
طراحى شهرهاى تاب آور، برونداد منتج از يك كارگاه درسى



به نفت، مصرف منابع تجدیدناپذیر، و کاهش انتش��ار کربن؛ و نیز تمرکززدایی از ش��بکه های آب و برق؛ تا بازیافت آب به منظور 
بومی سازی طرح های توسعه ی اقتصادی و ترویج مشاغل سبز را در برمی گیرد.   

میزان الهام گرفتن طراحان ش��هری از اکولوژی در س��اخت ش��هرها به دو عنصر کلیدی وابسته بوده که بین شهر و موجودات 
زنده مشترک است. پشت سر گذاشتن »سانحه« )Vale and Campanella, 2005( یا »بیماری« و متعاقبًا »پذیرفتن تغییر« 
)Hester, 2006: 139(. پشت سر گذاشتن سانحه یا بیماری در یک شهر یا موجود زنده به دو حالت صورت می گیرد: بازگشت به 
وضعیت پیش از س��انحه، و دنبال کردن وضعیتی برتر؛ حالت نخست بیانگر مدل »توازن«11 است که به ظرفیت ساخت وساز و 
رسیدن به حالت عادی بستگی دارد. وقوع بالیای طبیعی و انسان ساخت نظیر سیل، زمین لرزه، آتش سوزی، جنگ، و حمالت 
تروریستی مانند واقعۀ یازده سپتامبر نیاز به کاهش آسیب پذیری شهرها به منظور افزایش ایمنی و سازگاری در شهرها را مطرح 
 )Musacchio & Wu, 2002( ساخت هاست. بازسازیهای پس از حوادث نیز بیشتر در راستای کاهش ریسک و آسیب پذیری

از طریق افزایش ظرفیت ساخت وس��از نظیر افزایش ظرفیت زیرس��اخت های ش��هری یا کاهش انتش��ار کربن و یا س��ازماندهی 
نیروه��ا ب��ه هنگام وقوع حادث��ه صورت می گیرند. لیکن ه��دف از یک م��دل »نامت��وازن«Pickett et al( 12., 2004( بیش از 
ــیبپذیری« افزایش »انعطاف پذیری« اس��ت. این مدل امکانات گستردهای در راس��تای تمرکز بر سه جنبۀ محیط  کاهش »آس

انسان ساخت، یعنی »فرم«13، »عملکرد«14 و »جریان«15 را در اختیار طراحان شهری قرار می دهد.       

»فرم ها« نوع ساخت وس��از را تعریف می کنند؛ همانگونه که موجودات زندۀ انعطاف پذیر، خود را با ش��رایط زیستگاهش��ان وفق 
می دهند، انواع مختلف ساخت وساز می توانند از طریق پیمون های مختلف و ساختارهای شبکه ای، انعطاف پذیری فرم شهری را 
در برابر تغییرات افزایش دهند. پیمون ها بیانگر بخش های استاندارد شدۀ ابعاد )بیش از یک بعد( هستند، در حالی که شبکه ها 

.)Lynch, 1990: 384( بیانگر شبکۀ تکرارشوندۀ ساده یا صلب از ابعاد هستند، که هر بخش باید درست در آن جای گیرد

 میزان انعطاف پذیری پیمون ها و شبکه ها بستگی به قطعات استاندارد و صلب ساختارهای تکرارشونده دارد. 
»عملکرد« نشان دهندۀ هدف فرم شهری )و یا همان موجود زنده( است. در این زمینه، معماران و برنامه ریزان میزان سازگاری 
فرم های »غیر تخصصی« و »تخصصی« را با اهداف و عملکردهای جدید بررس��ی کردهاند. پرس��ش اینجاست که آیا طراحی با 
»اهداف« یا »عملکردهای خاص« منجربه »عدم انعطاف« فرم ش��هری می ش��ود؟ مناقشه در رابطه با فرم های تخصصی در برابر 
فرم های غیرتخصصی و میزان انعطاف پذیری آن ها نشان می دهد که شهرها به واحدهای »تقریباً تخصصی« و »غیرتخصصی« 
به طور همزمان نیاز دارند، البته الزم است این فرم ها جدا از هم نگه داشته شوند تا انعطاف پذیری یک واحد مانعی بر عملکرد 

.)382 :1990 ,Lynch( و رشد دیگری نباشد

فرم ش��هری »جریان های« اطالعات، حرکت، خدمات، و ش��بکه های به هم پیوس��ته ای از روابط که به صورت جداگانه توس��ط 
مردم ش��کل گرفته اند، و برای حیات ش��هر حائز اهمیت اند را سهولت می بخشد. زیرس��اخت ها با »جریان های« خدمات رسانی 
نظی��ر ترافی��ک، گاز، آب، و فاض��الب در فضاهای عمومی نظیر میادی��ن، پالزاها، و آنچه که برخی »گش��ودگیهای فضایی« یا 
»پیش آمدگی و فرورفتگی« می نامند، س��ر و کار داش��ته؛ و تعامالت اجتماعی و رفت و آمد مردم را آس��ان می نماید. در یک 
پس زمینۀ اکولوژیکی، جریانات مزبور به تس��هیل شیوه های تعامل موجودات زنده با محیط اطرافشان در مقیاسی از حوزه های 

کوچک تا اکوسیستم ها و حوزه های آبی منطقه ای کمک می کنند. 

11. Equilibrium Model
12. Non-equilibrium Model
13. Form
14. Function
15. Flow
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س��ه ویژگی فوق تداعی گر زنجیرهای اس��ت که در برگیرندۀ طیفی از فرم ش��هری ثابت و صلب )زیرس��اخت ها(، نیمه صلب 
)فضای عمومی(، و انعطاف پذیر، انطباق پذیر یا سازگار )گشودگی های فضایی( است. فرم ها، عملکردها، و جریان ها نشان دهندۀ 
ویژگی های فضایی و غیرفضایی )یعنی اجتماعی و فرهنگی( هس��تند ک��ه به لحاظ مقیاس و اندازه، از تنوع باالیی برخوردارند 

به طوری که می توانند در برگیرندۀ یک کالن شهر، یک محله، یا یک میدان عمومی، پارک، یا پالزا باشند. 

