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تبیین مدل کیفیت محیط در بازآفرینی شهر ایرانی اسالمی

چکیده
نوســازی بافت  های فرسوده با هدف ارتقاء کیفیت محیط با رویکردهای مختلف انجام شده است. امروزه بازآفرینی به عنوان پارادایم 
غالب نوسازی، ابعاد گسترده  تری را برای بهبود کیفیت محیط، ملحوظ می  دارد. از طرفی کیفیت محیط نیز با در نظر گرفتن ابعاد مختلف 
به بررسی ویژگی های محیط زندگی می پردازد. این پژوهش با هدف مطالعۀ ابعاد و شاخص  های کیفیت محیط در بازآفرینی بافت  های 
فرســوده در شهرهای ایرانی اسالمی، با روش کیفی )از نوع توصیفی تحلیلی( و با استفاده از نرم افزار MaxQDA به عنوان ابزار پژوهش 
انجام شده است. رویکرد حاکم بر مقاله، بر تعاضد )سازگاری علم و دین( تاکید دارد و با ترکیب مفاهیم کیفیت محیط، بازآفرینی و شهر 
ایرانی اســالمی مدل مناسب، استخراج می  شود. مدل مســتخرج از پژوهش مبتنی بر ابعاد و سطوح است. از انطباق شاخص های کمی و 
کیفِی کیفیت محیط با ابعاد پنجگانه بازآفرینی، ابعاد و از ساحات وجودی انسان )بر آمده از مطالعات اسالمی( سطوح مدل )جسمی، ذهنی 
و معنوی( به دســت آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد کیفیت محیط در بازآفرینی شهرهای ایرانی اسالمی تنها بر کالبد 
متمرکــز نخواهد بود و ابعاد اجتماعی، مدیریتی، عملکردی، اقتصادی، ادراکی و محیطی را نیز در برمی گیرد. فرایند بازآفرینی و محیط 

باید در هر کدام از ابعاد ذکر شده به نیازهای جسمانی، نفسانی و عقالنی انسان پاسخگو باشد.
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مقّدمه
با افزایش شهرنشــینی و رشد افقی شــهرها، بخش  های قدیمی، 
کارایی خود را طی فرایندی )با تغییر کالبد یا فعالیت و یا هر دو( از 
دست داده و کیفیت محیط در این بخش  ها افول می  یابد، به گونه  ای 
که این بافت  ها ارزش گریز شــده و تعادل زیســتی آنها برهم خورده 
و به عنوان بخش مســئله  دار و بافت نابسامان نمود پیدا می  کند. لذا 
مداخله در بافــت با هدف ارتقاء کیفیت محیط انجام می  گیرد؛ اما 
گاهــی در زمینه تحقــق ابعاد مختلف کیفیت، موفــق نبوده و این 
بافت  ها را با مشکالت جدیدی مواجه نموده و باعث نارضایتی طیف 

گسترده  ای از ساکنان و کاربران می شود. 
با گذشــت زمان و استمرار ســکونت، بافت های فرسوده وسعت 
بیشــتری می  یابند. بنابراین بررســی نتایج مداخالت صورت گرفته 
از منظر کیفیت محیط ضروری اســت. بــرای این امر، به یک مدل 
نظری متناسب با زمینه نیاز است. هرچند بازآفرینی به عنوان پارادایم 
غالب نوســازی، صورت تکامل یافته  ای از رویکردهای پیشین است؛ 
اما بررسی  های صورت گرفته نشان می  دهد که پژوهش های گذشته، 
با رویکرد کیفیت ســنجی به بررسی شرایط ذهنی و عینی نمونه  ها 
با توجه به چارچوب  های تدوین شدۀ نظریات غیربومی پرداخته اند و 
چارچوب مناسبی برای بررسی کیفیت محیط در بازآفرینی شهرهای 

ایرانی اسالمی وجود ندارد. 

روش تحقیق
ایــن پژوهش از نظر هدف، بنیادی و توســعه  ای اســت؛ زیرا از 
طرفــی بــه دنبال پاســخگویی بــه  »چگونگی بازتعریــف مفهوم 
کیفیت محیط در شهرهای ایرانی اسالمی« است و به مفهوم  سازی 
و تبیین ویژگی  ها و صفات آن می  پردازد، لذا از نوع بنیادی اســت 
)حافظ نیــا، 1391: 58(. از طــرف دیگر در پــِی تدوین چارچوب 
ســنجش کیفیت محیط در بازآفرینی شــهرهای ایرانی اســالمی 
اســت؛ به همین دلیل از نوع توســعه  ای هم محسوب می  شود. از 
نظر روش، کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ در این پژوهش 
با اســتفاده از منابع گوناگون، توصیفی از مفهوم کیفیت محیط و 
بازآفرینی ارائه شــده و با کمک شیوه استدالل منطقی1 به تجزیه و 
تحلیل آن و نتیجه گیری پرداخته می شــود. برای دقت بیشــتر در 
ترکیــب مفاهیم کیفیت محیط و بازآفرینی از روش کدگذاری باز 
و محوری2 و نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. در این پژوهش 
بر اســاس روش کدگذاری باز3 و محوری4 مورد اشــارۀ استراوس و 
کوربین به ادغام شــاخص های کیفیت محیط و بازآفرینی و شهر 
اســالمی پرداخته و پس از بررسی های مجدد مدل نهایی استخراج 
شده اســت. برای استخراج شــاخص ها از منابع داخلی و خارجی 
بهره برده شــده و شاخص های مورد استفاده در هر مقاله در محیط 
MaxQDA وارد شــده و بر اساس مفاهیم اولیه و دسته بندی آنها و 

تشکیل مفهوم محوری، ساختار نهایی شکل یافته است.

