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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Unveiling the Concept of Spatial Resilience in Urban Design: A
Systematic Qualitative Review

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است
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چکیده

بیان مسئله :در پاسخ به طیف گستردهای از چالشها و معضالت ناشی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی،
تابآوری فضایی به عنوان نظریۀ متأخر تابآوری شهری ،هم در حوزۀ نظری و هم حوزۀ عملی در حال
توسعه و مفهومسازی است .با این وجود ،داللتهای مفهومی تابآوری فضایی به ویژه در حوزۀ طراحی
شهری هنوز به طور مشخص تبیین نشده است و مفاهیم آن در سایر حوزهها به طور پراکندهای در حوزۀ
طراحی شهری بهکار رفته است.
هدف پژوهش :تابآوری فضایی از بسیاری ابعاد بیانگر یک رویکرد گفتمانی نوین و چندبعدی در نسبت
با تابآوری شهری با تمرکز بر مکان است ،جایی که سیستم شهری در مواجهه با تغییرات ،ویژگیهای
تطبیقپذیری و تغییرپذیری را تولید و بازتولید میکند .این مقاله بنا دارد فصل مشترکهای مفهومی
و متقنی را برای فضاییبودن تابآوری فراهم کند .هدف این مقاله تعریف چارچوب مفهومی تابآوری
فضایی در حوزۀ طراحی شهری و بینشهای تأثیرگذار و کلیدی آن است.
روش پژوهش :این پژوهش بر اساس چارچوب مفهومی مکان تابآور ( )RPAمطالعات تابآوری فضایی
را بررسی کرده است .در این پژوهش بررسی نظاممند تابآوری فضایی تحقق یافته و در چهار مرحله از
طریق جستجوی واژۀ «تابآوری فضایی» در پایگاه داده اسکوپوس از سال  1973تا آوریل  2020انجام
شدهاست .نهایتاً  14مقاله برای تحلیل محتوا انتخاب شدند.
نتیجهگیری :فضاییبودن تا بآوری بر جنبههای مکانی و محلی سیستم شهری و یکپارچگی آن
با مقیاسهای فراتر تأکید دارد .تعامالت و تبادالت درونمقیاسی و بین مقیاسها ،تطبیقپذیری و
تغییرپذیری ،نوآوری و خالقیت ،همتکامل بودن و هویت مکان از ویژگیها و جنبههای پنجگانۀ تأثیرگذار
تابآوری فضایی است .تابآوری فضایی ورای تابآوری سنتی با رویکرد مهندسی ،برای یکپارچهسازی و
همپیوندی سیاستهای تابآوری با دیگر سیاستها و برنامهها که بر ماهیت مکانها و چگونگی عملکرد
آنها تأثیرگذارند اهمیت قائل است.
واژگان کلیدی :تابآوری فضایی ،مکان تابآور ،همتکاملی ،طراحی شهری.RPA ،

مقدمه

متفاوت سیاسی و اجتماعی (Quigley, Blair & Davison,
 )2018و اخیرا ً شیوع کووید Lak, Hasankhan &( 19
 )Garakani, 2020مواجه است .افزایش عدم قطعیت و

سیستم شهری همواره با چالشهای متعدد ناشی از
تغییرات شدید اقلیمی (، )Lu, Zhai & Zhou, 2021
رخدا دهای طبیعی (  ، )Sharifi, 2019aوضعیتهای

تغییرات متعدد ،شهرها را وادار به یافتن روشهای جدید

* اين مقاله برگرفته از رساله دکتري «مسعود شفیعی دستجردی» با عنوان
«ارائه چارچوب ارزیابی تابآوری فضایی محله با رویکرد ریخت شناسی
شهری» است که به راهنمايي آقای دکتر «علی غفاری» و خانم دکتر «آزاده

لک» در سال « »1401در دانشکدۀ «معماری و شهرسازی» دانشگاه «شهید
بهشتی» ارائه شده است.
** نویسنده مسئولa_lak@sbu.ac.ir ،,9123161827 :
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مسعود شفیعی دستجردی و همکاران

توسعه و برنامهریزی برای مقابله با تهدیدها میکند .مکان به
عنوان عنصر اصلی تشکیلدهندۀ شهرها (;Lu et al., 2020
 ،)Mehmood, 2016نقش مهمی در طراحی شهری دارد و
میتواند بر توانایی سیستمهای شهری برای بقا و توسعه در
مقیاس محلی تأثیر بگذارد (Godschalk, 2003; Lu et al.,
.)2020
تابآوری شهری در یک دهۀ گذشته با شناخت فرایندی
از تغییر ،یک تغییر محتوایی از نگاه فیزیکی -سازهای به
اکولوژیکی -اجتماعی و ادراکی -محیطی داشته است.
تا بآوری شهری در مطالعات اخیر به عنوان ظرفیت
سیستمها و جوامع برای زند هماندن ،تطبیق و رشد با
وجود فشارها و شوکهای فزایندهای که ممکن است با
آنها روبرو شوند تعریف شده است (Meerow, Newell

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

& & Stults, 2016; Vaništa Lazarević, Kekovic
 .)Antonic, 2018تابآوری عالوه بر تجزیه و تحلیل شرایط

