




هاي سیال شهريمبانی طرح



-1324مشهودي، سهراب، 
,1380ریزي شهري، تهران: شرکت پردازش و برنامه-هاي سیال شهري / تألیف سهراب مشهودي مبانی طرح

ص.: مصور، نقشه، جدول.173
ISBN 964-93108-1-9ریال 11000

فهرستنویسی بر اساس اطالعات فیپا
؛ همچنین به صورت زیرنویس.173-]170.[: ص. کتابنامه

ریزي.طرح و برنامه- -ایران --شهرسازي -1
ریزي شهري. ب. عنوان.طراحی . الف . شرکت پردازش و برنامه--معماري -2
9247NA40955/711م/5م2

م80-12801کتابخانه ملی ایران
محل نگهداري:

يهاي سیال شهرعنوان کتاب: مبانی طرح
تألیف: سهراب مشهودي

Chaos & Fractalطرح جلد: از کتاب 

آباديآرایی: مجید عینتایپ و صفحه
ریزي شهريناشر: شرکت پردازش و برنامه

1380چاپ اول: 
1385چاپ دوم: 
1500شمارگان: 

ریال11000قیمت: 

چاپخانه: چلنگري
964ISBN: 964-93108-1-9-93108- 1- 9شابک: 

ریزي شهري محفوظ استبراي شرکت پرازش و برنامهه حقوق چاپ یکل
40نشانی: تهران، خیابان اقدسیه، بعد از آجودانیه، تقاطع بدیعی، پالك 

22295898نمابر: 22296969تلفن: 
شرح روي جلد: کریستالیزه شدن ذرات فلز در یک محلول اشباع



عصر جهانی شدن، مقدمات جلوس دنیایی سیال را 
ي نهادها، د که ثبات آن دیگر نه بر پایهفراهم خواهد کر

ي (پخش) تغییر استوار خواهد بود. دنیایی که بلکه بر شیوه
تر است.پذیرتر است با ثباتهرچه انعطاف

اش همان با محیط]هر عملکرد[ي بنگاه در رابطه
کنیم که میان شفافیت و رازداري، اي را مشاهده میگزینه

ن نهادها وجود دارد.میان سیال بودن و ثابت بود
اندازها را زیر و رو ها به زودي چشممنطق شبکه

خواهد کرد؛ مرز نه یک آغاز بلکه پایانی همیشه ناپایدار و 
ماهیتاً سیال است، زیرا سیال بودن شرط رقابت و پویایی در 

ها است. هیچ فضاي حقوقی هرگز به طور قطعی عصر شبکه
ثابت نیست.

ماري گنو- ژان 





»فهرست مطالب« 

1..................................................................................................................مقدمه ناشر
3.....................................................................................................................شگفتاریپ

هاي جامع و عدم انطباق با اهداففصل اول: طرح
7........................................................رانیسال گذشته در ا25در يشهريهاطرحیبررسدهیچک

8........................................................................................نمونهيانتخاب شهرهاینگچگو
8..................................................................شش گانهماتیشهرها بر اساس تقسيبندطبقه

8.........................................................................تیبر اساس رشد جمعيبندطبقه-1
8...........................................................................تیبر اساس بعد جمعيبندطبقه-2
9...........................................................شهرياقتصادهیشهرها بر اساس پايبندطبقه-3
9....................................................................................شهرهایمیاقليبندطبقه-4
9..........................................................عمدهییایجغرافماتیبر اساس تقسيبندطبقه-5
9........................................مورد استقرارمناطق ياقتصاديهالیبر اساس پتانسيبندطبقه-6

9...............................................................................................نمونهيانتخاب شهرها
11................................................................ها با اهداف آنهاانطباق طرحیو چگونگیبررس

11..........................................................................ياقتصاديهایخالصه بررس-الف
13..........................................................................یتیجمعيهاینیبشیخالصه پ-ب
15...........استوستهیبا آنچه به وقوع پسهیدر مقايشنهادیپیبندي نحوه استفاده از اراضجمع-ج
19..........هاي پیشنهادي در شهرهاي نمونهجهات و چگونگی توسعه شهر در ارتباط با محدوده-د
هاي جامع شهري در مقایسه با آنچه که به وقوع پیوسته چگونگی استقرار معابر پیشنهادي طرح-ه

28..............................................................................................................است
چگونگی انطباق تراکم ساختمانی پیشنهادي با وضعیت تراکمی در پایان دوره طرح در شهرهاي - و

29.............................................................................................................نمونه
مقایسه تطبیقی تراکم جمعیت مسکونی (خالص مسکونی) و تراکم کل جمعیتی در شهرهاي -ز

29.............................................................................................................نمونه
30..............................مقایسه ساخت و بافت پیشنهادي با ساختار شهر در پایان دوره طرح-ح
ادي با آنچه که در پایان دوره طرح به وقوع هاي پیشنهبندي کلی مقایسه تطبیقی طرحجمع-ط

38.....................................................................................................پیوسته است
38..................................................................هاي اقتصاديبینیمطالعات و پیش-1



38.................................................................................................جمعیت-2
38.......................)هاي هریک از عملکردهاي شهريبینی استقرار عملکردها (سرانهپیش-3
39...........................هابندي چگونگی تحقق توسعه در جهات موردنظر و محدودهجمع-4
39............................................بندي چگونگی استقرار معابر در شهرهاي نمونهجمع-5
40..............ها در پایان دوره طرحتراکمهاي پیشنهادي در مقایسه با چگونگی تطابق تراکم-6
41..........................مقایسه ساخت و بافت پیشنهادي با ساختار شهر در پایان دوره طرح-7

42.............................................................................يشهريهاعلل شکست طرحیابیشهیر
42...........................................................................................................مسائل شناخت

44.............................................................................................................کرد؟دیچه با
48.................................................................................................................بنديجمع

هاي شهري ایران و جهان و رویکرد به تحول در آنهاهاي طرحفصل دوم: مشکالت و نارسایی
52....................................................................هاي شهريریزي طرحتغییرات بنیادین در برنامه

53........................................................................................ریزي ساختاريبرنامه-یک
54.......................................................................ریزي مبتنی بر نگرش سیستمیبرنامه-دو
54.................................................................ریزيریزي وکالتی و یا تعاون برنامهبرنامه- سه

Strategic Choice(..................................................54ریزي اختیار راهبردي (برنامه-چهار
56.....................................................................ریزي شهري در ایرانرویکرد به تحوالت برنامه

56........................................................................................شهرداري و تمایل به تحول
58.........................................................ریزي شهري در ایرانهایی از تحوالت در برنامهنمونه
58............................................................جامع بندرعباس و تحول در تقسیمات شهريطرح 

59..............................................................طرح جامع همدان و تحول در ضوابط احداث بنا
59.....................................................ریزي شهريطرح جامع مراغه و تحوالت عمده در برنامه

فصل سوم: نظم در آشفتگی
65...............................................................................................هابینیناپذیري پیشامکان

66...............................................................................................الپالس و قطعیت در علم
67...........................................................................................................سیالیت سیاالت

68...............................................................................................حساسیت به شرایط اولیه
69........................................................................................................اصل عدم قطعیت

70.....................................................................................ايافزایش نمایی خطا، تأثیر پروانه
73...............................................................................................هاآشوب و تئوري سیستم



77...........................................................................ریزي شهريپیچیدگی، سیستم فعال برنامه
79......................................................................................ايریزي منطقهنبود برنامه-1
80.......................................................................وضعیت کمی و کیفی آمار و اطالعات-2

82..............................................................................اي و شناخت شناختهاي حرفهمهارت
82..........................................................................هاي شناختی:سازمان فعال و چارچوب

85..............................................................................................................مدل شناختی
87..................................................هاي اقتصادي طرحگونگی تأمین مالی و بازتابعدم توجه به چ

88................................................................................گیرياقتصاد و عدم قطعیت در تصمیم
91..............................................................................تناقض با روش تدوین بودجه-اول
92...........................................................................عدم توجه به نیازهاي مالی طرح-دوم
93.................................................................................هاي اقتصادي طرحبازتاب-سوم

94..........................................................هاي خدماتیاثرات کاهش ارزش اراضی واقع در کاربري
100.......................................................گیري شهرها و نقش مردم در شکلعدم توجه به خواست
109.............................................................................................بتتراکم ساختمانی ثا

109......................................................................................ايجایگزینی خدمات محله

هاي سیال شهريفصل چهارم: مبانی طرح
117.............................................................................مفهوم رشد و تحول در طراحی شهري

120..................................................................................................گرایی سازندهواقعیت
124...........................................................................................................پذیريانعطاف

125............................................................................................................خودسامانگی

هاي سیال شهريهاي طرحفصل پنجم: ویژگی
131.......................................................هاي شهري به شکل غیر ثابتنحوه استقرار عملکرد-یک
142........................................................................پذیري تراکم ساختمانینیاز به انعطاف-دو

144............................................................................محدودیت تراکم ساختمانی در هر زمین
144........................................سازي در تهرانتراکم سیال و ضوابط مربوطه در طرح نمونه بلند مرتبه

144.................................................................لزوم تابش اشعه زمستانی به بدنه جنوبی ابنیه
144...........................................................................................................فضاي باز

145............................................................................................سیماي مناسب شهري
145..................................................اعمال تراکم متغیر ساختمانی از طریق تحدید در لفاف فضایی

145...................................دگیرنچگونگی تشکیل هرم فضایی که ساختمانهاي منفصل در آن قرار می



146....................................................هاي ردیفی(پیوسته) در قطعات شمالیهرم فضایی ساختمان
146......................................................هرم فضائی ساختمانهاي ردیفی(پیوسته) در قطعات جنوبی

146................................................................................................تعیین تراکم ساختمانی
153........................................ضریب اشتغال (سطح اشتغال بنا در همکف) تعداد طبقات و ارتفاع بنا

153.............................................................................................................سیما سازي
153.......................................................................................هاي غیر واحد ساختمانیبلوك
153..............................................................................................هاآمدگیها و پیشبالکن

153........................................................................................هاي شهريهرم فضایی بلوك
156....................................................اثرات سیال بودن نحوه استفاده از اراضی و تراکم ساختمانی

157....................................................................پاسخگویی به حداکثر تمایالت مردم-یک
157.......................................................جتماعی و اقتصاديامکان تطابق با تغییر شرایط ا-دو
158......................................هاي کالبدي شهري و خصوصیات اراضیپاسخگویی به ویژگی- سه

158..................................هاي متنوع و همگون (به جاي همسان سازي)یابی به طرحدست-چهار
158..........................................................اضی با شکست انحصارعدم افزایش قیمت ار-پنج

159...........................................................................پذیريتراکم متغیر و سقف ثابت جمعیت
159.........................................................................................تراکم متغیر و سیماي شهري

160.....................................................................................................................نتیجه



)1(

مقدمه ناشر
گیرنده و سیال شهري در بین جوامع علمی تصمیمهايپیش از این موضوع طرح

اجرایی در ایران، باالخص در حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران در دوره 
از نظر کمی و ايهطرح و مورد بررسی قابل مالحظمسرپرستی مهندس سیدمهدي معینی، 

در قالب کتاب و هانوع طرحکیفی قرار گرفته بود. لکن این نخستین بار است که مبانی این
ي ترهبا ارائه چهارچوب نظري و مثال و پیشنهادات کاربردي در دسترس مخاطبین گسترد

گیرد. این کتاب که تهیه آن با میاز اساتید، دانشجویان، مجریان و سیاستگزاران قرار 
نظم در متعدد از طرف مؤلف محترم همراه بوده، بر مبناي نظریههاياصالحات و بازنگري

رغم نو و منحصر به فرد بودن، در عین حال کند که بهمیآشفتگی، پیشنهاداتی را ارائه 
قابلیت اجرایی شدن را نیز داراست.

توسعه شهري تا به حال اصوالً مبتنی بر تصویب الگوهایی هايجامع و طرحهايطرح
نوعی سلسله که خود بر اساس تقسیمات شهري مشخص و استقرار کالبدي خدمات (با 

مراتب) و نیز با توجه به کاربري موجود و پیشنهادي شکل گرفته، استوار بوده است. از دیگر 
توسعه شهري این است که کمابیش با توجه به فاکتورها و عوامل هايطرحهايویژگی

ند و از بزرگترین مشکالت آنها این است که عوامل اقتصادي و نیز اهمحدود تهیه گردید
تأمین منابع بینیپیشدر آنها به نحوي دیده نشده است و به عبارت دیگر عدم اجتماعی

باشد. از سوي دیگر عدم دخالت نظرات مردم، میهامالی از تنگناهاي اصلی اجرایی طرح
و یا اجراي طرح از دیگر عوامل مهم عدم موفقیت مختلف در هنگام تهیه هاينهادها و گروه

هاياشد. فاکتور بسیار مهم دیگر در عدم موفقیت اجرایی طرحبمیتوسعه شهري هايطرح
انجماد و عدم انعطاف آنها است. این عدم انعطاف، ناشی از مقررات و ،هدایت توسعه شهري

باشد.میمذکور هايقوانین حاکم بر اجراي طرح
وجود ابهام، :وجود منابع عدم قطعیت در مدل سازي است،علت طرح این موضوع

گیري و ادراك.ی محاسبات و ناتوانی در اندازهپیچیدگ
سیال شهري، تالشی است که مؤلف محترم در این زمینه انجام داده هايمبانی طرح

و محیط هاسیال مجرایی براي تبادل اطالعات بین افراد، کلیتهاياست. از دید مؤلف طرح
طرح سیال یک گیرد. میت از روابط صورايهباشد. این تبادل اطالعات در شبکه پیچیدمی
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کننده رفتار سیستم شهري بازدارنده و تحدیدکننده نبوده، بلکه یک تسهیل،کنندهکنترل
گیرد و خود را بر اساس ابهام، عدم قطعیت و میاست که از خود سامانگی درونی نشأت 

گرداند.میپیچیدگی محیط استوار 
ل گذشته در ایران و تحوالتی که سا25جامع در هايکتاب با ارائه تصویري از طرح

،شود تا بدین ترتیب در چهارچوب مسئلهمیصورت گرفته آغاز ریزيبرنامهدر جهان در امر 
بر اساس مبحث نظم در آشفتگی ارائه قابل تشخیص گردد. سپس چهارچوب نظري بحث

شهري و سیال هايباشد براي استدالل دو فصل آخر که به معرفی طرحايهشود تا زمینمی
پردازد.میهاآن طرحویژگی 

شود که نظرات اصالحی و پیشنهادي خود را به میدر انتها از خوانندگان درخواست 
ارسال دارند.597/19579شهري صندوق پستی ریزيبرنامهشرکت پردازش و 
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پیشگفتار
ن ، ایهاعملکردي این طرحشهري و بررسی نتایج هايتجربه در تهیه طرحهاطی سال

مزبور فاقد کارایی الزم در توسعه و عمران شهرها هستند. هاينتیجه حاصل شد که طرح
ايهمزبور آغاز و حاصل آن در جزوهاياز طرحوريبهرهلذا مطالعاتی براي باال بردن سطح 

تدوین گشت و در طرح جامع "شهريهايطرحايهبازنگري در برخی از مباحث پای"به نام 
براي اولین بار به کار گرفته شد.) 1368مراغه (

نیز طرح "معاونت امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه"1371خوشبختانه در سال 
را در برنامه خود قرار داد و انجام "سال گذشته25شهري در هايبررسی طرح"تحقیقاتی 

به "نمونههايطرحهايبررسی عملکردها و نارسایی"بخشی از طرح مزبور را تحت عنوان 
مهندسین مشاور زیستا محول نمود.

به پایان رسید، بعالوه مجموع تجارب 1373جلدي این بررسی که در سال 9نتایج 
سیال (قابل هايمبانی طرح"تحت عنوان ايهگذشته منجر به تدوین مجموعهايسال

حاصله از يهابا گذر مداوم از تجربیات و اندیشه1375گشت، که تا سال "انعطاف) شهري
سطوح مختلف، با یاري همکاران خوبم آقاي مهندس حمید خودکار، هايهر یک از طرح

سرکار خانم مهندس زهره بزرگنیا، آقاي مهندس نادر عاصمی فاخر و اقتصاددانان و 
چیان و سرکار خانم مهندس منصوره مرآت نیا و ریزان گرامی آقاي مرتضی چینیبرنامه

یقل خورد تا به تدوین سوم رسید.ر صدیگر همکاران مشاو
و هاخصوص نظریه سیستمی که در علوم دیگر بههایپردازيهمزمان با اندیشه

در ايهتازهايرایانشی جدید حاصل گشت، افقهايمهندسی شناخت همگام با روش
توانست در جهت توجیه عملکرد مناسب از لحاظ نظري و نیز هرمیاختیار قرار گرفت، که 

همانطور که این کردن آن، در جهت برازش آن در محیط حرکت کند.ترو غنیترهالندچه ب
ی ولی همه هایابزارها به دست شهرسازان دیگر کشورها از جمله آلمان و ژاپن با تفاوت

داد. از این رو با میناشی از یک سپهر فکري به کار گرفته شد و خبر از کوششی همزمان 
تحقیقاتی در قالب جلسات، ايهنوش پروژندس شاهین کیکوشش و راهبري آقاي مه

تحت عملیات آقاي 1376در طول سال ايهرشتکارشناسی میانهايو کالسهاکارگاه
دکتر عباس عرفانیان و آقاي دکتر کامبیز بدیع در مهندسین مشاور زیستا شکل گرفت که 
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ه با تجربیات عملی به دست آمده تازهايدر مرحله اول به تحلیل، بررسی و انطباق این افق
نوش در کتاب حاضر ارائه از طرح سیال پرداخت، که حاصل آن به کوشش مهندس کی

گردیده است.
، که به درخواست ناشر، تجدید چاپ کتاب در دستور کار قرار گرفت، با 1385در سال 

شد.ی از گام دوم طرح سیال به کتاب افزوده هایاستفاده از فرصت حاصل، نمونه
بعالوه براي انجام چند پروژه مشترك با دو مشاور اروپایی و اطالع آنها از طرح سیال و 

فرانسه، این کتاب ترجمه شد و متن انگلیسی آن "روبر"همین طور به درخواست دانشکده 
شود و بدین وسیله از مترجم این متن آقاي دارا صادقی صمیمانه میبه انتهاي کتاب افزوده 

د.شومیتشکر 
از ابزارهاي گیريبهرهرود که با استفاده از بازتاب این تالش مقدماتی و با میامید 

نوین نظري و عملی بتوان در جهت اصالح و تناور کردن هرچه بیشتر این دیدگاه گام 
نظران بتوان در اعتالي سنجان و صاحببرداشت تا شاید در روند نقد و بررسی نکته

شهر و شهرسازي در ایران سهمی داشت.پردازي در گستره اندیشه

سهراب مشهودي



فصل اول
جامع و عدم انطباق با اهدافهايطرح






ي نمونه که توسط مشاور زیستا به عنوان هاطرحيهانارساییدر بررسی عملکردها و 

براي سازمان برنامه و بودجه "سال گذشته25ي شهري در هابررسی طرح"زیر مجموعه 
ي جامع خود، از اهداف و هام شد، روشن گشت که شهرها در طول اجراي طرحانجا
گیرند و پس از پایان دوره طرح، انطباق بسیار کمی با آینده میي آن فاصله هاآلایده

متصوره طرح جامع دارند. گویی شهر با زیرکی و ذکاوتی خاص از هر آنچه از پیش برایش 
رود و گاه با لجاجت مییرفتن هر دستورالعملی طفره گیرد و از پذمیتعیین گشته فاصله 

طرح تحمیل کند. "نباید"خود را بر "باید"ورزد تا میخاصی بر آنچه از آن منع شده اصرار 
برد تا به راهی غیر از آنچه برایش تعیین میظاهراً شهر تمامی خالقیت خود را به کار 

ي نمونه که به دنبال هاصله از انطباق طرحند برود. نگاهی گذرا بر چکیده نتایج حااهنمود
.1تواند حکایت از همین معنی داشته باشدمیآید می

سال گذشته در ایران25ي شهري در هاچکیده بررسی طرح
در مرحله اول بر اساس روش تحلیلی عملکرد شهريي توسعه هاارزیابی طرح

ن زمان تهیه و اجرا شده بودند ي توسعه شهري که تا آهااز بین طرح"نمونه انتخابی"
ي توسعه هاصورت گرفت و سپس با استفاده از روش ارزیابی اهداف و مقاصد کالن طرح

ي مذکور) مفروضات هاشهري (و ردیابی عوامل مؤثر بر کیفیت تهیه، تصویب و اجراي طرح
ت اطالعابنديجمعپایه درخصوص دالیل عدم اجرا تدوین شد. در مراحل بعدي از طریق 

ي مشخص در زمینه سنتزهاي موردنظر تهیه و هاگیريمربوطه و اثبات مفروضات، نتیجه
باشد که مطالعه در مرحله اول با استفاده از اسناد و مدارك میارائه شد. الزم به توضیح 

موجود شهرهایی که حداقل براي آنها طی دو دوره طرح توسعه شهري تهیه شده بود انجام 
اهداف طرح اول یک شهر با وضع موجود طرح دوم همان شهر مقایسه گرفت و بدین ترتیب

االمکان جامعی منطبق با شرایط متنوع ي نمونه بر مبناي الگوي حتیهاشد. انتخاب طرح
شهرهاي کشورمان انجام شد. مراحل بعدي مطالعه مشتمل بر تحلیل وضعیت گذشته و 

شد.میت و میان مدت ي کوتاه مدهاحلموجود، ارائه دالیل مستند و راه

جلـد هشـتم:   -هـاي جـامع شـهري در ایـران     طرح ارزیابی طرح-مهندسین مشاور زیستا -سازمان برنامه و بودجه . 1
.1372مهرماه -» بندي و طرح مقدماتی، بازنگريجمع«
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چگونگی انتخاب شهرهاي نمونه
از معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي، حاصلهبر اساس اطالعات 

ند: اهشدبنديدستهاساس سال پایان دوره طرح در سه گروه شهرهاي داراي طرح جامع بر
ی که دوره پایانی آنها بین یهاباشند، طرحمی1365یی که دوره پایانی آنها تا سال هاطرح
.1370یی با دوره پایانی پس از سال هااست و طرح65-70ي هاسال

ي هاو اطالعات حاصله (توسط مشاور) در مورد طرحاطالعاتبا توجه به مجموع این 
شهرها براي بنديطبقهند، کار اهیی که بعد از این تاریخ تهیه شدهادر دست تهیه و یا طرح

در این رابطه مورد عمل قرار بنديطبقهاي نمونه صورت پذیرفته است. شش انتخاب شهره
گرفته است.

شهرها بر اساس رشد جمعیتبنديطبقه-1
بر اساس جمعیتبنديطبقه-2
بر اساس پایه اقتصاديبنديطبقه-3
بر اساس اقلیمبنديطبقه-4
بر اساس تقسیمات جغرافیاییبنديطبقه-5
اقتصادي منطقه مورد استقراريهابر اساس پتانسیلبنديطبقه- 6

شهرها بر اساس تقسیمات شش گانهبنديطبقه
بر اساس رشد جمعیتبنديطبقه- 1

1355-65با توجه به متوسط رشد جمعیت شهرهاي کشور در فاصله دو سرشماري 
شوند.میبنديطبقهو باالتر از رشد متوسط تردرصد)، شهرها به سه گروه متعادل پایین4/5(

عد جمعیتبر اساس ببنديطبقه- 2
ي اولیه تهیه شده) ده شهر بزرگ کشور ها(سال آماري نزدیک به طرح1355در سال 

شوند میهزار نفر جمعیت و سیزده شهر بعدي که شهرهاي متوسط نامیده 188باالتر از 
ر نفر هزا100ند و بقیه شهرها که کمتر از اه) هزار نفر جمعیت داشت165(تا 100بیش از 

ند.اهشدبنديدستهند در رده شهرهاي کوچک اهجمعیت داشت
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شهرها بر اساس پایه اقتصادي شهربنديطبقه- 3
کشاورزي، - خدماتی نمود: بنديدستهتوان میدر این رابطه شهرها را به سه گروه عمده 

صنعتی و مرکزیت سیاسی.- خدماتی 

اقلیمی شهرهابنديطبقه-4
قابل تمیز هستند.1ه شهرهاي ایرانچهار گروه عمد

بر اساس تقسیمات جغرافیایی عمدهبنديطبقه-5
توان از یکدیگر تفکیک کرد. شهرهاي شمال، میدر این رابطه پنج گروه عمده را 

جنوب، غرب، شرق و مرکز کشور.

ي اقتصادي مناطق مورد استقرارهابر اساس پتانسیلبنديطبقه- 6
هستند.بنديهدستروه غنی، متعادل و فقیر قابل در این رابطه سه گ

انتخاب شهرهاي نمونه
ي یاد شده و اینکه هر شهر الزم است حداقل داراي دو طرح هابنديطبقهبا توجه به 

نمود، شهرهاي زیر براي آوريجمعجامع باشد تا بتوان اطالعات موردنیاز را به سهولت 
1یزد، مراغه، بندرعباس، رشت و زاهدان. در جداول شوند: شیراز، اراك، میبررسی انتخاب 

گردد.میي یاد شده کنترل هاآنها در انواع گروهبنديطبقه6تا 

هزار نفرشهرها بر اساس جمعیت (بعد جمعیتی)بنديطبقه- 1جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

55425116135658718893جمعیت 
65848265230100201290281ت جمعی

2----++-متوسط
2-+----+بزرگ

3+-++---کوچک

.1372معماري. شرکت خانه سازي ایران، تهران، کسمایی، مرتضی؛ اقلیم و . 1
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درصد%)4/5شهرها بر اساس رشد جمعیت (متوسط رشد جمعیت شهري حدود بنديطبقه-2جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

551/75/84/54/46/84/46/11-65رشد بین سالهاي 
1----+--رشد متعادل

4+-+--++مهاجرپذیر شدید
2-+-+---از رشد متعادلترپایین

شهرها بر اساس تقسیمات جغرافیاییبنديطبقه-3جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

1-+-----شمال
1--+----جنوب
1---+---غرب
1+------شرق
3----+++مرکز

اقلیمیبنديطبقهشهرها بر اساس بنديطبقه- 4جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

1-+-----معتدل و مرطوب
2---+-+-اقلیم سرد

3+---+-+گرم و خشک
1--+----گرم و مرطوب

شهرها بر اساس پایه اقتصاديبنديطبقه-5جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

1---+---کشاورزي-خدماتی 

*-صنعتی-خدماتی 
+

++-+-*
+-3

+مرکزیت سیاسی
-*

+
-*

+-+++4

عداً خصوصیت اشاره شده را کسب کردند.* این شهرها ب

شهرها بر اساس توان اقتصادي منطقه مورد استقراربنديطبقه-6جدول 
جمعزاهدانرشتبندرعباسمراغهیزداراكشیراز

3-+---++مناطق غنی
2---++--مناطق متعادل
2+-+----مناطق فقیر
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بنديجمع
شهري بنديطبقهي هاگونیتوان به تمامی گونهمیانتخاب هفت شهر بدین ترتیب با

به این شرح پاسخ داد:
دو شهر داراي رشد متعادل نسبت به متوسط رشد جمعیت شهرهاي کشور رشد جمعیت:

از رشد ترسه شهر داراي مهاجرپذیري شدید بوده و دو شهر نیز در حد پایین،هستند
ده شده است.جمعیتشان افزو،متوسط شهرها

دو شهر متوسط، دو شهر بزرگ و سه شهر کوچک قرار ،در شهرهاي نمونهبعد جمعیتی:
دارند.

-سه شهر خدماتی ،کشاورزي قرار دارد- یک شهر در رده شهرهاي خدماتی پایه اقتصادي:
صنعتی هستند و سه شهر خصوصیات اقتصادي شهرهاي داراي مرکزیت سیاسی را دارا 

.باشندمی
دل و مرطوب، سه شهر در اقلیم سرد، دو شهر در اقلیم تیک شهر در رده شهرهاي مع:یماقل

گیرد.میگرم و خشک و باالخره یک شهر در رده شهرهاي گرم و مرطوب قرار 
ي شمال، جنوب، غرب و شرق هرکدام یک شهر و در هادر بخشتقسیمات جغرافیایی:

.نداهي مرکزي سه شهر مورد انتخاب بودهابخش
از شهرهاي نامبرده سه شهر در مناطق غنی از نظر :توان اقتصادي منطقه مورد استقرار شهر

توان اقتصادي، دو شهر در مناطق متعادل از این نظر و باالخره دو شهر در در مناطق فقیر 
قرار دارند.

با اهداف آنهاهابررسی و چگونگی انطباق طرح

ي اقتصاديهاخالصه بررسی-الف
ي جامع شهرهاي نمونه، اقتصاد این شهرها به تفکیک هاوصیه شرح خدمات طرحبه ت

ي تولید، اشتغال، درآمد و هزینه خانوار و اقتصاد مسکن انجام شده است.هابخش
با توجه به عدم هابررسی تولید و روند اقتصادي شهرهاي نمونه در بیشتر طرح-یک

ي کمی منجر نشده (مثل طرح هابینیپیشائه ي اقتصادي معموالً به ارهابینیپیشقطعیت 
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شهرهاي رشت، زاهدان، مراغه و بندرعباس) و اغلب به ارائه راهبردها و پیشنهادات کلی 
ي موجود بسنده شده است و در مواردي هم (اراك و یزد) اگرچه طرح هامناسب با قابلیت

هابینیپیشل این ي اقتصادي پرداخته ولی به همان دالیهاکمی از بخشبینیپیشبه 
نقشی در دستیابی به اهداف کالبدي ایفا نکرده است.

اشتغال شهر، غالباً از برآورد جمعیت فعال، اشتغال و بیکاري، بینیپیشي نمونه، هادر طرح- دو
).7ي عمده اقتصادي انجامیده است (جدول هاآغاز و به برآورد سهم شاغالن در بخش

1365ي نمونه براي سال هااشتغال و وضع فعالیت در طرحبینییشپو تحقق بینیپیش- 7جدول 

شهر
بیکارياشتغال

سرشماريبینیپیشسرشماريبینیپیش

زاهدان
39152520651618611032تعداد

1/205/183/89/3نسبت به کل جمعیت (درصد)

اراك *
6235857379010164تعداد

2/266/2108/3نسبت به کل جمعیت (درصد)

شیراز *
240184181529701548258تعداد

1/324/219/07/5نسبت به کل جمعیت (درصد)
----مراغه **

رشت ***
513387364021294تعداد

3/213/2503/7نسبت به کل جمعیت (درصد)

بندرعباس ***
532734163507701تعداد

4/266/2008/3د)نسبت به کل جمعیت (درص

یزد
567315734511586552تعداد

9/309/246/08/2نسبت به کل جمعیت (درصد)
مقایسه شده است.1365است و وقوع آن با نتایج سرشماري 1370* برآورد مشاور براي سال 

ارائه نکرده است.بینیپیش** مشاور 
*** بیکاري برابر صفر فرض شده است.

ي شهري عالوه بر اثري که هاي اقتصادي در طرحهاین مصارف بررسیترمدهیکی از ع
جمعیت دارد، شناخت روند تحوالت شاغلین براي تعیین سرانه عملکردهاي بینیپیشدر 

نسبت شاغلین پیشنهادي در سه گروه عمده فعالیت و تطبیق 8مختلف است. در جدول 
آن با وضعیت پایان دوره طرح آورده شده است.
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1365ي اقتصادي براي سال هاو تحقق اشتغال در بخشبینیپیش- 8جدول 
نام شهرهاي 

نمونه *
خدماتصنعتکشاورزي

وقوعپیشنهاديوقوعپیشنهاديوقوعپیشنهادي
6/31/25/245/429/714/55زاهدان

347/15/52385/4439اراك **
12/2374/23374/74شیراز **

------***مراغه 
202455/27355/70رشت

گنجد.میمرتب شده، نهااشتغال در طرح یزد و بندرعباس برحسب مشاغل انجام شده، لذا در این جدول که برحسب فعالیتبینیپیش* 
مقایسه شده است.1365است و وقوع آن با نتایج سرشماري 1370** برآورد مشاور براي سال 

ارائه نکرده است.بینیپیش*** مشاور 

اشتغال تنها در دو مورد (یزد و بندرعباس) به طور مشخص در اهداف بینیپیش
کالبدي مورد استفاده قرار گرفته و در مواردي (رشت و اراك) تنها منجر به تعبیه مناطقی 

) شده است.…ي اقتصادي (صنعت و خدمات اداري، تجاري وهاترش فعالیتسبراي گ
هزینه و درآمد خانوارها در شهرهاي نمونه از طریق برآورد ضریب مالکیت بررسی -سه

ي درآمدي هااتومبیل شخصی (زاهدان)، برآورد تعداد واحدهاي مسکونی به تفکیک گروه
(اراك)، تعیین تراکم محالت مسکونی (رشت) و برآورد تقاضا براي تسهیالت مسکونی و 

طالعات کالبدي وارد شده است.گذاري مسکن (یزد) در متعیین حجم سرمایه

ي جمعیتیهابینیپیشخالصه -ب
و تطابق آن را با جمعیت پایان دوره طرح هابینیپیشخالصه این 9جدول شماره 

دهد.مینمایش 
جمعیت شهرهاي نمونه با جمعیت پایان دوره بینیپیشعالوه بر بررسی تطبیقی 

در چند شهر دیگر ایران نیز مورد هاینیبپیشمقایسه تطابقی 10طرح، در جدول شماره 
بررسی قرار گرفته است.
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جمعیتبینیپیشبررسی - 9جدول شماره 

نام شهر نمونه
به بینیپیشنسبت آنچه به وقوع پیوستهبینیپیش

جمعیت شهر در 
پایان دوره طرح سال

جمعیت
(هزار نفر)

سال *
جمعیت

(هزار نفر)
%1365195136528269زاهدان

%13652631365184143یزد
%1365627136584874شیراز
%1365241136529482رشت
%1365257136526597اراك

%13656/201109**1365219بندرعباس
%13651051365100105مراغه ***

است.از آمار رسمی مرکز آمار ایران براي این سال استفاده شده1365* جمعیت 
غیر مصوب).1358** جمعیت بر اساس گزینه سوم طرح جامع بندرعباس (

اتفاقی است.بینیپیشجمعیت خطاي فاحش دارد، نزدیکی بینیپیش*** مبانی 

شهر دیگر11جمعیت و جمعیت واقعی در انتهاي دوره طرح در بینیپیش- 10جدول شماره 

سال
شهر

وضع موجود 
1345

سرشماريبینیپیشسال پایان طرح
نسبت جمعیت در 
پایان دوره طرح 

بینیپیشنسبت به 
%2170013654054350573124سلماس
%525613701980057367289قروه **
%433313655/8334503960مریوان

4096161365مشهد ***
1275749
1152496
1256899

1463508126%

%49033136589940115320128بابل
%1178113702123335798168بابلسر **
%4178513656883387063126بندرانزلی
%881061365196054248591126قزوین
%1241671365212809272499128همدان

%260321362581394530077بهشهر *
%3987413706563493463142بهبهان **

محاسبه شده است.1355-65اده از نرخ رشد آمار سرشماري دوره با استف1362* جمعیت سال 
فریدون رحمانی انجام شده است.- حبیب اهللا ریحانی - از طریق راهنماي جمعیت شهرهاي ایران، وزارت مسکن و شهرسازي 1370** برآورد جمعیت 

جمعیت شهر مشهد با سه فرض انجام و تأکید بر فرض دوم است.بینیپیش*** 



1515هاي جامع و عدم انطباق با اهدافهاي جامع و عدم انطباق با اهداففصل اول: طرحفصل اول: طرح

ایسه با آنچه به وقوع پیوسته استنحوه استفاده از اراضی پیشنهادي در مقبنديجمع- ج
نحوه استفاده از اراضی در بنديجمع17تا 12و نمودارهاي شماره 11جدول 

دهد.میشهرهاي نمونه را نشان 

بندي نحوه استفاده از اراضی در شهرهاي نمونهجمع- 11جدول شماره 
عملکرد

نام شهر
تجاري و خدمات انتفاعیخدماتسبز و ورزشیمعابرسکونیم
درصدسرانهدرصدسرانهدرصدسرانهدرصدسرانهدرصدسرانه

-%22- 1-%42-5/4--%+35+6-%8-4/2مراغه
-%60- 3-%78-5/8%+31+8/2%+13+3/2%+12+5اراك
-%70- 9-%50-8/6-%94-12-%16- 4-%4-6/1رشت
%+34+1-%62-16-%77-3/4%+21+5-%30-15زاهدان

%+40+4/3-%56- 6--%+29+6%+21+10یزد
%27+1---%95-20-%18-5/2-%18- 8شیراز

-%75-5/2%5-7/0-%85-22-%43-5/15-%50-30بندرعباس
%126-1/10- %293-5/42- %320-5/55%+21-7/2-%77-42جمع

-%18-5/1-%42- 6-%45-9/7%+03حدود -%11- 6متوسط شهرها
جمع بدون 
استثنائات

-%27بندر-12
8/12 +

بندر
64+%

3/88-
اراك

351+%--
1/1-

رشت
56%-

متوسط بدون 
استثنائات

-%09حدود -42%- 6-%7/14-60%+1/2+10-4%- 2

اج است:مفاد زیر قابل استخر11ي جدول هااز داده
% کمتر از آن است. سرانه 60% شهرها بیشتر از حد پیشنهادي و 40سرانه مسکونی مسکونی:- 1

%) کمتر از حد پیشنهادي است.50مترمربع (30مسکونی شهر بندرعباس با تفاوت زیاد 
بیشتر از حد پیشنهادي است. جز در مورد بندرعباس ها% نمونه60سرانه معابر در معابر:- 2

مترمربع سرانه 1/2به طور متوسط در حد هاتفاوت زیاد کمتر است، در باقی تفاوتکه با
% سطح است.10

سرانه مربوطه جز در یک مورد که سرانه بیشتر است (اراك) در باقی سبز و ورزشی:-3
مترمربع -7/14موارد کمتر و در مواردي بسیار کمتر است. به طور متوسط این کمبود 

یشنهاد است.% حد پ60معادل 
در این مورد در تمامی شهر، سرانه اتفاق افتاده کمتر از حد خدمات (غیر انتفاعی):-4

% حد پیشنهاد شده است.42مترمربع معادل 6پیشنهادي است و به طور متوسط این کمبود 
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% کمتر از حد 60% بیشتر و 40این خدمات به ترتیب تجاري و خدمات انتفاعی:-5
و بدون مورد رشت که استثناء است حدوداً از نظر سرانه متوسط معادل پیشنهادي است 

حد پیشنهاد شده است، گرچه از نظر سرانه کمی کمتر است.