مبانی نظری
واژه »کیفیــت« در بســیاری از علوم کاربرد داشــته و به همین 
علت، موضوع گسترده  ای اســت. کیفیت در حوزه  های مختلفی 
مورد بررســی قرار گرفته   است. در رشته های شهرسازی و معماری 
معمــوال به کیفیــت زندگــی توجه می  شــود تا ضمن بررســی 
شــاخص  های زیست مناسب، شــرایط شهرها و کشــورها از این 
منظــر مورد بررســی قرار گیــرد. می  توان گفت مفهــوم کیفیت 
محیط از اشــتراک مباحث کیفیت زندگــی و دانش معماری و 
شهرسازی ظهور پیدا کرده است. اسمیت و لورمور معتقدند توجه 
به محیط فیزیکی شــهر از سوی طراحان و برنامه ریزان و حفظ و 
 مدیریت آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد 

.)Smith and Levermor, 2008: 4560(
کیفیت محیط

در محیط شــهری این مفهوم به واســطه تنوع اندیشه  ها و اینکه 
هــر فــرد تعریف خاصــی از مطلوبیــت محیطی و رفــاه در نظر 
دارد، معانــی متفاوتی به خــود می  گیرد. کیفیت محیط شــهری 
 یــک مفهوم چندمشــخصه، سلســله مراتبی و چندبعدی اســت 
)Marans, 2015(، به گونــه ای کــه بــه پیــازی تشــبیه می شــود 
که از بیرون ســاده به نظر می رســد، اما به خاطر داشــتن الیه های 
 زیــاد، پیچیــده )Moore, 2000( و از جمع اجزایش باالتر اســت 

.)Van Kamp, 2003(
از طرفی کیفیت محیط مفهومی ثابت نبوده و به صورت مداوم در 
حال تحول است. مثاًل »در طول نیم قرن گذشته، به ابعاد ذهنی آن نیز 
توجه شده است« )Marans, 2015(. با توجه به سیالیت و پیچیدگی 
کیفیت محیط، یک رویکــرد واحد برای ارزیابی آن در جنبه  ها و 
)Hayeka et al, 2015( مقیاس  های متعدد هنوز در دســترس نیست 

 )Pacione, 2003( و رویکردهای مختلف انسان شناســی، معماری، 

اقتصاد، طراحی محیطی، جغرافیا، روان شناسی و جامعه شناسی به 
.)Ge & Hokao, 2006( دسته  بندی آن از حوزه  های متفاوت پرداخته  اند 

 آنچه در بین تمامی حوزه  های ذکر شده یکسان است؛ استفاده از 
Ban� )شاخص  های کمی و کیفی برای ارزیابی  های محیطی است 

zhafa, et al: 2014(. از نظــر اعتبار، شــواهدی برای برتری یکی از 

انواع شاخص  ها بر دیگری وجود ندارد )Pacione, 2003(. بر اساس 
این شاخص  ها، سه نوع رویکرد در مطالعات کیفیت   محیط وجود 

دارد )جدول شماره 1(.
بنابراین کیفیت محیط مانند ظرفی اســت کــه در موضوعات 
و مکان  هــای مختلــف، محتوای گوناگونــی دارد. از آنجا که این 
پژوهش درصدد بررســی ابعاد و شــاخص  های کیفیت محیط در 
بازآفرینی شــهر ایرانی اســالمی اســت؛ در ادامه به بررسی این دو 

مفهوم و ارتباط و ترکیب آنها پرداخته می  شود.
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کیفیت محیط در بازآفرینی شهری
بازآفرینــی شــهری دارای مفهــوم و ابعــاد گســترده اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و محیطی اســت که متناســب با هر 
بعد اهدافی را مد نظر قــرار می دهد. برای تحقق برنامه بازآفرینی، 
الزاماتی نیاز اســت، نظیر حکمروایی خوب شهری، وجود قوانین 

مناسب، مشارکت گروه ها و ترسیم فرایندهای مناسب.
بــر اســاس نتایج تحقیــق اســتور و لچفیلد5 بازآفرینی شــهری 
تکامل رویکردهای پیشــین اســت. اهداف آن فراتــر از آرمان ها و 
دست یافته  های بازسازی  های کالن مقیاس دهه پنجاه6، باز زنده سازی 
و بهســازی  های دهه هفتاد7 و توسعه  های مجدد دهه هشتاد میالدی 
اســت )Roberts, 2000: 111(.  اوزلم اصول برنامه بازآفرینی موثر و 
کارآمد را به این شــرح می داند: ارائه تصویــری جامع تر از راهبردها، 
تاکید بیشــتر بر رویکردهــای یکپارچه، دگرگونــی کالبدی همراه 
بــا بهبود تمامی ابعاد بازآفرینی در کنــار دو هدف اصلی کارآمدی 
اقتصادی و عدالت اجتماعی، مشــارکت مردمــی با تاکید بر نقش 
جوامع محلی، معرفی مجدد یک چشــم انداز راهبردی دراز مدت، 
تعادل میان سرمایه گذاری دولتی خصوصی و داوطلبانه، معرفی ایده 
جامع-تری از پایداری زیســت محیطی)Ozlem, 2009: 32(. ان جی 
نیز معتقد است اصول بازآفرینی شــهری عبارت است از: تشویق به 
مشارکت، ساخت شخصیت اجتماعی، پیشــرفت و عدالت، ارتقاء 
 .)Ng, 2005: 452(محیط، حیات-بخشی و تقویت رشــد اقتصادی
همچنین سازمان ملل متحد، مشارکت عمومی و همیاری ها، تامین 
مالی، نظــارت و ارزیابی، بازاریابی شــهر، حکمروایی و مشــارکت 
و پایــداری پروژه را از عناصر مدیریت مداخله در بازآفرینی شــهری 

.)UNEP, 2004: 18�21( می داند
یکی از ویژگی های بارز ایــن نوع برنامه ها، تعدد ذی نفعان )نظیر 
دولت محلــی، توســعه دهندگان خصوصی، ســازمان  های دولتی و 
جوامــع محلی( و ســطوح مختلف اجرایی پروژه  هاســت که تحت 
تأثیــر نیازهای مختلف اســت )محبی فــر و دیگــران، 1396: 6( و 
 8)PPPs( هرچه مشــارکت مردم و شــراکت  های خصوصی-عمومی
 Bevilacqua,( افزایش یابند، بازآفرینی پایدارتــری محقق می  گردد
et al. 2013(. بازآفرینــی در بافت  ای شــهری باید در ابعاد کالبدی، 

