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Introduction: The concept of resilience is one of the relatively new concepts in the field of urban 
planning, which has entered this field from the background of ecological sciences. Therefore, this 
article's main issue is applying concepts with an ecological background, such as resilience in 
mixed social and ecological systems, such as urban areas, due to their conservative and non-
political nature. As a result, in this article, in addition to the descriptive-analytical aspects of 
urban resilience that are specific to concepts developed in the physical and ecological sciences, 
this concept is also explored from a normative perspective, which is required for practical 
concepts to be implemented in a social context like an urban system.  
Methodology: The research method is the content analysis based on data taken from library 
documents. Developing a framework for conducting a policy analysis from a normative point of 
view regarding the concept of urban resilience will be made possible through an exploration of 
the principal and reference sources in this field. 
Results: By examining sources through the content analysis method, compiling the general 
framework and conceptual model of policy analysis of the concept of urban resilience is one of 
the most substantial results of this article. This model is also accompanied by a set of criteria and 
indicators that can be used as a basis for performing this analysis. It has been the intention of 
this study to develop a general framework and conceptual model based on the Iranian urban 
planning system. This study emphasizes the importance of the process of preparing urban 
development plans as a significant institutional product that guides urban development patterns 
and separates the procedural from the content dimensions of these plans. 
Discussion: The article aims to provide a general framework for analyzing the concept of urban 
resilience through the lens of institutional power relationships. In this way, its conceptual 
challenges can be achieved from the political dimension, and a complete view of it can be 
presented that is more suitable to the characteristics of urban areas. The two main functions of 
institutional power (politics and legislation) will be realized through its two main capacities, 
including institutional-organizational and legal. The institutional power structure consists of a 
network of related institutions and organizations that form the body of the power institution and 
are the decision-making, decision-making, and planning centers at different levels using the 
expertise of human resources and the necessary budget. In addition, the capacity to enact 
various laws, regulations, rules, and by-laws in the institution of power strengthens its 
supervisory and executive aspects and is complementary to the policy aspect. In other words, 
the power institution will be in charge of affairs through its organizational capacities. It will have 
the power to influence the quality of life of the city residents through the presentation and 
approval of urban development plans and administrative rules and regulations. Among these, 
urban development plans (incredibly comprehensive and detailed plans), which are presented in 
written form and the language of projects and programs, are an expression of the goals and 
policies of the power institution. In a way, it is the embodiment of institutional and 
organizational decisions, policies, and planning on the one hand and contains general and special 
executive rules and regulations on the other hand. It can be said that the content and process of 
preparing and approving the proposed development model of these development plans 
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according to the components and time horizons considered by each One, they could be regarded 
as the translation of the main policy lines of institutional power in the language of planning and 
design. In other words, the development pattern of urban plans and programs, which are 
considered to be one of the essential products and services of the power institution and are 
considered to be the main direction of the way and trajectory of the growth and development of 
the city, can be one of the most critical manifestations and visualization of the primary goals, 
decisions and policies of the institutional power in different dimensions (functional, physical, 
environmental, economic and social). Therefore, it seems that by analyzing the policies hidden in 
the process of preparing these plans, the strategies, and solutions of these models regarding 
different dimensions and urban issues, it is possible to implicitly or openly identify the actual 
and potential opportunities and challenges in this field and effective direct policies on their 
realization. Furthermore, it realized the implementation of urban resilience principles against 
various crises. 
Conclusion: The main finding of the research is the explanation of the different aspects of the 
political analysis of urban resilience and the extraction of the political orientations of this 
concept. In this regard, the relationship between the impact of institutional power policies on the 
realization of resilience goals has been considered, and a set of criteria and indicators of 
resilience policy analysis has been presented.  
Highlight: 

 Therefore, choosing the perspective of institutional power relations as the primary 

reference for policy-making in urban areas to prevent reductionism of the issue and 

depoliticize the concept of urban resilience is considered the main point of this article. 
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 -آوری اجتماعی تاب ها:کلید واژه

ی، گذاری شهراکولوژیک، سیاست
روابط و مناسبات قدرت نهادی، رویکرد 

 تکثرگرا

 

ریزی شهری است که از بستر علوم آوری یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در عرصه برنامهمفهوم تاب بیان مسئله:

های مختلط آوری در سیستمزمینه اکولوژیکی همچون تاباست. کاربرد مفاهیم با پیش اکولوژیکی وارد این عرصه شده

 ها مسئله اصلی این مقاله است.کارانه و غیرسیاسی آنو اکولوژیکی مانند نواحی شهری، به دلیل ذات محافظه اجتماعی

آوری شهری از دریچه روابط و مناسبات قدرت نهادی است تا از هدف مقاله ارائه چارچوب کلی تحلیل مفهوم تاب  :هدف

تری از آن را که تناسب بیشتری با یافته و دیدگاه کاملدستهای مفهومی آن از بعد سیاسی این طریق بتوان به چالش

 خصوصیات نواحی شهری داشته باشد، ارائه کرد.

  ای است.های برگرفته از اسناد کتابخانهصورت تحلیل محتوا و  بر مبنای دادهروش پژوهش حاضر بهروش: 

های گیریآوری شهری و استخراج جهتی تابترین یافته تحقیق، تبیین ابعاد مختلف تحلیل سیاستاصلیها: یافته

آوری در نظر های قدرت نهادی بر روی تحقق اهداف تابسیاسی این مفهوم است. در این راستا ارتباط بین تأثیر سیاست

 شده است. آوری ارائههای تحلیل سیاستی تابای از معیارها و شاخصشده و مجموعهگرفته

های ناشی از تسلط رویکرد حلی در راستای تضعیف چالشعنوان راهانتخاب دیدگاه اجتماعی بهگیری: نتیجه

عنوان دیدگاه آوری است. در این راستا و با انتخاب روابط و مناسبات قدرت نهادی بهگرایانه موجود در تعاریف تابوحدت

  ست.شده اآوری ارائهاجتماعی منتخب مقاله، چارچوب تحلیل سیاستی تاب

 :نکات برجسته
 گذاری در نواحی شهری، باهدف جلوگیری از عنوان مرجع اصلی سیاستانتخاب دیدگاه روابط و مناسبات قدرت نهادی به

  شود.عنوان نکته اصلی این مقاله محسوب میآوری شهری بهگرایی موضوع و غیرسیاسی کردن مفهوم تابتقلیل
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 1401، پاییز 39-65، 3، شماره 6دانش شهرسازی، دوره 

 

 مسئلهبیان 

میالدی را نقطه عطفی برای  1980دهه  توانمیشهری در قرن بیستم،  ریزیبرنامه هاینظریهبا نگاهی اجمالی بر روند تکامل 
علمی و  هایروشپیکان خود را بر  تیزنوکشکل گرفت و  1960در دهه  هاآننقدهایی که سرآغاز جریان آن در نظر گرفت. 

که انسان و کیفیت زندگی  هایینظریه؛ نتیجه داد 1980هنجاری در دهه  هاینظریهشکوفایی مفاهیم و  در ،قراردادند گرایانهاثبات
ورود مفاهیم  سرمنشأ. این تحوالت کنندمیهمچون یک فرایند اجتماعی نگاه  او را در مرکزیت توجه خود قرار داده و به شهرسازی

 رقم زدند.را  شهری هایبرنامهو  هاطرحشهری شد که تغییرات اساسی در رویه  ریزیبرنامهبا دیدگاه انتقادی به بستر  هاینظریهو 
، هاطرح، هدف اصلی را از کارایی بیشتر در ریزیبرنامهیند هنجاری و تحلیلی فرا مایهدرونبر  تأکید این مفاهیم و نظریات جدید با

ارتقاء عدالت و برابری تغییر  درنهایتبه واکاوی نقایص و حل مسائل در ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری و 
عالوه بر افزودن مفاهیم جدید بر پایه و اساس دانش  این رویکردهای نوینورود  .(20152، فاینشتاین 1؛2009، فورستر) دادند

 آوریتابشهری، مفهوم  ریزیبرنامهشدند؛ یکی از این مفاهیم نوین در عرصه  جدیدی نیز هایپارادایم گیریشکلموجود، موجب 
 اده است. که نقطه تمرکز خود را بر وقوع تغییرات در شهرها و پیامدها و مسائل ناشی از آن قرار د باشدمیشهری 

؛ رودمیبه کار  نشدهبینیپیش هایشوکیک چارچوب مفهومی برای مدیریت کردن  عنوانبه آوریتابشهری،  ریزیبرنامه در

و هم  گرددبرمیگیرد که به ثبات و احیاء وضعیت موجود دربرمیمهندسی(  آوریتاب)تحت عنوان  رااین مفهوم هم حالت تعادلی 

 مدنظررا  بلندمدتاکولوژیک( که مسائل اجتماعی را شامل شده و تغییرات  –اجتماعی  آوریتابحالت تکاملی را ) تحت عنوان 

در حکم یک مفهوم مرزی بوده که ابعاد مختلف اجتماعی و طبیعی  آوریتابگفت  توانمی(. بنابراین 1973، 3هولینگ) دهدمیقرار 

(. امروزه کاربرد این مفهوم پس از 2015 ،4کوافی و کالرک) گیردمیدر نظر  زمانهم صورتبهرا  هاآنرا در خود یکپارچه کرده و 

 ،5براون وویلک  ر،واردک) غییرات اقلیمیدر برابر ت پذیریانطباقتخفیف آثار سوء و  باهدفشهری  ریزیبرنامهورود آن در حوزه 

و  ، پورترویلکینسن ؛52018؛ واگنار و ویلکینسن، 20117؛ تاسان و بیتن، 20136ارایدین، (، چارچوبی برای حکم روایی شهری )2017

؛ میرو، پژوهش و 201510، و مینوچی االزابل ،چلری، واترز) آوری اجتماعیبر تاب تأکیدشهری با   ریزیبرنامه( و 20109، کلدینگ

 تقریباًیک جریان اصلی،   عنوانبه «آوریتابایده »شتاین،  با دیدگاه نئولیبرال در حال گسترش است.  به باور فاین (201911، میلر

مثبت و  هایسویه( که این خصوصیت هم حائز 122015؛ تیرنی، 2015فاینشتاین، ) در هر گوشه و کناری از جامعه حضور دارد

کاربرد گسترده این مفهوم در برخورد با شرایط متغیر همیشگی زندگی بشری بوده و هم ابهام و تردیدهای فراوانی را در نحوه 

 .کندمیتدقیق و تحقق آن مطرح 

اکولوژیک داشته و سپس وارد  منشأاین مفهوم  گفت توانمیبوده  آوریتاباولیه مفهوم  مبدأعلوم فیزیکی و طبیعی  کهازآنجایی
 هاآنمختلف در  هایالیهشهری و وجود  هایسیستماما پیچیدگی  شهری نیز شده است؛ ریزیبرنامه ازجملهمختلف  هایرشته

که  شودمیمطرح  صورتبدین، این نقد دیگرعبارتبهانتقادات در نحوه استفاده از این مفهوم در مورد شهرهاست.  ترینمهمیکی از 
بعد اکولوژیک مورد واکاوی و تبیین قرار نگرفته و  اندازهبهورود این مفهوم، بعد هنجاری و اجتماعی آن  منشأبا توجه به 

شهری بسط  ریزیبرنامهکافی در  اندازهبهکه این موضوع تاکنون  اندکردهعنوان  درستیبهپژوهشگران اجتماعی در بسیاری از موارد 
. در این راستا می(20152، ؛ اولسن، یرنک، تورن، پرسون و اوبیرن12016، ؛ میرو، نیوول و استالتس412013ویل، )داده نشده است 

                                                           
1 Forester, 2009 
2 Fainstein, 2015 
3 Holling, 1973 
4 Coaffee & Clarke, 2015 
5 Wardekker, Wilk & Brown, 2017 
6 Eraydin, 2013 
7 Tasan-Kok & Beaten, 2011 
8 Wagenaar & Wilkinson, 2015 
9 Wilkinson, Porter & Colding, 2010 
10 Chelleri, Waters, Olazabal & Minucci, 2015 
11 Meerow, Pajouhesh & Miller, 2019 
12 Tierney, 2015 
13 Vale, 2014 
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 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری.../ فالحی  و همکاران

 
اجتماعی نیز  هایسیستمرا از علوم اکولوژیکی اقتباس و آن را برای  آوریتابمفهوم   تواننمیراحتی و سادگی  توان گفت بهمی

 هایسیستمتفاوتی بین رفتار و ساختار نهادهای اجتماعی و  گونههیچکه  استپیش فرضی استفاده نمود زیرا این امر نیازمند 
 علومبین حوزه  شناسانهمعرفتاجتماعی و طبیعی و  هایسیستمهستی شناسانه بین  هایتفاوت کهدرحالیوجود ندارد؛ اکولوژیکی 

 محلی برای بحث و تعارض ایجاد کند.  تواندمیطبیعی و اکولوژیک، 
 آوریتابتا با به رسمیت شناختن جایگاه هر دو بعد اکولوژیک و اجتماعی، با دیدی نقادانه به مفهوم  شودمیدر این مقاله سعی 

است نگریسته شود. برای نیل به این هدف، تمرکز بر  شدهواقعشهری بسیار مورد استقبال  ریزیبرنامهکه در حال حاضر در متون 
مرجع اصلی  عنوانبهکه نهادی با ماهیت اجتماعی، یعنی روابط و مناسبات قدرت  هاییستمسیکی از خصوصیات انحصاری 

اصلی  اتکااجتماعی و طبیعی که نقطه  هایسیستمشهری  مطرح بوده و یکی از عوامل تمایز میان  هایسیستمدر  گذاریسیاست
و بتوانیم با شناسایی  دادهمورد واکاوی قرار را شهری  ریآوتابتا از این منظر مفهوم  شویممی، متمرکز شودمیاین نقد محسوب 

بر  آوریتاب، به چارچوب تحلیلی نوینی برای کندمیایجاد  آوریتابکه این دیدگاه برای تعریف و تحقق  هاییچالشو  هافرصت
 ، دست بیابیم. استکه خاصه نوع شهری آن  مبنای معنای سیاسی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

، موضوع نحوه انتقال و ورود مباحث و اصول و ایرشتهمیان ایعرصه عنوانبهشهرسازی  هاینظریهدر طول دوره تکامل 

و مناقشه مطرح  موردبحثیکی از موضوعات  عنوانبهدر عرصه مذکور  هاآنعلمی و کاربرد  هایحوزهفلسفی از دیگر  هایاندیشه

و کاربردی کردن آن برای نظریه  دسترسقابلدیگر علم  به شهرسازی و  هایحوزهاز  دشدهتولیبوده است. از این حیث ورود دانش 

 شهری( ریزیبرنامه الخصوصعلی) برای شهرسازی کنندهتعیینیک نقش مهم و  عنوانبه( 2008، 3)فریدمن ریزیبرنامهو عمل 

زیادی نیز همراه است؛ در این راستا پتسی  هایریسککه البته با  (20004ل، چهاکسلی و ایفتا مثالعنوانبه) شدهگرفتهدر نظر 

ممکن که در  عین  کاربرد و تجربیات عملی موفق در یک حوزه،  کندمیرا مطرح  5شوندهمنتقلهیلی موضوعی به نام مفاهیم 

 آوریتاببارز این انتقال مفهومی،  هایمثالیکی از  .(20126هیلی، ) دیگر به همان اندازه مفید نباشند حوزه و یا رشتهدر است 

اکولوژی و مهندسی و سپس ورود آن به شهرسازی، همخوانی و هماهنگی  ه به پیشینه قوی این مفهوم در علوماست که با توج

این زمینه مطرح باشد. فرضیه  چالش مهمی در عنوانبه تواندمیاصول برگرفته از علم اکولوژی و ترجمان آن به زبان شهرسازی 

آن در  از برگرفته از علوم اکولوژیک و استفاده آوریتابمیان اصول  گرایانهوحدتاصلی در ایجاد این چالش، تسلط دیدگاه 

ترجمه اصول از بستر علوم طبیعی به علوم نحوه اجتماعی و مختلط مانند نواحی شهری بوده که باعث ایجاد ابهام در  هایعرصه

علمی بوده و  هایرشتهایجاد وحدت بین  وجویجستدر  گراهاوحدتگفت  توانمیویکرد اجتماعی شده است. در توضیح این ر

در  گراییوحدت. ایده گیرندمیبرای پیش روی در نظر  بلندمدتمختلف را در راستای متعارف و بدون موانع  هایرشتهمرزهای 

(؛ این 82018تورن و اولسن، ) علمی است 7جامع علمی، حاوی ریسک وقوع نوعی سلطه گرایی نظریه برساخت توجهقابل تأثیرعین 

( ادعای ارائه راهکار برای تمام رشتهیکو یا مفهوم واحد و منفرد )و یا فقط  نظریهکه یک  داردمعنا  هاییموقعیتسلطه گرایی در 

و راهکارهای محیطی مختلف محیط زیستی و اجتماعی مانند از بین رفتن منابع  هایزمینهمشکالت اصلی در ابعاد و  هایجنبه

(. این حالت اغلب در زمانی رخ 2018تورن و اولسن، ) باشد داشته، نابرابری، فقر، عدم مطلوبیت اجتماعی و فساد را هاآنحفاظت از 

های هستیتفاوتدارای  هاآنکه با است  هاییرشته توضیح دهد که در قلمرورا  ایپدیدهدر تالش است تا  رشتهیککه  دهدمی

                                                                                                                                                                          
1 Meerow, Newell & Stults, 2016 
2 Olsson, Jerneck, Thoren, Persson & O’Byrne, 2015 
3 Friedmann, 2008 
4 Huxley & Yiftachel, 2000 
5 Traveling Ideas   
6 Healey, 2012 
7 Imperialism 
8 Thorén & Olsson, 2018 
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مانعی برای یکپارچگی  عنوانبه تواندمی ایرشتهشناسانه بین قلمروهای های هستیتفاوتگفت  توانمی. بنابراین باشدمی شناسانه

بیشتر این چالش بهتر است در نحوه آغاز و بسط این  توضیحبرای توضیحی و مفهومی باشد.  هایچارچوبو  هانظریهاز حیث 

 مفهوم تعمق بیشتری حاصل گردد. 

