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چکیده

بیان مسئله :همسایگی و تعامل همسایهها از ویژگیهای جامعۀ ساکن در شهرهای تاریخی ایران بوده است
که در زندگی شهری امروز کمرنگ شده و تبعات و مخاطرات اجتماعی جدیای را به همراه داشته است.
موضوع مورد توجه در مقالۀ حاضر این است که چگونه کالبد معماری مجموعههای همسایگی شهرهای
تاریخی ،برخالف شهرهای جدید ،امکان برقراری روابط همسایگی را فراهم میآورده است.
هدف پژوهش :این مقاله بر آن است که ،با شناسایی عرصههای همسایگی و تجزیه و تحلیل کالبدی آنها،
ضمن گونهشناسی الگوهای کالبدی همسایگی ،به شناسایی شاخصههای معماری آن و ابزارها و اصول معمارانۀ
بهکارگرفتهشده برای ظهور و بروز این رفتار اجتماعی در بافت تاریخی یز د بپردازد.
روش پژوهش :بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش ،از روش تحقیق نظریۀ دادهمبنا بهره گرفته شده است.
پس از شناسایی و مشاهدۀ میدانی نمونههای متنوع عرصههای همسایگی در بافت تاریخی یزد از طریق
نمونهگیری نظری ،نمونهها توصیف و تحلیل شدند .عمدۀ فرآین د تحلیل از طریق عکسبرداری مکرر و ترسیم
دیاگرامهای فضایی و پالنهای شماتیک و درج یا دداشتهای تصویری و نوشتاری و سپس کدگذاری مراتبی
آنها صورت گرفته است.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که ،با بهرهگرفتن از ابزارهای معمارانهای چون تغییر مصالح
کف و جدارهها (ازارهها) ،مسقفکردن ،ایجاد اختالف سطح ،ایجا د امکان نشستن موقت ،تغییر تناسبات،
تزیینات و تغییر نور و سایه ،سه الگوی پایۀ همسایگی در عرصۀ نیمهعمومی بافت تاریخی شکل گرفتهاند
که شامل الگوهای ورودیمحور ،دربندمحور و ساباطمحور هستند .این الگوها با رعایت دو اصل «مجاورت
مکانی» و «کیفیتبخشی فضایی» ،از طریق شاخصهای معماری همسایگی چون مر دمواری ،آسایش اقلیمی،
خلوت ،حریم ،آسایش عملکردی و امنیت در معابر با افزایش حضورپذیری آنها ،در برقراری روابط همسایگی
تأثیرگذار بودهاند.
واژگان کلیدی :همسایگی ،الگوهای کالبدی همسایگی ،معماری همسایگی ،بافت تاریخی یزد.
* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد علی صادقیان
با عنوان طراحی واحد همسایگی در بافت تاریخی شهر یزد با
رویکرد احیای روابط همسایگی است که به راهنمایی دکتر محسن

عباسی هرفته در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه یزد بهانجام
رسیده است.
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محسن عباسی هرفته و علی صادقیان

مقدمه و بیان مسئله
روابط همسایگی را میتوان زیرمجموعهای از روابط اجتماعی
که میان دو یا چند خانوادۀ کنار هم ایجاد میشود ،تعریف
کرد .موضوعی که در این مجال از آن صحبت خواهد شد
مسئلۀ الگوهای کالبدی همسایگی در بافت تاریخی یز د است،
بهعبارتی دیگر ،شناسایی مکانی که ارتباط بین همسایهها،
فارغ از فضای داخلی خانهها ،در آن جا تحقق مییافته است.
در زندگی گذشتگان روابط بین همسایهها از اهمیت زیادی
برخوردار بوده و این روابط متأثر از نیازها ،فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی ایشان بوده است .احوالپرسیهای روزانه ،گپ و
گفتوگو ،شبنشینی ،انجام مشارکتی برخی از کارها ،پشتیبانی
در مواقع بحران و خطر ،بازی کودکان ،همکاری برای انجام
کارهای خیر و قرضدادن مایحتاج یومیه از جمله رفتارهای
معمول در این زمینه بهشمار میرفته است .از آنجا که الزمۀ
شکلگیری رفتارهای انسانی کالب د متناسب با آن است ،معماری
همسایگی در بافت تاریخی یزد با بهرهگرفتن از ابزارهای
معمارانۀ خاصی به تحقق رفتار همسایگی کمک کرده است و
تعاملی مناسب میان این دو برقرار بوده ،بهنحوی که مشاهده
میشود که در این زمینه هنجارهای اجتماعی و الگوهای
کالبدی ،تعاملی همافزا در تحقق روابط همسایگی دارند و
رابطهای دوسویه بینشان برقرار است .البته باید اذعان داشت
که این بحث صرفاً درمور د همسایگی و بافت تاریخی یز د صادق
نیست ،بلکه «تطبیقپذیری کالبد متناسب با سطوح مختلف
نیازهای اجتماعی افراد شاخصۀ کالبدی بافت همسایگی در
شهرهای اسالمی است[ .در این شهرها] شکلگیری عرصههای
عمومی و نیمهعمومی در بافت برگرفته از نیازهای اجتماعی
افرا د است ،بهنحوی که ،متناسب با هر سطح روابط اجتماعیای،
الیههای فضایی و تمهیدات کالبدی متناسب آن درون بافت
وجود دارد» (انجمنی.)8 ،1391 ،
با توجه به اینکه امروزه همسایگی بهمثابۀ مؤلفۀ مثبت
اجتماعی در جامعۀ ایران ضعیف شده است (سرعلی و
پوردیهیمی )19 ،1395 ،و تضعیف این مؤلفه باعث کمشدن
تعامالت ،وفاق ،مشارکت و امنیت اجتماعی 2شده است و این
موارد تبعات منفی اجتماعی را در پی دارد ،بهنظر میرسد
معماری میتواند در احیای روابط همسایگی نقش راهبردی
ایفا کند و ،با بسترسازی ،زمینه را برای برقراری مجدد این
روابط در شکل امروزی آن فراهم کند .از این رو ،با چشمانداز
تقرب به مؤلفههای کالبدی مطلوب برای بازتعریف الگوهای
نوین همسایگی در معماری و شهرسازی کنونی ،در این تحقیق
سعی میشود تا فضاهایی که در گذشته ظرف همسایگی
بودهاند مطالعه ،و شاخصههای معماری همسایگی و لوازم
تحقق آنها بررسی شود تا با بهره مندی از آنها معماری و
شهرسازی امروز بتواند به سهم خود در احیای این سنت

...........................................................