عملکردی، اقتصادی و اجتماعی همراه باشــد تا پایداری نیز حاصل 
شــود )حسن-زاده و ســلطان زاده، 1396: 62(. جدول شماره 2 ابعاد و 

اهداف بازآفرینی شهری را نشان می دهد.
بــا مطالعــه منابــع و فراترکیب مطالعــات کیفیــت محیط و 
بازآفرینی، شــاخص های مورد اســتفاده در ایــن پژوهش ها احصا 
می گــردد. کیفیــت محیط، مفهومــی محصول گــرا و دارای دو 
ســطح عینی و ذهنی اســت. بنابراین کیفیت محیط قابل تقسیم 
به شــاخص های محصول گــرای عینی و ذهنی اســت. از طرفی 
مفهوم بازآفرینی دارای ابعاد مختلف و مبتنی بر فرایند اســت. در 
کدگذاری های انجام شــده شــاخص های هر دو موضوع تعارضی 
با هم نداشــته اند و می توان آن ها را ذیل ابعــاد هفتگانه مدیریتی، 
اقتصادی، اجتماعی -فرهنگی، زیست محیطی، عملکردی فعالیتی، 
کالبدی -فضایــی و معنایی- ادراکــی دســته بندی نمــود. تمامی 
شــاخص ها بر اســاس ســطح عینی یــا ذهنــی و فرایندگرایی یا 
محصول گرایی به چهار دسته تقسیم می شوند. در جدول شماره 3 
دسته بندی شــاخص های کیفیت  محیط در بازآفرینی شهری ارائه 

شده  است. 
کیفیت محیط فارغ از نوع شــاخص  ها و دســته بندی مطالعات، 
متاثر از نوع رابطه انسان با محیط است. لذا با توجه به جهت گیری 
پژوهش و سنجش کیفیت محیط در شهرهای ایرانی اسالمی الزم 
اســت به تعریف انسان و رابطه اش با محیط از منظر اسالم پرداخته 
شــود؛ زیرا »زمانی که انســان و ســاحت های وجودی  اش شــناخته 
شــوند، امکان تعریف زندگی و تعاریف بعــدی )کیفیت   محیط( 

روشن  تر می شود« )نقی زاده، 1391: 30(.
انسان

انســان موجودی تک ســاحتی نیســت بلکه حیات انسانی در 
حوزه ها و ســاحات متفــاوت معنا می یابد )زمانیهــا، 1395: 266(. 
اغلب تعابیر، حکایت از چهار ســاحت جمادی، نباتی، حیوانی و 
انســانی برای موجودات در هســتی دارند. با توجه به آراء مختلف 
می توان ســه ســاحت اصلی برای حیات انســان قائل شد: ساحت 
طبیعی )مادی یا جســمانی(، ساحت نفســانی )روانی یا ذهنی( و 
ســاحت عقالنی )معنوی یا الهی(9 )ســامه و صداقت، 1392: 45(. 

جدول شماره1: دسته بندی مطالعات کیفیت محیط
مالحظات روش انجام نمونه نوع شاخص تلقی از محیط رویکرد

در نظر نگرفتن خصوصیات فردی و 
اجتماعی که بر ارزیابی افراد از کیفیت 

محیط موثر است.
کارشناس محور  آلودگی صوتی، آلودگی 

هوا، تعداد تصادفات و ... کمی و عددی مفهومی فیزیکی 
و سخت عینی گرا

مبدل به یک تفسیر بسیار انفرادی از 
مفهوم  می  شود که عوامل مختلفی بر 

آن تاثیرگذار است.

 مردم محور 
)ادراک محیطی مردم، 

بررسی رضایتمندی(

رضایتمندی از محیط 
سکونتی، میزان آزردگی، 

تصویر ذهنی و...
کیفی  بر ساخته ذهن 

کاربران ذهنی گرا

به دلیل تفاوت رسالت شاخص عینی و 
ذهنی الزم است با هم انجام شود.

اعتبار بیشتری دارد

کارشناس محور و 
مردم محور

بررسی توامان رضایتمندی 
مردم و نظر کارشناس    کمی و کیفی مفهومی کالبدی 

و ذهنی
 ترکیبی 

)عینی-ذهنی(

)RIVM report, 2002(. )Pacione, 2003( )Marans, 2015( )Hayeka et al, 2015(  :مأخذ نگارندگان، اقتباس از
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جدول شماره 2: ابعاد و اهداف بازآفرینی شهری با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط
اهداف عملیاتی هدف کلی ابعاد

جذب سرمایه های بخش خصوصی، تشویق به خوداشتغالی، ایجاد شغل های موقّت و پاره-وقت، بهبود آموزش و 
افزایش مهارت های حرفه ای و کاهش هزینه های زندگی، ایجاد اشتغال، احیا کردن اقتصاد شهری، توزیع برابر و 
عادالنه سود و هزینه برای ذی نفعان، خانه های ارزان قیمت، نو شدن اقتصاد شهر، بهبود توزیع ثروت. شراکت به 

عنوان رویکرد غالب

رشد و پیشرفت 
اقتصادی و افزایش 

سرمایه گذاری

اقتصادی

به حداقل رساندن جرایم و خشونت، فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، اجتماعات ُخرد، تأکید 
بر توانمندسازی اجتماعات، توجه به نیازهای گروه های مختلف، سازماندهی مجدد سازوکارهای انطباق تصمیم 
با مردم ساالری، افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت، توجه به تعامالت میان سازمان ها و نهادها و روابط 

درونی آنها، عرضه مسکن شهری، مشارکت تمام ذی نفعان، توجه به سرمایه اجتماعی و امنیت. غلبه بر بدنام سازی 
و محرومیت اجتماعی.

