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رویکــرد توســعه محــالت ســنتی1 واجــد مفاهیمــی باهــدف بــاال بــردن ســطح کیفــی زندگــی و تقویــت و بهبــود 
فضــاي کالبــدي محلــه، افزایــش تعامــالت اجتماعــي و بهبــود حــس تعلــق بــه مــکان و خوداتکایــي اقتصــادي 
می باشــد. شهرســازی ایرانــی اســالمی نیــز ماننــد خاســتگاه آن یعنــی دیــن مبیــن اســالم و فرهنــگ شــیعی پویــا 
ــا و  ــد پوی ــک فرآین ــر ی ــدارد و بیش ت ــع بشــری عرضــه می ــراروی جوام ــو ف ــی ن ــدام روش های ــوده اســت و م ب
همه جانبــه بــرای کمــک بــه بشــر در دســتیابی بــه قــرب الهــی اســت؛ نــه یــک محصــول. لــذا تطابــق اصــول 

توســعه محــالت ســنتی بــا اصــول و ارزش هــای اســالمی کامــاًل مشــهود اســت. 
هــدف اصلــی ایــن مقالــه مقایســه اصــول شهرســازی ایرانــی اســالمی به عنــوان نمــادی از شهرســازی بومــی بــا 
رویکــرد توســعه محــالت ســنتی کــه در دهه هــای اخیــر در جوامــع غربــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه؛ و برنامه ریزی 
محلــی بــر اســاس آنهاســت. در هــر رویکــرد در کنــار مــروری بــر برخــی از مهم تریــن منابــع مکتــوب مرتبــط بــا 
موضــوع، ســعی شــده در قالــب جداولــی مشــخص، ســیاهه ای از مهــم تریــن اصــول و آموزه هــای هــر  رویکــرد 
ارائــه و در صــورت لــزوم بــا یکدیگــر مقایســه شــوند. در انتهــا نیــز، از طریــق مقابلــه ی آموزه هــای مســتخرج از 
شهرســازی ایرانــی اســالمی بــا معیارهــا و شــاخص های  رویکــرد توســعه محــالت ســنتی، افتراقــات و اشــتراکات 
میــان آن هــا مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت؛ و بــر مبنــای چنیــن قیاســی، آموزه هــای پیشــنهادی پژوهــش بــه 
ــه کارگرفتــه  ــو در شــهر یــزد ب منظــور برنامه ریــزی جهــت توســعه ی محلــه ی تاریخــی و فرســوده ی فهــادان ن

  . د شو
پژوهــش حاضــر ازنظــر روش شناســی، توصیفــی- تحلیلــی و از لحــاظ هدف گــذاری کاربــردی می باشــد.

داده هــا و اطالعــات پژوهــش بــا اســتفاده از مطالعــات اســنادی و میدانــی گردآوری شــده اســت. داده هــاي کیفــی 
به وســیله  ی پرسشــنامه بــاز و از طریــق مصاحبــه و بررســی اســناد بــه کار گرفتــه و داده هــاي کمــی بــه صــورت 
عــددي و از طریــق وزن دهــی پرسشــنامه هاي دلفــی تهیــه یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه میــان 
دو رویکــرد توســعه محــالت ســنتی و شهرســازی ایرانــی اســالمی تمایزهــای کــم و مقاربت هــای زیــادی دیــده 
ــای  ــن ویژگی ه ــی بی ــارض و ناهمخوان ــه تع ــش از آنک ــان، بی ــن دو جری ــی ای ــل قیاس ــع تحلی ــود. در واق می ش
ــی هــم کــه وجــود  ــن دو رویکــرد را نشــان دهــد؛ همســو و یکســان بودنشــان را آشــکار می ســازد و تمایزات ای

حمیرا بیکی تفتی
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
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مقدمه
به آن دچارند؛  از مسائلی که جوامع در عصر حاضر  یکی 
این است که در برخی مواقع شهرها را بر اساس راه حل ها 
و اصولی که در جوامع دیگر و برای برطرف نمودن مسائل 
همان جوامع مطرح شده اند؛ بدون در نظر گرفتن شرایطی 
و  می کنند  برنامه ریزی  و  طراحی  دارند  قرار  آن  در  که 
شکست  با  برنامه ها  و  طرح  این گونه  مواقع  بیشتر  در 
الهی  ادیان  بین  در  اسالم که  مبین  دین  مواجه می شوند. 
کامل ترین دین محسوب می شود؛ داراي آموزه های مفید و 
مثمر ثمري است که بی تردید بامطالعه و تجزیه وتحلیل آن 
می توان به معیارهاي پسندیده ای در برنامه ریزی و طراحی 
شهري دست یافت. همچنین موارد و مصداق های بسیاري 
در شهرهاي سنتی ایرانی اسالمی وجود دارد که می توان 
این  ذکر  آمد.  نائل  فوق  اهداف  به  آن ها  سازی  معاصر  با 
ایرانی اسالمی عالوه بر  نکته نیز ضروري است که شهر 
آن که الزم است مفاهیم مربوط به متون پایه و مصداق های 
تاریخی را مدنظر داشته باشد؛ باید متناسب با زندگی شهري 
در  رفاه شهروندان  زمینه  آینده  الزامات شهرهاي  و  امروز 
زمینه های مختلف را نیز فراهم آورد )بمانیان 1390، 70(.

توسعه محالت سنتی یکی از مفاهیم جنبش نوشهرگرایی 
می باشد که با توجه به مسائل امروزه ی شهرها اصولی را 
این  نمودن  برطرف  جهت  در  شهرها  سازمان یابی  برای 
بررسی  با  می دهد.  ارائه  زندگی  کیفیت  ارتقای  و  مسائل 
اصول رویکرد توسعه محالت سنتی و معیارها و مفاهیمی 
که شهرسازی ایرانی اسالمی ارائه می دهد شباهت هایی را 

در این دو مفهوم مالحظه شد که نشان می دهد شهرسازی 
برای  شیوه هایی  از  متمادی  قرن های  از   اسالمی  ایرانی 
که  می کرده است  استفاده  شهری  مکان های  ایجاد 
را در طراحی و  این شیوه ها  امروزه کارایی  جوامع غربی 
می توان  همچنین  نموده اند.  شناسایی  شهرها  برنامه ریزی 
که  سنتی  محالت  توسعه  رویکرد  در  مطرح شده  اصول 
مطرح شده  غربی  جوامع  مشکالت  و  مسائل  با  متناسب 
است را در جوامع ایرانی و اسالمی بومی سازی نمود و با 
استفاده از اصول شهرسازی اسالمی به ارتقای آن کمک 
کرد و سپس این اصول بومی را برای توسعه ی محله ای در 

کارگرفت. به  ایران 
چارچوب  تدوین  از  پس  تا  است  تالش  در  پژوهش  این 
با رویکرد توسعه محالت سنتی  ارتباط  نظری مناسب در 
و شهرسازی ایرانی اسالمی با مقایسه این دو رویکرد  به 
منظور  بدین  بپردازد.  محله ای  توسعه  برنامه ریزی  ارائه 
محله ی فهادان نو در شهر یزد -یکی از محالت تاریخی و 
فرسوده ی شهری- به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی 
قرارگرفته است تا در جهت بهبود وضعیت کنونی این محله 
بر اساس اصول توسعه محالت سنتی و شهرسازی ایرانی 
بر  پژوهش  این  در  گیرد.  قرار  برنامه ریزی  مورد  اسالمی 
دو  مورد  در  نظری  مبانی  از  استخراج شده  اصول  اساس 
رویکرد ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی و شناخت و 
تحلیل نمونه موردی به ارائه ی راهبردها پرداخته شده است.

دارد بــه دلیــل ناهمزمانــی ایــن دو رویکــرد مــی باشــد. بــه بیــان بهتــر، بــر اســاس مقتضیــات و شــرایط زمانــه ایــن تمایــزات 
ایجــاد شــده اند. بــرای کاربســت اصــول بدســت آمــده در نمونــه ی مــوردی بــا بررســی شــاخص ها و تحلیــل محلــه ی تاریخــی 
و فرســوده ی فهــادان نــو بــه شــیوه ســوات2 و تحلیــل و ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی از طریــق ماتریــس کیو.اس.پــی.ام3 
بــه ارائــه ی راهبردهــا بــرای برنامه ریــزی توســعه ی محلــه ی فهــادان نــو در شــهر یــزد بــر اســاس اصــول شهرســازی ایرانــی 
اســالمی و رویکــرد توســعه محــالت ســنتی  پرداختــه شــد. نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان می دهــد 16 راهبــرد اســتخراج شــده 
ــر  ــه ب ــو می باشــند ک ــادان ن ــه ی فه ــه منظــور توســعه ی محل ــزی ب ــرای برنامه ری ــت ب ــی.ام دارای اولوی ــس کیو.اس.پ از ماتری

ــود. ــف نم ــی تعری ــای اجرای ــوان پروژه ه ــا می ت ــاس آن ه اس

TND، شهر ایرانی- اسالمی، محله ی فهادان نو، سوات، کیو.اس.پی.ام.واژه های کلیدی: 

2. SOWT
3. QSPM
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مبانی نظری
توسعه محالت سنتی  مفهوم   یافته  توسعه  در کشورهای 
یک رویکرد جدید می باشد که در دهه های اخیر مطرح 
کمک  شهری  محالت  در  زندگی  کیفیت  ارتقا  به  و  شده 
ریزی  برنامه  برای  نیز  اسالم  در  همچنین   . است  کرده 
اصول  این  کارایی  که  است  شده  مطرح  اصولی  محالت 
سده های زیادی است که ثابت و در شهر های ایرانی و 
اسالمی به کار گرفته شده است که در ادامه به این مطالب 
پرداخته شده و برای بومی سازی رویکرد توسعه محالت 
سنتی و بروز کردن اصول شهرسازی ایرانی اسالمی اصولی 