قرارگیری در معرض خطر و دورههای بهبود و سازماندهی
مجدد ،شامل تحلیل ویژگیهای زمینهای جامعه میشود
و ازاینرو تابآوری فراتر از آسیبپذیری تصور میشود .این
موضوع از یکسو بر تغییرات دائمی و غیر قابل پیشبینی
بودن سیستم شهری و از سوی دیگر بر مراحل پایداری
چندگانه در سیستمهای شهری تأکید دارد و منجر شده
دیدگاه سنتی مهندسی ارزیابی مخاطرات به یک رویکرد
جامعتر و تطبیقپذیر سوق داده شود .در این راستا ،در
ادبیات موضوع ،تابآوری شهری در وضعیت چندتعادلی و
غیرتعادلی1مفهومسازی شدهاست .تابآوری ظرفیت سیستم
شهری برای حفظ عملکردهای کلیدی است ،اما لزوماً به
معنی بازگشت به حالت قبل نیست .رویکرد چندتعادلی
تابآوری که ریشه در تابآوری اکولوژیکی دارد ،بازگشت به
شرایط قبل و خصلت مقاومت را یکی از گزینههای تابآوری
میداند و تطبیقپذیری و پذیرفتن تغییر در اکوسیستم
شهری از دیگر گزینههایی است که با توجه به شرایط
زمینها ارائه و انتخاب میشود (Desouza & Flanery,
 .)2013در این دیدگاه با پذیرش تطبیقپذیری در سیستم،
مفهوم ایجاد تابآوری در شرایط تطبیق و تغییر 2در مقابل
مفهوم سنتی استقامت و پایداربودن در مقابل تغییر 3قرار
میگیرد ( )Ahern, 2011و بر توانایی و مشارکت جامعۀ
محلی برای بروندادهای تطبیقی تابآوری تأکید میشود.
ازاینرو تابآوری تنها برای کاهش تهدیدها (یعنی از طریق
کاهش آسیبپذیری) نیست ،بلکه برای تطبیقپذیری با تأثیر
تهدیدها (در صورت بروز) تعریف میشود (& Cobbinah
.)Poku-Boansi, 2018
در دیدگاه تفسیرگرایی و غیرتعادلی تابآوری بر وابستگی
متقابل انسان و محیط زیست تأکید دارد و حالت پایداری
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در رویارویی با تغییرات دائمی وجود ندارد (Pickett,
 .)Cadenasso & Grove, 2004در این زمینه ،رویکرد

طراحی شهری تابآور که به تازگی ظهور کرده است برای
تقویت توانایی یک مکان ،برای انطباق با تغییرات پیش رو
تعریف شده است ( .)Lak et al., 2020اگرچه تئوریهای
پیرامون مفهوم تابآوری به اوایل دهۀ  1970باز میگردد،
کاربرد آنها در برنامهریزی و طراحی شهری پدیدهای جدیدتر
است و با اینکه چارچوبهای نظری تابآوری با مفهوم
فضایی ارائه شده است ،این اصطالح هنوز در حوزۀ طراحی
شهری مبهم است (Davoudi et al., 2012; Shafiei-
.)dastjerdi, Lak, Ghaffari & Sharifi, 2021
تابآوری فضایی به عنوان نسل متأخر تابآوری و در ادامۀ
موج سوم گفتمان تابآوری (تابآوری تکاملی ،تابآوری
غیرتعادلی و تابآوری اجتماعی -اکولوژیکی) در ادبیات
در دو دهۀ گذشته ظاهر شده است و انتشارات علمی در
مورد این موضوع به ویژه در پنج سال گذشته روند رو
به رشدی داشته است (Coaffee, 2013; Cumming,
Morrison & Hughes, 2017; Li, Shi, Qureshi, Bruns
 .)& Zhu, 2014تابآوری فضایی در رشتههای مختلف علوم

محیطی (35 /5درصد) ،علوم بیولوژیکی و کشاورزی (/5
 19درصد) ،علوم اجتماعی ( 18 /8درصد) و  26 /4درصد
در سایر رشتهها و در مجموع در  13رشتۀ علمی به تحریر
درآمده است (تصویر  .)1بهعنوان نمونه تابآوری فضایی
مدیریتشدۀ اقلیمی پس از طوفانهای شدید (Lucash, et
)al., 2019؛ تابآوری فضایی صخرۀ دریایی (Mellin et al.,
)2019؛ تابآوری فضایی در برابر خطرات سیل (Morschek,
)Konig & Schneider, 2019؛ تابآوری فضایی بیوفیلمهای
فوتوتروفیک ( )Dzubakova et al., 2018را میتوان نام برد
که عمدتاً در حوزۀ اکولوژیکی و رخدادهای طبیعی است.
در مطالعات متأخر تابآوری فضایی ،اگرچه بر پویایی فضایی
نوآورانه تأکید شدهاست ،با این وجود تعریف دقیق و کاملی
برای تابآوری فضایی وجود ندارد (Brunetta & Caldarice,
 .)2019در ادبیات موضوع ،توجه به رابطه بین سوژه و ابژه
در تابآوری مورد توجه قرار گرفته است و مکان به عنوان
نقطۀ کانونی و محلی در تعامالت بین مقیاسهای مختلف
فضایی درک شده است و بررسی تحلیلی مؤلفههای سازندۀ
مکان مبنای مهمی برای درک ظرفیت تطبیقی محلهها
به حساب میآید .ویژگیهای غیرفیزیکی تابآوری ارتباط
روشنی با ویژگیهای غیرکالبدیِ مکان نظیر تعامل و حضور
فعال ساکنان و انگیزه برای اقدام جمعی در مدیریت و حفظ
کیفیت محیط ساختهشده دارد.
به منظور درک بهتر از تابآوری فضایی و نقش آن در
مقیاس طراحی شهری و کاهش ابهامات و تناقضات در
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تصویر  .1مطالعات تابآوری فضایی براساس حوزه موضوعی .مأخذ :نگارندگان.

تعریف آن ،این مقاله با روش مرور کیفی و با ارائۀ ویژگیهای
اصلی سازندۀ تابآوری فضایی از طریق چهار مرحله جستجو
در ادبیات ،سعی دارد در حوزۀ برنامهریزی و طراحی شهری
ویژگیهای سازنده و تعاریف تابآوری فضایی را تبیین کند.
مبانی بهکاررفته در چارچوب مفهومی مکان ( )RPAدر مقالۀ
( )Shafiei-dastjerdi, et al. 2021مورد پذیرش این پژوهش
قرار گرفته و روش پژوهش و بحث و نتیجهگیری این مقاله
بر این اساس تنظیم شدهاست.