بهبود شرایط اجتماعی 
با توجه به ارزش های 

همه گروه های 
اجتماعی

اجتماعی

افزایش میراث معماری )هسته تاریخی(، گردشگری شهری و یا جذب موسسات تحقیقاتی و علمی، ایجاد مراکز 
فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت، تاکید بر هویت و حس مکان و فرهنگ، حفظ شخصیت محلی- بومی، 

حفظ و نگهداشت تحصیل کردگان و هنرمندان در محل، اشاعه گردشگری فرهنگی.

توجه به حفظ 
ارزش های فرهنگی و 
حفاظت از ثروت های 

بومی 

فرهنگی

بهبود شرایط زیستی، مبارزه با آلودگی مطابق با اولویت ها و ارزش های هر جامعه، توسعه مدیریت متعادل 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی، حمایت از نسل های آینده، توزیع متعادل هزینه و منافع و ارتقاء فعالیت های 

اقتصادی به منظور افزایش کیفیت محیطی، محیطی امن و پاک، ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و محیطی، 
کاهش حجم سفرهای شهری.

ارتقاء توسعه متوازن 
و مدیریت اقتصاد و 

محیط زیست

محیطی

هماهنگی کالبد شهر با دگرگونی های سریع اقتصادی و اجتماعی، حل مشکل فرسودگی کالبدی، گسترش 
امکانات سکونت در شهر و توسعه زیرساخت های محلی، ارتقای میراث معماری )در هسته های تاریخی( و 

گردشگری شهر، باال بردن سطح کمی و کیفی تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت های شهری، بهبود شرایط حمل 
و نقل، خدمات و کیفیت خوب و قابل دسترس، محیط زندگی سرزنده، کاربری های متنوع، مکان های سبز، 
هماهنگی با طبیعت، اجتماعات سالم، عدالت در تأمین مسکن، قابل دسترس بودن فضاهای باز شهری، ارتقاء 

تصویر شهر، کاستن از حجم صدمه رسانی به محیط شهری.

پاسخ به مشکالت 
فرسودگی فضاها

کالبدی

 ,)UNEP, 2004: 8(, )Sasaki, 2010: 27( ،)118 مأخذ: )نوریان و آریانا، 1391: 18(، )آیینی و اردستانی، 1388(، )پوراحمد و دیگران، 1389، 117و 
)Roberts & Sykes, 2000:38(, )Roberts,2000(

جدول شماره 3: تجمیع شاخص  های کیفیت محیط و بازآفرینی بر اساس مطالعات مختلف
فرایندگرا محصول گرا

شاخص ها ابعاد
کیفی کمی کیفی کمی

*** زیبایی و غنای حسی

معنایی ادراکی

*** *** آرامش
*** مقیاس انسانی

*** *** خاطره انگیزی، هویت و حس قوی محلی
*** )رنگ تعلق )دخل و تصرف در فضا

*** *** خوانایی و حس جهت یابی
*** *** مطلوبیت واحد مسکونی و تنوع مسکن

کالبدی فضایی

*** تامین سرانه کاربری ها
*** *** توجه به میراث و تاریخ محلی

*** تناسبات بصری و نظم و هماهنگی ساختمان ها
*** *** محرمیت و هماهنگی محیط با فرهنگ ساکنان

*** *** پیوستگی فضایی
*** *** همه شمول بودن
*** نشانه های نمایان

*** تراکم ساختمانی متعادل
*** کیفیت پیاده راه ها
***  انعطاف پذیری

***  نفوذپذیری
*** *** ایمنی فضا و استفاده از مصالح بادوام

*** دید و منظر مناسب
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فرایندگرا محصول گرا
شاخص ها ابعاد

کیفی کمی کیفی کمی
*** *** قانون مداری، شفافیت و عدالت محوری

مدیریتی

*** *** ظرفیت پذیرش، مسئولیت پذیری و پاسخگویی

*** ***  ایجاد سازوکار مشارکت گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و تهیه و ارائه برنامه با اطالع
ذی نفعان

*** *** استفاده از نیروهای بومی در عمران و آبادی محله
***  نظارت بر اقدامات اجرایی توسط انجمن بازآفرینی محله
*** *** توسعه شراکت بخش خصوصی و دولتی و ایجاد منابع جدید مالی

*** *** حمل و نقل مناسب شخصی و عمومی

عملکردی و فعالیتی

*** *** )بسترهای مشوق حمل و نقل پاک )عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری
*** *** *** ***  ارائه تسهیالت کالبدی خدماتی

*** *** باال بردن سطح کمی و کیفی تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت های شهری
*** *** اختالط کاربری
*** *** سازگاری کاربری ها
*** *** سرزندگی و فعالیت های جاذب جمعیت
*** *** تنوع فعالیت
*** آسایش اقلیمی و پوشش گیاهی

زیست محیطی

*** *** )کاهش آلودگی )آلودگی صوتی، هوا، خاک، بصری، آب
*** *** کارایی و شدت مصرف انرژی
*** *** دفع بهداشتی زباله، دفع بهداشتی فاضالب

*** ارتقاء سرانه فضای سبز
*** *** کاهش حجم سفرهای شهری

*** قیمت و هزینه مسکن )عرضه خانه های ارزان قیمت( و رفت و آمد

اقتصادی

*** شراکت و جذب سرمایه های بخش خصوصی
*** کمک های بخش دولتی برای بازآفرینی

*** ***  توزیع برابر و عادالنه سود و هزینه برای ذی نفعان
*** حضور ساکنان با سطوح درآمدی مختلف

*** *** درآمد مناسب و کاهش فقر و اختالف طبقاتی
*** *** هزینه مراقبت از تاسیسات و تجهیزات
*** *** حمایت از کارآفرینی و اقتصاد محلی و اشتغال ساکنان در داخل محله