 :اکولوژیک–از رویکردی اکولوژیک به  اجتماعی آوریتابتکامل مفهوم 

شهری  ریزیبرنامهو طرفداران او در حوزه اکولوژی مطرح شد و در بستر  (1973هولینگ،توسط هولینگ ) آوریتابتعریف اولیه 

مقابله با ریسک وقوع سوانح طبیعی، آنی، ناگهانی  درزمینهبا دیدگاه بازگرداندن تعادل و ثبات پس از وقوع بحران و تغییر ناگهانی،  

یک فرصت  عنوانبهو رویکردهای جدیدتر، تغییر و بحران   متأخرقرار گرفت. در تعاریف  مورداستفاده مدتکوتاه هایدگرگونییا  و

شهری فرض شده و راهکارهای مواجهه با آن مطرح گردیده  هایسیستمطبیعی و یا  هایاکوسیستمنی و دگردیسی جهت دگرگو

 ریزیبرنامهتعاریف از این مفهوم در بستر  متأخرترین(. یکی از 22004، ، کدناسو و گرو؛ پیکت12002گاندرسن و هولینگ، ) است

و در حکم تالشی برای مطالعه جامعه و طبیعت  شدهارائهکه توسط داوودی و همکاران  استاکولوژیک –اجتماعی آوریتاب، شهری

اکولوژیکی و  هایسیستمکه  قرارگرفتهاکولوژیک بر مبنای این فرضیه -اجتماعی آوریتاب؛ است پیوستههمبهدر یک چارچوب 

یکی از خصوصیات اصلی  عنوانبه آوریتاببر این اساس (. 20063متصل و پیوسته هستند )فولکی،  هم بهاقتصادی  –اجتماعی 

تکاملی آن از طریق  مایهدروناین تعریف با است.  شدهمطرحمختلط برشمرده شده و اصول و راهکارهایی برای آن  هایسیستماین 

(. در این 20134، س و محمودداوودی، بروک) کندمیزمانی و فضایی متقابل معنا پیدا  هایمقیاسو  پذیریانطباق هایچرخهتعریف 

بوده که  شهریکالنشهری و نواحی و مناطق  هایگره، هاحومهاز واحدهای همسایگی،  تودرتو ایمجموعه عنوانبهشهر دیدگاه 

(. 20185شومان، ) از روستاهای کوچک تا شبکه شهرهای جهانی را نیز شامل شود هاگاهزیستحتی ممکن است تا سطح پراکندگی 

پیوسته در کنش و واکنش  طوربهیکدیگر عمل کرده و  موازاتبهدارای کاراکتری پویا بوده، اجزا فراوانی دارند که  هامجموعهاین 

با خصوصیت مختلف در یک شهر  هایسیستمظرفیت افراد، جوامع، نهادها و  صورتبهشهری  آوریتابدر این راستا هستند. 

مختلف در این مطالعات (. 20196بنیاد راکفلر، ) شودمیسعه بدون ایجاد فشارهای جدید تعریف برای بقا، انطباق یافتن و تومذکور، 

شهری  ریزیبرنامه(، 20087فلیشهاور،  :نگاه شود به مثالعنوانبهفضایی ) ریزیبرنامهبا  آوریتاببین مفهوم حوزه بر ارتباط 

. اندکرده تأکید( 20119ایوانس، غالب ) گذاریسیاستیک گفتمان  عنوانبه آوریتاب( و 20128، و همکاران داوودیانطباق پذیر )

 .گذاردمیبه نمایش متفاوت  هایحوزهشهری را در  آوریتابمراحل تکامل مفهوم  1شکل شماره 

                                                           
1 Gunderson & Holling, 2002 
2 Pickett, Cadenasso & Grove, 2004 
3 Folke, 2006 
4 Davoudi, Brooks & Mehmood, 2013 
5 Schoeman, 2018 
6 The Rockefeller foundation, 2019 
7 Fleischhauer, 2008 
8 Davoudi et al., 2012 
9 Evans, 2011 



43 

 

 

 

 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری.../ فالحی  و همکاران

 

 
 ، مختلف هایحوزهدر  آوریتابمراحل تولد و تکامل مفهوم  .1شکل 

 نگارندهرساله دکتری برگرفته از: 

تسلط که تحت  قرارگرفتهاکولوژیک  –اجتماعی  آوریتابو نقد محوری این مقاله در تعریف مفهوم اصلی چالش  بیندرایناما 

 هایتفاوتدر عین گفت  توانمیدر توضیح این چالش  .است شدهارائهاجتماعی و اکولوژیک  هایعرصهمیان  گرایانهوحدترویکرد 

 هایپدیده ، خصوصیاتتولید دانش هایدر روشفرضیات علوم طبیعی و انسانی شناسانه میان صوری، ناسازگاری هستی

را پیچیده نماید. از دیدگاه  هاآنمیان  ایرشتهمیانتا ارتباطات و پیوستگی  شودمیباعث  هااستداللتفاوت در نحوه  و بررسیقابل

متقابل اجتماع نیز در عین  طوربهجزئی از جامعه محسوب شده و  توانندنمی گاههیچطبیعی  هایاکوسیستمنیز  هاسیستم نظریه

محسوب شود. این  زیستمحیطبخشی از  تواندنمیبا یکدیگر و مکمل محسوب شدن هر یک برای هم،  هاآنتعامل مستقیم 

عادل پویا ، بازخورد، همچون ت ذکرشده آوریتابمباحث و اصولی که از حیث علوم طبیعی و اکولوژیکی برای  شودمیموضوع باعث 

( 2015اولسن و همکاران، و خودتنظیمی قابلیت ترجمان مستقیم به علوم اجتماعی با شرایط یکسان را نداشته باشند ) هاآستانه

عمل هر یک از این اصول در این دو بستر با  مکانیسمیا  هاآناصول حاکم بر مناسبات هر یک از در قائل شدن تفاوت بنابراین 

 –تنیدگی انسان و طبیعت به یکدیگر و کاراکتر تلفیقی اجتماعی . با توجه به ارتباط متقابل و درهماست ناپذیراجتنابیکدیگر 

در خصوص  ازجمله) هازمینهاین هردوی در  هاپژوهشاز واقعیت موجود، چالش اصلی برای تمام تحقیقات و  انکارغیرقابلطبیعی 

، مفاهیم، روندها، مسائل و قوانینی است که از هر هاپدیدهترکیبی  و زمانهمتصدیق عملکرد  ، ایجاد ظرفیت برای(آوریتابمفهوم 

 هایپدیدهبین  متمایزکننده هایتفاوت بر تأکید در اینجانیاز اصلی  دیگربیانبه .(20171هارنبرگ، ) شوندمیدو زمینه ناشی 

و نفی اهمیت نقش هر یک از این دو در از این دو عرصه  انگارانهسادهو سطحی  شناسیهستیاجتماعی و طبیعی در کنار اجتناب از 

 . است آوریتابتعریف 

 : گرایانهوحدتناشی از تسلط رویکرد  هایچالش

 گرایانهوحدتشهری با رویکرد  آوریتاب، تعریف اندقرارگرفتهمدنظر این مقاله که مبنای نقد  شدهارائهضیحات حال با توجه به تو

 زیر در پی خواهد داشت: دو چالش اصلی به شرح 

اکولوژیک، این مفهوم یک مقدار و  آوریتابسردمدار تعریف  عنوانبهگرایانه: برای هولینگ قرار گرفتن در یک مسیر تقلیل

نگر میزان و چگونگی که بتوان آن را با کمیت سنجید( این اندازه نمایا میزانی ایدئال طوربهاندازه بوده که دارای بزرگی است ) 

آن را بدون آنکه به خط سیر موجود سیستم فشاری وارد کند و یا دچار انقراض شود  تواندمیبزرگی یک اختالل است که سیستم 
                                                           
1 Hornborg, 2017 
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 عنوانبهبا در نظر گرفتن طیفی از احتماالت ممکن،  هاسیستم گونهایندر  آوریتابتحمل کرده و تاب بیاورد. بر این اساس 

نسبت به وقوع  هاآن پذیریآسیبدر برابر تغییرات مختلف و نیز معیاری از  هاآناجزاء درونی  پذیریانعطافرجه معیاری از د

ین مفهوم تحلیلی و توصیفی در خصوص ا هایدیدگاه (.2002، و هولینگ گاندرسن) شودمیتعریف  بینیپیشغیرقابل هایشوک

 .هستند همگی دارای چنین پایه و اساسی

از متغیرها و  ایمجموعه وسیلهبهاکولوژیک  –اجتماعی  هایسیستمدر این دیدگاه، تغییرات حائز اهمیت و بنیادین در 

در یک محدوده  آوریتابو از این طریق به ارزیابی میزان  (20061، واکر، آندریس، کینزینگ و رایان) شدهتعریفکمی  هایشاخص

 هایپویاییبتوان آن را برای  سختیبهصادق باشد اما شاید  هااکوسیستم. این قاعده ممکن است برای شودمیپرداخته شهری 

کامینگ، ) متغیرهای کلیدی کاهش و تقلیل دادرا به تعدادی از  هاسیستمو این دسته از  کاربرداجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز به 

 مواردیاکولوژیکی در -اجتماعی هایسیستمدر این رویکرد تحلیل  مثالعنوانهب(. 32013؛ کت و نایتینگل22006، کامینگ و ردمن

گرایانه درکی از فرایندهای قدرت تقلیل ؛ در این حالتشودمیخالصه  چنینیاین هایبندیدستهچون طبقه، جنسیت، نژاد و دیگر 

وجود ندارد. بعضی از اجتماعی و یا سرکوب  نشینیحاشیهاجتماعی، جداماندگی و انزوا، نابرابری،  هایتبعیضمحور اجتماعی مانند 

. در این کنندمی( استفاده 8201، اولسنو  نتور) 4جانبههمه گراییتقلیلبرای توصیف این حالت از اصطالح  آوریتابمحققان 

عوامل انسانی و یا خواهند بود،  معنابیات اجتماعی و ابداع هانوآوری، گرایانهطبیعت هایدیدگاهگفت از منظر  توانمیصورت 

در ریسک  آوریتاب ممکن است درنهایتبرداشت و ارائه نادرست خواهند شد و احتماالت و امکانات اجتماعی نیز یا انکار و یا دچار 

هوم این واژه و معین کردن مف تحقیقبنابراین نیاز به (. 2012داوودی و همکاران، ) قرار گیرد5یک واژه مبهم و گنگ بهتقلیل یافتن 

تقسیمات های مختلف وجود دارد. از سویی دیگر پیدا کردن متغیرهای کلیدی نیز با توجه به پیچیدگی درزمینهو کاربرد آن 

که به  هاییروشو نظری در علوم اجتماعی نیز بسیار مشکل خواهد بود. برای غلبه بر مشکل انحراف ساده گزینی،  ایدئولوژیکی

و 7با قرار دادن تنوع غنی  هاروشاست. این  پیشنهادشدهرا به دنبال دارند،  6جانبههمههمراه خود پیچیدگی و تکثرگرایی 

هستند،  تربلندمدتکه به لحاظ تاریخی  هاییدیدگاهو  ترتجربیبرای موضوعات  ویژهبه هابحثدر مرکزیت  8متقابل هایوابستگی

شناسانه، توصیف هستی باهدف. در این دیدگاه تکثرگرایانه و حاصل گردددر این زمینه  تریعمیقک درد کرد که نکمک خواه

جداگانه و یا فضاهایی که  هایموجودیت صورتبه به هر یکیک کل نگریسته شود،  عنوانبهاینکه به طبیعت و اجتماع  جایبه

 شده، توضیح و شناسایی باشند، نگریسته بررسیقابلمتمایز از یکدیگر  صورتبهکه  هاییروشو  هانظریه، هاشناسیمعرفتنیازمند 

. بنابراین شودمیدر نظر گرفته  هاآنهر یک از این دو حوزه برای تحلیل و تعریف اصول جداگانه برای  فردمنحصربهو خصوصیات 

از این  آوریتابریف، ارائه اصول و تحلیل اجتماعی برای تع هایسیستم فردمنحصربهیکی از این خصوصیات  گفت انتخاب توانمی

 رفع این چالش راهگشا باشد. درزمینه تواندمیمنظر 

به یک واژه گنگ و توخالی،  آوریتاببسیاری از محققان چالش تقلیل یافتن مفهوم  زعمبهغیرسیاسی کردن مفاهیم سیاسی: 

برای توضیح این ( 20159پیتزو، در اولویت باالتری قرار دارد ) بمراتبهمشکل اصلی و اولیه نبوده، بلکه معنای سیاسی این مفهوم 

اکولوژیک، نحوه همزیستی با  - اجتماعی آوریتاباستفاده از مفهوم  هایفرصتمزایا و  ترینمهم ریسک باید گفت که یکی از

نسبی، پویا و غیرخطی از وقوع تغییر حاوی  سازیمفهوم؛ این تعریف و استدر بستر شهرها  هاآستانه، مخاطرات و هاقطعیتعدم 

. است در معنای معاصر آن ریزیبرنامهکه فصل مشترک این مفهوم با ذات  استپذیری درون خود  بینیپیشتعابیری از اصل عدم 

ر مفاهیم و در اینجا جایگاه ویژه موضوعات خاص اجتماعی و سیاسی همچون قدرت و ایدئولوژی د برانگیزچالشاما عامل افتراق و 
                                                           
1 Walker, Anderies, Kinzing & Ryan, 2006 
2 Cumming, Cumming & Redman, 2006 
3 Cote & Nightingale, 2012 
4 Holistic Reductionism 
5 Buzzword 
6 Holistic pluralism 
7 Rich diversity 
8 Interdependence 
9 Pizzo, 2015 
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 ریزیبرنامهادغام بستر  درزمینهو موضوعاتی  هادیدگاهغیاب چنین  دیگربیانبهشهری است.  ریزیبرنامهدر  مورداستفاده هاینظریه