است. مطرح شده 

برنامه ریزی توسعه محله ای
مقصود کلي از توسعه محله اي عبارت است از پاسخگویي 
به  اتکا  حداکثر  با  محله  یک  ساکنان  روزمره  نیازهاي  به 
منابع، توان، ارزش ها، و مشارکت دروني آن محله )صرافي 

.)1383
این  اساس  بر  که  می باشد  فرایند  یک  محله ای  توسعه ی 
جمع آوری  پتانسیل  محلی  اجتماع   که  سرمایه ای  فرایند 
این طریق  از  و  افزایش می دهد  دارد؛  را  آن  از  استفاده  و 
در  می شود.  محله  ساکنین  زندگی  کیفیت  ارتقای  باعث 
کشش  و  اجتماع  از  مختلفی  گونه های  فرایند،  این  روند 
جمعی به وجود می آید تا در حیطه ی توزیع قدرت و منابع 
ترتیب می توان  بدین  را اصالح کند.  ناعدالتی های موجود 
به  مربوط  مسئله های  همه ی  محله ای  توسعه ی  گفت 
توسعه ی اقتصادی، توسعه ی مسکن، مشارکت شهروندان، 
مسائل  و  امنیت  احساس  آموزش،  ارتقای  اجتماعی،  رفاه 
زیست محیطی را شامل می شود که همه ی این موارد با 

.)60  ،1385 )قاسمی  دارند  متقابل  رابطه ی  یکدیگر 

TND مروری بر متون و استخراج اصول
رویکرد شهرسازی جدید که از اواخر دهه ی 1980 میالدی 
از جانب شهرسازانی همچون پیترکالتورب، آندرس دوانی و 
پالتر زیبرک وارد برنامه ریزی شهری شده است؛ سعی در 
رشد هوشمند شهر دارد. الگوهای شهرسازی جدید از جمله 

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...

توسعه محالت سنتی با تزریق عملکردهای جدید شهری 
در سطح محالت و حذف کاربری های ناسازگار و تشویق 
توسعه ی  قالب  در  تراکم  افزایش  و  مختلط  کاربری های 
پایدار محله ای، رشد درون زای شهری را محقق می سازند 

)آذر و حسین زاده دلیر 1387، 143(.
توسعه محالت سنتی با محوریت قرار دادن محله به عنوان 
شکل دهی  ابزارهاي  از  یکي  شهر  تشکیل دهنده  هسته 
تعیین شده  پیش  از  برنامه ای  و  نظم  اساس  بر  محالت 
محسوب می شود. ازاین رو استفاده از این رویکرد به عنوان 
و  اجتماعي  کالبدي،  محیط  تنظیم کننده  که  راهکاري 

می رسد. نظر  به  ضروري  ای؛  محله  سطح  در  فرهنگي 
در منابع تعاریف زیادي از این رویکرد شده است که اگرچه 
به صورت متفاوت بیان شده اند؛ اما همه گویاي یک مطلب 
اند. توسعه محالت سنتی، طراحي محالت سنتي بر مبناي 
تراکم  پیاده روی،  باقابلیت  محله ای  است؛  انساني  مقیاس 
مسکوني متوسط تا زیاد، و مرکزي با کاربری های مختلط 
انواع متفاوتي  که در مقابل توسعه حومه ای قرار می گیرد؛ 
افزایش سفرهاي  دلیل  به  و  آورده  فراهم  را  از حمل ونقل 
می دهد.  کاهش  را  نقلیه  وسایل  از  استفاده  درون محله، 
پیاده روی و دوچرخه سواری را تشویق می کند؛ و با کاهش 
می بخشد. همچنین  بهبود  را  ایمني  نقلیه،  وسایل  سرعت 
این گونه  سنتی   توسعه محالت  هوشمند شهري  رشد  در 
مختلط  کاربری های  با  فشرده  محله ای  است:  تعریف شده 
مسکوني، تجاري، و ساختمان های اداري، که در مجاورت 
و ارتباط نزدیک با یکدیگر قرارگرفته اند. نوعي برنامه ریزی 
بر اساس اصول شهرهاي کوچک سنتي و توسعه محالت 
معاصرسازی  و  سازي  زنده  باز   TND می باشد.  شهری 
کاربری ها  کارایي  عدم  به  پاسخ  در  گذشته  ارزش های 
این  است.  شهري  جدید  توسعه های  در  زیرساخت ها  و 
انسان در پي  نیازهاي متفاوت  رویکرد با هدف قرار دادن 
هویت بخشي به محالت شهری است )رفیعیان، خرمگاه، و 

.)7  ،1389 اسماعیلی 
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TND جدول 1. مستندسازی و جمع بندی نهایی اصول و شاخص های رویکرد

منبع
(Kwon, Y. 2015)

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(

اصول
•ایجاد تعامالت بیشتر در فضا

•ایجاد حس اجتماعي مکان
•ایجاد امنیت

•کاهش تضاد طبقاتي

•سالمت جسم و روان افراد

•پاسخ گویی به شرایط تاریخي و فرهنگي محیط
•ایجاد اشتغال

•صرفه جویی در وقت

•کاهش هزینه های حمل ونقل

ابعاد

اجتماعی

اقتصادی

اصول و مباني نظري توسعه محالت سنتی 
نهضت  از  که  است  رویکردی  سنتی  محالت  توسعه 
نیازهای  به  می کوشد  و  است؛  گرفته  نشأت  نوشهرگرایی 
محله و ساکنین آن پاسخ مثبت دهد. این رویکرد تالش 
تعامالت  کالبدی محله،  بهبود فضای  و  تقویت  با  می کند 
بهبود حس  به  مسیر  این  از  و  دهد؛  افزایش  را  اجتماعی 
سرمایه  ارتقای  و  اقتصادی،  خوداتکایی  مکان،  به  تعلق 

این  مباني  و  اصول  اهداف،  بین  گردد.  نائل  اجتماعی 
یکدیگر  از  چراکه  دارد؛  وجود  فراواني  پیوستگي  رویکرد 
تفکیک ناپذیرند. در منابع اصول زیادي براي آن اشاره شده 
)رفیعیان،  دارد  وجود  متفاوتي  تقسیم بندی های  و  است؛ 

.)1  ،1389 اسماعیلی  و  خرمگاه، 
به صورت کلي اصول توسعه محالت سنتی را می توان در 

جدول 1 خالصه کرد. 
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TND جدول 1. مستندسازی و جمع بندی نهایی اصول و شاخص های رویکرد

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
(Kwon, Y. 2015)

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(

(2019 Bondok, Nasreldin, and Shalaby)

(2001 Ohm, largo, and Strawser)

)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(
)رفیعیان، خرمگاه، و اسماعیلی 1389(

(2001 Ohm, largo, and Strawser)

(2001 Ohm, largo, and Strawser)

(2019 Bondok., Nasreldin, and Shalaby)

(Kwon 2015)

•نزدیکي محل کار و سکونت
•توجه به مقیاس انساني

•ایجاد منظري زیبا و همگام با طبیعت
•کاهش ترافیک در محله

•کاربری های مختلط

•مسکن های متنوع
•کاهش وابستگي به اتومبیل و کاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي

•حفظ منابع طبیعي

•توسعه ی پایدار
•توسعه فشرده

•قابلیت پیاده روی
•حمل ونقل متنوع

کالبدی

زیست 
محیطی

     ابعاد                             اصول                                                                منبع

معنا و مفهوم شهر اسالمی
»شهرسازي اسالمی« مشتمل بر مبانی نظري و تئوري هاي 
انضمام روش طراحی و  )به  ارزش هایی  و  اصول  به  مربوط 
برنامه ریزي و اجرایی متکی بر آن ها( است که باید بر محیط 
زندگی مسلمین و بر روابط انسان با محیط )طبیعی و مصنوع( 
و با سایر همنوعان خویش )جامعه( حاکم باشند. این اصول و 
ارزش ها از تعالیم اسالمی استخراج شده؛ و دربردارنده عوامل 

مهم فرهنگی  ملی اند.
که  نمود  اطالق  نیز  شهري  به  می توان  را  مسلمین(  )شهر 
شهرهاي  دهند؛  تشکیل  مسلمانان  را  ساکنانش  اکثریت 
نمود.  قلمداد  مسلمین  شهر  می توان  را  مسلمان نشین 
شهرهاي مسلمانان در دوره اسالمی همچون بسیاري از آثار 
از آن جهت اسالمی نیستند که توسط مسلمانان  آنان فقط 
به وجود آمده اند؛ بلکه این آثار به آن جهت اسالمی نامیده 
اسالم  عالیه  تعالیم  از  طریقت  و  شریعت  مثل  که  می شوند 

عالم  در  را  اسالم  و جان  آثار حقایق  این  گرفته اند.  الهام 
.)1389 نقیزاده  و  1357؛  )نصر  می سازند  متجلی  هستی 

از نظر مبانی دینی هرجایی که تعدادی از انسان ها )کم یا 
زیاد( براساس عدالت دینی زندگی کنند و منافع همه جانبه 
)بمانیان  می شود  نامیده  شهر  شود؛  گرفته  نظر  در  مردم 
نتیجه گرفت که شهر  اینطور  و دیگران 1389(. می توان 
اسالمی به شهرهایی اطالق می شود که در سرزمین های 
دارای فرهنگ و اعتقادات نشات گرفته از دین اسالم ایجاد 
شده یا رشد یافته اند )پوراحمد و موسوی 1389(. در شهر 
را تشکیل  اولین دولت خود  است که جهان بینی اسالمی 
شهر  مذهبی  نقش  رو  این  از  و  1375(؛  )حبیبی  می دهد 
بر اهداف نظامی و اقتصادی حکومت های مستقر اولویت 
قوانین  از  شهر  چون   .)1389 دیگران  و  )بمانیان  یافت 
مدون جهان بینی اسالمی تبعیت می کند؛ و در این قوانین 
امتیازات استثنایی برای مردم وجود ندارد )حبیبی 1375(.