هاي شهر زاهدان در سال پایه و پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعسرانه کاربري
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ره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعهاي شهر مراغه در سال پایه و پایان دوسرانه کاربري
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هاي شهر اراك در سال پایه و پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعسرانه کاربري
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هاي شهر یزد در سال پایه و پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعسرانه کاربري
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پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعهاي شهر رشت در سال پایه وسرانه کاربري
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هاي شهر شیراز در سال پایه و پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعسرانه کاربري
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هاي شهر بندرعباس در سال پایه و پایان دوره طرح در قیاس با پیشنهادات طرح جامعسرانه کاربري
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هاي پیشنهادي در شهرهاي نمونهشهر در ارتباط با محدودهجهات و چگونگی توسعه - د
بندي چگونگی توسعه شهر را در جمع25تا 19هاي شماره و نقشه18جدول 

دهد.شهرهاي نمونه نمایش می

بندي چگونگی توسعه شهر در شهرهاي نمونه: جمع18شماره جدول
وضعیت توسعه

شهر
جمع سطح ساخته دودهساخته نشده داخل محساخت خارج محدوده

شده و نشده درصدسطح (هکتار)درصدسطح (هکتار)
-210%40030%19020مراغه
-902%105940%1578اراك
-137%5825/19%44515رشت
-100%55022%45015زاهدان

+265%26510%53020یزد
-500%420030%370026شیراز

-2300%240022%1003بندرعباس
3884%8960163%5572107جمع

-484%128023%79615متوسط
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:فوق نشانگر آن است کههاي جدول داده
در تمامی شهرها به غیر از یزد مقدار ساخته شده در بیرون محدوده کمتر از .1

% سطح 8باشد. این تفاوت به طور متوسط معادل ساخته نشده داخل محدوده می
است.

%) 31مورد بندرعباس که حد ساخت و ساز در بیرون محدوده ناچیز (جز در .2
% است.15% و متوسط آن 26% تا 8است، در باقی موارد این حد بین 

% سطح 23% و به طور متوسط 40% تا 10سطح ساخته نشده داخل محدوده بین .3
است.

نونی و جمع ساخت و سازهاي غیرقا،در تمامی شهرها،به غیر از مورد استثناء یزد.4
باشد. این جمع به طور سطوح ساخته نشده کمتر از جمع سطح پیشنهادي می

حال آنکه در اغلب شهرها جمعیت ،هکتار است484متوسط در هر شهر حدود 
بینی از حد برآورد بیشتر شده و باید انتظار سطوح اشغال بیشتري را مورد پیش

خدمات و مسکونی این خصوصها بهداشت، که ظاهراً به علت عدول در سرانه
چنین نشده است.
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با وضع موجود شهر شیراز در پایان دوره طرح1358مقایسه محدوده پیشنهادي طرح جامع و مصوب سال 

توضیحات:
ساخته شده است.1358هکتار خارج از محدوده مصوب سال 1000
ساخته شده است.هکتار خارج از محدوده پیشنهادي2700
بایر باقی مانده است.1358هکتار از محدود مصوب سال 4200
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نقشه تطبیقی طرح پیشنهادي با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح شهر رشت

توضیحات:
درصد سطح شهر) خارج از محدوده پیشنهادي ساخته شده است.15هکتار (425
درصد از سطح محدوده پیشنهادي) بایر باقی مانده است.5/19ر (هکتا582
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هاي محدوده پیشنهادي طرح جامع با محدوده شهر اراك در پایان دوره طرحمغایرت

توضیحات:
درصد)، توسعه خارج از محدوده طرح جامع انجام شده است.8هکتار (157

درصد)، اراضی بایر در محدوده طرح باقی مانده است.40هکتار (1059
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مغایرت جهات توسعه شهر مراغه در حدفاصل دو طرح با پیشنهادات طرح جامع

توضیحات:
درصد) توسعه خارج از محدوده انجام شده است20هکتار (190
ي ساخته نشده است.درصد) از سطح محدوده پیشنهاد30هکتار (400
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در شهر یزد1358هاي توسعه شهر در پایان طرح جامع و محدوده مصوب مغایرت

توضیحات:
درصد از سطح شهر) خارج از محدوده مصوب احداث شده است20هکتار (530
درصد) از اراضی داخل محدوده مصوب، بایر شده است.10هکتار (265
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نقشه تطبیقی طرح پیشنهادي با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح در شهر زاهدان

توضیحات:
درصد سطح شهر) خارج از محدوده پیشنهادي ساخته شده است.15هکتار (450
درصد سطح محدوده پیشنهادي) بایر باقی مانده است.22هکتار (550
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امع) با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح در شهر نقشه تطبیقی طرح پیشنهادي (طرح هادي و طرح ج
بندرعباس

توضیحات:
درصد) توسعه خارج از محدوده اتفاق افتاده است.3هکتار (100

درصد) از اراضی داخل محدوده طرح هادي، بایر باقی مانده است.22هکتار (2400
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هاي جامع شهري در مقایسه با آنچه که به هادي طرحچگونگی استقرار معابر پیشن- ه
وقوع پیوسته است

هاي جامع شهريبندي وضعیت معابر پیشنهادي در طرح: جمع26شمارهجدول
وضعیت معابر

شهر
درصد معابر
احداث شده

درصد معابر
احداث نشده

معابر حذف شده
از برنامه

معابر احداث شده
بدون برنامه

--%75%25مراغه
%32-%74%26اراك
%28-%78%22رشت
%83-%79%21زاهدان

--%70%30یزد
-%2%75%25شیراز

%16-%84%16بندرعباس
%159%2%533%165جمع

%23%3/0%7/75%24متوسط

%) در 24% معابر، (به طور متوسط 30% تا 16شود بین به طوري که مشاهده می
% (به طور متوسط 84% تا 70اند. در حالی که بین لف طبق طرح احداث شدهشهرهاي مخت

هااند، این در حالی است که به طور متوسط در شهر%) معابر احداث نشده باقی مانده75
% معابر، بدون برنامه احداث شده است.23معادل 

توقع وجود دارد رسد و این ابتدا این امر کمی دور از انتظار به نظر می،در مورد معابر
ها به عنوان یکی از عناصري که احداث آن به بخش عمومی و آن هم شهرداري که خیابان

تر در شهر مرتبط است، بیش از این بتواند بر برنامه منطبق باشد. لیکن با توجهی عمقی
شود، زیرا این ها به خصوص بررسی چگونگی توسعه شهر علت مشخص میدیگر بخش

% سطح شهر ساخته نشده باقی مانده (متوسط 40% تا 10دهد بین مطالعات نشان می
(متوسط وجود داشته است% ساخت و ساز خارج از محدوده 26% تا 8%)، حال آنکه بین 23
%). یعنی بدیهی است با عدم ساخت و ساز بخشی از سطح شهر، معابر آن هم ساخته 15

ها بعد از ساخت و سازهاي ر مدتنشود (به خصوص با توجه به این امر که معموالً معاب
شوند) و با احداث بنا در خارج محدوده اجباراً معابري احداث شود معمول شهري احداث می

بینی نشده است.که در طرح پیش
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چگونگی انطباق تراکم ساختمانی پیشنهادي با وضعیت تراکمی در پایان دوره طرح در - و
شهرهاي نمونه

تراکم ساختمانی پیشنهادي با وضعیت تراکمی در انطباق ،در شهرهاي مورد مطالعه
% بوده است، که به طور متوسط نشانگر 8/14% و 9%، 16%، 15به ترتیب پایان دوره طرح، 

دهد.% انطباق است و نسبت پایینی را نشان می7/13
به دلیل البته باید اذعان داشت در شهرهایی که تراکم پیشنهادي بسیار متفاوت است، 

الزم است کلیه ابنیه به حد بازسازي برسند و سپس تراکم پیشنهادي را رعایت نمایند هآنک
توان انتظار داشت که تراکم پیشنهادي کامالً شکل گیرد.در محدوده زمانی طرح جامع نمی

مقایسه تطبیقی تراکم جمعیت مسکونی (خالص مسکونی) و تراکم کل جمعیتی در -ز
شهرهاي نمونه

قایسه تطبیقی تراکم جمعیت مسکونی و تراکم کل جمعیتی در شهرهاي نمونه: م27جدول 

تراکم
شهر

تراکم پایان دورهتراکم پیشنهادي طرحتراکم سال پایه
درصد بیشتر یا کمتر بودن 

پایان دوره پیشنهادي
خالص 
مسکونی

کل شهر
خالص 
مسکونی

کل شهر
خالص 
مسکونی

کل شهر
خالص 
مسکونی

کل شهر

-%20%3581873111493371198مراغه

-%60-%3191343002502469818رشت

%17%21372207802959442زاهدان

-%39%40061218912665622شیراز

%4%17158896829271230بندرعباس

برابر-%3061582521162351177اراك

-%12-%184117207991727717یزد
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مفاد زیر قابل استخراج است:27هاي جدول شماره از داده
در تمامی شهرهاي به غیر از یزد تراکم خالص مسکونی پیشنهادي کمتر از وضع -1

موجود است.
در دو شهر زاهدان و بندرعباس تراکم خالص مسکونی موجود در پایان دوره طرح -2

اولیه شهر نیز بیشتر شده است.نه تنها از تراکم پیشنهادي بیشتر، بلکه از تراکم 
در سه شهر رشت، اراك و یزد تراکم خالص مسکونی به وقوع پیوسته از -3

پیشنهادي و اولیه کمتر است.
تراکم خالص به وقع پیوسته در دو شهر شیراز و مراغه از تراکم پیشنهادي بیشتر -4

ولی از وضعیت اولیه کمتر است.
پیشنهادي و در یک شهر دیگر در یک شهر (اراك) تراکم جمعیتی برابر -5

(بندرعباس) نزدیک به آن است.
در چهار شهر تراکم پایان دوره کمتر از تراکم پیشنهادي و در یک شهر بیشتر از - 6

آن است (زاهدان).
در شهر مراغه و یزد تراکم به وقوع پیوسته از تراکم پیشنهادي کمتر و از وضعیت -7

سال پایه بسیار کمتر است.
کم پایان دوره هم از پیشنهادي بیشتر و هم از موجود بسیار بیشتر در زاهدان ترا-8

است.
به طور عام تراکم خالص مسکونی به وقوع پیوسته (به غیر از یک مورد استثناء) -9

% بیشتر است 42% کمتر تا 18در شهرهاي مختلف در طیفی قرار دارد که حدود 
ه طور عام در چهار مورد % بیشتر است. ولی ب17% کمتر تا 60و تراکم کل شهر از 

تراکم به وقوع پیوسته کمتر و در دو مورد تقریباً برابر و در یک مورد بیشتر است.

مقایسه ساخت و بافت پیشنهادي با ساختار شهر در پایان دوره طرح-ح
بندي استقرار عملکردهاي عمومی در محالت استخوان29و 28هاي شماره نقشه

ساختار کلی دیگر شهرهاي 34تا 30هاي شماره نقشهشهرهاي بندرعباس و رشت و
دهند.موردمطالعه را نمایش می
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مشخص است، در 34خصوص در نقشه شماره هاي یادشده و بههمانطور که در نقشه
اي در مرکز تمامی پیشنهادات ساختار متعارف شهرسازي مدرن یعنی تمرکز خدمات محله

اي در مرکز ناحیه پیشنهاد شده تر) و خدمات ناحیهلیفیزیکی محالت (به دور از معابر اص
است. ولی آنچه شکل گرفته بسیار نزدیک به وضع طبیعی شهرها در سال پایه است که 
نشان از تمایل مردم در استقرار عملکردها در جوار معابر همسنگ (هر کاربري) دارد. (نقشه 

)35شماره 
بندي پیشنهادي طرح هادي بندرعباساستخوان
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بندي پیشنهادي طرح جامع رشتاستخوان
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سیماسازي معابر اصلی به وسیله واحدهاي مسکونی و استقرار خدمات در مرکز هندسی مجموعه در طرح 
جامع بندرعباس
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کاربري اراضی پیشنهادي طرح جامع شهر اراك

بندي پیشنهادي طرح جامع مراغههاي استخوانمشخصه
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جامع مشهدطرح 

با رانده شدن خدمات به مرکز ناحیه و محله، بخش اعظم سیماي معابر اصلی بوسیله واحدهاي 
شود.مسکونی (اغلب نماي غیر اصلی واحدهاي مسکونی) ساخته می
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طرح جامع بهبهان، در سیماسازي معابر بوسیله واحدهاي مسکونی
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یم شهر شوشترنحوه استقرار مراکز خدماتی در بافت قد
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هاي پیشنهادي با آنچه که در پایان دوره طرح بندي کلی مقایسه تطبیقی طرحجمع- ط
به وقوع پیوسته است

هاي اقتصاديبینیمطالعات و پیش-1
هاي اقتصادي در سه بخش بینینشان داده شد، پیش8همانطور که در جدول شماره 

اند:فتهعمده فعالیت در عمل به شکل زیر تحقق یا
برابر در واقعیت تغییر کرده است.2/2تا 1/0هاي بخش کشاورزي از بینیپیش- الف
بینی تغییر % اضافه پیش63بینی تا % کمی پیش42هاي بخش صنعت از بینیپیش-ب

کرده است و شکل غالب، عدم تحقق به علت نرسیدن به سطح برآورد شده بوده است.
بینی تغییر % اضافه پیش30بینی تا % کمی پیش50از هاي بخش خدمات بینیپیش-ج

بینی نسبت به آنچه به وقوع کرده است و شکل غالب در این بخش، اشتباه در کمی پیش
باشد.پیوسته می

جمعیت- 2
% تا 69ها در شهرهاي نمونه از بینینتیجه مطالعات جمعیتی نشان داد که پیش

ها با اشتباه بینی% موارد پیش70ته است. در باشد که به وقوع پیوس% تعدادي می143
% 15% بیشتر بوده است. در 43% کمتر تا 30بینی از اند. یعنی پیشفاحش مواجه بوده

بینی تا حدودي صحیح است، ولی برآورد جمعیت در سال پایه غلط بوده است موارد، پیش
بینی صحیح انجام شده است.% پیش15(مراغه) و در 

هاي هریک از عملکردهاي شهري)استقرار عملکردها (سرانهبینی پیش-3
بندي چگونگی استقرار عملکردها آورده شد. جدول شماره جمع11در جدول شماره 

هاي پیشنهادي با پایان دوره طرح را نمایش اي از چگونگی انطباق سرانهخالصه35
فاعی بسیار کمتر از حد شود که سبز، ورزشی و خدمات غیر انتدر مجموع دیده میدهد.می

اند.بینی شده تحقق یافتهپیش
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هابندي چگونگی تحقق توسعه در جهات موردنظر و محدودهجمع-4
اي از آن در جدول بندي مذکور انجام شده است و چکیدهجمع12در جدول شماره 

% 26ا % ت3در تمامی شهرها ارقام این جدول نشانگر آن است که گردد.ارائه می36شماره 
% تا 10سطح موردنظر براي توسعه در خارج محدوده شکل گرفته است، درحالی که بین 

% داخل محدوده ساخته نشده باقی مانده است.40

درصد سرانه آنچه که به وقوع پیوسته است نسبت به سرانه پیشنهادي: 35جدول شماره 

سبز و ورزشیمعابرمسکونیشرح
خدمات 

(غیرانتفاعی)
تجاري و 

خدمات انتفاعی
%78%58%95%135%92مراغه
%40%32%131%113%112اراك

%30%50%6%84%96رشت
%135%39%23%121%70زاهدان

%140%44%93%129%121یزد
%127%106%5%82%82شیراز

%24%95%15%55%53بندرعباس
626719368424574جمع

%82%60%53%103%90متوسط

مقایسه درصد ساخت و سازهاي خارج از محدوده و سطح ساخته نشده داخل محدوده: 36جدول شماره 
متوسط تمام شهرهابندرعباسشیرازیزدزاهدانرشتاراكمراغهشرح

درصد احداث 
خارج از محدوده

20%8%15%15%20%26%3%15%

درصد ساخته نشده 
داخل محدوده

30%40%5/19%22%10%30%2%23%

بندي چگونگی استقرار معابر در شهرهاي نمونهجمع-5
معابر پیشنهادي با وضع موجود اي از چگونگی انطباق خالصه13جدول شماره در

درصد تحقق معابر آورده شده است. همانگونه که 37در جدول شماره ودرج شده بود
اند و م معابر طبق برنامه احداث شدهبه طور متوسط حدود یک چهار،شودمشاهده می

اند.معادل همین مقدار نیز معابر برخالف برنامه شکل گرفته
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هاي جامعدرصد تحقق معابر پیشنهادي طرح: 37جدول شماره 

درصد احداث معابر
درصد معابر

احداث شده بدون برنامه
توضیح

--%25مراغه
-%32%26اراك
-%28%22رشت
-%83%21زاهدان

--%30یزد

-%25شیراز
% معابري که طبق برنامه باید انجام 2

شد، حذف شده است.می
-%16%16بندرعباس
-%23%24متوسط

ها در پایان دوره طرحهاي پیشنهادي در مقایسه با تراکمچگونگی تطابق تراکم-6

تراکم ساختمانی:
هاي ساختمانی به طور متوسط در کمتر از نشان داد که تراکم"و"مطالعات بخش 

در پایان دوره طرح شکل گرفته بود.ها% سطح شهر15

تراکم جمعیتی خالص مسکونی:
بینی شده %+ مقدار پیش42تا -%17تراکم خالص مسکونی در پایان دوره طرح از 

بوده است.

تراکم جمعیتی خالص مسکونی:
عیتی در شهرهاي نمونه در یک مورد برابر نشان داد که تراکم جم"ز"اطالعات بخش 

%+ متغیر بوده و در اغلب موارد کمتر از 17تا -%60بینی بوده و در باقی موارد از پیش
مقدار تعیین شده طرح است.
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مقایسه ساخت و بافت پیشنهادي با ساختار شهر در پایان دوره طرح-7

وهاي شهرسازي مدرن یعنی با ها، ساختار پیشنهادي شهر بر اساس الگدر اغلب طرح
تقسیمات شهري مشخص و استقرار خدمات در مراکز فیزیکی نواحی و محالت (به دور از 

دهد که به هیچ عنوان این امر هاي پایان دوره طرح نشان میمعابر اصلی) بوده است. نقشه
در شکل نگرفته بلکه شهرها از الگوي طبیعی توسعه شهري، یعنی استقرار عناصر همسنگ

اند.کنار معابر همسنگ آن پیروي کرده
هایی از نمود عدم موفقیت مواردي که در گذري کوتاه به آنها اشاره شد نمونه

ها بوده است که چنان که ها و اهداف طرحآلهاي شهري در راستاي دستیابی به ایدهطرح
توان با نمیهاي فعال دارد و خواهیم دید ریشه در پیچیدگی محیط و خصوصیات سازمان

ها به شناخت کافی از ماهیت این ها به کلیات و مصداقتقلیل دادن کیفیات و مفهوم
هاي پیچیدگی دست یافت. مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که روش

شناختی شهرسازان به هیچ وجه با ذات پیچیدگی سیستم فعال شهري سنخیت نداشته 
هاي ان براي شناخت این پیچیدگی با استفاده از روشاست و تالش هرچه بیشتر شهرساز

افزوده است. از این رو بر آن خواهیم بود که بررسی گرایانه تنها بر میزان بحران میتقلیل
سال گذشته در اختیار 25هاي شهري این نقیصه را بر پنج مورد عمده که مطالعات طرح

ز:گذارد استوار نمائیم. این پنج محور عبارتند امی
هاي اقتصادي و اجتماعی).هاي صحیح تحوالت (به ویژه در بخشبینیعدم امکان پیش- 
هاي اقتصادي طرح.مالی و بازتابتأمینعدم توجه به چگونگی -
گیري طرح.هاي آنها در شکلعدم عنایت به نقش مردم و خواست-
هاي شهري).توجهی به عوامل کالبدي مؤثر (در عدم تحقق طرحبی-
گیرد.به تحوالت و تغییراتی که در طول برنامه شکل میعدم توجه-
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ي شهريهاعلل شکست طرحیابیریشه
توان به اشتباه، قصور و میي جامع را نهادهد که شکست طرحمینشانهابررسی

و یا ریزيبرنامهپایین بودن سطح فنی تهیه کنندگان طرح و یا ناتوانی و عدم اعتقاد به 
اهی مجریان آن نسبت داد.پایین بودن سطح آگ

25در طول هاعدم توان تهیه کنندگان طرح و مجریان تمامی طرحاینکهگذشته از 
نیز این امر را هاي کارشناسی طرحهاتواند پذیرفتنی باشد، بررسیمیسال به خودي خود ن

راده در زمان خود به فنون، دانش و اهاکند و نشان دهنده آن است که اغلب طرحمیاثبات 
ي از مطلب پرداخت. از تردقیقیابیریشهند. بنابراین باید به اهحداقل براي انجام مجهز بود

تقریباً بینیپیشي گذشته پیرو عامل شناخت دقیق از وضع موجود و هاآنجا که اصوالً طرح
علل شکست باید به همین دو اصل پرداخت.یابیریشهقطعی آینده استوار بوده است، در 

ئل شناختمسا
مفاهیمی از شناخت را مطرح "شناخت شناخت"کتاب روش 3ادگار مورن در جلد 

ناتوانی شناخت «نماید: میکند که کامالً با توقعات گذشته ما از شناخت مغایر است و اثبات می
»باشد.میي آن هاجزئی از امکانات شناخت است و امکانات شناخت هم جزئی از محدودیت

، شرایط اساسی شناخت را بر ما آشکار هان هم مانند مسأله محدودیتمسأله عدم یقی
کند و در هر سطحی و صورتی از شناخت صادق است. علل عدم یقین بسیار است. در می

کنیم:میاینجا به چند نمونه آن اشاره 
عدم یقین که در ذات رابطه شناختی وجود دارد.- الف

شود:یماز موارد زیر ناشی هایقیناین عدم 
از عدم توانایی ما به شناخت جزء از راه محاسبه عالئم و نمادها که ما را نسبت به -1

کند (ما عینیت واقعیت شناخته شده را میماهیت عمیق واقعیت دچار عدم یقین 
.توانیم)میتوانیم تعیین کنیم ولی واقعیت این واقعیت را نمی

اساس نظریه شانون در هر ارتباطی خطر اشتباه که در هر ارتباطی وجود دارد. بر-2
ضایع شود، یعنی خطر عدم » هیاهو«این خطر وجود دارد که پیام تحت تأثیر 

یقین و اشتباه وجود دارد. شناخت انسانی مستلزم ارتباطات بیشماري نه تنها 
ي حسی و جهان خارج، بلکه به ویژه در درون دستگاه هامیان دریافت کننده

باط میان افراد است و این چیزي است که خطر عدم مغزي و نیز ارت- عصبی 
کند.مییقین و اشتباه را چند برابر 
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عدم یقین ناشی از محیط-ب
گر همیشه حاوي رخدادهاي تصادفی، نامنظم و مبهم است و مشاهدهبرايمحیط 

مشکل (یا ناممکن) است بگوییم که یک پدیده تصادفی از نظم جبري نهایی متابعت 
نه و یک پدیده مشخص، تصادفی است یا نه.کند یا می
ي ناشی از ماهیت مغز در امر شناختهاعدم یقین- ج

شوند:مییقین از عوامل زیر ناشی عدماین 
از محدودیت نسبی دستگاه شناختی؛-1
ي حسی؛هااز محدودیت-2
ي متقابل مغزي؛هااز تکثر ارتباط متقابل و برگردان-3
از ماهیت تصاویر ذهنی-4

کند و آن را کم و میي حسی دستکاري هات آنکه ادراك روي پیامبه عل- الف
کند.میزیاد 

شود چیزهایی را ببینیم که میبه خاطر خصلت توهمی ادراك (که باعث -ب
بینیم).مین

ت جنبه سبه خاطر خصلت هیستریک تصاویر ذهنی (که با آنچه تخیلی ا-ج
دهد).میواقعی 

ل در بطن تصاویر ذهنی.به خاطر یگانگی واقعیت و خیا- د
به خاطر توجه انتخابی و دلیل تراشی ناشی از عوامل فرهنگی در خود تصاویر - ه

ذهنی.
به خاطر فراموشی، غیر قابل اعتماد بودن و تغییر شکل محتویات حافظه.-5

العاده ماشین مغزي انسانعدم یقین ناشی از پیچیدگی فوق-د
شوند:میاز عوامل زیر ناشی هایقیناین عدم 

ناپذیر اشتباه که راهبردهاي شناختی، در شرایط پیچیده، در رویارویی خطر اجتناب-1
شود.میي در هم و برهم با آن مواجه هابا امور تصادفی بیشمار و کنش و واکنش

مشکل بودن حفظ تعادل در ساده کردن امور (براي سریع رسیدن به هدف) و -2
ردن تمام وجوه یک موقعیت).(براي به حساب آوهاآننپیچیده کرد
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ي ناشی از ماهیت روحی شناختهاعدم یقین-ه
که درباره ماهیت عمیق و رابطه روح و واقعیت است.-1
ردازد (عدم تجلی واقعیت).پیی که شناخت نظري باید بهاعدم آگاهی از هزینه-2
ي منطقی.هامحدودیت و نارسایی-3
اجتناب کند.تواند میي از آن ناهخطاهایی که هیچ اندیش-4
موجود میان امور تجربی و عقلی (وقتی مشاهده یا تجربه، می ي دائهاتعارض-5

کند، آیا حق با عقل است مینظري را که از جهت عقلی پذیرفته شده است، رد 
آورد یا حق با تجربه است که علیه توجیه عقلی میکه در رد پدیده ظاهري دلیل 

.آورد؟)میدلیل 
تراشی و لیسم (قبول فکر به جاي واقعیت)، به دلیلآهگرایش همیشگی به اید- 6

ي اهي و افساناهتوجیه (زندانی کردن) واقعیت در نظام منسجم عقلی و به اسطور
کردن امور.

-عقلی با تفکر نمادین - کنش متقابل و تقابل ناآگاه میان تفکر تجربی -7
ي.اهاسطور

تي ناشی از خودمحوري ذاتی هر شناخهاعدم یقین- و
محوري ذاتی در محوري و جامعهکننده فرهنگي ناشی از عوامل تعیینهاعدم یقین-ز

شناخت
نیز که بر شناخت بینیپیشممکن نیست، به طریق اولی وقتی شناختترتیببدین 

تواند به منصه ظهور برسد.مین،وضع موجود و برآورد تحوالت و تغییرات آن متکی است

چه باید کرد؟
شهري در گذشته (به آن شکلی که با آن ریزيبرنامهدو اصل اساسی کهمعلوم شد 

ي هاشده) دست نیافتنی بوده است. بدین ترتیب هرگونه اصالحی در روشمیبرخورد 
تواند راهبردي براي بیرون رفتن از مشکل میموجود با توجه به زیر سؤال رفتن اصول آن ن

ممکن نیست. همانطور که ادگار مورن در کتاب باشد. از سوي دیگر بدون شناخت اصوالً بقا
گوید:میسرمشق گمشده 
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تواند خود را سازمان دهد مگر با میحیات امکان پذیر نیست. حیات نشناختبدون «
پذیرد مگر با شناخت. حیات بدون شناخت نه تداوم تواند صورتمیمحاسبه و محاسبه ن

»یابد نه بقا.می
دیدي را جستجو کرد.ي جهاباید راهترتیببدین 

(دیالژیک) کنش با عمل، ارتباط و معادله، تأمل و انتقاد است که راهبرد گفتماندر 
کند.میشناخت بهترین توشه راه خود را پیدا 

توانیم حوزه میکند. ولی میبه راحتی عمل ناقلیدسیدر چارچوب هندسه جزفهم ما 
یم هندسه غیر اقلیدسی را اهمیم، ما توانستزیر و باالي نوار میانی را محاسبه کنیم و بفه

بنیان کنیم و شاید هم واقعیتی وراي زمان و مکان کشف کنیم.
) (این یا آن) متابعت tiers excluمنطق ما از اصول اینهمانی، تضاد و حالت سوم (

توان از منطق دیگري هم استفاده کنیم که در ناکجا آباد، در وراي منطق ما میکند. ولی می
کند و حتی منطق خود را به خاطر دالیل منطقی زیر پا بگذاریم.میسیر 

ي ما هاتوانند اصول تبیین کننده را تبیین کنند. تبیین کنندهمیما نيهاتبیین
دادن که توانایی شکلبدانداند. هرکس باید (علت، قانون، نظم و عقل) خود غیر قابل تبیین

تواند مسائل به ظاهر غیرقابل حل را حل کند. ولی باید میتهورآمیزترین مفاهیم را دارد و 
راه حلی براي مسأله حقیقت وجود ندارد، باید بدانیم که ،در عین حال بدانیم که از پیش

شود و در جایی که ناشناخته و شاید هم غیرقابل شناخت میشناخت هرگز کامل و جامع ن
ماند.میاست ناتمام از شناخت باز 

ي است که آن به نوبه اهیم که شناخت شناخت مستلزم تفکر پیچید، دیدسانبدین 
مولد بودن (روش مناسب براي - خود مستلزم شناخت شناخت است. به همین ترتیب، خود 

ي را ایفا نماید.اهکنندتواند در بطن مسأله شناخت نقش تعیینمیتفکر درباره پیچیدگی) 
که تخیل و انتزاع هم الزم است. این بدان معنی بنابراین براي شناخت نه تنها کدگذاري بل

باید الزاماً براي آنکه شناخته شود، به صورت عالئم و نمادها، تصورات، هااست که واقعیت
درآیند و غیرواقعی شوند. با این غیرواقعی بودن است که شناخت به هاگفتارها و ایده

ان دهد و به وسیله این سازمان رسد، ولی این غیرواقعیت باید خود را سازممیواقعیت 
گیرد.میاست که شناخت در ارتباط با واقعیت قرار » واقعی«
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تواند دقیقاً با ادراك جهان در میتوان فهمید که دستگاه شناختی ما می، سانبدین 
جدا، مجزا و متفاوت گرداند. پس اصالت آن، از توانایی ادراك خارج خود، خود را از جهان 

خود، جدایی ناپذیر است.جهان در درون
روح ماست و روح ما در جهان است. به عبارت دیگر: جهان در روح ماست و درجهان 

این در هستی ما و هستی ما در جهان است.
تواند در خور میي که اهتواند تبیین نماید و محورهاي اساسی نظریمیرا فرداآنچه 

ند:اهکرداین مهم باشد را اساتید بزرگ به شرح زیر بیان
1یعنی تصادف سازنده"هیاهوست"حاصل از "نظم"به این اصل که فاسترفن -

اعتقاد دارد.
تأکید دارد."2ي خود سازمان دهندههاسیستم"گانتر به گتارد-
دارد که بینش طبیعت میگوید همه چیز ما را بر این میمسکوویچیسرژ -

م.غیرانسانی و انسان غیر طبیعی را رها سازی
و هااست که در جامعه انسانی نه فقط سلسله مراتب بلکه تعارضمعتقدبعالوه -

دهند.میهمبستگی هم جزئی از مبانی سیستم سازمان یافته را تشکیل 
شود، مینویمان بر این اعتقاد است که ماشین مصنوعی به محضی که ساخته -

طور موقتی) زوال ناپذیر و حتی گردد در حالی که ماشین زنده (حداقل بهمیزوالش آغاز 
مولد است. یعنی این خصلت را دارد که پیچیدگی خود را افزایش دهد.

کند، بلکه از آنتروپی میگوید موجود زنده نه تنها از انرژي تغذیه میشرودینگر-
کند.میمنفی یعنی سازمان پیچیده و اطالعات هم تغذیه 

دانش رایج تا «گوید: میدر این باره "سرمشق گم شده"در کتاب مورنادگار -
پذیر باشند. یعنی چیزي که داد که کمیتمیهمین یکی دو دهه اخیر تنها به چیزهایی بها 

باشد و متأسفانه "رقم"بتواند به واحدهاي جدا و ناپیوسته تبدیل شود و یا قابل تبدیل به 
»عاجز است.تري عالیهاهنوز در ایجاد بنیان نظري قابل قبول در زمینه

1. Von Foerster, Heins; Order From Noise
2. Gunther, Gottard; Self-Organizing System
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دهد، در حالی میي خود را کاهش هانظام پیچیده مفرط، نظامی است که محدودیت
دهد. بنابراین در مقایسه با میکه توانایی سازمانی، به ویژه توانایی تغییر خود را افزایش 

و تمرکزیافتگی کمتري دارد، ولی داراي ترنظام کمتر پیچیده، سلسله مراتب ضعیف
وي راهبردي و اکتشافی است و به شدت وابسته به ارتباط متقابل است.ي قهاتوانایی

، اختالل یا هیاهو و خطا، آنتروپی سیستم را افزایش نظمیبی، مصنوعیدر ماشین 
شود. ارگانیسم زنده همراه با میدهد، یعنی باعث زوال و فرسایش و نابسامانی آن می
توانند حتی میالزاماً فرساینده نیستند بلکه کند، که اینهامی، اختالل و خطا کار نظمیبی

ي زیادي براي هااحیاءکننده هم باشند. به عبارت دیگر ماشین زنده در مجموع از توانایی
زندگی برخوردار است.

هوشمند، چند مرکزي است؛ بدون اینکه مرکزي بر مراکز دیگر تسلط مغزدر واقع 
کنش متقابل و تداخل با سلسله مراتب ضعیف، داشته باشد. روابط میان این نواحی از راه 

گیرد.میي ممکن سلسله مراتب انجام هاحتی با پدیده
اکتشافی راهبردي و ابداعی و به طور خالصه توانایی ریزيبرنامهمغز پیچیده توانایی 

ي هانظم، پیامي (روانی) ناهمگون، فزاینده و بیهاایجاد نظم از هیاهو را دارد. یعنی از راه
متناقضی را یافته است.