اکولوژیک این مفهوم را در معرض نقد غیرسیاسی کردن آن قرار داده است. برای فهم بهتر این  - اجتماعی آوریتاببا  شهری

خود که ناشی از علوم طبیعی  کارانهمحافظهمراجعه کرد؛ رویکرد اکولوژیکی با ذات  آوریتابمفهوم  منشأبه اصل و  توانمیچالش 

اجتماعی  هایبحراندرباره تغییرات و  ترعمیق سؤاالتسیاسی بوده و بدین ترتیب راه  گیریجهت هرگونهخنثی و عاری از  ،است

(. این رویکرد با 20121الرنر و مورتن، ) بنددمیرا که دارای ذات سیاسی بوده اجتماعی  یهاسیستمنیاز به دگردیسی و  روندهپیش

نسبت به وقوع  پذیریانطباق غالباًاجتماعی و ارائه مفهومی مختلط از این نظر نیز  هایدیدگاه، در الحاق مذکور توجه به خصوصیت

قرار داده و نسبت به در نظر گرفتن نقش حائز اهمیت  موردتوجهشده  دهیسازمان غیرتغییرات را در اقدامات بازیگران در یک حالت 

(. حتی وجود 2011؛ ایوانس، 20063، و همکاران ؛ لبل20082سوانستورم، ) استدر این امر، دچار نقص  هاآن هایسیاستو  هادولت

. در قرارداددر راستای همین جریان  توانمیرا  آوریتابمعیاری همچون سرمایه اجتماعی نیز در مجموعه معیارهای سنجش میزان 

مشترکی را  نظریه دهندمیو به هولینگ اجازه  کندمیاجتماعی را یکپارچه و متحد  -متعدد طبیعی  هایسیستم آنچهاین رویکرد 

مالی،  تواندمیاین سرمایه  ؛وندتعریف شمفهوم سرمایه  وسیلهبه توانندمی هرکداماست که  هاییگزارهپیشنهاد دهد  هاآنبرای 

ط و طیفی از شرای کنندهتعیینکه تعریف شود پتانسیل ذاتی و درونی از یک سیستم  صورتبهو یا بیوفیزیکی بوده و سازمانی 

ین معیار نیز در تعریف ا هم وجودبااین. (20014هولینگ، برای تغییر در دسترس است ) اساساًو  ممکن برای آینده بوده هایگزینه

 . گیردمیگرایانه مذکور قرار همان مسیر تقلیل

بنا به پتانسیل سیاسی بودن  افتندمیکه تمام وقایع، فرایندها، تغییرات و اعمالی که در دنیای اجتماع اتفاق  است حالیاین در 

از این قاعده مستثنی نیست. با دیدی شهری هم  آوریتاب(؛ 20025های، ) بهتر است تحلیل و آنالیز سیاسی نیز داشته باشند

، مشروعیت بخشی این واژه برای کاربرد آوریتابویژگی غیرسیاسی کردن واژه  هایچالش ترینمهمیابانه یکی از تر و ریشهعمیق

خلق یک  عنوانبهمعمول  صورتبه آوریتاب. در این نوع کاربرد استاقتصادی( –توسط مدافعان وضعیت موجود )از ابعاد اجتماعی 

( نوعی تالش برای 2015شتاین، فاین) شودمینرمال نامیده  آنچه؛ حال در تعریف شودمینرمال جدید بعد از یک مخاطره تعریف 

یکی از  آوریتابکه نئولیبرال ) هایسیاستدر راستای  هاآنکردن مفاهیم سیاسی و فرایندهای  غیرسیاسینرمال نشان دادن و 

  هاسیستم نظریهاز  غالباً  موردنظر هایایدهمفاهیم و مسیر  وجود خواهد داشت و در این  (شودمیمحسوب  هاآن قهموردعالمفاهیم 

 هایسیستم دهیخودسازمانو  آوریتاب(.  بنابراین استفاده از عبارات و موضوعاتی همچون 20116کوپر، ) شوندمیوام گرفته 

(.  در این صورت کنار گذاشتن و فراموش 2001هولینگ، ) شودمیمعمول و مرسوم  هاسیستماکولوژیک در چارچوب –اجتماعی 

شامل این مفهوم  ناپذیریاجتناب صورتبهمانند پیچیدگی، متناقض بودن و قدرتمند بودن نیروهای سیاسی که  هاییخصیصهکردن 

سیاسی  هایجنبهبر  تأکیدتمرکز و  سازدمیکن ممیک تحلیل سیاسی را  آنچه. در نقطه مقابل گرددمیهستند، امری طبیعی تلقی 

 هایگیریجهتجایگاه ملموس برای بروز  عنوانبه 7روابط و مناسبات اجتماعی در حالت کلی و توجه به روابط و مناسبات قدرت

 هایسیاست، نقش قدرت و آوریتاب مفهومگفت با اتخاذ رویکرد انتقادی درباره  توانمی دیگربیانبهخاص است.  صورتبهسیاسی 

علوم  نظریاتی ازنیاز به تغذیه از  تعریف این مفهومبسیار پررنگ خواهد بود و از این حیث  آوریتاببه کاربرد مفهوم  دهندهشکل

 (. 32018، هریسون) باشندمیاجتماعی  هایسیستمعملکردی  هایروشبه نسبت دیدگاه انتقادی دارای اجتماعی خواهد داشت که 

 کنندهتعیینقدرت نهادی که  هایسیاست بر تأکید، اکولوژیک -اجتماعی هایسیستم هایبررسیدر  انتخاب زاویه دید اجتماعی با

سیاسی این  گیریجهت ؛ بدین ترتیب، باید مدنظر قرار گیرداستنحوه استعمال منابع موجود و نظارت بر نتایج آن  چگونگی توزیع و

                                                           
1 Larner & Moreton, 2012 
2 Swanstrom, 2008 
3 Lebel et al., 2006 
4 Holling, 2001 
5 Hay, 2002 
6 Cooper, 2011 
7 Power relations 
8 Harrison, 2013 
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و تبعات سیاسی  تأمینآن و از این طریق بار سیاسی  شدهمعین( هاآنحاکم و یا برخالف  هایسیاستدر راستای ) مفهوم

شهری در نظر  گذاریسیاستبخشی از گفتمان  عنوانبه آوریتابگفت  توانمیدر این صورت نیز معین و  موردنظر هایاستراتژی

اجرایی  هایاستراتژیاسی و فرهنگی در تعریف مفهوم و . در غیر این صورت ریسک غفلت از بسترهای اجتماعی، سیشودمیگرفته 

 آن افزایش خواهد یافت. 

منتج از رویکرد  هایچالشاز  رفتبرونگفت با مرور نظریات موجود، راه  توانمیاین بخش  بندیجمع عنوانبهبنابراین 

بر مبنای  آن، در وهله اول انتخاب دیدگاهی برای تعریف و تحلیل آوریتابدر تعریف ابعاد اجتماعی و اکولوژیک  گرایانهوحدت

، دانش، نمادها و 4و قدرت3تسلط و تصدی ،2مشروعیت ،1مانند: اعتباراجتماعی  هایسیستم فردمنحصربهیکی از خصوصیات 

. از برآیند این استار سیاسی و ب گیریجهت( و در وهله دوم انتخاب رویکردی حاوی 20185؛ یرنک و اولسن، 2014ویل، ) هاسمبل

و رویکرد منتخب این مقاله برای ارائه  شدهمطرحپاسخ مشترک هر دو چالش  عنوانبهدو مورد، روابط و مناسبات قدرت نهادی 

 . گیردمیقرار  موردبحث، در بخش بعد آوریتابچارچوب تحلیلی 

 پژوهش  روش

شهری  آوریتابجایگزین برای رویکرد به مفهوم  هایچارچوب، بسط و توسعه در این مقالهبا توجه به رویکرد انتقادی تحقیق، 

تحقق هدف مقاله در راستای . گیردمیقرار  موردنظر ترعمیقبا درک با استفاده از استدالل استفهامی و و کاربرد آن در شهرسازی 

، کندمیبات قدرت نهادی برای تحقق آن ایجاد و موانعی که روابط و مناس هافرصتو تحلیل  آوریتابواکاوی انتقادی مفهوم 

مطرح  صورتبدیناصلی  سؤالدر این راستا . استنیازمند ارائه و توسعه یک مدل مفهومی بر مبنای چارچوب نظری مرتبط با آن 

زیر برای نیل به  هایگاممراحل و برای نیل به این هدف که چارچوب تحلیلی مذکور دارای چه اجزاء و الزاماتی خواهد بود؟  شودمی

بوده و با روش کیفی از دسته  ایتوسعهپژوهش حاضر از حیث هدف از نوع مذکور طی خواهند شد:  سؤالهدف اصلی و پاسخ به 

تحلیل محتوای از روش  موردنیاز هایدادهگردآوری اطالعات و  منظوربهتحقیق،  شناسیروشحیث از و  استتوصیفی  –تحلیلی 

است. در ابتدا سعی شده  شدهاستفادهمرتبط با موضوع مقاالت علمی معتبر و و  اولدست ایکتابخانهنابع کیفی طیف وسیعی از م

ایجاد این تفکر  منشأاز  ایسابقهو نحوه ورود آن به عرصه شهرسازی،  آوریتابو تکامل مفهوم  گیریشکلتا با تحلیل روند  است

خاستگاه این مفهوم و علوم اجتماعی  عنوانبهل تفاوت بین علوم طبیعی و اکولوژیک در گام بعد نقد اصلی موجود که شامارائه شود. 

. در گرددمیو نحوه کاربرد مفهوم در بستر شهرسازی و تعاریف موجود آن از این دیدگاه تحلیل  قرارگرفته، مورد واکاوی باشدمی

یکی از راهکارهای توجیه  عنوانبهحاکم و نهادی  هایتسیاساز دیدگاه  آوریتابدر خصوص مفهوم  گذاریسیاستگام نهایی نیز 

، مقاالت مورد شدهتعریفمرتبط  هایکلیدواژهدر ابتدا و بر اساس و بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور  موردنظر شدهتعریفنقد 

 عنوانبهاست. سپس اصول مذکور  شدهاستخراج آوریتاب گذاریسیاستو اصول و معیارهای مرتبط با موضوع  قرارگرفتهبازبینی 

یکی از نمودهای  عنوانبه) توسعه شهری هایطرحنهادی در رویه و محتوای  گذاریسیاستچارچوبی برای تحلیل جریان 

 ،شدهتعریفی . در مرحله بعد و برای تکمیل مدل مفهومی، ذیل هر یک از معیارهاشودمیتعریف نهادی(  گذاریسیاست هایجریان

 . گرددمیتنظیم  توسعه شهری هایطرحدر الگوی توسعه  گذاریسیاستمتناسب با ابعاد مختلف  هایشاخص

 

                                                           
1 Credibility 
2 legitimacy 
3 Authority 
4 Power 
5 Jerneck & Olsson, 2018 
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 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری.../ فالحی  و همکاران

 

 و بحث  هاافتهی

 از دیدگاه روابط و مناسبات قدرتشهری  آوریتابحال پس از تبیین دیدگاه اصلی و منتخب، هدف در این بخش تحلیل مفهوم 

برای توضیح بیشتر در خصوص این چارچوب . یافتدست بدین منظور مشخصی است تا از این طریق بتوان به چارچوب نهادی

ثقل که تورن و اولسن نام آن را  نقطهو نقطه ثقل تعریف آن وجود دارد. این  آوریتابمعنای تحلیلی نوین نیاز به تعمق بیشتر در 

در حکم هویت  تواندمیحتی  ترگستردهخصوصیت اصلی و یا در بیان  درواقع، اندگذاشته( 8201)تورن و اولسن، 1معیار ماندگاری

منجر به بقا و ایستادگی این خصوصیت  اساساًو زمان وقوع بحران مانایی خود را حفظ کرده یک سیستم شهری تعریف شود که در 

زلزله در یک شهر با سطح ارتباطات در زمان وقوع  مثالعنوانبه(. 20142)تورن،  شودمیتاب آور تلقی شدن سیستم شهری مذکور 

گردد، در صورت تعریف معیار ماندگاری در بقاء کالبدی  هاساختمانفرامنطقه ای باال و توان مالی قابل که منجر به تخریب اکثریت 

نحوه  خواهد شد.باال تلقی  آوریتاببازسازی و احیاء،  زمانمدتپایین و در صورت تعریف معیار ماندگاری در  آوریتابنواحی شهر، 

رابطه  تبعبهنیز خواهد داشت؛  موردبررسیسیستم  هایپذیریآسیبتعریف این معیار بستگی بسیار زیادی به نحوه ارزیابی و تعریف 

آن در  کنندهتعریفبنابراین نوع تعریف این معیار و مرجع . استبرای ماندگاری نیز صادق  پذیریآسیبو  آوریتابمعکوس میان 

بازیگران  گیریتصمیمنحوه نگرش و با توجه به دیدگاه منتخب مقاله،  اینجابسیار حائز اهمیت خواهد بود. حال در  آوریتابتدقیق 

چگونگی تعریف معیار ماندگاری و بر  ،ریزیبرنامهحاکم بر  هایگذاریسیاستسیاسی و نحوه  هایگیریجهتاصلی نهاد قدرت، 

و در حالت کلی  تأثیراین  .نیاز به تحلیل دارد درنتیجهو  است مؤثر شهری آوریتاب هایژیاستراتاصول و  اجرایی شدن و تحقق

گرفت که البته هدف این مقاله تحلیل از  نظر درمتقابل  صورتبه توانمیحاکم را  هایسیاستشهری و  آوریتابارتباط میان 

در حکم  نوعیبه تأثیرگذاریاین  ترعمیق. با دیدگاهی استشهری  آوریتابحاکم بر ارتقاء و تحقق  هایسیاست تأثیرجهت 

در حالت کلی عمل کرده و  محدودکنندههم و  کنندهتسهیلدر نقش  تواندمیهم ؛ بدین معنا که شودمینیز تعبیر شمشیر دو لبه 

 تواندمیاین زمینه  یک تعریف کاربردی برای قدرت درمحسوب گردد.  آوریتابو موانعی برای تحقق  هافرصتحاوی  تواندمی

به نحو  هاسیاستتحلیل این بنابراین  .(20173اولینو، ) باشددر کلیت جریان و خطر سیر رخدادها  تأثیرگذاریظرفیت  صورتبه

به شمار خواهد رفت. این قدرت با  آوریتابجزئی از فرایند تعریف، ارزیابی و یا ارائه اصول و راهبردهای  عنوانبه ناپذیریاجتناب

، وضع قوانین و هابرنامهو  هاطرحتعریف ز طریق و فرایند تحقق این مفهوم را ا گیریجهت تنهانه، شدهارائهتوجه به توضیحات 

اجتماعی و شهری، خود  هایسیستم فردمنحصربه هایویژگییکی از  عنوانبه، بلکه کندمیمشخص  هاگذاریسیاستمقررات و 

شهری  هایسیستمبوده و آن را برای کاربرد در  آوریتابدر حکم رویکردی برای مواجهه و تعریف مفهوم و اصول  تواندمی

زمینه مناسب جهت بسط همچنین   نموده و  گذاریسیاستکرده، از حالت خنثی خارج و وارد ابعاد  سازیمناسبخاص،  صورتبه

برای مدیریت و حکمروایی تاب آور  آوریتابارائه اصول و معیارهای  جایبههدف  اینجادر هم آورد. بنابراین را فراآن گفتمان 

و  هافرصت(، تحلیل شودمیو مدیریت شهری محسوب  ریزیبرنامهاصلی کاربرد این مفهوم در  هایجریانشهرها)که یکی از 

 گیریجهتو  کندمینواحی شهری ایجاد  کردن آورگذار برای تابسیاستمرجع  عنوانبهاست که قدرت نهادی  هاییچالش

 .کندمیاکولوژیکی مشخص  –یک خصوصیت مختلط اجتماعی  عنوانبهسیاسی آن را 

 شهری آوریتاب سازیمفهومسیاسي  در  هایگیریجهتنقش قدرت و  

مختلف جامعه قرار  هایالیهارتباط با  اجتماعی دیگر دارای انواع مختلفی است که در هایپدیدهقدرت نیز همچون بسیاری از 

است و  شدهتوزیعیکپارچه و واحد وجود نداشته بلکه در میان تعداد زیادی از بازیگران  صورتبههمیشه  این پدیدهخواهد گرفت. 