ضرورت و اهمیت موضوع

روش و استراتژی جستجو

در این پژوهش تحلیل محتوا و مرور کیفی مقاالت از طریق
بررسی نظاممند مطالعات تابآوری فضایی با هدف بررسی،
ترکیب و گزارش نتایج به روش تکرارپذیر تحقق مییابد
( )Liberati et al., 2009; Okoli, 2015و در چهار مرحله
انجام شده است (تصویر :)2
جستجوی گسترده :از طریق جستجوی واژگان « تابآوری
فضایی»  4در پایگاه دادۀ اسکوپوس از سال ( 1973زمان
انتشار مقالۀ هولینگ در مورد تابآوری در حوزۀ اکولوژیک)
تا آوریل  2020با محدودیت زبان انگلیسی در مجموع 77
مقاله یافت شد.
غربالگری :زمینههای نامرتبط مانند کشاورزی ،اختالالت
زیستی ،اکوسیستم دریایی ،فرایندهای گیاهی و خاکی،
صخر ههای دریایی از بین مقاالت حذف شدند و تعداد
مقاالت به  12مقاله کاهش پیدا کرد.
انتخاب :پس از انتخاب مجموعه مقاالت ،دو تکرار جستجوی
رو به جلو و عقب انجام شد .در جستجوی رو به جلو و عقب،
استناد شدهها 5و استنادها 6در مقاالت اصلی منتخب با همان
معیارهای غربالگری ،با استفاده از اسکوپوس 7مورد تجزیه و
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شهرها همواره در تقابل با تغییرات مستمر و دفعهای بوده
و کارگاهی برای تولید دانش ،خالقیت و نوآوری بودهاند
( .)Mengi & Guaralda, 2020امروزه بسیاری از مکانها با
وجود افزایش مداوم پیچیدگیهای محیطی ،حفظ و توسعۀ
مزیتهای رقابتی را مدنظر دارند .مفهوم مکانسازی از یک
اصل نظری و مفهوم پدیدارشناختی ،به یک ابزار مدیریتی
و بازاریابی با هدف فعالسازی و ارتقاء فضا شکل گرفته
است (& Guaralda, Mayere, Caldwell, Donovan
 .)Rittenbruch, 2019تعریف مکانسازی به دلیل پیچیدگی
عواملی که بر تجربۀ یک محل تأثیر میگذارد و همچنین
نفوذ روزافزون رقابتهای جهانی و فرامحلی بسیار چالش
برانگیز است (.)Mengi & Guaralda, 2020
مکانها با طیف گستردهای از عدم قطعیتها (عدم قطعیت
در مورد محیط ،ویژگیها ،ساختار عملکردی ،مرزها و
مسیرهای آیندۀ مکان) ،روبرو هستند که باعث ایجاد بحران
هویت در شهرها شده است ( ،)ibid.و این به معنای نیاز
به روشهای نوین و ترکیبی در مواجهه با تغییرات مستمر
شهری است .رو شها یا سازوکا رهای سنتی و تکبعدی
معموالً فاقد توانایی الزم برای مقابله با پیچیدگی فزایندۀ
محیط خارجی (فرامکانی و فرامحلی) و به تبع آن فاقد
توانایی برای ایجاد هماهنگی و تطبیق در محیط داخلی

(مکانی و محلی) است .در نتیجه باید شیوهها و مکانیسمهای
تکمیلی و تطبیقی برای روبروشدن با این تغییرات در
مقیاسهای مختلف شهر به ویژه در مقیاس محلی تدارک
دیده شود (.)Omholt, 2013; Mengi & Guaralda, 2020
در این زمینه تئوری سیستمهای اکولوژیکی و اجتماعی،
مکان را بخشی از یک سیستم ارتباطاتی در نظر میگیرد
که همزمان با توجه به ارتباط با محیط خارجی بر اتصال و
یکپارچگی عناصر داخلی ،از طریق تطبیقپذیری تأکید دارد.
تابآوری فضایی به عنوان زیرمجموعۀ نظریۀ سیستمهای
اکولوژیکی و اجتماعی از بسیاری ابعاد بیانگر یک رویکرد
گفتمانی نوین و چندبعدی در نسبت با تابآوری شهری با
تمرکز بر مکان است ،جایی که سیستم شهری در مواجهه
با تغییرات مستمر یا لحظهای از طریق تقویت همۀ ابعاد
ملموس (فیزیکی و ساختاری) و غیرملموس ( شناختی -
ادراکی و رفتاری) ،ویژگیهای تطبیقپذیری و تغییرپذیری
را تولید و بازتولید میکند ،این ویژگیها هنگامیکه در
تجزیه و تحلیلهای مختلف یک مکان به کار میروند ،عدم
اطمینان را کاهش میدهند و باعث تقویت هویت مکان یا
برند مکان که به عنوان مجموعهای از مضامین با ایدهها و
مفاهیم مرتبط با توسعۀ مکان است ،میشوند .چارچوب
تابآوری فضایی ،برای تقویت عوامل سخت و نرم مکان (فرم
و ساختار ،ادراکی و شناختی ،رفتاری) در نسبت با تغییرات
خارجی در نظر گرفته میشود.
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تصویر  .2نمودار پژوهش تابآوری فضایی .مأخذ :نگارندگان.

تحلیل قرار میگیرند .در این مرحله پس از پاالیش مقاالت
و حذف زمینههای نامرتبط سه مقاله به تعداد مقاالت قبلی
اضافه شد.
استخراج مفاهیم :مقاالت منتخب حاصل از سه مرحلۀ قبل
 15مقاله شد .در این مرحله مفاهیم مورد تأکید نویسنده یا
نویسندگان در مورد تابآوری فضایی از طریق تحلیل محتوا
استخراج شد .به منظور ارائۀ لیست کاملی از مفاهیم و تعاریف،
عالوه بر جنبههای صریح تعریف شده ،جنبههای ضمنی نیز
استخراج می شوند (تصویر .)2

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

یافتههای پژوهش

مفهوم تابآوری فضایی ،چند دهه پس از معرفی مفهوم
تابآوری با کار پژوهشی فولکه و نیستروم با عنوان «تابآوری
فضایی و صخرههای مرجانی» ،معرفی شد (Cumming,
« .)2011aتابآوری فضایی ظرفیت پویا برای مقابله با
اختالل و حفظ آستانهها در مقیاسهای فضایی بزرگتر از
اکوسیستمهای فردی است» (Nyström & Folke, 2001,
 .)407پژوهشهای اولیه در مورد «فضاییبودن تابآوری»
روی صخرههای مرجانی متمرکز بود و بر تغییرات روزافزون
با منشأ انسانی در سراسر منظرۀ دریایی تأکید داشت.
تابآوری فضایی به سادگی به عنوان تابآوری اکولوژیکی
در مقیاسهای وسیعتر فضایی (یعنی فراتر از زیستگاههای
محلی) یا به طور دقیقتر ،راههایی که تابآوری در مقیاس
بزرگتر روی تابآوری محلی تأثیر میگذارد و بالعکس تعریف
شده است (.)Allen, et al., 2016

