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چکـیده
تاب آوری مفهومی است که در همگام با توسعه پایدار، در رأس برنامه های بین المللی، کشوری و شهری تمام نقاط جهان قرار گرفته 
است. ضروری است بحث تاب آوری در کشور ایران، با تنوع زیستی، فرهنگی، قومی، اقلیمی، منابع و ویژگی های متنوع فراوان و تاریخ 
غنی و چالش های متنوع آن از دیدگاه های مختلف بررسی شوند. طرح این موضوع در گفتمان امروز توسعه در ایران ضرورت ویژه ای 
دارد، به ویژه بافت های آسیب پذیر از جمله سکونتگاه های غیررسمی که در کل جهان پدیده ای روبه رشد می باشد. سکونتگاه های 
غیررسمی بخش مهمی از عرصه های زندگی در جهان را تشکیل می دهند، به پیش بینی سازمان ملل متحد تا سال 2050 نیمی از 
جمعیت جهان در این نواحی زندگی خواهند کرد. مسایلی مانند جنگ های داخلی، خشکسالی، نابودی مزارع و جنگل ها و منابع طبیعی، 
تغییرات اقلیمی و سوانح طبیعی و مصنوع، بر افزایش فقرو مهاجرت های ناشی از آن ها دامن زده و به تبع آن شکل گیری سکونتگاه های 
غیررسمی برای دسترسی به مسکن ارزان قیمت و شغل سرعت بیشتری یافته است. مدیران و متخصصان شهری با مسائل پیچیده ای 
روبرو هستند که ظرفیت سازی برای مقابله با آن ها موضوع تخصص تاب آوری است؛ یعنی عوامل شکل گیری و توسعه سکونتگاه های 

غیررسمی خود جزو چالش های تاب آوری هستند و از این رو هردو زمینه وجوه مشترک فراوانی دارند.
خوشبختانه تحقق تاب آوری شهری، در اهداف باز آفرینی پایدار شهری درایران، به عنوان یکی از اهداف چهارگانه ذکر شده است 
که چشم انداز مثبتی برای ارتقا این مهم به ویژه برای بافت های ناکارآمد ترسیم می کند، هرچند این گفتمان، باید فراتر از مواجهه با 
سوانح آنی مانند زلزله و سیل باشد. تاب آوری به موازات کاهش فقر شهری، ارتقا هویت و منزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها و 
تحقق حکمروایی شهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. چارچوب فکری تاب آوری در ساماندهی تغییرات و نیازهای پیش بینی 
نشده درشهرها به کار می آید. به نظر می رسد در زمان های تغییرات سریع و تحوالتی که چالش های جدید به سرعت در حال رخ 
نمودن است. ما بیش از پیش نیازمند دیدگاه های منعطفی در زمینه طرح ها وتصمیم گیری های شهری هستیم. به همین دلیل است 
که تاب آوری و انعطاف پذیری به بخش مهمی از ابزارهای تفکردر زمینه های توسعه در تمامی ابعاد از راهبردی و ملی گرفته تا سطح 
محلی و محالت تبدیل شده اند. حساسیت ویژه سکونتگاه های فقیر نشین به دلیل آسیب پذیری زیاد ساکنان و موقعیت ویژه سیاسی 
اجتماعی –اقتصادی آن ها در کشورها و نیز توسعه روزافزون آن ها نیاز به مطالعه و بررسی آن ها از دید تاب آوری را دوچندان می کند. 
این مقاله با هدف جلب توجه نقاط مشترک چالش های تاب آوری و سکونتگاه های غیررسمی و وجوه اشتراک آن ها به متخصصین 

و مدیران شهری تدوین شده است.
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۱- اهمیت و ضـرورت
تـاب آوری مفهومـی اسـت کـه در رقابـت با توسـعه پایـدار، در رأس برنامه های بین المللی، کشـوری و شـهری تمام نقـاط جهان قرار 
گرفتـه اسـت. کشـور ایـران، بـا تنـوع زیسـتی، فرهنگی، قومـی، اقلیمـی، منابـع و ویژگی های متنـوع فـراوان و تاریخ غنی و سرشـار 
چالش هـای متنوعـی دارد کـه ضـروری اسـت بحـث تـاب آوری از دیدگاه هـای مختلـف در آن بررسـی شـوند. طرح ایـن موضوع در 
گفتمـان امـروز توسـعه در ایـران ضرورت ویـژه ای دارد. بـه ویژه بافت های آسـیب پذیر از جمله سـکونتگاه های غیررسـمی که در کل 
جهـان پدیـده ای روبـه رشـد می باشـد چالش های جـدی و مختلفی در زمینه تاب آوری دارند که می بایسـت مورد بررسـی قـرار گیرند.