در دست بازیگران مسلط و یا در  ایپدیده تواندمیبنابراین در دو حالت کلی، قدرت ناسبات نگریسته شود. مروابط و  هیئتباید در 

 ترینملموس کهآندیدگاه رایج، روابط و مناسبات قدرت به جایگاه نهادی، قانونی و سازمانی در . یک ساختار باشد تروسیعمعنایی 
                                                           
1 Persistence Criteria  
2 Thorén, 2014 
3 Avelino, 2017 
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، هاتحریم، ضوابط، هاروال صورتبهنهادی قدرت  هایفرم .باشدمیاست، منسوب همراه با کنترل و تسلط بخش اعمال قدرت 

چه کسی  کنندمیو معین  شوندمیبیان  گیریتصمیمدر فضاهای رسمی ( و 12016، )داو و همکارانبوده  هابرنامهو  هاسیاست

بر این مبنا دارای دو عملکرد اصلی  درواقعقدرت نهادی . (2017)اولینو،  است گیریتصمیم دستورالعملبر تنظیم مسلط 

 بوده و خطوط کلی ریزیبرنامهمسلط بر اقدامات  نوعیبهو از طریق این دو عملکرد هم  باشدمی گذاریسیاستو  گذاریقانون

 آن را مشخص کرده و هم از طریق ظرفیت قانونی خود عامل مشروعیت بخشی به اقدامات برنامه ریزان خواهد بود. هایسیاست

مطابق با آنچه فورستر عنوان ( و 22004دارای اهداف سیاسی بوده )پلوجر،  ریزیبرنامهادعای برنامه ریزان سنتی،  برخالفبنابراین 

بر  تأثیرگذاریاینجا تحلیل نحوه این نیز در  (؛2013فورستر، ) قدرت است تأثیررا باید فعالیتی دانست که تحت  ریزیبرنامه داردمی

ارائه بنیادین تعریف و یکی از مراحل  عنوانبهکه از دیدگاه این مقاله  تحلیلاین . باشدمیمدنظر شهری  آوریتابروی 

 هایگذاریسیاست تأثیرو یا موانعی که تحت  هافرصتشناسایی و بررسی کلیه  باهدف، استشهری  آوریتاب هایاستراتژی

. برای شناخت حوزه عمل شودمی گذارینامتحت عنوان تحلیل سیاستی ، آوردمیشهری فراهم  آوریتابقدرت نهادی برای تحقق 

شهری سه سطح کلی  گذاریسیاستشهری شناخته شود. در مطالعات  گذاریسیاستتحلیل سیاستی نیاز است تا سطوح کلی 

انی سطح می با نام. دوم شدبامیدر ارتباط  هاایدئولوژیضوعاتی مانند منافع کالن یا مطرح است: سطح اول ملی یا کالن که با مو

محلی  هایدغدغهبا این تفاوت که این موضوعات حول نیازها و  پردازدمیو نهادها  هاایدئولوژیهمچنان به موضوع منافع، 

شامل  شودمیکه در مقیاس خرد مطرح  گذاریسیاستدر مقیاس محلی هستند. سطح سوم  وربهره هایگروهو  شدهمطرح

سطح  عنوانبه توانمی(. این سطح را 1390)کاظمیان و میرعابدینی،  است هاطرحهموارسازی اجرای راهبردها در تصمیمات برای 

با عنوان  هاسیاستاین  .گیردمیجهت تحلیل مذکور مدنظر قرار  ایپایه عنوانبهشهری در نظر گرفت که در اینجا  گذاریسیاست

شهر و اشاره به سطح کالن قدرت در  شوندمیاعمال  ریزیبرنامهعمودی بر  صورتبه که شوندمییاد  ریزیبرنامهبر  هایسیاست

برای دستیابی به اهداف  ریزیبرنامهاستفاده از  هاسیاستهدف این  درواقع( و 1394، )صرافی، توکلی نیا و چمنی مقدم دارند

سیاسی به این مفهوم را خواهد  گیریجهتلیت القاء شهری قاب آوریتابنسبت به بحث  هاآنتعیین موضع  درنتیجهسیاسی است و 

 : باشدمی زیر قراربه دو جریان اصلیدارای شهری  آوریتاببنابراین تحلیل سیاستی  داشت. 

  و  یزیربرنامهو  هایگذاراستیس، هایریگمیتصممستقیم: به معنای تحلیل و بررسی کلیه  ریتأثبا  هایگذاراستیستحلیل

مشخص( صورت  یهابحرانشهری)در برابر تغییرات و  یآورتابارتقاء  باهدف ماًیمستققدرت نهادی که  یهایزیرطرح

. است، مقررات و ضوابط و سناریوهای اجرایی مشخص در راستای این هدف دستورکارها، هابرنامه، هاطرحگرفته و شامل 

آن از و معیار ماندگاری  نهادی است یگذاراستیسشهری در ساختار  یآورتاباین بخش شامل تحلیل جایگاه  گریدانیببه

 .شودیمتعریف و معین  هاطرحمستقیم در جریان این تصمیمات و  صورتبهدیدگاه نهاد قدرت 

  و  هابرنامه، هااستیس: به معنای تحلیل جریان کلی و عمومی تصمیمات، میرمستقیغ ریتأثبا  هایگذاراستیستحلیل

قدرت نهادی در خصوص نواحی  عمومی یهایگذاراستیسقانونی در جریان کلی  یهاروالو یا ضوابط، مقررات و  هاطرح

 یآورتابضمنی و غیرمستقیم بر میزان  صورتبهجهات کلی توسعه شهر از ابعاد مختلف را تعیین کرده و که  استشهری 

معیار ماندگاری  اساساًر این جریان بررسی و تحلیل اینکه آیا د خواهند بود. مؤثرنیز سناریوهای آن  یریپذتحققو شهری 

و آیا این نقطه اصلی بر چه بعد و یا ابعادی است؟  دیتأکاست و چنانچه پاسخ مثبت است  شدهفیتعر موردنظربرای سیستم 

 یر؟ است یا خ یآورتاببر مبنای شرایط موجود قرار دارد و هدف آن ارتقاء میزان ایمنی و  دیتأکاصلی 

مقاله، از میان این دو  موردنظربستر اصلی  عنوانبهشهری ایران  ریزیبرنامهبا معین کردن ساختار قدرت نهادی در سیستم 

و مشخص  یافتهسازمان هایبرنامهو  هاطرحعدم وجود  موردبحثشهری در بستر  آوریتابجریان، با توجه به جدید بودن مباحث 

برای ارائه چارچوب کلی تحلیل سیاستی  غیرمستقیم تأثیربا  هاگذاریسیاست، جریان دوم موضوع در سطح نهادی برای تحقق این

 قرار خواهد گرفت.  موردبررسی
                                                           
1 Daw et al., 2016 
2 Ploger, 2004 
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   شهری آوریتاب تحلیل سیاستیبرای  موردبحث یالیه

ایست که از سوی افراد و  پیچیده و متشکل از تصمیمات چندگانه ایپدیدهابزار اجرایی نهاد قدرت،  عنوانبهسیاست عمومی 

 پذیردمیخارج از بخش عمومی نیز اثر  هایگروهو از تصمیمات دیگر افراد و  شودمیچند درون بخش عمومی گرفته  هاییسازمان

جاد ابزاری سیاستی برای ای منزلهبهشهری را  ریزیبرنامه، ریزیبرنامه. این نهادهای عمومی متولی (1397نیا و دانشپور، )ابراهیم

مختلف در عرصه نواحی شهری در نظر  هایگذاریسیاستاداره جامعه و سازوکاری برای به هم پیوستن  هایسیستمیکپارچگی در 

 حلراهشهری شامل مراحل تعریف مسئله و ایجاد دستور کار، پیشنهاد  گذاریسیاستنیز عنوان شد،  ترپیشکه  گونههمان. گیردمی

فرایند تعریف مسئله،  مثابهبه گذاریسیاستبه بیانی دیگر در رویکردی کلی، . است ، اجرا و ارزیابی گیریتصمیمو سیاست، 

عملکردهای دوگانه  هایخروجی توانمیبنابراین . شودمیو سیاست، اجرا و ارزیابی آن تعریف  حلراه، انتخاب  هاحلراهشناسایی 

ت تعریف کرد که مکمل یکدیگر و طرح و ریزی و اجرا و نظار ریزیبرنامهسازی، برای قدرت نهادی را در سه الیه تصمیم  ذکرشده

 شهری را پوشش خواهند داد. گذاریسیاستبوده و کلیه اهداف نهادی در سطح 

آن ( از طریق دو ظرفیت اصلی گذاریقانونو  گذاریسیاست) دو عملکرد اصلی قدرت نهادینیز گفته شد،  ترپیشکه  گونههمان

مرتبط  هایسازماناز نهادها و  ایشبکهسازمانی و قانونی محقق خواهند شد. ساختار قدرت نهادی متشکل از  -نهادی شامل 

و بودجه الزم، در حکم مرکز تصمیم سازی، نیروی انسانی از تخصص  گیریبهرهتشکیل داده و با  که بدنه نهاد قدرت را  باشندمی

مختلف در  هاینامهآئین. همچنین ظرفیت وضع قوانین، مقررات، ضوابط و باشندمیتلف در سطوح مخ ریزیبرنامهو  گیریتصمیم

نهاد قدرت از  دیگربیانبه. شودمیمحسوب  گذاریسیاست وجه نهاد قدرت، وجه نظارتی و اجرایی آن را تقویت کرده و مکمل

زمام امور را بر عهده داشته و مقررات اجرایی، توسعه شهری و ضوابط و  هایطرحسازمانی، ارائه و تصویب  هایظرفیتطریق 

جامع  هایطرح الخصوصعلیتوسعه شهری ) هایطرح بینازاینرا خواهد داشت. شهر بر کیفیت زندگی ساکنین  تأثیرگذاریقدرت 

. باشندمینهاد قدرت  هایسیاستاهداف و  ی ازنمود درواقع، شوندمیمدون و در زبان طرح و برنامه ارائه  صورتبهو تفصیلی( که 

و نیز حاوی ضوابط و مقررات عام و  سویکنهادی و سازمانی از  هایریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستتجسم تصمیمات،  نوعیبه

توسعه با  هایطرحالگوی توسعه پیشنهادی این محتوا و فرایند تهیه و تصویب گفت  توانمیخاص اجرایی از سوی دیگر بوده و 

قدرت نهادی به زبان  گذاریسیاستدر حکم ترجمان خطوط اصلی  توانندمیزمانی مدنظر هر یک،  هایافقا و توجه به اجز

تولیدات و خدمات  ترینمهمشهری که از  هایبرنامهو  هاطرحالگوی توسعه  دیگربیانبهمحسوب شوند.  ریزیطرحو  ریزیبرنامه

 ترینمهمیکی از  توانمیرا  گردندمیخط سیر رشد و توسعه شهر محسوب  نهاد قدرت مدنظر بوده و جهت دهنده اصلی نحوه و

، محیطیزیستعمده قدرت نهادی در ابعاد مختلف در شهر )عملکردی، کالبدی،  هایسیاستنمودها و تجسم اهداف، تصمیمات و 

و  هااستراتژی، هاطرحتهیه این  درروندنهفته  هایگذاریسیاستبا تحلیل  رسدمیبه نظر  روازایناقتصادی و اجتماعی( دانست.  

بالفعل و  هایچالشو  هافرصتضمنی و یا آشکار  صورتبه توانمیراهکارهای این الگوها درباره ابعاد و مسائل مختلف شهری، 

شهری در  آوریتابو اجرایی شدن اصول  پذیریتحققبر  مؤثر هایسیاست گیریجهتبالقوه در این زمینه را شناسایی کرده و به 

کاربری خطر وقوع سوانح  بندیپهنهو بدون توجه به اختصاص نادرست  مثالعنوانبهمختلف نیز پی برد.  هایبحرانبرابر وقوع 

عوامل کلیدی خواهد بود که باعث باال رفتن ریسک سوانح طبیعی و  ازجملهکاربری زمین  بندیپهنهدر جریان الگوی توسعه زمین 

در نقطه مقابل این . شودمیدر برابر وقوع این رخدادها  آوریتابتضعیف  درنتیجهت جانی و مالی ناشی از آن و افزایش صدما

 هایطرحدر جریان الگوی توسعه پیشنهادی مختلف نواحی شهری  هایپهنهشرایط، رعایت تعادل و برابری در توزیع خدمات میان 

که  ریزیبرنامهو  ریزیطرحانتظار داشت تمرکز بر الیه  توانمیبنابراین . شودمی کلی آوریتابموجب ارتقاء سطح  درنهایتتوسعه 

توسعه شهری محقق خواهد شد، پایه و اساس تحلیل سیاستی فراهم خواهد شد. در مرحله بعد  هایطرحاز طریق ارائه و تصویب 

  ریف گردند. برای انجام تحلیل بر این اساس تع موردنیازالزم است تا چارچوب معیارهای 

 شهری  آوریتابتعریف معیارهای سیاستی  مفهوم 
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 1401، پاییز 39-65، 3، شماره 6دانش شهرسازی، دوره 

 
؛ بنابراین پس از طی مراحل استدر اینجا، تعریف معیارهای مناسب جهت تحقق آن  ازجملهالزمه انجام هر تحلیل،  کهازآنجایی

الگوی توسعه بتوان  هاآنخواهد بود تا بر مبنای شهری  آوریتابمفهوم دسترسی به چارچوب کلی اصول سیاستی قدم بعدی فوق، 

در ابتدا نیاز است معیارها و  دیگربیانبه. قراردادرا مورد تحلیل نهادی  هایسیاستپایه و نمود  عنوانبهتوسعه شهری  هایطرح

از ابعاد سیاسی را در  ذیریتأثیرپبر و  تأثیرگذاریمفهومی که ظرفیت  عنوانبهشهری  آوریتابسیاسی برای  مایهدروناصول با 

مختلف را تحلیل کرده در ابعاد  موردنظر هایگذاریسیاستبا استفاده از این معیارها بتوان  درنهایتخود داشته باشد، تعیین گردد تا 

شهری از دیدگاه روابط و مناسبات قدرت نهادی پی برد. البته الزم به ذکر است در این  آوریتاب و موانع پیش روی  هافرصتو به 

، تدوین معیارهای باشدمی آوریتاببحث  تدقیقبر تغییر و بحران خاصی که الزمه  تأکیدبودن مباحث و عدم  کلیبهمقاله با توجه 

پرسش حث تعیین هدف اصلی این مفهوم پابرجاست که ب وجودااینب)فارغ از نوع تغییر( مدنظر است؛  آوریتابعام و کلی سیاستی 

قرار خواهد داد.  موردنظرمحتمل را  هایبحرانویژه هر یک از  هایسیاست تبعبه و دهدمیدر برابر چه چیزی را پاسخ  آوریتاب

در این زمینه ، جهات کلی را شودمیحالت عام که در اینجا ارائه  آوریتابکه چارچوب معیارهای سیاستی در خصوص  صورتبدین

ویژه  هایسیاستو  هاشاخص وسیلهبهمدنظر، با حفظ کلیت این معیارهای عام،  هایبحرانتغییرات و  مورددر معین خواهد کرد که 

 به آن تغییر و یا بحران ویژه آوریتابو بدین ترتیب چارچوب سیاستی خاص  شده تدقیقهر نوع بحران و الزامات مربوط به آن 

 آوریتابدر خصوص  روزبهو مبانی و ادبیات نظری موجود و بررسی محتوایی و از طریق مطالعه د آمد. بر این مبنا خواه دست