..............................................................................
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از طریق جستجوی واژگان «تابآوری فضایی» در پایگاه داده
اسکوپوس از سال ( 1973زمان انتشار مقالۀ هولینگ یافتههای
این مطالعه حاکی از وجود طیف وسیعی از تفسیرهای
تابآوری فضایی در زمینههای مختلف است) (Shafiei-
( )dastjerdi et al., 2021تصویر  .)3در بیشتر مقاالت درک
فضایی از تابآوری بر جنبههای مکانمبنا متمرکز میشود.
تابآوری شهری در همۀ ابعاد اجتماعی ،اکولوژیکی ،اقتصادی،
سیاسی و زیرساختی در مقیاس شهر مطرح میشود و در
دستۀ برنامهریزی با مقیاس کالن 8قرار میگیرد .در جوهرۀ
تابآوری فضایی ،مکان و زمینههای محلی همراه با گونههای
مختلف ارتباط با مقیاسهای فراتر قرار دارد ،ازاینرو معطوف
به مقیاس محلی است .پارامترهای مورفولوژیکی مربوط به
عناصر فرم شهری و ابعاد معنایی -شناختی آن در مقیاس
مزو 9مورد بررسی قرار میگیرد .تابآوری فضایی با تمرکز
بر مقیاس محلی ،تأثیرات سایر مقیاسها را در تابآوری فرم
شهری بررسی و تحلیل میکند.
تعاریف و ویژگیهای تا بآوری فضایی از طریق تحلیل
محتوای مقاالت منتخب (  15مقاله) مرتبط با حوزۀ طراحی
شهری در مرحلۀ چهارم پژوهش ،در جدول  1استخراج شد.
در این بخش ساختار اصلی مورد نظر نویسنده در ارتباط با
فضاییبودن تابآوری استخراج شده است .در ستون وجوه و
جنبههای تابآوری فضایی عالوه بر وجوه و ویژگیهای اصلی
ذکرشده در مقاله ،واژگان کلیدی بهکار رفته نیز در ذیل وجوه
درج شده است.
لو و همکاران وی تابآوری فضایی را به عنوان تفسیری از
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تصویر  .3درصد مطالعات تابآوری فضایی از سال  2000تا  2019در بازههای
زمانی پنجساله در مورد تابآوری در حوزۀ اکولوژیک) تا آوریل  2020با
محدودیت زبان انگلیسی .مأخذ :نگارندگان.

بحث

تابآوری امروزه به عنوان یک ویژگی ضروری برای توسعۀ
شهرها در نظر گرفته میشود و مکان به عنوان مؤلفۀ
اصلی تشکیلدهندۀ بافتهای شهری (;Lu et al., 2020
 ،)Mehmood, 2016نقش مهمی در طراحی شهری دارد
و میتواند بر توانایی سیستمهای شهری برای بقا و توسعه
در مقیاس محلی تأثیر بگذارد (Godschalk, 2003; Lu et
 .)al., 2020در ادبیات تابآوری فضایی ،مفاهیمی نظیر:

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

تابآوری فضاهای شهری معرفی میکند .این مطالعه سعی
دارد با تبیین ارتباط تابآوری و فضاهای شهری برای
کاهش مخاطرات شهری ،یک چارچوب نظری تابآوری
ارائه دهد ( .)Lu et al., 2020برونتا و کالدرایک تابآوری
فضایی را بررسی عملکرد زیرساختها و وابستگی متقابل
بین بخشها در ابعاد مختلف کالبدی ،اقتصادی ،نهادی،
اجتماعی و سیاسی ،مفهومسازی و چهار بعد برای آن معرفی
میکنند :نوع اختالل ،روح مکان ،توانایی پاسخدهی و مسیر
پاسخ .)Brunetta & Caldarice, 2019(10آلن و همکاران وی
تابآوری فضایی را یکی از مؤلفههای مهم نظریۀ تابآوری و
به منظور تحقق تابآوری و کمیکردن مفاهیم آن معرفی
کرده و برای ارزیابی آن ،سهم ویژگیهای فضایی که باعث
ایجاد تابآوری در اکوسیستمها و سایر سیستمهای پیچیده
میشوند را مورد توجه قرار دادهاند (.)Allen et al., 2016
کامینگ و همکاران وی در مقالۀ «راهبردهای جدید برای
درک تابآوری فضایی سیستمهای اکولوژیکی -اجتماعی»
تابآوری فضایی را فرآیندی مفهومسازی کرده است که در
چندین موقعیت و مقیاس فضایی کار میکند .در این مقاله،
تأثیرات فضایی و مقیاس ،اتصال ،ناهمگنی فضایی و زمینه
برای درک تابآوری سیستمهای پیچیده ،کلیدی و مهم
معرفی شدهاند ( .)Cumming et al., 2017نل و همکاران
او اتصال را یکی از شاخصهای تابآوری که با ریختشناسی
شهری ارتباط دارد ،معرفی کرده و سعی در پیونددادن
مورفولوژی شهری با تابآوری از طریق مفهوم اتصال دارند و
ازاینطریق ،رهنمون به حوزۀ تابآوری فضایی میشوند (Nel,
 .)Bruyns & Higgins, 2019بارنز و نل موضوع تابآوری
فضایی را در «قانون مدیریت کاربری اراضی و برنامهریزی
فضایی» 11آفریقای جنوبی در میان پنج اصل که برای ارتقاء