*** بهبود آموزش و افزایش مهارت های حرفه ای
***  جذب گردشگران خارجی

*** *** عدالت، حمایت اجتماعی و توجه به ارزش های گروه های مختلف

اجتماعی و فرهنگی

*** *** شلوغی و ازدحام جمعیت
*** *** مشارکت و همیاری افراد محله و تعامل و توافق با هم
*** *** احساس امنیت و نظارت اجتماعی ساکنان
*** ایجاد فضای اعتماد آفرین برای مشارکت گروه ها
*** *** حس غرور و تعلق خاطر

*** *** باال بودن مدت اقامت ساکنان
*** *** سرمایه اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی باال
*** آموزش، اطالع رسانی و آگاه سازی مردم و تشکیل گروه های بحث
*** *** حفظ شخصیت محلی- بومی و غلبه بر بدنام سازی

*** ***  اشاعه گردشگری فرهنگی و ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت
و مراکز آموزشی

*** حفظ و نگهداشت تحصیل کردگان و هنرمندان در محل
 Nichol and Sing Wong, 2005; Hayeka et al, 2015; Talavera�Garcia and Soria Lara, 2015;  Han et al, 2016; مأخذ نگارندگان: اقتباس از

Wanga et al, 2011; Francois et al, 2017; Koltsova et al, 2012; Gao et al, 2016
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جدول شماره 4 ساحات وجودی انسان و ویژگی  های هر مرتبه را بر 
اساس نظر مالصدرا10 توضیح می دهد.

جدول شماره 4: ساحات وجودی انسان از نظر مالصدرا

بازه زمانی ویژگی نوع 
انسان

مراتب 
نفس

عالم 
وجود

از زمان تولد تا 
زمانی که بدن به 
ضعف نگراییده

درک محسوسات/ ابزار: 
چشم، گوش و ... بالفعل 
حساس و بالقوه متخیل 

و متعقل

انسان اول 
)طبیعی(

حسی

عالم اجسام 
ت(

)طبیع

پس از تلطیف 
و صفای وجود 

طبیعی

دارای قدرت تخیل/ به 
طور کامل قادر به درک 
محسوسات و نیز ادراک 

کننده مخیالت است. 
بالفعل حساس و متخیل و 

بالقوه متعقل

انسان ثانی )نفسانی(

خیالی

س(
عالم مثال )نف

با عروج در مسیر 
توحید

عالوه بر دو توانایی قبلی، 
علوم حقیقی و الهی را 

درک می  کند. حیات طیبه 
و حیات معنوی

ث 
انسان ثال

)عقالنی(

عقلی

ت 
عالم مجردا
)عقول(

مأخـذ: نگارندگان با اقتباس از ارشـد ریاحـی و اسـکندری، 1389: 130-128، 
شـجاری و محمـد علیـزاده، 1391: 16، طالبـی، 1395: 191، حاجـی صادقی و 

بخشیان، 1393: 172.

به این ترتیب انســان متشــکل از سه ســاحت وجودی طبیعی، 
نفســانی و عقالنی اســت. هــر یــک از این ســاحات، حیات و 
ویژگی هــای خود را دارند که در همه برنامه های مربوط به انســان 
و از جمله در بازآفرینی شــهری، باید به طور متناســب مورد توجه 
جدی قرار گیرند. محیط می تواند در تناظر با ســه ساحت حیات 
انسانی پاسخگوی نیازهای طبیعی )به گونه ای که آسایش جسمی 
داشــته باشد و دچار اختالالت طبیعی نشــود(، نفسانی )به گونه ای 
که آرامش روانی داشــته باشد( و روحانی )انسان دچار تزلزل روحی 
نشــود و ارتباطش با عالم غیب برقرار باشد( او باشد. مغفول نهادن 
هر یک از این ساحات و موضوعات مربوط به آنها، قابلیت محیط 
را در پاسخگویی جامع به نیازهای انسان تقلیل خواهد داد. جدول 
شــماره 5 ویژگی های محیط را برای پاسخگویی به نیازهای انسان 

بر اساس ساحات وجودی او بیان می کند.
الگوی پیشنهادی

چهار رویکرد درباره نســبت میان علم و دین وجود دارد )نمودار 
شــماره 1(. با توجه به اینکه پژوهــش، از مفاهیم علمی و دینی در 
کنار هم اســتفاده می نماید، بر تعاضِد )سازگاری و همراهی( علم 
و دین تاکید دارد و به دنبال برقراری ارتباط بین مفاهیم بازآفرینی، 

کیفیت محیط و مبانی اسالمی است. 

جدول شماره 5: مولفه  های کیفیت بخش محیط شهر اسالمی بر اساس ساحات وجودی انسان
معنوی و روحی ذهنی و کیفی عینی و کمی

تجلی توحید )حضور الهی، معنویت، 
تسبیح و عبودیت و عبادت، تقوا(. 

هدایت گری )به سمت تعالی معنوی، 
وحدت جامعه( مذکر بودن، امر به 

معروف و نهی از منکر، توجه دهنده 
به ارزش کانونی و معنوی مکان 

مقدس. حفظ حدود الهی

هویت، آشنایی، درون گرایی، امنیت، 
آرامش، انسان گرایی، تعادل، قانونمندی، 
اخالق-گرایی، عدالت، جمال و زیبایی، 

حقیقت جویی و کمال یابی، وحدت 
)تعادل، ترکیب(، نظم، هماهنگی، تفکر 

برانگیزی، خاطره انگیزی

قلمرو )حد، اندازه، لبه و حریم(، تناسب، هماهنگی با هم و با بستر 
طبیعی، تاریخی، فرهنگی، سادگی، مقیاس انسانی، حضور طبیعت، 
پاکی، مرکزگرایی، موسیقی )صوت(، توجه به عمران و آبادانی،  

محله-گرایی همپیوندی )ارتباط و پیوستگی(، نفوذپذیری )دسترسی، 
تداوم بصری(، گوناگونی )تباین، تنوع(، ایمنی، حفظ رابطه انسان با 