برای بررسی با دیدگاه روابط سیاسی مفهوم را  گیریجهتکه قابلیت تعیین  شهری آوریتابسیاسی  مایهدرونبا  معیارهایشهری، 

 : شوندمیخواهند داشت، از دیدگاه این مقاله در قالب موارد زیر تعریف و مناسبات قدرت نهادی 

این اصل در پی شناسایی این مهم است که   و تغییرات مختلف: هابحراندر برابر وقوع  آوریتابدر خصوص ارتقاء  گذاریهدف

توسعه شهری  هایبرنامهو  هاطرحکالن و یا رویکردهای اصلی  کلی، اهداف اندازچشم درشهری جایگاهی  آوریتاب اساساًآیا 

و افزایش توان ایستادگی  الوقوعمحتمل هایبحراندر برابر تغییرات و  آوریتابتعریف قدرت نهادی دارد یا نه.  از جانب شدهتهیه

 هایطرحمدیریت تغییر و بحران،  از قبیل تقویت سازوکارهای اهداف خردیوجود فرادست،  هایطرح اندازچشمنواحی شهری در 

در  هاگروهدر موارد مختلف و جلب مشارکت این  پذیرآسیب هایگروهدر  سازیظرفیت، هابحرانآمادگی و پیشگیری از تبعات وقوع 

اصول  سازیپیادهو  هاروش، تقویت نهادهای حمایت گر محلی و به کار بستن در قالب طرح کلی کاهش ریسک هایبرنامه

پس از وقوع  بازتوانی هایبرنامهاجرای  ریزیبرنامهدر توسعه اقدامات کاهش ریسک تا  هابحرانریت ریسک تغییرات و مدی

قوچانی، تاجی،  ؛20172چی و هوانگ،  ،؛ چون20191، و کوترمقدس، اسدزاده، وفیوس، فکت  :نگاه کنید به مثالعنوانبه) هابحران

معیار  سازیپیادهحاکی از  تواندمی( 20165؛ سیمالرو، 42019، کاریولت، ویولت و دیاب؛ 31202،یعقوبی روشن و سیفی چهر 

روابط و مناسبات قدرت نهادی باشد. این اصل حاوی  ریزیطرحو  ریزیبرنامهدر سطح  آوریتابدر خصوص  گذاریهدف

نهادی و نحوه تعریف این مفهوم  فرایندهایشهری در  آوریتابجایگاه بررسی مفهوم ضرورت و و معیارهایی همچون  هاشاخص

اصول و  ضرورت توجه به شهری از دیدگاه قدرت نهادی، نحوه تعریف ریزیبرنامهفرایند  دریک هدف کالن  عنوانبه

 هاارگاننحوه تعریف شبکه موجود،  هایپذیریآسیبو ارزیابی  شناسایی و تحلیل وضعیتاز دیدگاه  شهری آوریتاب هایاستراتژی

و ساختارهای نهادی در مورد این موضوع)تعریف و تحلیل ساختار نهادهای دخیل در این موضوع و نحوه همکاری و تعامل آن در 

 حول این موضوع( و بحث دانش تخصصی، آگاهی و آموزش همگانی در خصوص این موضوع گذاریسیاستراستای تقویت و یا 

و  گذاریهدفدر سطح  آوریتابیکرد و میزان ضرورت توجه به موضوع که همگی دارای هدف تحلیل نحوه تعریف، رو است

 . باشندمیرا دارا  توسعه شهری هایطرح سازی اندازچشم

                                                           
1 Moghadas, Asadzadeh, Vafeidis, Fekete & Kotter, 2019 
2 Chun, Chi & Hawang, 2017 
3 Ghouchani, Taji, Yaghoubi Roshan & Seifi chehr, 2021 
4 Cariolet, Vuillet & Diab, 2019 
5 Cimellaro, 2016 
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ناشی از عقالنیت ارتباطی و در ارتباط با مباحث مربوط به  آوریتاباز چارچوب معیارهای سیاستی معیار  این: خواست عمومی

؛ میرو 20091)هیلییر،  استخواست عمومی در آن  تأثیرقانونی و  هایروالارتباط با  که در هابرابری) مربوط به انواع  آئینیبرابری 

 تأکید؛ این اصل  است مشارکت مردمیپایین به باال( و  صورتبه)نحوه اداره  هدایت و کنترل (،20132 ؛ جبارین،2016و همکاران، 

مردم در مراحل مختلف و شناسایی و مشارکت و بر حضور  باشدمی ریزیطرحو  ریزیبرنامهدر فرایند  محوریاجتماعبر وجود 

اصلی در فرایند  نفعانذی عنوانبهدارد. با در نظر گرفتن نقش ساکنین  تأکیدموجود در جوامع محلی  هایپذیریآسیبو  هاظرفیت

در در ارتباط با این مفهوم قرار خواهد گرفت.  گذاریسیاستمستقیم در جریان نحوه  طوربهشهری،  آوریتابو تحقق  ریزیبرنامه

در فرایند تهیه طرح  هاآنتولید مشترک برنامه ریزان و ذینفعان در راستای سهیم شدن فعال  صورتبهراستای این معیار دانشی که 

 هاآنمقتضی برای  هایحلراهارائه  موجود و هایپذیریآسیبمشکالت و  گرایانهواقعباشد زمینه و بستر مناسبی را برای تعریف 

را  هافرصت برنامه ریزانبا اولویت قائل شدن برای دانش فنی و تکنیکی،  .(20154؛ ونکرخوف و لبل، 32017)اوبرمیستر،  باشدمی

موجب عدم آگاهی کافی از  درنهایتکه این  دهندمیمشارکتی از دست  هایعرصهبرای ایجاد این دانش تولید مشترک در راستای 

ایجاد  حکم در، این اصل با توجه به عقالنیت ارتباطی .در حالت کلی خواهد شد آوریتابمعضالت و نیازهای موجود و تنزل سطح 

 گذاریسیاستدر فرایند  تأثیرخود جهت  نیازهایو  هاخواستفرصت برای مردم و جامعه محلی جهت مشارکت برای ابراز 

توسط مواضع سیاسی رسمی  کهدرحالیمختلف و  نفعانذیدر چنین بستری در میان  همکارانه ریزیبرنامهد بود. خواه آوریتاب

)یاماگلووا  برای تحقق حکمروایی را ایجاد کند مؤثردسترسی به آگاهی بیشتر، منابع جدید و رویکردهای  تواندمیمحدود نشده باشد 

آن در  تأثیرگذاریمشارکت و نحوه و میزان دخالت خواست عمومی، در اینجا بر میزان  بحث وجود سازوکار .(52019و ورتینسکی، 

شهری دخالت خواهد داشت که وجود و تعریف شدن جایگاه  آوریتابنهادی در موضوع  هایگذاریسیاستو  گیریتصمیم

بیشتر خواهد  آوریتابت بهتر برای نهادی به معنای ایجاد فرص هایگذاریسیاستو  گیریتصمیممشخصی برای آن در فرایند 

شامل شود و از سطح اطالعات دهی و مشورت کردن جهت تعیین  تواندمیبود. این اصل بنا به تعریف خود، سطوح مختلفی را نیز 

ی تحقق عملکردی در راستا هایمشارکتمالی،  هایباانگیزهنهادها تا مشارکت  وسیلهبه هاآنمردم و تحلیل  هایاولویتنیازها و 

اجرایی  هایبرنامهایجاد فرصت برای ابراز خواست عمومی در تحلیل مسائل،  منظوربه تأملیو مشارکت  هاهزینهو کاهش  هاپروژه

مشارکت خودانگیخته با کنترل کامل پروژه توسط مردم را در  صورتبهآن  اعالی حد درنهایتو مدیریتی و نحوه استفاده از منابع و 

طیفی چهار موردی از میزان اهمیت مشارکت مردمی و دخیل  صورتبه توانمیاین انواع را  .(1398، رجبی و اقبالی )مظلوم، برگیرد

هایی به مردم(، سازی نبه معنای دادن اختیار تصمیم) توانمندسازینمودن خواست مردم در این فرایند تعریف نمود که شامل: 

 هایحلراه، شامل تکوین الترناتیوها و تعیین گیریتصمیمم در تمامی ابعاد به معنای شریک بودن با مردهمکاری با مردم )

منتخب(، درگیر ساختن مردم در فرایند )به معنای کار مستقیم با مردم در تمام فرایند و به صورتی مداوم و پیوسته(، مشورت )به 

به معنای امین اطالعات جامع ) رسانیآگاهی( و اخذشده اتتصمیم، آلترناتیوها و یا هاتحلیل درزمینهمعنای گرفتن بازخورد از مردم 

، ملکی، خانلو، زیاری و شالی امینیعبداهلل زاده ) است( هاحلراهو  هاگزینه کمک به مردم در فهم مشکالت، منظوربهو عینی 

محیطی که آن جامعه را تشکیل و  هاسازمانبرای این منظور نیاز به افزایش قدرت و محتوی ارتباطات درونی بین مردم،  .(1398

نهادی که  هایقدرت گذاریسیاستدر فرایند سازوکارها مطابق تعاریف، وجود هر یک از این انواع و  دیگربیانبهوجود دارد.  دهدمی

بخشی از اهداف مدیریت  تواندمی، دهدمیارتقا را خواست عمومی  تأثیرگذاریمنجر به عدم تمرکزگرایی نهاد قدرت شده و میزان 

 تقویت کند.نیز بوده و آن را  آوریتابانطباق پذیر که متناسب با رویکرد معاصر 

                                                           
1 Hillier, 2009 
2 Jabareen, 2013 
3 Obermeister, 2017 
4 Van Kerkhoff & Lebel, 2015 
5 Yumagulova & Vertinsky, 2019 
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 1401، پاییز 39-65، 3، شماره 6دانش شهرسازی، دوره 

 
توسعه  تبدیل به فرصتی برای بازساخت تواندمی هابحرانکه وقوع تغییرات و  استبیانگر این واقعیت  معیاراین  :سازیظرفیت

 د و این امر زمانی محقق خواهد شد کهشو هابحرانپایدار و افزایش قدرت و توانایی ایستادگی سیستم شهری در برابر آن 

زمانی مختلف جهت تحقق این امر در نظر  هایمقیاسو در  ایزمینهمختلف، با توجه به شرایط  ابعاد درالزم  هایظرفیت

برای  موردنیازمنابع  عنوانبهر نظر گرفتن امکانات مدیریتی و قانونی از جانب قدرت نهادی، باشند. در این اصل با د شدهگرفته

و  آوریتابمختلف در سیستم شهری که پتانسیل الزم برای  هایفرصتو  هاظرفیتتوسعه و عمران، چگونگی تعریف و تعیین 

در نظر گرفتن مسیرهای  مثالعنوانبهقرار خواهند گرفت.  یموردبررس ،دهندمیرا افزایش  خودترمیمیویژگی آن به نام  ترینمهم

مختلف نواحی شهری خود در حکم  هایبخشمیان  پذیریجهت تسهیل حرکت و ارتباط  هادسترسیچندگانه و مختلف در شبکه 

تعریف  توانمیر طبیعی گردد. یا مثالی دیگ هایبحراندر زمان وقوع  آوریتابفرصتی جهت ارتقاء  تواندمیظرفیتی است که 

از فضاهای باز میان نواحی مختلف باشد که در حکم فرصتی برای ایجاد فضاهای اسکان موقت در زمان وقوع سوانح و  ایشبکه

 آوریتاباز اصول کلی  این معیار هایشاخصبرای تعریف خواهد شد.  آوریتابمختلف بوده و درنهایت موجب ارتقاء  هایبحران

روابط و  گذاریسیاستاز دیدگاه  آوریتابایجاد  هایظرفیت عنوانبهشهری در حالت کلی استفاده خواهد شد و این اصول 

مناسبات قدرت در ابعاد مختلف تحلیل خواهند شد؛ زیرا هر یک از این اصول کلی در حکم وجود فرصت و ظرفیتی در سیستم 

را خواهند  هاآنو ضعف و ارتقاء و تضعیف  بر شدت تأثیرگذاریت نهادی توانایی و تصمیما هاسیاستکه  شوندمیشهری محسوب 

و استقالل،  خوداتکاییتنوع و تعدد، افزونگی، کارایی، از :  اندعبارتدر اینجا از بعد سیاستی تعریف خواهند شد که داشت. این اصول 

 ، ابتکارات و نوآوری، دانش، مهارت و آموزشپذیریانطباقادل، ، مقاومت و ایستادگی، مکان سازی، تعپذیریانعطافارتباط پذیری، 

خاص، با  آوریتابذیل این اصول در موارد مربوط به  هایشاخص (.20182، ؛ شلر، ونگهاوس و هیک20201)واردکر و همکاران، 

معین خواهد شهری  آوریتاببرای ارتقاء  سازیظرفیتو بر این اساس تعریف خواهد شد  موردنظرتوجه به شرایط تغییر و بحران 

معیار  سازنده مجموعه توانندمیاز این اصول  هرکدام هایشاخصنکات اصلی برآمده از بررسی ادبیات نظری،  بندیجمعبا  شد.

  شهری باشند. آوریتابتوسعه شهری برای ارتقاء  هایطرحتوسط الگوی توسعه  سازیظرفیت

شهری در خصوص دیدگاه  آوریتابو هنجاری مفهوم  گذاریسیاستابعاد  حولانتقادات  ترینمهمیکی از  :عدالت اجتماعی

ریفی و یاماگاتا، ؛ ش2019میرو و همکاران،  :)مانند استاجتماعی در جامعه هدف آن برابری و عدالت معیار این مفهوم از حیث 

. استشهری  هایپویاییدر  یافتهتجسماجتماعی  هایجنبهمربوط به این نکته  .(48201، ؛ هاتوکا، روزن، بیرنهاک، تاچ و زر20183

قدرت، دانش و  اجتماعی و دسترسی متفاوت به پذیریآسیببرابر و عادالنه نیاز به در نظر گرفتن  آوریتابمطابق با این معیار 

دیدگاهی است که اغلب در رویکردهای این (. 20185؛ متین، فورستر و انسر، 1920ی، )یاماگلووا و ورتینسکمنابع خواهد داشت 

، ریزیبرنامهاصلی در  هاینقشکه یکی از  است حالیاین در  شودمیمعمول در خصوص مخاطرات فراموش  گیریتصمیم

مساوی تقسیم  طوربهمختلف  هایگروهدر جامعه بوده تا تضمین کند سود و منفعت عمومی بین  هانابرابریرسیدگی به برخی از 

و  بندیطبقهغیرمستقیم مسبب افزایش  طوربه شدنجهانیدر طول سه دهه گذشته،  .(1399، تی، صرافی و نجف زادهنجا) شودمی

، وجود برابری در سطوح مختلف سیستم معیارمطابق این قشربندی اجتماعی، نزاع و درگیری و توزیع نابرابر منابع شده است. 

شهری الزامی  آوریتاب ارتقاءدر اجزاء و ابعاد مختلف در راستای  هاگذاریسیاستاقدامات و  تأثراتو  تأثیراجتماعی در میزان 

مختلف که هدف اقدامات  هایبحراندر برابر وقوع  پذیرآسیباساسی در تعریف اقشار  عواملخواهد بود. این برابری خود یکی از 

و  هافرصتدیگر با بحث میزان و نحوه پراکندگی  مفاهیم و اصول مفهوم مانند بسیاری ازاین ؛ زیرا است، باشندمی آوریتاب

که این  داردسروکار  استو تغییرات  هابحرانآن در برخورد با  هایتواناییو  هاظرفیت کنندهتعریفتهدیدها در یک سیستم که 

نیز  هاظرفیتجتماعی در پراکنش این مهم عالوه بر حفظ تعادل سیستم و ارتقا میزان مقاومت و ایستادگی آن، بر میزان عدالت ا

                                                           
1 Wardekker et al., 2020 
2 Schlör, Venghaus & Hake, 2018 
3 Yamagata & Sharifi, 2018 
4 Hatuka, Rosen-Zvi, Birnhack, Toch & Zur, 2018 
5 Matin, Forrester & Ensor, 2018 
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 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری.../ فالحی  و همکاران

 
 آوریتابسیاستی معیارهای  ترینمهمیکی از   عنوانبهبعد سیاسی بسیار قوی خود  باوجود معیارداشته و از این حیث این  تأثیر

در  پذیریآسیبقرار دارند، احتمال  هابحرانمحسوب خواهد شد. در مواقعی که تمامی افراد یک جامعه در معرض بروز تغییرات و 

خواهد  شدیدتر مراتببهناکارآمد شهری  هایبافتغیررسمی و  هایگاهسکونتفرسوده،  هایبافتتنگدست ساکن در  هایگروه

برای  هاآنبه درآمد حاصل از کار برای ادامه زندگی، بخت کم  هاآند این قشر از جامعه، وابستگی شدید ومحد هایداراییبود. 