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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معنا و مفهوم شهر ایرانی اسالمی
با  که  است  اموری  کلیه ی  از  زنده  مجموعه ی  یک  شهر 
دارد.  غیرمستقیم  و  مستقیم  ارتباط  خود  ساکنان  زندگی 
بنابراین همه ی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، سیاسی، 
زمانی، مکانی، و تاریخی شهر باید به طور هم زمان مورد 
ایرانی-  شهرهای  در  دیگر  طرف  از  گیرند.  قرار  توجه 
و  ایرانی  بستر  و  زمینه  در  باید  ویژگی ها  این  اسالمی، 
جامعه  در  فرهنگی  و  اسالمی  تعالیم  اساس  بر  همچنین 

شوند.  تبیین  اسالمی 
شهر ایرانی اسالمی، از مبانی نظري و تئوری های مربوط 
در  باید  که  است  شده  تشکیل  ارزش هایی  و  اصول  به 
مسلمانان  زندگی  محیط  ایجاد  و  طراحی  و  برنامه ریزی 
)طبیعی  محیط  با  انسان  روابط  بر  حاکم  و  شوند  رعایت 
و مصنوع( و با سایر هم نوعان خویش باشند. این اصول و 
ارزش ها از تعالیم اسالمی استخراج خواهند شد و دربردارنده 
عوامل مهم فرهنگ ملی اند )که با آن ها در تضاد و تناقض 
بر  باید گفت که منبع اصلی اصول حاکم  اجمااًل  نباشند(. 
کلیه اعمال مسلمانان و ازجمله شهرسازي آن ها قرآن کریم 

)نقی زاده 1379(. است  پیامبر)ص(  و سنت 
با  را  او  ارتباطات  مهم ترین  انسان،  دادن  قرار  محور 
برمی شمرد: مورد  چهار  در  هستی  دیگر  عرصه های 

• ارتباط انسان باخدا؛
• ارتباط انسان با خود؛

• ارتباط انسان با جهان هستی؛
• ارتباط انسان با هم نوعان خود )بمانیان 1393؛ به نقل از 

عالمه جعفري 1378(.
نیز  آملی  آیت اهَّلل جوادي  از سوي  ارتباطات چهارگانه  این 
آملی  جوادي  از  نقل  به  )بمانیان 1393؛  است  تأکید شده 
1380، 7( به نظر می رسد مسئله تاریخ، در دسته بندی این 
دو اندیشمند در درون دو مورد آخر قرارگرفته است. تاریخ، 
ساختۀ مشترک جهان هستی و هم نوعان انسان است. در 
رابطه با شهر ایرانی-اسالمی می توان این گونه بیان نمود:

وقتی می توان صفت اسالمی را به شهر به عنوان یک شی 
انسان ساخته اطالق نمود که آن شی بر اساس تعالیم اسالمی 
به وجود آمده و به گونه ای در خدمت انسان قرارگرفته باشد 

و در عین پاسخگویی به نیازهاي مادي او، وي را به سمت 
شهر  براي  ایرانی  بیان  نماید.  هدایت  اسالمی  ارزش های 
نیز مصداق مکانی موضوع را نشان می دهد. از طرفی نیز 
اسالمی بودن براي شهر نشانگر این است که این مکان 
باید تجلی گاه و یادآور ارزش های اسالمی نیز باشد. در قرآن 
مبین براي شهر، به صفات مناسب زیستی اشاره می شود؛ و 
در حقیقت شهر اسالمی با نیازهاي انسان و نوع جهان بینی 
راه  این  در  که  است  طبیعی  دارد.  همسازي  و  تطابق  او 
تعریف  اسالم  که  زیستی  روش  با  باید  نیز  زندگی  فضاي 
نیز سابقه و پیشینه  ایرانی بودن  باشد.  می نماید هماهنگ 
غنی و پرمحتوایی از تجربیات هوشمند ایرانیان را با خود به 

همراه داشته است )بمانیان 1393(.
باید  هم  اسالمی  ایرانی  شهر  شده  ذکر  موارد  به  باتوجه 
گونه ای  به  باشد؛  اسالمی  ارزش های  و  تعالیم  از  برگرفته 
نیازهای معنوی مسلمانان بوده و در تضاد  که پاسخگوی 
با اسالم و مسلمانان نباشد؛ و هم باید از سابقه و پیشینه ی 
شهرسازی ایرانی که در ادوار مختلف ایرانیان از ان استفاده 
ایران  مختلف  شهرهای  در  که  باشد  برده  بهره  کرده اند؛ 
می توان از شهرسازی  های ایرانیان که اغلب انها برگرفته از 

تعالیم اسالمی هستند بهره برد.
خاص  ارزش های  و  اصول  تمدنی،  فرهنگ  و  جامعه  هر 
خود را محترم می شمرد؛ و سعی در مرئی داشتن آن ها در 
بتواند  این طریق  از  تا  دارد  جامعه خود  اعمال  و  برنامه ها 
دسترسی به آرمان ها و اهداف خود را تسهیل کند. تعالیم 
هرکدام  که  می کند  معرفی  را  ارزش هایی  نیز  اسالمی 
و  تأثیر  مسلمانان  زندگی  امورات  از  یک  هر  در  می توانند 
و رشد  نیاز  تأمین هر  برای  و  باشند؛  داشته  تجلی خاصی 
و ارتقای آن به نیازهای باالتر مؤثر باشند. تعالیم اسالمی 
برای طراحی و ساخت محیط زندگی به جزئیاتی که مربوط 
را  اصولی  اما  نمی پردازد؛  هستند؛  تکنیکی  و  فنی  امور  به 
و  شئون  تمامی  در  بایستی  اصول  این  که  می کند  مطرح 
او  زندگی  محیط  و  شهر  ساخت  جمله  از  انسان  زندگی 
لحاظ شوند. این لحاظ کردن سبب خواهد شد تا علی رغم 
نقاط مختلف جهان، شرایط  اینکه شهرهای مسلمانان در 
اقلیمی متفاوت و امکانات و مصالح گوناگون بنا می شوند؛ 
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است  باشند. روشن  واحدی  و  و هویت مشترک  روح  دارای 
و  کریم  قرآن  از  اسالمی،  شهر  اصول  یافتن  برای  که 
کمک  با  مطالعه  این  در  بود.  خواهد  منبع  معتبرترین  سنت 
اسالمی  ایرانی  شهر  محتوایی  اصول  مهم ترین  فوق  منابع 
انواع  از  پرهیز  شامل عدالت، محله محوری، مسجدمحوری، 

منابع اصول ابعاد
)بمانیان 1393( محله سالم )سالم سازی محله( اجتماعی
)بمانیان 1393( محله شاداب )توسعه تفریح+ورزش+گردشگری(
)بمانیان 1393( محله بسامان )سامان دهی آسیب های اجتماعی(
)بمانیان 1393(؛

)دانشپور و روستا 1392(؛
)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019(

محله امن )توسعه امنیت اجتماعی(
پرهیز از انواع مزاحمت ها )امنیت(

)بمانیان 1393( محله شهروندمند )اخالق سازي شهروندي(
)بمانیان 1393( محله هویتی )تقویت هویت ایرانی-اسالمی(
)بمانیان 1393( محله خردمند )مدیریت علمی محله(

)کالنتری خلیل آباد، حقی، و دادخواه 1393( مشارکت مردمی
)دانشپور و روستا 1392( روابط مستحکم اجتماعی
)دانشپور و روستا 1392( عدلت اجتماعی
)دانشپور و روستا 1392( اصل برادری
)دانشپور و روستا 1392( نظارت اجتماعی
)دانشپور و روستا 1392( روابط همسایگی
)دانشپور و روستا 1392( تجلی اصل ال ضرر در ساخت شهر اقتصادی

)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019( مناسبات فضایی تأمین کننده قواعد اسالمی کالبدی
)ق/ 7(؛ )نحل/ 11(؛ )مؤمنون/ 19(؛ )فصلت/ 39(؛ 

)انعام/ 99(؛
)انعام/ 141(؛ )توبه/ 72(؛

)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019(

 مناسبات برنامه و یا شکلی تأمین کننده ارزش ها
 مثل نسبت کاربری ها و یا شکل های حریمساز،

طبیعت گرا، اجتماع گرا، و غیره

)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019( ارتباط با طبیعت
جدول 2. مستندسازی و جمع بندی اصول و شاخص های رویکرد شهرسازی ایرانی اسالمی

با طبیعت معرفی  ارتباط  و  زیبایی،  مزاحمت ها، محرمیت، 
می شود. اصول مورد  نظر، مختص شهرهای ایران اسالمی 
بافرهنگ  نیز متناسب  نیستند و در دیگر شهرهای جهان 
 Ghasemi, Hamzenejad &( خود ارزش و اهمیت دارند

  .(2019  ,Meshkini

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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)آل عمران/ 103(؛ )نساء/ 36(؛ و )مائده/ 2(؛
)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019(

محله محوری کالبدی

)بقره/ 114(؛ )توبه/ 18(؛ )حج/ 40(؛ )اعراف/ 29 (؛ 
)انفال/ 34(؛ )توبه/ 108(؛ )کهف/ 21(؛
)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019(