طبیعت، حفظ محیط زیست، محیط زیستی سالم و پایدار، هوای تمیز، 
جلوگیری از آفات و بالیا

مأخــذ: نقــی زاده، 1394، نقــی زاده، 1389، نقــره کار و رییســی، 1391، ســجادزاده و موســوی، 1393، جهانبخــش و دل زنــده، 1393، بیــات، 1393، لیتکوهــی و ســنجری، 1393، 
عظیمــی هاشــمی و دیگــران، 1391، پــور احمــد و موســوی، 1389

نمودار شماره 1: نگرش  های مختلف درباره ارتباط میان علم و دین
مأخذ: نگارندگان، اقتباس از اصغری، 1381. مهدوی نژاد، 1381

مفهوم کیفیت محیط موضوعی چندمشخصه و سلسله مراتبی 
و متغیر اســت که حول دو نوع شاخص عینی و ذهنی محوربندی 
می  شــود. کیفیــت محیط با توجــه به نوع نگــرش )موضوعی( و 
نوع فضــا )مکانی( چارچوب  هــای گوناگونی به خــود می  گیرد؛ 

به گونه ای که کیفیت محیط از منظر اســالم، تعریف و مختصات 
متفاوتی با ســایر نگرش ها دارد. نمودار شماره 2 مفاهیم استخراج 

شده از اتصال مباحث سه گانه را نشان می دهد.
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نمودار شماره 2: مفاهیم مستخرج از اتصال مباحث سه گانه پژوهش

با توجه به نمودار فوق و تعریف انســان از منظر اســالم )در ســه 
ساحت طبیعی، نفسانی و عقالنی(، سطح سومی به جدول شماره 3 
اضافه می شود که باید در بازآفرینی شهری مد نظر قرار گیرد. بنابراین 
بــا توجه به مطالعــات قبلی می توان ادعا نمــود کیفیت محیط در 
بازآفرینی بافت های فرسودۀ شهر ایرانی اسالمی مبتنی است بر ابعاد 
هفت گانه مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، زیســت محیطی، 
عملکردی فعالیتی، کالبدی فضایــی و معنایی ادراکی که هر کدام 
دارای شــاخص هایی هســتند. البته ســطح شــاخص ها متناسب با 
ســاحات و نیازهای هر ســاحت به صورت عینــی، ذهنی و معنوی 
خواهد بود. با توجه به اضافه شدن سطح معنوی، نمودار شماره 3 ارائه 
می گردد. همان طور که در ایــن تصویر مالحظه می گردد الیه های 
هفت گانه کیفیت محیط در سه سطح عینی، ذهنی و معنوی و دو 

محور محصول گرایی و فرایند گرایی قابل بررسی هستند.

نتیجه گیری
بازآفرینی شــهری به عنــوان پارادایم متاخر و جامع تر نوســازی، 
بــا اصــول و ابعــاد گســترده تر و ارائۀ شــاخص هایی چنــد، به 
کیفیت بخشــی بافت های مســئله دار می پردازد. بازآفرینی شهری 
در منابــع به پنج بعــد اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، زیســت-
محیطی و کالبدی تقسیم می شــود؛ اما بر اساس مطالعات انجام 
شــده، کیفیت محیط در بازآفرینی مبتنی بر هفت بعد مدیریتی، 
زیست محیطی، عملکردی فعالیتی،  اجتماعی فرهنگی،  اقتصادی، 
کالبدی فضایی و معنایی ادراکی دســته بندی شــده است. از آنجا 
که انســان در تعریف اسالمی دارای سه ســاحت طبیعی، نفسانی 
و عقالنی اســت، محیط باید پاســخگوی نیازهای هر سه ساحت 
باشــد. بر اســاس مقایســه بازآفرینی و کیفیت محیط این نتیجه 
حاصل می شــود که مولفه ها و ابعــاد بازآفرینی و کیفیت محیط 
در پاســخگویی به نیازهای کاربران تنها به نیازهای دو ســطح اول 
یعنی نیازهای جســمی و ذهنــی )جدول شــماره3( می پردازند و 
شاخص های معنوی و روحانی را نادیده گرفته اند. در نمودار شماره 
4 نتیجه گیری این پژوهش آورده شــده است. شاخص ها بر اساس 

ترکیب مطالعات کیفیت محیط به سه سطح جسمانی، نفسانی و 
عقالنی دسته بندی شده اند.

از آنجا که اصالت در بررســی کیفیت محیط پاســخگویی به 
نیازها خواهد بود؛ محیط در ابعاد هفت گانه باید به ســه سطح نیاز 
انسان پاسخگو باشد. بنابراین کیفیت محیط شهری عبارت است 
از پاسخگویی محیط به نیازهای طبیعی )جسمی(، نفسانی )ذهنی( 
و عقالنی )معنوی( کاربران از فضای شــهری. چنانچه در یک بعد 
یا بیشــتر چنین پاســخگویی صورت نگیرد محیط، کیفیت قابل 

قبولی نخواهد داشت.

پی نوشت ها
این شــیوه مبتنی است بر بســنده کردن به مقوالت ذهنی و عدم اتّکا . 1

به مشــاهدات عینی به دلیل غیر قابل تجربه بودن مفهوم »کیفیت« در 
تبیین نظری. این راهبرد در تبیین نظری به جای اثبات نمودن به دنبال 

اقناع است )مظفر و دیگران، 1396: 20(.
کدگذاری باز و محوری بر اساس نظریات استراوس و کوربین )1395( . 2

انجام گرفته است.
کدگذاری باز: فرایندی تحلیلی اســت که با آن مفهوم ها شناســایی و . 3

ویژگی ها و ابعاد آنها در داده ها کشــف می شوند. استراوس و کوربین 
)1990( معتقدند نخســتین گام در نظریه پردازی مفهوم ســازی اســت. 
مفهوم، پدیده برچسب خورده است و به عبارتی بازنمایی انتزاعی یک 
رویداد، شیء )فضا و محیط( یا عمل است که پژوهشگر حضور آن را 
در داده ها مهم یافته اســت. هدف از نام گذاردن بر پدیده ها آن اســت 
که پژوهشــگر بتواند رویدادها و اتفاق ها و اشــیاء مشابه را تحت یک 
عنوان یا رده قرار دهد. رویدادها و اتفاق ها عناصر مجزا و ناپیوســته اند، 
ولی ویژگی های مشترک یا معانی مرتبط موجود در آنها گروه بندیشان 
را ممکن می ســازد. تحلیل گر بــرای نام گذاری مفاهیــم می تواند از 
تصویر یا معنایی استفاده نماید که آن مفهوم مترتب بر آن است یا نام 
را از کلماتی اخذ نماید که پاسخگویان بر زبان می آورند؛ به طوری که 
اگر رویداد دیگری با ویژگی های مشــترک یافت شود، همان نام )ُکد( 

را بر آن قرار دهند.