1

..............................................................................
6

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

خوب اجتماعی مؤثر واقع شود .بر این اساس پرسشهای
اصلی این تحقیق بدین شرحاند:
 .1مکان تحقق معماری همسایگی کدام یک از عرصههای
سهگانۀ بافت تاریخی یزد است؟
 .2الگوهای کالبدی معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد
کداماند؟
 .3ابزارهای معمارانۀ تحقق معماری همسایگی در بافت تاریخی
یز د چیست؟
 .4شاخصههای معماری همسایگی و اصول آن در بافت تاریخی
یز د چیست؟

روش تحقیق

این تحقیق ،که با هدف استخراج ویژگیهای معماری همسایگی
در بافت تاریخی یزد انجام شده است ،از نوع بنیادی و روش
تحقیق از نوع نظریۀ دا دهمبنا 3است .برای استخراج ویژگیهای
معماری همسایگی با توجه به وجو د نمونههای متع د د همسایگی
در بافت تاریخی یز د از روش نمونهگیری نظری 4استفاده ش د و
بررسی نمونهها تا رسیدن به مرحلۀ اشباع نظری 5و رسیدن به
دا دههای تکراری ادامه یافت که برخی موار د شاخص آن در ادامه
معرفی شدهاند .بنابراین ،در کنار جمعآوری اطالعات محدود
کتابخانهای ،عمدۀ دادهها از طریق بررسی میدانی با مشاهدۀ
هدفمن د نمونههای بافت تاریخی یز د (منابع مادی دست اول)
و مکانهایی جمعآوری شدن د که رفتارهای همسایگی در آنها
شکل میگرفته است .سپس سعی شده است ،ضمن شناسایی
نظاممند اشتراکات و افتراقات آنها با تکیه بر پارادایم مدل
نظریۀ دا دهمبنا ،گونههای مختلف این معماری شناسایی ،مطالعه
و تحلیل شو د و نهایتاً براساس ویژگیهای مشترک ،دستهبندی
و گونهبندی شوند و ویژگیهای معماری و ابزارهای معمارانۀ
شکلگیری همسایگی شناسایی و معرفی شوند .عمدۀ فرآیند
تحلیل از طریق عکسبرداری مکرر و ترسیم دیاگرامهای فضایی
و پالنهای شماتیک و درج یا دداشتهای تصویری و نوشتاری
و سپس کدگذاری آنها صورت گرفته است .بر مبنای روش
کدگذاری ،کدهای متکثر اولیه در فرآیندی کاهشی به کدهای
محوری و انتخابی (نتایج تحقیق) ختم شدهاند.
•همسایگی
همسایگی در فرهنگ لغت دهخدا بهمعنی همسایهبودن ،جوار
و مجاورت است و همسایه بهمعنی دو تن یا دو خانواده است
که در کنار هم خانه دارند (لغتنامۀ دهخدا.)287 ،1377 ،
همینطور «جار» در عربی و “ ”neighborدر زبان انگلیسی
بهمعنای در جوار هم بودن و در نزدیک هم سکونتداشتن
است (فراهیدی1383 ،؛ .)Oxford Dictionary
«وبر همسایگی را عبارت از روابط متقابل اجتماعی مبتنی
بر مساعدتهای متقابل در وضعیتهای مختلف اضطراری
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و بحرانی میداند .سوزان کلر در کتاب همسایگی شهری
همسایگی را منطقۀ جغرافیایی میداند که همسایگان در آن
سکونت دارند و فعالیتهای همسایگی در آن انجام میگیرد.
این منطقه ممکن است محدودۀ مشخص با مرزهای کام ً
ال
معین و آداب و رسوم قدیمی و ریشهدار  ...باشد» (صدیق
سروستانی و نیمروزی .)198 ،1389 ،اگر خانه را بهمثابۀ درون
و جامعه را بهمثابۀ محیط بیرون در نظر بگیریم ،همسایگی
در واقع فضای انتقال است که که این تداوم از درون به بیرون
در اثرپذیری و اثرگذاری فرد و جامعه نقشی بسیار مهم دارد
(.)Wallace, 1939
رابطۀ همسایگی در شهرهای سنتی ایران ذیل روابط محلهای
(در ظرف معماری محله) و باالتر از روابط خانوادگی (در
ظرف معماری خانه) رخ م 
یده د (شکویی .)48 ،1365 ،محله
در شهرهای تاریخی ایران محدودة مشخصی از شهر است
که مؤلفۀ اصلی شکلدهندۀ شهرها و یکی از عناصر اصلی
تقسیمات کالبدی شهری در نظر گرفته میشود (باستانی
راد )22 ،1391،و گروهی از اجتماع با اشتراکات مشخص
و روابطی منسجم را درون خود ساکن میکند( 6پاکزاد،
18 ،1369؛ شکویی .)201 ،50 ،1365 ،در شهرهای سنتی
ایران محالت واحدهای هویتی مشخصی هستند که تشابهات
و تفاو تهای معنیدار مشخصی با یکدیگر دارند ،اگرچه
تشابهات در سطحی قویتر و تفاوتها بالنسبه در سطحی
کماهمیتتر طبقهبندی میشوند .بررسی اجمالی متون
تاریخی چون البلدان یعقوبی در قرن سوم ،احسن التقاسیم
مقدسی در قرن چهارم ،مسالک و ممالک اصطخری در قرن
چهارم هجری قمری و منابع دیگری که بهنوعی به ساختار
شهرها اشاره میکنن د حکایت از آن دار د که ساختار شهرهای
ایرانی بر مدار جوامعی ،در مقیاسهای مختلف از شهر ،محله
و همسایگی ،استوار بوده که در آنها انسجام اجتماعی حرف
اول را میزده است .همگنی ساکنان و ارتباط خونی ،نژادی،
صنفی و  ...بهصورت خصیصهای پایه در همۀ مقیاسهای
سکونتی بزرگتر از خانوار در شهر سنتی و از جمله در
عرصههای همسایگی وجو د داشته است (پاکزاد.)18 ،1369 ،
آنچه با تأمل در واژۀ همسایه ،مشاهدۀ عرصههای همسایگی
و مرور منابع مکتوب بدیهی مینماید این است که نزدیکی
فیزیکی خانهها شرط الزم همسایگی است .اما نزدیکی فقط
یک رکن عرصههای همسایگی در شهرهای سنتی ایران بوده
است ،چنانکه امروز در شهرهای جدید همسایههایی وجود
دارند که سوزان کلر آنها را «غریبههای نزدیک» معرفی
میکن د ( .)Keller, 1968, 23بنابراین هرچن د مجاورت مکانی
عامل بسیار مهمی در شکلگیری روابط اجتماعی است
( ،)Festinger, 1951همسایگی در گذشته عالوه بر نزدیکی
مکانی از انسجامی اجتماعی و روابطی قوی بین افراد بهره