. لذا الزم است گرددمیاین اقشار جامعه  پذیریآسیببه بیمه و منابع مالی الزم باعث افزایش  هاآنمهاجرت و عدم دسترسی اغلب 

 هایشاخص، موجب بهبود دهدمیقرار  موردحمایتجامعه را  بضاعتکمتوسعه بلندمدت که افراد  هایبرنامهو  هاسیاستبا تدوین 

 آوریتابگردید. بحث عدالت در حوزه  پذیرآسیب( اقشار ایحرفه هایمهارتند سالمت، وضعیت تغذیه، سواد و )مانتوسعه انسانی 

میرو و  :ازجملهاست ) قرارگرفته موردتوجهاز جانب تعدادی از افراد و محققان  تازگیبهمباحث اجتماعی است  ازجملهشهری 

نحوه توزیع منابع، نوع برابری است: برابری توزیعی )( شامل سه 2019تینسکی، ؛ یاماگلووا و ور2015؛ فاینشتاین، 2019همکاران، 

 هایگروهدر نظر گرفتن کلیه اقشار و ) ، امکانات و تهدیدات در سطح نواحی مختلف شهر( و برابری شناختیهافرصت، هازیرساخت

شهری(.  آوریتاب گذاریسیاست درروندغیررسمی  هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتبیشتر بر ساکنین  تأکیداجتماعی ساکن با 

که شامل برابری آئینی بوده و تعریف و موضوعیت آن در  استالبته الزم به ذکر است که نوع سومی نیز در این خصوص مطرح 

مانند عدالت فضایی و  ایدئالاز منظر میزان دستیابی به شرایط اصولی  تواندمی هاتحلیلین است. ا شدهمطرحخواست عمومی  معیار

 .نمایندمیبنیادین در ساخت جامعه تاب آور نیز ضروری  معیاری عنوانبهباشد که  هاسیاستاین  اجتماعی در راستای

راهی برای مدیریت کردن حوادث مخل  تواندمی آوریتابکه گفته شد افزایش میزان  گونههمانآسیب زدایی و اثربخشی: 

 استزمانی و مکانی مختلف  هایمقیاسدر  هاآن هایآسیبراهی برای جلوگیری کردن از  عنوانبهل کننده و خارج از حد معمو

. باشندمیگفت که این دو مفهوم در نقطه مقابل یکدیگر  توانمی نوعیبهمرتبط است.  پذیریآسیبدر ذات خود با  آوریتابایده 

یک شهر یا بافت شهری،  پذیریآسیببدین معنا خواهد بود که با کاهش  پذیریآسیبو میزان  آوریتابعکس بودن رابطه بین 

 این است که مفهوم دهندهنشاناین معیار بنابراین (. 32006؛ مانینا، 22006؛ اجر، 12009)تیرنی،  یابدمیآن افزایش  آوریتاب

کاهش میزان  درنهایتو  تفاده شودمختلف و برای موضوعات و اهداف مختلفی اس هایچارچوببا  تواندمی شهری آوریتاب

 تواندمیو اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت  هاسیاستموجود در نواحی مختلف از ابعاد متفاوت که از طریق  هایپذیریآسیب

عناصر مختلف نواحی شهری در حکم منطق اصلی  پذیریآسیبمیزان  دیگربیانبه. نواحی مذکور گردد آوریتابمنجر به ارتقاء 

معین و از طریق روشی علمی و  هایشاخصکه از طریق تعریف  است آوریتاببرای تعریف  معیاریو معضل  مسئلهبرای یافتن 

که در کنار  نمود گیرینتیجهبدین طریق  توانمی موردبحثبنابراین با توجه به موارد و بستر انجام خواهد شد.  درزمینه سامانمند

یابی با توجه به ارزیابی  مسئلهمکانی و زمانی و زمینه گرایی،  هایمقیاسکه  آوریتابو موضوع  موردبحثمشخص نمودن موضع 

در روشن نمودن مسیر مفهوم و  ایعمدهنقش بسیار  معیار، هدف و محوریت این مفهوم را معین خواهد کرد و این هاپذیریآسیب

با توجه به تعیین هدف و مقصد معیار و عمل را بازی خواهد کرد. این  پذیریتحققتزاعی و ورود آن به عرصه خروج آن از حالت ان

برای سیستم مطابق با تحلیل علمی، معین کننده  شدهارزیابی هایپذیریآسیبکه در ارتباط مستقیم با  آوریتاباصلی تعریف 

است  یا همان معیار ماندگاریشهری در سیستم مدنظر خواهد بود که درنهایت معطوف به خصوصیت اصلی آن  آوریتاب محصول

بخشی از  تواندمیمعیار آسیب زدایی با دیدگاهی جامع که  رسدمی. لذا بر این مبنا به نظر شودمیبر مبنای آن تعریف  آوریتابکه 

معیارهای حائز اهمیت در  ازجملهتوسعه شهری محسوب گردد،  هایطرحتی در روند تحلیل وضعیت موجود و ارائه اهداف عملیا

  نهادی در این خصوص خواهد بود. هایسیاست گیریجهتتعیین 

 رسدمیشهری، به نظر  هایسیستمپیش روی  هایچالش چندبعدیبا توجه به ماهیت پیچیده و عقالنیت ترکیبی فرایند: 

قدرت نهادی در  هایگذاریسیاست گیریجهتدر تحلیل نحوه . باشدمینیاز به دارا بودن دیدگاه و منطق ترکیبی  هاآنمواجهه با 

                                                           
1 Tierney, 2009 
2 Adger, 2006 
3 Manyena, 2006 
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 هایسیاستاز عقالنیت راهبردی و بررسی راهبردها و  مندیبهرهشهری،  آوریتابتوسعه شهری، حول ارتقاء  هایطرحقالب 

 هایپذیریآسیب، عقالنیت ابزاری در راستای مسئله گشایی و ارزیابی (سطحی چندنظام هدایت مختلف ) هایمقیاسحاکم در 

یکی از راهکارهای سیاسی حائز اهمیت در جهت تعریف  عنوانبهمشارکت مردمی  مشخصاًموجود و نیز عقالنیت ارتباطی و 

نهاد قدرت در  گذاریسیاست هایجریانبا توجه به  .شوندمیخواست و نیازهای عمومی شاخص کلی در این مسیر نیز محسوب 

و اجرا و  گیریتصمیم، هاسیاستو  حلراهابعاد مختلف و در حالت عمومی و خاص از ایجاد دستور کار و تعریف مسئله، پیشنهاد 

عقالنیت  صورتبهشهری  آوریتابدر خصوص  گذاریسیاستعقالنیت حاکم بر ( 1398احمدی و میرعابدینی، علیارزیابی )

در  آوریتابدر خصوص تعریف  کنندههدایت هایگذاریسیاستو  هاگیریتصمیمموجود در  روندهایراستای تحلیل راهبردی در 

پایین به باال   ریزیبرنامه. همچنین با توجه به اهمیت استو سطوح مختلف با توجه به رهیافت مداخله چند سطحی  هامقیاس

 هایبحثاصلی که در  شهری آوریتاباص در اینجا برای موضوع خ صورتبهدر حالت عمومی و  گذاریسیاست درروند

( به نظر 20122؛ ویلکینسن، 20131کوافی،  :نگاه کنید به مثالعنوانبهاست ) شدهاشارههم بسیار بدان  آورانهحکمروایی شهری تاب

تلفیقی و ترکیبی با عقالنیت ارتباطی تعریف گردد.  صورتبهدر کنار مداخله چند سطحی، عقالنیت حاکم بر این تحلیل نیز  رسدمی

 درروندآگاهی از خواست عمومی و نیازهای اصلی ساکنین و لحاظ نمودن آن  هیئتبحث مشارکت مردمی در اینجا به شکل و 

منظور نحوه،  و نیز انتقال بخشی از قدرت حاکم به نهادهای محلی و مردمی خود را آشکار خواهد کرد و بدین هااستراتژیتدوین 

نیز با توجه به  درنهایتچالش حائز اهمیتی خواهد بود.  هاآنکیفیت و میزان ارتباط و تعامل با مردم جهت دریافت خواست و نظرات 

ترکیب عقالنیت  شهری خواهد بود، لذا آوریتاباهداف ارتقاء  ترینمهم ازجملهمختلف  هایپذیریآسیباینکه ارزیابی و کاهش 

  مختلف فراهم خواهد آورد. هایچالشو کاملی را در برخورد با مسائل و  نگرجامعابزاری، رویکرد 

توسعه شهری با محوریت  هایطرحخطوط کلی تحلیل سیاستی و مدل مفهومی کلی ارائه چارچوب 

شهری، جهت ارائه چارچوب  آوریتابتدوین مجموعه معیارهای سیاستی پس از که بحث شد،  گونههمان شهری: آوریتاب

بدین . شودمیتوسعه شهری و معیارهای متناسب با هر یک استفاده  هایطرحکلی تحلیل سیاستی مدنظر رساله، از ساختار کلی 

یک رویه و محتوای طرح، توسعه شهری، به تفک هایطرحدر قالب الگوی توسعه  گذاریسیاستمنظور برای تحلیل خطوط کلی 

این تفکیک کمک خواهد کرد تا هم از است.  شدهتعریفمختلف آن  هایسویهمرتبط با این ابعاد جهت آنالیز  هایشاخصمعیارها و 

توسعه و هم تحلیل محتوای اسناد و مدارک  هایطرحدر خصوص روند تهیه و تصویب  گذاریسیاستطریق آنالیز فرایندهای 

حاصل  شدهمطرحفراهم آمده اقدام گردد و از حیث تحلیل کاملی با توجه به هدف  هایشاخصاز طریق معیارها و  هاآنمربوط به 

 گردد.

ه توسعه شهری با توجه به لزوم عقالنیت تلفیقی از سه منظر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ک هایطرحدر این مدل بحث رویه 

مکانی و زمانی مشخص که بعد  هایمقیاسبا رعایت  سطحی چندتژیک مبتنی بر مداخالت استراشامل: فرایند مبتنی بر فرایند 

در این زمینه مدنظر خواهد بود. فرایند  زمانمندمند و در راستای تدوین سناریوهای مکان قرار داده و تأکیدرا مورد  آوریتابتکاملی 

گشایی نیز در جهت استفاده از  مسئلهو نیز فرایند مبتنی بر مبتنی بر مشارکت و کنش ارتباطی در راستای تحقق خواست عمومی 

خواهد بود. از طریق این سه نوع فرایند و  موردنظرو در راستای آسیب زدایی  هاپذیریآسیبعلمی و نظری برای تحلیل  هایروش

تلفیق این سه  رودمیانتظار . توسعه شهری میسر خواهد شد هایطرح الگوی توسعه ایرویه، تحلیل هاآنمرتبط با  هایشاخص

توسعه شهری، با توجه به تحقق خواست عمومی، آسیب زدایی در ابعاد مختلف و ارائه  هایطرحنوع عقالنیت در فرایند تهیه 

نواحی شهری تحت  آوریتابو ظرفیت بیشتری برای ارتقاء  هافرصتگرا، حاوی مناسب و زمینه زمانمندمند و های مکاناستراتژی

 موردنظر هاینظام به همراهالگوی توسعه  اندازچشمبخش اهداف و بعد محتوایی که متشکل از را به همراه داشته باشد.  بررسی

و نحوه استفاده از اراضی و  بندیپهنه، شبکه ارتباطی، پذیریجمعیتتقسیمات شهری،  گانهپنج هاینظامکه شامل بخش محتوایی 

                                                           
1 Coaffee, 2013 
2 Wilkinson, 2012 
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و عدالت  سازیظرفیت، گذاریهدف، از طریق معیارهای موردبحثفضایی با توجه به ارتباط و تناسب ماهیت موضوعات  –کالبدی 

انتخاب معیارهای مذکور با توجه به ماهیت بررسی محتوایی اسناد و مدارک ، تحلیل خواهند شد. موردنظر هایشاخصاجتماعی و 

در ابعاد و جهات مختلف  شدهارائه هاپیشنهادتحلیل  سازیظرفیتخصوص معیار  درتوسعه شهری خواهد بود.  هایطرحمربوط به 

مختلف که هر یک با اصول  هایظرفیتکاربری زمین و ... از حیث نحوه ایجاد  بندیپهنهموضوعات اجتماعی،  ازجملهمحتوایی 

در خصوص بخش تقسیمات شهری با  مثالعنوانبهمرتبط متناظر خواهد بود ساختار کلی این بخش را ایجاد خواهد کرد.  آوریتاب

، ارتباط پذیری و خوداتکایی، تعادل، تنوع و تعدد، افزونگی، کارایی، استقالل و پذیریانطباقتوجه به ماهیت موضوع، اصول 

. همچنین معین، تعریف گردیده است هایشاخصبر مبنای  سازیظرفیتبرای تحلیل  آوریتاباز میان اصول کلی  پذیریانعطاف

محتوایی اسناد از حیث دو زیر معیار برابری توزیعی و برابری شناختی،  موردبحثبرای تحلیل معیار عدالت اجتماعی نیز تمامی موارد 

با توجه به محتوای آن و شرایط ویژه نیز  هاطرحضوابط و مقررات این معین مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.  هایشاخصاز طریق 

 ازنظر هاآن پذیریتحقق، اثربخشی و شرایط ابعاد و جهات مختلفو پوشش  ضوابط تأکیدمورد  حیث جامعیت ابعاداین بخش، از 

در مدل مفهومی  شدهارائهبرآیند توضیحات به بررسی قرار خواهد گرفت.  موردنظر هایشاخصبا توجه به  ضمانت اجرایی ضوابط،

 است.  شدهارائه 2شکل 

 
 برای تحلیل سیاستی تاب آوری شهریمدل مفهومی  .2شکل 

 برگرفته از: رساله دکتری نگارنده 

شهری از دیدگاه روابط و  آوریتابتحت عنوان چارچوب تحلیل سیاستی  1نیز در قالب جدول  شدهگفتهموارد  بندیجمع

ا القای معنای سیاسی به مقاله بوده که ب این دراست. این چارچوب ماحصل مباحث مطروحه  شدهارائهمناسبات قدرت نهادی 

اجتماعی در برابر این  مایهدرونبا  هایچالششهری از طریق دیدگاه روابط و مناسبات قدرت نهادی، پاسخی در برابر  آوریتاب

حاصل از بررسی متون و ادبیات نظری که به  آوریتابدر این جدول برای هر یک از معیارهای سیاستی . شودمیمفهوم محسوب 
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 هاییشاخصتوسعه شهری مدنظر قرار خواهند گرفت،  هایطرحو محتوایی  ایرویههر یک، در دو بعد  موردبحثفراخور موضوع 

د تهیه محتوایی و فراین هایسرفصلو  شدهارائهبا توجه به معیارهای  هاشاخصاست. این  شدهارائه موردنظرجهت سنجش معیار 

 . استمقاله حاضر  هاینوآوریتوسعه شهری، جزء  هایطرح
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 1جدول 

 آوری شهری از دیدگاه روابط و مناسبات قدرت نهادیچارچوب تحلیل سیاستی تاب

ذیل هر معیار هایشاخص  
معیارهای تحلیل 

نهادی هایگذاریسیاست  

اجزاء الگوی توسعه 

توسعه شهری هایطرح  

پیشگیری،  هایبازهزمانی و با ملحوظ نمودن  هایبازهفضایی با توجه به تفکیک  هایسیاستارائه -