سـکونتگاه های غیررسـمی بخـش مهمـی از عرصه هـای زندگـی در جهان را تشـکیل می دهند، به پیش بینی سـازمان ملـل متحد تا 
سـال 2050 نیمـی از جمعیـت جهـان در این نواحی زندگی خواهند کرد. مسـایلی مانند جنگ های داخلی، خشکسـالی، نابـودی مزارع 
و جنگل هـا و منابـع طبیعـی، تغییـرات اقلیمـی و سـوانح طبیعی و مصنـوع، بر افزایش فقـرو مهاجرت های ناشـی از آن ها دامـن زده و 
به تبع آن شـکل گیری سـکونتگاه های غیررسـمی برای دسترسـی به مسـکن ارزان قیمت و شـغل سـرعت بیشـتری یافته اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر، چالش هـای روزافزونـی کـه ظرفیت سـازی برای مقابلـه با آن ها موضـوع تخصص تاب آوری هسـتند، خـود از عوامل 

شـکل گیری و توسـعه سـکونتگاه های غیررسـمی هسـتند و از این رو هردو زمینه وجوه مشـترکی دارند.
خوشـبختانه تحقـق تـاب آوری شـهری، در اهـداف باز آفرینـی پایدار شـهری درایران، بـه عنوان یکـی از اهداف چهارگانه ذکر شـده 
اسـت کـه چشـم انداز مثبتـی بـرای ارتقا این مهـم به ویژه بـرای بافت هـای ناکارآمد ترسـیم می کند، هرچنـد این گفتمـان، باید فراتر 
از مواجهـه بـا سـوانح آنی مانند زلزله و سـیل باشـد. تـاب آوری به موازات کاهش فقر شـهری، ارتقا هویت و منزلـت مکانی و حفاظت 

از ارزش هـا و تحقـق حکمروایی شـهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشـد.

2- تاب آوری
نظامـی تـاب آوراسـت کـه در زمـان وقـوع یـک تغییر و فشـار بطئـی یا آنـی بتوانـد دارای سـاختارها، فرایندهـا و هویتی باشـد که به 
یـک سـازماندهی جدیـد و بهتـر تغییـر شـکل داده و بـه حیـات خـود در سـطحی بهتر ادامـه دهد. تـاب آوری یـک فرایند اسـت که 
ظرفیت هـای انطبـاق پذیـری را بـه سـیر مثبتـی از عملیـات وکارکردها پـس از وقوع یـک ناارامی مرتبـط می کند. تـاب آوری نه تنها 
فراینـدی اسـت کـه طـی زمان تحقق می پذیرد بلکـه خود تعریف آن نیز دچـار تحول گردیده اسـت و از دیدگاه های مهندسـی و روان 
شـناختی تـا زیسـت شناسـی و حوزه هـای طبیعی تحول یافته اسـت. ایـن مقاله بر تعاریـف تـاب آوری مبتنی بر »نظام هـای پیچیده 
انعطاف پذیـر« تأکیـد می کنـد، »تـاب آوری توانایـی یـک سیسـتم برای جـذب آشـفتگی ها و اختالالت و جـذب با حفـظ کارکردها و 
سـاختار اصلـی بـدون انتقـال بـه یک هویـت یا وضعیـت جدید اسـت«. دراین تعریف، یک سیسـتم پـس از تحمل فشـارها همچنان 
یکپارچگـی و هویـت خـود را حفـظ کرده وحتی مقاوم تر می شـود. کاربردهای این تعریف روان شناسـی، مدیریت و تجـارت، نظام های 
اکولوژیـک و اجتماعـی، حوزه هـای آبخیـز، انـواع محیط هـای زیسـتی طبیعی و... اسـت. توجه به این مهـم که تـاب آوری یک فرایند 
اسـت، ضـروری اسـت زیـرا توجه بـه عامل زمـان در روندهای توسـعه و تحـول محیط های شـهری را بـرای طراحـان و برنامه ریزان 
شـهری دوچنـدان می کنـد. دلیـل دیگـر ایـن اهمیت در تعاریـف متأخر تـاب آوری به عنـوان چرخه هـای انعطاف پذیر اسـت که برای 
هـر سیسـتم )ماننـد محیط هـای شـهری( دارای مراحل »شـکل گیری«، »تثبیـت«، »آزاد سـازی و تغییر« و »نوشـدگی و بازسـازی« 
اسـت. تمامـی سـکونتگاه ها محیط های پیچیده ای هسـتند که مرتبـاً در حال عبور از یکی از این مراحل می باشـند. بـرای درک مفهوم 
انعطاف پذیـری، آشـنایی بـا ویژگـی تکاملی سیسـتم ها نیازمنـد درک مدل سیسـتمی »نظام های پیچیـده انعطاف پذیر« اسـت که به 
تعریـف فرایندهـای تـاب آوری و سـازماندهی گروه هایـی کـه تغییر وتنوع را تجربـه می کنند می پـردازد. چهارویژگـی اصلی نظام های 
پیچیده انعطاف پذیر شـامل خود سـازماندهی، ظرفیت های ظهور و آموختن اسـت. این ویژگی ها در ادبیات شهرسـازی جزو خصوصیات 