میبرده است که حاصل همگنی اجتماعی و صفات مشترک
بین همسایگان بو ده که شرط روابط اجتماعی مطلوب
است ( .)Rapoport, 1980برای مثال ،همسایهها براساس
همشهریبودن مانن د دربن د عربها يا فعالیت مشترک داشتن
مانند گذر عرقپزها یا نسبت فامیلی داشتن مانند دربند
علی آقا شیرازی ،همگی در یزد گرد هم جمع میشدهاند
(پورجعفر و پورجعفر« .)71 ،1931 ،بر این اساس میتوان
چنین استنباط کرد که مفهوم همسایهبودن معنایی فراتر
از مجاورت فیزیکی صرف دارد که میتوان از آن به حسن
مجاورت تعبیر کرد» (سرعلی و پوردیهیمی.)19 ،1395 ،
بنابراین عرصۀ همسایگی در شهرهای سنتی ظرف بروز
رفتارهای همسایگی است که پس از رفتارهای خانوادگی
قویترین ،نزدیکترین و فعالترین روابط اجتماعی منسجم،
مستمر و مداوم در زندگی سنتی محسوب میشود .این رابطه،
که بین اعضای دو یا چند خانواده در عرصۀ مشخص بین آنها
عموماً در قالب فعالیتهای مشارکتی ،تعریف میشده است ،از
یک سالم و احوالپرسی کوتاه و ساده و تعامالت چهرهبهچهره
تا برگزاری مراسم جشن و شبنشینی بین ساکنان خانههای
مجاور و بده-بستانها و تعامالت روزمره بین خانوادههای
ساکن خانههای همجوار را شامل میشده است.
در واقع همسایگی جامعهای کوچکمقیاس مکانمن د با روابط
محدو د اما منسجم است و سلول بنیادین محالتی تلقی میشده
است که واح د پایۀ ساختار و شالودۀ سازمان فضایی و اجتماعی
شهرهای تاریخی ایران بو دهان د (فالمکی131 ،1374 ،؛ پاکزاد،
 )18 ،1369و دو رکن «مجاورت مکانی» و «انسجام اجتماعی»
را دارا بوده است.
•معماری همسایگی
بهتبع اهمیت روابط همسایگی ،ظرف تحقق آن یعنی معماری
همسایگی موضوعیت جدی دارد .اساساً معماری ظرف تحقق
روابط معنادار انسانی است و معماری همسایگی پاسخی برای
شدادن این وجه از روابط مور د نیاز انسانهاست .بنابراین
پوش 
همسایگی عالوه بر بع د اجتماعی (دلبستگیها ،روابط و مبادالت
اجتماعی) ،دارای بعد فضایی-کالبدی نیز هست (& David
 )Herbert, 1993; Chaskin, 1997, 523که این بعد فضایی
معماری خاصی را شامل میشود و توانسته است موجودیت
د (Campbell, Henly
کالبدی مشخصی را برای خو د خلق کن 
 .)& Elliott, 2009, 463محل تمرکز این مقاله ،شاخصهها،
ابعاد و اصول شکلگیری آن است.
اساساً دو مفهوم از همسایگی و بهتبع آن معماری همسایگی
7
میتوان معرفی کرد :همسایگی سنتی که در جوامع گمینشفت
مطرح بوده و در آن همسایهها عالوه بر قرابت مکانی ،از طریق
خون ،تبار ،تاریخ یا فعالیت با هم مرتبطاند .در این نوع از
همسایگی رابطۀ قوی و عاطفی بین افرا د مختلف خانوارها برقرار
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و همسایگی از همگنی اجتماعی باالیی بهرهمند بوده است
و شبکۀ اجتماعی کوچکمقیاس اما قویای را شکل میداده
8
است و ،در مقابل ،همسایگی نوین که در جوامع گزلشفت
مطرح است و بدون پشتوانۀ ارتباطی قبلی و براساس محاسبات
عقالنی و روابط قراردادی برای رسیدن به اهداف مشخص شکل
گرفته است و در آن لزوماً اجتماع در معنی کامل آن محقق
نمیشود (ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ560 ،1386 ،؛ ﺳﺎروﺧﺎﻧﻲ746 ،1370 ،؛
.)Abrams & Bulmer, 1986
درمورد ابعاد معماری همسایگی در مفهوم جدیدش کارهای
زیادی انجام شده است و مدلهای متعددی مانند مدلهای
کاالرنس پری ،اندرو دوانی ،الیزابت پالتر زیبرگ و ریچار
راجرز تدوین ش دهان د که مهمترین و شاخصترین آنها نظریۀ
«واحد همسایگی» در اوایل قرن بیستم بود 9که دربارۀ آن
10
پژوهشهای متعدد و تجارب عملی متنوعی صورت گرفته
و در ایران نیز وارد شده و تأثیرگذار بوده است .در مقابل
این پیشینۀ پژوهشی وارداتی پیشینۀ پژوهشی اندکی مبتنی
بر مطالعه روی مصادیق موجود در شهرهای تاریخی کشور
و مداقه در آن صورت گرفته است .معماری همسایگی در
معنای جدیدش هرچند قرابتهایی با همسایگی در مفهوم
سنتیاش در شهرهای تاریخی دارد ،با سبک زندگی جدید
و حضور ماشین در شهرها ،تفاوتهایی اساسی با گذشتهاش
دارد (ثقهًْاالسالمی و امینزاده33 ،1392 ،؛ & Wellman
.)Leighton, 1979
در بررسی پژوهشهای صور تگرفته در زمینۀ معماری
همسایگی در شهرهای تاریخی ایران ،بیشتر ذیل توجه به
محله به همسایگی نیز پرداخته شده است .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺳــﻨﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ صورت
گرفته است که شاخصترین آ نها را فالمکی (،)1366
سلطانزاده ( ،)1367حبیبی ( )1382و توسلی ()1376
انجام دادهاند که هرچند میتوان ابعادی از عرصۀ همسایگی
را ذیل توجه به محله از آنها برداشت کرد ،بهطور مستقل
به همسایگی در ایران اشاره نداشتهاند .در پژوهشهایی که
موقر ،رنجبر و پورجعفر ( )1394و همین طور پاکزا د ()1369
انجام دادهاند «محله در شهرهای تاریخی» را معادل «واحد