بحث اصلی در اینجا آن است که فرم های شهری تاب آور در یک پارادایم نامتوازن از عناصری تشکیل یافته که می تواند خود را 
با شرایط جدید وفق دهد؛ به عنوان مثال، یک محلۀ درحال باززنده سازی، ممکن است الزاماً به شرایط پیشین خود باز نگردد 
ــت داده، و وضعیتی جدید، هویتی تازه، با جمعیتی  ــی از جمعیت اصلی خود را ازدس ــت بخش )در یک مدل متوازن(، حتی ممکن اس
جدید پیدا کند. چنین محله ای می تواند خود را با فرم ها، عملکردها، و جریانات جدید وفق دهد که ممکن است یا از مداخالت 

از پیش برنامه ریزی شده و یا از تالشهای مردمی از پائین به باال حاصل شود.

فالتون16 )2005( شهر لس آنجلس17 را شهری تاب آور برمی شمارد؛ نه تنها به این خاطر که از زمین لرزه ها یا آتش سوزی جان به در 
ــون تاب آوری مناطقی چ��ون واتس2 یا منطقۀ ب��رده، بلک��ه به این خاطر ک��ه دارای حوزه های تاب آور و انطباق پذیر اس��ت. فالت

South Central  ای��ن ش��هر را به لحاظ انرژیای می داند که بیش از آنکه از س��رمایه گذاری های دولتی در زیرس��اخت های 
فرس��وده و بازمانده از گذش��ته س��ود بََرد، از سوی س��اکنین Los Angeles تأمین می ش��ود. از این رو، تاب آوری در منطقۀ
South Central  لس آنجلس و واتس کمتر به سیاستهای اجرایی )و عموماً بلندمدت( وابسته بوده، و بیشتر به فعالیت های 
مردمی )و معموالً میان مدت تا کوتاه مدت( وابس��ته اس��ت که به ش��کل تجدید قوا و تبدیل نقطه ضعف های شهری به فرم ها، 
عملکرده��ا و جریان های جدید بالقوه مهم و جذاب بوده اس��ت. فهم تاب آوری در طراحی ش��هری از اهمیت باالیی برخوردار 
است. بدین صورت سه نکتۀ مهم در توسعۀ طرح های طراحی شهری مطرح می شوند. اول، شناسایی و آزمودن نقطه ضعف های 
ش��هری )فرمها، عملکردها، و جریانات(؛ دوم، تبدیل این نقطه ضعف ها به نقطه قوت )دارایی های شهری( و سوم، یافتن فرم ها، 
عملکرده��ا و جریانات انطباق پذیر و انعطاف پذیر. پیش ش��رط های مزبور الزاماً به می��زان معینی از زمان و تالش جهت تغییر، 
احتیاج ندارند. س��رمایه گذاری در زیرساخت ها )به عنوان مثال، بزرگراه ها( عموماً از طرف دولت صورت گرفته و بلندمدت است؛ 
درحالی که گش��ایش های فضایی )مانند فضاهایی که دستفروش��ها اشغال کرده و از آن اس��تفاده می کنند(، غالباً منشأ محلی 

داشته و کوتاه مدت اند. 

درمقابل این پس زمینۀ مفهومی، در بهار س��ال 2008 میالدی، گروهی از دانش��جویان رش��تۀ برنامه ریزی ش��هری دانش��گاه 
سینس��یناتی18 در مورد تاب آوری مرکز این ش��هر پژوهش کردند. به رغم آنکه سینس��یناتی به خصوص در برابر برخی بالیای 
طبیعی سهمگین مانند زمین لرزه ها یا آتش سوزیهای به شدت فاقد آمادگی الزم است، هر چندوقت یک بار باید مصائب ناشی از 
س��یل را تحمل کند؛ ضمن آنکه با مش��کالت معمول در ش��هرهای متوسط امریکایی )مانند گس��ترش  پراکندگی حومه ای19 
ــت به گریبان است. آش��نایی با فرم ها، عملکردها  و چالش با محالت درون ش��هری همچون اُور ِد راین20 و وس��ت اِند21( نیز دس
و جریانات در مرکز ش��هری سینس��یناتی به درک بهتر دوره های فراز و فرود این ش��هر در پس زمین های وس��یعتر از حیات 

طوالنی مدت آن کمک می کند. 

بر اس��اس تمایز فرم، عملکرد و جریان، عناصر طراحی در مرکز ش��هری سینس��یناتی به صورتی زنجیره وار در کنار یکدیگر به 

16 . Fulton
17. Los Angeles
18. University of Cincinnati
19. Suburban Sprawl
20. Over The Rhine
21. West End
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همراه زیرس��اختی صلب قرار گرفته اند، به صورتی که از یک سو »فرم های تخصصی« را به صورت مجتمع پیش ساخت های با 
اختالط کاربری تحت پوش��ش قرار داده و از س��وی دیگر »فرم های غیرتخصصی« را به صورتی بس��یار سیال برای فعالیت های 
خودجوش کنار هم قرار داده اس��ت. محدوده ی بین دو س��ر این طیف نیز با انواعی از فرم های میانی و احتمالی پُر شده است، 

که نه صرفاً تخصصی و نه صرفاً غیرتخصصی اند. 

پژوهش حاضر سه حوزه را در مرکز شهر سینسیناتی شناسایی کرده که از قابلیت انطباق با شرایط جدید برخوردار می باشند. 
محدودههای مزبور براس��اس منطق درونی خود رش��د و پیشرفت کرده و توسعه یافتهاند. در اینجا تاب آوری فراتر از حّد معمول 
بازیاب��ی پس از س��انحه در یک مدل متوازن ب��وده، و فرم هایی را ارائه می دهد که می توان در تغیی��رات کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت در یک مدل نامتوازن مش��اهده کرد. زیرس��اخت ها )مانند جاده ها، فاضالب، خطوط برق، یا حتی مناطق ش��هری( 
دربرگیرندۀ نواحیای هستند که دارای قابلیت انطباق بلندمدت اند، درحالی که فضاهای عمومی دارای قابلیت انطباق میان مدت 
ب��وده، و فضاهای ش��هری موقت )مانند پیش آمدگی ه��ا و فرورفتگی ها( قابلیت انطباق کوتاه مدت دارند. س��ه حوزۀی مزبور در 

برگیرندۀ جنبه های کالبدی و اجتماعی انعطاف پذیری هستند که پیش از این بدان پرداخته شد. 