مسجدمحوری

)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019( زیبایی
)نور/ 27(؛ )نحل/ 80(؛ )نور/ 28(؛

)قاسمی، حمزه نژاد، و مشکینی 2019(
محرمیت

)دانشپور و روستا 1392(؛
)طبیبیان، چربگو، و عبدالهی مهر 1390(

سلسله مراتب

)دانشپور و روستا 1392( وجود بازار در مجاورت مسجد
)دانشپور و روستا 1392(  تراکم و فشردگی شهری- دسترسی به خدمات

شهری
 زیست
محیطی

)بمانیان 1393( محله مناسب و بهینه
)مناسب سازی و کاربری بهینه فضاها(

)دانشپور و روستا 1392( مسجد در دسترس پیاده

روش پژوهش
اصول  به کارگیری  شیوه  و  قابلیت  درباره  حاضر  مطالعه 
توسعه  اصول  کنار  در  ایرانی-اسالمی  شهرسازی 
مطالعات  اساس  بر  است.  معاصر  دوره  در  سنتی  محالت 
انجام شده، شهرسازی ایرانی-اسالمی عالوه بر چند نمونه 
شاخص های  زیادی  تعداد  دارای  کالبدی  شاخص های 
و  اجتماعی  ابعاد  در  که  می باشد  فرازمانی  و  فراکالبدی 
اقتصادی و زیست محیطی دسته بندی شده است. ازاین رو، 
برای  و  می گیرند  دربر  را  امروز  شهرسازی  نوین  اصول 
اصول  همپوشانی  دارد.  کاربرد  امروزی  محله های  بهبود 
با اصول توسعه محالت سنتی  ایرانی اسالمی  شهرسازی 
از دیدگاه صاحب نظران مرتبط در این دو جریان فکری با 
انجام شد.  برای  هدف کاربردی و اجرا در نمونه موردی 

سنجش این موضوع، ابتدا اصول توسعه محالت سنتی و 
2(؛  و   1 )جداول  شد  خالصه  ایرانی-اسالمی  شهرسازی 
محتوا صورت  اساس  بر  آن  تراز بندی  و  مقایسه  و سپس 
گرفت )جدول 3(. اصول هم تراز نیز پس از تحلیل نمونه 
است. قرارگرفته  مورداستفاده  راهبردها  ارائه ی  در  موردی 

و  دلفی  پرسشنامه هاي  از طریق وزن دهی  داده هاي کمی 
و  شاخص ها  که  گونه اي  به  شد؛  تهیه  عددي  صورت  به 
اجرایی و دانشگاهی  اختیار نخبگان  مؤلفه های هم تراز در 
توسعه  رویکرد  و  اسالمی  ایرانی  شهرسازی  حوزه  در  که 
آنها  از  و  شد  داده  قرار  داشتند؛  تخصص  سنتی   محالت 
خواسته شد تا بر اساس تخصص خود عواملی که بیشتر از 
بقیه تأثیرگذار هستند را شناسایی نمایند. اعضاي پانل در 
این پژوهش به صورت نمونه گیري غیراحتمالی هدفمند، 30 

جدول 2. مستندسازی و جمع بندی اصول و شاخص های رویکرد شهرسازی ایرانی اسالمی
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نفر از افراد واجد شرایط و فعال در زمینه ی شهرسازی 
و استادان دانشگاه انتخاب شدند. و امتیازات انها در 
، لحاظ شد و در نهایت 16  ماتریس کیو.اس.پی.ام 
پژوهش  بنابراین  شد.  انتخاب  اولویت  دارای  راهبرد 
و  مقایسه  با  که  می باشد  توصیفی-تحلیلی  حاضر 
موردی  مطالعه  تحلیل  در  است.  انجام شده  تطبیق 
عالوه بر برداشت های میدانی، از منابع دست اول نیز 
استفاده شد. در تحلیل موردی، فرایند طراحی شهری 
روش  مناسب سازی  برای  تغییراتی  اعمال  با  ماتین 
)شناخت، چشم انداز، راهبرد( و ارائه ی طرح مفهومی 

و پیشنهادی به کار گرفته شد.

بحث و یافته ها
با توجه به مقایسه های انجام شده در ابعاد مختلف در 
ایرانی- توسعه محالت سنتی و شهرسازی  رویکرد 

اسالمی مشاهده می شود در رویکرد توسعه محالت 
ایرانی اسالمی  سنتی اغلب شاخص های شهرسازی 
مورد بررسی قرار گرفته و کارایی این شیوه ها امروزه 
غربی  جوامع  و  است؛  شده  ثابت  دیگر  جوامع  برای 
برنامه ریزی  و  معیارهایی در طراحی  و  از شاخص ها 
دین  پیش  قرن ها  که   می برند  بهره  خود  شهرهای 
یکی  به عنوان  ایرانی  شهرسازی  همچنین  و  اسالم 
میگرفتند.  کار  به  را  معیار ها  این  مسلمان  جوامع  از 
البته باید توجه داشت که این معیارها در هر رویکرد 
و  فرهنگ  با  و  مشخص  جغرافیایی  مختصات  در 
چه  و  غربی  جوامع  در  چه  منحصر به فرد  ویژگیهای 
در جوامع ایرانی اسالمی به کار برده شده اند؛ و دلیل 
برخی تمایزات نیز همین موارد است؛ اما از آن جایی 
انسان ها کمال طلب است و همه ی  که ذات همه ی 
انسان ها به ویژگیهای خوب و مثبتی که باعث رشد و 
سعادت آنها می شود؛ تمایل دارند باعث شباهت هایی 
در برنامه ریزی برای شهر ها در جوامع مختلف و در 
زمان های مختلف  شده است. در برخی از این مولفه 
بیان نموده و در  را  ها توجه ویژه و اصول متعددی 

برخی دیگر توجه کمتری به موضوع شده است.

و   )1 )جدول  سنتی  محالت  توسعه  اصول  در  تعمق 
این  می دهد  نشان   )2 )جدول  ایرانی-اسالمی  شهرسازی 
راهبردها  تا  فراگیر عمل می کنند  و  به صورت کلی  اصول 
و سیاست های اتخاذی آن ها با توجه به مقتضیات زمانی-

یکدیگر  با  آن ها  از  پاره ای  درنتیجه  یابد.  افزایش  مکانی 
هم پوشانی، یا با توجه به تفسیر معنا، راهبردهای گوناگونی 
در  بیشتر  »تعامالت  اصل  مثال،  برای  را شامل می شوند. 
فضا« که از اصول توسعه محالت سنتی در جدول 1 است؛ 
می تواند چند اصل دیگر را در خود جای دهد. به بیان دیگر، 
ممکن  را  اصل  این  به  رسیدن  اصول  سایر  به  دستیابی 
توسعه  اصول  در  مواردی  که  داشت  توجه  باید  می کند. 
معضالت  به  متنوع«  »حمل ونقل  یعنی  سنتی  محالت 
ترافیک سواره و پیاده می پردازد. هرچند در دوران شهرسازی 
سنتی ایرانی اسالمی موضوع حمل ونقل به شکل امروزی 
مطرح نبوده است. اصل محله ی خردمند و محله ی بهینه 
با  انطباق مسائل روز را  نیز  ایرانی اسالمی  در شهرسازی 
مفاهیم این شهرسازی توجیه می کند. در این میان ضروری 
ویژگی های  با  کامل  هماهنگی  در  راهبردها  تدوین  است 
ایران،  شهرهای  اجتماعی  و  اقتصادی  اقلیمی،  فرهنگی، 
تاریخی  بافت های  احیای  یافته های  به کارگیری  نحوه  در 

بگیرد.  قرار  مدنظر  ایران  شهرهای 

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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تفاوت TND  مقایسه ی اصول 
شهرسازی ایرانی-اسالمی

اصول شهر سازی
ایرانی-اسالمی TND اصول ابعاد

 برای بیان تفاوت شهرسازی ایرانی
 اسالمی و توسعه محالت سنتی
 در بعد اجتماعی می توان به این

 موضوع اشاره نمود که شهرسازی
 ایرانی اسالمی به اصولی مثل

 کاهش تضاد طبقاتی و همچنین
 تعامالت بیشتر در فضا تأکید

بیشتری نسبت به اصول دیگر دارد

 با توجه به اصول به کاربرده
توسعه رویکرد  در   شده 
مشاهده سنتی   محالت 
ایرانی شهرسازی   می شود 
اجتماعی بعد  در   اسالمی 
 همه ی اصول توسعه محالت

دارد خود  در  را  سنتی 

محله شاداب
مشارکت مردمی
روابط همسایگی
نظارت اجتماعی

تعامالت بیشتر
در فضا

اجتماعی

محله هویتی
محله شهروند محور

 ایجاد حس
اجتماعي مکان

محله امن
محله یسامان امنیت

محله خردمند
روابط مستحکم اجتماعی

اصل برادری
عدالت اجتماعی

کاهش
تضاد

طبقاتي

محله سالم
سالمت جسم
و روان افراد

محله خردمند
مسجدمحوری

 پاسخ گویی به
 شرایط تاریخي و
فرهنگي محیط

 دین اسالم اصل ال ضرر را
 برای تمام ابعاد ساخت شهر در
 نظر گرفته است؛ به طوری که در

 طراحی و ساماندهی شهر و پس از
 آن در تمام مراحل باید این اصل
 موردتوجه باشد. در رویکرد توسعه