عادالنه ،پایدار و کارآمدتر سکونتگاهها در نظر گرفته شده
است ،بررسی نمودهاند .طبق این قانون ،اصل تابآوری
فضایی به انعطافپذیری در برنامههای فضایی ،سیاستها و
سیستمهای مدیریت کاربری اراضی اشاره دارد و برای اطمینان
از معیشت پایدار در جوامع تنظیم شده است .برونتا و ساالت
12
تابآوری فضایی را «تطبیق و تحول یک سیستم همتکامل»
معرفی میکنند و برای تابآوری فضایی ،شاخصهای مرکب
توسعۀ فضایی را ضروری میدانند و به این منظور مؤلفههای
زیستمحیطی را با ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
پیوند میزنند ( .)Brunetta & Salat, 2019کانترراس عدم
هماهنگی و تعامل با شبکههای همکاری موجود در جامعه و
عدم اجرای برنامهریزی فضایی در سکونتگاههای جدید اطراف
آکوئیال(13ایتالیا) پس از زلزلۀ سال  2009را علت تأخیر در
بازسازی مرکز شهر میشناسد و این را به معنای عدم تابآوری
فضایی در روند بازسازی این محدوده میداند (Contreras,
 .)Blaschke & Hodgson, 2017کامینگ در فصلی با عنوان
«چارچوبی نظری برای تحلیل تابآوری فضایی» 14در کتاب
تا بآوری فضایی در سیستمهای اجتماعی -اکولوژیکی،
تابآوری فضایی را مربوط به مقاومت و تطبیقپذیری در
برابر تغییرات فضایی در داخل و خارج از سیستم مورد نظر
مفهومسازی کرده است ( .)Cumming, 2011aفالکسمن
و وارگاسمرنو در فصلی با عنوان «استفاده از برنامهریزی
تابآوری فضایی برای آزمایش راهبردهای حفاظتی تطبیق
اقلیم» 15در کتاب بازسازی اراضی -هماهنگی علم ،سیاست و
عمل ،برنامهریزی تابآوری فضایی16را در چارچوب سناریوی
«آیندۀ جایگزین» معرفی کرده و مبتنی بر زیرساختهای
اجتماعی و فناوری میدانند (Flaxman & Vagras-Moreno,
 .)2012کارهولم و همکاران وی مفهوم تابآوری فضایی را
در برنامهریزی صنایع خردهفروشی در مالمو سوئد معرفی
میکند و از آن به عنوان مفهومی برای تأیید وابستگی متقابل
مناطق مختلف خرده فروشی استفاده کرده و نتیجه میگیرند
که برای تابآوری خردهفروشی شهری ،باید بخشی از یک
سیستم شهری تابآور و پایدار را مورد تحلیل و بررسی قرار
داد (.)Kärrholm, Nylund & Fuente, 2014
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جدول  .1تحلیل محتوای مقاالت .مأخذ :نگارندگان.
جنبههای تابآوری فضایی

تمرکز پژوهش

پژوهش

همتکاملی؛ تعامالت بین ساختار منظر و نهادها؛
بازخوردهای فضایی

پایداری منظر

Cumming & Epstein, 2020

مقیاس فضای شهری ،ساختار فضایی شهر ،تراکم
فضایی ،کاربری زمین ،فرم فضایی شهر ،شبکۀ
فضایی شهر

تابآوری فضای شهری

Lu et al. 2021

همتکاملی؛ وابستگی متقابل بین بخشی ،ابعاد
مختلف فضایی

اهداف توسعۀ پایدار

Brunetta & Caldarice, 2019

همتکاملی؛ تطبیق؛ دگرگونی؛ خودسازماندهی

سنجش آسیبپذیری

Brunetta & Salat, 2019

اتصال ،افزونگی و کارایی فرم شهری

ریختشناسی شهری

Nel et al., 2019

تعامالت بین گروهها و نهادها؛ مشارکت در شبکههای
همکاری؛ سکونتگاه قابل زندگی؛ همتکاملی

تعامل در شبکههای موجود در جامعه

Contreras et al., 2017

هویت مکان؛ چندمقیاسی؛ ظرفیت تطبیقی؛ کیفیت
زندگی

چگونگی درک کارشناسان از مفهوم
تابآوری فضایی

Barnes & Nel, 2017

هویت مکان؛ چند مقیاس؛ ناهمگنی؛ شبکهها؛
همتکاملی

سیستمهای اجتماعی-اکولوژیکی

Cumming et al., 2017

تابآوری فضایی شیوۀ عملیاتیشدن برنامهریزی
شهری؛ ویژگیهای فضایی برنامهریزی

رابطۀ بین تابآوری و پایداری

Peres, Plessis & Landman, 2016

حافظۀ اکولوژیکی؛ هویت مکان؛ چندمقیاسی؛ اتصال؛
تعامالت بین اکوسیستمها و نهادها؛ همتکاملی

کمیسازی تابآوری فضایی

Allen et al., 2016

چندمقیاسی؛ تعامالت بین اکوسیستمها و نهادها؛
بازخوردهای فضایی

تحقق تابآوری فضایی

Greiving, Ubaura & Teslair, 2017

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

عناصر وابستگی متقابل؛ چندمقیاسی؛ تطبیقپذیری؛ وابستگی متقابل مناطق خردهفروشی شهری
هویت مکان
مشارکت؛ چند مقیاسی

تغییرات اقلیمی ،شهرنشینی و عدم قطعیت

Flaxman & Vargas-Moreno, 2012

مقیاسهای فضایی و زمانی چندگانه؛ بازخوردهای
فضایی؛ هویت مکان؛ اتصال؛ تطبیق؛ یادگیری؛
حافظه؛ آستانهها

جنبههای فضایی تابآوری

Cumming, 2011a

هویت مکان؛ اتصال؛ زمینه؛ چندمقیاسی؛ ویژگیهای
فضایی؛ تعامالت؛ ظرفیت تطبیقی؛ حافظه

اکولوژی منظر ،تابآوری و پایداری

Cumming, 2011b

شبکۀ چندمقیاسی (17داللتداشتن بر مقیاسهای مختلف
شهری) و تعامالت و تبادالت بین آنها ،تطبیقپذیری مکان در
مقابل ثبات دائمی و تغییرناپذیری ،نوآوری و خالقیت اجتماعات
محلی ،همزمانی و همتکاملی بین فرم شهر ،محتوا (معانی و
ارزشها) و عملکرد (کارایی) ،برای تقویت تابآوری مکان و ایجاد
زیستپذیری و سرزندگی مکانها تحت شرایط متغیر اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی ،مشهود است (Sharifi & Yamagata,
.)2018
بنابر تحلیلهای انجامشده از طریق مرور کیفی مقاالت ،بینشهای
متواتر زیر برای ارائۀ تعریف مناسب از تابآوری فضایی استخراج
شده است (تصویر .)5