) حاکم است.Order From Noise("نظم بر هیاهو"پیچیدگی اصل بااليدر سطح 
دهنده، ، سازماننظمیبی، حالتی است که در آن کنش میان نظم و کمالحالت 

منعطف، مبتکر و خالق است. جایی که تداخل کیفیات باالي مغزي مرکزي آماده به وجود 
آورد.می

سازمان اجتماعی است که تا حدي مشابه مغز هوشمند است. محیطی لیناوشهر بزرگ 
چند مرکزي؛ اتصال پیچیده سازمانی و ارتباط متقابل تصادفی است. با پیشرفت تمدن شهري، 

ي وسیع به هافرهنگی در حوزه- شده و مناسک اجتماعی ریزيبرنامهي خشک هاجبریت
کند. جبریت میي عاطفی و غیره کاهش پیدا هاسود حرکت تصادفی منافع اقتصادي، محرکه

نظمی شود. با گسترش بیمیین جبریت مکانیکی آماري این حرکات شبه برونی، جایگز
آید. این پیچیدگی زیاد در عین حال ظاهريِ (یادشده) حرکت فردي، پیچیدگی زیاد پدید می

شود.هاي فردي، جمعی، اقتصادي، فکري و غیره را موجب میآزادي
تصادفی نظم و هاي آزادمنشانه و به باز شدن راه، میان بازي به گرانشزیادیدگی پیچ

شود.نظمی منتهی میبی
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هاي بسیار پیچیده نیاز دارند، یعنی براي رشد خود به سازمانپیچیدههاي فوق کانون
نظمی یا آزادي نیاز دارند.همچنین به افزایش بی

زدایی دائمی و تجدید سازمان دائمی، سازماننظمی، بازي نظم و بیهماناین بازي 
اطالعات و هیاهو، آنتروپی و آنتروپی منفی است. ولی در عین حال انسان را به باالترین 

شناسیم سوق داده است.درجه پیچیدگی، گشودگی و عدم تعیین که تاکنون می
دقیقاً زیادي تناقض (پارادوکس) همسانی و تنوع را با خود دارد ودرجهبشریت تا 

براي همین است که تا این حد توانایی تکامل دارد.
شناختی به فرهنگی به طرز وسیعی بیشتر از حوزه زیست- تکامل حوزه اجتماعی 

پذیري نظام مولد وابسته است.پارادوکس وحدت متغیر و تنوع

بنديجمع
است حوزه سیالیوجود ندارد، آنچه هست"کانتی"دیگر دیوار مفرغی حالدر هر 

."پدیده و جوهر"میان 
بعالوه دوران ساده کردن مباحث و تجزیه آنها به عوامل سازنده سر آمده است 

)Reductionismتواند ما را به )، چون اثبات شده این تجزیه کردن و ساده نمودن نمی
شناخت عوامل پیچیده به خصوص به پیچیدگی شهر موفق گرداند.

دوران نظریه بسته، جزئی و «نویسد: می"شدهسرمشق گم"ادگار مورن در کتاب 
»اندیشانه به سر آمده، عصر نظریه گشوده، چندوجهی و پیچیده آغاز شده است.ساده

نظمی، العاده، پیچیدگی، بیترین کانون جامعه تاریخی، محیط نظم خارقشهر زنده«
»ابداع و هیاهوست.

ابه مغز هوشمند است و شهر بزرگ اولین سازمان اجتماعی است که تا حدي مش«
»محیطی است چند مرکزي با اتصال پیچیده سازمانی و ارتباط متقابل تصادفی.

ریزي شهري بود که مشخصات آن را بنابراین باید به دنبال روش نوینی براي برنامه
"نظمی منظم یا نظم در آشفتگیبی"به نام يآنچنان که گفته شد در تئوري جدید

)Chaosن کرد. در فصل سه به طور خالصه به شناخت این تئوري جدید توان بیا) می
پردازیم.می



فصل دوم
هاي شهري ایران و جهانهاي طرحمشکالت و نارسایی

و رویکرد به تحول در آنها






گیرد و و شهرسازي (ایران) از سرشت پیچیده شهر نشأت میاگرچه مسائل شهرها

کشور است، ولی همانطور که در دنباله خواهد آمد به تماعی متأثر از مشکالت اقتصادي و اج
هاي منبعث از آن است.طریق اولی حاصل خرد و اندیشه شهرسازانه و برنامه

اران مدرن زیرنظر مدرست در زمانی که اصول منشور آتن در چهارمین کنگره مع
شد (در تأکید میهاي انسانی و معماري در شهرها به تصویب رسید و بر ارزش"لکوربوزیه"

کفیل شهرداري تهران به روش "کریم آقا بوذرجمهر"پهجري شمسی) سرتی1313سال 
گشود. هاي جدید تهران را در بافت قدیم شهر میشهردار پاریس، خیابان"بارون هوسمان"

آمد و گروه گروه ساکنین آن به اي به اهتزاز در میهر روز پرچم سرخی بر فراز محله
هاي گذاري به تاریخ، ساختمانشدند و بدون ارجدید پیرامون شهر رانده میهاي جمحله

.1شدهاي میراث تاریخی دوره قاجار بنا میجدید دولتی بر ویرانه
البته تنها این یک نمونه نبود بلکه مسبوق به دو سابقه ملی بود، یکی طرحی که در 

هاي شهري را پیشنهاد نموده بود.گونه طرحتهیه شده بود و مشابه این2براي همدان1307
که در پی استخدام تعدادي از مهندسین خارجی و "احداث و توسعه معابر"دوم مقررات 

به تصویب مجلس 1312تشکیل دفتري در وزارت داخله، تدوین گشت. این مقررات در 
هاي رسید و منجر به این شد که ظرف مدت کوتاهی بسیاري از شهرهاي کشور با طرح

پایی تغییر شکل یابند.چلی
) 1915به نام شهرها در تحول ("پاترك گدس"در آن موقع، دو دهه از انتشار کتاب 

گذشت. از دیدگاه او شهر، یک سیستم پیچیده متشکل از ساختارهاي متفاوت و می
اي بود. بنابراین متدولوژي سنتی شهرسازي رشتههاي مختلف و طبعاً موضوعی و میانمقوله

ادراکات هاي تجربی و اي و فیزیکی و بر اساس برداشتک رشته عملیات حرفهکه از ی
طرح) و با درك - تحلیل -شخصی شهرساز استوار بود، باید بر پایه الگوي علمی (بررسی 

همه جوانب و وجوه به طور جامع انجام پذیرد.

.1374. تهران. 1هاي خام شهرسازي. مجله هنرهاي زیبا، شماره سعیدنیا، احمد؛ اندیشه.1
احتماالً اولین طرح شهري معاصر.2
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پایه سال بر تفکر شهرسازي علمی سایه انداخته بود و بر60مدت "گدس"نظریات 
در انگلیس، سپس آمریکا و باالخره 1947هاي جامع از لگوي طرحاهمین اندیشه، مدل یا 

باقی جهان به عنوان متدولوژي غالب شهرسازي شکل گرفت؛ که به طور خالصه کلیات آن 
بندي کرد:توان جمعرا به شکل زیر می

ندسی نشأت هاي تخصصی معماري، ممیزي و مهریزي از حرفهاین شکل از برنامه
گرفته و درنتیجه براي آن دسته از مشکالت شهري که عمدتاً خصوصیات کالبدي دارند 

بندي، کنترل تراکم، مقررات ساختمانی و استانداردها، مثل کاربري اراضی، ناحیه
هاي باالدست ریزي، اهداف خرد و کالن جامعه از برنامهنماید. در این برنامهریزي میبرنامه

ریزي شود. بدین ترتیب برنامهاند، اخذ میگیري شدهایندگان سیاسی تصمیمکه توسط نم
- جامع، در عین حال که بر محیط کالبدي کنترل دارد، در رابطه با تصمیمات اجتماعی 

گذارد، قدرت و توانایی سیاسی و اقتصادي که بر فرآیندهاي تهیه، اجرا و مرور برنامه اثر می
الزم را ندارد.

ربه شهرسازي بعد از جنگ جهانی در اروپا، مشکالت این رویکرد یا طرز سال تج25
تفکر را به تدریج آشکار ساخت و به شرحی که خواهد آمد تحوالتی در آن پدید آمد.

ریزي شهري در ایران با جهان یکبار دیگر رخ نمود و در عوارض ناهمزمانی برنامه
شهرسازان جهان قرار داشت، یعنی در هاي جامع مورد انتقاد کوبندههمان حال که طرح

.گردیدو الگوي شهرسازي کشور 1، طرح جامع تهران با همین سیاق تهیه1347سال 

هاي شهريریزي طرحتغییرات بنیادین در برنامه
توان شمسی) را می60تا 50اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدي («

هاي جامع در بیشتر کشورها دستخوش رحهاي درخشان تحقیقات شهري دانست. طسال
"ریزي عملبرنامه"و از سوي دیگر به "ریزي فضاییبرنامه"دگرگونی شد و از یک سو به 

گرایش یافت.
این تحوالت برپایه متدهاي تحلیل سیستمی، به جاي صرف نیرو براي شناخت جامع 

عمل و هم در تئوري موضوعی، تالش خود را متوجه تحلیل جامع مسأله کرد. زیرا هم در

تصویب شورایعالی شهرسازي و معماري رسید.و بعداً به.1
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درست از مسأله "بنديصورت"مشخص شده بود که حل مسأله بیش از هر چیز مستلزم 
1»است.

2بندي و تعریف کرد.توان به شکل زیر دستههاي یادشده را میبه طور خالصه روش

ریزي ساختاريبرنامه- یک
عمل یا جدید) ریزي در بریتانیا و سپس در آمریکا (تحت عنوان برنامه1968از 

ریزي یک ناحیه است و ریزي ساختاري نضج گرفت. ساختار درواقع چارچوب برنامهبرنامه
ها و رابطه بین آنها، الگوي کاربرد زمین و شامل موضوعاتی چون پخشایش جمعیت، فعالیت

ها، شبکه ارتباطات و سیستم خدمات عمومی است.توسعه ناشی از فعالیت
ریزي سنتی، عالوه بر افزوده شدن چند مرحله تاري با برنامهریزي ساختفاوت برنامه

گذاري و ریزي سنتی یعنی شناسایی، تحلیل، سیاستاصلی و مهم دیگر به مرحله برنامه
باشد.ریزي اقتصادي و اجتماعی میتوجه بیشتر به امر برنامه

توان خالصه کرد.ریزي سنتی و ساختاري را در خطوط زیر میتفاوت برنامه

ریزي ساختاري در انگلستانروند تهیه برنامه

.1374. تهران. 1هاي خام شهرسازي، مجله هنرهاي زیبا، شماره سعیدنیا، احمد؛ اندیشه.1
زهـره  «تـألیف  » ریـزي شـهري  برنامه«ریزي وتعریف (خالصه شده) آنها از تئوري هاي مختلف برنامهبندي روش. گروه2

اخذ شده است.» دانشپور
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ریزي مبتنی بر نگرش سیستمیبرنامه-دو
یابی به هدف (یا اهدافی) خاص عمل سیستم، کلیتی است از عناصري که براي دست

اي از روابط متقابل بین آنها برقرار است و داراي سازمانی خاص از عناصر و کند و شبکهمی
روابط است.

با 50الت متحده در اوایل دهه اریزي شهري ابتدا در ایکر سیستمی در برنامهتف
مطالعه سیستم حمل و نقل دیترویت آغاز شد.

این روش با نقد تفکري که عمدتاً شهر را به عنوان سیستمی مکانیکی مشاهده 
د. دینماید، قائل بر تفکري شد که شهر را سیستمی دائماً در حال تکامل و تحول میمی

مدافعین این نگرش معتقدند که تا زمان پیدایش نگرش سیستمی، به شهر به صورت کلیتی 
) درواقع توجه به spatial planningریزي فضایی شهر (شد. برنامهمتشکل نگریسته نمی

ابعاد دیگر به غیر از کالبدي را مطرح نمود.
ریزي، تنظیم نامهریزي سیستمی عبارت است از: تصمیم به پذیرش برمراحل برنامه

گذاري مسیرهاي گزینه اهداف کالن و تعیین اهداف خرد، بررسی مسیرهاي ممکن، ارزش
به منظور انتخاب یک مسیر برتر و اقدام براي اجراي برنامه شامل اعمال مستقیم و کنترل 

ممتد.

ریزيریزي وکالتی و یا تعاون برنامهبرنامه-سه
"اقدامات جامعه"الحات اجتماعی تحت عنوان میالدي راهبرد اص60در طول دهه 

آید.ریزي وکالتی، یک شکل آن اقدامات به حساب میمطرح شد که برنامه
ریزي و دوم ریزي دو هدف کلی دارد: اول تعاون در امر برنامهاین نوع برنامه

گیري در جهت رفع تبعیض و محرومیت شهري.سمت

)Strategic Choiceریزي اختیار راهبردي (برنامه- چهار
ریزي) دو متخصص تحقیق در عملیات (افرادي بدون تخصص برنامه60دهه لدر اوای

گیري دولتی را به کاربردند و نتایج درخشانی حاصل گردید که بعداً به ترتیبی که تصمیم
ریزي شهري به کار گرفته شد.بیان خواهد گردید، در برنامه
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روست، مشکل ریزي روبهدر برنامه"علومینام"ریزي همواره با مشکل برنامه
ریزي با آینده سر و کار گیرد که برنامهنه تنها از این حقیقت سرچشمه می"نامعلومی"

دارد، بلکه از این امر هم متأثر است که در وضعیت حال نیز نکات متعددي وجود دارد که 
تواند آنها را بداند یا درك نماید.ریزي نمیبرنامه

هاي قابل شناسایی و کنترل (یا ریزي در حیطه جنبهعمول و سنتی، برنامهبه طور م
پذیرد، اما نگرش اختیار راهبردي صورت میشود قابل کنترل هستند)آنهایی که تصور می

"نامعلومی"ناشدنی (یا قید) و متغیرهاي ناشناخته یا به دنبال تشخیص متغیرهاي کنترل

هاي متداول مهندسی شناخت است.امروز از روش"هاینامعلوم"سازي باشد. مدلنیز می
پذیري و تأکید بر عمل ریزي راهبردي بر کاهش نامعلومی، ایجاد انعطافاصول برنامه

از طریق تعیین "نامعلومی"کوتاه مدت استوار است و به طور عام سعی در کاهش 
اي از نظر، حیطهشوند در عین حرکت در جهت و مسیر موردتصمیماتی دارد که باعث می

گیرندگان فرصت دهد تا با توجه به هاي اختیار براي آینده محفوظ بماند و به تصمیمزمینه
شود، امکان اخذ تصمیمات بهتر و هایی میاین واقعیت که زمان باعث رفع برخی نامعلومی

مناسب در آینده بدهد.
-ايهاي ریشهگونیرغم دگرعلی-شهريهايریزي طرحآنچه در گذر تحوالت برنامه

هاي شهري وجود دارد، کماکان حضور شهرساز به عنوان ریزي طرحدر روند برنامه
ریزي اختیار راهبردي ریزي تا قبل از برنامههاي برنامهگیرنده اصلی در تمامی روشتصمیم

ها و روندها براي ریزي، بعد از بهینه نمودن روشهاي برنامهاست. در واقع در تمام روش
گیرنده به انتخاب و دستیابی به جامعیت شناخت، نهایتاً شهرساز به عنوان تصمیم

پردازد.گیري میتصمیم
گیرنده مطلق به آرامی نقش شهرساز، به عنوان تصمیم"اختیار راهبردي"اما در روش 

شود، تا بتواند پس از رفع اي از اختیارات به آیندگان واگذار میشود و حیطهتر میکمرنگ
تري را اتخاذ نمایند. اما کماکان شهرساز نقش ها در طول زمان تصمیمات مناسبنامعلومی

(کوتاه) بر عهده دارد. به طوري که در فصل پنجم خواهیم گیرنده را در حیطه زمانیتصمیم
گیرنده شهرساز از یک تر کردن این خصوصیت و حذف بخش تصمیمدید طرح سیال با غنی
تر کردن سناریوهاي مختلف و گوناگون از سوي ها، از طریق غنیلومیسو و مدل کردن نامع
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بستر مناسب براي رشد طبیعی شهر گام برخواهد داشت. چرا که در تأمیندیگر، در جهت 
هاي تیز موضوع و حذف هر گیرنده با سائیدن همه گوشهگیري، شخص تصمیمروند تصمیم

سعی در همگراکردن سناریوهاي ،هاییبکننده است و اعمال تقریآنچه در لحظه مغشوش
ع در یک سیستم فعال بمختلف و رسیدن به سناریویی مناسب، بهینه و جامع دارد، که به ت

تواند منجر به افزایش آنتروپی و بروز آشفتگی و بر اساس خاصیت اثرات متقابل وسیع می
به اتخاذ تصمیم دارد. ریزي، بلکه در اصرار شهرساز شود که ریشه نه در ذات و روش برنامه

هاي سناریوهاي مختلف زدن به واگراییها و دامندرصورتی که اگر با مدل کردن نامعلومی
تر حرکت شود، شهر (نه شهرساز) در هر مقطع در جهت ترسیم یک نگاشت شناختی غنی

زمانی برحسب تمایالت شهروندان و با چندي و چونی که الزمه آن است به اتخاذ تصمیم 
نماید.گنگی امروز، وضوح فردا را استخراج میردازد و از دلِپمی

ریزي شهري در ایرانرویکرد به تحوالت برنامه
به انگلستان1947هاي جامع هاي شهري تهیه شده بر سیاق طرحهاي طرحنارسایی

ریزي شهري را (به شرحی شرحی که به آن اشاره شد، به تدریج نیاز به تحول در امر برنامه
که خواهد آمد) بر همگان عیان ساخت.

شهرداري و تمایل به تحول
هاي عمرانی از هزینهتأمینها را به تحول، به خصوص از دیدگاه نیاز اولین گرایش

(که به عنوان هاي ناشی از توسعه و عمران شهري، شهردارانطریق جذب اضافه ارزش
هاي آن گیر افتاده بودند) بستن در بنگرایانه زودتر از دیگراهاي آرمانمجریان این طرح

هاي در پیش گرفته شده، مسائل جدید حلمند نبودن راهبروز دادند. که البته به علت قانون
تري را آفریدند.و گاهی مشکالت مهم

ها و مسئولین ذیربط هم سپس، ضرورت رویکرد به تحول، به تدریج به دیگر دستگاه
کننده (به خصوص در بعدیب ضوابط و مقرراتی متحولنفوذ یافت و به پیشنهاد و تصو

ها) منجر شد که از جمله عبارتند از:کمک به اجرایی شدن طرح
هاي شورایعالی شهرسازي درخصوص جذب اضافه ارزش7/2/1366مصوبه مورخ -1

هاي عمرانی شهري.ناشی از طرح
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لی است) مجوزي شورایعا19/11/1364(که متن اصالح شده مصوبه مصوبه یادشده
در قبال اضافه ارزش اراضی دتواننگذارد که بر اساس آن میها میدر اختیار شهرداري

ها) بخشی از عایدات حاصله را وصول نموده و صرفاً در شهري (حاصله از ضوابط و طرح
هاي توسعه و عمران شهري به مصرف برسانند.تهیه طرح

ري و صنعتیهاي تجاري، اداعوارض پذیره ساختمان-2
هاي ذب اضافه ارزشجها در جهت مند کردن تفکر شهرداريوزارت کشور براي قانون

هزینه، با دستورالعمل موضوع بخشنامه تأمینهاي عمران شهري، براي ناشی از طرح
هایی که در اثر براي ساختمانعوارضی را براي صدور پروانه34/3/1/1087-19/1/1369

اي که در ازاي صدور گونهارزش افزوده خواهند شد، وضع نمود. بهها داراي کاربري طرح
نظر از هاي یاد شده به نسبت نوع کاربري و طبقه موردپروانه براي هر متر بنا با کاربري

برابر آن عوارض پذیره اخذ شود.5اي زمین تا قیمت منطقه35/0
هاي عمرانی به وسیله هزینهتأمینقابل توجه است که این دو مصوبه گرچه ظاهراً نظر به 

هاي ناشی از عمران دارد، ولی در واقع با مشروط کردن احزار کاربري انتفاعی به اضافه ارزش
دهد.هاي شهري را نیز اشاعه میپرداخت عوارض یاد شده، نوعی عدم تثبیت کاربري

مصوبه (فضاهاي عمومی و خدماتی شهرها تأمینضوابط و مقررات مربوط به -3
و تجهیزات و خدمات عمومی که تأسیساتبه سطوح الزم براي است ) که مربوط 3/10/69

اعم از دولتی و خصوصی) براي استفاده از مزایاي ورود به محدوده خدماتی (صاحبان اراضی 
سازي پس از رعایت مقررات قانون بندي و تفکیک و ساختمانشهر و کسب اجازه قطعه

د. در این مصوبه هم توجه به این امر مهم است که، گرچه زمین شهري، باید واگذار نماین
زمین براي خدمات و معابر شهري از طریق جذب بخشی تأمینگیري اصلی مقررات، سمت

با (شود، ولی از اضافه ارزشی است که از طریق ورود به محدوده شهرها نصیب اراضی می
به نوعی مشروط ر بطن خودبه محدوده به پرداخت این اضافه ارزش) دورود منوط کردن 

کردن ورود به محدوده و یا به عبارتی عدم تثبیت محدوده را نیز همراه دارد.
اراضی موردنیاز خدمات تأمینقانون بودجه، در جهت 84از طرف دیگر نیز تبصره 

هاي گرداند تا اراضی مورد نیاز کاربريشهري، وزارت مسکن و شهرسازي را موظف می
هاي مصوب شهري خریداري نموده و به و خدماتی را در قالب طرحآموزشی، فرهنگی
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هایی از قبیل: وصول قسمتی از ارزش افزوده تملک درآورند و هزینه موضوعه آن را به روش
ها، سرشکن کردن گونه زمینشهري از مالکان اینهايهاي انتفاعی حاصله از طرحکاربري

کونی قابل واگذاري و واگذاري زمین معوض به ها بر روي قیمت قطعات مسبخشی از هزینه
تأمیننمایند. به این ترتیب براي اولین بار دولت متعهد به تأمینمالکان اراضی تملک شده 

هاي شهري با توجه به واقعیات اجرایی شد.حزمین براي طر

ریزي شهري در ایرانهایی از تحوالت در برنامهنمونه
هاي طرح جامع صلب همانطور که گفته شد به آفرینیلها و مشکها، نارساییکاستی

هایی ریزي شهري ایران را باعث گردید. یکی از اولین طرحتدریج رویکرد به تحول در برنامه
طرح توسعه و "هاي پیشین خالص سازد هاي خشک طرحکه سعی کرد خود را از محدوده

بود."1عمران بندرعباس

تقسیمات شهريطرح جامع بندرعباس و تحول در 
به تصویب رسیده است) در مورد رویکرد به 1364که در (در گزارش طرح مزبور 

شود:تحول گفته می
هاي شهري را بسیار برخالف طرح قبلی شهر که با استفاده از روش غربی، سلول«

مشخص و محدود شده به معابر با مراکز مشخص و متمرکز، تعیین نموده است، در طرح 
ر برمبناي روابط تها با انعطاف زیاد تلقی شده و تجدید محالت بیشولحاضر این سل

به عالوه معابر نیز برخالف .ملزوماتتأمیناجتماعی و فرهنگی بوده تا صرفاً بر مبناي 
محور محالت به ،شوند و به روش سنتی ایرانمرز محالت محسوب نمی،هاي قبلیطرح

آیند.شمار می
و خدمات تجاري نیز به سبک شهرهاي قدیمی در کنار ها خدمات عمومی و مغازه

دهی ترتیب که به تدریج با مهمتر شدن معابر، حوزه خدمتمعابر قرار خواهند داشت، بدین
گردد. یعنی مراکز خرید روزمره و خدمات محلی عمومی نیز افزوده میتأسیساتها و مغازه

هاي ات شهري در اطراف خیابانهاي عمده و خدمفرعی) و مغازه(در کنار معابر محلی 
اصلی جایگزین خواهند شد.

ن مشاور شارستانمهندسی.1
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و تحول در ضوابط احداث بنا1طرح جامع همدان
از تصویب 1367به اتمام رسید و در سال 1364سالکه در(در طرح جامع همدان 

هاي گذشته شهرسازي گذشت) سعی شد که عنصري دیگر از عوامل منفی طرحشورایعالی
شود و به جاي ضوابط خشک ساختمانی که با سطح اشغال ثابت و تراکم از سر راه برداشته
نمود، در نتیجه ارتفاع ثابت) فارغ از ویژگی اراضی و معابر عمل می(ثابت ساختمانی 

هاي جامع گذشته را از هاي طرحمقرراتی براي احداث بنا وضع شود که بسیاري از کاستی
شدن هاي ساختمانی با کوچککاهش ارزش:ند ازدارد. از جمله آنها عبارتمیسر راه بر

نشینی از بر جنوبی معبر و تغییرات گیري مناسب معابر با عقبقطعات اراضی، سعی در اشعه
و ترسیم شده است.تأمین اي از ضوابط و مقررات متریک ارتفاع ساختمان که در مجموعه

ریزي شهريطرح جامع مراغه و تحوالت عمده در برنامه
ها و ضوابط و مقررات مطرح شد، در بطن هاي تحول در طرحطور که در نمونهناهم

نوعی حرکت به سوي پایان دادن به ،تمامی تغییرات پیشنهادي عالوه بر موضوع موردنظر
پذیري و تثبیت کاربري، تراکم ساختمانی و محدوده شهري و حرکت به سوي انعطاف

دوده شهري و اخذ پروانه ساختمانی تجاري و سیالیت وجود دارد. زیرا وقتی ورود به مح
اداري منوط به پذیرش شرایطی از سوي مالک زمین است و در صورت عدم پذیرش، ورود 

تواند تثبیت شده تلقی شود. یابد، طرح دیگر نمیبه محدوده و استقرار کاربري تحقق نمی
تواند فته نشده است، میمحلی براي جایگزینی، در نظر گرالبته این امر که در نقطه دیگري،

ریزي شهري شود.موجب اختالل در امر طرح
در طرح جامع مراغه به مبحث عدم تثبیت کاربري و تراکم پرداخته 1368در سال 

هاي شهري، البته با کوشش در جهت پذیري در طرحشد و در واقع نظریه سیالیت و انعطاف
.2رفع مشکالت آن، به منصه ظهور رسید

ریزي و طراحی شهري در ایران بدون نگرش به گفته شد ارزیابی برنامهبنابر آنچه
اي نوظهور در حوزه ریزي شهري، به عنوان رشتهتحوالت، امکانات و نقائص عام برنامه

فرهاد دفتري، مهندسین مشاور موژدا و همکاران.1
مهندسین مشاور زیستا.2
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صرفاً یک "ریزيبرنامه"تواند نمایانگر واقعیت باشد. به عالوه از آنجا کهمعرفت بشري، نمی
الذکر باشد، ارزیابی فوققانونی، فنی و اجرایی نیز می"يفرآیند"رشته علمی نیست بلکه

ریزي در ایران و هاي برنامهعالوه بر سنجش عملکرد مشاوران شهرساز، باید به نظام
ها نیز بپردازد. اما در کتاب حاضر به اشاراتی کردن برنامههاي فنی و اجرایی عملیظرفیت

ریزي و سنجش ر مورد تاریخ برنامهبندي عام و مورد قبول دمختصر و در حد جمع
شود و از نتایج آن، در ها در ایران اکتفا میهاي فنی و اجرایی عملی کردن آن برنامهظرفیت

گیري بهره"شهر ایران7هاي جامع شهري در ارزیابی طرح"کنار بررسی دقیق عملکرد و
چه از لحاظ نظري و که نتایج حاصل از این بررسی خود نیازها و تحوالت الزم شده است

مالی و غیره را تأمینهاي ریزي، آمار و اطالعات و شیوهچه عملی، در نظام و قوانین برنامه
دهد.به دست می

اي در کشورهاي پیشرفته اما به غیر از تحوالت نظري ذکر شده که به صورتی ریشه
ورد به کارگیري این اي در مصنعتی اتفاق افتاد، در کشورهاي توسعه یابنده اشکاالت ویژه

سف است که به غیر از معدودي در آمریکاي التین، أمبانی نظري بروز کرد. جاي تعجب و ت
ریزي مذکور در کشورهاي توسعه هاي برنامههاي به کارگیري شیوهبندي کاستیعمده جمع

پردازان کشورهاي توسعه یافته انجام پذیرفته است.یابنده، به وسیله نظریه
اشاره به آنها بندي مذکور وجود دارند که بیت نکات اساسی در جمعبه هر صور

توان از این فصل گذر کرد:نمی
ها در کشورهاي هاي جامع سنتی، این طرحبه غیر از ایرادات عمومی وارد بر طرح- الف

تا حدودي کارآیی داشته است، اما ،یافته که شهرهایشان از رشدي آرام برخوردارندتوسعه
یابنده و دگرگونی سریع و مداوم در آنها، به یع شهرنشینی در کشورهاي توسعهرشد سر

هاي جامعی را که به شکلی منجمد براي سالیان دراز براي وجه اجازه استفاده از طرحهیچ
ها بر روي کاغذ باقی مانده و . به همین دلیل طرح1دهدکند نمیشهر تعیین تکلیف می

روند.شهرها به راه خود می

1. Clarke, Gile. Toward Appropriate forms of Urban Spatial Planning. HABITATINTAL.
Vol.16, No.2, 1992.
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عمیق و هايگوناگونییافته، با یابنده، بر خالف کشورهاي توسعهکشورهاي توسعه-ب
اند، زیرا این کشورها در دوران گذار به سر وسیع اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی مواجه

هاي فاحش درآمد، مشاغل رسمی و غیررسمی ها به صورت شکافبرند. این گوناگونیمی
"کاست"هاي اجتماعی گوناگون است که گاه به صورت بنديهاي قومی و طبقهگروه

)Caste1کند) نیز بروز می.
هاي جامع سنتی در خور مظروف آن در کشورهاي به همین دلیل ظرف برنامه

یابنده نیست.توسعه
تر هاي خود بسیار ضعیفمنابع مالی اجراي طرحتأمینیابنده از لحاظ کشورهاي توسعه-ج
هاي جامع سنتی با اند. به همین دلیل اگر طرحیافتهکشورهاي توسعهتر) ازو در مضیقه(

اند، در کشورهاي یافته قابل اجرا بودهوجود اشکاالت مالی تا حدودي در کشورهاي توسعه
یابنده این امر به محال نزدیک است. عالوه بر این، کمبود امکانات فنی و اجرایی نیز توسعه

هاست.ي طرحدر کشورهاي مذکور مانع اجرا
اي به صورتی ضعیف مطرح است، در حالی ریزي منطقههاي جامع سنتی، برنامهدر طرح- د

یابنده که دچار مهاجرت شدیدند بسیار است.که نیاز به نگرش وسیع در کشورهاي توسعه
هاي جامع سنتی با در نظر گرفتن این نکات اساسی بیش از پیش به اثبات رسیده که طرح

هاي پیشرفته یابنده ندارد و باید از شیوهقابلیت اجرا در کشورهاي توسعهبه هیچ وجه
هاي پذیري، امکان گزینش گزینهنگري، انعطافریزي استفاده شود، که در آن کلرنامهب

ها، ها، اولویتمالی پروژهتأمینهاي ها و شیوهمختلف با در نظر گرفتن آثار هر یک، هزینه
هاي مختلف زیست، عی و اقتصادي با رعایت استانداردها و شیوهگوناگونی ساختار اجتما
ملحوظ شده باشد.…شراکت گسترده مردم و

هاي اتخاذ شده هاي سازمان ملل متحد، روشقابل توجه است که طبق آخرین گزارش
اي بوده است که در دهه گونهیابنده بهریزي و توسعه شهري در کشورهاي توسعهبراي برنامه

ر تعداد و نسبت فقرا و مسایل محیط زیست در آنها افزوده شده است و بخشی از ب1980
نوین هاي هاي تعدیل در آنها، بدون اتخاذ شیوهاین موضوع ناشی از اعمال سیاست

.2ریزي شهري بوده استبرنامه

1. Balbo, Marcello, Urban Planning and the fragmented city of developing Countries.
Third World Planning Review, Vol.15, No.1, 1993.
2. State of Urbanization in Asia and Pacific, ECAP, 1993.
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هابینیناپذیري پیشامکان

ریزي در جهان به طور اعم و درکشورهاي سوسیالیستی به طور اخص به تجربه برنامه
هاي درازمدت براي اجزاء متنوع حیات اجتماعی یک بینیاثبات رسیده است که امکان پیش

آوري صحیح و به که امکان جمع-کشور وجود ندارد. نیاز به استفاده از میلیاردها شاخص
با - از یک سو و عدم توانایی محاسباتی-مشکل استهنگام آنها اگر غیرممکن نباشد، بسیار

سازي بهینه آنها از سوي دیگر و باالخره عوامل گوناگونی براي مدل- نسل حاضر کامپیوترها
کنند، به عالوه عوامل کیفی، باعث که به صورت اتفاقی یا حدوثی وجود خود را تحمیل می

ممکن گردد. این موضوع ناشی از بینی جامع و مانع براي درازمدت ناشود که پیشمی
پیچیدگی است! که رابطه دوگانه جزء به کل پیچیدگی محیط و کیفیات ناشی از پیچیدگیِ

و ابهام عبور از یکی به دیگري را در دل خود دارد. هنوز در حیطه کاربردي علوم اقتصادي، 
محاسباتی هاي ریاضی وریزي فضایی، روشاجتماعی و انسانی و به تبع آن در برنامه

یت آن به جزئیات، لاي که همچون نسبیت انیشتین بتواند پدیده را بدون تقلیل کپیچیده
"عدم قطعیت"این ،شناسایی کند به کار گرفته نشده، در عین حال در علوم اجتماعی

همچون فیزیک کوانتوم، وجود دارد که دقت بر روي شناخت یک وجه از موجودیت پدیده، 
بینی تمام اجزاء حیات سازد. یعنی تمایل به پیشآن را غیرممکن میشناخت وجوه دیگر 

هاي کلی براي آن را نیز از بینییک سیستم شهري براي مدت طوالنی، حتی امکان پیش
ال که چرا ما قادر ؤبینی چیست؟ این سبرد. پس موضوع قابل قبول در مقابل پیشبین می
هاي طبیعی و اجتماعی نیستیم و چگونه عدم هخصوص پدیدها بهپدیدهربینی رفتابه پیش

تواند به االتی است که طرح آن میؤگردد، از سبینی دخیل میقطعیت در روند پیش
ال فوق ؤرو با گذر کوتاه تاریخی به طرح سهایمان بیانجامد. از اینبازنگري در دیدگاه

خواهیم پرداخت.
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الپالس و قطعیت در علم
در فلسفه و روش علمی "خردگرائی"پس از ریشه گرفتن از قرن هجدهم و نوزدهم،

جدائی ناظر و منظور)، کشف روابط خطی (شناخت که بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی 
) از پدیده طبیعی استوار بود، Objective(زاسازي عینی و برونعلت و معلول و مدل

دانان، براي ریاضی) دانشمندان وPhysical Science(شاهد هستیم که در علوم طبیعی
هاکردند. این مدلهاي طبیعی از معادالت خاص دیفرانسیل استفاده میسازي پدیدهمدل
کردند که به تبع آن هاي روشن و مشخصی را در حیطه قابل حل معادالت ارائه میپاسخ

اي که معادالت داراي جواب بودند محدود مطالعه رفتار پدیده موردنظر را به همان حیطه
بندي معادالت دیفرانسیل پهنه بیشتري یافت و با تعمیم کرد. این گذرگاه علمی با طبقهیم
نمود بیشینه خود را آشکار کرد. در این مرحله با استفاده از ،هاي خطیفتن به سیستمیا

اي صورت یک یا مجموعه) به…مانند قوانین حرکت نیوتن، کپلر و(هاي علمیمنديقانون
سیستم حل شود به توصیف 1توانست با اطالع از شرایط اولیهرانسیل که میاز معادالت دیف

شد. به عبارت ساده، خروجی معادالت با ورودي آنها بینی رفتار پدیده پرداخته میو پیش
توانست خصوصیات مقبولی از خود نشان دهد و منجر به رابطه تنگاتنگی داشت که می

عد از مدت زمان معلوم گردد.بینی چندي و چونی رفتار پدیده بپیش
حل سومی ختم توانست به راهحل منحصر به فرد از یک معامله دیفرانسیل میدو راه

تري براي یک معامله دیفرانسیل حل کلی و جامعشود و این بدین معنی بود که راه
هاي ابتدایی به دست آید و این خود خبر از توانست با مقدر کردن تمامی پاسخمی