 محالت سنتی توجه بیشتری
 به کاهش هزینه ها در مرحله ی
بهره برداری از شهر شده است

 همه ی اصول بیان شده
 در بعد اقتصادی رویکرد
 توسعه محالت سنتی در

 اصل ال ضرر در دین اسالم
 مستتر می باشد و از این

 منظر با یکدیگر هماهنگی
دارند

تجلی اصل
ال ضرر در
ساخت شهر

ایجاد اشتغال
 صرفه جویی

در وقت
 کاهش هزینه های

حمل ونقل

اقتصادی

جدول 3. مقایسه ی اصول توسعه محالت سنتی و اصول شهرسازی ایرانی اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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 در رویکرد توسعه محالت سنتی
 به تنوع در ساخت مسکن توجه
 شده که در شهرسازی ایرانی
 اسالمی به صورت کلی تر به
 این موضوع پرداخته که خود
 تنوع مساکن را در بر میگیرد؛
 مثاًل مناسبات طبیعت گرا و
 اجتماع گرا با توجه به انواع

 مختلف قشر اجتماعی و باید
 مساکن مورد نیاز آنها را در

 نظر گرفت؛ و... . همچنین در
 شهرسازی ایرانی- اسالمی به

 مقوله ی محرمیت توجه شده که
 در توسعه محالت سنتی این

مورد دیده نشده است

 با توجه به اصول به کاربرده
 شده در بعد کالبدی رویکرد
TND مشاهده می شود 
 شهرسازی ایرانی اسالمی
 در بعد کالبدی اغلب اصول

TND را در خود دارد

 مناسبات فضایی
تأمین کننده

قواعد اسالمی
 نزدیکي محل
کار و سکونت

کالبدی

مناسبات برنامه
و یا شکلی

 تأمین کننده ارزش ها
 مثل نسبت کاربری ها و
 یا شکل های حریم ساز،
 طبیعت گرا، اجتماع گرا

ارتباط با طبیعت
زیبایی

 ایجاد منظري
زیبا و همگام

با طبیعت
 توجه به مقیاس

انساني

سلسله مراتب  کاهش ترافیک
در محله

 وجود بازار در مجاورت
مسجد  محله محوری کاربری های مختلط

 مناسبات برنامه و یا شکلی
 تأمین کننده ارزش ها

 مثل نسبت کاربری ها و
 یا شکل های حریمساز،

 طبیعت گرا، اجتماع گرا و غیره

 مسکن های
متنوع

محرمیت _

 در رویکرد توسعه محالت سنتی
 به تنوع در حمل ونقل توجه شده
 که در شهرسازی ایرانی اسالمی

 توجه ویژه ای به این موضوع
نشده است

 با توجه به اصول به کاربرده
 شده در بعد زیست محیطی

 رویکرد توسعه محالت
 سنتی مشاهده می شود.

 شهرسازی ایرانی اسالمی
 در بعد زیست محیطی اغلب

 اصول توسعه محالت
سنتی را در خود دارد

محله مناسب و بهینه
)مناسب سازی وکاربری

بهینه فضاها(

 کاهش وابستگي
 به اتومبیل و

 درنتیجه کاهش
 آلودگي هوا و
آلودگي صوتي

حفظ منابع طبیعي

 زیست
محیطی

تراکم   و   فشردگی شهری
 دسترسی  به  خدمات

شهری

توسعه ی پایدار
توسعه فشرده

فضای شهری
قابلیت پیاده روی مسجد در دسترس پیاده

_ حمل ونقل متنوع

جدول 3. مقایسه ی اصول توسعه محالت سنتی و اصول شهرسازی ایرانی اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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موردپژوهی
شناخت وضع موجود

محله فهادان نو در شمال شرقی شهر یزد و در مجاورت محالت تاریخی فهادان و کوشک نو قرار دارد؛ و از سمت جنوب، 
محالت جنت آباد و رحیم آباد از سمت غرب و از سمت شمال محدود به پارک بزرگ شهدا است. »فهادان نو« نام عرفی این 
محله در نام گذاری محالت می باشد. منطقه موردمطالعه منطبق بر تقسیم 2-1-8 به استناد محله بندی در طرح تفصیلی 

یزد مصوب 1396 می باشد. 

نقشه 1. کاربری اراضی محله ی فهادان نو
)برگرفته از پایگاه داده های طرح تفصیلی یزد سال 1396(

نقشه 2. سازمان فضایی محله ی فهادان نو
)برگرفته از پایگاه داده های طرح تفصیلی یزد سال 1396(

این تقسیم خود شامل دو محله یعقوبی در شمال و محله 
گل سرخ در جنوب می باشد. محله سید گل سرخ از جنوب 
به محله کوشک نو و از غرب به جنت آباد محدود می شود. 
در اواخر قرن دهم هجري قمري احداث شده است و به 
دلیل واقع بودن مزار سید گل سرخ احتمااًل بدین نام مشهور 

تحلیل وضع موجود

تهدید فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
T1 : به خطر افتادن سالمت ساکنین و 
خطر آلودگی هوا به دلیل وجود کاربری 
و  آن  از  ناشی  آلودگی های  و  صنعتی 
اصل  با  تضاد  در  و  سبز  فضای  کمبود 
محالت  توسعه  رویکرد  در  سالمت 

اسالمی ایرانی  شهرسازی  و  سنتی 

در  اختالط  ایجاد  فرصت   :  O1
کاربری ها و ایجاد خدمات موردنیاز 
به دلیل وجود اراضی بایر و رهاشده 
کاربری  اختالط  اصل  به  توجه  با 
اصول  در  فشرده  توسعه ی  و 
شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه 

سنتی  محالت 

صنعتی  کاربری  وجود   :  W1
جنوبی  قسمت  در  کارگاهی  و 
اصول  با  تضاد  در  و  محله 
رویکرد  در  پایدار  توسعه ی 

سنتی  محالت  توسعه 

کاربری  اختالط  وجود   :  S1
محله  نقاط  از  برخی  در 
قسمت  در  )به خصوص 
جنوب غربی( مطابقت با اصول 
و  اسالمی  ایرانی  شهرسازی 

سنتی  محالت  توسعه 

جدول 4. تحلیل یکپارچه وضع موجود سوات

شده است. بقعه، حسینیه و بازارچه سید گل سرخ ازجمله 
عناصر تاریخی محله به شمار می آیند. در واقع فهادان نو از 
دو بخش تاریخی- فرسوده در محدوده گل سرخ و جنوب، 

و قسمت جدید در شمال محدوده تشکیل می شود.
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T2 : خطر مهاجرت افراد بومی و خالی از 
جمعیت شدن محله به دلیل فرسودگی 
و ناپایداری برخی قطعات و در تضاد با 
توسعه  اصول  و  خردمند  محله ی  اصل 
ایرانی  شهرسازی  و  سنتی  محالت 

اسالمی

O2 : فرصت تغییر کاربری صنعتی 
با توجه  و کارگاهی به فضای سبز 
به  کمک  و  طبیعت گرایی  اصل  به 
با  محله  سرزندگی  و  شادابی  اصل 
ایرانی  شهرسازی  اصول  به  توجه 

سنتی  محالت  توسعه  و  اسالمی 

و  بایر  اراضی  وجود   :  W2
فضاهای رهاشده و ایجاد عدم 
تطابق  عدم  و  محله  در  امنیت 
ایرانی  شهرسازی  اصول  با 
محالت  توسعه  و  اسالمی 

سنتی 

S2 : وجود نشانه های مختلف 
حس  به  کمک  و  محله  در 
هویتمند  و  مکان  اجتماعی 
نمودن محله و محله محوری 
و مطابقت با اصول شهرسازی 
توسعه  و  اسالمی  ایرانی 

سنتی  محالت 

T3 : خطر بروز آسیب های اجتماعی و 
جرم در نواحی جرم خیز و اراضی بایر و 
در تضاد با اصول رویکرد توسعه محالت 

سنتی و شهرسازی ایرانی اسالمی

مراکز  ایجاد  فرصت   :  O3
سبز(  مشاغل  و  )خدماتی  اشتغال 
اشتغال  ایجاد  و  بایر  زمین های  در 
نزدیکی  اصل  به  توجه  و  محله  در 
کاهش  و  سکونت  به  کار  محل 
به  توجه  با  خودرو  به  وابستگی 
اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و 

سنتی  محالت  توسعه 

شکل  در  یکنواختی   :  W3
مسکونی  کاربری های  ظاهری 
و عدم تنوع در ساخت خانه ها و 
در تضاد با اصل مسکن متنوع 
توسعه  رویکرد  در  زیبایی  و 
شهرسازی  و  سنتی  محالت 

اسالمی ایرانی 

در  سلسله مراتب  وجود   :  S3
کاهش  جهت  دسترسی ها 
بافت  در  فشردگی  و  ترافیک 
و امکان پیاده روی و در تطابق 
ایرانی  شهرسازی  اصول  با 
محالت  توسعه  و  اسالمی 

سنتی 

T4 : خطر از بین رفتن ارزش زمین های 
ناپایداری  و  فرسودگی  دلیل  به  محله 
مراکز  به  نزدیکی  و  قطعات  برخی 
در شهرسازی  اصل ال ضرر  با  صنعتی 
ایرانی اسالمی و اصول توسعه محالت 

سنتی 

O4 : فرصت ایجاد نهاد اجتماعی 
تقویت  جهت  محله  مرکز  در 
مشارکت اجتماعی با توجه به اصول 
شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه 

سنتی  محالت 

سبز  فضای  کمبود   :  W4
کاهش  به  منجر  که  محله  در 
تعامالت در فضا و عدم شادابی 
و  می شود  محله  سرزندگی  و 
رویکرد  اصول  با  تطابق  عدم 
و  سنتی  محالت  توسعه 
شهرسازی ایرانی اسالمی مانند 
ایجاد منظري زیبا و همگام با 

طبیعت گرایی و  طبیعت 

S4 : وجود گره های عملکردی 
اصول  به  کمک  و  محله  در 
و  فضا  در  بیشتر  تعامالت 
و  همسایگی  روابط  تقویت 
با  مطابقت  و  محوری  محله 
اصول شهرسازی ایرانی اسالم 

سنتی  محالت  توسعه  و 

اجتماعی  افتادن عدالت  به خطر   :  T5
به دلیل عدم توزیع متناسب کاربری های 
خدماتی در قسمت شمال شرقی محله 
با  تضاد  در  و  غربی  جنوب  قسمت  با 
و  توسعه محالت سنتی  رویکرد  اصول 

اسالمی ایرانی  شهرسازی 

O5 : فرصت ایجاد مساکن متنوع 
بایر  زمین های  در  موجود  وضع  با 
محله  در  مختلف  اقشار  اسکان  و 
در  متنوع  مسکن  اصل  به  توجه  با 

سنتی  محالت  توسعه  رویکرد 

حمل ونقل  وجود  عدم   :  W5
تضاد  در  که  محله  در  متنوع 
در  متنوع  حمل ونقل  اصول  با 
سنتی  محالت  توسعه  رویکرد 
اسالمی  ایرانی  شهرسازی  و 

می باشد.