تـاب آوری شـهرها و محالت معرفی می شـوند.
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عمومی و ارزان، وعدم ایمنی و امینت اسـت. بسـیاری از سـکونتگاه های غیررسـمی در نواحی خطرناک از جمله حاشـیه هایی که 
ممنوعیـت سـاخت و سـاز دارنـد مانند حاشـیه رودهـا و دره ها، حریم پسـت های فشـار برق قـوی، کارخانجات سـمی، بزرگراه ها 
و ماننـد آن قـرار دارنـد و نواحـی در معـرض سـیالب، ریـزش کوه یـا رانش زمین از جمله نقاط رایج ساخت و سـاز توسـط اقشـار 

فرودسـت اسـت )داوی و کینگ 2009(.
بسـیاری از ویژگی های شـناخته شـده سـکونتگاه های غیررسـمی بـا ویژگی هـای محیط های تـاب آور همخوانـی دارد هرچند از 
سـوی دیگـر، بـه دلیـل آسـیب پذیری محیطـی اجتماعـی فوق الذکر، از دیـد مدیریت بحـران، دچـار معضالت زیادی هسـتند اما 
ظرفیت هایـی دارنـد کـه در صـورت توجـه بـه آن هـا، کمک شـایانی بـرای تـاب آوری ایـن نواحی می شـود. ویژگی هایـی مانند 
انعطـاف پذیـری، خـود سـازماندهی، ظرفیت هـای ظهـور و آموختـن از پتانسـیل های شـناخته شـده ایـن سـکونتگاه ها هسـتند. 
بـرای مثـال انعطاف پذیـری یـک کیفیت شـهری اسـت که در گفتمـان طراحی شـهری اهمیت زیـادی داردکه با سـازگاری فضا 
بـا نیازهـای سـاکنین ارتباطـی تنگاتنـگ دارد. ایـن ویژگـی منجـر به خـود سـازماندهی عرصه های شـهری نیز هسـت. به ویژه 
آنکـه گاهـا مدیریـت شـهری نمی توانـد، نمی خواهـد یا اصـاًل دغدغـه توجه بـه نیازهای واقعـی مـردم را نـدارد، مهم ترین نکته 
ایـن اسـت کـه فضـای شـهری را بایـد بـه عنـوان یـک فراینـد و نه یـک مجموعـه کالبدی بـا ویژگی هـای فیزیکی مشـخص 
ادراک کـرد. معضلـی کـه به شـدت گریبانگیر بخـش قابل توجهی از بدنه کارشناسـی و علمـی جامعه معماری شهرسـازی ایران 
اسـت. در صـورت وجـود چنیـن دیدگاهـی، مـا قادر به کشـف سـازوکارهایی پویا در درون شـهرها می شـویم )اسـتیونس 2007، 
فـرا نـک و اسـتیونس 2006(. همبسـتگی اجتماعی بـاال و سـرمایه اجتماعی غنـی، از ویژگی های محیط های تاب آور اسـت که 
در ایـن سـکونتگاه ها بـاال می باشـد. از سـوی دیگـر تقویـت زیرسـاخت ها، افزایـش مقاومت سـاختمانی ایـن محیط هـا در برابر 
آسـیب های طبیعـی و مصنـوع، می توانـد بـه افزایـش تاب آوری بـه معنای »مقاومـت« کمک شـایانی بکند. از سـوی دیگریکی 
از چالش هـای مهـم سـکونتگاه های فقیـر نشـین عـدم وجـود عدالـت اجتماعـی و اقتصادی وبـه تبـع آن عدالت فضایی شـامل 
دسترسـی برابـر بـه انـواع زیرسـاخت ها، مسـکن ارزان قیمت و مشـاغل مناسـب اسـت که تبـع آن بسـیاری از مسـائل مرتبط با 
تـاب آوری و کاهـش آسـیب ها هـم پوشـش می یابنـد. نکتـه دیگـر تـداوم سـنت یادگیـری و حـس مـکان اسـت که بـا تقویت 
آن هـا درایـن نواحـی ظرفیـت سـازی مناسـب صـورت می گیـرد. آنچه مسـلم اسـت این اسـت کـه توجه بـه تعاریـف، کاربردها 
و دیدگاه هـای مختلـف تـاب آوری بـرای ظرفیت هـای انعطاف پذیـری آن هـا در زمینـه خـاص سـکونتگاه های فقیرنشـین ایران 
امـری ضـروری اسـت. بـرای تحقـق ایـن امـر الزم اسـت بسـته بـه نـوع سـکونتگاه ها و آسـیب ها و چالش هـای خـاص آن ها 