هاي کاملتري بود که با به میان آمدن معادالت کالسیک موج و معادالت بی به مدلیادست
ارائه کردند، به صورت یک "3فوریر"و "2الپالس"تبادل حرارت به همراه نمودارهایی که 

ها پا به عرصه بینی رفتار پدیدهسازي و پیشتئوري مستحکم براي توجیه، توصیف، مدل
معروف است."اصل قطعیت الپالس"نهاد. آنچه که امروز به 

کرد که به شرط در دست داشتن قوانین حاکم بر رفتار اصل قطعیت الپالس بیان می
توان با اطالع از شرایط اولیه، رفتار سیستم را بعد از یک زمان معلوم یک سیستم می

بینی نمود. اما آیا واقعاً چنین بود؟پیش

1.Initial Conditionنسـیل مربوطـه   اامترهاي معین اولیه که بـه لحـاظ آن معـادالت دیفر   ر(شرایط اولیه) به عنوان پا
توان متغیرهاي سیستم را بعد از زمان معین حساب کرد.یگیرد و مشکل نهایی به خود می

2. Laplace, Pierre-Simon (1719-1827)
3. Fourier, Joseph (1768-1830)
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سیالیت سیاالت
اي را با نام مقاله"1لئونارد اولر"دان سوئیسی به نام یک ریاضی1755در سال 

منتشر کرد. این مقاله مجموعه معادالت دیفرانسیلی را "قوانین عمومی حرکت سیاالت"
نمود.کرد که رفتار حرکت سیاالت را توصیف میارائه می

را تکمیل کرد و "اولر"معادالت 1821در "2کلود ناویر"مهندس فرانسوي
"3جرج گابریل ستاکیس"1845را هم به این معادالت افزود. از طرف دیگر در چسبندگی 

- ناویر"از فرآیندي متفاوت به معادالت مشابهی دست پیدا کرد که به نام معادالت 
باشد که کاربرد اي از معادالت دیفرانسیل غیرخطی میمعروف است و نمونه"ستاکیس

رغم به میان آمدن معادالت غیرخطی این حال علیعملی در توصیف رفتار سیاالت دارند. با
،بینی رفتار سیستمهنوز قطعیت الپالس بر پایگاه خویش استوار بود و در مورد پیش

زد.کماکان حرف اول را می
"سیستم معین"این باور که با معین بودن قوانین یک سیستم به عنوان یک 

)Deterministic System ،رفتار سیستم در زمانی معین قابل ) و داشتن شرایط اولیه
نمود. اما مسائل و استثنائات مربوط به معادالت ناپذیر میبینی است، اصلی خدشهپیش

نمودند.دیفرانسیل غیر خطی به مرور، رخ می
5"نئومان"و پس از جنگ جهانی دوم 4"ریچاردسون"همراه با کارهاي1920از سال 

هاي اسخ به مسائل غیرخطی ناکافی دانستند. آنان روشهاي آن روز ریاضیات را براي پروش
دانستند که سیال با سرعت باال در اي قابل قبول میمرسوم دینامیک سیاالت را تا محدوده

شود با حرکت نباشد، اما رفتار آشوبناك سیال که بعد از گذر از یک سرعت حد آغاز می
هاي مرسوم قابل توجیه نبود.روش

یفرانسیل غیرخطی رفتار سیال در دسترس نبود اما رفتار سیال اگر چه معادالت د
بینی و کامالً اتفاقیرغم آگاهی از معادالت دیفرانسیل آن نیز غیر قابل پیشعلی

)Random.بود (

1. Euler, Leonard (1707-1783)
2. Navier, Claude
3. Stokes, George Gabriel (1819-1903)
4. Richardson, Lewis Fry
5. Neumann, John Von (1903-1957)
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بینی رغم آگاهی از معادالت دیفرانسیل و اطالع از شرایط اولیه قابلیت پیشچرا علی
ازاي همه مقادیر وجود نداشت؟ این آشفتگی از کجا بود؟ ها و به رفتار سیستم در همه زمان

اي نداشت اما، آنچه که اگرچه قطعیت الپالس با خطی بودن یا نبودن به خودي خود مسأله
کرد دچار ابهام شد. اصل الپالس به هاي معین و نامعین بیان میاین اصل در مورد سیستم

ه شرایط اولیه آن بتم معینی با توجه کشید که هر سیسدنبال خود این مفهوم را یدك می
گونه نبود حتماً در زمانی معین رفتار معینی از خود نشان خواهد داد و اگر سیستمی این

پس حتماً سیستم معین نیست.
این در حالی بود که پس از چندي روشن شد که معادالت غیر خطی وجود دارند که 

ایط اولیه رفتارهاي نامعین و کامالً رغم روشن بودن شرعلی"معین"در قلب یک سیستم 
دهند.اتفاقی از خود نشان می

ید این واقعیت شد ؤدر هیدرودینامیک م1"کوت-تیلور"نتایج حاصله از آزمایشات
توانند رفتارهاي نامعین و کامالً اتفاقی هاي معینی در طبیعت وجود دارند که میکه سیستم

) نبود. حال Chaotic System(ر سیستم فعالو این چیزي جز ظهو2از خود نشان دهند
شد؟ال این بود که این آشوب و آشفتگی از کجا ناشی میؤس

حساسیت به شرایط اولیه
که رفتارهاي هاي غیرخطیمطالعات نشان داد که سیستم20تقریباً از نیمه دوم قرن 

ر حساس هستند و دهند، نسبت به شرایط اولیه بسیااتفاقی و غیر معینی از خود نشان می
معین آنها حساسیت به شرایط اولیه است.ترین علت بروز رفتارهاي نادر واقع اصلی

1. Taylor-Couette
) انجام گرفت و عبارت بـود ازبررسـی رفتـار    G.I.Taylorکوت که اولین بار توسط تیلور (-آزمایش معروف تیلور .2

هاي مختلف سیلندر طیفی از رفتارهاي ثابـت و ایسـتا تـا رفتارهـایی     سیال در بین دو سیلندر چرخنده که به ازاء سرعت
).37گرفت. (شکل اي از رفتارهاي متفاوت را در بر میسیستمی معین که طیف گستردهشد. آشوبناك را شامل می
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است که براي 1"گالتون") Pin board("دارصفحه زبانه"مثال ساده فیزیکی آن 
.2نمایش احتماالت به کار گرفته شده بود

ان با شرایط اولیه هاي یکسانی که از یک وضعیت یکسبر اساس قوانین نیوتن، گوي
شوند باید مسیر یکسانی را در حین سقوط طی کنند. اما تجربه چیز دیگري یکسان رها می

توانستند از یک وضعیت کامالً یکسان رها ها نمیوجه همه گويداد که به هیچرا نشان می
یط ها کوچکترین تفاوت در شراز زبانهاها در هر برخورد با هر یک شوند. در نتیجه گوي

مسیر کامالً متفاوتی از بقیه را طی ،هاکردند و پس از چند برخورد با زبانهاولیه را دخیل می
کردند. آنچه که مهم بود این است که در طبیعت، هرگز شرایط اولیه از هر نظر یکسان و می
هاي حساس به هیچ تفاوتی براي دو ابژه وجود ندارد و تعمیم این موضوع به سیستمبی

اولیه به معنی آشوب بود.شرایط

اصل عدم قطعیت
گران آزمایشگاهی را آشفته کرد، گرچه پس از عدم قطعیت هایزنبرگ دنیاي مشاهده

مانند (هاي کالسیک بوجود آمد هاي عملی براي اصالح روشبیان اصل عدم قطعیت، روش
ه به شرایط هایی ک) اما در مورد سیستم…استفاده از تئوري احتماالت، تئوري خطاها و

زد. عدم قطعیت در عدم قطعیت کماکان حرف اول را میاولیه حساس بودند، اصل 
هاي غیرخطی حساس به شرایط هاي شرایط اولیه چیزي نبود که در سیستمگیرياندازه

اولیه بتوان از کنار آن به آرامی گذشت.

1. Galton, Sir Francis (1822-1911)
2.Pin boardهایی نصب شده بود که در مسیر اي که بر روي آن زبانهعبارت بود از صفحه"گالتون"دار یا صفحه زبانه

)37افتادند. (شکل اي واقع در باالي صفحه به پایین میز حفرهگرفت که اهایی قرار میسقوط آزاد گوي
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ار ساده از یک این حساسیت به شرایط اولیه، جدي بود. حتی معادالت دیفرانسیل بسی
دادند و این بینی از خود نشان میسیستم معین و بسیار روشن رفتارهاي اتفاقی و غیرقابل پیش

کرد.هاي طبیعی جمعیتی به وضوح خودنمایی میهاي طبیعی از قبیل مدلمهم در سیستم
) یک مدل رشد جمعیت است و بر اساس Logistic("الجستیک"به طور مثال معادله 

باشد. این معادله نه به لحاظ کمی و اي روشن قابل توصیف میگونهیط و جمعیت بهرابطه مح
خوبی با رابطه غذا و جمعیت در نیست و بهنه به لحاظ کیفی از پیچیدگی خاصی برخوردار

یک سیستم بسته منطبق است. به عنوان مثال به سادگی قابل قبول است که هر چه تعداد 
ن غذا کاهش خواهد یافت تا حدي که دوباره میزان غذا بتواند ها افزایش یابد میزاماهی

افزایش یابد و با افزایش جمعیت، میزان غذاي محیط آمادگی الزم براي افزایش جمعیت 
xمعیندر مدل ریاضی این سیستم . …باشد تا انتهاماهی را دارا می x(1-x) ضریب

ن سیستم به ازاي مقادیر متفاوتحساس به شرایط اولیه بود. تابع معین در ایرشد

داد.رفتارهاي متفاوتی از خود نشان می
و هر مقدار اولیه 2.75 =رفتارهاي نوسانی دارد. به ازاء 1 =مدل مربوط به ازاء 

رسد که بعد از چند نوسان در حد ثابت باقی نهایتاً به یک حد تعادلی خاص میxبراي 
ماند و به ازاءمی دهد. اما فتاري کامالً اتفاقی و آشوبگونه از خود نشان میر3.742 =

شود. عدم حساسیت به شرایط اولیه در این معادله به همین رفتارهاي گوناگون ختم نمی
ساز است. به طور مثال تنها با یک اختالف سیار مسألهبگیري شرایط اولیه قطعیت در اندازه

رفتار سیستم از ریشه xولیه یکسان براي و با مقدار ادر میزان عددي6-10معادل 
با یک مقدار ثابت 6-10 =). این میزان تغییر در رفتار با 38نمودار (شود متفاوت می

نیز قابل توجه است.x = 0.202شروع 

ايافزایش نمایی خطا، تأثیر پروانه
رفتار ، قطعیت الپالس در بررسی20تا اوائل قرن 1776که اشاره شد از سال چنان

شتین و اصول یپس از بیان نسبیت ان20ها حاکم مطلق بود. اما در اوائل قرن پدیده
گیري به خصوص عدم قطعیت در اندازه(مکانیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 
شرایط اولیه) پایه قطعیت الپالس متزلزل گشت.
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ارند که نسبت به هایی وجود داز سوي دیگر کشف این حقیقت که در طبیعت سیستم
گیري شرایط دهند، همزمان با عدم امکان دقت در اندازهشرایط اولیه حساسیت نشان می

گیري پابرجاست بلکه با تداوم اولیه این واقعیت را روشن کرد که نه تنها خطاي اندازه
حرکت سیستم میزان این خطا افزوده شده و به اصطالح سیستم دچار افزودگی نمایی 

شود. به طور خالصه قطعیت الپالس با دو واقعیت زیر سئوال رفت:گیري میزهخطاي اندا
اصل عدم قطعیت-1
افزودگی نمایی خطا-2

به طور مثال در یک میز بیلیارد بیضی شکل کوچکترین اختالف زاویه در برآورد جهت 
بینی شود که پیشحرکت توپ پس از هر برخورد با دیواره موجب تغییر مسیر و جهتی می

.)38سازد (شکل یر حرکت توپ را غیرممکن میمس
هاي غیرخطی حساس به شرایط اما آنچه در بررسی نرخ تغییرات خطا در سیستم
هاي خطی افزایش یا کاهش خطا اولیه جالب توجه است این است که برخالف سیستم

باشد.کننده صحت یا عدم صحت محاسبات و روند کنترل سیستم نمیمشخص
در یک تابع خطی ساده xبه ازاي xرشد افزوده خطا از مقدار38- 1در نمودار

1.50 xxبینی که به صورت موزون افزایشی بوده و قابل پیش،نمایش داده شده است
که نرخ تغییرات خطا در یک سیستم غیرخطی حساس به 38-2باشد. اما در نمودار می

باشد بلکه در بینی نمیا قابل پیشنه تنهدهد، افزودگی خطاشرایط اولیه را نشان می
کند و این مقاطعی پس از یک یا چند دوره نزولی، ناگهان افزایش غیرقابل باور پیدا می

یافتن میزان خطا نشانگر صحت هاي خطی که کاهشبدین معنی است که برخالف سیستم
لیه هاي غیرخطی و حساس به شرایط اواستراتژي کنترل در سیستم است، در یک سیستم

بینی رفتار توان کاهش میزان خطا را نشانگر عملکرد درست کنترل و صحت پیشنمی
رفتار، خود یکی از صفات بودن بینی سیستم دانست. این موضوع نشان داد که غیرقابل پیش

هاي طبیعی) است.سیستم(هادرونی برخی از سیستم
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38شکل 
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ادوارد "راه براي 1953در سال 1"پوانکره"ها توسط با تدوین خواص این سیستم
هاي آشوبناك بپردازد. لورنس که یک باز شد، تا بتواند به شناسایی سیستم2"لورنس

ها برجاي خصوص تئوري سیستمژرف بر جهان دانش بهيدانشمند هواشناس بود، تأثیر
معروف 3"ايتأثیر پروانه"گیر شدن این تصویر کلی از تئوري او که به گذاشت. شاید همه

گشت چندان اتفاقی هم نبوده باشد اما به هر جهت امروزه در محافل علمی و حتی بعضی 
محافل غیرعلمی نیز بیان رسا از کلیت مفهوم پیچیدگی محیط دارد:

تواند موجب بروز یک تورندوبال زدن یک پروانه در سنگاپور می«
»در آمریکا گردد.نوعی گردباد و طوفان)(

هاسیستمآشوب و تئوري
اند و با هاي مختلف تشکیل شدهها از مدللورنس بیان کرد که سیستم1963در 

متغیرها با هم ،هاکنند. در این نوع سیستمافزوده شدن متغیرها، رفتاري آشوبناك پیدا می
توضیح اینکه امروزه حتی با دو (سازها هم زیاد باشد رابطه ندارند و نیز باید تعداد نوسان

توان از سیستم رفتاري آشوبناك ساز به شرط آنکه رابطه خطی نداشته باشند مینوسان
.حاصل کرد)

معادالت غیر خطی که لورنس ارائه کرد به صورت مدل کالسیکی از دینامیک 
آمد.گونه درآشوب

X = (Y-x)

Y = Px - Y - XZ

Z = xz - BZ
) در سیال بود که بر Convectionاي از رفتار همرفتی (معادالت لورنس مدل ساده

اي که آمد. مدل سادهوجود میتر و سیال سردتر بهاساس سبکی و سنگینی، سیال گرم
تر بود.حاصل پایین آمدن سیال سردتر و باال رفتن سیال گرم

1. Poincare
2. Lorenz, Edvard
3. Butterfly effect
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10در مورد حرکات آشوبناك توسط لورنس در 1"آپف-لند"پس از آنکه تئوري 
هاي آشوبناك به عنوان موضوع باز تحقیقاتی سیستممدل همرفتی سیال ارائه گشت، دیگر

ها مطرح شد.در تئوري سیستم
هاي آشوبناك تنها سه نوع سیستم تعریف شده تا قبل از به رسمیت درآمدن سیستم

ها وجود داشت و به صورت کیفی در فضاي حالت و با مشخص نمودن در تئوري سیستم
آنها قابل تعریف بود.2بستر جذب

)Point attractorاي (ا بستر جذب نقطهسیستم ب-1
)Limit cycle attractorاي (سیستم با بستر جذب حلقه-2
Toursاي (سیستم با بستر جذب چنبره-3 attractor(

عنوان چهارمی هم اضافه شد.60که به سه عنوان باال بعد از دهه 
Strange attractor(3متعارف (سیستم با بستر جذب نا-4

1. Landou - Hopf
2. Attractor

تـوان سـه نـوع اول فضـاي حالـت و بسـتر جـذب        به طور مثال اگر حرکت و رفتار یک پاندول را درنظر بگیریم می.3
رایط مختلف آن بیان کرد.سیستمی را براي ش

پاندول با فرض وجود اصطکاك در محیط. در حرکت نوسانی پاندول اگر منحنی رابطـه بـین سـرعت و فاصـله را     -الف
)39رسیم که به طرف یک نقطه گرایش دارد. (شکل ترسیم نماییم به بستر جذبی می

در تصویر فضاي حالت در بستر جذبی محدود حرکت پاندولی با فرض عدم وجود اصطکاك. در این حالت پاندول -ب
گیرد که چگونگی و ماهیت آن به شرایط اولیه بستگی نداشته و تنها بعد شعاعی آن به شرایط اولیـه  به یک حلقه قرار می

)40هاي نوسانی). (شکل یابد (سیستمبستگی می
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ها مطرح بود داراي نوع سیستم اول که در تئوري کالسیک سیستمبستر جذب سه 
) آن قابل محاسبه trajectoryشکل معین هندسی است که به راحتی مسیر حالت (

باشد. به این ترتیب رفتار سیستم در هر زمان معلوم، نسبت گذاري) میگیري و اندازهانداره(
هاي آشوبناك از هیچ شکل تر جذب سیستمگردد. اما بسبینی میبه شرایط اولیه قابل پیش

گیري و کرد و به هیچ ترتیب نیز قابل اندازهترین آن نیز تبعیت نمیهندسی حتی پیچیده
تعیین نقاط بر روي بستر جذب، به عنوان مکان هندسی شرایط اولیه در گذاري نبود.اندازه

از طی مسیر مشخص بر رو پساز این.اصل عدم قطعیت)(فضاي حالت، عاري از خطا نبود
میزان خطا ،روي مسیر حالت به خاطر واگرایی و همگرایی ذاتی بستر جذب نامتعارف

گشت. چرا که، بستر جذب آن در بینی عمالً غیرممکن مییافت و پیشافزایش نمایی می
کند گیرد که از هیچ شکل هندسی مشخصی تبعیت نمیاي شکل میگونهبه"فضاي حالت"

نهایت ) بیevolutionنهایت است و اصطالحاً داراي گسترش (حالت آن بیو طول مسیر
یعنی امتداد خودش) (باشد. این بدان معنی است که هیچ وقت هیچ مسیر حالت دیگري می

کند چرا که در صورت قطع کردن مسیر حالت به چرخه تعادلی تبدیل را قطع نمی
نهایت گنجانده شده است. گنجاندن بینهایتچرا که در فضاي محدود طولی بی.گرددمی

گونه موجود در دل آشوب است، که زاییده اي از فضا مفهوم پارادوکسدر محدوده

ه ماهیتاً با شناسایی شرایط اولیه قابـل  حرکت پاندول با فرض نوسان محل آویز و یا حرکت چرخشی خود پاندول ک-ج
گیري افزایش نمایی دارد. بـه هرحـال بسـتر جـذب آن از یـک شـکل هندسـی        درك بوده ولی نسبت به خطاهاي اندازه

)41کند (سیستم شبه نوسانی). (شکل مشخص (گرچه پیچیده) تبعیت می

در هر سه مورد باال سه نکته مشترك وجود دارد:
شده است.راي خصوصیت و شکل هندسی تعریفبستر جذب دا-یک
بینی خطوط و مسیر آن وجود دارد.قابلیت پیش-دو
گیري دارند.مسیرهاي حالت بستر جذب طول مشخص و قابل اندازه-سه
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) است که در ذات Foldingخوردگی () و چینStretchingخصوصیت واگرایی (
)42پیچیدگی محیط وجود دارد. (شکل 

) Trajectoryسیر حالت (تواند به طور دقیق مگر نمیدر چنین فضایی مشاهده
تواند از موردنظر خود را براي تخمین و تعیین شرایط اولیه مشخص کند و تنها می

اي صحبت کند؛ چرا که هر خطاي جزئی، در تعیین مسیر حالت با افزودگی نماییمحدوده
بینی را شود که پیشروبرو می"به علت همگرایی"و یا کاهش نمایی "حالت واگرایی"

باشد.بینی سیستم فعال شهري نیز صادق میگرداند. این امر در مورد پیشمیغیرممکن
باشند هاي آشوبناك داراي خصوصیات مهمی میدر واقع بستر جذب نامتعارف سیستم

که عبارتند از:
اي) استاي و چنبرهاي، حلقهنقطه(تر از بستر جذب داراي ساختار بسیار غنی-

دگی است و حیطه تقابل تپولوژي و سمیولوژي خورکه یک سطح مملو از چین(
.باشد)می

)Folding and stretchingخوردگی و واخوردگی (چین-
دارند.1طبیعت فراکتالی-
در بردار خطی زمان) بین گذشته و آینده است.(فارغ از هر اتصال علیتی -

1. Fractal
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ریزي شهريپیچیدگی، سیستم فعال برنامه
اي از خصوصیات نهفته در ، گسترههر یک از خصوصیات کلی برشمرده فوق

اي را در بازنگري هاي ویژههاي اصلی و دیدگاهتواند ایدههاي آشوبناك است که میسیستم
ریزي شهري برایمان در طول نوشتارهاي بعدي باز کند.به برنامه

اما آنچه که در اینجا الزم به ذکر است، توجه به کیفیاتی است که از خصوصیات بستر 
هاي آشوبناك گردد. ساختار غنی بستر جذب سیستمهاي آشوبناك ناشی میستمجذب سی

نهایت در ذخیره، تولید، اضمحالل و تولید مجدد اطالعات است به معنی وجود ظرفیت بی
دهد و خالقیت جاي پردازي به سطوح آگاهی ارتقاء میکه کیفیت آن را از سطح داده

چون و چرا در رابطه جزء و کل از داد و تعمیم بیگیرد. رابطه دیالژیک اضتابعیت را می
از سوي دیگر ماهیت 3و خودسازي2، خودارجاعی1یکسو و خصوصیت خودسازماندهی

رو هرگونه اختالل یا جداسازي گرداند. از اینکنترل درونی سازمان شهري را مترتب می
یرد نه تنها ره به گگرانه) صورت میتقلیل(ی هاي صرفاً کممفهومی (کیفی) که در روش

ی) و بر اساس روابط خطی کم(برد بلکه با تقلیل روابط مفهومی به سطح شکلی جایی نمی
اي سیاه در اتاق تاریک و سیاهی ی استوار است. در واقع به مانند این است که دنبال گربهعلّ

ی بین گردد که اصالً آنجا نیست. چرا که همه انگاره شهرساز براساس روابط علیت خطمی
که گفته شد از حیطه هاي فعال چنانگیرد که اصوالً در سیستمگذشته و آینده شکل می

بینی، ریشه در همین ریزان و شهرسازان به پیشاعتبار ساقط است. اصرار بیش از حد برنامه
هاي ) دارد که در تقابل با پیچیدگی درونی سازمانReductionismگرانه (دیدگاه تقلیل

ر الزم در جهت حفظ کلیت و تحلیل ساختار آن را ندارد. ساختاري که بر اساسفعال، ابزا
گیرد. مفاهیمی که خود نیز در طول زمان زیست و ها شکل میروابط زیر ساخت"مفهوم"

شود و به همین دلیل ابزارهاي صرفاً حیات شهري تغییر کرده و گاه از ریشه دگرگون می
هاي متریک) در مقابله با ساختار غنی و گذاريري و اندازهگیمستند بر اندازه(ی شناخت کم

این گردد.هایی که گفته شد میهاي فعال، درگیر و گرفتار تمامی کاستیپویاي سازمان
ایران وجود داشته است. در این "هاي جامعطرح"شناسی در شرح خدمات اشکال روش

1. Self Organization
2. Self Reflection
3. Self Creation
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بینی انبوهی از خت و پیششود که بر اساس شناشرح خدمات از مشاوران خواسته می
ها و خدمات الزم، هاي مختلف اقتصادي، انواع حرفهها چون وضع تولید در بخششاخص

هاي درآمدي، تغییرات هاي سنی، گروههاي فعالیت اقتصادي، گروههاي شغلی، گروهگروه
ی در نتیجه مشاوران بعد از مطالعاتمدت داشته باشند. بینی الاقل میانپیش…جمعیت و

بینی موارد ذکر شده، بدون قطعیت این یلی در مورد وضع موجود شهرها و پیشصتف
ها به تهیه نقشه قطعی کاربري زمین با معیارهاي کالسیک شهرسازي و معموالً بر بینیپیش

پردازند.هاي مختلف میبینی قطعی جمعیت و شاغلین بخشمبناي پیش
یت یک سازمان فعال مانند شهر که بطور افتد این است که کلدر واقع اتفاقی که می

اي از شود را به مجموعهگیرد و نو به نو میی شکل میمدام از تقابل نمودهاي کیفی و کم
و یا (مختلف تقلیل داده، بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود يهاشاخص

ترین وجه شناخت ن ترتیب غنیگرانه باقی بماند). بدیاصوالً بتواند در این برخورد تقلیل
گردد و ی تبدیل میها و اعداد کمربط از شاخصاي بیرود و به مجموعهپدیده از دست می

شود، آن هم به ترتیبی که در دیدگاه بینی براي هر شاخص میبعد اقدام به پیش
علمی و منطقی) رایج است و با ماهیتی که به علت وجود عدم قطعیت و (گرانه تقلیل

هاي بعدي باشد. در این گاهی براي قدمتواند تکیهحساسیت به شرایط اولیه هرگز نمی
هاي انجام گرفته، با انتخاب یک یا چند شاخص که از کیفیات بینیمرحله با استفاده از پیش

شود و ریزي شده و تقریباً همه چیز، بر هیچ چیز بنا میمذکور به دست آمده اقدام به برنامه
بدون آنکه زمان زیست (شودخطی)، گذشته به آینده دوخته می(ه با ابزار علیتی گوناین

آید آنان برمی"بستر جذب"هاي فعال آنچنان که از شده باشد). در حالی که دیدیم سازمان
کنند. چرا که هر سازمان فعال در طول از هیچ علیت خطی بین گذشته و آینده تبعیت نمی

ماند. چون گذشته و آینده الزاماً رابطه خطی گیرد و پایدار مییاي شکل مشدهزمان زیست
هاي وجه ندارند. به این ترتیب نقصان در وجه کیفی شناخت از یکسو و مشکالت و نارسایی

هاي کالسیک از سوي دیگر، منجر به عدم تحقق ی شناخت در استفاده از روشکم
هاي اقتصادي و جمعیتی شهر بینیپیشناپذیري درگردد. نمود این تحققها میبینیپیش

بسیار روشن و ملموس است.
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هاي حاکم بر رفتار منديدر واقع در بافتار پیچیده شهري، دسترسی به تمامی قانون
و هاشهر به مثابه یک جعبه سیاه است با واکنشها وجود ندارد وها و زیرسیستمسیستم

ها دسترسی باشد، منديهم به تمامی قانونپیچیده درونی، که اگر بسیار هاي کنشمیان
ی سروکار دارند، مدل هاي کمتقلیل آنها به حد معادالت معمول دیفرانسیل که تنها با جنبه

کند.هاي درونی میرا دچار نوفه
ی هاي نهفته در دسترس باشد و معادالت کممندياز سویی به فرض آنکه تمام قانون

هاي مربوط را وزن کند، هنوز مشکل اساسی باقی مندينوننیز موجود باشد که بتواند قا
گیري است. نمود این قضیه در است و آن حساسیت به شرایط اولیه و عدم قطعیت در اندازه

هاي جامع نیز مشهود است. دو عامل اصلی زیر به شدت، سطوح عملی فرآیند تهیه طرح
زنند.هاي جامع را دامن میتهیه طرحهاي شرایط اولیه در روند گیريعدم قطعیت در اندازه

) که احتمال حصول آن در طول …اي وملی، منطقه(ریزي باالدستنبود برنامه-1
شده قطعی باشد.ریزيرنامهبزمان 

2 -ی و کیفی.نبود و یا عدم امکان دسترسی به آمار و اطالعات ضروري و بهینه از نظر کم

ايریزي منطقهنبود برنامه- 1
"اي حداقل از جهتی باز استبستههر سیسستم "

هاي آشوبناك، گشودگی و بستگی مفهومی مکمل دارند. در واقع گشودگی در سیستم
هاي فعال است، گشودگی تنها به تبادل ماده و خصلت اصلی و خصوصیات فطري سازمان

اگر هم وجود داشته باشد) و به فرض محال (ايشود، هر سیستم بستهانرژي محدود نمی
مقدار ماده و انرژي با محیط تبادل نکند، چون وجود دارد به تبادل اطالعات با محیط هیچ

دهد چرا که:ادامه می
"بودن استتبادل اطالعات جزء الینفک"

توان گشودگی را از هیچ سازمان فعالی جدا در واقع از لحاظ ترمودینامیکی نیز نمی
این اصل است. از لحاظ مفهومی نیز شهر به مثابه یک سازمان فعال نمود بارزکرد.

کیفیتی چند بعدي دارد، به خصوص که چارچوب مفهومی آن دیالژیک است. در ،گشودگی
واقع این مجموعه ساخته شده از ما و شما و من کامالً باز است، همانطور که ما، شما و من 
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مبتنی بر هاي جامع به شهر نگرشیرغم این موضوع نگرش طرحکامالً باز هستیم. علی
هاي جامع اولیه کیفیات یک سیستم بسته و منفک از محیط بوده، و در شرح خدمات طرح

اي نقشی کمرنگ دارد.ریزي منطقه) برنامه1363تا 1347از سال(
پرداخته "اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن"در شرح خدمات جدید که به 

ي مشاور باشد، ممکن نیست. زیرا اصالً در نظام شده نیز تقریباً مطالعاتی که قابل تکیه برا
یا بعداً ،و آنچه که تهیه شده(ریزي کشور در چنین چارچوبی برنامه تهیه نشده است برنامه

بومی گشودگی نفی گردیده یا به تصویب نرسیده است). بدین ترتیب با توجه به بعد زیست
دد، وابستگی بیشتري به محیط و گرتر میو عنایت به این مهم که هر چه سیستم پیچیده

میزان حساسیت به شرایط که رو کامالً طبیعی است یابد، از اینمسائل زیست بومی خود می
بینی تر شدن آن افزایش یافته و غیرقابل پیشاولیه در یک سیستم فعال با هر چه پیچیده

بودن رفتار آن را افزایش دهد.

2-ی و کیفی آمار و اطالعاتوضعیت کم
مشکل نبود آمار و اطالعات، از شدت کثرت تکرار، به امري بدیهی براي اعالمِ

شود که مشاوران مسئوالن آمار کشور بدل شده است. در تمام مطالعات مشاهده می
که خود فعالیت اطالعاتی بسیار (هاي کالبدي از شهر شهرساز به دالیلی، عالوه بر برداشت
گیري زمین و اع آمارگیري جمعیتی و اقتصادي، قیمتوسیع و مشکلی است) مجبور به انو

ها، کاري بسیار مشکل و پرخرج براي مسلم است که این فعالیتاند.شده…مسکن و
در بعضی از برد. بوده و در عین حال احتمال خطا را باال می"شرکت مشاور شهرساز"

روش نسبتاً جامع مشاور اغالط آمارگیري بسیار باال بوده و با وجود "زاهدان"شهرها چون 
بینی شده است. به عالوه بدیهی است ها این امر موجب بروز خطا در پیشبینیبراي پیش

مانند عرصه مناطق)، نبود آمار و (که در جایی که مشاور امکان آمارگیري نداشته است
ه و این گذاشتبینی قابل حسابی را باقی نمیگونه پیشهنگام، امکان هیچاطالعات کافی و به

العاده به شرایط اولیه) با توجه به حساسیت فوق(موضوع در برخورد با سازمان فعال شهري
شود، انگاره عمومی جا ختم نمی. اما داستان به همین1تواند باشدچیزي جز یک فاجعه نمی

هـاي  هنگام، کاسته نشده، بلکه در بسـیاري از مـوارد، سرفصـل   ود آمار بهباید گفت که هم اکنون نه تنها از مشکل کمب.1
هاي نسبی تهیه آمار بسیار بیشتر گشته است.اند کمتر شده و هزینهشدهآماري که به طور متعارف اعالم می
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در سمینار 1375ما از مفهوم اطالعات هم دچار مشکل است. در پاییز سال 
)Noro Scienceتجریش، شاهد بودیم که چگونه جمعی از ء) در بیمارستان شهدا

استاد دانشگاه تهران و رئیس "کارولوکس"متخصصان مغز و اعصاب با شگفتی به جمله 
بینی الی در مورد پیشؤدادند که در پاسخ به سگوش می،هاي هوشمندپژوهشکده سیستم

کامالً مطمئن باشید که فردا باران خواهد اگر شما«و اطالعات این مفهوم را بیان کرد که 
».ضع هواي فردا به صفر خواهد رسیدبارید اطالعات شما در مورد و

اعجاب این جمع از دانشمندان که همه روزه با بارزترین نمود پیچیدگی در موجودات 
مغز انسان) سروکار دارند پیام مهمی را در دل داشت:(زنده 

سطح بایت باقی مانده!تصور ما از اطالعات هنوز در
هاي که قبالً اشاره شد یکی از خصوصیات موجود در بستر جذب سیستمچنان

باشد که ریشه در پیچیدگی ها از ساختار بسیار غنی میمندي این سیستمبهره،آشوبناك
کند بلکه تولیدکننده نیز محیط دارد. ساختار غنی اطالعات، فقط اطالعات ذخیره نمی

هاي آشوبناك مجراي انتقال و تبادل اطالعات است که بستر جذب سیستمهست. در واقع
نهایت بودن طول گیرد. بیتک اجزاء سیستم با کلیت آن صورت میبین خود اجزاء و تک

هاي آشوبناك است، به خوبی در فضایی محدود که خصوصیت سیستم1مسیرهاي حالت
ا در خود جا دهد بدون آنکه دچار نهایت امکان رتواند بیدهد که چطور مینشان می

محدودیت کلی فضاي حالت گردد و این بدان معنی است که مجموع اطالعات موجود در 
اجزاء سیستم از کلیت مورد مشاهده سیستم بسیار بیشتر است و این حجم از اطالعات نه 

ییده تنها ثابت نیست بلکه در جریان انتقال و تبادل بین اجزاء، مدام تخریب شده و زا
شود. این حافظه پویا همیشه به روز و در دسترس همه اجزاي سیستم است. همزمان می
آنکه کلیت سیستم، شفافیتی در این مورد از تواند بر رفتار کلیت سیستم تأثیر بگذارد بیمی

سازد و آن نهایت اجزاء سیستم از کلیت آن یک جعبه سیاه میخود نشان دهد. ظرفیت بی
کند.ک هندوانه سربسته میرا تبدیل به ی

اي که ما از ذخیره درواقع ذخیره اطالعات در یک سیستم آشوبناك از ریشه، با انگاره
اطالعات در یک داریم متفاوت است. …اطالعات بر روي یک نوار کاست، دیسکت و

گردد و در این سیستم آشوبناك در روند اضمحالل و زایش مداوم است که ذخیره می

1. Trajectory
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گردد و سیستم به سطح مند میختگی بیشتري بهرهتر گشته و از آمتار غنیفرآیند ساخ
کند تا براي تقلیل پیدا نمی"بایت"یابد. در واقع اطالعات تا حد باالتري از آگاهی دست می

راز جا اطالعات پرسش است نه پاسخ!هر کپسول منتظر پاسخ بماند: صفر یا یک. در این
گوید:می1"شاو"ینی در طبیعت است. چنان که باین خالقیت غیرقابل پیش

ند که همیشه و تواند الگویی تولید کحتی چیزي به سادگی یک شیر آب هم می«
»همواره خالق باشد.