..............................................................................
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•شبکۀ چندمقیاسی و تعامالت و تبادالت بین آنها
مدل پانارشی  ،18چرخههای تطبیقی مختلفی را در یک
سلسلهمراتب تودرتو به هم پیوند میدهد تا وضعیتهای در حال
تغییر و چندگانۀ سیستم را نشان دهد (تصویر  .)4این چرخههای
تطبیقی نشان میدهد که تغییرات توسط تعامالت بین متغیرهای
کند و سریع کنترل میشوند (.)Dhar & Khirfan, 2017
این چرخهها شامل چهار مرحلۀ اساسی از اکوسیستمها است:
سازماندهی مجدد (تجدید حیات) ،بهرهبرداری (تولد) ،حفاظت
(رشد) و آزادسازی (تخریب خالق)Gunderson & Holling,( 19
 )2002برای تابآور ماندن ،سیستمهای شهری هنگام مواجهه با
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تصویر  .4چرخۀ تطبیقی پانارشی.
مأخذ :نگارندگان با استفاده از

.Gunderson & Holling, 2002

خطرات و عوامل استرسزا ،بازخوردهای خاصی را ایجاد میکنند.
سیستمهای اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی عمدتاً با مجموعهای
از وابستگیها و بازخوردها به هم مرتبط هستند (Cumming,
.)Morrison & Hughes, 2017
فرم شهری از چندین مقیاس وابسته و تودرتو تشکیل شده
است .فرم شهری را میتوان به عنوان الگوی فضایی فعالیتهای
انسانی ،پیکربندی فیزیکی یک شهر و روابط بین عناصر شهری
در سه مقیاس متفاوت اما به هم پیوسته (کالن ،مزو و خرد)20
توصیف کرد ( .)Sharifi, 2019bمقیاس کالن به شکل کلی شهر
و برخی جنبههای کلیدی مانند اندازۀ شهر ،گونۀ توسعۀ شهری،
الگوی توزیع جمعیت و مشاغل اشاره دارد .مقیاس مزو بر ترکیب
محلههای شهری در قالب مناطق شهری (مناطق) تمرکز دارد
و مقیاس خرد مربوط به ساختار محله (پهنۀ محلی ،)21بلوکها،

قطعات ،فضاهای باز و خیابانها است .تابآوری فرم شهری تحت
تأثیر بازخوردهای فضایی-زمانی22و مبادالتی 23است که بین این
مقیاسها رخ میدهد .ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
هر مقیاس بر سایر مقیاسهای سیستم شهری تأثیر میگذارد.
تابآوری فضایی ،با تمرکز بر مقیاس محلی ،تأثیر سایر مقیاسها
را بر تابآوری فرم شهری بررسی و تحلیل میکند .در این راستا،
نقش عناصر مورفولوژیک شهری مؤثر در تعامالت و تبادالت بین
مقیاسهای مختلف مورفولوژیک شهری نظیر سیستمهای حمل
و نقل شهری و بین شهری ،فضاهای رابط و فضاهای شهری و
سایر مراکز تبادالت متراکم ،مورد توجه جدی قرار گرفتهاست به
نحوی که در مطالعات اخیر که با هدف تابآوری نسبت به شیوع
کوید 19 -انجام شده ،این عناصر ساختاری ،تهدیدهای بیشتری
را برای پهنههای شهری ایجاد میکند و باعث میشود مردم و
ساکنین محالت بیشتر در معرض خطر همهگیریها قرار بگیرند.
بر این اساس ،برای کنترل همهگیری کنترل و ایجاد تعادل بهینه
در اتصاالت و روابط بین پهنههای شهری از چالش برانگیزترین
راهبردها قلمداد شده است ( .)Lak et al., 2020بر این اساس،
ضرورت ایجاد یک چارچوب مفهومی برای فرم شهری تابآور با
رویکرد مکان تابآور با توجه به روابط و تعامالت بین مقیاسهای
مختلف مورفولوژیک شهری احساس میشود.
یکی از ویژگیهای فضایی بودن را ارتباط بین مقیاسها و
ایزولهنبودن در یک مقیاس کانونی مطرح میکنند (Contreras
 .)et al., 2017کوچکترین اقدام و عمل در یک مقیاس میتواند
در بزرگترین مقیاس منجر به ایجاد یک تغییر و اختالل اساسی
شود ( .)Cumming, 2011aاز این رو استدالل میشود که هر
محدودۀ فضایی ،صرفاً از طریق تحمیل باال به پایین استانداردها
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تصویر  .5فراوانی بینشهای  5گانه در مطالعات .همانطورکه مشاهده میشود تبادالت و تعامالت بینمقیاسی و چندمقیاسی بودن ،ویژگی اصلی فضاییبودن یک
سیستم تابآور است و هویت مکان در هستۀ مرکزی سیستم شهری مورد تأکید تابآوری فضایی است که بهوسیلۀ ظرفیت تطبیقی ،امکان همتکاملی همۀ عناصر
مکان میسر میشود .مأخذ :نگارندگان.
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برای برنامهریزی و طراحی ،تابآور نخواهد بود (Barnes & Nel,
 .)2017کانونیبودن نقش محله و واحد همسایگی در کوچکترین