طرح کلی پروژه

محدودۀی مورد پژوهش در ش��مال غربی مرکز ش��هر سینس��یناتی و در نزدیکی شهرداری این ش��هر واقع شده است. سطوح 
وس��یعی که به عنوان پارکینگ مورداستفاده قرار گرفته اند، مستقیماً در شمال و شرق شهرداری شهر جانمایی شده اند. سطوح 
مزبور نزدیک به 20 درصد کّل کاربری زمین در این منطقه را به خود اختصاص داده اند. سه طرح مفهومی که در این نوشتار 
انتخاب شده اند، در برگیرندۀ سه حالت تاب آوری است که پیش از این بدان اشاره شد: مدل »شهر ثابت«22 به صورت تخصصی 
ک��ه غالب��اً با فرم های دارای انعطاف پذیری کمتر و با دوام طوالنی مدت بر زیرس��اخت ها تأکید دارد، درحالی که هر قطعه در آن 
ــی »کالبد« خودبخودی و چندگانه، مدل »شهر فّعال«23 که فرم های کمتر  دارای طراحی و هدف منحصربه فردی اس��ت. جهت بررس
اختصاصی و س��یالتری را فراهم می کند، مورداس��تفاده قرار گرفته اس��ت. بین دو قطب مزبور نیز طرح »ش��هر خوب«24 جای 
می گیرد که به بررس��ی فرم هایی اختصاصی در قالب فضاهای عمومی جهت تقویت همبس��تگی اجتماعی می پردازد. س��ه نوع 
تاب آوری در امتداد زنجیرۀ: »فرصت«25، »انعطاف پذیری«26، و »خودانگیختگی«27 پدید می آیند. فرصت، نشان دهندۀ تاب آوری 
طوالنی مدت اس��ت، درحالی که انعطاف پذی��ری و خودانگیختگی به ترتیب به تاب آوری میان مدت و کوتاه مدت منجر می ش��وند. 
فرصت های بلندمدت ش��امل س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها نظیر ساخت بزرگراه های جدید، س��رمایه گذاری در شاهراه ها و 
ــرمایه گذاری های میان مدت  خطوط فیبر نوری، یا جانمایی و پیکربندی مجدد پارکینگ های خالی در س��طح ش��هر اس��ت. س
کمابیش در برگیرندۀ س��ایر تصمیماتی مانند طراحی مجدد، یا احیای فضاهای عمومی اس��ت، که شهر با آن رو در رو می شود. 
تصمیماتی که کمتر راهبردی به نظر می رس��د، مانند اصالح پیش آمدگی ها و فرورفتگی های ش��هر که در برگیرندۀ فعالیت های 

روزانۀ مردم است در حوزۀ تصمیمات کوتاه مدت جای می گیرد.     

  

22. Fixed City
23. Kinetic City
24. Good City
25. Opportunity
26. Flexibility
27. Spontaneity
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سه طرح مفهومی
الف- شهر ثابت

یک گروه از دانش��جویان عناصر ثابت ش��هر نظیر فاضالب، خطوط برق، و س��ایر تأسیساتی که مسیر توسعه را هدایت کرده، و 
اغلب بیش از عمر مفید ساختمان ها و مردم دوام دارند را بررسی نمودند. آن گروه تحول این عناصر را در طول زمان و در حوزۀ 
موردمطالعه بررسی کردند، و بر مواردی مانند ابنیه و پارکینگ های خالی متمرکز شدند. ایشان در مورد سطوح وسیعی که از 
دهه های 1950، 1960 و 1970 میالدی در کنار آزادراه های اصلی به پارکینگ های خطی اختصاص داده ش��ده بود، پرسیده؛ 
و در مورد مفاهیمی مانند بناهای با اختالط کاربری و نیز معماری س��بز که در عصر حاضر رواج یافته، تحقیق نمودند. فرض 
اصل��ی این گروه بدین قرار ب��ود که ابنیه تغییر می کنند، دول مختلف می آیند و می روند، اما این زیرس��اخت ها در طول زمان 
باقی می مانند؛ افزون بر آن، هرچه که به این زیرس��اخت متصل ش��ود نیز برای مدتی طوالنی دوام خواهد داشت. بدین ترتیب 
»پیمون من��دی« ی��ا »مدوالریتی« )تصویر 1( و »قدمت فضا« )تصویر 2( دو مفهوم به هم مرتبطی بودند که موردبررس��ی قرار 
گرفتند. مفهوم اول به مثابه پاس��خی برای زیرس��اخت های صلب عمل می کند، در حالی که مفهوم قدمت فضا نش��ان دهندۀ 
دوره های فراز و فرود، تغییرات صورت گرفته در تکنولوژی، و نوآوری های حادث ش��ده در ساخت وس��از در طول زمان اس��ت. در 
واقع پیمون مندی یا مدوالریتی یک سیستم »کنترل خودکار«28 را فراهم می سازد که در تعامل با زیرساخت است، درحالی که 
»قدمت فضا« مقیاسی برای نشان دادن »مرگ فضایی« )University of Cincinnati School of  Planning, 2008(، یا 
به عبارت دیگر دس��ته بندی فضاها از فضاهای سرزنده )مانند فضاهای عمومی سرزنده( تا فضاهای مرده )نظیر پارکینگ هایی که 
نه به لحاظ فرم، و نه عملکرد و جریان، قابلیت احیا را ندارند( اس��ت. جهت نمایش مدوالریتی و توانایی تغییر »فرمها«، و به منظور 
ارتباط آن ها به »عملکردها« و »جریانات« موجود در زیرس��اخت ها، دانشجویان مکعب روبیک را تمثیل مناسبی یافتند؛ آن ها 
از ایدۀ مدوالریتی مکعب روبیک با درجاتی بهره گرفتند تا نش��ان دهند چگونه تغییراتی می تواند در حوزه هایی که احتیاج به 
مداخله دارند، صورت گیرد. همان طور که در تصاویر 1 و 2 نیز مش��اهده می ش��ود، تحقق فرم ها، عملکردها، و جریانات جدید 
در یک حوزه به رغم ثابت بودن زیرس��اخت هایی مانند جاده ها و خطوط مربوط به تأسیس��ات می تواند صورت گیرد. نمادگرایی 
ــیاء می توانند به خودی خود ثابت یا متغیر باش��ند، اما از محتوا،  عملکردی نیز صورت دیگری از ش��هر ثابت اس��ت. نمادها و یا اش
ارزش و معنای نمادین ثابتی برخوردار هس��تند؛ به عنوان مثال، درحالی که میدان فاونتین29 در سینس��یناتی تا به حال چندین 

مرتبه جا به جا شده است، اما مقصود آن که نمایش مرکز نمادین این شهر است، همچنان ثابت مانده است.