مختلف برای تدوین سناریوهای متناسب هر  هایبحرانایجاد آمادگی،مقابله و بازسازی در خصوص وقوع 

 یک

ئه یکی از عوامل جهت دهنده به نحوه ارا عنوانبهو تغییرات محتمل در حوزه  هابحران بندیاولویت-

 زمانی مختلف هایمقیاسشده  و رعایت با  بندیسطحو راهبردهای فضایی  هاسیاستاهداف، 

ناکارآمد  هایبافتبهسازی و نوسازی  بندیاولویتشناسایی و  در جهتویژه  هایبرنامهو  هاطرحوجود -

مناطق پرخطر از حیث  عنوانبه هاآن بندیدستهغیررسمی( و  هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتشهری )

 هابحراندر برابر وقوع انواع تغییرات و  پذیریآسیبمیزان 

 

 

و راهبردهای  هاسیاستارائه 

چند سطحی متناظر با 

فضایی و زمانی هایمقیاس  

 

 

 

فرایند 

 استراتژیک

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویه

 

 

 پذیرآسیببر ساکنین در نواحی  تأکیدتوجه ویژه به جایگاه مشارکت مردمی در سطوح و صور مختلف با -

غیررسمی( در فرایند  هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتمختلف )همچون  هایبحرانوقوع تغییرات و  ازنظر

 تهیه طرح از ابتدا تا انتها

ایجاد ساختارهای اجتماعی محله محور در راستای ایجاد ارتباط مستقیم با ساکنین و دریافت نیازهای -

 در طول انجام فرایند هاآنواقعی 

شورایاری و ... در راستای ایجاد  هایانجمن، ایمحلهفعال  هایتشکلغیردولتی،  هایسازمانشناسایی -

 در فرایند تهیه طرح هاآنبستر مناسب مشارکت 

 

 

 

تحقق خواست عمومی و 

 مشارکت

 

 

 

 

 

فرایند 

مبتنی بر 

 مشارکت

در خصوص نحوه میزان  ویژهبهارتقا سطح دانش، آگاهی و مهارت عمومی )  هایبرنامهتعریف و ارائه -

 هایراهو  هاآنمحتمل و نحوه آمادگی در برابر وقوع  هایبحرانبودن از حیث وقوع تغییرات و  درخطر

 پیشگیری(

مناسب جهت تقویت فرایند یادگیری متقابل میان برنامه ریزان، سطوح مدیریتی و  بسترسازمانیایجاد -

 ساکنین

 

آموزش و ارتقاء آگاهی و 

 دانش عمومی

فرسوده و به حاشیه  هایبافتمختلف ) مثل  هایبحراناز وقوع   پذیرآسیب هایگروهشناسایی همه -

 کنشگران عنوانبهغیررسمی( در بحث مشارکت همگانی  هایگاهسکونتدر  شدهرانده

واحی وجود راهکارهای قانونی جهت ارتقاء شرایط ایمنی در عین حفظ حقوق مکتسبه ساکنین در ن-

فرسوده هایبافتغیررسمی و  هایگاهسکونتبا اولویت  پذیرآسیب  

 

 

 برابری آئینی 

اطالعاتی کامل و جامع جهت تعریف سناریوهای  هایبانکوجود مطالعات تخصصی خطرپذیری و -

 توسعه هایطرحزیربنای مطالعات  عنوانبه پذیریآسیبمختلف 

اعتبار، پشتیبانی، خدمات علمی و فنی در خصوص  تأمین حوزه درحمایتی پایدار  هایمکانیسموجود -

 مختلف هایبحراندر برابر وقوع تغییرات و  آوریتابارتقاء 

و ارائه  مندنظام صورتبه هاپذیریآسیبوجود پایه نظری مدون در خصوص نحوه شناسایی کمبودها و -

 هاآندر راستای رفع  گرایانههای مناسب و زمینهاستراتژی

 ایزمینهمبتنی بر شرایط موجود  نیازسنجیبر مبنای  هااستراتژیو  هاپیشنهادارائه -

 

 

 آسیب زدایی

 

 

 

فرایند 

مبتنی بر  

ییگشا مسئله  

یکی از  عنوانبهمختلف و محتمل در حوزه   هایبحرانشهری در برابر تغییرات و  آوریتابتعریف -

 توسعه شهری هایطرحاصلی در فرایند تهیه  رویکردهایاهداف کالن و یکی از 

مرتبط با آن در  هایبررسیگرفتن جایگاه  نظر درشهری با  آوریتابتعریف میزان ضرورت بحث حول -

 توسعه شهری هایطرحو تهیه  ریزیبرنامهفرایند 

ویژه  با رویکرد ارتقاء  هایپروژهو  هاطرحتهیه و تعریف شرح خدمات و راهنمای ویژه جهت تهیه -

 ذیل طرح فرادست هاآنناشی از  هایپذیریآسیبمختلف و  کاهش  هایبحراندر برابر وقوع  آوریتاب

در خصوص  گذاریهدف

در برابر وقوع  آوریتابارتقاء 

و تغییرات مختلف هابحران  

ارائه 

در  اندازچشم

 سند راهبردی

)تدوین 

 اندازچشم

توسعه و 

عمران، اهداف 

کالن و 

راهبردها و 

 هایسیاست

 کلی(

 

 محتوا

خطرزا در اطراف منابع قرارگیریاجزاء سیستم شهری با توجه به موضع و مکان  بندیتقسیمنحوه  یرپذانطباق  ازسظرفیت نظام   
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تقسیمات  ی ی

در سه شهری )

سطح منطقه 

 بندی، ناحیه

بندی و محله 

 بندی(

 

 محتوا

 

 

 

 

 

 

 شهری بندیتقسیمتعادل و رعایت حدنصاب استاندارد برای وسعت و جمعیت هر یک از اجزاء نظام -

وششمهم و نواحی تحت پ تأسیساتشاخص و عمده خدماتی و  هایکاربریحفظ تعادل در پراکندگی -  
 تعادل

یمات متفاوت در نظام تقس هایظرفیتوجود تنوعی از اجزاء، منابع و عملکردهای مختلف و متعدد با -

 پیشنهادی

تنوع و 

 تعدد
مختلف در هر یک از اجزاء نظام  هایجایگزینوجود منابع متعدد از یک جزء جهت اطمینان از وجود 

 شهری بندیتقسیم
 افزونگی

ستقر در هر استاندارد به همراه طیف بیشینه و کمینه برای ساختارها و عملکردهای م هایظرفیتتعریف 

واقعی نیازسنجیشهری بر مبنای  بندیتقسیمیک از اجزاء   
 کارایی

 صورتبه نیازهای اساسی تأمینمستقل از  صورتبهشهری  بندیتقسیمنظام  هایزیرمجموعهتعریف 

 درونی و یا از طریق امکانات داخلی

مختلف برای حجم تبادالت بیرونی و درونی  هایمقیاستعیین میزان و حدنصاب استاندارد با توجه به -

 هر یک از اجزاء نظام تقسیمات شهری پیشنهادی

 استقالل

 

ف در هر مختل هایمقیاسدر ابعاد و  سیستمیدرون و برون  هایچرخهتعریف حداکثر میزان ارتباطات و 

هاآنز شهری پیشنهادی در عین حفظ یکپارچگی و انسجام در هر یک ا بندیتقسیمیک از اجزاء نظام   

ارتباط 

 پذیری

 بندیمتقسیسرسختانه و قطعی که موجب تفکیک و جدایی کامل اجزاء نظام  هایمرزبندیعدم وجود 

 شهری گردد

پذیانعطاف

 ری

ات خصوصی ازنظرشهری  بندیتقسیمحفظ همگنی و توازن در هر یک از اجزاء نظام 

به   اقتصادی سطح رفاه، دسترسی –جمعیتی همچون سن، جنس، قشربندی اجتماعی 

شهری هایزیرساختخدمات و امکانات  و   

برابری 

 توزیعی

عدالت  

ک و هنجارهای هر ی هاارزشمختلف ساکن در تعریف  هایقومیتنژادی و  هایگروهشناسایی هویت - اجتماعی

شهری بندیتقسیمدر نظام   

رسوده و ف هایبافتویژه همچون ساکنین  هایگروهاستقرار  ٔ  درزمینهشهری  بندیتقسیمتعادل در  -

از ساختار اصلی هاآنجهت جلوگیری از انزوا  غیررسمی هایگاهسکونت  

برابری 

 شناختی

برای  شهر و هر یک از مناطق کلبهکمی و کیفی  ازنظردر نظر گرفتن منابع متعدد جذب جمعیت -

پذیریجمعیتتعیین سقف میزان   

تنوع و 

 تعدد

ازسظرفیت

 ی

نظام 

 پذیریجمعیت

نگریآیندهو   

ناطق با و اسکان جمعیت در حالت کلی و در مورد هر یک از م یریپذتیجمعتعیین ظرفیت استاندارد -

گرفتهانجامتوجه به شرایط موجود و نیازسنجی   

ولویت با ا هایبحرانارزیابی منابع جاذب جمعیت برای نواحی با درجه ریسک خطر باال از حیث  وقوع -

 باال

 کارایی

در  هاآنه ب رسانیخدماتنیازها و  تأمینکه  ایگونهبهمحالت  پذیریجمعیتو میزان  حدنصابتعریف -

ان میزان می پذیریانطباقبوده وابستگی میان مناطق را افزایش ندهد و  پذیرامکانداخل نواحی و مناطق 

باشد گرفتهانجام رسانیخدماتبا سطح  پذیریجمعیت  

 استقالل و

 خودکفایی

پذیرییتجمعموجود و حیاتی جهت تعریف میزان  هایزیرساختتعریف ظرفیت استاندارد متناسب با -  

م نظا هایپذیری زیرمجموعهجمعیتمعیار زمین و امالک در تخمین  تأثیرگذاریتحلیل میزان -

شهر بندیتقسیم  

رایط سن، جنس، نژاد و قومیت و شفاکتورهای بر اساس  پذیرآسیبتوجه به نحوه توزیع جمعیت -

جمعیتی هایتراکممربوط به  اهپیشنهاداقتصادی جهت  –اجتماعی   

مقاومت و 

 ایستادگی

ریافت جهت د هازیرسیستممناطق و  بندیسطحو  بندیاولویتبرای  پذیریجمعیتتعریف میزان -

حیاتی هایزیرساختخدمات و   

برابری 

 توزیعی

عدالت 

 اجتماعی
غیررسمی  هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتهمچون  پذیرآسیبویژه و  هایمحدودهدر نظر گرفتن -

 پذیریجمعیتنقاط جاذب جمعیت و مهاجرپذیر در تخمین  عنوانبه

ویژه هر  هایارزشخاص مهاجران و هنجارها و  هایگروهدر نظر گرفتن خصوصیات نژادی و قومی و -

 پذیریجمعیتیک برای تعریف هویت محلی و 

برابری 

 شناختی

 

 
طر بودن عملکردی و از حیث میزان در معرض خ مراتبسلسلهمسیرهای دسترسی از حیث  بندیسطح-

در زمان وقوع بحران هاآنو نحوه عملکرد و نقش   

شهری  دیبنتقسیممختلف نظام  هایبخشدر مقیاس کل شهر و در سطح  نفوذپذیریایجاد حداکثر  -

ای دسترسیو مسیره هاشریانبه  توجهقابلبا اختصاص میزان مساحت   

نواع مختلف متناسب با هر یک از اجزاء و ا هایظرفیتتعریف استانداردهای فیزیکی و حجم ترافیکی و -

با خطرپذیری باال هایمحدودهمسیرهای دسترسی با توجه به میزان نزدیکی   

یرپذانطباق

 ی

ازسظرفیت

 ی

ه نظام شبک

ارتباطی و 

هادسترسی  



59 

 

 

 

 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری.../ فالحی  و همکاران

 
تی، تراکم دسترسی با توجه به تراکم جمعی هایشبکهو نوع مسیرهای  هااندازهرعایت تعادل در ابعاد و -

وقوع بحران ازنظربا خطرپذیری باال  هایپهنهساختمانی و میزان نزدیکی به در   

مسیرهای  جهت استفاده از بلندمدتو ایجاد تعادل میان نیازهای حال حاضر و آینده کوتاه و  نگریآینده-

بودن درخطرمیزان  دسترسی با توجه به  

 تعادل

طح شهرتعدد و تعریف حداکثر تعداد مسیرهای دسترسی جهت ارتقاء سیالیت و سهولت ارتباط در س  
تنوع و 

 تعدد

گرفتهانجامجی با توجه به نیازسن شدهتعریفتناسب میان عملکرد و نقش هر یک از مسیرهای دسترسی   کارایی 
و  در داخل هر یک از اجزا در عین حفظ یکپارچگی هایدسترسیتعریف حداکثر میزان ارتباطات و 

یندر برآوردن نیازهای ساکن استقالل حفظدرونی و بیرونی  و  صورتبهانسجام کالبدی فضایی   
 خوداتکایی

ف جهت مختل هایمقیاسدرون و برون سیستمی در ابعاد و  هایچرخهارتباطات و  بندیسطحتعریف و -

آن  هایزیرمجموعهامین حداکثر تحرک و سیالیت در سیستم شهر و هر یک از   

هر  با اصلی و عمده ش هایشریان، مراکز حیاتی و عمومی و هادسترسیتعریف نحوه ارتباط شبکه -

مهم و حساس در زمان وقوع بحران هایکاربری  

 

ارتباط 

 پذیری

 هانقشرای عدم تعریف نقش قطعی و ایستا برای اجزاء شبکه دسترسی و ایجاد امکان و ظرفیت الزم ب-

زمانی متفاوت هایبازهو عملکردهای مختلف در   

 

پذیانعطاف

 ری

ارتباطی در  یهاانیشرو  هایدسترسنواحی مختلف در اختصاص حداکثر میزان  یبندتیاولوتعریف  -

 بودن و درخطرتوزیعی عادالنه بر اساس میزان  یهااستیسو سطوح عملکردی مختلف و  هااسیمق

عیار م عنوانبه  ریپذبیآسوقوع بحران و استقرار جمعیت  ازنظربا ریسک باال  یهاپهنهدر  یریقرارگ

یبندتیاولومشخص برای این   

 یهابافتویژه )  یهاگروهکونت س هیناحبیشتر بر  دیتأکهمگانی با  ونقلحملتعریف شبکه یکپارچه -

غیررسمی ( در جهت افزایش سطح دسترسی برابر و عادالنه یهاگاهسکونتفرسوده و   

 

برابری 

عدالت  توزیعی

 اجتماعی

ایجاد  ایهاولویتغیررسمی در  هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتویژه مانند  هایگروهگرفتن  نظر در

دیگر هایبخشارتباطی در میان  هایدسترسی حداکثرو تعریف   

برابری 

 شناختی

مختلف و متنوع  برای هر یک از  هایکاربریدر نظر گرفتن اجزاء مختلف با عملکردها و -

شهر هایبخشتک کاربری در هر یک از اجزاء و  هایپهنهشهری و پرهیز از ایجاد  هایزیرسیستم  

دیگر همچون  هایمؤلفه تأثیرکاربری اراضی با توجه به  بندیپهنهتعیین و تغییر  هایاستراتژیتعریف -

 اقتصادی هایشاخصو شرایط اجتماعی، ارزش زمین و امالک و  پذیریجمعیتمسیرهای دسترسی، 

ریزانه در خصوص تعیین و پیشنهاد های برنامهاستراتژیهم در تبیین  موازاتبهتعدد کمی و کیفی -

 نیازهای مختلف و متنوع ساکنین تأمینت کاربری زمین جه هایپهنه

تنوع و 

 تعدد

ازسظرفیت

 ی

نظام 

و  بندیپهنه

استفاده از 

 زمین

 خطرپذیر هایپهنهحساس در  هایکاربریوجود استانداردها و کدهای مدون جهت استقرار -
یرپذانطباق