کاربری های  وجود   :  S5
توجه  با  مسجد  مانند  مذهبی 
در  محوری  مسجد  اصل  به 
اسالمی ایرانی  شهرسازی 

جدول 4. تحلیل یکپارچه وضع موجود سوات

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و نقاط ضعف(

نمره نهایی رتبه ضریب اهمیت قوت

0.43 4 0.11 S1 : وجود اختالط کاربری در برخی از نقاط محله )به خصوص در قسمت جنوب غربی( مطابقت 
با اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی

0.33 3.5 0.10 S2 : وجود نشانه های مختلف در محله و کمک به حس اجتماعی مکان و هویت مند نمودن 
محله و محله محوری و مطابقت با اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی

0.32 3 0.11 S3 : وجود سلسله مراتب در دسترسی ها جهت کاهش ترافیک و فشردگی در بافت و امکان 
پیاده روی و در تطابق با اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی

0.35 3.5 0.10 S4  : وجود گره های عملکردی در محله و کمک به اصول تعامالت بیشتر در فضا و تقویت روابط 
همسایگی و محله محوری و مطابقت با اصول شهرسازی ایرانی اسالم و توسعه محالت سنتی

0.38 4 0.10 S5 : وجود کاربری های مذهبی مانند مسجد با توجه به اصل مسجد محوری در شهرسازی 
اسالمی ایرانی 

نمره نهایی رتبه ضریب اهمیت نقاط ضعف

0.10 1 0.10
W1 : وجود کاربری صنعتی و کارگاهی در قسمت جنوبی محله و در تضاد با اصول توسعه ی 

پایدار در رویکرد توسعه محالت سنتی

0.21 2 0.11
W2 : وجود اراضی بایر و فضاهای رها شده و ایجاد عدم امنیت در محله و عدم تطابق با 

توسعه محالت سنتی و  ایرانی اسالمی  اصول شهرسازی 

0.19 2 0.10
W3 : یکنواختی در شکل ظاهری کاربری های مسکونی و عدم تنوع در ساخت خانه ها و در 

تضاد با اصل مسکن متنوع در رویکرد توسعه محالت سنتی

0.15 1.5 0.10
تعامالت در فضا و عدم شادابی و  به کاهش  : کمبود فضای سبز در محله که منجر   W4
با اصول رویکرد توسعه محالت سنتی و شهرسازی  سرزندگی محله می شود و عدم تطابق 

و طبیعت گرایی با طبیعت  زیبا و همگام  ایجاد منظري  مانند  اسالمی  ایرانی 

0.13 1.5 0.09 سنتی  محالت  توسعه  اصول  با  تضاد  در  که  محله  در  متنوع  حمل ونقل  وجود  عدم   :  W5
می باشد

2.61 مجموع

جدول 5. تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی
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نمره نهایی  نمره
واکنش

 ضریب
اهمیت فرصت ها

0.44 4 0.11
O1 : فرصت ایجاد اختالط در کاربری ها و ایجاد خدمات موردنیاز به دلیل وجود اراضی بایر و 
رهاشده با توجه به اصل اختالط کاربری در اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت 

سنتی

0.40 3.5 0.12
O2 : فرصت تغییر کاربری صنعتی و کارگاهی به فضای سبز با توجه به اصل طبیعت گرایی و 
ایرانی اسالمی و توسعه  کمک به اصل شادابی و سرزندگی محله با توجه به اصول شهرسازی 

سنتی محالت 

0.39 4 0.10
O3 : فرصت ایجاد مراکز اشتغال )خدماتی و مشاغل سبز( در زمین های بایر و ایجاد اشتغال در 
محله و توجه به اصل نزدیکی محل کار به سکونت با توجه به اصول شهرسازی ایرانی اسالمی 

و توسعه محالت سنتی

0.34 3.5 0.10
O4 : فرصت ایجاد نهاد اجتماعی در مرکز محله جهت تقویت مشارکت اجتماعی با توجه به اصول 

شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی 

0.31 3 0.10
O5 : فرصت ایجاد مساکن متنوع با وضع موجود در زمین های بایر و اسکان اقشار مختلف در 

محله با توجه به اصل مسکن متنوع در رویکرد توسعه محالت سنتی 

نمره نهایی  نمره
واکنش

 ضریب
اهمیت

تهدید ها

0.22 2 0.11
T1 : به خطر افتادن سالمت ساکنین و خطر آلودگی هوا به دلیل وجود کاربری صنعتی و آلودگی های ناشی 

از آن و کمبود فضای سبز و در تضاد با اصول رویکرد توسعه محالت سنتی و شهرسازی ایرانی اسالمی

0.24 2.5 0.10
T2 : خطر مهاجرت افراد بومی و خالی از جمعیت شدن محله به دلیل فرسودگی و ناپایداری برخی 
ایرانی  با اصل محله ی خردمند و اصول توسعه محالت سنتی و شهرسازی  قطعات و در تضاد 

اسالمی

0.29 3 0.10
T3 : خطر بروز آسیب های اجتماعی و جرم در نواحی جرم خیز و اراضی بایر و در تضاد با اصول رویکرد 

توسعه محالت سنتی و شهرسازی ایرانی اسالمی

0.18 2 0.09
T4 : خطر از بین رفتن ارزش زمین های محله به دلیل فرسودگی و ناپایداری برخی قطعات و 
نزدیکی به مراکز صنعتی با اصل ال ضرر در شهرسازی ایرانی اسالمی و اصول توسعه محالت 

سنتی

0.17 2 0.08
T5 : به خطر افتادن عدالت اجتماعی به دلیل عدم توزیع متناسب کاربری های خدماتی در قسمت 
و  سنتی  محالت  توسعه  رویکرد  اصول  با  تضاد  در  و  جنوب غربی  قسمت  با  محله  شمال شرقی 

اسالمی ایرانی  شهرسازی 

2.98 مجموع

تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیدها( 

جدول 6. تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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ارائه ی راهبردها
در این مرحله از پژوهش ضمن انطباق اصول توسعه محالت سنتی با شهرسازی ایرانی- اسالمی، ایده هایی از طرح های 

موضعی محله ارائه شده است.

راهبردها  اصول شهرسازی
ایرانی اسالمی

اصول توسعه
محالت سنتی

ابعاد

ز در محله و احداث پارک •افزایش رسانه ی فضای س�ب

•ایجاد و تقویت نهادهای مردیم برای مدیریت محله

گ•ایجاد مرکزیت در محله و کوی ها جهت افزایش روابط 
چهره به چهره و همسای�

•احداث محور پیاده و مرمت و مناسب سازی پیاده روها

•محله شاداب

•مشارکت مردیم
گ

•روابط همسای�

•نظارت اجتمایع

• تعامالت بيش�ت

در فضا
اجتماعی

•حفظ و مرمت عنارص تاری�ز و پالک های موجود در محله
ز گزینه های متنوع حمل ونقل •تأم�ی

 و حس تعلق به مکان
گ

•تقویت زمینه های دل بست�
 در محله

گ
•توجه به تفاوت های اجتمایع و فرهن�

•محله هوی�ت

•محله شهروندمند

• ايجاد حس

اجتمایعي مكان

•پیش بی�ز عرصه های مختلط و چند عملکردی، 
نظارت پذیری و حضور پذیری در محله

های وقوع جرم و بزهکاری •از میان بردن بس�ت

•محله امن

•محله بسامان
• امنیت

•محییط اجتماع پذیر بر پایه ی مشارکت مد�ز
 در محله

گ
•توجه به تفاوت های اجتمایع و فرهن�

 و حس تعلق به مکان
گ

•تقویت زمینه های دل بست�
•تنوع کاربری ها و مساکن

•محله خردمند
•روابط 

مستحکم اجتمایع
•اصل برادری

•عدالت اجتمایع

• کاهش تضاد

ي
 طبقا�ت

•پیش بی�ز حمل ونقل سالم

•توجه به سازگاری کاربری ها

•محله سالم • سالمت جسم
و روان افراد

 در محله
گ

•توجه به تفاوت های اجتمایع و فرهن�

•حفظ و مرمت عنارص تاری�ز و پالک های موجود در محله

•محله خردمند ايط  • پاسخ گو�ي به رسش
ي محيط

گ
ي وفرهن�

تاري�ز
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راهبردها  اصول شهرسازی
ایرانی اسالمی