مانند "ابرسیستم"ماند. تکلیف ما در برابر یک االت جدي باقی میؤدر این صورت س
نظیر است چه ی که در خالقیت بینهایت الگوهایهایش و بیسازمان شهري با تمام پیچیدگی

خواهد بود؟ آیا این همه آشفتگی و عدم قطعیت به معنی ناپایداري سیستم است؟ در این جا 
بینی چگونه مفهوم خواهد داشت؟ آن مفهوم چه خواهد بود؟سازي و پیشالگوهاي مدل

گردد از سوي دیگر اگر همه مسائل عملی و بازدارنده در تخمین شرایط اولیه برطرف 
ی) هم در دسترس قرار گیرد و کلیه منابع عدم قطعیت از لحاظ کم(و ابزاز مناسب تحلیلی

توان بدون تعمیم عدم قطعیت به حیطه کیفیات و ی نیز تحت کنترل قرار گیرد، آیا میکم
گر است که ها در نزد مشاهدهو این مهم که در طی روند تفسیر داده(ماهیت شناخت

تواند ی یا کیفی) میکم(کند) ره به جایی برد؟ آیا چنین روشی دا میاطالعات معنی پی
ریزي و اي الزم در عرصه برنامههاي حرفهبدون بازنگري کلی در نگرش صاحبان مهارت

طراحی شهري فعال باشد؟

اي و شناخت شناختهاي حرفهمهارت
هاي شناختی:سازمان فعال و چارچوب
هاي فعال به معنی ناپایدار بودن سازمان آنها ن سیستمبینی بودماهیت غیرقابل پیش

اي به آن بلکه برعکس به معنی پایداري و تعادل پویاي آن است که موجودیت زندهنیست،
ها در یک سیستم فعال به معنی اضمحالل و بخشد. در واقع اتفاقی بودن رفتار پدیدهمی

داده) به (عال را از اطالعات ایستازایش مجدد اطالعات است که ماهیت اطالعاتی سیستم ف
ترین خاصیت یک سازمان فعال یا دهد که این اصلیساختار آگاهی) ارتقاء می(اطالعات پویا

است!"ماشین زنده"

1. Shaw
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مندي از ظرفیت نامحدود براي بودن و بهرههاي فعال به لحاظ غنیبستر جذب سیستم
ماند و به لحاظ دارا بودن متوقف نمی"داده"جذب، پردازش و تولید اطالعات، هرگز در حد

) Stochasticاي (هاي فاجعهخوردگی و واخوردگی است ویژگیینچساختاري که مملو از 
مندي از خصوصیات فراکتالی (خودآورد و به دلیل بهرهرا براي سیستم به ارمغان می

کند. از این رو تولید میخود ارجاعی) توانایی ارجاع خود به خود را دارد و خود را از 
محاسبات انجام شده توسط یک سیستم فعال در روند رایانش و پردازش اطالعات، ماهیت 

در یک سازمان فعال:"مورن"مولد، خالق و منحصر به فرد دارد و به گفته 
»دهد.ه از خود براي خود انجام میاي درباره شیوه محاسبمحاسبه-گرمحاسبه«
آن امکان به غیر خود است به-ل بازگشت به خودچون حاوي اص- گرمحاسبه«

»دهد.محاسبه خود را می
1»حاوي دوگانگی ذهنیت و عینیت است.-گرمحاسبه«

در واقع یک سازمان فعال، توانایی درك موقعیت خود، طرح مسأله و حرکت در جهت 
وانایی شناخت کننده مسائل خود باشد. یک سازمان فعال تتواند حلحل مسأله را دارد و می

خود را دارد، چرا که او بیرون را تنها در رابطه با درون و عینیات را تنها در گذر از ذهنیات 
شناسد.است که می

و 2استراتژي درونی شناخت در یک سازمان فعال مبتنی بر ماهیت پیوندگرایانه
پردازد و میرفتار در محیط4است، که در طول روند محاسبه، به برازش3خاصیت بافتارگرا

)Strange attractor(این همه در قلب پیچیدگی محیط و غنایی بستر جذب غیرمتعارف
توان گفت که یک سازمان فعال، استراتژي گیرد. به طور خالصه میاین سیستم شکل می

کند:شناخت خود را بر پایه مراحل زیر استوار می
معنیهاي بیاستخراج اطالعات از دنیاي پرهیاهو و داده-
)43شکل (تصور درست از یک موقعیت -
ارزیابی احتماالت و تدوین سناریوهایی براي عمل-

.67مورن، ادگار. شناخت شناخت. سروش. ص .1
2. Connective
3. Contextual
4. Fitting
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43شکل 

ارجاعی را در قرار داد و کیفیت چرخشی و خود1توان آن را در یک هولوگرامکه می
شود. اطالعات پس از آن تصویر کرد. در واقع اطالعات در نزد گیرنده است که خلق می

پیوندد و ها میسط فرستنده و ورود به محیط، به مجموعه پرهیاهو و مغشوش دادهارسال تو
تنها در نزد گیرنده است که پس از تفسیر به صورت نوفه یا اطالعات، ارزیابی شده و دوباره 

رو الزاماً کیفیات در هر دو سوي سادگی و پیچیدگی و به صورت شود و از اینخلق می
)44(شکل.گیردمکمل شکل می

44شکل 

اي از ماهیت اطالعات گیرد، در دل خود مفهوم گستردهآنچه که در روند باال شکل می
را دارد. این سؤال که انتخاب، حذف، متغیر، ابهام و تصادف چه جایگاهی در جذب، پردازش 

که چگونه و چطور جریانی از اطالعات،و تولید اطالعات در یک سازمان فعال دارد، و این
نوفه و داده از بیرون به درون و برعکس در مجراهاي ارتباطی یک سازمان فعال شکل 

گیرد، سؤالی است که باید بعد از تعیین تصویر کلی از مدل شناخت، در برخورد با می
هاي فعال به دست آوریم.هاي فعال و سیستمسازمان

1. Hologram
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مدل شناختی

هاي فعال، عدم سازي سیستمدر مدلکه قبالً به آن اشاره شد، بزرگترین مشکلچنان
باشد.ها به شرایط اولیه میقطعیت و حساسیت این سیستم

زا باشند و چه تظاهرات زا داشته باشند و چه درونمنابع عدم قطعیت چه منشاء برون
ی و یا کیفی از خود بروز دهند، همه و همه ریشه در پیچیدگی محیط دارند و هرگز به کم

هیم منابع عدم قطعیت دن سیستم فعال مورد مطالعه نخواهند بود. اگر بخوادلیل نامعین بو
باید از چهار عنوان زیر به صورت کلی نام ببریم:را برشماریم،

ابهام و کثرت پارامترها و مفاهیم محیط-1
پیچیدگی محاسبات-2
گیري و اداركعدم قطعیت در اندازه-3
1ناسازگاري در شقوق آگاهی-4

را 3تا 1ن داده است در بهترین شرایط که بتوان تأثیر مراحل که مالحظات نشاچنان
و درگیري با تأثیرات حاصله از ناسازگاري، در شقوق 4ور از مرحلهبهم به حداقل رساند، ع

مان را خواهد گرفت و این واقعیت است که بیش از هر چیز لزوم تدوین آگاهی گریبان
اي الزم، روشن و گریزناپذیر اي حرفهههاي شناختی را براي پرورش مهارتچارچوب

هاي مناسبی را هاي شناختی مبتنی بر رابطه تفسیر و مدل، قابلیتنماید، چرا که مدلمی
:2دهند. که عبارتند ازدر جهت افزایش شناخت به دست می

اقامه سؤاالتی که بتواند به قضایاي اصلی رهنمون گردد،-
امکان اثبات قضایاي موردنظر،-
اساس ساز و کار قطعات،طراحی ساختار مناسب بر-
شناسی هاي معنیهاي عملکردي به فرمالیسمانگاري از ساختارنگاشت-

)Semantic،(
.)Semantic & Topologicهاي سمانتیک و توپولوژیک (استخراج میان مجموعه- 

هاي هوشمند مرکز تحقیقات ریاضی و فیزیک نظري) عضو پژوهشکده سیستمCognitivistبدیع، کامبیز. (. 1
همان منبع. 2
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فسیر دهند که هر روش شناختی را بر رابطه متقابل تهاي شناختی اجازه میچارچوب
)45و مدل منطبق کنیم. (شکل 

45شکل 

توان ماهیت پردازش اطالعات را سازي و تفسیر میبا ایجاد رابطه متقابل بین مدل-
از حالت صلب و مصنوعی به حالت پویا و هوشمند ارتقاء داد و ماهیت شناخت را 

:اي کهگونهتر کرد بهغنی
ساختار آگاهی) ارتقاء داد.(یا ها) را به اطالعات پواطالعات ایستا (داده-
قطعیت را به مفهوم غنی عدم قطعیت محیط تبدیل کرد.-
توان محاسبات کمی را با استدالالت کیفی درآمیخت.می-
توان شیوه محاسبه و استنباط را همگام کرد.می-
توان پارامترها و مفاهیم از پیش تعریف شده را با مفاهیم و می-

گردند تعویض کرد.ه ارائه میپارامترهایی که به طور زند
توان ضبط واقعیات در حافظه را به تولید واقعیات به طور زنده می-

منوط کرد.
توان قابلیت محاوره با انسان و شفافیت را به محاسبات بخشید.می-
هاي پویا را به دست آورد.توان قابلیت برخورد با محیطمی-

پدیده و یک پاسخ قطعی به ابهام و سازي یک تصویر صلب ازدر واقع در اینجا مدل
حذف دینامیسم پویا و درونی سیستم نیست، بلکه برعکس بستري مناسب براي طرح 

هاي بیشتر و پذیرفتن تغییرات مستمر و درك ماهیت تضاد و پیچیدگی است.سؤال
بینی و ها بیش از آنکه پیشهدف اصلی مدل«گوید:می1"مک کاك"که چنان

ن بیشتر پالریزه کرد-گرچه که عملکرد اصلی علم همین است- دیده) باشدرفتار پ(توصیف
»تفکر و اقامه سواالت متقن است.

1. Mach – Coac
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در ادامه خواهیم دید که چطور خصوصیاتی که براي مدل شناختی برشمرده شد 
دهنده طرح سیال باشد و چگونه طرح سیال دهنده شالوده خود سازمانشکلدتوانمی
هاي تر بازخوردیابی به انتقال بهتر و سهلستر مناسبی براي دستتواند به صورت بمی

محیط در روند خودسازماندهی شهر، رخ نماید.

هاي اقتصادي طرحمالی و بازتابتأمینعدم توجه به چگونگی 
در نوشتارهاي گذشته شهر را به عنوان یک سازمان فعال با خصوصیات بارز منتجه از آن 

ترین علل یابی عمدهبینی بودن رفتار بررسی کردیم و به ریشهابل پیشویژه از لحاظ غیرقبه
ریزان و طراحان شهري پرداختیم و ضمن بیان لزوم تدوین هاي برنامهبینیعدم تحقق پیش

هاي شناختی در رویارویی با یک سازمان فعال مانند شهر، اشاره کردیم که چگونه چارچوب
ی هاي کمهاي شناختی و مدلم جهت تدوین چارچوب)، فضاي الزChaoticسیستم فعال (

در تحلیل بستر 1و کیفی را با استناد به هندسه فراکتال، به عنوان یک ابزار سمیوتوپولژیک
ها در نگهداري راکتالگذارد. چرا که ظرفیت باالي فر میجذب سیستم فعال، در اختیا

آنها از سوي دیگر این اجازه را سازي اطالعات از یکسو و خاصیت خودسامانگی و خودشبیه
دهد تا با بررسی و آنالیز آنها به میزان آشوبناك بودن سیستم پی ببریم و استراتژي می

گیري، بلکه روابط مناسب را براي کنترل سیستم انتخاب کنیم، که نه تنها روابط قابل اندازه
گردانیم. این گذر ما را به گیري را در تفسیري که از مدل خواهیم داشت دخیل غیرقابل اندازه

کشاند که به عنوان ابزاري مفهومی یا رقومی ) میFuzzy Logic(حیطه منطق شوال
بصیرت الزم را در نگرش به ماهیت یک سازمان فعال در اختیار خواهد گذاشت. آنچه از پیش 

ر کاهاي آینده براي بسط موضوع این کتاب بهدر طول بحث"منطق شوال"ابزار رایانشی 
ی و کیفی) آن است که در جاي خود در حیطه عمل، کم(گرفته خواهد شد، کیفیت دیالژیک 

ی و کیفی) الزم را خواهد داشت و خواهیم دید که این کم(هاي رایانشیتوان تبدیل به روش
Chaosسه سپهر فکري ( Theory / Fractal Geometry / Fuzzy Logic با آنکه از

دتوانناند و میاند) در حیطه عمل به یک نقطه مشترك رسیدهز شدهسه خواستگاه متفاوت آغا
در حیطه نظري و کاربردي ما را یاري نمایند.

1. Semio – topologic
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گیرياقتصاد و عدم قطعیت در تصمیم
در فرهنگ ما چندان واژه آشنایی نباشد اما براي 1شاید واژه اقتصاددان یک دست

الحی آشنا با بار معنایی بسیار است. بار آنان که در حیطه علوم اقتصادي فعالیت دارند اصط
نهفته در دل علوم اقتصادي دارد، که اقتصاددان را به سوي معنایی که خبر از عدم قطعیت

دارد. این عدم قطعیت، تدوین سناریوهاي متفاوت براي برخورد با یک صورت مسأله وامی
بار قبول، مخرب و فاجعهقابلابهام و تعدد حاالت، هر قدر که در یک سیستم غیرفعال، غیر

ه شکلی خالقه، ضامن پایداري سیستم باست، در یک سیستم فعال خواستنی، سازنده و 
هاي سیال به آن خواهیم پرداخت.که در بحث مبانی نظري طرحاست؛ چنان

ریزان رغم اصرار بیش از حد برنامهاما به هر ترتیب حیطه اقتصاد و اقتصاد شهري علی
سازي پارامترهاي آن، ماهیت کیفی ینگري و کمیی، کمهاي کمگیريشهري به اندازه

ترین نمود فعل و انفعاالت شهري در یدرواقع، حیطه اقتصادي کمعمیقی برخوردار است.
کند که ماهیت آن بیش از آنکه رقومی باشد ترین سطوح شناختی را عرضه میکیفی

رو حتی در دي باشد، تفسیري است. از اینبنمفهومی است و حاصل آن بیش از آن که طبقه
براي دستیابی به تفسیرهاي مناسب از وضعیت مورد CM(2(ترسیم نگاشت شناختی

توان از منطق معمول خطی به ویژه حیطه اقتصادي که مورد بحث ماست) نمی(مطالعه 
نی مانند: هاي میاها، به ارزشکالسیک بهره جست، و بیش از باید و نباید و شدنی یا نشدنی

تري شناختی غنیباشد تا سناریوهاي متفاوت و نگاشتنیاز می…تا قدري، گاهی، معموالً و
ها، سعی در همسو کردن سناریوهاي گیريحاصل شود و در واقع بجاي آن که با تقریب

به سوي طبیعت FCM(3متفاوت داشته باشیم، با ترسیم یک نگاشت شناختی شوالیی (
هاي فعال پیش رویم. در همین روند است که پیچیدگی به عنوان راز پیچیده حیطه سیستم
برد.نظمی میهاي فعال سر به تقابل دوگانه نظم و بیاصلی خالقیت سیستم

بـود کـه   اصرار رئیس جمهور وقت آمریکا به داشتن وزیر اقتصادي که یک دست داشته باشد کنایـه از ایـن موضـوع   .1
شنید که: قربان از یـک  نمود در جواب مید یک پدیده اقتصادي سؤالی میرهروقت از وزیر اقتصاد و دارایی کابینه در مو

…in one hand … but in other hand…دست این گونه است اما از دست دیگر
2. Cognitive Map
3. Fuzzy Cognitive Map
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باشد یک نمود "رقومی"که گفتیم حیطه اقتصادي پیش از آنکه نمود چنان
اي که گونهارد. بههاي محیطی دهاي فردي و انگیزشاست، که ریشه در انگیزه"مفهومی"

گیرد. نه به صورت مجرد بلکه در بافتار به هم پیچیده روابط مردم و سرزمین آنان شکل می
هاي هاي متنوع و متغیر این روابط که آن را شامل زمینهفالمکی ضمن برشمردن زمینه

فنی، تجربی و یا اجرایی - اقلیمی و علمی-فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی
اجتماعی برپایه -عنوان نهادي اقتصاديه داند، به لحظه موجودیت یافتن شهر بیم

:1گویدکند و میسرزمین اشاره می
یابد که گردش مواد مصرفی سکنه مراکز مسکونی، به اي موجودیت میشهر در لحظه«

جه دانند متوکنند و متعلق به خودشان میتري از آنچه آنان اشغال میحیطه فضایی وسیع
اي نیاز و خواسته:ها ریشه اقتصادي دارددر چنین کارزاري، محرك اصلی پدیده…شود،

انجامد و در نقاط تراکم و تمرکز لط میهاي تسآفریند و به گسترش حیطهمعین تالش می
جغرافیایی، زاینده مجموعه -هاي اقلیمیها و مناسبتبیشتر خود، در رابطه با مساعدت

شوند که شهر نام دارد. به سخنی دیگر، تحرك فضایی انسان حدودي میمسکونی به ظاهر م
به قصد به دست آوردن اجناس، ابزار و نیرویی که بتواند هم به رفع نیازها و جوابگویی به 

گیري، ها بیانجامد و هم تولید مازاد را مقدور بداند، عاملی درجه اول در شکلخواسته
»د.روشمار میاستقرار و تثبیت و پویایی شهر به

اي هر چند کوتاه از واقعیت فاصله بگیریم و فراموش کنیم که در حال اگر براي لحظه
هاي فردي و اجتماعی دارند و اي از روابط متغیر و متنوع که ریشه در انگیزهچه بافتار پیچیده

ریم، و تالش گذاري نیست، قرار داگیري و اندازهچند و چونی آنان نیز به هیچ وجه قابل اندازه
گرانه (ی و رقومی و صرفاً تقلیلنماییم که با دیدگاهی کمReductionism به اقتصاد (

هاي اقتصادي را نیز در رابطه ساده عرضه و تقاضا یا تولید و مصرف بپردازیم و کلیه فعالیت
خود قرار دهیم و از هر چه که بتواند پیچیدگی، ابهام و عدم قطعیت را با لحاظ ماهیت کیفی 
هاي به این مدل راه دهد پرهیز کنیم، آیا باز هم به قطعیتی قابل قبول در برخورد با پدیده

ی را برایمان ممکن گرداند، دست خواهیم یافت؟بینی کماي که پیشاقتصادي، به گونه
و نزدیک به باورهاي عامه) (تعریف زیر را به عنوان یک انگاره بسیار ساده از اقتصاد 

کنیم:مینظور انتخاب براي این م

.51. ص 1377ارابی و سیر شهروندي در ایران. نشر نقره. فالمکی، محمدمنصور. ف.1
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آن فعالیتی داراي جنبه اقتصادي است که براي مبارزه با کمیابی و قلت بوجود آید«
و …یی هستیمنیازها)(هاآید که ما داراي حاجتمبارزه با کمیابی از آنجا پدید می…

پس ما سرا برطرف کنیم.نیازها)(ها توانیم آن حاجتعلم داریم به اینکه با چه وسائلی می
جا آوریم. این اعمال را به دست آوریم باید سلسله اعمالی را بهانیم آن وسائلبراي آنکه بتو

»دیگري است که عبارت است از مصرف.اي و هدف آنها عمل یا تولیدي است یا مبادله
گیرد.تر رفتار اقتصادي موردنظر فوق در شکل ساده زیر جاي میبه عبارت ساده

)46شکل (

46شکل

)47سازي به مدل کلی: (شکل که با انتقال آن به یک هولوگرام براي مدل

47شکل 

تواند رابطه تولید و باشد و میگردد که همان چرخه تولید و مصرف میتبدیل می
)48شکل (مصرف را مدل کند.

48شکل 
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ریم که در آن ی و رقومی نمودن آن از معادالت دیفرانسیل بهره بگیحال اگر براي کم
x1(مقدار تقاضا و-x ( مقدار عرضه و یا برعکس باشد) چرا که در کلیت مدل هیچ تفاوتی

توان به معادلهتصور کنیم میکند) و ضریب رشد آن رانمی
x x(1-x)

x  [0,1]

) است با تمام خصوصیات Logisticدست یافت که همان معادله الجستیک (
اي از اي قبل نشان دادیم که این مدل ساده چه طیف گستردهدر نوشتاره.آشوبناك آن

گیرد. در واقع سیستم مدل شده ما به ازاي مقادیر میهاي معین تا آشوبناك را دربررفتار
و )Randomشود که رفتار اتفاقی (دیل میتببه یک سیستم فعال = 742/3بیشتر از

بینی خواهد داشت.غیر قابل پیش
ترین مدل اقتصادي نیز انگارانهترین و سهلهد بودیم که حتی سادهخالصه آنکه شا

توان انتظار داشت باشد. حال چگونه مییک سیستم فعال بوده و به شرایط اولیه حساس می
که در مقابل سیستم واقعی اقتصادي که نه تنها به سادگی مدل گفته شده نیست و 

که نشدنی (بینی قطعیت، بر اساس پیشهمانطور که در اول اشاره شد بسیار پیچیده اس
است) به یک استراتژي کنترل قطعی دست یافت، در حالی که عالوه بر تمامی منابع عدم 

هاي مورد استفاده ما وجود دارد در عمل نیز ما درگیر منابع عدمقطعیتی که در ذات مدل
غیر از آنچه که قطعیت خارجی و محیطی نیز هستیم، که نه تنها سیستم را به طرف چیزي 

شود تا استراتژي کنترل طرح نیز بر این برد، بلکه موجب میطرح انتظارش را دارد پیش می
تصور قطعی و از لریزان شهري به دلیافتراق طرح از اهداف دامن بزند. طراحان و برنامه

هاي ذیربط موظفند و اي مبنی بر اینکه پس از تصویب طرح کلیه سازمانشدهپیش تعیین
خواهند که نسبت به انجام طرح همت گمارند، از سه منبع عدم قطعیت در توانند و میمی

ماندند.به شرحی که خواهد آمد) غافل می(به اجرا بردن طرح 

تناقض با روش تدوین بودجه-اول
هاي نه در قوانین کشوري و نه در شکل تدوین بودجه، لزوم پیروي از مصوبات طرح

ها به شکل اي ذیربط در نظر گرفته نشده است. در شکل رایج، بودجههشهري براي ارگان
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که براي سطوح تهیه (هاي جامع را هاي مربوط به طرحشوند و برنامهبخشی تدوین می
نمایند، بنابراین بدیهی است که نخواهند توانست به اند) فقط در بعضی نقاط قطع میشده

آنها جامه عمل بپوشانند.

به نیازهاي مالی طرحعدم توجه- دوم
در ابتداي (هاي مرتبط با یک شهر یکصد هزار نفريها و هزینهبراي مثال بودجه

برنامه دوم) به قرار زیر است:
میلیارد ریال است. بنابراین، سهم 90/100ساله 5بودجه عمران شهري در برنامه -

د.میلیارد ریال خواهد بو38/0بودجه یک شهر یکصد هزار نفري برابر
)376/0 =268 ÷90/100(

هاي دیگر صرف ابنیه مرتبط به عمران شهري چون بخشی از بودجه بخش-
% فرض نماییم، از آنجا که بودجه عمرانی کشور در 50شود، اگر سهم را می

میلیارد ریال است، 4422هاي دولتی و کلیه امور اجتماعی هاي ساختمانبخش
میلیارد 40/4بودجه برابر خواهد بود با سهم یک شهر یکصد هزار نفري از این 

ریال.

2= میلیاردریال 40/4(
)ريــنف100000شهر = 002/0× 4422

براي اینکه موضوع کامالً روشن شود الزم به توضیح است که اگر کلیه بودجه عمرانی 
هزار نفري ها را مورد محاسبه قرار دهیم، سهم یک شهر یکصدکشور در تمامی بخش

میلیارد ریال خواهد شد.30/16
سال) بودجه عمرانی یک شهر یکصد هزار نفري که مورد برآورد 5(در همین مدت

60/25و تجهیزات شهري و اراضی موردنیاز تأسیساتقرار گرفته است، بدون احتساب 
عمرانی برابر بودجه 70باشد. یعنی بودجه عمرانی موردنیاز یک شهر، میلیارد ریال می

برابر کلیه 5/1برابر بودجه کلیه امور اجتماعی و ابنیه دولتی و 6تخصیص یافته شهر، 
باشد.سهم شهري) می(هاي عمرانی کشوربودجه

نفري5× 107کشور 
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هاي اقتصادي طرحبازتاب-سوم
هاي تعیین محدوده اراضی قابل ساخت شهري و تخصیص این اراضی به کاربري

ها و دسترسی به ختمانی بیشتر از حداقل دیگر زمینانتفاعی، تراکم سا-مختلف تجاري
"رانت"کند که در اقتصاد به آن بهره مالکانه یامعابر، اضافه ارزشی براي اراضی ایجاد می

)Rentشود. بدین ترتیب مالکین برخی از اراضی شهري، صاحب منفعتی ) گفته می
هاي عمرانی شهري است، نه حهایشان در ارتباط با طرشوند که ناشی از موقعیت زمینمی

آوردند.کار خودشان و در واقع سودي بادآورده به دست می
هاي شهري، مشکالت دیگري هم به دنبال اي به وسیله طرحایجاد چنین بهره مالکانه

معاون اقتصادي وقت سازمان برنامه و بودجه در برنامه دوم در "طبیبیان"خواهد داشت. 
، اشاره مناسبی به این "اقتصادي به عنوان یک مانع توسعهرانت"هایی از مقاله بخش

:1موضوع دارد
شود بسیاري از امکانات بالقوه کسب درآمد وجود دارند که به سادگی مالحظه می-

ناشی از وجود نوعی محدودیت و یا ثابت بودن عرضه هستند.
شود.میرانت به هر نوع عواید ناشی از ثابت بودن عرضه یک عامل تولید اطالق -
پذیر است.کسب درآمد به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران نیز امکان-
ها و هر نوع کسانی که از طریق کسب امتیازات انحصاري، مجوزها، سهمیه-

هاي هاي انتفاعی در طرحبا مشخص نمودن محل استقرار کاربري(امکانات مشابه
گیرد) امکان بالقوه شکل میشهري، یعنی ثابت بودن عرضه، این نوع انحصار

،رانت اقتصادي) را فراهم کرده(کسب درآمد و انتقال درآمدهاي بادآورده 
گونه درآمد هاي کسب اینهاي مولد به زمینهنیروهاي خالقه جامعه را از زمینه

سازند.هاي رشد کشور را دچار اختالل میمعطوف کرده و محرك
طریق رانت، استعدادهاي جامعه به جاي در شرایط وجود امکان کسب درآمد از -

نوآوري و خالقیت و فعالیت مولد به سوي کسب درآمدهاي آسان جذب شده و این 
هاي مربوط به جستجو و هاي مولد به فعالیتامر استعدادهاي کشور را از فعالیت

سازد. کشوري که استعدادهاي آن صرف کار مولد و مفید کسب رانت متمایل می

3طبیبیان، محمد. برنامه و توسعه دوره دوم. شماره .1
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بدین ترتیب با تثبیت (گردد.مل اصلی و برانگیزاننده رشد محروم مینشود، از عا
افتد، بلکه اقتصاد شهر نیز موقعیت کاربرهاي انتفاعی نه تنها انجام طرح به خطر می

1شود.)دچار مخاطره می

هاي فردي و اجتماعی را دچار تغییر این منابع عدم قطعیت که حرکت و تحرك
کند، یک فرآیند خودگردان و ریزان میطراحان و برنامهبینیمسیرهاي اساسی از پیش

این 2هاي فعال است که خصوصیت خودتولیدکنندهناشی از استقالل کامل اجزاي سازمان
ها را در مقابل نگرش سلسله مراتبی خطی شهرسازان، حتی آنان که با اتکاء تئوري سیستم
تواند با تغییر بع عدم قطعیت میدهد. اما همین مناکنند قرار میها طراحی میسیستم

شهري به کار گرفته 3هاي مثبت جهت خودسازمانگرينگرش به شهر به عنوان پتانسیل
اشاراتی جالب 1991بانک جهانی در سال "توسعه و بازسازي"در کنفرانس4"میلز"شود.

در این مورد دارد.

هاي خدماتیاراضی واقع در کاربرياثرات کاهش ارزش 
یابند، به ، برخی از اراضی که به خدمات و یا معابر اختصاص می"رانت"مقابل در وجه

هاي بخشی، سازمان مربوطه که ها و بودجههاي شهرسازي با برنامهدلیل عدم تطابق طرح
موظف به تملک اراضی موردنظر طرح است، قادر به تملک آنها نخواهد بود و مالک زمین 

که سازمان مربوطه نسبت به تملک زمین مربوطه بعد از ایندچار زیان خواهد شد. به عالوه
گردد که نخواهد توانست زیان حاصله هاي رسمی روبرو مینماید با احتساب قیمتاقدام می

هاي شهري نهفته است عدالتی بارز اقتصادي در بطن طرحرا جبران نماید. بنابراین نوعی بی

به عنوان مثال در شهر:.1
هکتار که با احتساب هر مترمربع دویسـت  5یابند (تقریباً افزایش ارزش آن اراضی که به کاربري تجاري اختصاص می-

شود)ر ریال میهزار ریال، برابر ده میلیا
ارزش اضافی ناشی از ورود اراضی دویست هکتاري به محدوه شهري (با احتساب هرمترمربع فقط بیست هزار ریال) -

زاي دیگر مثل افزایش تـراکم نیـز وجـود دارد کـه     برابر چهل میلیارد ریال است. در حالی که بسیاري از عوامل ارزش
ید.نماهاي دیگري در شهر ایجاد میاضافه ارزش

2. Self Creation
3. Self Regulation
4. Mills (آمریکا Northwest (رئیس دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه



9595فصل سوم: نظم در آشفتگیفصل سوم: نظم در آشفتگی

نماید. البته این امر با را از هستی ساقط میکه گروهی از شهروندان را منتفع و گروهی 
داران روبرو شده و منجر به ساخت و سازهاي خالف مقررات، اعمال فشار مقاومت زمین

)، اعمال نفوذ، اعمال قدرت و 5به خصوص از طریق کمیسیون ماده (براي تغییر عملکرد
هاي طرح در بینیپیشیک ازشود. به این ترتیب تقریباً هیچحتی گاهی فسادهاي مالی می

پیوندد چرا که این یک واقعیت است که:مورد تحقق اهداف آن به وقوع نمی
"گیرنده نهایی مردم هستند نه شهرسازانتصمیم"

گذارد. ) پا به عرصه ظهور میdecision makingسازي (بدین ترتیب تصمیم
اشاره 2و سیرمانز1که کاءچنان،ریزي مدنظر استسازي به عنوان رکن اساسی برنامهتصمیم

کنند:می
شود، اما آنچه که است که اتخاذ می"وقایع قابل انتظار"کلیه تصمیمات بر اساس«

گیرنده انتظار داشته و گاهی افتد کمتر مطابق آن چیزي است که تصمیمواقعاً اتفاق می
3»ا آنچه انتظار داشته تفاوت دارد.اوقات به شکلی دراماتیک ب

هاي شهري هر روزه ریزيها و برنامههمان رویدادي است که براي طرحاین دقیقاً
هاي هفت شهر مقایسه انجام شده توسط مشاور زیستا در مورد اهداف طرحآید.پیش می

دهد که چگونه آنچه به ها به وقوع پیوسته، نشان مینمونه با آنچه بعد از به اجرا بردن طرح
این تفاوت"سیرمانز "هاي طرح فاصله بسیار دارد و به قول لآوقوع پیوسته با اهداف و ایده

گاه اندوهبار است. این مطالعات نشان داده است که عوامل یادشده در جهت تقابل با 
غیرانتفاعی) گاهی منجر به (هاي شهري هاي ناشی از قرار گرفتن اراضی در طرحزیان

ها را به هم بریزد. از جمله آنها تواند اساس طرحشود که میمصوبات قانونی خاصی می
مصوب - هاهاي دولتی و شهرداريتعیین وضعیت امالك واقع در طرح"توان به قانونمی
گوید:اشاره نمود که می"1367آبان 29

ماه الزم است 18ها پس از اعالم رسمی وجود طرح، حداکثر ظرفیت کلیه ارگان«
ا عوارض اقدام نمایند. در غیر این صورت مالکین نسبت به انجام معامله قطعی پرداخت بها ی

امالك از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و 

1. Kau, James B.
2. Sirmons, C.F.
3. Kau, James B; Real State, Mc Grew - hill Company, Page 31.
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بندي طرح کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ غیره برخوردارند و در صورتی که زمان
ینه سال شروع شود حق مطالبه هزپروانه تعهد نماید هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده 

»احداث و تجدید بنا را ندارد.
اما تجربه نشان داده است که عمالً پس از صدور مجوز و احداث بناي جدید، اجراي 
این بند غیرممکن است. عالوه بر این با تثبیت کاربري، دست سازمانهاي مختلف براي 

تري براي تملک بوده است و ایط سهلاراضی مورد نیاز از اراضی دیگري که داراي شرتأمین
را نیز دارا هستند، بسته خواهد بود. اما موضوع به همزایاي مشابه اراضی در نظر گرفته شد

دهد. شود بلکه خود را تا حیطه مربوط به گسترش شهر نیز تعمیم میهمین جا ختم نمی
توجه به مباحث هاي شهري شاید از بارزترین مواردي هستند که به شدت از عدممحدوده

دهد که تقریباً در هاي تطبیقی هفت شهر نمونه نشان مینقشهاقتصادي لطمه دیده است.
توجه (هاي نهایی به وقوع پیوسته با محدوده طرح منطبق نیستتمامی شهرها محدوده

درصد ساخت و 20تا 3هاي مربوطه مندرج در فصل اول). به طور متوسط شود به نقشه
درصد اراضی در داخل محدوده ساخته نشده 40تا 5محدوده اتفاق افتاده و ساز در خارج

ها هیچ یک به ها) این مغایرتمطابق بررسی(باقی مانده است. نکته جالب اینجاست که 
هاي ها در انتخاب محدوده شهري نبوده بلکه ناشی از نقشعلت اشتباه مطالعات و برنامه

گیرد. چرا که با تعیین محدوده، وده شهري نشأت میاقتصادي است که از نفس تعیین محد
گردند و این اضافه گیرند داراي اضافه ارزشی میتمامی اراضی که در داخل این حد قرار می

گونه اراضی را از دست بدهند شود که گروهی از شهروندان، توان تملک اینارزش باعث می
سازهاي خارج از محدوده را شکل دهند. اي رانده شده و ساخت وو اجباراً به مناطق حاشیه

شد، ساخت و در صورتی که اگر چنین اضافه ارزشی براي اراضی داخل محدوده ایجاد نمی
گرفت. یعنی اگر محدوده ساخت و سازهاي غیر مجاز، در سازها در همین مناطق شکل می

این عمل شد، عکس داخل محدوده قرار گرفته و اراضی داخل محدوده خارج آن واقع می
1افتاد.اتفاق می

هـاي توسـعه کالبـدي قیمـت اراضـی از زمـان       ریزي و طرحدر انگلستان براي حل این معضل بر اساس قوانین برنامه.1
شود، بدین ترتیب که خسارت اراضی که دچار کاهش قیمـت شـده، پرداخـت و اضـافه     اجراي طرح ثابت نگه داشته می
شود.ارزش دیگر اراضی دریافت می
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اما چرا؟
اي که در یابد که به فضاي شناخته شدهاي گسترش میرسد که شهر لحظهبه نظر می

گاهی که تتواند باشد. این گسترش به هر انگیزه یا از هر خواساختیار دارد قانع نیست یا نمی
انی را دامن هاي جوامع انساجتماعی خود تحرك- شک در دو وجه اقتصاديباشد بی

کند، که هر چه گیرندگان طلب میهایی را از دیدگاه تصمیممنديزند که قانونمی
کند که:تر خواهند بود. فالمکی یادآوري میترند، در قبال پویایی سازمان فعال ناتوانقطعی

شناسی تحرك فضایی، نه چندان قوانین اساسی، که قوانین و مقررات هاي جامعهدر زمینه«
اي از عوامل زیربنایی زاده شوند تا بحرانی حاد را که از مجموعهایی به کمک گرفته میاجر

ها و ها در توزیع ثروت و امکان تولید در سطح سرزمینشده و خود مظهر نابرابري
ظاهراً گیرا، بنیادهایی عنوان نشده شهرهاست، جبران کنند. در طول این قوانین و مقررات

هایی را براي پرکردن شود: دولت مدرن بودجهنده به دست داده میبه وجهی غافلگیر کن
وري، توزیع گیرد که خود زاده نابرابري در توزیع ثروت، توزیع بهرههایی در نظر میخالء