اولویت هـای تـاب آوری شـان مشـخص شـود. سـپس برنامه هـای خاص ایـن مناطق معرفی شـوند.

۵- نتیجه گـیری   
چارچـوب فکـری تـاب آوری در سـاماندهی تغییـرات و نیازهـای پیش بینـی نشـده درشـهرها بـه کار می آید. به نظر می رسـد در 
زمان هـای تغییـرات سـریع و تحوالتـی کـه چالش هـای جدیـد بـه سـرعت در حـال رخ نمودن اسـت. بیـش از پیش مـا نیاز به 
دیدگاه هـای منعطفـی در زمینه طرح ها وتصمیم گیری های شـهری هسـتیم. به همین دلیل اسـت که تـاب آوری و انعطاف پذیری 
بـه بخـش مهمـی از ابزارهـای تفکـردر زمینه هـای توسـعه در تمامی ابعـاد، از راهبردی و ملـی گرفته تا سـطح محلی و محالت 
تبدیـل شـده اند. همانگونـه کـه هیلیـر )2008( اشـاره می کنـد، برنامه ریـزی فضایـی راهبردی خود یـک فعالیت منعطف اسـت 
کـه بـرای مقابلـه با مسـائل پیش بینی نشـده، کاربرد دارد.سـبک زندگی در سـکونتگاه های غیررسـمی برآمـده از نیازهای واقعی 
مـردم و خالقیـت آن هـا بـرای پاسـخ دهی بـه نیازهایشـان، ویژگی های فضایـی اجتماعـی اقتصـادی در محیط هـای مصنوع به 
وجـود مـی آورد کـه می توانـد بـرای متخصصیـن و حرفه مندان چـه در عرصه های شـهری، چه سـکونتگاه های غیررسـمی و نیز 
متخصصیـن تـاب آوری آموزنـده باشـد. بازآفرینـی پایـدار رویکـردی اسـت که بـا محور قـراردادن کاهـش فقر شـهری، افزایش 
عدالـت اجتماعـی و منزلت شـهری بـه باززنده سـازی و احیا محیط هـای ناکارآمد می پردازد. بخشـی از افزایش کارآمدی شـامل 
ارتقـا ظرفیت هـای تـاب آوری اسـت. ایـن مقالـه بـه اهمیت ارتباط رسـمیت ایـن دو زمینـه و ضـرورت بازنگری سـکونتگاه های 

۳- سکونتگاه های غیررسـمی   
بخـش قابـل توجهـی از زندگی شـهری در کره زمیـن در سـکونتگاه های غیررسـمی1 می زیند وخواهند زیسـت. سـکونتگاه های 
خـودرو، یکـی از تجلی هـای زیسـت غیررسـمی در بعد کالبـدی و یکـی از مهمترین و عمده تریـن چالش های دنیای شـهری رو 
بـه توسـعه هسـتند. ایـن نواحـی دارای چالش هـای متعـددی از جمله آسـیب پذیری، جرائم، مسـائل بهداشـتی و فقر زیسـتی و 
کالبـدی، عـدم وجـود عدالـت فضایـی و اجتماعی-اقتصادی و محیطی هسـتند کـه در زمان تغییرات پیش بینی نشـده بیشـترین 
ضربـه بـه آن هـا وارد می شـود. از دیدگاه هـای دهه هـای 60-70 میـالدی که سـکونتگاه های غیررسـمی صرفًا به عنـوان نقاط 
خطـرزا، جـرم خیـز و نیازمنـد تخریب و پاکسـازی شـناخته می شـدند تـا امـروز راه زیادی بـرای مقابلـه و برخورد با ایـن پدیده/