همسایگی در غرب» تبیین کردهاند و از منظر این شباهت
آن را مطالعه کردهاند و باز در مقایسهای که ثقهًْاالسالمی
و امینزاده ( )1392انجام دادهاند این دو مفهوم را ماهیتاً
متفاوت دانستهاند .پورجعفر و پورجعفر ( )1391تاریخچۀ
همسایگی و محله در شهرهای ایران دورۀ اسالمی را بررسی،
و به نقش آموزههای اسالم در اهمیت همسایگی در شهر
اسالمی اشاره کر دهاند .در این میان شای د مستقلترین پژوهش
در این حوزه را بتوان پژوهش سرعلی و پوردیهیمی ()1395
دانست که در مقالۀ «همسایگی و همسایهبودن» دربارۀ مفهوم
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تاریخی و جدید همسایگی بحثی تطبیقی انجام دادهاند .در
ادامۀ پژوهشهای صورتگرفته ،در این مقاله قصد آن است
که مستق ً
ال در زمینۀ معماری همسایگی در شهرهای تاریخی
ایران با تکیه بر برداشتهای میدانی ،از طریق انتخاب یکی
از غنیترین جوامع آماری موجود به لحاظ کمی و کیفی،
بافت تاریخی یزد ،تولید محتوا صورت گیرد.
•معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد
«در شهرهای گذشتۀ ما سلسلهمراتب بهصورت پیوسته در
کلیۀ مقیاسها از استخوانبندی شهر تا ترکیبات معماری مورد
توجه بوده است» (طبیبیان ،چربگو و عبدالهی .)1 ،1390 ،این
حلقههای مراتبی عمومیترین فضای شهر را به خصوصیترین
فضاهای زندگی متصل میکر دهاند .بافت تاریخی یز د نیز کام ً
ال
از این نظام سلسلهمراتبی بهره میبرده و عرصۀ همسایگی یکی
از مهمترین حلقههای تعریف این زنجیرۀ سلسلهمراتبی در این
شهر بوده که مابین روابط عمومی در مقیاس جامعه و روابط
خصوصی در مقیاس خانواده قرار میگرفته است (تصویر .)1
اساساً شکلگیری عرصهای به نام عرصۀ همسایگی در تفکر
سلسلهمراتبی موجود در شهرهای تاریخی بهطور عام و بافت
تاریخی یزد بهطور خاص و در چنین منظومهای محلی از
اعراب مییابد.
شهر تاریخی یز د ترکیبی منسجم از محالت و محالت
مجموعهای از عرصههای همسایگی متشکل از خانهها و
کاربریهای عمومی مور د نیاز آنهاست ،عرصههایی که عمدتاً
براساس قرابت فامیلی ،صنفی ،تباری و دینی در نظامی
تعریفشده و منسجم با یکدیگر شکل گرفتهان د (پیرنیا،1384 ،
3؛ باستانی راد( )10-9 ،1391 ،تصویر  .)2در یزد ،همان گونه
که دربارۀ همسایگی بهطور عام گفته شده است ،همسایگی
توانسته است موجودیتی کالبدی را خلق و خود را همچون
نهادی اجتماعی در آن محقق کند ،یک الگوی کالبدی ویژه با
معماری تعریفشده (تصویر  )3که به معنیدارکردن و هویت
محیط شهری کمک کرده و سلول هویتی مشخصی را با عنوان
عرصۀ همسایگی در بدنۀ هویتی این شهر پدید آورده است
(.)Campbell et al., 2009, 463
در این شهر همانند اکثر شهرهای تاریخی کشور هر فعالیت
و رفتار مانند همسایگی ،حریم و قلمرو خاص خود را داراست
و متقاب ً
ال هر فضا نیز حرمت و حریمی دارد .بافت تاریخی را
میتوان با توجه به حضور مردم ،کیفیت حضور و محدودیت
حضور به سه عرصۀ اصلی عمومی ،11خصوصی 12و نیمهعمومی-
نیمهخصوصی تقسیم کر د (پاکزاد« .)78-76 ،1389 ،با بررسی
تجربۀ گذشتگان در شهرهای قدیمی ایران ،فضای خصوصی
شامل خانه ،حیاط و عناصر دربرگیرندۀ آن ،فضای نیمهعمومی
و نیمهخصوصی شامل عرصۀ ورودی ،دربند و ساباط و فضای
عمومی بهصورت گذر و میدان مشخص میشود» (توسلی،
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تصویر  .1سلسلهمراتب عرصههای اجتماعی در شهرهای تاریخی یزد .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .2تنوع همسایگی در شهر تاریخی یزد .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .3روابط کالبدی بین خانههای همجوار در سه سطح زیرزمین ،همکف
و اول .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .4عرصههای مراتبی بافت تاریخی یزد .مأخذ :نگارندگان.
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( )14 ،1382تصویر  .)4روابط همسایگی در شهر تاریخی
یدهند .فضاهای نیمهعمومی
یزد ،در عرصۀ نیمهعمومی رخ م 
فضاهایی هستن د که از نظر دسترسی محدودیتهای فضاهای
خصوصی را ندارند ،ولی ب هدلیل کارکر د خاصشان یا نحوۀ طراحی
و ویژگیهای آنها بهصورت عرفی مور د استفادۀ همۀ افرا د محله
قرار نمیگیرند .در واقع عرصۀ معماری همسایگی محدودهای
ح د فاصل محدودۀ خصوصی خانواده و عرصۀ عمومی محله را
شامل میشده است .بنابراین تعامالت بین همسایگان ،به جز
در عرصۀ خصوصی خانهها ،در عرصۀ نیمهعمومی بیرون اما
مجاور خانهها و در مکانهایی حد فاصل خانهها که شرایط
مناسبی برای افراد فراهم میکرده است هم اتفاق میافتاده
است .این عرصه از معماریای بهره میبرده است که محل
تمرکز این مقاله است و تحت عنوان «معماری همسایگی» از
آن یاد شده است.
دو مؤلفۀ اصلی عرصۀ همسایگی« ،مجاورت مکانی» و