روند و در همین حال، به دلیل هنوز پابرجا ماندن شمار میها بهاشتغال و توزیع دسترسی
آمد آنها ون است، هر روز وجهی بیشتر براي جبران پیهایی که مورد حمایت قاننابرابري

گیري تک کردیم راه جهتدر طول این قوانین و مقررات که اشاره…شودالزم می
شود تا نه به منظور رفع هاي اجتماعی باز نگاه داشته میها و گروهشهروندان، خانواده

پاسخگویی به نیازهاي انسانی ریزي، بلکه در پی نیازهاي اقتصادي کم و بیش طرح و برنامه
مسکونی کوچک و غیرمجهز، دست به تغییر مکان بزنند و در زاجتماعی مراک-و انسانی

»محیطی متفاوت زندگی خود را پی گیرند.
ها:اما وجه دیگري از بحث نیز در چرا و چگونگی این عدم تطابق وجود دارد. این سؤال

توان شهر را محدود کرد؟آیا می-
توان شهر را صرفاً با ترسیم یک خط به یک سیستم بسته تبدیل کرد؟آیا می-
یک سیستم بسته باشد؟تواندشهر ذاتاً میآیا-
آیا سیستم بسته شهري وجود دارد؟-
توان خصلت گشودگی شهر را به عنوان یک سازمان فعال ندید؟آیا می-
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لحاظ ترمودینامیک) حتی از(توان از سازمان فعال جدا کرد در واقع، گشودگی را نمی
چرا که گشودگی خاصیتی است که از لحاظ مفهومی داراي چندین بعد است، که در آن 

گانه گشودگی واحد سازمانی، زیست بومی و هستی شناختی ماهیت وجودي دارند. ابعاد پنج
شناختی، نظري، منطقی، چارچوب مفهومی) به خوبی روشن بعدهاي: تجربی، روش(

اي تنگاتنگ بین سازمان فعال و محیط وجود دارد که هر چه پیچیدگی سازد که رابطهمی
یابد. به قولی،یابد این وابستگی به محیط و زیست بوم افزایش میسازمان فعال افزایش می

و این افزایش »1دهنده مشترك نیز هستمحیط تنها حضور مشترك نیست بلکه سازمان«
که به خوبی در سازمان است. این کیفیت چنانوابستگی همگام با افزایش استقالل درونی

ها و ترمودینامیک را در ) اثبات شده است، تئوري سیستمChaoticهاي فعال (سیستم
که فرآیند حفظ، تولید و چنان(دوزد فرآیند اضمحالل و زایش مجدد به یکدیگر می

متقابل رو رابطههاي فعال نشانگر آن است). از ایناضمحالل اطالعات در سیستم
و ) صفرBinaryگیري سیستماتیک و اضمحالل ترمودینامیکی دو شرطه باینري (شکل

دهد و به سوق می2مانند منطق شوال)(هاي میانی ی و کیفی با ارزشیک را به منطق کم
انگاري این ترتیب رابطه دیالوژیک بین اضداد و مفهوم مکمل متضاد را جانشین قطعی

کند:که مورن اشاره میکند. چنان) میRationalityسیک (گرایی کالشناخت و منطق
از این پس هر توضیحی، هر روشنگري درباره هستی، رفتار، تکامل موجودات باز «

شود بلکه جوامع انسانی و و این تنها به وجود زنده، محدود نمی(وابسته به محیط زیست 
نی نظام و یا منطق بیرونی موقعیت تواند منطق دروگیرد) نمیهاي ما را هم در بر میایده

»و یکی را به سود دیگري حذف کند.یعنی شرایط محیطی) را از هم جدا(
هاي شهري با اصرار تمام سعی در القاء این ریزيبرنامهها واین در حالی است که طرح

توجه آن است که سازمان فعال شهري با بنکته جالجدائی به سازمان فعال شهري دارند.
نهایت اطالعاتی بستر جذب سیستم فعال همه آنچه که در طرح کاء به توان و ظرفیت بیات

سازمانی خود بداند، در فرآیند حفظ، تولید و -هاي درونیها و انگیزهمغایر با خواستگاه
منطق - اضمحالل اطالعات در حافظه خویش مستحیل کرده و رابطه متقابل منطق درونی

قی که بیشترین استقالل درونی و هماهنگی بیرونی را برایش به بیرونی خود را به طری

.273. ص 1374مورن، ادگار؛ روش طبیعت طبیعت. انتشارات سروش. .1
2. Fuzzy logic
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کند. این کیفیت جذب انتخابی اطالعات است که در سازمان فعال ارمغان آورد حفظ می
وجود دارد. چه سازمان فعال شهري در فرآیند جذب داده از محیط و تفسیر، حق انتخاب را 

اي که حتی از طرف طرح یا هر دادهبراي خود به واسطه استقالل درونی قائل است که
برنامه به عنوان اطالعات به محیط وارد شده باشد را مغایر با منطق درونی خویش بداند، آن 

) تلقی کرده و حذف نماید.noiseرا به عنوان نوفه (
ریزي و طراحی شهري را به عنوان یک تداخل اطالعاتی در به این ترتیب اگر برنامه

افتد و در آن مقدار کلی ماده و انرژي ه در فضاي نگانتروپیک اتفاق میمحیط تلقی کنیم ک
شود و تنها اطالعات است که توسط شهرساز یا طراح وارد محیط در جهان ثابت فرض می

ی و کیفی اطالعات خواهد بود که چندي و چونی ترکیب ماده و گردد، این تغییرات کممی
گرداند. ت درگیر کیفیت تولید و انتقال اطالعات میو ما را به شد1کندانرژي را مشخص می

شکل زیر)(

شود. چون آنچه است که خلق می"در نزد گیرنده"که قبالً اشاره شد اطالعاتچنان
شود، به محض ورود به محیط، به شکل از اطالعات که توسط فرستنده وارد محیط می

شود و تنها فرآیند تفسیري ا میره"هاي محیطیدر جهان پرهیاهوي داده"هاییداده
ها، آنها را نوفه یا اطالعات تلقی کرده، جذب یا رد گیرنده است که پس از دریافت داده

هاي ارسالی از نماید. طبعاً به هر دلیل، انگیزه یا خواستگاه که باشد، در طی گذار دادهمی
اشد اما لزوماً کیفیات ی اطالعات ارسالی تغییر نکرده بفرآیند تفسیري، گرچه مقدار کم

هاي شود یکسان نبوده، چه بسا که دادهاطالعات ارسالی با آنچه در نزد گیرنده تفسیر می
تفسیر شده در نزد گیرنده نوفه تلقی شود.

1. Keynoush, Shahin (from Zista Arch. and Urban Planners); Complexity, Neg / Entropic
Space and Urban design. The International Symposium on Interpretative Processing and
Environmental Fitting (I.P.E.F. 97), Tehran, Iran.
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توان انتظار داشت که آنچه به عنوان اطالعات توسط شهرساز به این ترتیب چگونه می
شود، توسط سازمان فعال شهري هم، اطالعات میها) وارد محیط ریزيها و برنامهطرح(

تلقی شده یا اگر هم اطالعات تلقی شود مطابق با همان کیفیتی که مد نظر شهرساز بوده 
تفسیر شود؟
) …ها ومردم، نهادها، تشکل(رو در نظر گرفتن استقالل درونی سازمان شهري از این

هند و میزان و چگونگی مشارکت دکه تفسیرگران اصلی سازمان درونی شهر را تشکیل می
هایی است که باید توسط ترین واقعیتايشده از ریشهآنان درچندي و چونی فضاي ساخته

که به عنوان شالوده (ریزان شهري مدنظر قرار گیرد. شاید بیان این ایده طراحان و برنامه
مورد نباشد که:اصلی طرح سیال موردنظر قرار خواهد گرفت) در اینجا بی

ریزي چیزي جز تسهیل جریان اطالعات (از مقیاس خرد تا کالن) در طراحی و برنامه«
»تواند باشد.جهت ساماندهی سازمان فعال فضاي زیستی نمی

به ویژه شهر) غیرقابل (چرا که تداخل اطالعاتی در سازمان فعال فضاي زیستی 
است و در این فرآیند، که گفتیم الزمه بودن تبادل اطالعات با محیطاجتناب است. چنان

توان نداشتن تداخل اطالعاتی به مثابه نوعی تداخل اطالعات است. از سوي دیگر نمی
ترین شالوده شهرها را تنها به اتکاء خصلت خودسازماندهی شهر، به حال خود رها پیچیده

کرد. بلکه باید این تداخل اطالعاتی را در جهت تسهیل جریان اطالعات در مجراهاي 
هاي تحرك اجتماعی ها و خواستگاهاین جز با شناخت انگیزهعاتی شهر اعمال کرد واطال

مردم به عنوان مفسرین اصلی در سازمان فعال شهر شدنی نخواهد بود.

گیري شهرها و نقش مردم در شکلعدم توجه به خواست
شد روستائیان به شهرها و در نتیجه رزبا شروع عصر صنعت و هجوم گروه کثیري ا

العاده جمعیت، نظام شهري رایج زمان که مهیا و مناسب این تغییر ناگهانی نبود درهم فوق
نظمی و اغتشاش بر شهرها حاکم شد. بازتاب این امر تا حدي شکست و به تبع آن بی

نگران کرده و به تکاپو واداشت. اندرکاران مسائل شهري راگسترده بود که کلیه دست
که در اوج قدرت جامعه صنعتی و نهضت مدرن به عنوان بیانیه که در منشور آتنچنان

جهانی معماران و شهرسازان منتشر گشت، این نگرانی به روشنی منعکس است:
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فرا رسیدن عصر ماشین، باعث دگرگونی تفضیلی در رفتار انسانی، در طریقه پخش و «
.هاي آنها شده استها و همچنین در اقدامتوزیع آنها در سرزمین

گیرد. این گرایش لجام گسیخته به متمرکز شدن در شهرها از سرعت ماشین کمک می
»هرها راه یافته است.گاه سابقه نداشته و در نتیجه هرج و مرج به شتکامل تهاجمی هیچ

با این تفکر، شهرسازي معاصر که معتقد بود نظم موجود در شهرهاي پیش از صنعت 
لجام گسیخته عصر صنعت در هم ریخته است براي به علت هرج و مرج ناشی از توسعه

ریزي شهري را تدوین نمود بازیافتن نظم شهري از دست رفته، دست به عمل زد و برنامه
که قصد داشت تمام و کمال شهر را نظام بخشد و در اختیار گیرد.
ه ها تقلیل یافته بود. گرچاما انگاره شهرسازان از نظم، تا سطح نظم مکانیکی ماشین

ها روشن بود، اما انگاره حاکم بر نظم مطلق لزوم هماهنگی با تغییرات سریع براي طرح
مکانیکی، که منتزع از نظام مکانیکی است، بر تصویري که آنان از طرح جامع داشتند سایه 

به آن اشاره دارد:"استرنفن"به نقل از"گیدئین"افکنده بود. چنان که
ساکنین شهر در کدام محل کار خواهند کرد. براي شهرساز) باید بداند (وي …«

کنند. وي باید مسافت بین ها و از چه وسائلی استفاده میرفتن به کار از کدام خیابان
محالت مسکونی و نواحی صنعتی را معلوم دارد. این مسافت نباید از حد معینی متجاوز 

هاي مختلف نیست. اصل، ها و محورباشد. براي شهرساز، شهر صرفاً ترکیبی از خیابان
»1کنند.هستند که در شهر زندگی میمردمی

اما این مردم تا حد یک ماشین در نظر شهرسازان تقلیل یافته بودند. تجزیه شهرها از 
) تا تجزیه عملکردي قطعات آن تعمیم یافته بود. zoneمحل استقرار عملکردهاي مختلف (

که با تشخیص (ترین روابط ید در بهینهمردم به عنوان اجزاء ماشین بزرگ شهر که با
شد) قرار گیرند، تا ماشین بزرگ شهر در وضعیت بهینه خود شهرساز بهینگی آن تعریف می

قرار گیرد. ولی این تعمیم یکسویه ایده ماشین به پیکره شهر و اجتماع کافی نیست. 
گوید:که مورن میچنان

نعتی تولید شده است. دیدیم که دیدیم که مفهوم مولد ماشین به وسیله جامعه ص«
اجتماعی اشتباه است.-جدا کردن ماشین مصنوعی از رحم انسانی

.639- 40مترجم منوچهر مزینی. فضا، زمان، معماري. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ص فن استرن. نقل از گیدئین، زیگفرید، .1
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بدین سان این تنها ایده اجتماعی ماشین نیست که باید به واقعیت فیزیکی ماشین ارجاع 
1»اقعیت ماشین اجتماعی ارجاع گردد.شود، بلکه همین طور ایده فیزیک ماشین هم باید به و

یده فیزیک ماشین به ماشین اجتماع به معنی پذیرفتن کیفیت خالقه ارجاع ا
نظمی و هرج و مرج موجود در سازمان فعال است. در واقع در یک سازمان پیچیدگی، بی

فعال، آشفتگی بستر تولید اطالعات و سازمان یافتن دوباره است که به هیچ وجه با 
یب تفسیر غلط شهرسازان معاصر، از باشد. بدین ترتهاي مصنوعی قابل قیاس نمیماشین

ها و هرج و مرج ناشی از تغییرات و سعی در مهار و کنترل این تغییرات از طریق چارچوب
هاي جامع هاي اجتماعی ساکنان شهر در قالب طرحهایی که تحدیدکننده تحركقانونمندي

یز تقلیل کیفیات و هایی کمی و نگذاريگیري و اندازههایی بر پایه اندازهریزيو برنامه
باشند نه تنها راهی از پیش نبرده است، بلکه در اي به ساختارهاي کمی میمفاهیم شالوده

تر شد. هاي خود ساخته بود سردرگماي که ناشی از همین محدودیتهرج و مرج افزوده
که در گفتاري از گدئین این سردرگمی به روشنی مصور است:چنان

داند چه وقت این نظم باخبر نیست و نمیشد آشفته و بیهیچکس از سرنوشت این ر«
گیرد، پایان خواهد یافت. چه تجاوز آشکار به زندگی و سالمت آدمی که در شهرها صورت می

»شر آرامش خود را باز خواهد یافت.وقت شهر جایی براي زندگی شایسته آدمی خواهد شد و ب
گرفتن سب زیست بشر با نادیدهت خیرخواهانه شهرسازان براي تهیه فضاي منانی

ها عقیم ریزيها و برنامهگیرنده اصلی در به اجرا رفتن طرحنقش مردم به عنوان تصمیم
ماند. تالش شهرسازان براي تعریف پارامترهاي زندگی مردم و تصمیم به جاي آنان با دلیل 

کند:د اشاره میها بود. فالمکی در این مورریزيها و برنامهعمده به اجرا نرفتن طرح
گیري در تاریخ معماري و شهرسازي مدرن، دیده و دانسته شده که تصمیمزاز دیربا«

هایی است که نه ها و رابطهها، معیارها، ارزشدر زمینه فضاي ساخته شده، نیازمند ضابطه
ریز ریز شهري، طرحاعم از معمار، مهندس، شهرساز، برنامه(تنها متخصصان ساختمانی

همیشه قادر به تعیین و تمیز آنها نیستند بلکه، حق اظهارنظر در این باره را نیز، به شهري)
دهد ندارند. اما آنچه در همین ویژه به دلیل تغییر و تحوالتی که در طول زمان رخ می

هایی زمینه دانسته شده ولی به هنگام مورد کتمان قرار گرفته، وجود پیوندها یا وابستگی

.384. ص 1374مورن، ادگار، روش طبیعت طبیعت؛ انتشارات سروش. .1
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کنندگان اصلی جامعه برقرار شده است. تاریخ ن رده از شهروندان و ادارهاست که میان ای
تواند یکی از دو راه اصلی را انتخاب کند: دهد که شهرسازي میشهرسازي مدرن نشان می

یا حرفه خود را به وسیله ارتقاء دائمی و بهبودهایی منظم و پیوسته وضع فضایی موجود، با 
ها و ها و مبارزهالبته پیمودن این راه متضمن درگیريکه(وضع فضایی بعدي قرار دهد 

قید و شرط اي است) و یا حرفه و کارآیی خود را بیهایی در زمینه اجتماعی و حرفهناکامی
کنندگان اصلی جامعه قرار دهد. (البته پیمودن این راه، تا هنگامی که مسأله در اختیار اداره

وري و تولید مجدد فضا تحقق نیافته، معنایی جز بهرهمشارکت آگاهانه مردم در امر تولید و
».جاي دیگران و براي دیگران ندارد)اتخاذ تصمیم به 

رغم کوشش براي بازیافتن آل شهرسازان معاصر علیرامش از دست رفته و نظم ایدهآآن 
ده، که به دو علت عم1ریزي کامل و آرمانگرایانهآن با شکست مواجه شد. تالشی براي برنامه

گرایی) محکوم به شکست شد.یعنی خود آرمان(ریزي آرمانگرا ناشی از ذات برنامه
به (هاي فعال مانند شهربینی بودن سازمانتوجهی به غیرقابل پیشعامل اول: بی

ها.بینیریزي کامل شهري بر مبناي این پیشلی که پیشتر ذکر شد) و اصرار بر برنامهیدال
به ویژه در دوران ماقبل (دهنده شهرها خصلت خودسازمانعامل دوم: عدم توجه به

کردند. در این شهرها نظم حاصل، صنعت) که فضاي مناسب زیست را براي بشر مهیا می
اي نبود، بلکه حاصل شکل متکاملی از ریزي مدون قبلی و از پیش تعیین شدهناشی از برنامه

ده است که در محدوده گیري شهر و فضاي ساخته شمشارکت شهروندان در شکل
-بندي شهري استکه به مثابه راهبردهاي اساسی و استخوان-اي از سنن و رسوممجموعه
پذیري توسعه گذرها، نماید. اصولی مانند احترام به حقوق دیگران، رعایت امکانعمل می

…هاي مناسب هر بخش از معابر، توجه به لزوم حرکت آب و احیاناً فاضالب ورعایت عرض

توان در مقابل آن مشاهده نماییم که نظم خشک حاصل طراحی شهري مدرن، که می
نماید و چگونه در خالف نظم توام با اختیار شهرهاي طبیعی دوران پیش از صنعت عمل می

نمایند و گاه این عدم تمکین با عدم آشنایی مردم عادي با چرا شهروندان از آن پیروي نمی
شهرسازي و معماري، از سوي متخصصان و یا از طرف پشتیبانان هاي فنی ها و پدیدهداده

کند.آلود میکند و آب را از چشمه گلاي غلط معنی پیدا میگونهفرهنگی بهآنها با بی

هاي زندگی.درصد براي ماشین100گرایی ناشی از ذهنیت دست یافتن به بازده آرمان.1



هاي سیال شهريهاي سیال شهريمبانی طرحمبانی طرح104104

ریزي تمام و کمال ترین نمودهاي خود را در برنامهگرایی نظري، عمدهاین تقلیل
خواهد چنان نظمی دهد و میي بروز میشهري و کار آرمانگرایانه، در مبحث تقسیمات شهر

مطلق را بر شهر حاکم گرداند که هیچگونه اعمال نظري در آن ممکن نباشد. اصرار 
نیغبودن و هاي مختلف شهري در حقیقت انسانیشهرسازان به تقسیم مصنوعی بخش

دهنده آن ساده از ماشین و قطعات تشکیلهرا با یک مفهوم و انگار"شهر زنده"بودن 
کند. در حالی که در هر ساختار سازمان یافته، تقسیم و تجزیه افراطی، اولین معاوضه می

اي که نشانه انهدام است و رسیدن به چنین آشفتگی در شهرها یعنی بازگشت به نقطه
در "کریستوفر"که شهرسازي جدید براي پایان دادن به آن دست به عمل زده بود. آنچنان

گوید:و قالب زندگی میمورد شهر به عنوان ظرف
اش را با تقسیمات هاي حیاتی درونیها و رشتهگر این ظرف و قالب، تمام بخشا«

هایی که خشک و مکانیکی قطع کند، آنگاه این قالب شبیه ظرفی خواهد بود پر از تیغ
اند تا هر آنچه را که در آن ظرف داخل شوند، ببرند و پاره پاره کنند. در چنین ظرفیآماده

»این ظرف زندگی ما را پاره پاره خواهد کرد.…زندگی قطعه قطعه خواهد شد 
البته باید اذعان داشت که تقسیمات شهري معمول، داراي محاسن فراوانی است. ولی 

هاي یادشده انجامد و شهروند را در مقیاسچون به تقسیم مصنوعی فضاهاي شهري می
آورد.مراه میگرداند، مشکالت بسیاري را به همحصور می

اي مناسب از فاصلهربراي مثال گرچه وجود بخش خرید روزمره در مرکز محله و د
واحد مسکونی بسیار کارساز است، ولی اجباري نمودن خرید از آنها کامالً غیرمنطقی و غیر 

ها مجبور و یا از تواند شهروند را به خرید از این فروشگاهممکن خواهد بود. هیچ عاملی نمی
یا هر مکان دیگر) (ید از فروشگاهی که در نزدیکی محل کارش و یا سر راه کار به خانهخر

منع نماید. بنابراین شهروند ممکن است بسیاري از مایحتاج خود را از تعاونی مصرف محل 
کنند، تري را عرضه میهاي مراکز و محالت دیگر که خدمات مناسبکارش و یا از فروشگاه

تهیه نماید.
کند، براي مثال ممکن است به علت بحث در مورد خدمات دیگر نیز صدق میاین م

عدم تقارن ساعت کار مدرسه و اولیا، این اجبار پیش آید که مدرسه ابتدایی در نزدیک 
محل کار والدین و یا محل سکونت دیگر اعضاي خانواده قرار گرفته باشد و یا به دالیلی 
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ه خود، محیط سالم و قابل قبولی را تجربه کند و یا کودکی نتواند در مدرسه ابتدایی محل
ه سادگی ولی به طور جدي با احساس کودك موردنظر در تقابل باشد. در چنین بمحیط 

جویند. صورتی به طور قطع، برخی از کودکان یک محله، از مدارس محالت دیگر سود می
ه استفاده از مدارس دیگر هاي باالتر مباحث دیگري نیز وجود دارند کدر مورد مدارس دوره

سازند.تر مینواحی را محتمل
کند. بدین ترتیب که، گرچه وجود یک ها نیز این قضیه صدق میحتی در مورد پارك

پارك در نزدیکی واحد مسکونی بسیار مفید است و باعث خواهد شد که شهروند حتی 
تواند او را از عاملی نمیمند شود، ولی هیچبتواند در اوقات فراغت کوتاه خود از آن بهره

ها باز دارد. یک شهروند ممکن است از گردش در پارك محله خود وري از دیگر پاركبهره
تر حس کند و آن را احساس دلتنگی نماید و یا فضاي یک پارك دیگر را بسیار دلچسب

مورد استفاده دائمی قرار دهد.
ه بسیاري، قطعاً از پزشکان در ارتباط با خدمات درمانی موضوع حادتر است چرا ک

جویند. در مورد فضاهاي ورزشی، مراکز خاص خود یا تخصصی شناخته شده سود می
تواند صدق نماید.بهداشتی، اماکن مذهبی و دیگر خدمات نیز عیناً مباحث ذکر شده می

که بسیاري از شهرسازان معاصر معتقدند: اي که اینجا ذکر آن مفید است ایننکته
حی شهري و تقسیمات آن را از وضعیت مناسب شهرهاي قبل از صنعت الگو نحوه طرا

انگارند شهر طبیعی قدیمی از محالت کامالً که، برخالف آنچه بسیاري میاند. درحالیگرفته
شد. فالمکی در کتاب سیري در تجارت مرمت شهري در باب موقعیت منجمد تشکیل نمی
گوید:محالت مسکونی می

اي، اقتصادي، اجتماعی، مذهبی و تاریخی از یکدیگر هاي فرقهویژگیمحالت براساس «
هاي مسکونی که به صورتی عمومی در تمام شهر وجود آمیختگی خانهمتمایزند. گرچه درهم 

شود. از طرفی دیگر دارد، مانعی براي بازشناسی مستقیم حدود کالبدي محالت محسوب می
سکونی چندگانه را نباید به مثابه یک بنیاد موضوع منقسم بودن فضاي شهر به محالت م

هاي اجتماعی نیز ها و همکاريشهري منجمد دانست. نه تنها تظاهرات مذهبی بلکه همدردي
1»هاي متحرك درآیند.به صورت حریمشوند که حدود محالت بیشترسبب می

.135. ص 1375وزارت مسکن و شهرسازي. فالمکی، منصور. سیري در تجارب مرمت شهري..1
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تقسیمات خشک شهري و عدم توجه به آزادي انتخاب و نقش شهروندان موجب 
تر اطراف محله د که بسیاري از مراکز محالت، متروکه شده و یا به جوار معابر اصلیشومی

در مقابل مرکز محالتی هستند که به علت شدت مراجعه ساکنین نقل مکان داده شوند.
اي شکل عمومی یافته اي که معابر داخل محلهگونهاند. بهتري یافتهغیرمحلی، خصیصه عام

هاي اصالحی چنین ویژگی پیدا کرده است) و محله از شکل طرح ل طرحو یا اجباراً با اعما(
شده اولیه خود خارج شده است. این همه همانطور که قبالً تشریح شد از عدم توجه به 

گیري آن نشأت گرفته است. عدم مشارکت شکلها و نقش مردم در عملکرد شهر وخواست
مردم در فضاي ساخته شده!

ذشت، اشاره کردیم که ماهیت شناخت چطور با کشف در طول نوشتاري که گ
) از ریشه دچار تحول شد و در طول این روند Chaotic systemsهاي فعال (سیستم

ی و رقومی شناخت کالسیک جاي خود را به انگاره انگاره کم"رقومی /"-"ی / کیفیکم
زاري سمیوتوپولوژیک هاي شناختی به عنوان ابگیري از چارچوبداد و لزوم بهره"مفهومی

)Semio- Topologicهاي طبیعی مورد توجه قرار گرفت، تا حیطه ) در تفسیر پدیده
بندي به سطح تفسیري ارتقاء دهد. همه اینها را از تحولی پی شناخت را از سطح طبقه

اجتماعی تعمیم داد. -گرفتیم که در حیطه فیزیک آغاز گشت و خود را تا حیطه انسانی
شناسی مقدور نبود. همانطور که در توصیف کیفیات بوم-عبور از حیطه زیستبیاین گذار 

معادله (هاي فعال به مدل رشد جمعیتی بیولوژیک ناپذیر رفتار سیستمبینیپیش
الجستیک) پرداختیم و تنها در گذر از مفهوم سازمان زیستی بود که توانستیم از گشودگی 

ذار گرچه در یادداشت ما تنها در حد اشاراتی باقی هاي فعال سخن بگوییم. این گسیستم
ایست که توسط متخصصان و پژوهشگران در هر سه حیطه فیزیک، ماند ولی گذر هرروزه

. این گذر براي 1گیرداجتماعی صورت تحقق و کاربرد می-شناسی و انسانیزیست
ري باید براي ریزي شهریزي شهري نیز گذري روزمره و مداوم است. در برنامهبرنامه

هاي مختلف، زمین تخصیص داده شده و نحوه توسعه شهر مشخص گردد تا محیط کاربري
سالم و متعادل فراهم آید و در عین حال هویت فرهنگی و ملی زیست طبیعی و انسانیِ

)49شکل (توان دید:که میچنانایجاد و حفظ شود.

شناسی در یک چرخه مدام قرار دارنـد کـه هربـار از سـطحی بـه      شناختی، فیزیک و زیستجامعه-این حیطه انسانی .1
کند و برعکس.سطحی باالتر حرکت می
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49شکل 

، ولی در سطحی متفاوت را الزم این چرخه برگشتی که برگشت به نقطه اول
دهد. همه آنچه که به هر شمارد، ساختار اصلی چرخه شناخت را در مقابل ما قرار میمی

گذارد ناچار سر به شناسی میبوم- خیزد و پا به عرصه زیستشکل از بستر فیزیکی برمی
بعد از گذار از شناسی خواهد برد و این چرخه از هر یک که آغاز شود، جامعه- وادي انسان

یادآوري "مورن"(ولی در سطحی متفاوت) باز خواهد گشت. در این مورددو دیگر، به خود
کند که:می

ساز ایجاد شود. اگر نظریهیاکنندهتواند تنها با میل و اراده فهماین حلقه نمی«
فت و خواهد ساخته شود، باید از طریق کشاکش تصادفی، آزمایش و خطا، راي هم میحلقه

!»…بازگشت، مبادله، رفتن و ماندن و تغییر شکل مفاهیم و به طور شانسی انجام گیرد
نظمی و شانس و اتفاق با بار معنایی گوید به معنی بیآنچه مورن از آن سخن می

منفی منطق کالسیک نیست. بلکه اشاره مستقیم به کیفیت خودسازمانده و غیرقابل 
ه به شکلی خالق و غیر شفاف در طول این حلقه به عال است کفهاي بینی سیستمپیش

هاي بینی تمامی رفتارها، فعالیترو پیشاز ایناحیاء مداوم سازمان خود مشغول هستند.
ها، عالئق و تمامی کیفیات غیرقابل دسترس دیگر و همه اقشار اجتماعی با تمام انگیزه

شکست اقتصاد متمرکز مبتنی شونده در این چرخه، کاري غیرممکن است. مفاهیم دگرگون
اي که همه اجزاء آن از پیش تعیین شده باشد، در سالیان اخیر این واقعیت را بر برنامه
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توان جوامع بشري را به راهی از پیش تعیین شده نمی"گرایانهاراده"نشان داد که به صورت
هم شدنی باشد، ه محاسبه کشاندن همه پارامترهاي فوق اگربکشاند. اصرار مذبوحانه براي 

به معنی هزینه کردن زمانی بیش از افق طرح براي گرفتن پاسخ است. پاسخی متعلق به 
اي ثابت، بینی و ترسیم آیندهریزي به جاي اصرار بر پیشگذشته! به همین دلیل در برنامه

از آینده با گذار از سناریوهاي محتمل و ایجاد"تصویر سیال"تر کردنباید با هر چه غنی
تر بازخوردهاي محیط، به تسهیل حرکت در چرخه روشی براي انتقال بهتر و سهل

پذیر فوق و روند خودسازماندهی شهر کمک کرد!برگشت
یازد، دار چرخه فوق به شناخت از محیط دست میوریزي تنها درگیررو که برنامهاز آن

یی از قبیل اقتصاد، هااي و چندبعدي باشد. رشتهرشتهطبیعی است که فعالیتی میان
، ساختمان، محیط زیست، اقلیم و جغرافیا، تأسیساتشناسی، ترافیک، شناسی، جامعهجمعیت

یابند تا هاي اصلی، در کنا هم باید حضورکه به عنوان رشته…معماري و شهرسازي و
توسعه یک شهر فراهم آید. این تجمع که مسلماً جمع"طرح"یا "برنامه"اي به نام مجموعه

ریزي شهري است. ها نیست، بخشی از پیچیدگی و مشکل برنامهساده دستاوردهاي این رشته
شود و در آن حیات ها و تحرکات محسوب میاز سوي دیگر شهر نیز خود محل اصلی فعالیت

شود.گیرد و بالنده مییک ملت یا ملل جهان است شکل می
هاي اجتماعی اجتماعی یا آسیببرنده هاي پیشرکود و تورم، رونق و کسادي، جنبش

یابد. به همین دلیل هر رشته شرکت به طور عمده در شهرها موجودیت می…و اقتصادي و
شناسی، با دنیایی هاي اقتصاد و جامعهکننده در تهیه طرح و برنامه شهري، به ویژه رشته
ها آنریزي براي تمام ابعادبینی برنامهمتغیر و پرجنب و جوش مواجه است که پیش

غیرممکن خواهد بود.
صلب و خشک، که بر اساس تصویري تثبیت ریزي و طراحی شهريِرو برنامهاز این

شود و یکسویه، از نقطه افق طرح) ترسیم می(شده از آینده، که تنها یک بار و براي همیشه 
چرخه "تواند دررود، هرگز نمیحرکت به طرف آرمان تصویر شده خویش پیش می

ها ها تا مفاهیم و ارزشگفته شده که درون بافتار پیچیده خود از ابعاد و اندازه"ذیرپبرگشت
اي براي خود بیابد. چه رسد به اینکه این کنندهگرداند، افق امیدواررا دستخوش تغییر می

جریان پویا و خالقه را تسهیل نموده و هر بار ترسیمی نو از شهر را به دست دهد.
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هاي کالبدي شهري هاي شهري، در ارتباط با شالودهصلب طرحریزيِامهاین ناتوانی برن
ها، پذیري این طرحترین نمود خود را دارند. عدم انعطافترین و محسوسبیشترین و ملموس

هاي کالبدي، ناچار به پذیرش شکست خواهند در بسیاري از موارد، به علت مقاومت شالوده
اي نام برد.د تراکم ساختمانی ثابت و جایگزینی خدمات محلهتوان از دو موربود. از جمله می

تراکم ساختمانی ثابت
هاي شهري، در پی یک سلسله برآوردها، با تعیین تراکم جمعیتی و سطح هر در طرح

شود و این ها تعیین میبخش شهري، در نهایت تراکم ساختمانی خاصی براي هر یک از بخش
شود. بررسی االجرا اعالم میهاي مختلف، براي تمامی آنها الزمتراکم فارغ از ویژگی تفکیکی

دهد که تراکم ساختمانی هر زمین با تراکم ساختمانی در شهرهاي ارزشمند قدیمی نشان می
شود:گرفته است که ذیالً به برخی از آنها اشاره میتوجه به عوامل دیگري شکل می

است.کرده تراکم ساختمانی از شکل زمین تبعیت می-
که تراکم ساختمانی کامالً در ارتباط با مباحث اقتصادي قرار داشته به نحوي-

قیمت زمین و احداث بنا در آن نقشی اساسی داشته است.
پذیرفته است.تراکم ساختمانی از مسائل اقلیمی تأثیر می-
هاي مختلف هاي مختلف شهر و در زمانهاي متفاوت شهروندان در بخشویژگی-

ثر بوده است.ؤاختمانی مبر تراکم س
هاي مختلف شهري در بخش(هاي شهري، با تثبیت تراکم ساختمانیکه طرحدر حالی

براي تمام اراضی با خصایص متفاوت) عمالً در مقابل بسیاري از اصول بنیادي و تمایالت 
کن هاي شهري را در این مورد غیر ممگیرند و اجباراً تحقق برنامهمنطقی شهروندان قرار می

هاي مورد بررسی مشخص شد، عمالً در هیچ سازند. در نتیجه همانطور که در نمونهمی
شهري تراکم ساختمانی پیشنهادي شکل نگرفته است.