نمودار شماره 3 : کیفیت محیط در نوسازی بافت فرسوده شهرهای ایرانی اسالمی
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فرایند مرتبط کــردن مقوله ها به مقوله های فرعــی، کدگذاری محوری . 4
نامیده می شــود؛ زیرا کدگذاری در محور یک مقوله صورت می گیرد و 
مقوله ها را در سطح ویژگی ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط می کند. غرض 
از کدگذاری محوری آغاز کردِن فراینِد از نو کنار هم گذاشتن داده هایی 
اســت که در جریان کدگذاری باز، آنها را خــرد کرده ایم. در کدگذاری 
محــوری، مقوله ها به مقوله های فرعی  متصل می شــوند تا توضیح های 
دقیق  و کامل تری از پدیده ها شــکل گیرد. الزمه کدگذاری محوری آن 
است که تحلیل گر به تعدادی مقوله رسیده باشد. در کدگذاری محوری 
خردمقوله ها از آنچه الگوواره نامیده می شود به مقوله ها ارتباط می یابند. 
به عبارتی مقوله هایی که در ذات خود دارای شدت و ضعف در یک بعد 
مشخص هستند به الگوهایی دسته بندی می شوند. با کدگذاری محوری 
روابط و نسبت های میان مقوله ها آشکار می شود. تحلیل گر می خواهد 
ساخت را با فرایند مربوط کند، زیرا ساخت )شرایط( صحنه را می چیند. 
اگر ســاختارها را مطالعه کنیم چرایی انجام پدیده ها را درمی یابیم. اگر 
فرایند مطالعه شود به چگونگی پرداخته شده است. الزم است ساختار و 

فرایند با هم مطالعه گردد.
5. Stohr, 1989 and Lichfield, 1992 cited in Roberts, 2000, p 14
6. large-scale urban reconstruction (clearance, compre-

hensive redevelopment)
7. urban revitalisation and area improvement
8. Public Private Partnerships

عالمه طباطبایی درباره مراتب ادراک زیبایی می گوید: ُحسن یا زیبایی . 9
عبارت اســت از هر چیزی که بهجت آورد و انسان به سوی آن رغبت 
کند و این حالت ســه قسم اســت: 1-چیزی مستحسن از جهت عقل 
باشــد، یعنی عقل آن را نیکو بداند 2- از نظر هوای نفس نیکو باشد 
3- از نظر حســی زیبا و نیکو باشــد. البته این تقســیمی اســت برای 

زیبایی از نظر ادراکات سه گانه انسان)نقی زاده، 1391: 30(.

  این مراتب متعدد به واســطه حرکت جوهــری و به تدریج برای نفس . 10
حاصل می شــود؛ لذا یافتن مراتب عالی به معنای از دست دادن مراتب 
مادون و کماالت مربوط به آنها نیســت؛ بلکه هــر مرتبه، متمم مرتبه 

قبلی است.

فهرست منابع و مراجع
ارشــد ریاحی، علــی و حمیدرضا اســکندری )1389(، »مراتب تکامل . 1

نفس از دیدگاه مالصدرا«، فصلنامه انسان پژوهی دینی، سال هفتم، 
شماره 24.

اصغری، محمود )1381(، »جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین«، . 2
فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 34.

استراوس، انســلم و جولیت کوربین )1395(، مبانی پژوهش کیفی، . 3
ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی، تهران.

آیینــی، محمد و زهرا ســادات اردســتانی )1388(، »هــرم بازآفرینی و . 4
مشــارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه های توسعه درونزای شهری )نمونه 
موردی: رویکرد قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری( «، نشریه هویت شهر، 

سال سوم، شماره 5.
بیات، بهــرام )1393(، »رویکرد اســالمی به شــهر؛ ویژگی  های شــهر . 5

اســالمی«، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه  های اجتماعی متفکران 
مسلمان، سال چهارم، شماره اول.

پوراحمــد، احمد؛ کیومرث حبیبی و مهناز کشــاورز )1389(، »ســیر . 6
تحــول مفهوم شناســی بازآفرینی شــهری بــه عنوان رویکــردی نو در 
بافت  های فرسوده شــهری«، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی،  

شماره اول.

کیفیت محیط

وجود تکثر دیدگاه ها
تاکید بر استفاده از شاخص

کیفی
عینی و ذهنیترکیبی

کمی

نوع مطالعهشاخص 

ذهنی
فیزیکی و ذهنی

فیزیکی

محیط

بازآفرینی

تکامل رویکردهای پیشین نوسازی است با تاکید بر 
اجتماعات مردمی و مشارکت آن ها

پاسخ به مشکالت فرسودگی فضاها
رشد و پیشرفت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری

شهر اسالمی

با تعریف انسان، ساحات وجودی، استعدادها و نیازهای او و 
طبقه بندی نیازها، شاخص های کیفیت محیط استخراج 

.می شود

عالم مثالنفسانی

عالم اجسامطبیعی

عالم مجردات عقالنی

عالم وجودانسان

ذهنی
جسمی

معنوی

نیاز

عقالنی
(معنوی)

نفسانی
(ذهنی)