تصویر 1: انطباق مکعب روبیک بر حوز  مطالعاتی. مأخذ: دانشگاه سینسیناتی، گزارش کارگاه برنامه ریزی 2008.

این هویِت ثابت جرقۀ ایدۀ س��اخت یک حوزۀ جدید با تداوم نمادین را در ذهن ایجاد می کند. حوزۀ خدماتی جدید می تواند 
تس��هیالت عمومی نظیر دادگاه، حوزه ی پلیس، کتابخانه ی عمومی، س��اختمان فدرال و مانند آن را در خود جای دهد. بسیاری 

از این عناصِر موجود می توانند تعیین کنندۀ مرزهای چنین حوزه ای در پارادایم یک شهر ثابت باشند.

28. Plug and Play
29. Fountain Square

102

47
-4

ره8
شما

سی
 در

گاه
کار

ک 
ز ی

ی ا
ربه ا

تج
ی 

رها
شه

ی 
راح

ط



تصویر 2: دیاگرام شماتیک استفاده شده در کارگاه طراحی شهری. مأخذ: دانشگاه سینسیناتی، گزارش کارگاه برنامه ریزی 2008.

ب- شهر خوب
گروهی که مدل ش��هر خوب را انتخاب کرده بودند، نقش و اهمیت فضاهای عمومی در زندگی اجتماعی را مورد بررس��ی قرار 
دادند. این گروه از تئوری »شهر خوب« جغرافیدان شهری دکتر امین30 به عنوان چهارچوبی برای بسیج روابط اجتماعی و ترویج 
حکمروایی اس��تفاده کردند )Amin, 2006(. مدل گفته شده به دنبال ترکیب ارزشهای اجتماعی با برنامه ریزی و طراحی است. 
درصورتی که یک حوزه احتیاج به بازس��ازی داشته باشد، بهتر است مبتنی بر تنوع، هماهنگی، و وحدت اجتماعی صورت گیرد. 
گروه مزبور »چهار الف«31 که ش��امل »امتیازات یا حقوق«32، »اصالحات«33، »ارتباط«34 و »افس��ون مجدد«35 است، را جهت 
خلق فضاهای عمومی س��رزنده، مفهوم سازی نمودند. ش��هروندان دارای امتیازات و حقوق مختص به خود هستند و حّق حضور 
در فضاهای عمومی به تئوری ش��هر خوب منجر می ش��ود. تحدید دسترس��ی و بهره برداری و نیز ایجاد مانع برای فعالیت های 
موردعالقۀ مردم، در فضاهای عمومی در تضاد با مفهوم حقوق ش��هروندی در یک ش��هر خوب اس��ت. اصالحات شامل قابلیت 
ش��هر جهت حفظ و اس��تفادۀ مجدد از ظرفیت ها و پتانسیل های آن است. ارتباط نیز مبتنی بر این فرض است که مردم و مکان ها 
ــف دوباره و دوبارۀ یک مکان در یک ش��هر خوب بسیار  به لحاظ اجتماعی و فضایی با هم ارتباط می یابند )Lynch, 1981(. کش
دش��وار اس��ت. درصورتی که مردم قصد داشته باشند فرآیند گفته ش��ده را مجدداً طی کنند، مرحلۀ افسون مجدد بسیار حیاتی 
خواهد بود. به واقع مردم از طریق کشف مجدد، آنچه در مورد بخش های مختلف شهر خود می دانند را تحسین خواهند کرد.    

30. Amin
31. »چهار الف« جهت روانتر بودن متن معادل اصطالح “four Rs” در نظر گرفته شده است. � م.

32. Rights
33. Repair
34. Relatedness
35. Re-enchantment
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ج- شهر فّعال 
ایدۀ شهر فّعال، زادۀ کتاب »شهرسازی روزمّره«Crawford, 2005( 36( و نیز ماهّیت چندگانه، چندپاره و اغلب رقابت جویانۀ جوامع 
معاصر اس��ت. این کتاب س��عی دارد با استفاده از احیای شهر بر اهمیت زندگی روزمره و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن 
در طراحی ش��هرها تأکید نماید. ایدۀ شهر فّعال برای آن که با تجربۀ زندگی شهروندان هم جهت گردد، در تضاد با رهیافت های 
مرس��وم برنامه ریزی و طراحی ش��هری قرار می گیرد. برای چندین دهه نظامی منطقی- دس��توری متشکل از اجزائی ثابت، بر 
نحوۀ طراحی شهرها سلطه داشته است؛ درحالی که شهر به عنوان مجموعه  ای از تجارب روزانه، زادۀ انرژیای است که شهروندان 

برای عرصه های عمومی به ارمغان آورده و بدین واسطه آن را سرزنده می نمایند.
ای��ن گ��روه در رابطه با موضوع انتخابِی خود، چندین مفهوم کلیدی از قبیل موقتی بودن، کثرت، خودانگیختگی و کاربر مداری 
را معرفی نمودند. موقتی بودن که می تواند شامل زمان مشخصی از روز، فصل، تعطیالت فرهنگی و یا مدنی باشد، امکان وقوع 
عملکرده��ا، فعالیت ها و کاربری های مختلف را با بهره گیری از تنوع فضاهایی )که موجب ش��کل گیری آن ها می ش��ود(، فراهم 
می آورد. س��اختار فضایی شهر اجازه می دهد تا از طراحی برای وقوع مجموعه ای گوناگون از تجارب اجتماعی مبتنی بر منطقی 
زمانی، اس��تفاده گردد. کثرت، بیانگر ماهیت فراگیر شهروندان فارغ از تفاوت های اقتصادی، اجتماعی و جسمانی ایشان بوده و 
درعین حال نشان دهندۀ پذیرش و قبول اختالف در عقاید، سلیقه و ارزش هاست. طراحی و مدیریت شهرها به طرز چشمگیری از 
فضاهای ش��هرِی همگن و یکدس��ت حمایت کرده؛ و ازاین طریق به دنبال یافتن راه هایی جهت بازگرداندن هیاهوی شهروندان و 
دیدگاه هایش��ان، کاربری های مختلف و س��ایر جنبه های زندگی شهری به این عرصه ها، به منظور ارتقاء شهر است. این ویژگیها 
نه تنها حّس سرزندگی را با خود به همراه دارند، بلکه امکان برقراری تعامالت اجتماعی را فراهم آورده و میزان بردباری و احترام 