ايجایگزینی خدمات محله
هاي کالبدي از هندسه ریزي صلب به علت طبیعت خشک خود در طرحبرنامه
اره مرکز هندسی محالت براي استقرار که همواقلیدسی) بسیار ملهم بود. چنان(کالسیک 

شد.خدمات در نظر گرفته می
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توانست قرار گیرد بدین ترتیب به نوعی این خدمات فقط در اختیار ساکنین محله می
و فرض بر این بود که ساکنین، همه به علت نزدیکی فاصله قطعاً از همین مراکز استفاده 

هروندان به هیچ عنوان خود را ملزم به خواهند نمود. الکن همانطور که تشریح شد، ش
نمایند و به علل مختلف، نقاط دیگري را براي خرید و استفاده از رعایت این فرض نمی

کوشیدند در مکانی قرار گیرند که در نتیجه این خدمات هم میگزینند.خدمات بر می
ر امتداد تري به آنها ممکن باشد. در شهرهاي طبیعی گذشته، خدمات ددسترسی عمومی

یافتند که گاهی این امتدادها و هاي اصلی و یا محل تقاطع گذرها استقرار میراسته
گرفت.ها هم قرین مرکز هندسی محالت قرار میتقاطع

هاي هندسی اقلیدسی ریزان طرحگرایی برنامهآنچه در واقعیت و به رغم تمامی آرمان
هاي مختلف در جوار معابر ها و کاربريوجود دارد این است که تمایل به جایگزینی عملکرد

چنان که تا امروز نیز بوده است) و علت اصلی (باشد کننده میهمسنگ با آنان تعیین
هاي جامع گذشته است. اغلب این اي در طرحپانگرفتن تقریباً تمامی مراکز خدمات محله

گیرندگان ه تصمیمتر اطراف محله نقل مکان کرده، به مکانی کخدمات به جوار معابر اصلی
اند. ریزان دیکته کردهاند، نه آنچه برنامهمردم) براي کسب یا مراجعه خود برگزیده(نهایی 
گونه فضاها پس از گذري از فضاهاي همسان گیري اینکه فالمکی در چگونگی شکلچنان

گوید:ها و رسیدن به بازارهاي ایران میدیگر سرزمین
یافته، همیشه به مکانی همگانی نیاز دارند تا زمانهاي یکجانشین و سا، انسان…«

هایی آزاد بین خویش و با اش و در کنج و کنارش، به برقرار کردن رابطهبتوانند، در پهنه
آنچه در …هایی از این مکان همگانی را نزد اقوام یا ملل دیدیم ودیگران بپردازند. شکل

ها و که هر محیط فرهنگی، طبق سنتشد تجارب مذکور عمومیت داشت در این خالصه می
آورد و اش دارد، این فضا را به وجود میهاي زندگیهایی که در لحظهها و هدفمحدودیت

پرهیزد. یادآوري کنیم که بسته در چگونه شکل دادن به آن، از ساختن فضاهاي بسته می
ت. هم از فضاي نبودن این فضا هم در معناي کاربردي و هم در معناي فضایی آن منظور اس

مخاطره و به راحتی به عمومی شهر باید بتوان به آسانی بیرون رفت و هم باید بتوان بی
اي در اطراف مکان عمومی گونهدرون آن راه یافت و این امر سبب تشکیل فضاي اسفنج

»شود. قابل انعطاف و نفوذ پذیر.یم



111111فصل سوم: نظم در آشفتگیفصل سوم: نظم در آشفتگی

مربع تقسیم 9را به مربعی که اگر آن-مثل مربع سیرپنسکی-گونهفضاي اسفنج
هاي باقی مانده تکرار کرده و مربع مرکزي را حذف کنیم و این فرآیند را براي همه مربع

رسیم که در عین اي میگونهنهایت سوق دهیم، به سطح اسفنجکنیم و این تکرار را به بی
شود، وجود ندارد. همین فرآیند را براي یک آنکه همچو غباري شرحه شرحه دیده می

گونه گونه و رابطه پارادوکستوان انجام داد. این همان کیفیت اسفنجمثلث، مکعب و هرم می
)50توده و فضا است. (شکل 

اي در این یک فراکتال است همانطور که اسفنج نمونه یک فراکتال است. توده
که بورگیست با نقل از شهرساز برگیرنده فضا یا فضایی نفوذکننده در توده. چنان

رشد 2شهرهاي مدرن همانند فرش سیرپنسکی«1آورده است:"هامپرت"تگارتیاشتو
شوند و به عبارت دیگر شهر و فضاي باز هر یابند، زیرا هر چه که این شهرها بزرگتر میمی

رشد فراکتالی شهرها، …دهندرا شکل می"شهر- فضا"پیوندند یکچه بیشتر به هم می
هاي طبیعی شکل گرفته باشد، بلکه پیامد بازي مندياي نیست که بر اساس قانونپدیده

گروه (متقابل و پیچیده نهادهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است. یکی از فالسفه 
Joahimهامپرت) یواهیم و یلک ( Wilkeها گیريکند که خطر این نوع نتیجه) اخطار می

چشم داریم و مایلیم که ارتکاب یک خبط بزرگ است. زیرا ما همواره عینک تکنیک را بر 
قوانین طبیعت را به شهر دیکته نماییم. ساختارهایی همانند، نشانی از علل همانند 

»د که روندهایی مشابه در جریانند.دهند و حداکثر نشانگر این هستننمی

1. Borgeest, Bernhard. Zeit Magazine, No. 24, June 10, 1994.
2. Sierpenski Gasket
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ونتگاه و یا شهرهاي جدید، همواره در طول تالش تاریخی بشر به منظور طراحی سک

چگونه یک نفر و یا حتی یک گروه «این سؤال از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. 
اي که این شهر بتواند گونهتواند در مورد انتخاب شکل و یا طرح شهري تصمیم گیرد، بهمی

هاي الیتشمار در طول زمانی دراز مناسب باشد و مجموعه عظیمی از فعبراي افراد بی
»شمار را، تحت نظامی کارآمد در برگیرد؟متنوع و بی

هاي زمانی این مسأله سرفصل کلیه اهداف طراحی شهرهاي جدید در طول دوره
ها و یا شهرهاي جدید مختلف تاریخی بوده است. تا زمانی که جمعیت و اندازه سکونتگاه

هاي تاریخی مع متعلق به دورهتوانست خصوصیات ویژه و متمایز جوامحدود بود، طراحی می
تر در خود متبلور سازد. در دولت شهرهاي یونان، ایجاد مختلف را به نحوي روشن

سکونتگاهی با اندازه جمعیتی معین، به منظور ایجاد نظامی که دربرگیرنده کلیه 
اقتصادي شهروندان باشد، هدف اصلی طرح شهر بوده -سیاسی- هاي مذهبیفعالیت

هاي عمومی شهري به صورت ین دلیل در شهرهاي یونانی، فضاها و ساختماناست. به هم
هاي گرفتند و از طریق شریانهاي بسیار متمایزي قرار میهایی ویژه و در موقعیتمجموعه

سیاسی- هاي مذهبیشدند و این نشانه اهمیت فعالیتارتباطی مهم به یکدیگر مرتبط می
یونانی بوده است.اقتصادي در نظام دولت شهرهاي -

کردند و هدف اصلی اي معین تبعیت میدر دوره رنسانس نیز شهرها از شکل و اندازه
بوده با توجه به خطر تهاجم به شهر،و قابل دفاعردر این دوره ایجاد سکونتگاهی محصو

اي معین، چارچوب است. بدین ترتیب تا اواسط قرن حاضر، تبعیت شهرهاي جدید از اندازه
و یا باغ شهرهاي اوایل قرن حاضر 19طراحی بوده است. کلیه آرمان شهرهاي قرن اصلی 

کردند. از اواسط قرن حاضر به دنبال مطالعاتی که در زمینه اي معین تبعیت مینیز از انداره
ماهیت پویاي شهر به عمل آمد، تجدید نظر اساسی در طراحی شهرهاي جدید صورت 

ح شهرهاي جدید، ایجاد نظامی بود که ضمن ارائه قالبی هدف از طرگرفت. از این زمان،
شمار، بتواند در یک دوره زمانی طوالنی، هاي متنوع افرادي بیمناسب براي کلیه فعالیت

یعنی قابلیت رشد و -قدرت و انعطاف الزم را براي همگامی با ماهیت پویاي شهرها
داشته باشد.-پذیري آنانتحول
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طراحی و جهانی رهاي جدیدي که تا قبل از جنگ دوم بدین ترتیب در کلیه شه
توان تجدید نظر در اندازه و ظرفیت شهر را به عمدتاً در انگلستان)، می(انداحداث شده

وضوح دید. دیگر شهر عنصري ساده نبود که تعریفی مشخص و شکلی روشن داشته باشد. 
لی منعطف، قابل شد که از شکدر مباحث طراحی شهري از نظامی پیچیده بحث می

این نگرش جدید به مفهوم شهر، به اي روشن برخوردار است.گسترش و بدون محدوده
یابی به اهداف و تعیین اصول طراحی شهري را مورد تجدید نظر قرار داد. ناچار نحوه دست

در نتیجه، طرحی کامالً مشخص از یک شهر که کلیه عناصر تشکیل دهنده آن به دقت 
کرد، تفاوت بسیار پذیر را ارائه میطرحی که چارچوبی کلی و بسیار انعطافشد باتعریف می

هاي ساختاري و یا سیستمی به درك داشت. در همین دوره طرح مباحثی چون نظریه
پیچیدگی ماهیت شهرها کمک بیشتري کردند. بر اساس این دیدگاه، شهر به مثابه 

ها که در یکدیگر از زیر سیستماي بیشمار کرد متشکل از مجموعهسیستمی عمل می
آوردند. بدین ترتیب، اي پیچیده را پدید میگذاشتند و در کل مجموعهتأثیري متفاوت می

کالن یک شهر مشخص کننده آن بخش از نظام سیستمی شهر بود که چارچوبی رساختا
م هاي زمانی رشد شهر فراهها در طول دورهگیري انواع زیرسیستممنعطف را براي شکل

بینی ساختاري براي آورد. بنابراین، اصول و اهداف طراحی شهري نیز معطوف به پیشمی
پذیر سازد.شهر بودند که با ایجاد چارچوبی مناسب، رشد و تحول شهر را امکان

اي، اهداف کالن و اصول بدیهی است که در چنین مجموعه پیچیده و تحول یابنده
گرفتند.پذیر و منعطف مورد بررسی قرار میاي تحولگونهاجتماعی شهر نیز به- اقتصادي

اهمیت بحث مذکور را مروري بر مباحث طراحی آخرین شهرهاي جدید این قرن،
ز با نظام آزاد اقتصادي، هدف نسازد. در طراحی شهر جدید میلتون کیروشن می

ته باشد. ایجادساختاري بوده است که بیشترین امکان انعطاف و یا قابلیت توسعه را داش
گونه آباد نیز به دلیل ناپایداري و تحول مداوم شرایط اینطراحان شهر سادات و یا اسالم

بنابراین، همانگونه اند.کشورها، عمالً در جستجوي انتخاب ساختاري با خصوصیات فوق بوده
اي و ملی، و چه از هاي منطقهکه تعیین اهداف شهر چه از لحاظ نقش آن در چارچوب

ریزي شهر از اهمیت برخوردار است، اجتماعی و یا مبانی برنامه- وسعه اقتصاديلحاظ ت
طراحی در شهرهاي جدید نیز داراي اهداف و اصولی حائز اهمیت است. بدین ترتیب 
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قابل 60که به صورت تکامل یافته آن از دهه -مهمترین هدف در طراحی شهرهاي جدید
الگویی براي شهر است که داراي بیشترین طراحی ساختار و یا انتخاب- مالحظه است

امکان انعطاف و یا قابلیت توسعه باشد و در شرایط متحول بتواند انطباق الزم را فراهم آورد. 
در عین حال، شهر باید در هر مرحله از رشد، جامعیت و انسجام کافی داشته باشد و ضمن 

یت خود را نیز حفظ کند.در هر مرحله تمامکند،آنکه به صورت سیستمی باز عمل می

مفهوم رشد و تحول در طراحی شهري
ریزي و از اهداف اصلی برنامه"قابلیت توسعه و تحول"در بخش پیش اشاره شد که 

شد که طراحی شهري از نیمه دوم قرن حاضر بوده است. تا نیمه اول این قرن تصور می
آتی شهر نیز کامالً جلوگیري اي ثابت صورت گیرد و از رشدطراحی شهري باید در محدوده

شود. به گفته لرد لویلن دیویس، ایده پالن ایستاده در زمانی قابل طرح بود که جمعیت آینده 
کننده شد و حرکت آزاد اتومبیل نیز در آن نقش قاطع و تعیینشهر رقم ثابتی فرض می

تحول شده است. نداشت، در حالی که از نیمه دوم این قرن تصور ما از اثبات جمعیت دچار 
نظر دارند.اکنون دیگر همگان بر سر تحول و توسعه همه مراکز سکونتی اتفاق

اي پدیده پویایی و پیچیدگی در شهرها، که در نیمه دوم قرن اخیر به عنوان نکته
مثبت و عاملی براي ایجاد غنا و رونق شهري شناخته شد، و همچنین عدم شناخت کامل 

شهرها، همگی از عواملی بودند که يِگیرمؤثر در رشد و شکلثرت عواملتحوالت آتی و ک
ریزي و طراحی شهري شکل بخشیدند. رسالت سنتی در برنامه"رشد و تحول"به ایده 

یعنی پیشگویی دقیق چگونگی رشد و تکامل شهر تا آخرین مرحله - هاي شهريطرح
ن از پیش تهیه شده و توسعه و کنترل کلیه فعل و انفعاالت درونی آن بر اساس یک پال

مردود شناخته شد.- نهایی
هاي اصلی خود را که بدین ترتیب طراحان با این مشکل مواجه شدند که چگونه ایده

ها و تصوراتی محدود نسبت به شهر است با رشد سریع آن و تغییرات مبتنی بر شکل
تفاق نیفتد، گیرد، منطبق سازند. حتی اگر رشدي در شهرها افاحشی که در آن صورت می

باز هم الزم است که طراحی شهري به نوعی انجام پذیرد که با تحوالت و تغییرات قابل 
هاي هاي اجتماعی و فنی مسلماً بر نحوه اختصاص فضاها به کاربريانطباق باشد. پیشرفت
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تأثیر دارند. باال رفتن درآمد خانوار نیز به تنهایی مختلف و چگونگی جایگزینی آنها در شهر
کافی است که تغییرات فاحشی را در میزان و نحوه جایگزینی بخشی از خدمات شهري به 

اي اند و تغییرات عمدهي زندگی، اشتغال و فراغت نیز دائماً در حال تحولووجود آورد. الگ
کنند.در کالبد شهرها ایجاد می

به نواحی دیوید کرین حتی فراتر از دیویس رفته و مسائل رشد و تحول در شهرها را 
مسکونی تعمیم داده و عنوان کرده است که امروزه در داخل محالت مسکونی شهرها 

شود، فارغ از آنکه محالت مسکونی خود دستخوش هاي بادوام بسیاري ساخته میخانه
ها و عملکردها جا شدن کاربريتغییر و تحول بسیار هستند. تغییر و تحول صرفاً شامل جابه

یابند. دوره ها نیز با توجه به پیدایش نیازهاي جدید تحول میفرمدر شهر نیست، بلکه 
گونه تحوالت در شهرها، امروزه بسیار کوتاهتر از گذشته است. اگرچه گیري اینزمانی شکل

اند، با بریم به نسبت قبل اندکی پیشرفت کردهبینی به کار میابزارهایی که ما براي پیش
ناشناختگی، خود به عاملی "نده و دیدن کلیه عوامل آتیبینی آیتوجه به عدم امکان پیش

دهنده شهر سپس به بحث درباره سلسله مراتب عوامل شکل."گرددموجد فرم بدل می
کند. به زعم او بندي میپردازد و تغییر و تحول را نیز در یک نظام سلسله مراتبی رتبهمی

عناصري (که عناصر بخش عمومییکی از اهداف موردنظر طراح، ایجاد ساختار شهري است
بخشد.گذاري در آنها به عهده بخش عمومی است) به آن شکل میکه مسئولیت سرمایه

اند و ساخت شهر باید به نحوي طراحی شود که ابزار اصلی طراحی شهري،این عوامل
گیري آن ایفا کنند. بدیهی است این عوامل که در کنترل عوامل فوق نقش اصلی را در شکل

هاي مربوط به بخش خصوصی و دیگر عناصر شهري را هدایت فعالیت،بخش عمومی است
گیرند. هرگونه تر سلسله مراتب عناصر شهري قرار دارند، به عهده میهاي پایینکه در رده

تواند خود را با ساخت شهر منطبق کند و در یک نظام تغییر و تحول در اجزاي شهري می
کلی هماهنگ شود.

شود که عامل رشد و تحول در طراحی شهري، از یک سو تیب، مالحظه میبدین تر
شد و با ترسیم سبب شد که روش طراحی سنتی که در آن شهر به صورت کامل تصویر می

شد، کنار گذاشته شود و از سوي حدود آن، کلیه عناصر شهري طراحی میدقیق حد و
اد کرد که نقش ساختاري را در شهر دیگر تمایل به تمیز آن دسته از عناصر شهري را ایج
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کنند و در ارتباط سیستمی با یکدیگر امکان فعالیت را براي دیگر عناصر و بازي می
توان از آن به عنوان آورند. بنابراین ساختار شهري، که میعملکردهاي شهري فراهم می

چگونگی نیز نام برد، داراي نقش اساسی در طرح شهرها و "الگوهاي کلی طراحی شهري"
هاي آتی آن شد و مطالعات طراحان شهري جملگی منوط به شناخت این هدایت توسعه

الگو گردید.
کتاب منتشر شده توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران تحت 

نوشته محمود توسلی، نیز مطالب جالبی درمورد لزوم "2طراحی فضاي شهري"عنوان
شود:هایی از آن در ادامه آورده میشهري دارد که بخشامعهاي جپذیري طرحانعطاف

سعی در عوض کردن اساس سیماي شهر به دشواري عوض کردن فرهنگ و آب و 
چندیگر) این (اي مانند برازیلیا و شاندیگرهواي آن است و شهرهاي از پیش طراحی شده

دهند.ناتوانی از تطابق محیط را به خوبی نشان می
کند و در اینجا نتیجه تر پیدا میر مقیاس شهر و منطقه، مفهومی وسیعاما طراحی د

پذیر و مبتنی بر رهنمودهاي هاي انعطافهاي قطعی، بلکه بر پایه طرحنه بر اساس طرحکار
اقتصادي به صورت مداوم -گیرد، که با محاسبه مؤثر سیاسی و اجتماعیمشخص قرار می

گیرد.ورت فرآیند به خود مییابد و لذا صدر طول زمان شکل می
تواند در طراحی شهري بگذارد، جنبه ریزي میتأثیري که تفکر برنامهنبزرگتری

اي. در واقع دشواري ریزي هوشمندانه، اصلی است پایهپذیري است که در برنامهانعطاف
پذیر داشته باشد.ریزي حالتی انعطافکند که برنامهبینی آینده ایجاب میپیش

هاي شهرسازي تا دو سه دهه پیش، از جمله به توضیح است که روال تهیه طرحالزم 
ی چون پاتریک نهاي جامع بود که مطابق نظریات متقدمادر انگلستان، به صورت تهیه طرح

بینی قطعی گدس حالتی قطعی داشت. به عبارت دیگر، با مطالعه گذشته و حال به پیش
، روال 60هاي دههریزي در سالسیستمی در برنامهپرداخت. بعد از اشاعه تفکرآینده می

هاي توسعه آینده ها و خط مشیهایی داد که مبین سیاستگذشته جاي خود را به طرح
تواند با ارائه اصول و پذیري در طراحی شهري، نیز میشهري شد. این خصلت انعطاف

د. در این صورت قواعدي روشن و قابل بررسی مجدد در طول زمان، موردنظر قرار گیر
هاي معماري به گیرد، نه اینکه مانند پروژهفضایی شهر با زمان شکل می-ساخت کالبدي
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صورتی قطعی طراحی شود. سیر تغییر کالبدي میادین در طول اعصار خصوصیت تغییر و 
دهد.تداوم را به خوبی نشان می

Fixedعارف هاي جامع متهاي شهرسازي که مانند طرحبدیهی است آن نوع طرح

Master Planها در دو بعد و توزیع آنها در سطح شهر بیشتر بر تثبیت قطعی کاربري
ها، براي طراح شهري موانعی ایجاد کنند تا توجه به ساختار فضایی فعالیتکید میأت

Structure(هاي ساختاري راهبرديهاي شهري به صورت طرحکنند. اما اگر طرحمی -

Strategy Plans(ها انعطاف دارند، به هیه شوند، که اساساً در نحوه استقرار کاربريت
دهند.طراح شهري امکان و آزادي بیشتري در امتزاج فعالیت و فضا می

گیري مطلوب فضاها به ساخت اصلی شهرهاي باارزش گذشته را عمدتاً همین شکل
خصوصیت امتزاج اند، تعیین کرده است. اینتبع عملکردهایی که آنها را محصور کرده

فعالیت و فضا، به بهترین وجهی در تاریخ فضاي شهري از آگوراي یونانی و فروم رومی 
هاي قرون وسطی و رنسانس و فضاهاي شهري قرون هجدهم و نوزدهم گرفته تا میدان

نمایان شده است.

گرایی سازندهواقعیت
ته، موفق به هاي شهري گذشقریب به اتفاق) طرح(در فصول گذشته دیدیم که

اند و این عدم موفقیت نه تنها به علت اشتباه مطالعات، یابی به اغلب اهداف خود نبودهدست
هاي به سبب نحوه نگرش شرح خدمات و به تبع آن توقعی که از طرح-هر چه بیش- بلکه

رفته، بوده است.شهري می
از حد گرایی علوم مدرن و اصرار بیشاز طرف دیگر اشاره کردیم که مطلق

هاي جهان منديیابی به تصویري قطعی و بدون تغییر از قانونگرایان براي دستمنطق
هستی که قابل تعمیم به هر زمان و مکانی باشد، پایه و اساس نگرشی علمی قرار گرفت. 

آل شهرسازي این نگرش گذر خویش را به اندیشه شهرسازان نیز باز نمود. بازتاب این ایده
هاي منديیابی کرد. حاکمیت مطلق قانونان تا آرمانشهرهاي رنسانسی ریشهتومدرن را می

گرایانه/ منطقمکانی شهر، حکایت از نفوذ نگرش علمی- هندسه اقلیدسی بر ابعاد زمانی
)Rationalism به حیطه شهرسازي دارد. اما آنچه در طول زمان و در گیرودار تمامی (
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اي در درن به صورت حاکم مطلق، نقش تعیین کنندههاي شهرسازي رنسانس تا مدگردیسی
گرایی و گرایی بود. آرمانگرایی و مطلقریزي و طراحی شهري حفظ نمود، آرمانبرنامه
هایش با تقلیل پویایی یک گرایی که شهرساز را در شناخت شهر با تمام پیچیدگیمطلق

که یک بار براي اي اسالیدهاي قطعی در طول زمانسیستم فعال شهري به مجموعه
نمود. در ایران نیز تأثیر این شد، از واقعیت وجودي شهر دور میهمیشه ترسیم می

معماري به ویژه در گستره اقتصادي -هاي مختلف شهرگرایی عالوه بر گسترهآرمان
ریزي شهري مشهود است.برنامه

در ایران هاي شهري هاي قبلی اشاره شد یکی از علل شکست طرحکه در بخشچنان
اي که گونهها از نظر اقتصادي است. بهها و طرحگرا بودن برنامهگرایی و غیر واقعآرمان
هاي نمایند که بسیار بیشتر از بودجههایی را به بخش عمومی تحمیل میها هزینهطرح

هاي عمرانی کشور از سهم شهري است. عمرانی شهري، امور اجتماعی و حتی کلیه بودجه
هاي عمرانی هستند که به اي از طرحسازمانهاي مرتبط موظف به انجام مجموعهدر نتیجه

تأمینشان نیست. به عالوه هیچ یک از قوانین و مقررات نیز امکان وجه در توان مالیهیچ
سازند و به علت تعیین اراضی هاي شهري را ممکن نمیاعتبار بر اساس پیشنهادات طرح

اي ایستا که حاصل تصویري ثابت و یک بار ترسیم شده گونهبه (براي عملکردهاي خدماتی
هاي مربوطه، عمالً مالکین این اراضی، دیگر مالک زمین خود هزینهتأمیناز شهر) و عدم 
هاي رسمی دولتی، ترین آنها نیز به دلیل نحوه پرداخت با قیمتشانسنیستند و خوش

ه شد که در جریان مشکالت ناشی از به وضعی بهتر از دیگران نخواهند داشت. از طرفی اشار
هاي مربوطه به نوعی با جذب قسمتی از اضافه هاي شهري فوق، سازماناجرا بردن طرح

گرایی اقتصادي به جلو هاي شهري گامی به سوي واقعهاي حاصله از بخشی از طرحارزش
شهرسازي).شورایعالی7/2/66مانند مصوبه (برداشتند

ن است که چگونه شهر به عنوان یک سیستم فعال با حفظ این فرآیند نشانگر آ
استقالل اجزاء و ماهیت گشودگی سازمانی، براي خود در مقابل قطعیت تحمیل شده 

گرایان شهري واکنش نشان داده و گذري دیگر را براي حفظ استقالل درون بستگی آرمان
گزیند.خود بر می
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د بستر مناسبی را براي رشد طبیعی شهر توانگرایی سازنده طرح سیال میلذا واقعیت
- اجتماعی- هاي غیرقابل انکار و پویاي فردياي را بر پایه واقعیتمهیا گرداند و شالوده

محیطی استوار کند که در آن:
به شهر به مثابه یک سیستم فعال با تمام خصوصیات مترتبه آن نگریسته -اول

داند بینی و حساس به شرایط اولیه میل پیششود. خصوصیاتی که آن را خالق، غیر قابمی
نگرد و آن را نظیر طبیعی مینظمی و عدم قطعیت را به عنوان بستر این خالقیت بیو بی
انگارد.اي از نظم متعالی که ریشه در پیچیدگی محیط دارد میگونه

توسعه هاي متفاوت شهروندان و اثرات متقابل آن در از آنجا که مرتباً با خواست- دوم
پذیرد و شود، تلون اطالعاتی را در یک سیستم فعال میشهر، تصمیمات جدیدي اتخاذ می
رو در داند. از اینها در چرخه زایش و اضمحالل ممکن میذخیره اطالعات را در این سیستم

ریزي را به باشد، برنامهکنش ماده انرژي و اطالعات میفضاي نگانتروپیک که حاصل میان
هاي پذیري مبرا ندانسته و شهر را در تفسیر دادهتداخل اطالعاتی از ماهیت تلونعنوان یک

داند.طرح به عنوان اطالعات یا نوفه آزاد می
اي از امکانات و گیرنده در حیطهگیرنده، شهرساز نیست بلکه تصمیمتصمیم- سوم
وفه توسط مجموعه هاي طرح به عنوان اطالعات یا نها، مردم هستند. تفسیر دادهمحدودیت
گیرد. این مهم را هاي داخلی آنهاست که صورت میکنشهاي جامعه و در میانتک انسان

هاي آن همزمان با این واقعیت باید به ذهن آورد که گرچه کلیت شهر است که زیر سیستم
ها هرگز وزنی برابر باکلیت شهر نداشته گیرد اما، مجموعه همین زیر سیستمرا در بر می

باشند و به عبارتی:تر میکه بسیار غنیبل

S > S1 + S2 + S3 + … + Sn > S

هاي آنها از کلیت کنشهاي شهري و میانتر بودن مجموعه زیر سیستمغنی-چهارم
گیرد از یکسو و تغییرات کمی و کیفی که از زمان شهر که مورد مطالعه شهرساز قرار می

گیري گردد که تصمیمشود، موجب میادث میتهیه تا به اجرا رفتن طرح در محیط ح
نهایی، نه به دست شهرساز بلکه به دست مردم باشد. این تنها از طریق تدوین چارچوبی 

تواند:با خصوصیاتی که پیشتر گفته شد) میسر است که می(شناختی
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ده تر شدن شالوهاي سناریوها در زمان تهیه طرح به غنیزدن به واگراییبا دامن:اوالً
یابی هاي بیشتري را در درون سیستم براي دستکنشطرح کمک کند و امکان بروز میان

مکانی مهیا کند.- به وضعیت بهینه زمانی
آنکه ترسیم مذکور آخرین تصویر با ارائه ترسیمی واضح و روشن در هر زمان، بیثانیاً: 

هاي کالن و خرد ستمایی براي تسهیل جریان اطالعات بین سیراز شهر باشد به صورت مج
به بستري مناسب براي رشد شهر تبدیل گردد.

ها یا همان کنشگیري میانرسد که شکلجا ذکر این نکته الزم به نظر میدر این
کهپذیر نیست. چنانهایی امکانمنديها، بدون وجود قانونهاي متقابل زیرسیستمبازي

هاي تحدیدکنندهبازي اول نیاز به چارچوب«:که"اریکسن"با استناد به این جمله "بیکن"
اي بازي دارد و بعد به آزادي تحرك در داخل آن. یعنی بدون هیچ چارچوب تحدیدکننده

) محیط مطلوب Concept(کند که تغییر ایده و نظریهاشاره می1»وجود نخواهد داشت.
اي در طراحی تازهتواند بعدکند میبه آن اشاره می"اریکسن"به محیط تسهیل کننده که

کننده یا بستري مناسب براي رشد شهرساز روشن گرداند. محیط تسهیلذهنشهري را در 
هاي شناختی به عنوان شالوده طرح سیال به تعبیرطبیعی شهر و تدوین چارچوب

هاي هاي طبیعی زیرسیستمکنشچیزي جز بستري مناسب براي بروز میان"اریکسن"
توسط نظریه 2"محیط مطلوب"گرایانه آلجایگزینی نظریه ایدهشهري نیست که به معنی 

گرایانه است.تواند باشد که روشی واقعمی3"محیط تسهیل کننده"
تواند فهمیده شود و هرگز سر به گرایی سازنده گفته شد، نمیاما آنچه در مورد واقعیت

پذیري و دیگر فاجرا نخواهد برد، مگر با دو اصل دیگر نیز همنوا شود. یکی انعطا
خودسامانگی. چرا که این سه اصل، تنها در جوار و تقابل با یکدیگر است که شالوده طرح 

سیال را شکل خواهند داد.

1. Bacon, Edmond; Design of Cities, MIT Press, 1999, Page 46.
2. Favorable Environment
3. Facilitating Environment
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پذیريانعطاف
گذر از ساختار و کالبد شهري که تدوین چارچوب شناختی و شالوده طرح سیال بی

/ یا به صورت پارامترهاي کمترسیم شمائی) ر(/ سمیولوژیکبتواند کلیه تغییرات کیفی
کالبدي) تصویر کرده و هر بار مجدداً ترسیم نماید ممکن نخواهد بود. همانطور (توپولوژیک

توپولوژیک) نگاشت شناختی و شالوده طرح سیال این امکان - سمیو(که اشاره شد ماهیت
و فرهنگ بتواند هاها، ارزشدهد که با تغییر پارامترهاي کیفی مانند نیازها، سنترا می

اي و تصویر جدیدي منعکس گرداند و بتواند پارامترهاي کمی و مکانی آن را در ترسیم تازه
گذاري را در گام با روند تغییر پارامترهاي کیفی متحول گرداند.گیري و اندازهروند اندازه

در روند تحلیل رفتار 1این دقیقاً همان خصوصیتی است که هندسه فراکتال
هاي طبیعت از گذاريگیري و اندازههاي فعال و در تحلیل چندي و چونی اندازهسیستم

خود نشان داده است.
ها در اضمحالل، ذخیره و تولید مجدد اطالعات از یکسو و ظرفیت بیش از حد فراکتال

بودن آنها از سوي دیگر نشانگر استفاده طبیعت از ابزار بسیار توپولوژیک)- سمیو(ماهیت
هاي فعال و مکانی کردن خصوصیات و اي متبلور ساختن کیفیات درونی سیستمغنی بر

گیري از روند فوق و در جهت باشد. لذا طرح سیال نیز با بهرهها میفعل و انفعاالت آن
سازي پارامترهاي متریک خود در مکانی کردن کیفیات مترتبه طرح ترسیماتی، به ایده غنی

گیري و خورداري از ماهیت فراکتالی مذکور در اندازهتا ضمن بریابد،مشابه دست می
ترسیمات مکانی توپولوژیک)- سمیو(هاي فضاي تحدید شده، ماهیت گذارياندازه

وزن نموده و نمود کالبدي طرح را در ها را، با غناي نگاشت شناختی طرح همکاربري
تر گرداند.یالتر و سشده شهري منعطفگذاريگیري و اندازههاي اندازهمقیاس

هایی بودند کـه در  اي از اشکال و فرممطرح شد مجموعه60سازها که توسط مندل بروت در دهه فراکتال یا خود شبیه. 1
دهنـد.  هاي دیگر را نمایش میدار بودند، بلکه در هر مقیاسی، الگوهاي مقیاسنظمی نه تنها از نظمی کامل برخورعین بی
سازي عناصر به ظاهر نـامنظم طبیعـت بـود کـه بـه عنـوان هندسـه فراکتـال         ها ابزار مناسبی براي توصیف و شبیهفراکتال

هـا در  کنـد. فراکتـال  میاي ایفا کرده و نقش عمدهChaos Theoryهاي موجود در شناسایی شد و در تجزیه و تحلیل
نظم نیستند بلکه از الگـویی نهفتـه و داراي نظمـی خـاص تبعیـت      عین حال نشان دادند که تمام اشکال طبیعی نه تنها بی

کنند.می
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هاي فضایی که در حرکت از مقیاس خرد تا کالن شهري، چنان که خواهیم دید لفاف
اي فضایی با ماهیت فراکتالی گرداند چیزي جز شالودههمگونی را از قلب تنوع، متبلور می
هاي ساده و روشن را در دل دارد که مندياي از قانوننیست. مانند هر فراکتالی، مجموعه

مکانی آن را قطعی و ثابت - هاي زمانیدهد. ولی ابعاد و اندازهده آن را شکل میشالو
کند که ریشه در پیچیدگی محیط دارد و الگویی مرموزي رها میکند، بلکه آن را در بینمی
تواند از شکل با الگویی اولیه آغاز کند و در آن شالوده کلی، سازه و کالبد آن را بارها و می

ر و تر تنوع بیافزاید، همانقدر همگونون کند و هر چه بیش که تکرار کند و ببارها دگرگ
در ظاهر)، ولی از نظمی (همنواتر گردد. مانند هر فراکتالی، گرچه که خلقتی اتفاقی دارد

) Chaotic(هاي فعالکه سیستمکند و نظم در آشفتگی دارد. چناندرونی تبعیت می
اي که در عین اي مطلق نهفته است؛ ارادهطبیعت، ارادهاند، در آشفتگی صورينشان داده

نظمی، نظمی دقیق را در دل دارد. نظمی خالق، زیرك، منعطف و خودسامانگر!بی

خودسامانگی
کنیم:که گفتیم وقتی صحبت از یک سیستم فعال میچنان

گیرد.بندي را میتفسیر جاي طبقه-
گیرد.قرار میاطالعات، در فرآیند اضمحالل و زایش مجدد -
هر سیستم هر قدر بسته، حداقل از یک جهت باز خواهد بود.-
گیرد.انتظام در متالشی شدن شکل می-
گیرد.نظمی قرار مینظم در رابطه دیالوژیک با بی-
گیرد.آنتروپی سیستم در چرخه کاهش و افزایش قرار می-

که از تقابل رشد نماید. تضادي هاي فعال رخ میو بدین ترتیب تضاد درونی سیستم
گردد. شهر مانند هر موجود هر سازمان در طول زمان و اصل دوم ترمودینامیک ناشی می

بخشد و به یک سیستم تبدیل هاي خود را انتظام میکنشکند، میانچه بیشتر رشد می
گیرد. هر گردد که در طول زمان ماده و انرژي، در یک شالوده اطالعاتی شکل و فرم میمی

یابد. در حالی که مطابق اصل گردد این نظم اطالعاتی افزایش میتر زمان طی میچه بیش
ترمودینامیک، سیستم در طول زمان باید دچار افزایش آنتروپی گردد. همانگونه که مورن 

کند:اشاره می
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آید که برلوئینمسأله پیوستگی و گسستگی میان آنتروپی و آنتروپی منفی پیش می«
)Brilloun,1959( بر اساس مفهوم اطالعات آن را روشن کرد. تناقض سازمان زنده در

نظمی که در زمان گیرد، با اصل بیاین است که نظم اطالعاتی آن که در زمان شکل می
توان روبرو طور که خواهیم دید با این تناقض نمیکند در تضاد است. همانگسترش پیدا می

دهد. یعنی مفهومی که به یکدیگر پیوند مینظمی را شد مگر با مفهومی که نظم و بی
1»بیند.زندگی در نظامی در حال تجدید سازمان دائمی بر اساس منطقی پیچیده می

گر و گونه، خالق، زاینده، جبراناین تجدید سازمان دائمی، خصوصیت پارادوکس
یشرفته کننده بسیار پهاي فعال است. شهر نیز از همین کیفیت کنترلدهنده سیستمتکامل

کند. درصورتی که در باشد و همین تجدید سازمان دائمی را تجربه میمند میدرونی بهره
هاي ها و بافتسازي انداممسیر رشد طبیعی خود قرار داشته باشد، بر حسب نیاز به باززنده

دهد. شهر مانند پردازد و همزمان ابعاد خود را در شش جهت گسترش میفرسوده خود می
باشد فعال یک سیستم باز است و در تبادل اطالعات، ماده و انرژي با محیط میهر سیستم

و در تبادل مدام با محیط است که به ارزیابی موقعیت خود پرداخته و ضمن انجام سلسله 
پردازد و با عبور از بینابین محاسباتی در مورد محاسبات خود به برازش رفتار در محیط می

دهد و بدون آنکه تصویري نهایی و قطعی شده را خاب را انجام میهر سناریویی بهترین انت
دارد. براي شهري طبیعی و زنده بهترین راه در نظر آورد، به سمت فضایی روان گام برمی

باشد.ترین راه نمیالزاماً کوتاه
دهی به مسیر ها به شهر سعی در سمتآلاز سوي دیگر اگر با اعمال جبري ایده

که گفته شد، هر آنچه را که خارج از مسیر طبیعی به آن چناناشته باشیم،زندگی آن را د
خورانده شود در جهت تجدید سازمان کلی خود تفسیر کرده و آنچه را که مخل بداند حذف 

کند.اي انبار میاي مبهم در گوشهکرده یا در حد داده
ت به علت شهر رشد سازمان خود را از پی جبران افزایش آنتروپی خواهد یاف

این تجدید سازمان تا زنده بودن شهر ادامه گرایانه شهرسازان،آلهاي مصنوعی و ایدهتداخل
دارد. این همان کیفیت خودسامانگی است.