مقیاس شهری و ارتباط ناگسستنی آن با مقیاسهای فراتر (چه
مستقیم و چه معکوس) مورد تأکید قرار دارد (Cumming
 .)et al., 2017تعامالت و تبادالت هم در مقیاس داخلی بین
عناصر سازندۀ مکان وجود دارد و هم بین مکان و مقیاس فراتر
از آن (.)Cumming, 2011b; Cumming & Epstein, 2020
در جریان این تبادالت ،مکان در معرض تغییرات مستمر ناشی از
تحوالت اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرد و ظرفیتهای مکان از
طریق خودتطبیقی و خودسازماندهی تقویت میشود (Brunetta
.)& Caldarice, 2019
•تطبیقپذیریوتغییرپذیری
ظرفیت تطبیقپذیری یک ویژگی کلیدی تابآوری است.
تطبیقپذیری در زمینۀ تابآوری اقلیمی به مفهوم تعدیل در
سیستمهای طبیعی یا انسانی در پاسخ به مخاطرات محیطی است
که منجر به کاهش آسیبها و استفاده از فرصتها استIPCC,(24
 .)2001, 365همچنین تطبیقپذیری با تغییرات اقلیمی یکی
از مفاهیم کلیدی تابآوری است که به طور گسترده در ادبیات
موضوع مورد پذیرش واقع شده است (.)Dhar & Khirfan, 2017
در ادبیات برنامهریزی ،ظهور تابآوری در رابطه با تطبیقپذیری
با تغییرات اقلیمی است و بسیاری تابآوری را یک پل ارتباطی
بین برنامهریزی شهری و تطبیقپذیری میدانند (Davoudi
 .)et al., 2012به طور خاص ،در حوزۀ طراحی شهری ،محیط
ساختهشده فرمها (یا عملکردهای) جدید یا مقاومسازی25شده
را از طریق تغییرات تدریجی ،در خود جای میدهد تا با تغییرات
اقلیمی و عدم قطعیت ناشی از آن تطبیقپذیر شود (Lennon,
.)Scott & ONeill, 2014, León & March, 2014
در هر محدوده ،بهبود ظرفیت تطبیقپذیری یک سیستم میتواند
قرارگرفتندرمعرضتغییراتراکاهشدهد،درنتیجهآسیبپذیری
سیستم را کاهش داده و توانایی آن را برای مقابله با عدم قطعیت
و به عبارت دیگر ،تابآوری سیستم را بهبود میبخشد (Adger,
 .)2006در حالی که تطبیقپذیری در مقیاسهای مختلف مورد
توجه قرار گرفتهاست ،پژوهشها با موضوع تطبیقپذیری ،اغلب
اقدامات محلی را در اولویت قرار میدهند که در آن برنامهریزی
محلی و مکانمبنا نقش مهمی در دستیابی به تطبیقپذیری موفق
ایفا میکند (.)Klein et al., 2007; Measham et al., 2011
تابآوری فضایی یک مکان با ویژگی تطبیقی آن و در تحول از
وضعیت فعلی به حالت جدید مشخص میشود .در یک سیستم
تابآور ارتباط بین عناصر و اجزاء مکان اهمیت خاصی دارد به
نحوی که نرم و منعطف بودن روابط در مقیاس محلی و فراتر از
آن ،مورد تأکید است ( )Cumming & Epstein, 2020چرا که در
اثر تغییر ،قرار است عملکردهای گذشته و یا عملکردهای متحول
شده با هزینۀ کمتری فعال شوند (.)Barnes & Nel, 2017

..............................................................................
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•نوآوری و خالقیت
در بین مراحل چهارگانۀ پانارشی ،مرحلۀ تجدید حیات (مرحلۀ آلفا
در تصویر )4از نظر برنامهریزی و طراحی پیشگیرانه بسیار مهم است
و زمان نوآوری و بازسازی سیستم را نشان میدهد .این مرحله عدم
قطعیت باالیی دارد و میتواند باالترین تابآوری را برای مکان ایجاد
کند .این مرحله فرصتهایی برای برنامهریزی و طراحی ارائه میدهد.
در این مرحله تابآوری مکان در حال افزایش است و میتواند به
باالترین سطح خود برسد .برنامهریزی مداخالت میتواند از این
فرصت برای افزایش تابآوری یک سیستم (به عنوان مثال یک پهنۀ
شهری)استفادهکند.
تابآوری فضایی بستگی به توانایی یک سیستم دارد تا ایدهها و
شیوههای ابتکاری از پایین به باال را تولید کند که در سیاستهای
توسعۀ فضایی گنجانده شده است (Brunetta & Caldarice,
 .)2019در این دیدگاه ،مفهوم تابآوری فضایی کام ً
ال با خالقیت
جوامع محلی و نهادها مرتبط است که به افراد امکان میدهد از
طریق اقدام خالقانه به شرایط غیرمنتظره پاسخ دهند (Contreras
 .)et al., 2017تابآوری فضایی صرفاً واکنشی در برابر تغییرات
نیست بلکه یک پارادایم جدید برای توسعۀ فضایی است که به میزان
خاصی از خودسازماندهی جامعه و خالقیت نهادی در سیستمهای
دارای قلمرو بستگی دارد ( .)Brunetta & Caldarice, 2019در
این راستا ،به عنوان نمونه تقویت زیرساختها برای استفادۀ موثرتر
از تلفنهای همراه ،اپلیکیشنهای هوشمند و اینترنت در پایش
و نظارت بر روند همهگیری کوید  19در مقیاس شهر و تقویت
یادگیری عمومی و نوآوری از اقدامات اساسی محسوب میگردد
(.)Lak et al., 2020
•همتکاملبودن
مرحلۀ «امگا» (تصویر  )4تخریب خالق در چرخه تطبیقی پانارشی
هنگامی است که سیستم «تغییرپذیری»  27را تجربه میکند و از
آستانهها در مقیاسهای مختلف عبور میکند ،و به دنبال آن مرحلۀ
«آلفا» تجدید و سازماندهی مجدد منجر به مسیرهای نوین میشود
( .)Davoudi, Brooks & Mehmood, 2013در دیدگاه تکاملی،
فاز امگا به عنوان پنج رهای از فرصت با پتانسیلهایی برای تبدیل
فرایندهای اجتماعی و اکولوژیکی به مسیرهای کام ً
ال متفاوت و
مطلوبتر ،تعریف میشود (.)Davoudi et al., 2012
تابآوری تکاملی موسوم به تابآوری اجتماعی -اکولوژیکی ،ایدۀ
تعادل را به چالش میکشد و به معنای عدم بازگشت به وضعیت
قبل از رخداد و توانایی سیستمهای پیچیدۀ اجتماعی و اکولوژیکی
برای تطبیقپذیری و تغییر در پاسخ بهاسترس و فشارها مفهومسازی
میشود ( .)Davoudi et al., 2012در واقع ،تغییر و تجدید حیات
سیستم باعث ایجاد قدرت اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی میشود
(.)Shaw, 2012
تابآوری فضایی از جنس تابآوری بدون تعادل و پویاست ،همچنان
که تغییرات پیدرپی ،عناصر و اجزاء مکان را تحت تأثیر قرار میدهد
26
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(& Barnes & Nel, 2017; Chelleri, Waters, Olazabal
 )Minucci, 2015و طراحی شهری تابآور رویکردی برای تقویت

توانایی یک مکان ،یک جامعه یا یک شهر برای انطباق با تغییرات
آینده تعریف شده است ( .)Yang & Quan, 2016, 157با تحلیل
مطالعات مشاهده میشود که موضوع هویت مکان و حافظۀ مکان
در کانون ویژگیهای درونی سیستم قرار دارد (.)Lak et al., 2020
این موضوع بیانگر این است که چگونه زمینۀ محیطی و محلی
(یعنی نهادها و گروههای اجتماعی) توانایی تابآوری یک مکان