میان شهروندان را افزایش می دهند. 
خودانگیختگی این امکان را فراهم می آورد تا نیازهای غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی نش��ده )تا زمانی که موجب گس��ترش 
اعمال مجرمانه برعلیه افراد و اموال س��ایرین نگردد( برآورده ش��ود. دانشجویان با بررس��ی گزارش کوتاه ِسِنت37 )1989:84(، با 
عنوان »اجماعی برای دیدار«38 به این نتیجه رس��یدند که خودانگیختگی، عاملی برای »یادگیری برقراری ارتباط با دیگران و 
آموختن از سایرینی است که با ایشان فرق دارند«. آن ها همچنین به این نکته اشاره کردند که روشهای مرسوم در برنامه ریزی 
و طراحی، لزوماً به خلق یا ارتقاء خودانگیختگی در عرصه های ش��هری موجود، منجر نمی گردد. به نقل از ِس��ِنت، برنامه ریزی 
و طراحی باید این امکان را فراهم آورند تا افراد قادر باش��ند تصمیماتی آنی، در برخوردهای پیش بینی نش��ده اتخاد نموده و 
محل��ی برای تب��ادل آراء بیافرینند. بدین منظور، مراحل طراحی از عرصة ایده تا عمل پیش رفته و به عنوان بخش��ی از تجربۀ روزانۀ 
فضاهای ش��هری درآمده اس��ت. درادامه، کاربر مداری افراد را قادر می س��ازد تا با یکدیگر مش��ارکت داشته و فرم ها، عملکردها 
و فعالیت ها را براس��اس نیازها، حقوق و خواس��ته های خود تعریف نموده و در گس��ترهای از فعالیت های جسمانی، اجتماعی و 
اقتصادی ش��رکت نمایند. تعامالتی از این قبیل با محیط انسان ساخت به شهروندان کمک می کند، به راحتی با یکدیگر مشارکت 
کرده و براساس تجاربشان تصمیم گیری کنند. همچنین دانشجویان عرصه هایی که دارای پتانسیل »تحرک و فعالیت« هستند 
را در تضاد با عرصه هایی تعریف کردند که برای فعالیت های ایس��تای کاربران درنظر گرفته ش��ده اند. ذکر این نکته الزامی است 
که مرزهای اداری، حقوقی، سیاسی و مانند آن، مانع دخیل کردن کاربران بالقوهای می شوند. منظور از کاربران بالقوه افرادی 
مانند بیخانمان ها، دستفروش ها و مانند آن هاست که به حاشیه رانده  شده اند و این موانع سبب می گردد تا نتوانند در گروه های 

مختلف عضو شوند.

36 . کتاب »شهرسازی روزمره« )به انگلیسی Everyday Urbanism( نوشتۀ مارگارت کرافورد و همکاران، که نخستین بار در سال 1999 میالدی چاپ شد؛ امروزه 
به اثری کالسیک در زمینۀ وضعیت شهرها و زندگی واقعی بدل شده است. براساس این کتاب الزم است، مقاالت در بستر تاریخ، تئوری و کاربست طراحی شهری، شهر 
را به عنوان نهادی اجتماعی که باید پاسخگوی امور روزمره و دغدغههای زندگی باشد، موردبررسی قرار داده، همزمان آن را تحلیل نموده، نیز راهکاری در چارچوب 

اجتماعی و سیاسی شهر ارائه داده شود. � م.
37. Sennett  
38. The Civitas of Seeing
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بسط مفهوم تاب آوری
این بخش به دنبال بس��ط کاربرد مفهوم تاب آوری فراتر از مدل »توازن« اس��ت؛ مدل گفته ش��ده مبتنی بر کاهش خطر و بهبود 
پس از س��انحه اس��ت. در این مدل کاهش خطر و ُثبات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی نقش��ی کلیدی به عهده دارد؛ درحالی که در 
یک مدل »نامتوازن«، هدف نه بازگشِت صرف به گذشته و ظرفیت های پیش از سانحه، بلکه دستیابی به موقعیتی بهتر است. 
گزارش فالتون )2005( از جنوب مرکزی لسآنجلس نش��ان می دهد تاب آوری به عنوان یک فرآیند، با رس��یدن به ثُبات و وضعیت 
عادی -که از طریق مداخلۀ دولت یا مس��ئوالن محلی حاصل می ش��ود- فرق دارد. موقعیت برتر، که در این مورد دربرگیرندۀ 
تش��ویقات دولتی برای بس��یج مشارکت های مردمی در راستای مدیریت تحوالت اس��ت، نیازمند انعطاف پذیری در شناسایی و 
اس��تفاده از منابع است؛ به ویژه از طریق تبدیل نقطه ضعف شهری )به عنوان مثال ساختمان های رهاشده و زمین های خالی( به 

نقطه قوت شهری )دارای شهری( )به واسطۀ عملکرد، فرم و جریانات جدید(.

جدول 1: مفاهیم، زمینه ها، اصول و گونه های مختلف تاب آوری شهری.

شهر فّعالشهر خوبشهر ثابت

زمینۀ اصلی
زیرساخت ها

عرصۀ عمومی)زمین ها و پارکینگ های خالی(
پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها

)گشودگیهای فضایی(

خودانگیختگیانسجام/انعطاف پذیریفرصتگونۀ تاب آوری

اصول
• قابلیت تغییرپذیری فرم ها
• پیمون مندی یا مدوالریتی

• قدمت عرصه ها

• اصالح و نگهداری
• حقوق و امتیازات

• ارتباطات
• افسون مجدد

• کثرت
• تعدد فرصت های موقتی

• خودانگیختگی
• تجربۀ کاربر

در این کارگاه برنامه ریزی با س��ه تفس��یر مختلف از تاب آوری آشنا شدیم. بررسی فرم ها، عملکردها و جریانات »پیمون مند« یا 
»مدوالر«، »انطباق پذیر« یا »انعطاف پذیر« و »موقتی«، دانش��جویان را قادر س��اخت تا مفهوم تاب آوری را در بس��تر مطالعاتی 
موردبررس��ی قرار دهند. »شهر ثابت«، »شهر خوب« و »شهر فّعال« به ترتیب با سه نگرش پیش گفته موردبررسی قرار گرفتند 
)ج��دول 1(. تمرک��ز پروژه بر ارتباط میان فرم، عملکرد و جریان های موجود در بس��تر مطالعاتی بوده، که طّی آن س��ه نوع از 
تحول شناسایی شده است: بلندمدت )مانند زیرساخت ها(، میان مدت )مانند عرصه های عمومی( و کوتاه مدت )مانند عرصه های 
رهاشده، نامشخص و خارج از دید(. افزون بر آن، هر دو فرم تخصصی و غیرتخصصی مرتبط با زیرساخت ها، و فضاهای عمومی 
که موجب گس��ترش تعامالت اجتماعی ش��ده بودند، ارتباط میان حوزه های مختلف و نیز سازگاری آن ها با فعالیت های روزانه 
ــهر ثابت میپرداختند، دریافتند که  و موقت ش��هروندان را تس��هیل بخشیدند، مورد بررسی قرار گرفتند. گروهی که به بررسی ش
حّق ش��ارع39، تأسیس��ات و به خصوص پارکینگ ها، عناصری هستند که با زیرساخت ها در ارتباط هستند؛ براین اساس دو پروژه 
پیش��نهاد نمودند: مجتمعی از پیمون های س��اختمانی با اختالط کاربری و یک حوز    ۀ خدمات شهری. الزم به ذکر است، در هر 
دو مورد به نیازها و فرصت ها برای اعمال تغییرات متناس��ب با فرم، عملکرد و فعالیت های جدید در بلندمدت توجه می ش��ود 
)جدول 2(. در مورد حوزۀ خدمات ش��هری، بخش��ی از زیرس��اخت های مربوط به خدمات دولتی و مؤسس��ات از جمله دادگاه، 
کتابخانه عمومی، پاس��گاه پلیس، شهرداری و سایر س��اختمان های دولتی، از پیش وجود دارند؛ و سایر قسمت ها می توانند طی 

39. Street Right-of-Ways
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برنامه ای بلندمدت کامل شوند. ایدۀ مربوط به اختالط کاربری از قدمت عرصه ها و مدول بندی ها منتج گردیده است. مشابه ایدۀ 
»کدهای طراحی مبتنی بر فرم«، که به تدریج رواج یافت )Plater-Zyberk, 2008(، مدول بندی و قدمت عرصه ها نیز در درازمدت 

انعطاف پذیری عملکردی را در فرم ثابت شهری فراهم می آورند. 

جدول 2: مفاهیم تاب آوری براساس فرم، عملکرد و جریان.

جریانعملکردفرم

• تخصصیشهر ثابت
• غیر تخصصی

• مدولها

• منطقه ی خدمات رسانی شهری
• مدولها

• زیرساخت

• مردم
• خدمات

• اطالعات
• )بلند مدت(

• پالزاهاشهر خوب
• میادین

• عرصه های باز

• عرصه های عمومی
• تعامالت اجتماعی

• ارتباطات
• رسمی/تشریفاتی

• مردم
• رسمی

• انعطاف پذیر
• )میان مدت(

• فضای کنار اتوبان هاشهر فّعال
• عرصه های میان ابنیه

• پیش آمدگی ها و 
فرورفتگی ها

• روابط غیررسمی
• موقتی بودن
• خودجوشی

• مردم
• خودانگیختگی/موقتی بودن

• )کوتاه مدت(

براس��اس ای��دۀ قدمت عرصه ها و تنظیم پیمون ها، فرم ساخت وس��از می تواند موجب دوام بیش��تر عملکرده��ا گردد. مفاهیم 
اصالحات، امتیازات یا حقوق، ارتباط و افس��ون مجدد، به گروه ش��هر خوب این امکان را داد که عرصه های عمومی موجود در 
بس��تر مطالعاتی را مجدداً فّعال س��ازند. گروه شهر فّعال نیز از اصول کثرت، موقتی بودن، خودانگیختگی و تجربۀ کاربر جهت 
رونق بخش��یدن به پتانسیل های موجود در بستر موردنظر بهره برد. بنابراین، تاب آوری شهری، ابزار آموزشی قدرتمندی برای 
درک محدودیت ها و پتانس��یل های موجود جهت مفهوم س��ازی و مدل س��ازی کردن ش��هر، به عنوان عنصری ثابت، پدیدهای 
منعطف و یا بس��تری برای وقوع فعالیت های خودانگیخته  اس��ت. در ادامه می توان خالصه ای از سه جنبۀ تاب آوری شهری که 

در این مطالعه به کار رفته را مشاهده نمود:
تالش برای کش��ف رابطۀ میان »تاب آوری« و »عدم انعطاف پذیری«، حّس کنجکاوی دانش��جویان را برانگیخت. ش��هرهایی با 
زیرس��اخت هایی به ظاهر صلب، همچنان دارای مناطق نس��بتاً تاب آوری هستند. در ایدۀ ش��هر ثابت، زیرساخت ها با تخصیص 
س��رمایه گذاری های بلندم��دت، تقریباً ثابت باقی می مانند؛ درحالی که عرصه های عمومی رس��می )مانند آنچه در ایدۀ ش��هر 
خوب می بینیم( و یا عرصه های رهاش��ده و »خارج از دید« )یعنی آن دس��ته از فضاها که توسط گروه شهر فّعال مطالعه شد( 
خود را به دس��ت تغییرات میان مدت و کوتاه مدت می س��پارند. پس از جمع آوری اطالعات در مورد بستر مطالعاتی، دانشجویان 
س��ه چش��م انداز مختلف تدوین کردند که همگی به عنوان بخشی از پازل بزرگتر تاب آوری محسوب می شوند. در نتیجه اصول 
به دس��ت آمده از هر چش��م انداز، مسیر را برای رسیدن به مرحلۀ مداخله هموارتر می نماید. با توجه به زیرساخت شهر، دانشجویان 
ــاخت ها برای س��ال ها ما را به الگوهای رفتاری محدود می کند« )Muller, 2007: 100( اما فرصت های  دریافتند، اگرچه »زیرس
توس��عۀ بلندمدت را نیز فراهم می آورد. ایش��ان اهمیت این فرصت ها را دریافته و به مفاهیم قدمت عرصه ها و تنظیم پیمون 