«ویژگیهای معماری» ،بهمنزلۀ مؤلفههای مؤثر در میزان و
شدت روابط همسایگی است (سرعلی و پوردیهیمی،1395 ،
 )20که میتوان آن را در معماری همسایگی یزد مشاهده و
پیگیری کرد .معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد دارای
ویژگیها و ابزارهای معمارانۀ خاصی بوده است بهنحوی که
حد فاصل دو یا چند خانه را بهشکل خوانا به بستری برای
رخداد همسایگی تبدیل میکرده است .در واقع معماری
همسایگی ،بهمدد ابزارهای معمارانهای که حاصل اندیشۀ
معمار یزدی بوده ،توانسته است زمینۀ شکلگیری رابطهای
خاص و اجتماعی مشخص را میان خانههای مجاور میسر
کند .در این عرصه ،معماری همسایگی ،در عین تنوعی که
دارد و الگوهایی که شامل میشود ،ویژگیهای مشترکی دارد
که باعث تقویت و تسهیل روابط میان همسایهها میشود .در
ادامه ابتدا گونههای این معماری و سپس ویژگیها و اصول
این معماری بررسی خواهند شد.
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گونههای معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد

...........................................................

مشاهدۀ مصادیق متنوع معماری همسایگی در بافت تاریخی
یزد حکایت از آن دارد که مفهوم همسایگی کیفیتی است
که در ظرفهای مکانی مختلفی محقق میشود و به همین
دلیل الگوهای معماری متنوعی را شامل میشود .این معماری
اشکال و اطوار مختلفی را در بر میگرفته است و برحسب
مکان ،بضاعت مالی همسایگان ،نوع معیشت ،شغل آنها و ،...
گونههای متنوعی را شامل میشده است .شناختهشدهترین
گونههای معمارانه (الگوهای کالبدی) را که در بافت تاریخی
یزد این روابط را تعریف کردهاند میتوان در قالب سه گونۀ
«ورودیمحور»« ،دربندمحور» و «ساباطمحور» معرفی کرد،
هرچند نمونههای ترکیبی نیز زیاد بهچشم میخورد.
• چینش ورودیها
سا دهترین شکل معماری همسایگی را میتوان گونهای معرفی
کر د که با چینش و ترکیب ورو دیها تعریف و تبیین میشود.
آنجا که قرارگیری ورودی چند خانه در کنار هم بهشکلی
خاص و نزدیک به هم بستری برای وقوع روابط همسایگی
تعریف میشود (تصویر  .)5در معابر بافت تاریخی یزد بعضی
بخشها وجود دارند که در آنها چند در ورودی به هم نزدیک
شده ،در روبهرو یا کنار هم ،با چند تمهید معمارانۀ خاص و
عموماً محدود ،عرصۀ خصوصیتری را شکل دادهاند ،بهنحوی
که احساس میشود آن بخش از معبر متعلق به آن چند
خانه است و رابطهای نزدیک بین آنها وجود دارد .این حالت
عموماً با نزدیککردن ورودیها به یکدیگر یا در مقابل هم
قراردادن آنها اتفاق میافتد .در بعضی جاها در حد فاصل
این ورودیهای به هم نزدیکشده ،کفسازی تغییر کرده یا
با اجرای یک یا چند طویزه (پشتبند) حریمی برای وقوع