 ی

غییراتیکسان برای مواجهه با طیف مختلفی از ت هایکاربریمختلف از عملکردها و  هایظرفیتایجاد -  افزونگی 
استفاده از اراضی پیشنهادی و طیفی از بیشینه و  بندیپهنهتعریف ظرفیت استاندارد کارایی برای تعیین  -

 کمینه برای آن امکان سنجش میزان عملکرد آن

 هاینیازسنجیکاربری زمین با توجه به شرایط و  بندیپهنهریزانه جهت های برنامهاستراتژیتدوین  -

و  و نحوه توزیع سنی جمعیت( صورت گرفته و مبتنی بر واقعیت بستر پذیریجمعیتجمعیتی صورت گرفته )

 وضعیت موجود

 کارایی

لیه نیازهای ک تأمین ازنظرشهری مستقل  هایزیرمجموعهکاربری زمین با تعریف  بندیپهنهپیشنهاد -

درونی و با امکانات داخلی کامالً صورتبهاساسی   
 استقالل

تلف مانند مخ هایمؤلفهکاربری اراضی با دیگر  بندیپهنهتعریف سطوح مختلفی از ارتباطات میان -

هاآنمیان  افزاییهمپیشنهادی برای افزایش  هایدسترسیشبکه   

ارتباط 

 پذیری

 و تعریف زمانمند  سناریوهایزمانی مختلف و تحت  هایمقیاستعریف عملکردهای چندگانه با 

اراضی پیشنهادی بندیپهنهچندگانه برای  هاینقش  

پذیانعطاف

 ری
کاربری اراضی و ارزیابی میزان مطلوبیت استقرار  هایپهنهتعریف ظرفیت استاندارد برای هر یک از -

 با توجه به بستر آن در کلیت شهر هاپهنه

و ارائه  رسانآسیبو  پذیرآسیب هایکاربری به کاربربر اساس تعداد جمعیت  هاکاربریتفکیک -

 خطر بندیپهنهبر اساس  هاپیشنهاد

 خطرزا تأسیساتو  هایزیرساختنحوه پراکندگی و رعایت حریم امن برای -

مقاومت و 

 ایستادگی



60 

 

 

 1401، پاییز 39-65، 3، شماره 6دانش شهرسازی، دوره 

 
 هایسیاستخدمات و تسهیالت و  هایپهنهنواحی مختلف در میزان برخورداری از  بندیاولویتتعریف -

 هاپهنهمربوط به توزیع  هاپیشنهادتوزیعی عادالنه در 

برابری 

عدالت  توزیعی

 هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتمختلف اقشار اجتماعی ) هایگروه بندیاولویتدر نظر گرفتن  - اجتماعی

هاکاربریدر برابر وقوع بحران در توزیع  پذیریآسیبمیزان  برحسبغیررسمی (   

برابری 

 شناختی
 -در الگوی توسعه فضایی هاآنپشتیبان  ساتیتأسکالبدی و  یهارساختیزوجود برنامه حفاظت از -

 کالبدی پیشنهادی

تراکمی )تراکم جمعیتی و ساختمانی( مناطق به تفکیک تقسیمات شهری بر اساس  هایسیاستتدوین -

 خطر هایپهنهو فاصله از  پذیریجمعیتمیزان 

یرپذانطباق

 ی

ازسظرفیت

 ی

نظام 

 –کالبدی 

 فضایی

ردگی بافت ، فشپذیریجمعیتبر اساس میزان  سازیبلندمرتبهتراکمی و  هایسیاسترعایت تعادل در -

خطرپذیر هایپهنهو وجود فضاهای باز و نیز بر اساس میزان فاصله از   
 تعادل

ی و خطرپذیر بندیپهنهتراکمی مختلف در سطح مناطق با توجه به مطالعات  هایپهنهپیشنهاد 

هابحرانوقع  هایاولویت  
 کارایی

در داخل بافت  شدهیزیربرنامه یهایگشودگشهری و  یهامکانخلق و ارتقاء  یهایاستراتژتعریف -

 ایجاد تخلخل در بافت و جلوگیری از فشردگی کالبدی باهدفشهر 

مکان 

 سازی
قطعات، نظام توده گذاری، نظام  بندیدانه، بندیبلوکمرفولوژی بافت، نظام  فاکتورهایاستفاده از -

و  بندیقطعهارتفاعی در مورد بافت شهر و فاکتورهایی همچون قدمت، مصالح، اسکلت، سطح اشغال، الگوی 

 خطر هایپهنهمیزان مقاومت بنا در مورد ابنیه واقع در 

مقاومت و 

 ایستادگی

 هاآندر  متنوع وعملکردهای مختلف  گیریشکلفضاها کنار  شمولیهمهتوجه به -

کالبدی همچون فضاهای همگانی و فضاهای سبز و باز در کلیه مناطق و  هایزیرساختتوزیع متعادل -

 تقسیمات شهری هایزیرمجموعه

برابری 

عدالت  توزیعی

 ویژه هایگروهرعایت اصول طراحی فضاهای عمومی برای معلولین و  اجتماعی

 هایبافتاختصاص فضاهای باز و الگوی توزیع آن در نواحی  ٔ  درزمینهدر نظر گرفتن تسهیالت ویژه -

 غیررسمی هایگاهسکونتفرسوده و 

برابری 

 شناختی

 محیطیزیستتعریف ضوابط با توجه به کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و -

 غیررسمی هایگاهسکونتبافت فرسوده و  هایمحدودهارائه ضوابط ویژه برای -
 جامعیت

ضوابط و 

 مقررات

تر و ارائه ضوابط فته از بسصورت گر پذیریآسیبو ارزیابی  نیازسنجیو  شدهارائهتناسب میان ضوابط -

مکانی، زمانی و جامعه هدف آن هایمقیاسبا توجه به  گرایانهزمینه  

مشوق برای تقویت میزان مشارکت عمومی  هایسیاستهمچون تدوین ضوابط و  هاییسیاستوجود -

 غیررسمی هایگاهسکونتفرسوده و  هایبافتبرای احیاء  ریزیبرنامهدر فرایند 

 اثربخشی

با خطر وقوع بحران هایپهنهدر  ویژهبهدر تدوین ضوابط  نفعانذیرعایت حقوق -  

ضوابط جهت کنترل سازوکار تغییر و تبدیل ضوابط در مراحل اجرا گرایانهواقعتدوین -  

 هایبافتر بیشتر ب تأکیدپیگیری و نظارت بر اجرای ضوابط شهری در خصوص بهبود وضعیت با -

غیررسمی یهاگاهسکونتفرسوده و   

و ضمانت  پذیریتحقق

 اجرایی

   یریگجهینت
که  اندگرفتهشکلدر راستای نقد این مفهوم  هاییجریانشهری،  ریزیبرنامهبه عرصه  آوریتاببا ورود مفاهیم جدید مانند 

واکاوی انتقادی  اصلیجهت دیدی متفاوت به آن و افزودن بر غنای آن ندارند. در این مقاله نیز هدف  ایدریچههدفی جز ایجاد 

است. برای نیل به این هدف، در ابتدا الزم  شدهتعریفشهری  ریزیبرنامهآن برای فرایند  گرایانهواقعاین مفهوم در راستای کاربرد 

موجود در این مفهوم مطرح گردد. این  خألشهری و  آوریتابستفاده از مفهوم بود تا درک روشنی از وضعیت موجود تعاریف و ا

میان  گرایانهوحدتانجام گرفت و تسلط رویکرد  آوریتاببا توجه به شرایط ورود مفهوم  ایرشتهمیانبررسی از دیدگاه رویکردهای 

شهری بحث و  آوریتابمعرفی گردید با توجه به جمیع مواردی که درباره مفهوم  خألابعاد اجتماعی و اکولوژیک عامل ایجاد این 

نقدها به ورود و گسترش  تریناهمیتخالئی که از طریق واکاوی انتقادی این مفهوم مطرح شد، مشخص گردید که یکی از حائز 

آن در علوم مهندسی و اکولوژی، به دیدگاه غالب  و پیشینه استفاده منشأشهری، با توجه به  ریزیبرنامهدر بستر  آوریتابمفهومی 

 شدهتعریف هایاستراتژیو چارچوب اصول و  آوریتاباین مهم خواهد بود که مفهوم  کنندهبیانو  گرددبازمیدر بسط مفهومی آن 

  هاسیستمبا ماهیت این شهری، نیازمند دیدگاهی اجتماعی متناسب  چندالیهپیچیده و  هایسیستمبرای آن، برای ورود و کاربرد در 

در  دیگربیانبهداشته تا در تلفیق با ذات طبیعی و اکولوژیک آن، کارایی و انطباق باالتری را برای استفاده در این راستا دارا باشد. 
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ن، دارای بعد آ انکارغیرقابلشهری از دیدگاه مفهومی تلفیقی که در کنار بعد توصیفی و تحلیلی  آوریتاباین مقاله سعی شد مفهوم 

در نظر گرفتن این بعد همخوانی بیشتری برای کاربرد آن در  چراکهقرار گیرد؛  موردبررسی باشدمینیز  ناپذیریاجتنابهنجاری 

اجتماعی خواهد  صرفاًانسانی و اجتماعی خواهد داشت. مشروعیت بعد هنجاری برای این مفهوم نیازمند دیدگاهی  هایسیستممورد 

بر اهمیت و جایگاه ابعاد طبیعی و اکولوژیک، عرصه را برای تکمیل اصول و بهبود صالحیت مفهومی کاربرد  تأکیدبا  بود که این امر

 شهری برای نواحی مختلف فراهم کند.  ریزیبرنامهیکی از اهداف مدنظر در  عنوانبهآن 

در تعاریف موجود از مفهوم  گرایانهوحدتناشی از تسلط رویکرد  هایریسکانتخاب این دیدگاه اجتماعی موجب تضعیف 

موضوعات پیچیده و غیرسیاسی کردن مفهوم خواهد شد که مجموع این  گراییتقلیلاکولوژیک اعم از  –اجتماعی  آوریتاب

اصلی حاکم بر این  هایویژگیساختار اصلی تسلط در جوامع شهری و یکی از  عنوانبهخصایص در روابط و مناسبات قدرت نهادی 

بار سیاسی  کنندهتأمینجوامع محسوب شده و از این حیث  گونهایندر  گذاریسیاست و اصلیمحسوب شده که مرجع اولیه   جوامع

موجود در خصوص دیدگاه  هایپژوهشکمبود  باوجودشهری نیز خواهد بود. بنابراین در گام بعد سعی شد  آوریتابمفهوم  موردنیاز

 ٔ  درزمینهاجتماعی،  هایسیستم فردمنحصربهو یکی از خصوصیات  گذارسیاستقدرت  عنوانبهروابط و مناسبات قدرت نهادی 

این مفهوم که خود حاوی  هایسیاستو اجرای  پذیریتحققاین وجه با بحث  انکارغیرقابلو ارتباط مستقیم و  آوریتاب

ت سیاسی و نهادی قرار گرفت تا با تعریف و واکاوی نیز خواهد بود، در این مقاله تمرکز اصلی بر روی قدر شماریبی هایچالش

شهری از این دیدگاه، تالشی در جهت رفع ابهامات و انتقادات مطروحه نسبت به این مفهوم برداشته شود و بدین  آوریتابمفهوم 

 مطروحه در مقاله عنوان گردید.  خألجهت خروج از  گذاریسیاستترتیب مرحله تحلیل 

و جریان  سویکاز  شودمیمحسوب  آوریتابمفهوم  تأکیدادهای مختلف که نقطه اصلی وقوع تغییرات و رخد

. وقوع تغییر و بحران ظرفیت ترکیب کردن دارندو متقابل  دوسویهشهری از سویی دیگر با یکدیگر رابطه  هایگذاریسیاست

نهادی از حیث مواردی مانند وضع  گذاریسیاستدیگر اهمیت  ایزاویه؛ از در پی داردو سیاست را  گذاریسیاستمسئله،  گانهسه

 تأمینکاربری زمین، نحوه  ریزیبرنامهکالن و رسمی در خصوص موضوعات مهمی همچون  هایگیریتصمیمضوابط و مقررات و 

هدایت فرایند  فراوانی در تأثیرحاوی و خدمات برای ساکنین و معرفی ابزارها و کسب درآمدهای پایدار شهری  هازیرساخت

نهادی ضمنی و آشکار در  هایسیاستشهری بدون ارزیابی  آوریتابدر نظر گرفتن  رویازاین. باشدمیشهری  ریزیبرنامه

شهری با شرایط متغیر را با چالش  هایسیستم پذیریانطباقاین مفهوم در راستای ارتقا  گراییواقعو  پذیریتحققخصوص آن، 

موجود از جانب قدرت نهادی در حالت کلی و  گذاریسیاستدر این راستا در این مقاله موضوع تحلیل روند جدی مواجه خواهد کرد. 

مراحل تعریف این مفهوم، ارزیابی و سنجش آن و ارائه راهکارهای و   تریناصلییکی از  عنوانبه آوریتابدر خصوص موضوع 

مکمل نظری برای تعاریف و اصول موجود این مفهوم  عنوانبههم  اندتومیکه  شودمیدر جهت ارتقاء آن معرفی  هایاستراتژی

شهری ارتقا دهد. برای دستیابی  ریزیبرنامهو اجرایی شدن اصول آن را در بستر  پذیریتحققتعریف گردد و هم در عرصه عمل، 

کلی قدرت  هایسیاستتجسم شده  بندیسطح هایالیهدر ابتدا  آوریتابدر خصوص موضوع  گذاریسیاستبه چارچوب تحلیل 

و  ریزیبرنامه، گذاریسیاستو روابط نهادی دخیل در امر  بر نهادها تأکیدسازی با تصمیمنهادی معرفی گردید که شامل: 

قانونی در این  هایروالضوابط و مقررات و بر  تأکیداجرا و نظارت با توسعه شهری و  هایطرحالگوی توسعه بر  تأکیدبا  ریزیطرح

مرتبط با آن  هایبرنامهو طرح و  آوریتابارتقا  درزمینه. این سه الیه هم نمایانگر اهداف اختصاصی قدرت نهادی ندهستخصوص 

برای تعریف چارچوب تحلیل  درنهایتعمومی آن در حالت کلی خواهد بود.  هایگذاریسیاستبوده و هم حاوی خطوط کلی 

قانونی  هایظرفیتنهادی و سازمانی و همچنین  هایظرفیتنمود کلی  نوعیبهکه  ریزیبرنامهو  ریزیطرحالیه ، گذاریسیاست

 آوریتابسیاستی  معیارهای، انتخاب گردید استکلی و عمومی آن  هایگذاریسیاستنهاد قدرت بوده و تجسم خطوط کلی 

معین گردید.   شدهتعریف هایشاخصه مذکور با استفاده از الیو جهت آنالیز و سنجش  شدهتعریفمتناسب با ماهیت الیه مدنظر 

با استفاده از معیارهای برگرفته از تحلیل محتوای متون و ادبیات  آوریتابدر مقاله جهت تحلیل سیاستی  شدهارائهمدل مفهومی 

که  باشدمیدستاوردهای مقاله حاضر  ترینمهم ازجمله، شودمیمقاله محسوب  هاینوآوریکه جزء  هاییشاخصموجود و نیز 
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است که در این مقاله با توجه به هدف آن،  ذکرقابلالبته  از چالش مطروحه در ابتدا را پاسخ دهد. توجهیقابلبخش  رودمیانتظار 

ف، اصول مطروحه و تغییرات مختل هابحرانبرای استفاده در مورد  رودمیکه انتظار  شدهمطرحچارچوب مدنظر، در حالت کلی و عام 

کلی و عمومی در خصوص  هایگذاریسیاست تأثیرگذاریالبته نحوه  معین و تدقیق گردند. هاآنبا توجه به اصول هر یک از 

 هایپژوهشجدی خواهد بود که زمینه انجام  هایچالشکلی نیز خود حاوی  آوریتابخاص بر روی  هایبحراندر برابر  آوریتاب

 . کندمیفراهم  خصوص را این دربعدی 

 منابع   
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