)مدول بندی( دست یافتند.
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ایدۀ قدمت عرصه ها و مکعب روبیک که در عین بهره مندی از س��اختاری صلب، از انعطاف پذیری نس��بی نیز برخوردار اس��ت، 
مبنای طرح ایش��ان قرار گرفت. طرح پیش��نهادی ش��امل شبکه ای مش��بک از فضاهای دارای پیمون )مدوالر( برای واحدهای 
مس��کونی، فضاهای خرده فروشی و تجاری، پارکینگ و همچنین عرصه های عمومی و نیمه عمومی )که به خوبی با بستر اطراف 
مرتبط ش��ده اند( اس��ت؛ درس��ت مانند مکعب روبیک که براس��اس چیدمان رنگ ها فرصت های مختلفی را در اختیار فرد قرار 
می دهد، روش طراحی پیشنهادی نیز به واسطۀ پارکینگ های خالی موجود در بستر مطالعاتی، شبکه ای منعطف از فرصت ها را 

در اختیار طراح می گذارد. این نوع از انعطاف پذیری، امکان تاب آوری در بلندمدت را ایجاد می کند. 
در طرح پیش��نهادی دوم ش��هرداری، دادگاه، کتابخانه ی عمومی و ساختمان ادارات دولتی، بخشی از زیرساخت عمومی مرکز 
شهر را تشکیل می دهند؛ افزون بر آن، این نشانه های مهم فرصت توسعۀ منطقه ای جدید که دربرگیرندۀ خدمات عمومی اصلی 
ش��هر سیسیناتی باشد را ش��کل می دهند. نکتۀ جالب توجه آن که پارک پیات، که یک فضای سبز خطی است، در امتداد این 
نشانه های مهِم محلی واقع  شده و می تواند به عنوان رشتة ارتباط دهندۀ آن ها عمل نماید. براساس ایدۀ حوزۀ خدماتی که بیشتر 
بر سایر خدمات عمومی مانند ایستگاه آتش نشانی، تفرجگاه، پاسگاه پلیس و مانند آن ها متمرکز می شود، شناسایی این خدمات 

به عنوان بخشی از زیرساخت های موجود به نوبۀ خود حامل بذر تاب آوری شهری در بلندمدت است. 
گروه ش��هر خوب، از چهار ش��اخصۀ تئوری امین )2006( که شامل اصالحات، امتیازات یا حقوق، ارتباط و افسون مجدد است، 
به عنوان اصول طراحی خود اس��تفاده نمود. این گروه کار خود را با ابعاد غیرفضایی تاب آوری آغاز نموده و بر نقش عرصه های 
عمومی در تس��هیل تاب آوری اجتماعی متمرکز شد. طرح پیش��نهادی این گروه دربرگیرندۀ عرصه های عمومی چندمنظوره و 
حوزه هایی است که برقراری ارتباط میان افراد را امکان پذیر می سازند؛ و ارتباط مزبور میان شهروندان مسیر را برای دستیابی 
به همبستگی اجتماعی، امید و شادی، فراهم می نماید. بدین منظور، دانشجویان با هدف ارتقای همبستگی و سرمایۀ اجتماعی 
در بستر مطالعاتی، مرمت عرصه های عمومی و ترویج فرهنگ »مشغولیت در معماری« )Bothwell et al., 1998( را پیشنهاد 
دادند؛ افزون بر آن تغییرات پیش��نهادی، برای حیاط داخلی ش��هرداری ش��هر )برای نمونه تقویت نفوذپذیری کالبدی و بصری 
عموم( به نوعی نش��ان دهندۀ احترام گذاش��تن به حقوق شهروندی ساکنان خواهد بود. از دیگر بخش های این طرح می توان به 
س��اخت امکانات جدید جهت تحکیم خدمات ارائه ش��ده توسط دولت حاکم و سازمان هایی است که در کنار هم مشغول به کار 
هستند. افزون بر این، از حیاط داخلی ساختمان شهرداری شهر می توان به عنوان فرصتی برای ایجاد یک پیاده راه استفاده کرد 
که مرکز شهر سینسیناتی را با دو محلۀ مهم دیگر آن، وست اِند و اُورِدراین، به هم می دوزد. سایر پروژه ها شامل خلق عرصه های 
عمومی اس��ت که از یک س��و به افراد امکان می دهد آزادی و اختیارعمل بیش��تری را تجربه کنند و از سوی دیگر ارتباط میان 

شهروندان و مسئوالن را سهولت می بخشد.
گروه شهر فّعال عرصه های رهاشده در بستر مطالعاتی را بررسی نمود و از آن طریق به چهار اصل رسید: تعدد در فرصت های 
موقتی، تنوع کاربری ها، خودانگیختگی و کاربرمداری. هریک از اصول باال شرایطی را مهیا می کند که به رونق عرصه های فّعال 

منجر خواهد شد. 
س��ه گروه گفته ش��ده طرح های خود را براس��اس جنبه های مختلف بس��تر مطالعاتی و بهره گیری از تئوری اتخاذ ش��ده، بسط 
دادند. گروه شهر ثابت، با پارکینگ های وسیع و امکانات زیرساختی موجود در آن ها سروکار داشت؛ بنابراین طراحی با تمرکز 
بر پیمون ها به عنوان پاس��خی به ماهیت بلندمدت ساخت وس��ازها و به ویژه زیرس��اخت ها ارائه ش��د. گروه شهر خوب، طراحی 
عرصه های عمومی مجاور شهرداری شهر را به عهده گرفت و به تاب آوری در میان مدت توجه داشت. گروه شهر فّعال، عرصه های 
رهاشده با خدمات ناکافی و یا عرصه های خارج از دید را شناسایی و طراحی کرد و تاب آوری در کوتاه مدت را مّدنظر داشت. در 
این گروه ایده هایی همچون باغ- رس��تورانها، ساختارهای اطالعاتی متمرکز و طراحی مجدد مسیرها، نطفه های اصلی طراحی 
ــدت، یکدیگر را تکمیل  بوده ان��د. این س��ه مجموع��ه از ایده ها، در امتداد بازهای از طراحی ش��هری تاب آوِر کوتاه مدت تا بلند م

می کنند. 
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نتیجه گیری
باتوجه به  آنچه گفته شد، پارادایم نامتوازن تاب آوری، سودمندی بیشتری در طراحی شهری نشان می دهد تا پارادایم توازن که 
درنهایت به دنبال ثبات و تعادل در سیستم های زیست محیطی یا شهری است. ادبیات مربوط به این موضوع، به ویژه در بخش هایی 
که تاب آوری به بازگشت به ظرفیت ها و قابلیت های پیش از واقعه اشاره دارد، به خوبی مستند شده است. هنگامی که تاب آوری 
بیش از ثبات، بر دوام و انعطاف پذیری تأکید داش��ته باش��د، بحث برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مطرح می شود. 
نکت��ۀ دیگ��ر آنکه مدل نامت��وازن بیش از محصول بر فرآیند تأکی��د دارد؛ به عنوان نمونه، پیمون ه��ا در ایجاد چهارچوبی برای 
تغییرات آینده کاربرد دارند، و این در مقابل دس��تیابی به توازن براس��اس یک نتیجۀ قابل پیش��بینی واقع می گردد. همچنین 
پیش��نهاد دوم این گروه مبنی بر خلق یک حوزۀ خدمات ش��هری نش��ان دهندۀ کاربرد مدل نامتوازن تاب آوری در بلندمدت 

می باشد.    