معضـل طـی شـده اسـت کـه منجر بـه تولید حجـم زیـادی از گفتمان و تجربیـات گسـترده بین المللی شـده اسـت. چندین دهه 
تجربـه اقدامـات مختلـف بین المللی در سـکونتگاه های غیررسـمی تحوالت چشـم گیری را در زمینه انواع مداخـالت برای مقابله، 
کنتـرل، بهسـازی و ارتقـا زندگـی در ایـن مکان ها موجب شـده اسـت. در بسـیاری نقاط به اهمیـت اقتصادی و مولـد این نواحی 
توجـه شـده و گردشـگری زاغـه ای2، یا تولیدات دسـتی در این نواحـی به عنوان یکـی از منابع مهم درآمد و بهسـازی این نواحی 
شناسـایی شـده اند. عـالوه بـر مشـوق های اقتصـادی و نیـز اجتماعی بـا تقویـت مشـارکت های اجتماعـی در این سـکونتگاه ها، 
یکـی از انـواع مداخـالت نویـن در سـکونتگاه ها بهسـازی از طریـق مشـارکت و نیـز اعمـال ضوابط کالبدی اسـت. اجـرای این 
ضوابـط کـه بـه قصـد ارتقا و کارآمدسـازی ایـن بافت های انجام می شـوند، تبعـات کالبدی، فضایـی، اجتماعی اقتصـادی و حتی 
سیاسـی دارنـد کـه هرچنـد مطالعـات وسـیع و گسـترده ای روی آن هـا انجـام گرفته اسـت، بسـیاری از وجـوه آن ها بـرای مثال 

ابعـاد تـاب آوری آن ها مغفول مانده اسـت.
از سـوی دیگـر، اهمیـت مباحـث توسـعه پایدار و تـاب آوری ابعـاد جدیدی را در سـکونتگاه های غیررسـمی پررنگ نموده اسـت 
کـه می بایسـت در دسـتور کار بهسـازی وارتقـا ایـن سـکونتگاه ها قـرار گیرنـد. سـکونتگاه های خـودرو در بسـیاری مـوارد پایدار 
بـوده و از نظـر زیسـت محیطی آسـیب کمـی به محیـط می زنند. ایـن محیط ها به دلیـل تفوق حرکـت عابر پیاده، سـبک زندگی 
سـاده بـه دور از مصـرف گرایـی صـرف، تولید گازدی اکسـید کربن پایین داشـته و وابسـتگی کمـی به خودروی شـخصی دارند، 
میـزان بازیافـت زبالـه در آن هـا بـاال بـوده و در مجمـوع تأثیـر منفـی کمی بر کـره زمیـن در مقابل نواحی توسـعه یافته رسـمی 

دارنـد )مک فارلـن 2011، داوی 2012، نپیـر و همکاران 2002(
در مقابـل، معیارهـای تـاب آوری شـهری بـه دلیـل جدیـد بـودن، هنـوز بـرای محیط های مصنوع کاماًل شـناخته شـده نیسـتند 
وضـروری اسـت بـه ویـژه درسـکونتگاه های غیررسـمی کـه دارای چالش هـای ویـژه ای هسـتند بـه اولویت هـای خـاص آن ها 
توجـه شـود. شـکل گیـری ایـن سـکونتگاهها و زندگـی در این نواحـی عمدتًا بـه دلیل فقر بـوده وعمدتـا در نواحی آسـیب پذیر 
و بـا مصالـح کـم دوام وبا دسترسـی نامناسـب به زیرسـاخت های پایه ای بهداشـتی ضـروری صـورت می پذیرد. با بهسـازی این 
سـکونتگاه ها، ایـن نواحـی دچـار تغیراتـی می شـوند کـه در چرخه تـاب آوری و انعطـاف پذیری تأثیـر می گذارد. نکته این اسـت 
کـه یکـی از اهداف بهسـازی تحقق تاب آوری اسـت. این سـکونتگاه ها به دلیل شـرایط ویژه شـان دارای قابلیت هـای تاب آوری 

هسـتند و می بایسـت از ظرفیت هـای نهادینـه ایـن نواحی بـرای تـاب آوری آن ها اسـتفاده کرد.