تصویر  .5چینش ورودیها و شکلگیری عرصۀ همسایگی ،یزد ،کوچه رسولیان .مأخذ :نگارندگان.
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رابطه همسایگی بین خانهها تعریف میشده است .در این
نوع از الگوی همسایگی هرچند فضای نیمهعمومی بهشکل
کامل خود شکل نمیگیرد ،تا حدود زیادی عرصۀ همسایگی
قابل درک است.
• دربند
دربند به لحاظ لغوی معانی متعدد دارد .اما در اینجا بهمعنای
کوچۀ بنبست کوتاه ،تنگ و دردار هست (فرهنگ معین.)1350،
دربند بهصورت کوچۀ بنبست نیمهعمومی یا هشتی به چند
خانه منتهی میشده است و عرصهای واسط بین عرصۀ خصوصی
خانه و عرصۀ عمومی معبر اصلی بوده است .هرچند برخی از
دربندها در داشتهاند که در شبها بسته میشده است ،اکثر
آنها بدون در بودهاند و صرفاً به لحاظ ویژگیهای معماری
بهگونهای بودهاند که غریبهها بدان وارد نمیشدهاند .عالوه بر
این با توجه به فضای امن و اختصاصیای که برای ساکنان
ایجاد میکردهاند ،این امکان را فراهم میکردهاند که بخشی
از فعالیتهای بین خانهها و خانوادهها (روابط همسایگی) در
یداده
آن اتفاق بیفتد .این عرصۀ دنج و آرام به ساکنان اجازه م 
است تا بدون دخالت افرا د غریبه در این فضای نیمهعمومی گرد
هم آیند و با هم ارتباط داشته باشند .این عرصه به خانههای
داخل خود تعلق داشته و موجب رابطۀ بیشتر و نزدیکی و
تعامل ساکنان با یکدیگر میشده است .دربند ،از آنجا که
عمدتاً مورد استفادۀ ساکنان آن فضاست ،از شلوغی و رفت و
آمد عموم بر کنار است (خاکساری ،شکیبامنش و قربانیان،
 .)53 ،1385معموالً دربندها ،عالوه بر مجموعۀ همسایگی،
مجموعههای فامیلی بودهاند و نسبتی خویشاوندی نیز بین
ساکنان خانههای یک دربند برقرار بوده است ،از این رو گفته
شده است که «دربندها محورهایی هستند که اعضای فامیل
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و خانههای آنها را گر د هم جمع میآور د و معموالً پرپیچوخم
و باریک و سرپوشیده و دارای درند» (خادمزاده .)1386 ،در
بافت تاریخی یزد ،دربند را میتوان قویترین و شاخصترین
نوع معماری همسایگی برشمرد (تصویر .)6
دربندها از نظر شکلی به دو دستۀ کوچههای کمعرض (بنبست
چدار) و هشتی (مربعی ،هشتی
کوتاه بدون شکست ،بنبست پی 
ً
یا دیگر چندضلعیهای معمو ال منتظم) تقسیم میشوند.
دربندها ،بهدلیل داشتن سردر ورودی ،درب ورودی ،ورودی
کوتاه و محدود ،پایینتر از سطح معبر بودن ،تناسبات و مقیاس
متفاوت و تغییر نور و سایه ،دارای حریمی قوی بودند که با
ویژگیهایی چون خلوت ،امنیت ،مقیاس انسانی و آسایش
اقلیمی (بهعلت داشتن سایه و کوران) و امکانات عملکردی
باعث شکلگیری رابطۀ همسایگی قوی و فضایی دنج و خلوت
بهدور از دخالت غریبهها میشدهاند.
• ساباط
ساباط در زبان فارسی دارای ریشۀ کهن است .جزء اول
آن «سا» بهمعنی آسایش و جزء دوم آن «باط» نمودار
ساختمان ،آبا دی و عمارت است (پیرنیا)159 ،1384 ،

و بهمعنای راهروی پوشیده ،پوششی باالی سر رهگذر و
سقفی است که در زیر آن راه ورو د به خانه قرار دار د
( فرهنگ عمید« .)680 ،1361 ،سابا طها براساس نوع
سقف و از نوع کاربری باالی سقف آ نها به چند دسته
تقسیم میشوند ،سقف مسطح از تیرهای چوبی و حصیر،
سابا طهای دارای طاق ،سابا طهایی که روی سقفشان
کاربری مسکونی داشتهاند و معمول اتاق با یک یا دو در
بازشو و دارای چشماندازی مناسب به کوچه بو ده است
و سابا طهایی که احتما الً مسیری بو دهاند که خانههای
دو طرف کوچه را به هم پیوند میدا دهاند .عالوه بر
کارکرد فیزیکی ساباط ،میتوان به کارکر دهای اجتماعی
آن در قالب عرصۀ همسایگی اشاره کر د .در بسیاری
از سابا طها ورو دی چند خانه وجو د دار د که از نظر
افزایش حس همسایگی و همبستگی نیز حائز اهمیت
است» (پیرنیا .)159 ،1384 ،در واقع سابا طها بهدلیل
مردمواری ،خلوت عین امنیت و ایجاد شرایط عملکر دی
و اقلیمی مناسب ،مسیر «عبوری» کوچه را به مکانی
برای «حضور» همسایگان مبدل میکر ده است (تصویر

...........................................................

تصویر  .6دربند و شکلگیری عرصۀ همسایگی .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

11

محسن عباسی هرفته و علی صادقیان

تصویر  .7ساباط و شکلگیری عرصۀ همسایگی .مأخذ :نگارندگان.

...........................................................

 .)7ساباطها بهلحاظ قوت حریم عرصۀ همسایگی در بین
دو الگوی دیگر قرار میگیرند.
ساباطها را میتوان به دو دستۀ کلی طاقی و فضایی تقسیم
کرد .ساباطهای طاقی تنها بخشی از کوچهاند که سرپوشیده
شده و با یک طاق تعریف میشدهاند .ساباطهای فضایی در
واقع اتاقی روی کوچه بودهاند .این گونه از ساباطها دید
مناسب به کوچه داشتهاند و بیشتر در ورودی محلهها یا رو
به فضای باز ،مانند میدان محله ،قرار میگرفتهاند .ساباطها
با سرپوشیدهکردن بخشی از کوچه افراد رهگذر را از آفتاب
سوزان در امان م 
یداشتن د و با ایجا د کوران هوا فضایی مناسب
در فصول گرم سال مهیا میکردهاند .همچنین وجود سکو در
بسیاری از ساباطها مجالی برای استراحت افراد و برقراری
ارتباط و تعامل بین آنها ایجاد میکرده است .مجموعۀ این
عوامل فضای عبوری کوچه را به عرصۀ حضور و برقراری روابط
اجتماعی مبدل میکرده است .بهخصوص در جاهایی که در
خانهها به داخل آن باز میشده بستر بسیار مطلوبی برای
شکلگیری روابط همسایگی بوده است.