مش��اهدات حاص��ل از ای��ن مطالع��ه نش��ان می ده��د ت��اب آوری در ی��ک م��دل نامت��وازن دارای بُع��د زمانی اس��ت. ایدۀ 
ــدت ب��وده، خودانگیختگ��ی را ارتقاء  ش��هر فّع��ال با کش��ف عرصه های رهاش��ده و خ��ارج از دی��د، بیانگر ت��اب آوری کوتاه م
ــن فعالیت های��ی، ن��ه  در عرصه ه��ای طراح��ی ش��ده، بلک��ه در  داده و بازتاب��ی از جوه��رۀ شهرس��ازی روزم��ره اس��ت. چنی
عرصه ه��ای »رهاش��ده« و »غیرقابل رؤیت« ش��کل گرفت��ه و »از محدودی��ت فضاهایی ک��ه رؤیت پذیر هس��تند« می گریزند 
ــه« ــهر غیرمترقب ــوم »ش ــور مفه ــا ظه ــورها ب ــایر کش ــکا و س ــر آمری ــهرهای سراس  )Frank & Stevens, 2007: 231(. ش
 در حال تجربۀ فعالیت ها و گونه هایی از عرصه های عمومی مانند »بقایای شهری، گستره های سبز، تبلیغات خیابانی منعطف، 
س��کونتگاه های متحرک« است )Schwartz, 2008(. شهر ثابت بر تغییرات بلندمدت ناشی از تحوالت تدریجی زیرساخت ها تأکید 
دارد؛ به عنوان مثال، نه چند دهه، بلکه س��ال های زیادی زمان نیاز اس��ت تا تأسیس��ات همگانی منجر به شکل گیری حوزهای 
شهری در جوار خود شود. و این به منزلۀ راهی برای شناسایی و اعمال نفوذ در فرصت های محلی است. افزون بر این، مدول های 
ای��دۀ مکع��ب روبیک، انعطاف پذیری و ت��اب آوری را در بلندمدت فراهم می آورند. این مدولها فرم ه��ا، جریانات و عملکردهای 
منعطف تری را پدید می آورند که تغییرات بلندمدت را متحمل می شوند. ایدۀ شهر خوب در زنجیرهای از تاب آوری کوتاه مدت 
ش��هر فّعال تا تاب آوری بلندمدِت ش��هر ثابت، در میانه جای می گیرد. ش��هرهای خوب همبستگی اجتماعی و حکمروایی را با 

تشجیع عرصه های عمومی، ارتقاء دسترسی شهروندان به این عرصه ها و احترام به حقوق شهروندی بهبود می بخشد.

طراحان ش��هری و سیاس��ت گزاران می توانند از طریق بهره برداری از فرصت ها، پیگیری انعطاف پذیری و س��ازگاری و پرورش 
خودانگیختگی، تاب آوری را محقق س��ازند )تصویر 3(. شناس��ایی پارکینگ های بالاستفاده و طراحی حوزهای جدید به واسطۀ 
س��رمایه گذاری بر رابطۀ دو طرفۀ خدمات و زیرس��اخت های همگانی موجود، تاب آوری در بلندمدت را به همراه خواهد داشت. 

اگرچه، چهار الف امین منجر به تاب آوری در میان مدت می شود.  

ش��اخصه های گفته ش��ده به خصوص موجب بهبود و ارتقاء حکمروای��ی و کاهش تکثیر فضاهای نخاله می ش��ود، به ویژه اگر با 
مشاهدات غم انگیز و دردآور کولهاس حس همدردی داشته باشیم )2002:180(: »یک فروشگاه، یک باشگاه و مانند آن ها، در یک 
شب و بدون اطالع به خرابه ای تبدیل می شود: نورپردازی کمکم کاهش می یابد، نامه ها بدون مقصد رها می شوند، دستگاه های 
تهویۀ هوا ش��روع به چکه می کنند، تََرکها چنان به نظر می رس��ند گویا زلزلۀ ثبت نشدهای آمده و بخش های مختلف شروع به 

فاسد شدن می کنند«.

عرصه ه��ای  از  اس��تفاده  محدودی��ت  خودانگیختگ��ی،  ارتق��اء  به منظ��ور  می توانن��د  محل��ی  مقام��ات  س��وی دیگر  از   
 رهاش��ده را برداش��ته، ب��ا ارتق��اء س��ایر جوان��ب موقت��ی ش��هر و فعالیت ه��ای اجتماع��ی ک��ه ب��ه نق��ل از ِمهروت��را

ــا تمام شدنش��ان »خاطرهای به جای نمی گذارند« از اهمیت معماری به عنوان تنها نمایانگر ش��هر بکاهند   )Mack, 2008( ب

108

47
-4

ره8
شما

سی
 در

گاه
کار

ک 
ز ی

ی ا
ربه ا

تج
ی 

رها
شه

ی 
راح

ط



)مانند بس��تن خیابان ها در تعطیالت آخر هفته(. در انتها الزم به ذکر اس��ت که موضوعات مطرح شده در این کارگاه، زمینه را 
برای بحث بیشتر در مورد اهمیت و انواع تاب آوری در زندگی و طراحی شهری فراهم آورد.

تصویر 3 : عناصر سه گانۀ تاب آوری. 

)مأخذ: دانشگاه سینسیناتی، گزارش کارگاه برنامه ریزی 2008(

شهر ثابت:
زیرساخت

فرصت
قابلّیت تغییر
مدوالریتی

قدمت عرصه ها

شهر  خوب:
عرصه های عمومی

استقالل
اصالحات
امتیازات
ارتباطات

افسون مجدد

شهر فّعال:
پیش آمدگی و فرو رفتگی ها

خودجوشی
تعّدد

تعّدد فرصت های موقتی
تجربة کاربر
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