اصول توسعه
محالت سنتی

ابعاد

•پیش بی�ز فعالیت های اقتصادی و اشتغال زا در محله

•استفاده ی مجدد از منابع و ظرفیت های موجود

•تجیل اصل
ر در ال رصز

ساخت شهر

•ايجاد اشتغال
•رصفه جو�ي در وقت

•كاهش هزینه های 
حمل ونقل

اقتصادی

•مکان یا�ب مراکز فعالیت و اشتغال در محله
•حفاظت از سازمان فضا�ي کهن و تقویت استخوان بندی 

فضا�ي محله

•مناسبات فضا�ي 
ز کننده تأم�ی

قواعد اسالیم

•نزدي�ي محل كار

و سكونت
کالبدی

ز در محله و احداث پارک •افزایش رسانه ی فضای س�ب

•توجه به الگوی معماری بویم محله و شهر یزد

•توجه به مقیاس انسا�ز در ساخت وسازهای جدید

•مناسبات برنامه و یا 
ز کننده  شکیل تأم�ی

ارزش ها مثل نسبت 
کاربری ها و یا شکل های 

حریم ساز، طبیعت گرا، 
ه اجتماع گرا، و غ�ی

•ارتباط با طبیعت
•زیبا�ي

•ايجاد منظري زيبا
و همگام با طبيعت

•توجه به 

ي
مقياس انسا�ز

•مساکن متنوع

•افزایش نفوذپذیری بافت
•رعایت سلسله مراتب عملکردی و هندیس در بازطرایح معابر

•سلسله مراتب •كاهش ترافيك
در محله

•پیش بی�ز عرصه های مختلط و چند عملکردی،
•ایجاد نهاد های مردیم

•ایجاد مرکزیت در محله و کوی ها

•مسجدمحوری
•وجود بازار

در مجاورت مسجد
•محله محوری

•کاربری های مختلط

ز در محله و احداث پارک •افزایش رسانه ی فضای س�ب

ز گزینه های متنوع حمل ونقل •تأم�ی

•محله مناسب 
و بهینه

)مناسب سازی
و کاربری

بهینه فضاها(

ي به
گ

•كاهش وابست�
اتومبيل و درنتیجه
ي هوا

گ
كاهش آلود�

ي
ي صو�ت

گ
و آلود�

•حفظ منابع طبييعي

زیست
محیطی

اکم محله ده و م�ت •توسعه ی ف�ش •تراکم و
 شهری

گ
د� ف�ش

یس به •دس�ت
خدمات شهری

•توسعه ی پايدار

ده توسعه ف�ش

 به خودرو
گ

•کاهش وابست�
یس افراد پیاده به خدمات محیل •دس�ت

•فضاهای شهری
س پیاده •مسجد در دس�ت

•قابليت پیاده روی

جدول 7. کاربست اصول توسعه محالت سنتی و شهرسازی ایرانی- اسالمی در نمونه ی موردی

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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نقاط ضعف نقاط قوت
 جمع

امتیازها W5 W4 W3 W2 W1  S5 S4 S3 S2 S1 عوامل داخلی

1.00 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.11 ضریب اهمیت

1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.75 3.50 3.00 2.50 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 1

2.50 0.09 0.20 0.10 0.21 0.20 0.36 0.35 0.32 0.24 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 2

2.12 0.09 0.20 0.10 0.21 0.20 0.19 0.30 0.21 0.29 0.32 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 3

2.50 0.18 0.20 0.10 0.21 0.20 0.38 0.40 0.21 0.29 0.32 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 4.00 3.00 2.50 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 4

2.43 0.18 0.20 0.10 0.21 0.15 0.19 0.40 0.32 0.24 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.50 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 5

2.47 0.09 0.20 0.10 0.32 0.20 0.38 0.40 0.21 0.24 0.32 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 6

2.62 0.09 0.10 0.19 0.21 0.20 0.38 0.40 0.43 0.29 0.32 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 7

2.50 0.18 0.20 0.19 0.21 0.10 0.29 0.30 0.21 0.38 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 8

1.91 0.09 0.20 0.10 0.21 0.20 0.29 0.20 0.11 0.19 0.32 جمع امتیاز جذابیت

جدول 8. ماتریس برنامه ریزی کمی در برنامه ریزی های راهبردی
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 جمع
امتیازها نقاط ضعف نقاط قوت

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 امتیاز جذابیت راهبرد 9

1.61 0.09 0.20 0.10 0.21 0.10 0.29 0.20 0.11 0.10 0.21 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 10

2.59 0.18 0.20 0.19 0.21 0.10 0.38 0.40 0.21 0.38 0.32 جمع امتیاز جذابیت

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 11

2.52 0.09 0.20 0.10 0.21 0.10 0.29 0.40 0.32 0.38 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 امتیاز جذابیت راهبرد 12

2.02 0.09 0.10 0.10 0.21 0.10 0.19 0.30 0.43 0.29 0.21 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 13

2.14 0.09 0.10 0.10 0.21 0.20 0.10 0.40 0.32 0.19 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 14

2.63 0.09 0.10 0.10 0.21 0.10 0.38 0.40 0.43 0.38 0.43 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 3.00 2.00 3.00 1.00 امتیاز جذابیت راهبرد 15

1.88 0.09 0.10 0.19 0.11 0.10 0.38 0.30 0.21 0.29 0.11 جمع امتیاز جذابیت

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 امتیاز جذابیت راهبرد 16

2.01 0.18 0.10 0.10 0.11 0.10 0.19 0.30 0.43 0.29 0.21 جمع امتیاز جذابیت

جدول 8. ماتریس برنامه ریزی کمی در برنامه ریزی های راهبردی 

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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تهدید فرصت
 جمع

امتیازها T5 T4 T3 T2 T1  O5 O4 O3 O2 O1 عوامل خارجی

1.00 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.11 ضریب اهمیت

2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.50 3.75 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 1

2.61 0.18 0.29 0.10 0.22 0.11 0.31 0.19 0.34 0.43 0.44 جمع امتیاز جذابیت

1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.75 3.50 امتیاز جذابیت راهبرد 2

2.53 0.09 0.19 0.10 0.22 0.33 0.21 0.29 0.29 0.43 0.38 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 3

2.55 0.18 0.19 0.19 0.22 0.11 0.21 0.39 0.39 0.23 0.44 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 1.50 2.00 1.00 2.00 3.25 4.00 3.50 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 4

2.57 0.18 0.19 0.15 0.19 0.11 0.21 0.32 0.39 0.40 0.44 جمع امتیاز جذابیت

1.50 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 3.00 3.25 3.25 امتیاز جذابیت راهبرد 5

2.42 0.14 0.15 0.19 0.22 0.11 0.21 0.39 0.29 0.37 0.35 جمع امتیاز جذابیت

1.50 1.75 2.00 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 6

2.23 0.14 0.17 0.19 0.16 0.22 0.21 0.29 0.29 0.23 0.33 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 4.00 3.25 3.75 4.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 7

2.89 0.18 0.19 0.15 0.22 0.16 0.41 0.32 0.36 0.46 0.44 جمع امتیاز جذابیت

1.50 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.25 3.50 4.00 3.25 امتیاز جذابیت راهبرد 8

2.53 0.14 0.19 0.10 0.11 0.22 0.31 0.32 0.34 0.46 0.35 جمع امتیاز جذابیت

2.00 1.25 1.50 2.00 1.00 4.00 3.50 3.50 3.00 3.25 امتیاز جذابیت راهبرد 9

2.57 0.18 0.12 0.15 0.22 0.11 0.41 0.34 0.34 0.35 0.35 جمع امتیاز جذابیت

جدول 9. ماتریس برنامه ریزی کمی در برنامه ریزی های راهبردی
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 جمع
امتیازها تهدید فرصت

2.00 1.50 1.25 2.00 1.00 3.25 3.50 3.75 3.25 3.50 امتیاز جذابیت راهبرد 10

2.59 0.18 0.15 0.12 0.22 0.11 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 جمع امتیاز جذابیت

1.50 1.25 2.00 1.75 1.50 3.00 4.00 3.75 3.25 3.25 امتیاز جذابیت راهبرد 11

2.60 0.14 0.12 0.19 0.19 0.16 0.31 0.39 0.36 0.37 0.35 جمع امتیاز جذابیت

1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 3.00 3.25 2.50 1.00 2.00 امتیاز جذابیت راهبرد 12

1.74 0.09 0.12 0.10 0.12 0.11 0.31 0.32 0.24 0.12 0.22 جمع امتیاز جذابیت

2.00 3.00 1.50 2.00 1.25 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 امتیاز جذابیت راهبرد 13

2.75 0.18 0.29 0.15 0.22 0.14 0.21 0.29 0.39 0.46 0.44 جمع امتیاز جذابیت

2.00 2.00 2.00 1.75 1.25 3.50 3.00 3.50 3.50 3.75 امتیاز جذابیت راهبرد 14

2.70 0.18 0.19 0.19 0.19 0.14 0.36 0.29 0.34 0.40 0.41 جمع امتیاز جذابیت

1.25 1.50 1.00 1.25 1.00 3.75 3.00 2.00 3.25 3.00 امتیاز جذابیت راهبرد 15

2.17 0.11 0.15 0.10 0.14 0.11 0.39 0.29 0.19 0.37 0.33 جمع امتیاز جذابیت

1.50 1.75 1.25 1.50 1.25 1.50 3.00 2.00 2.00 3.25 امتیاز جذابیت راهبرد 16

1.95 0.14 0.17 0.12 0.16 0.14 0.15 0.29 0.19 0.23 0.35 جمع امتیاز جذابیت

جدول 9. ماتریس برنامه ریزی کمی در برنامه ریزی های راهبردی 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 راهبردها

1.95 2.17 2.70 2.75 1.74 2.60 2.57 2.57 2.53 2.89 2.23 2.42 2.57 2.55 2.53 2.61
 عوامل
خارجی

2.01 1.88 2.63 2.14 2.02 2.52 2.59 1.61 1.91 2.50 2.62 2.47 2.43 2.50 2.12 2.50
 عوامل
داخلی

3.96 4.06 5.33 4.90 3.76 5.12 5.16 4.17 4.44 5.39 4.85 4.89 5.00 5.05 4.65 5.11
 مجموع
امتیازات

جدول 10. مجموع امتیازات عوامل داخلی و خارجی راهبردها

حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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در جدول 11 راهبردهای انتخاب شده در مرحله ی قبل، با توجه به امتیاز کسب شده توسط هر راهبرد در ماتریس
اولویت بندی شده است.