نتیجهگیری

تابآوری فضایی به عنوان رویکرد متأخر در گفتمان تابآوری
تکاملی در طول یک دهۀ گذشته پیشرفت چشمگیری را در حوزه
های مختلف مطالعات تابآوری داشته است .با این حال تعاریف
متفاوت و مختلفی از آن در پیشینۀ موضوع قابل مشاهده است.
از داللتهای اصلی تابآوری فضایی در ادبیات موضوع چند
مقیاسیبودن و تعامالت بین مقیاسهای مختلف مورفولوژیکی
است .بر این مبنا ،محیط داخلی و محیط خارجی که هر کدام
نقش و ویژگیهای خاصی را در تابآوری ایفا میکنند ،در ادبیات
تابآوری فضایی مفهومسازی شده است .در ادبیات موضوع ظرفیت
تطبیقپذیری یک ویژگی کلیدی تابآوری فضایی محسوب
میشود ،به نحوی که حتی برای کاهش آسیبپذیری نیز تطبیق
ش رو و در صورت لزوم تحول به سوی یک وضعیت
با شرایط پی 
باثبات مورد تأکید است .کاربست خالقیت نهادها و جوامع محلی
برای افزایش توان خودسازماندهی جامعۀ محلی ،در تابآوری فضایی
مورد توجه قرار دارد .تابآوری فضایی از جنس تابآوری بدون
تعادل و پویاست ،همچنان که تغییرات پیدرپی ،عناصر و اجزاء
مکان را تحت تأثیر قرار میدهد همۀ این اجزاء یا بخشی از آن از
طریق تعامل با یکدیگر همزمان تکامل مییابند .در این دیدگاه ،خطر
حوادث با منشأ طبیعی «بال» یا «فاجعه» تلقی نمیشود ،بلکه به
عنوان «رویدادهای طبیعی» یکی از اجزای ضروری ساختار شهری
و تکامل شهرنشینی است .همچنین در نظریۀ تابآوری فضایی،
زمینۀ محیطی و محلی بهمنظور افزایش توانایی تابآوری یک مکان
مورد توجه قرار میگیرد و بر اهمیت مکان ،اتصال ،یکپارچگی و
زمینه برای تابآوری تأکید شده است .در این نظریه ،هویت مکان
در رویارویی با تغییرات در عین تطبیقپذیری ،بهمثابۀ یک رشتۀ
متصلکننده ،همۀ اجزاء را در چارچوب نقش معنایی خود در
مکان بازتعریف میکند .نظریۀ تابآوری فضایی به طور بالقوه
میتواند با متعادلکردن مجدد (بازتعادل) گفتمانهای معاصر
به منظور ارزشگذاری بهتر جنبههای رویهای طراحی شهری،
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همۀ این اجزاء یا بخشی از آن از طریق تعامل با یکدیگر همزمان
تکامل مییابند ( .)Contreras et al., 2017الزمۀ همتکامل بودن
یک سیستم شهری ،پویایی بدون تعادل آن است که فرصتی
را برای ایجاد دانش و فهم از طریق ظرفیت یادگیری ،تطبیق و
تحول در مقیاس محلی و فراتر از آن فراهم میکند (& Brunetta
 .)Salata, 2019در واقع تابآوری فضایی با ظرفیت همتکاملی و
خودتطبیقی ناشی از یادگیری و نوآوری عوامل انسانی در ارتباط با
عوامل محیطی مشخص میشود (.)Cumming & Epstein, 2020
این رویکرد به معنای فراتررفتن از تمرکز بر مداخالت مبتنی بر
ساخت وساز یا شیوههای سادۀاستفاده از زمین با هدف «دفاع» و
«اسکان» و مستلزم ارزیابی مجدد رابطۀ بین عناصر ساختهشده و
ساختهنشده است ( .)Lennon et al., 2014در این زمینه به عنوان
نمونه میتوان به تغییر مفهوم از کنترل سیل به مدیریت سیل و
ترویج همزیستی هماهنگ بین انسان و سیل به عنوان یک اقدام
مهم برای انجام توسعۀ علمی و مفاهیم جدید مدیریت آب اشاره کرد
( .)Ning, 2006در این دیدگاه خطر سیل نهتنها تهدیدی برای شهر
و ساکنان آن نیست ،بلکه یکی از اجزای ضروری ساختار شهری و
تکامل شهرنشینی است (Balica, Popescu, Beever & Wright,
 .)2013ازاینرو نیاز به یک رویکرد نوین برای تابآوری فرم شهر،
فراتر از زیرساختهایی مانند سدها ،خاکریزها و یا کانالسازی
احساس میشود (.)Abdulkareem & Elkadi, 2018
در این راستا ،مفهوم «محیط نهفته» را میتوان به عنوان مثال مطرح
کرد که برنقش عوامل غیرکالبدی در تابآوری تأکید دارد و نشانگر
درک میزان تابآوری در فضاهای عمومی و محلی است .فضای
عمومی نتیجۀ بسیاری از رفتارها و تفسیرهای احتمالی کاربران آن
است .برای یک فضای دارای کالبد و ساختار میتوان سه حوزۀ اصلی
مرتبط با ادراک را تمیز داد :ظرفیتهای بهرهبرداری شده ،پتانسیل
شناختهشده اما استفادهنشده و پتانسیلهای درکنشده.28درجۀ
تابآوری و نهفتگی بر اساس پتانسیل دوم و سوم متفاوت است.
این موضوع به جوامع محلی امکان همتکاملی با عناصر محیطی را
از طریق شخصیسازی فضاهای محلی میدهد و میتواند اقدامات
بهبود و بازیابی را تسهیل کند (.)Dhar & Khirfan, 2017
•هویتمکان
تابآوری اخیرا با هدف «افزایش ظرفیت تطبیقپذیری مکانها»
با تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی مفهومسازی شده است

را تقویت میکند و ازاین رو تابآوری فضایی کیفیتی است که
توان یکپارچهسازی مکان و زمینۀ محیطی را از طریق اتصال نرم
و منعطف اجزاء دارد .هویت مکان در رویارویی با تغییرات در عین
تطبیقپذیری ،به مثابۀ یک رشتۀ متصلکننده ،همۀ اجزاء را در
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