جسمانی
(عینی)

ذهنی گرا
عینی گرا

چارچوب 
کیفیت محیط 
در بازآفرینی 

بافت های شهر 
ایرانی اسالمی

بهبودشرایط اجتماعی باتوجه به ارزش های همه گروهها
حفظ ارزش های فرهنگی و ثروت های بومی

متوازنتوسعهارتقاء

اهداف

اجتماعی اقتصادی
شکلیعملکردیزیست محیطیفرهنگی

ابعاد و مولفه ها سطوح و 
مولفه ها

تناسب 
رویکردهای 

اقتصادی با اصول 
اسالمی

احساس برابری و 
عدم تبعیض

بهبود آموزش و 
افزایش مهارت 
های حرفه ای، 

جذب گردشگران 
خارجی 

احساس هویت 
دینی

مشارکت 
ساکنان، نظارت 
اجتماعی، حس 
غرور، انسجام 

اجتماعی، حفظ 
شخصیت محلی

عدالت اجتماعی
آموزش مردم، 

حفظ 
تحصیلکردگان و 

هنرمندان در 
محل

احترام به 
طبیعت به عنوان 

مخلوق خداوند

رضایت از فضای 
سبز

آسایش اقلیمی 
کاهش آلودگی 
مصرف انرژی

دفع بهداشتی 
زباله، کاهش 
سفرهای شهری

ایجاد بسترهایی 
برای عبادت و 
ارتباط با خداوند

سرزندگی و 
فعالیت های 

جاذب جمعیت، 
ارتقاء سطح کمی
و کیفی تجهیزات

و تاسیسات

حمل و نقل 
پاک، اختالط و 

سازگاری 
کاربری، حمل و 

نقل مناسب، 
تنوع فعالیت

محرمیت، 
هماهنگی محیط 
با فرهنگ،تواضع

هدایتگر به 
معنویت

، تناسبات بصری
نظم و هماهنگی 

ساختمان ها
اییپیوستگی فض

انعطاف پذیری 

همه شمول 
بودن،نفوذپذی،
نشانه های 

نمایان، دید و 
منظر مناسب، 

.ایمنی فضا

تجلی 
حضور )توحید

الهی، معنویت، 
تسبیح و 
عبودیت و 
(.عبادت، تقوا

زیبایی و غنای 
حسی،آرامش

خاطره انگیزی، 
هویت و حس 

قوی محلی
خوانایی

رنگ تعلق
مقیاس انسانی

کالبدی مدیریتی

توجه به حق 
الناس و عدم 

تضییع آن

شفافیت، 
پاسخگویی و 
عدالت محوری

قانون مداری، 
بسترسازی 

مشارکت گروه 
های ذینفع، 
استفاده از 

نیروهای بومی

محصول گرافرآیندگرا

نمودار شماره 4: جمع بندی پژوهش



57

می
سال

ی ا
ران

 ای
هر

 ش
نی

ری
آف

باز
در 

ط 
حی

ت م
فی

 کی
دل

ن م
یی

تب

پوراحمد، احمد و ســیروس موســوی )1389(، »ماهیت اجتماعی شهر . 7
اسالمی«، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره 2.

جهانبخش، حیدر و علی دل زنده )1393(، »بازشناسی اصول، مولفه ها . 8
و شاخص  های فطری سازمان بندی شــهر اسالمی با رویکرد اجتماعی 

کالبدی«، پژوهش  های معماری اسالمی، شماره چهارم.
حاجی صادقی، عبداهلل و ابوالقاســم بخشیان )1393(، »مفهوم  شناسی . 9

و حقیقت یابــی حیــات طیبه از منظــر قــرآن«، دو فصلنامه علمی 
پژوهشی انسان پژوهی دینی، سال 11، شماره 31.

حافظ نیــا، محمدرضا )1391(، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم . 10
انســانی، ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســانی دانشــگاه ها 

)سمت(، تهران.
حســن زاده، مهرنــوش و حســین ســلطان زاده )1396(، »تدوین مدل . 11

مفهومــی تحقق پایــداری بافت هــای تاریخی بــا رویکــرد راهبردی 
برنامه ریزی بازآفرینی«، باغ نظر، سال 14، شماره 56.

زمانیها، حسین )1395(، »بررسی و تحلیل نسبت بین کمال انسانی و . 12
ســاحت های طولی و عرضی حیات در فلسفه مالصدرا«، دو فصلنامه 

پژوهش  های فلسفی، سال 10، شماره 18.
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Abstract: 
Renovation of deteriorated areas has been carried out with different approaches to improve 
the quality of the environment. Today, rehabilitation as the predominant paradigm of reno-
vation, considers wider dimensions to improve the quality of the environment. On the other 
hand, the quality of the environment also takes into account different dimensions by exam-
ining the characteristics of the living environment. The present research has been conducted 
with the aim of studying the dimensions and indices of environmental quality in the rehabili-
tation of deteriorated areas in Iranian-Islamic cities through a qualitative (descriptive-analytic) 
method using MaxQDA software as a research instrument. The prevailing approach to the 
paper emphasizes the consistency (science and religion) and the model is extracted by com-
bining the concepts of the quality of the environment, rehabilitation, and Islamic-Iranian city. 
The model of research is based on dimensions and levels. The dimensions were obtained by 
the adaptation of qualitative and quantitative characteristics of the environmental quality with 
five dimensions of rehabilitation. The levels (physical, mental and spiritual) of the model were 
also extracted from the existential areas of mankind (derived from Islamic studies) are derived 
from the conformance of the levels of the model. The research results show that the quality 
of the environment in the rehabilitation of Iranian-Islamic cities will not be focused solely on 
the physical dimension, but also encompasses social, managerial, functional, economic, per-
ceptual and environmental dimensions. The process of rehabilitation and the environment 
must respond to the physical, emotional and rational needs of man in any of the dimensions 
mentioned above.

Keywords: Quality Of Environment, Urban Regeneration, Iranian Islamic City, Human.