اولویت نمره ی جذابیت راهبردهای انتخاب شده

1 5.39 تنوع کاربری ها و مساکن 
2 5.33 استفاده ی مجدد از منابع و ظرفیت های موجود
3 5.16 تقویت زمینه های دل بستگی و حس تعلق به مکان
4 5.12 از میان بردن بسترهای وقوع جرم و بزهکاری 
5 5.11 پیش بینی عرصه های مختلط و چند عملکردی 
6 5.05 ایجاد مرکزیت در محله و کوی ها جهت افزایش روابط چهره به چهره و همسایگی
7 5 پیش بینی فعالیت های اقتصادی و اشتغال زا در محله 
8 4.9 مکان یابی مراکز اشتغال و فعالیت در محله
9 4.89 ایجاد و تقویت نهادهای مردمی برای مدیریت محله 
10 4.85 احداث محور پیاده و مرمت و مناسب سازی پیاده روها
11 4.65 افزایش سرانه ی فضای سبز در محله و احداث پارک
12 4.44 توجه به سازگاری کاربری ها 
13 4.17 توجه به تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در محله
14 4.06 توجه به الگوی معماری بومی محله و شهر یزد
15 3.96 رعایت سلسله مراتب عملکردی و هندسی در بازطراحی معابر
16 3.76 حفاظت از سازمان فضایی کهن و تقویت استخوان بندی فضایی محله 

جدول 11. اولویت بندی راهبردهای انتخاب شده

جدول 11 نشان می دهد از بین شانزده راهبرد مهم برای 
ایرانی  شهرسازی  اصول  به  توجه  با  محله  برنامه ریزی 
اسالمی و رویکرد توسعه محالت سنتی، در محله ی فهادان 
نو راهبردهای تنوع کاربری ها و مساکن، استفاده ی مجدد 
از منابع و ظرفیت های موجود، تقویت زمینه های دل بستگی 
و حس تعلق به مکان، از میان بردن بسترهای وقوع جرم و 
بزهکاری و پیش بینی عرصه های مختلط و چندعملکردی 

از اولویت باالیی برخوردار هستند؛ که با ارائه ی سیاست ها 
و برنامه های پیشنهادی در راستای رسیدن به راهبردهای 
در جهت  نو  فهادان  محله ی  برای  می توان  اولویت  دارای 
بهسازی و دستیابی به اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و 

رویکرد توسعه محالت سنتی برنامه ریزی نمود.
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نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان می دهد در محله ی فهادان نو توجه 
به تنوع کاربری ها و فرم مساکن دارای اولویت است. زیرا 
تنوع مسکن می تواند در سکونت اقشار مختلف در این محله 
و ارتقای عدالت اجتماعی کمک نموده و تنوع در کاربری ها 
نیز باعث کوتاه تر شدن مسیر برای تأمین کاال و خدمات و 
ارتقای سرزندگی و ارتباطات افراد در محله خواهد شد و در 
ابعاد دیگر آثار مثبت داشته و دارای اولویت نسبت به دیگر 

راهبردها می باشد.
در بین نقاط قوت در محله مؤلفه »وجود اختالط کاربری در 
برخی از نقاط محله )به خصوص در قسمت جنوب غربی( در 
انطباق با اصول شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت 
سنتی « به عنوان مهم ترین نقطه قوت شناخته شده است؛ و 
به توسعه ی اختالط کاربری در محله تأکید می شود. در بین 
نقاط ضعف، مؤلفه ی »وجود کاربری صنعتی و کارگاهی در 
قسمت جنوبی محله و در تضاد با اصول توسعه ی پایدار در 
رویکرد توسعه محالت سنتی« از باالترین اهمیت برخوردار 
بوده و الزم است جهت تغییر کاربری صنعتی در این محله 
اقدام و کاربری های موردنیاز جایگزین شود. از بین موارد 
در  اختالط  ایجاد  »فرصت  مؤلفه ی  بیرونی،  فرصت های 
اراضی  به دلیل وجود  ایجاد خدمات موردنیاز  و  کاربری ها 
بایر و رهاشده با توجه به اصل اختالط کاربری در اصول 
شهرسازی ایرانی اسالمی و توسعه محالت سنتی« به عنوان 
در  باید  جهت  این  در  است.  شناخته شده  مؤلفه  مهم ترین 
تزریق  به صورت مختلط  بایر کاربری های موردنیاز  اراضی 
شود. از بین تهدیدهای خارجی، مؤلفه ی »به خطر افتادن 
عدالت اجتماعی به دلیل عدم توزیع متناسب کاربری های 
خدماتی در قسمت شمال شرقی محله با قسمت جنوب غربی 
و  سنتی  محالت  توسعه  رویکرد  اصول  با  تضاد  در  و 
شهرسازی ایرانی اسالمی« دارای باالترین اهمیت می باشد. 
لذا الزم است تا کاربری های خدماتی و عمومی به صورت 
متوازن در نقاط مختلف محله توزیع شود. پنج راهبرد »تنوع 
کاربری ها و فرم مساکن« و »استفاده ی مجدد از منابع و 
و  دلبستگی  زمینه های  »تقویت  و  موجود«  های  ظرفیت 

وقوع  بسترهای  بردن  میان  »از  و  مکان«  به  تعلق  حس 
و  مختلط  عرصه های  »پیش بینی  و  بزهکاری«،  و  جرم 
چندعملکردی« نسبت به دیگر راهبردها از اولویت باالیی 

برخوردار هستند.
از   اسالمی  ایرانی  می دهد شهرسازی  نشان  پژوهش  این 
مکان های  ایجاد  برای  شیوه هایی  از  متمادی  قرن های 
امروزه  غربی  جوامع  که  است  می کرده  استفاده  شهری 
شهرها  برنامه ریزی  و  طراحی  در  را  شیوه ها  این  کارایی 
در  جدید  اصول  از  آگاهانه  استفاده ی  نموده اند.  شناسایی 
توسعه ی شهرهای  برای  ایرانی-اسالمی  ارزش های  کنار 
اصول  از  استفاده  با  دارد.  بسیاری  اهمیت  ایران  امروزی 
و  مقایسه  صورت  به  که  پژوهش  این  در  شده  مطرح 
همسان سازی اصول  این دو رویکرد بدست آمده را می توان 
برای بافت های تاریخی و فرسوده ی شهرهای سنتی ایران 
و  عناصر  به  توجه  با  باید  که  نو  فهادان  محله ی  مانند 
فضاهای ارزشمند تاریخی ایرانی-اسالمی و امکانات جدید 
و به روز جهان باشد؛ برنامه ریزی نمود. بهره گیری از اصول 
شهرسازی نوین با احترام به شرایط بومی و اصول پایدار 
و  سیاست ها  راهبردها،  ارائه ی  بستر  می تواند  نیز  ایران 
پیشنهادهای طراحی محله های این مرزوبوم را فراهم کند.
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حمیرا بیکی تفتی و همکاران: برنامه ریزی راهربدی توسعه محالت...
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The TND approach has concepts with the aim of raising the quality of life and 
strengthening and improving the physical space of the neighborhood, increasing social 
interactions and improving the sense of place and economic self-reliance. Iranian-Islamic 
urban planning, like its origins in Islam and Shiite culture, is dynamic and constantly 
offers new methods to human societies, and is more of a dynamic and comprehensive 
process to help human beings achieve nearness to God, not a product. Therefore, the 
conformity of TND principles with Islamic principles and values is quite obvious.
The main purpose of this article is to accurately and clearly achieve the principles of 
Islamic Iranian urban planning as a symbol of indigenous urban planning in comparison 
with the TND approach that has been considered in recent decades in Western societies. 
The written sources related to the subject try to present a list of the most important 
principles and teachings of each approach in the form of specific tables and compare 
them if necessary or at the end. Criteria and indicators of TND approach, differences 
and commonalities between them are analyzed and based on such an analogy, the 
suggested teachings of the article are used to plan for the development of the historic 
and dilapidated neighborhood of New Fahadan in Yazd.
The present study is methodological, descriptive-analytical and applied in terms of 
targeting. Research data and information have been collected using documentary and 
field studies. Qualitative data were used by open questionnaire through interviews 
and document review and quantitative data were prepared numerically by weighting 
Delphi questionnaires. The findings of this study show that there are few differences 
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and many similarities between the two approaches of TND and Iranian-Islamic urban 
planning. Reveals their existence and the differences that exist are due to the asymmetry of 
these two approaches, to put it better, based on the requirements and conditions of the time, 
these differences are created. To apply the principles obtained in a case study by examining 
the indicators and analysis of the historic neighborhood and the deterioration of the new 
Fahadan by SWOT method and analysis and evaluation of internal and external factors 
through the QSPM matrix to provide strategies for planning the development of the new 
Fahadan neighborhood In the city of Yazd, based on the principles of Iranian-Islamic urban 
planning and TND approach. Other results of the study show that 16 strategies extracted 
from the QSPM matrix have priority for planning for the development of the new Fahadan 
neighborhood, based on which executive projects can be defined.