۴- تاب آوری در سکونتگاه های غیررسـمی   
بخـش مهمـی از سـکونتگاه های غیررسـمی ایـران، بـا عنـوان حاشـیه نشـینی در نواحـی پیرامونـی شـهرها شـکل گرفته اندکه 
ناشـی از عـدم امـکان تأمیـن مسـکن و زندگـی در داخل محدوده هـای قانونی اسـت. از تبعات ایـن معضل بحث هـای اجتماعی 
ناشـی از گفتمـان حاشـیه ومتـن )واکانـت 2008، پرلمـن 1976، شـیلدز 1991، لُه ِفـور 1992( بـه حاشـیه رانده شـدن سـاکنان 
بـه حواشـی اجتماعـی اقتصـادی، منزلتـی و فضایی اسـت. عدم دسترسـی بـه خدمات بـه ویژه بهداشـتی آموزشـی و حمل و نقل 

1 - Informal settlements
2 - Slum tourism
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تأثیر حـوزه عمومـی بر مشارکت شـهروندان در امور شـهری، 
با تأکید بر بازآفرینـی شـهری

احمد یزدانیان1، وحید کشت کار2

چکـیده
ــه بازآفرینــی شــهری امــری  ــا مشــارکت شــهروندان در مســائل شــهری از جمل ــد آن ب ــژه پیون بحــث حــوزه عمومــی و بوی
اســت کــه در دو هــه اخیــر در جوامــع غربــی و بــا قــدرت گرفتــن تئــوری هایــی چــون برنامه ریــزی ارتباطــی، برنامه ریــزی 
مشــارکتی، برنامه ریــزی مذاکــره ای و دیگــر نظریــات مرتبــط مطــرح شــده اســت. توانایــی حــوزه عمومــی در فراهــم آوردن 
بســترهای مشــارکتی بــه طــرق مختلــف در اداره امــور شــهر و تســهیل فراینــد مدیریــت شــهری، اخیــرا در جامعــه مــا، باعــث 
موضوعیــت یافتــن آن در حــوزه نظریه هــای شهرســازی گشــته اســت. امــروزه علی رغــم تحقیقــات بی شــمار تحــت عناویــن 
ــائل  ــهروندان در مس ــارکت ش ــی و مش ــزی ارتباط ــا آن برنامه ری ــط ب ــوری مرتب ــی و تئ ــوزه عموم ــاط باح ــون در ارتب گوناگ
شــهری، در جامعــه مــا همچنــان بســترهای مشــارکتی الزم جهــت فعلیــت یافتــن مشــارکت شــهروندان و مؤثــر افتــادن نقــش 
ــتفاده از  ــا اس ــتار ب ــن نوش ــن رو در ای ــت. از ای ــردی اس ــم نگ ــی  فراه ــای اجرای ــا و جهت گیری ه ــا در تصمیم گیری ه آن ه
مطالعــه کتابخانه ای-اســنادی و شــیوه پژوهــش توصیفی-تحلیلــی نقــش حــوزه عمومــی در چگونگــی تأثیرگــذاری و بهبــود 
مشــارکت شــهروندان در ســطوح مختلــف مســائل شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. به طــور کلــی هــدف اصلــی 
ــا مفاهیمــی از جملــه سیاســت، قــدرت و  ایــن نوشــتار توجــه ویــژه بــه جنبــه ای خــاص از نظریه پــردازی جدیــد در پیونــد ب
مشــارکت عمومــی در چارچــوب نظریــه ارتباطــی و مشــارکتی اســت. بــه بیانــی دیگــر ایــن گفتــار در پــی پاســخگویی بــه 

ــل می باشــد: ــن قبی ســواالتی از ای
1( چه رابطه ای بین حوزه عمومی و مشارکت شهروندان در مسائل شهری در سطوح مختلف وجود دارد؟

2(بــا گســترش و تقویــت حــوزه عمومــی در شــهر میــزان مشــارکت شــهروندان-به مثابه عامــالن تغییــر وضعیِت غیرمشــارکتِی 
موجــود در برنامه ریــزی- در مســائل شــهری چــه تغییــری می کنــد؟
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غیررسـمی بـا رویکـرد تاب آوری و درک اهمیت »غیررسـمیت« به عنوان کیفیـت فراگیر و نه معضل »پرداخته اسـت که فتح بابی 
اسـت بـرای آغـاز گفتمـان دربـاره ایـن ارتباط، همـگام بـا گفتمـان و رویکردهای نوین شـهرهای رایـج در جهان درحال توسـعه 

بـرای ارتقا سـکونتگاه های غیررسـمی در ایران اسـت.
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