شاخصهها و ابزارهای تحقق معماری همسایگی

با بررسی گونههای معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد،
عالوه بر نزدیکی خانهها به یکدیگر ،که به تعریف عرصۀ
همسایگی کمک میکرده است ،هرکدام از نمونهها با دارابودن
شاخصههای معمارانۀ عموماً مشترک و بعضاً متفاوت ،اسباب
و لوازم برقراری روابط همسایگی را تأمین و سبب تشویق و

..............................................................................
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تسهیل شکلگیری روابط همسایگی بهسهم خو د میشدند .این
شاخصهها در گونههای مختلف دارای شدت و ضعف هستند
که باعث پررنگ یا کمرنگشدن جنبهای از روابط همسایگی
شده است .هرکدام از این ویژگیها با تمهیدات معمارانۀ خاص
شکل میگیرند که در این مقاله از آنها با عنوان ابزارهای
معمارانۀ شک 
لدهی به معماری همسایگی یا د شده است .آنچه
در این بخش بدان پرداخته خواهد شد ابزارهای معمارانه و
شاخصههای معماریای است که این ابزارها باعث خلق آنها
میشده است و در نهایت به تولید عرصۀ همسایگی در بافت
تاریخی یزد منجر میشده است .مطالعۀ گونههای سهگانۀ
معماری همسایگی حکایت از آن دارد که از جمله مهمترین
ابزارهای معمارانه شکلگیری روابط همسایگی در بافت تاریخی
یزد ،که فضا را از نظر کالبدی محیای برقراری روابط بین
همسایگان میکرده است ،میتوان به تغییر مصالح کف و
جدارهها (ازارهها) ،مسقفبودن ،ایجاد اختالف سطح ،ایجاد
امکان نشستن موقت ،تغییر تناسبات ،تزیینات و تغییر نور و
سایه اشاره کرد (جدولهای  1و  .)2این ابزارهای معمارانه
باعث شکلگیری معماری شده که دارای ویژگیهای برجستهای
بوده که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
 .1مر دمواری و مقیاس انسانی :با افزایش جزئیات و ریزدانگی
موجب تقویت حس تعلق ،باالرفتن عمر تماشای فضا میشو د و
حضور در فضا را افزایش م 
یدهد؛
 .2آسایش اقلیمی (سایهاندازی-کوران) :انگیزۀ حضور و زمان
یداده است؛
ماندگاری در فضا را افزایش م 
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 .6امنیت (روانی و فیزیکی) :حضور در فضا و افزایش زمان
یداده است.
ماندگاری در آن را افزایش م 
همۀ این ویژگیها باعث افزایش «حضورپذیری» فضا میش دهاند
و ،با توجه به مجاورت ورودی خانهها ،بستر کالبدی شکلگیری
و تقویت روابط همسایگی را فراهم میآور دهاند.

 .3خلوت :عمر حضور و تعلق به فضا را باال میبرده است؛
 .4ایجا د حریم :تشخیص فضا و تمایل به حضور در آن و زمان
یداده است؛
ماندگاری را افزایش م 
یداده
 .5آسایش عملکردی :انگیزۀ حضور در فضا را افزایش م 
است؛
جدول  .1بررسی موردی دربندها در بافت تاریخی یزد .مأخذ :نگارندگان.
نمونۀ

بررسیشده

ابزارهای معماری
همسایگی
نام دربند

شکوهی

-

وزیری

-

تعداد درب خانهها

3

2

2

2

شکل پالن

مستطیلی

مربعی

هشت ضلعی

ال شکل

نوع سقف

آهنگ

بدون سقف

گنبدی

آهنگ

سکوی جلوی ورودی خانه
ها

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ورودی دربند

بدون درب

بدون درب

دارای سردر ورودی

دارای سردر ورودی و درب
ورودی

آجری

کنار درب ،ازارهها

کنار درب ،ازارهها

ازارهها

گچبری

-

-

کنار درب ،سقف کاربندی

سقف ،نوارهایی روی دیوارها

تغییر کفسازی

دارد

دارد

دارد

دارد

تغییر تناسبات

دارد
مسقفبودن

دارد
ورودی کوتاه

دارد
ورودی کوتاه
مسقفبودن

دارد
ورودی کوتاه
مسقف بودن

تزیینات

مصالح

سقف ،سایۀ کافی در دربن د سقف ،سایۀ کافی در دربند
سقف ،سایۀ کافی در دربن د
با افزایش نسبت طول دیوار
را ایجاد کرده است ،هورنوها را ایجاد کرده است ،هورنوها
را ایجاد کرده است ،هورنوها
معبر به عرض آن ،سایۀ
ترتیبی از نور و سایه را در ترتیبی از نور و سایه را در
ترتیبی از نور و سایه را در
مناسبی ایجاد شده است.
دربند فراهم کردهاند.
دربند فراهم کردهاند.
دربند فراهم کردهاند.
کاهگل ،آجر ،چوب

کاهگل ،آجر ،چوب

کاهگل ،آجر ،چوب ،گچ

کاهگل ،آجر ،چوب ،گچ

...........................................................

نور و سایه

کنار درب ،ازارهها

..............................................................................
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جدول  .2بررسی موردی ساباطها در بافت تاریخی یزد ،مأخذ :نگارندگان.

نمونۀ
بررسیشده
ابزارهای
معماری
همسایگی
تعداد درب

2

2

2

2

نوع سقف

طاق و طویزه

طاق و طویزه  -آهنگ

طاق و طویزه

آهنگ

فضا

-

-

دارد

دارد

سکو

دارد

دارد

ندارد

ندارد

آجری

ازاره  ،سکوها

ازاره ،سکو ها

ازاره

ازاره ،کنار درب

گچبری

تزیینات

کنار درب ،سقف

-

-

-

تغییر کفسازی

ندارد

ندارد

دارد

دارد

تغییر تناسبات

دارد
مسقفکردن

دارد
مسقفکردن

دارد
مسقفکردن و باریکشدن

دارد
مسقفکردن و باریکشدن

نور و سایه

طول کم و عرض و ارتفاع
زیاد ،نورگیری از دو طرف
مناسب ،وجود سقف ،آسایش
افراد رهگذر

نورگیری از دو طرف کم،
وجود سقف ،آسایش افراد
رهگذر

طول کم و عرض زیاد،
نورگیری از دو طرف ،وجود
سقف ،آسایش افرا د رهگذر

نورگیری از دو طرف کم،
وجود سقف ،آسایش افراد
رهگذر

مصالح

کاهگل ،آجر ،گچ

کاهگل ،آجر

کاهگل ،آجر

کاهگل ،آجر

...........................................................

نتیجهگیری

یده د
بررسی معماری همسایگی در بافت تاریخی یز د نشان م 
معماران ،با دو اصل سادۀ «نزدیکی (مجاورت مکانی)» و تغییر
در «ویژگیهای کالبد» معبر ،عرصههای نیمهعمومی همسایگی
را خلق کر دهان د و پیون د معناداری را بین دو یا چن د خانه برقرار
و امکان تعامالت بین آنها را تقویت کردهاند .در این مسیر
معماران ،با استفاده از ابزارهای معمارانهای چون مسقفکردن،
ایجاد اختالف سطح ،ایجاد امکان نشستن موقت ،تزیینات و
تغییر تناسبات ،مصالح و نور و سایه (تصویر  ،)8کیفیتهای
فضایی خاصی مانن د مر دمواری ،آسایش اقلیمی ،خلوت ،حریم،

..............................................................................
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آسایش عملکردی و امنیت ،میزان حضورپذیری بخشی از معبر
را افزایش دا دهان د (تصویر  .)9این کیفیات معماری ویژهای را در
بافت تاریخی یز د بهوجو د آورده است که میتوان با نام معماری
همسایگی از آن یاد کرد .این معماری در قالب سه الگوی
کالبدی چینش ورودیها ،دربند و ساباط تفکیک و شناسایی
میشود (تصویر  .)10غلظت و رقت روابط همسایگی در این
سه گونه یکسان نیست ،ولی ویژگیهای مشترک فضایی آنها
باعث شده است که هر سه گونه بستر شکلگیری و تقویت
روابط همسایگی را در عرصۀ نیمهعمومی بافت تاریخی یزد
فراهم آورند.
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پینوشتها

تصویر  .8الگوهای کالبدی همسایگی در بافت تاریخی یزد .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .9ابزارهای معمارانۀ تحقق معماری همسایگی ،مأخذ :نگارندگان.

 .1روابط میان دو یا چند نفر که میتواند کالمی یا غیرکالمی برقرار شود روابط
اجتماعی نامیده میشود (وبر.)31 ،1374 ،
 .2برای مثال درزمینۀ تاثیر روابط همسایگی بر هنجارهای جامعه مانند امنیت
ثابت شده است که «در مناطقی که روابط همسایگی از عمق ،وابستگی و
رضایت بیشتری برخوردار است ،احساس امنیت اجتماعی بیشتر است» (گالبی
و زارعزاده اردشیر« .)1 ،1393 ،همچنین میان مشارکت در روابط همسایگی
و احساس امنیت در محالت شهر رابطۀ قوی و مستقیمی برقرار است» (صدیق
سروستانی و نیمروزی.)1 ،1389،
grounded theory .3
theoretical sampling .4

.theoretical saturation .5

 .6شكويي در كتاب جغرافيـاي اجتماعي شهرها ،دارابودن حـوزة جغرافيـايي
از شـهر بـا وسـعت كـم و زيـاد ،پيدايش و تكوين اجتماعي كوچك با هویت
مشخص از گروهي از افراد و وابسـتگي اجتمـاعي غیررسمی ميان آنها
را مشخصههای محله معرفی ميكند؛ چیزی که در نظام سنتی زندگی در
شهرهای ایران کام ً
ال ظهور و بروز دارد (شکویی.)50-48 ،1365 ،
gemeinschaft .7
gesellschaft .8
 .9بنگرید به پری ()Perry, 1929
 .10بنرجی و بیر ( )Banerjee & Baer, 1984در پژوهشی با عنوان «ورای واحد
همسایگی» و دیوید و هربرت ( )David & Herbert, 1993تعاریف متنوعی
از همسایگی را ارائه کردهاند .چاسکین ( )Chaskin, 1997ابعاد مختلف واحد
همسایگی را برشمرده است .فیلیپ جانسون ( ،)1896کلر ( )Keller, 1968و
پاتریکیوس ( )Patricios, 2002دیگر پژوهشگرانی هستند که کارهای عمیقی را
بر روی مفهوم نوین همسایگی در شهرهای امروز انجام دادهاند.
 .11آن دسته از فضاهایی هستند که بین تمام افراد بهصورت مشترک مورد
استفاده قرار میگیرد و هیچگونه محدودیتی برای ورود و حضور در این فضا
وجود ندارد .در این فضاها کنترل حضور غریبهها از طریق موانع غیرکالبدی و
احساسی صورت میپذیرد و نه موانع کالبدی .فضاهای باز داخل محله ،مثل
مرکز محله ،معابر ،فضای بازی کودکان و مانند اینها ،جزء این دسته از فضاها
هستند (پاکزاد.)78-77 ،1389 ،
 .12آن بخش از فضاهای بافت تاریخی که بهصورت خصوصی در تصرف یا
تملک اشخاص قرار داشته و مورد استفادۀ آنها قرار میگرفته است و ورود
به آنها مستلزم دقالباب بوده است .بدیهی است در این فضاها ،فعالیتها و
رفتارهایی بهوقوع میپیوندد که کام ً
ال جنبۀ خصوصی دارند .فضاهایی چون
خانهها ،باغهای خصوصی و  ...از آن جملهاند (پاکزاد.)77 ،1389 ،

فهرست منابع

...........................................................

تصویر  .10شاخصههای کالبدی معماری همسایگی در بافت تاریخی یزد .مأخذ:
نگارندگان.

•انجمنی ،زینب .)1391( .بررسی جایگاه و مفهوم همسایگی در کالبد
شهر اسالمی .مقالۀ ارائهشده در همایش ملی معماری و هویت با محوریت
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