.24و 23. ص 1374مورن، ادگار؛ سرمشق گمشده. انتشارات سروش. .1
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مانند شهر) تنها با جریان سالم و مدام (تجدید سازمان مدام در یک سیستم فعال
اجزا با کلیت سیستم به وقوع اطالعات بین کلیت سیستم و محیط، اجزاي سیستم با هم و 

پیوندد. این تبادل اطالعات نه تنها باید به روز و همه سویه باشد بلکه باید در چرخه می
اضمحالل و زایش صورت پذیرد، که تنها در سایه پیچیدگی، ابهام و عدم قطعیت شدنی 

باشد.می
زاء و این لذا طرح سیال تنها مجرایی براي تبادل اطالعات بینابین محیط با اج

هاست:کلیت
کلیت شهر و محیط-
اجزاء با اجزاء-
کلیت شهر و اجزاء-
اجزاء و محیط-

گیرد که در بستري از اي از روابط صورت میاین تبادل اطالعات در شبکه پیچیده
گیرد.آنکه در چندي و چونی آن دخالت داشته صورت میسیالیت و در مجراهایی که طرح بی

شت شناختی که پس از به اجرا گذاشتن آن به نوسانطرح سیال مانند یک نگا
)Swirlآید و با تغییر وزن اطالعاتی هر گره و گذر از نوسان ثانوي به تعادل ) در می

رسد، جهت تسهیل تبادل اطالعات گام برداشته و محیطی تسهیل کننده براي زندگی می
سیستم شهري مهیا سازد.

نده، نه یک بازدارنده و نه یک تحدیدکننده، بدین ترتیب طرح سیال نه یک کنترل کن
بلکه یک تسهیل کننده رفتار سیستم شهري است. که از خودسامانگی درونی شهر نشأت 

گرداند.گیرد و خود را بر اساس ابهام، عدم قطعیت و پیچیدگی محیط استوار میمی
گرایی سازنده، واقعیت(بدین ترتیب شالوده طرح سیال بر اساس سه ویژگی

بندد:ریزي را به شرح زیر به کار میپذیري و خودسامانگی) ابزار برنامهانعطاف
هاي شفاف براي درك ترسیم شمایی سیمو توپولوژیک از شهر و به صورت الیه- 

هاي تجدید سازمان دائمی شهر.کیفیات موجود در سیستم شهري به عنوان پتانسیل
هاي شهري که همانا حذف خطوط و مرزهاي غیرواقعی به عنوان محدوده-

هماهنگی با ویژگی گشودگی در سیستم فعال شهر است.
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هاي شهر به صورت ثابت، جهت تسهیل جریان عدم استقرار عملکردها و کاربري-
وري از هاي شهري، کل شهر و محیط و امکان بهرهاطالعات در زیر سیستم

بهترین انتخاب در زمان و مکان مربوط.
رد شهر جهت تعریف سقف دوره طرح بدون ذکر زمانیق کمیات کلی در موقتد-

تعیین ظرفیت طرح نه زمان طرح).(
هاي فراکتالی منديکیفی کالبدي به شکل قانون-یهاي کممندياعمال قانون-

جهت منعطف کردن تراکم و بافتارگرا نمودن شکل و فرم ساخت و سازها بدون 
محیط شهري.گرایانه به پیچیدگی ذاتی اعمال دیدگاه تقلیل



فصل پنجم
هاي سیال شهريهاي طرحویژگی






هاي شهري به شکل غیر ثابتنحوه استقرار عملکرد-یک

هاي هاي منعطف به جاي طرحگیري طرحبا توجه به آنچه که تشریح شد لزوم شکل
ایفا رسد. یکی از مباحثی که عمدتاً در این رابطه نقشی جامد فعلی، قطعی به نظر می

هاست.ریزي براي جایگزینی کاربرينماید، نحوه برنامهمی
شود به هاي موجود براي عملکردهاي مختلف بر اساس شرایطی که معین میدر طرح

هایی که داراي شرایط شود و سپس از میان مکانهاي مناسب پرداخته میجستجوي محل
این روش چند مشکل ایجاد شود.مناسب هستند، یکی براي استقرار کاربري انتخاب می

نماید:می
شود.به هر حال تنها یک محل از چند محلی که بهترین شرایط را دارند، انتخاب می-یک
اراضی انتخاب شده در زمان تهیه طرح و با اطالعات موجود داراي بهترین شرایط - دو

اشند.بتر اسبهاي بعد و با شرایط دیگر، ممکن است اراضی دیگري منهستند، اما در زمان
هایی با عمر طوالنی قرار معموالً مناطق انتخاب شده، در اراضی بایر و یا ساختمان- سه

دارند، در حالی که در طول زمان طرح ممکن است بخشی از دیگر ابنیه نیز واجد شرایط 
تواند در ابنیه مناسب مناسب براي ساخت شوند. به عالوه استقرار بسیاري از عملکردها می

جود، هم شکل گیرد و در این موارد، نیاز به انتخاب زمین بایر و یا ابنیه در شرف تخریب مو
نخواهد بود.

در (مبحث آخر، بخشیدن انحصار به اراضی یاد شده است که به مشکالت آن قبالً -چهار
مبحث رانت شهري) اشاره شده است.

ایط مناسب براي هر هاي داراي شردر صورتی که اگر به جاي این کار، تمام مکان
شود:هاي کاربریهاي همگون) مشخص شوند، محاسن زیر حاصل مییا مجموعه(کاربري
یابد.شانس انتخاب محل مناسب براي هر کاربري افزایش می-
آید.هاي انتفاعی یک حق انحصاري براي مالک به وجود نمیدر مورد کاربري-
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ین انحصار اوالً قیمت ملک خود را باال تواند با استفاده از ادر شرایط حاضر مالک می
ببرد و ثانیاً تا هر زمان که مناسب نداند از استقرار عملکرد یاد شده جلوگیري نماید. در 

هاي زیادي براي هر کاربري، اوالً انحصار وجود ندارد و ثانیاً چون حالی که با وجود مکان
رود.جهت باال نمیبییابد، قیمت اراضیمقدار عرضه نسبت به تقاضا افزایش می

گیرد، بلکه بر عکس با احداث کاربري در بدین ترتیب نه تنها این انحصار شکل نمی
رود. به عبارت دیگر با چنین اراضی دیگر این شانس براي باقیمانده اراضی از دست می
شود، بلکه عمالً نوعی انحصار روشی نه تنها براي مالکین اراضی حق انحصاري ایجاد نمی

رسد.راي عملکردها ایجاد شده و قیمت زمین به علت باال بودن عرضه به حد منطقی میب

تقسیمات شهري سیال
هاي دوجداره شفاف که با تغییر همانند تصاویر ساخته شده براي کودکان در صفحه
شوند، تقسیمات شهري نیز باید جهت دادن صفحه یا بیننده تصاویر جدیدي ظاهر می

ه به نحوه استفاده شهروندان مختلف، اشکال مختلفی بیابند. براي مثال در توجبتوانند با
حالی که براي گروهی از شهروندان که براي استفاده از خدمات پیاده و بدون اتومبیل 

اي، مانند تقسیمات معمول که در محدوده محالت کنند، باید به خدمات محلهحرکت می
با معابر عبوري، دسترسی داشته باشند. رو بدون تقاطع گیرند، پیادهقرار می

دهند، الزم اي را با اتومبیل انجام میبراي گروهی دیگر که دسترسی به خدمات محله
رو (در سطح باالتر از معابر دسترسی به واحد مسکونی و با است یک خیابان اتومبیل

اي) از مرکز محالت بگذرد.هاي فرعی محلهکنندهجمع
اي مختلف سود وندانی که به شکل کامالً منعطف از خدمات محلهبه عالوه براي شهر

توان چنین امکانی را فراهم آورد.سادگی میهبرند بمی
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اياي و محلههاي شهري، ناحیهنحوه استقرار کاربري
گردد. طبق این نظریه، ها براساس اصل همجواري تعریف مینحوه استقرار این کاربري

ترین خصوصیاز مراتبی هستند که هر یک از آنها داراي سلسله،معابرها و نیز شبکه کاربري
گردد. تر منتهی میهاي عمومیشود و به عرصهعرصه زندگی شهري آغاز می

هاي شهري و شبکه ارتباطات در این رابطه همجواري عناصر همسنگ در کاربري
. براي مثال واحد تواند نقش مهمی در سامان یافتن کارکردهاي شهري داشته باشدمی

هاي دسترسی به واحد ترین کاربري شهري است در مجاورت کويمسکونی که خصوصی
ترین عنصر گیرد و بازار یا مراکز خرید شهري باید در مجاورت عمومیمسکونی قرار می

ها را به پنج شبکه ارتباطات، یعنی معابر درجه یک شریانی استقرار یابند. چنانچه کاربري
شود.یم نمائیم، نحوه استقرار آنها به شرح زیر میدسته تقس

هاي در مناطق تعیین شده براي این کاربري و در جوار کويکاربري مسکونی:- یک
شوند.دسترسی به واحدهاي مسکونی مستقر می

اي (معابر اصلی داخل محدوده هر ناحیه) و در جوار معابر محلهاي:هاي محلهکاربري- دو
یابند.ر مناطق عملکردي دیگر امکان استقرار میبا ضوابط خاص د

کننده اصلی (معابر اصلی اي و یا معابر جمعدر جوار معابر ناحیهاي: هاي ناحیهکاربري- سه
توانند داخل هر منطقه شهري) و با ضوابط خاص در برخی از مناطق عملکردي دیگر می

مستقر شوند.
بر شهري درجه دو و با ضوابط خاص در مناطق در جوار معااي:هاي منطقهکاربري-چهار

شوند.عملکردي دیگر مستقر می
در جوار معابر شهري درجه یک و با ضوابط خاص در برخی از هاي شهري:کاربري- پنج

شوند.مستقر میمناطق عملکردي دیگر،
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کل هاي شهري وجود دارد، که دو شن امر در طرحیهاي مختلفی براي تحقق اروش
شود.آن ذیالً تشریح می

بندي کاربري اراضیمنطقه-یک- 1
تواند بندي استقرار عملکردها، در هر قطعه تعدادي از عملکردهاي مختلف میبا منطقه

مستقر شود، بنابراین شانس انتخاب براي مالک زمین باقی خواهد ماند و شهر به شیوه 
شهرهاي طبیعی شکل خواهد گرفت.

ها در سطح مورد نیاز، پس از تعیین سقف ساختن کنترل کاربريپذیربراي امکان
شود و پس از اینکه ها، سطح هر کاربري تعیین میجمعیتی هر محله با توجه به سرانه

تقاضا براي احداث هر کاربري به سطح مورد نیاز رسید، این کاربري از جدول حذف شده و 
رت تغییر کاربري از این نوع دوباره به جدول تواند مورد تقاضا قرار گیرد و در صودیگر نمی

شود.بازگردانده می
هاي مراغه، میانه، اردبیل، اراك، بابل، بهشهر، در طرح1368این روش از سال 
به کار گرفته شد.…بیرجند، قائن، تربت جام و

دهند.ها و یک جدول نمونه تهیه شده براي شهر اراك را نمایش مینمونه زیر نقشه
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کاربري اراضی موجود وپیشنهادي  شهر اراكجدول
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بندي و عملکردهاي پیشنهادي شهر اراكنقشه منطقه
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هاي تغییریابنده (دیجیتالی)نقشه- یک-2
هاي سیال نام نهاده شده است، برخالف شکل اول که در این شکل که گام دوم طرح

نمایند، در این گام ، تغییر میهانقشه ثابت است و جداول در طول زمان و با استقرار کاربري
یابد:تغییر میبه شرح زیر ها مرتباً نقشه نیز در طول طرح با استقرار کاربري

پذیر با هاي زیستی، براساس روش انعطافریزي و طراحی مجتمعهاي برنامهویژگی
وري از:بهره

هاي منتخب براي طـرح (کـه براسـاس مطالعـات     جدول عناوین و سطوح کاربري-
هاي جهانی و مطالعات داخلی صورت گرفته است).مونهن

شود هاي ممکن و مشروط هرکاربري مشخص می) تمام مکانفوقوري از دو جدول (با بهره
شوند. بندي میشود و اولویتو هر یک (یا هر چند کاربري) در یک نقشه نمایش داده می

گردند.بندي میها نسبت به یکدیگر اولویتسپس کاربري-
هـا  بندي (هر کاربري نسـبت بـه خـودش و کـاربري    با استفاده از دو شکل اولویت-

شود.نسبت به یکدیگر) اولین نقشه کاربري اراضی ارائه می
هاي هر کاربري نیز در دسترس خواهد بود.هاي متفاوت اولویتالکن نقشه-

ت آن را به ترتیب اگر متقاضی کاربري اولویت اول، براي مثال مکان چهارم اولویبدین
مکان اولویتی اول ترجیح داد، آن مکان به کاربري یاد شده اختصاص یافته و تمام نقشه 

شود.دوباره مرتب می
تواند کاغذي باشد و به اراضی دائماً تغییر یابنده است، و دیگر نمینقشهدر نتیجه 

شود.شکل دیجیتالی روي صفحه، نمایش داده می

مثال:
را در نظر بگیریم که به همین ترتیب به هم اولویت Eو Dو Cو Bو Aکاربري 5

پهنه آن براي هیچ یک از 4پهنه دارد و براي مثال 16دارند و یک زمین که مثالً 
ها برحسب ویژگی خود گانه فوق مناسب نیست و در باقی کاربري5هاي کاربري
شوند.بندي شده و با زیرشماره نمایش داده میاولویت
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سه استقرار و باقی، دو استقرار نیاز داشته باشند.Bو Aفرض شود

A11 – B6 – C2 – D11 – E1A9 – B12 – C6 – D10 – E11

A4 – B9 – C3 – D7 – E10A7 – B5 – C1 – D2 – E2A12 – B4 – C11 – D12 – E12

A8 - B11 – C10 – D3 – E4A10 – B10 – C9 – D6 – E3A3 – B8 – C7 – D8 – E9A5 – B7 – C8 – D1 – E7

A2 – B2 – C12 – D4 – E8A6 – B3 – C5 – D5 – E6A1 - B1 - C4 - D9 - E5

A11 – B6 – C2 – D11 – E1A9 – B12 – C6 – D10 – E11

A4 – B9 – C3 – D7 – E10A7 – B5 – C1 – D2 – E2A12 – B4 – C11 – D12 – E12

A8 - B11 – C10 – D3 – E4A10 – B10 – C9 – D6 – E3A3 – B8 – C7 – D8 – E9A5 – B7 – C8 – D1 – E7

A2 – B2 – C12 – D4 – E8A6 – B3 – C5 – D5 – E6A1 - B1 - C4 - D9 - E5

باشند.میA3و A2و A1شوند، که انتخاب میAسه اولویت -اول
گرفته Aقبالً توسط B2و B1هاي شوند. چون مکانانتخاب میBسه اولویت - دوم

دیگر هايشوند به همین ترتیب کاربريجایگزین میB5و B4و B3شده، اجباراً 
گیرد.بندي کامل است. شکل میشوند و اولین نقشه که برحسب اولویتجایگزین می
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اولویت چهارم آن را به ا ول ترجیح دهد، Aحاال اگر متقاضی کاربري - حالت دوم
شود.نقشه دوباره به شکل زیر مرتب می

تغییرات صورت را ترجیح داد. بازهم اینB12نیز مثالً B3اگر متقاضی - حالت سوم
گیرد.گرفته و نقشه شکل جدید می
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بدین ترتیب در طرح سیال با در نظر گرفتن تمامی عوامل، عناصر و رابطه بین آنها و 
گیرد و با طیفی از اصلی، طرح شکل می)CM(گذاري نگاشت شناختینیز معیارهاي ارزش

هاي تمام سناریوهاي موجود در گرهاي ازها، بافتهها و سناریوگیري گزارهها در شکلارزش
بینی، در زمان و مکان خود امکان پنهان نهفته در درون این بافتار، به صورتی غیر قابل پیش

رو هر چه بیشتر شدن اطالعات، به گرداند. از اینبهترین انتخاب را براي هر شهر مهیا می
گردد که ین نگاشت میتر شدن اها موجب هر چه غنیهمراه تداخل هر چه بیشتر نوفه

سازي و خلق سناریوهاي بیشتر در طول اجراي طرح را فراهم خواهد کرد. در امکان جبران
) و Fuzzyداراي منطق شوالیی(گذاري، طیفی پیوستهاین روند معیارهاي ارزش

) و تنها قابل برازش در محیط Chaotic(بینیگیري نهایی آن غیر قابل پیششکل
است.FCCM(1ان نگاشت شناختی فعال یا (گردد. این هممی

پذیري تراکم ساختمانینیاز به انعطاف-دو
)، Durer() گرفته تا دررEscher("اشر"ها از ) نهفته در فراکتالConcept(ایده

) و نهایتاً Fatu()، فاتوJulia()، جولیاSierpenski()، سیرپنسکیContur(کانتور
هندسه فراکتال را پایه نهاد، نشان داده 1975در سال ) که Mandelbrout(مندلبروت

تواند حاوي ابزار و نگرش الزم براي به تصویر کشیدن مفاهیم نهفته در پیچیدگی که می
اي آمیخته با تئوري گوناگونی در عین همگونی باشد. فراکتال همزمان و به گونهمحیط و

ها ي تصویرکننده ماهیت این نظریهاآشوب و پیچیدگی و منطق شوال، به صورت میان رشته
بوده و هست.

ها تصویرکننده ماهیت پیچیدگی و همزمانی کالبد یافتن کیفیات هندسه فراکتال
دهند که اشکال مشابه ها به خوبی نشان میفراکتالباشد.مفهومی در کمیات شکلی می

باشند.دهند بلکه حکایتگر روندهاي مشابه میخبر از دالئل مشابه نمی
گویند و اي سخن میهاي ساده در دنیاي پیچیدهمنديها از روابط و قانونفراکتال

هاي طبیعیهاي سیستمهاي شکلی محیط، از حساسیتدهند که گوناگونینشان می
گیرند نه ها) نشأت میمنديمجموعه روابط و قانون(هاي فعال) به شرایط اولیهسازمان(

گوناگونی عناصر اولیه.

1. FFCM: Fuzzy Chaotic Cognitive Map
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1شوند.کنند بیشتر خرد میها هر چه بیشتر رشد میالفراکت

نهایت میل کند در بعد باالتر به حدي ثابت میل ها در هر بعدي که به بیفراکتال
.2کندمی

بههاي مشخص با استفاده از اصل ارجاع خودمنديها با قانونخالصه آنکه، فراکتال
دهنده نه عناصر اولیه) به دست(اولیههاي متفاوت و با حساسیت به شرایط خود در مقیاس

باشند و این کیفیتی است که در تعریف تراکم مختلف هاي گوناگون ولی همگون میشکل
هاي تحدید کننده آن نیز آمده است.ساختمانی و هرم

هاي موجود نقش اساسی دارد، تراکم ساختمانی دومین عاملی که در انجماد طرح
هاي شهري است. بدین شهرسازي تراکم جمعیتی در طرحاست. تراکم ساختمانی، ترجمه

هاي مختلف هر شهر و برآورد اراضی ترتیب که پس از تعیین سقف جمعیتی در بخش
با توجه به ضوابط ساختمانی، سرانه زیر بنا و غیره)، تراکم ساختمانی(راي سکونتبمناسب 

هاي مختلف هر رتیب بخششود. بدین تپاسخگو براي سکونت جمعیت یاد شده) تعیین می(
شهر براي کلیه اراضی خود تراکم معینی خواهند داشت.

هاي اراضی مختلف به خصوص سطح و ابعاد آنها در نظر گرفته ویژگیبدون اینکه
درصد باشد، این تراکم براي تمامی اراضی با 200اي شود. براي مثال اگر تراکم منطقه

عبري همین مقدار خواهد بود، در حالی که هر سطحی و با هر شکلی و در جوار هر م
توان بدین شکل اثبات شده است در صورت رعایت حتی برخی از اصول ضروري، نمی

عمل نمود.

مانند سطح سیرپنسکی.1
Koch Curveمانند .2
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محدودیت تراکم ساختمانی در هر زمین
هاي خود و مکان استقرارش در هر بلوك شهري تراکم هر زمین بنا بر ویژگی

این صورت موجب عدم همگونی در فضاي شهري و پذیرد. در غیراي را میساختمانی ویژه
شود.ایجاد مزاحمت براي اراضی مجاور می

مهمترین عواملی که الزم است در هر زمین براي تعیین حد تراکم ساختمانی، مورد 
نظر قرار گیرد عبارتند از:

این قطعاتهاي ره بر حیاطااندازي زمستانی به بدنه جنوبی ابنیه دیگر و سایه بهعدم سایه- یک
رعایت فاصله متناسب با ارتفاع ابنیه با یکدیگر- دو
یا هماهنگی با) عرض معبر مجاور(پذیري ازثیرأت- سه

(مساحت، ابعاد، شکل، مکان استقرار نسبت به خیابان)هاي کالبدي قطعهاثرگیري از ویژگی- چهار
ورانرعایت فضاي باز مناسب براي ساکنین و بهره- پنج

سوزي و جریان هوابه مباحث حفاظتی مثل زلزله، آتشتوجه - شش
شناسی شهريتوجه به مباحث زیبا-هفت

سازي در تهرانتراکم سیال و ضوابط مربوطه در طرح نمونه بلند مرتبه
گیري از مبانی یاد ضوابط و مقررات ساختمانهاي بلند در تهران با بهره1375در سال 

شود:نبال آورده میشده تدوین شد که براي مثال به د

لزوم تابش اشعه زمستانی به بدنه جنوبی ابنیه
هاي مختلف جغرافیایی طول سایه زمستانی متفاوت است. براي مثال در در عرض

برابر ارتفاع بنا 65/1) طول سایه زمستانی در اول دي ماه حدود35ْو45عرض َ(تهران
ارتفاع است.9/0خواهد بود و طول سایه بهاره 

فضاي باز
از جمله مسائل ضروري براي تحدید تراکم در زمین، رعایت فضاي باز است که به دو 

عامل تعداد ساکن و تعداد طبقات مرتبط است.
شود.براي ابنیه مسکونی و غیر مسکونی بر حسب طبقات پیشنهاد می
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ول روش تدوین شده براي تهران، بر اساس تناسب فضاي باز با زیربناست، که در فرم
سازي اخذ شده است.زیر نشان داده شده است. اعداد پایه از سرانه پیشنهادي مسکن و شهر

سیماي مناسب شهري
نشینی بنا به اندازه یا عرض معبر به عالوه عقب(نسبت یک به یک بین عرض معبر بنا

ي که از محور ااضافه ارتفاع) الزم است رعایت شود. بنابراین بدنه بنا در جوار معبر از صفحه
وري از خط تر بیاید. بنابراین با بهرهشود نباید پیشدرصد ترسیم می200خیابان با شیب 

شویم.ور میآسمان یکسان در عین تنوع ارتفاع از همگونی بهره

اعمال تراکم متغیر ساختمانی از طریق تحدید در لفاف فضایی
تراکمی زمین در یک طرح نمونه، به دنبال، ضوابط و مقررات احداث بنا و تعیین حد 

شود.با مختصات جغرافیایی معینی آورده می
اند:ضوابط یاد شده براي دو روش استقرار بنا تدوین شده

جز در طبقه اول) از (هایی که از هر چهار سمتهاي منفصل، ساختمانساختمان-یک
منفصل هستند.هادیگر ساختمان

باشند.طرفین)، که معموالً از شرق و غرب به یکدیگر متصل میپیوسته از(ساختمانهاي ردیفی- دو

گیرندچگونگی تشکیل هرم فضایی که ساختمانهاي منفصل در آن قرار می
هاي شمالی و جنوبی زمین در غیر شیب صفحات هرم از محور خیابان و لبه-

به یک افقی)2ارتفاع (درصد200مجاور معبر 
7(ارتفاع درصد 700ر معبر نباشد که همجواشیب صفحات هرم از شرق و غرب -

به یک افقی)
تواند همباد لبه زمین باشد.تبصره: در طبقه اول رعایت این شیب ضرورت ندارد و بنا می

دهد.هرم فضایی و شیب صفحات هرم را در قطعات منفصل نمایش می53شکل شماره 
ی را با رعایت سرانه امکانات مختلف احداث بنا در یک هرم فضای58و 57اشکال 

دهند.فضاي باز مورد نیاز نشان می
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پیوسته) در قطعات شمالی(هاي ردیفیهرم فضایی ساختمان
)1افق2ارتفاع (درصد200شیب صفحه هرم از محور خیابان -
)2به ارتفاع 65/1افق(درصد60شیب از لبه شمالی زمین -

باشد شیب از لبه شمالی برابرچنانچه قطعه تفکیکی نسبت به شمال انحراف داشته
cos ÷60 افق) %cos ×65/1 1به ارتفاع(

از طرفین، صفحات عمود بر لبه زمین-
چگونگی ترسیم صفحات هرم فضایی و هرم یاد شده را براي قطعات شمالی 54شکل 
دهد.نمایش می

پیوسته) در قطعات جنوبی(هرم فضائی ساختمانهاي ردیفی
)65/1افق،1ارتفاع (%60ور خیابان شیب صفحه هرم از مح-

cos ÷60%اگر زمین نسبت به محور شمالی جنوبی زاویه داشته باشد برابر
)1افق،2(ارتفاع %20شیب از لبه جنوبی زمین -
از طرفین، صفحات عمود بر لبه زمین-

دهد.نمایش هرم فضایی قطعات جنوبی را نمایش می55اره مشکل ش
درجه انحراف به غرب 150مثال هرم فضایی قطعات جنوبی با براي 56شکل شماره 

شود.نمایش داده می

تعیین تراکم ساختمانی
در حجم یاد شده از طریق برآورد سطح زیر بنا، تعداد ساکنین مشخص و با توجه به 

این فضا، تراکم ساختمانی به دست آمده قابل تأمینسرانه فضاي باز مورد نیاز، با شرط 
گردد.تأمینشود تا سرانه فضاي باز و گرنه از تراکم ساختمانی آنقدر کاسته میساخت است

انواع امکان احداث بنا در زمین چهار هزار متري را با رعایت 58و 57اشکال -
دهد.سرانه فضاي باز نمایش می

یلی بوده و در صتراکم ساختمانی پایه هر زمین، برابر تراکم ساختمانی طرح تف-
ا رعایت اصول مندرج در این فصل امکان احداث بنا با تراکم بیشتر صورتی که ب



147147هاي سیال شهريهاي سیال شهريهاي طرحهاي طرحفصل پنجم: ویژگیفصل پنجم: ویژگی

ممکن باشد با توافق شهرداري و اخذ بخشی از اضافه ارزش حاصله، احداث بنا با 
با رعایت سقف ساختمانی هر یک از تقسیمات شهري) مجاز (تراکم یاد شده

خواهد بود.

53شکل 
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54شکل 
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55شکل 
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56شکل 
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57شکل 
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58شکل 
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غال بنا در همکف) تعداد طبقات و ارتفاع بناسطح اش(ضریب اشغال
محدود شدن حجم بنا در هرم فضایی و رعایت سرانه فضاي (الذکربا رعایت اصول فوق

اشکال(تعداد طبقه و با هر ارتفاعی مجاز است.باز) احداث بنا در تمام نقاط زمین در هر
دهد).به عنوان مثال انواع امکان ساخت در یک زمین را نمایش می58و 57

سیما سازي
جهت دستیابی به خط آسمان یکسان براي ابنیه با ارتفاع متفاوت، الزم است بنا، در 

یک خط یا صفحه با لفاف فضایی زمین در جوار معابر مماس شود.

هاي غیر واحد ساختمانیبلوك
و یا چند بلوك ساخته شود و یا داراي حیاط مرکزي باشد، هر یک از چنانچه بنا در د

فاصله (احجام بنا باید شرایط یک بناي مستقل را در هرم فضایی ویژه خود رعایت نمایند
هاي جنوبی دو بنا برابر نصف مجموع ارتفاع دو بنا، امکان کسب اشعه زمستانی کلیه بدنه

).هاي مختلف و دیگر ضوابط مربوطهبلوك

هاآمدگیها و پیشبالکن
متر به باال در بخشی از هرم 50/3آمدگی و بالکن در گذرها و از ارتفاع احداث پیش

ت و تجهیزات اسیسأفضایی که در محدوده معبر قرار دارد مجاز است. مگر اینکه مزاحم ت
تیر چراغ و غیره) باشد.(عمومی

هاي شهريهرم فضایی بلوك
(هرم) است بلکه هر نه تنها هر زمین داراي یک لفاف فضاییبا رعایت ضوابط فوق

شود.بلوك شهري نیز داراي چنین لفافی خواهد بود که نظم فضاي شهري را موجب می
اي از کیفیات و کمیات در قالب چند قانون ساده چنان که مالحظه گردید، مجموعه

یازد، که غیر بل وصف دست میاي از پیچیدگی غیر قاکه با درآمیخته شدن آنها به مجموعه
گرایانه، کامالً نماید و در عین منحصر به فرد بودن و استقاللی نشانهبینی میقابل پیش
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باشد. این خصوصیتی است که تمام اشکال پیچیده و خودروي بافتارگرا و پیوندگرا می
طبیعی است هايباشند. این همان کیفیت فراکتالی اشکال و فرممند میطبیعت از آن بهره

هاي طبیعی در شکل زیر نمایانگر خوردگیهمانطور که نمونه شبیه سازي شده رشد چین
هاي فضاي در قالب آن سازمان شکل و هویت باشد. همانگونه است که مجموعه هرمآن می

)60و 59شکل (یابد.می

59شکل 
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60شکل 
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اندته شدهاخکه با ضوابط سیال ستهران ساختمانهاي اي از نمونه
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اثرات سیال بودن نحوه استفاده از اراضی و تراکم ساختمانی
گذاري مثبت پذیري حداقل در چهار محور بتواند اثرکه گفته شد باید انعطافطورهمان

شود سیال نمودن نحوه استفاده از اراضی و تراکم داشته باشد. در ادامه، مشاهده می
روال حرکت نموده است.ساختمانی تا چه حد بر این

پاسخگویی به حداکثر تمایالت مردم- یک
همانگونه که تشریح شد با اتخاذ این روش، شهروندان قادر به انتخاب تعدادي کاربري 

بندي واقع شده در آن) با توجه به ویژگی اراضی خود و منطقه(و انواع تراکم ساختمانی
ي شهري که براي هر زمین تنها یک کاربري هاخواهند بود و این نسبت به شکل فعلی طرح

شمارد، در ارتباط با پاسخگویی به تمایالت مردم قدم بزرگی به و یک تراکم را مجاز می
هاي شهري منجر شود.آنکه این امر به ایجاد هرج و مرج در طرحپیش است. بی

امکان تطابق با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادي-دو
هاي فعلی طراحی شهري براي مثال، اگر زمینی که د در روشکه تشریح شطورهمان

براي یک دبستان در نظر گرفته شده به دالیلی به این امر اختصاص نیابد، موضوع استقرار 
این مدرسه دچار مخاطره خواهد شد، یا بر عکس اگر در همین بخش شهري، زمین یا 

، بتواند با سهولت تمام براي ایجاد باشدساختمان دیگري که داراي شرایط قابل قبول نیز می
همین مدرسه، در اختیار قرار گیرد، موضوع با طی مراحلی خاص در تغییر طرح ممکن 

شود.می
شود. بندي و اختصاص اراضی وسیعی براي هر کاربري هر دو مشکل حل میبا منطقه

د که تراکم اقتصادي، اجتماعی و یا کالبدي) الزم باش(در مورد تراکم چنانچه به عللی
هاي شهري ساکن شوند، از آنجا که قبالً تراکم جمعیتی کمتري در هر یک از بخش

ساختمانی باالتري براي آن اعالم شده است، موضوع به عنوان سلب حقوق ساکنین تلقی 
تواند از زا خواهد بود. در حالیکه در شکل تراکم سیال این اضافه تراکم میشده و مشکل

نماید کسر در ازاي دریافت بخشی از اضافه ارزش) واگذار می(هرداريتراکم اضافی که ش
گردد بدون اینکه حقی از کسی سلب شده باشد.
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هاي کالبدي شهري و خصوصیات اراضیپاسخگویی به ویژگی-سه
هاي گذشته در مورد تراکم همانطور که ذکر شد به هیچ عنوان ویژگی اراضی در طرح

که با روش ارائه شده، این مطلب مد نظر خواهد بود.یحالشد، دردر نظر گرفته نمی
بندي تمامی اراضی واجد شرایط برابر، در مورد نحوه استفاده از اراضی نیز با منطقه

به جاي انتخاب اراضی خاص براي هر کاربري) تا حد زیادي به (هاي مختلفبراي کاربري
شود.هاي اراضی پاسخ داده میویژگی

به جاي همسان سازي)(هاي متنوع و همگونابی به طرحیدست- چهار
هاي موجود با ثبوت تراکم و ضوابط ساختمانی غیر قابل انعطاف، یکنواختی در طرح

گیرد. گرچه فقدان هر نوع همگونی نیز شهر را دچار آشفتگی سیما خشکی شهر را در بر می
جاي همسانی و یکنواختی در نماید. ولی چنانچه به سوي ضوابطی حرکت نماییم که به می

مند) را دیکته نماید، خواهیم توانست تنوع قابل پذیرشی را یا تنوعی قانون(واقع همگونی
براي شهر فراهم نماییم.

عدم افزایش قیمت اراضی با شکست انحصار- پنج
هاي انتفاعی و تراکم هاي سیال با عدم تثبیت کاربريهمانطور که گفته شد در طرح

ماند. در نتیجه از حداقل، قیمت کلیه اراضی در حد متوسط پایین اراضی باقی میبیش از 
آید.ایجاد بهره مالکانه جلوگیري به عمل می

نماید. در حالت قبل با تثبیت کاربري این روش جهت عرضه و تقاضا را نیز عوض می
در فشار بگذارد توانست با عدم عرضه ملک خود تقاضا رااراضی، این مالک اراضی بود که می

و موجب افزایش قیمت زمین شود. در حالیکه در شکل پیشنهادي، برعکس این تقاضاست 
کنندگان به که هر وقت مناسب دانست براي انتخاب زمین از میان خیل عظیمی از عرضه

داند که اگر تن به فروش ندهد با استقرار کاربري در کننده میپردازد و عرضهانتخاب می
تري یگر، در ادامه تقاضایی باقی نخواهد ماند و زمین باید به کاربري پایینزمینی د

شود، بلکه به نوعی به اختصاص یابد. بنابراین انحصار نه تنها به سود تقاضاکننده شکسته می
کننده در خواهد آمد.عنوان اسلحه خود او بر علیه عرضه
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پذیريتراکم متغیر و سقف ثابت جمعیت
آید این است که آیا بدین ترتیب خواهیم توانست از سقف میسؤالی که پیش

هایی انجام این امر ممکن جمعیتی معین براي هر بخش شهري عبور ننماییم. با اتخاذ روش
شود:است، که یک نمونه آن ذیالً ارائه می

هاي شهريهاي شهري، سقف جمعیتی هر یک از بخشحسب معمول طرح-اول
شود.هاي طرح تعیین میساس داده) بر ا…(محالت و یا 

گردد.مقدار اراضی که در آن ایجاد مسکن ممکن است، معین می- دوم
از طریق سرانه زیر (بر اساس حداقل تراکم پایه، سطح زیر بناي قابل احداث- سوم

شود.پایه) تعیین می(بناي هر نفر جمعیت ساکن) در این اراضی
شود که چه تعداد جمعیت و معیتی معین میبا کسر این جمعیت از سقف ج-چهارم

بر اساس آن چه سطحی از زیر بنا، در تراکم بیش از تراکم پایه باید مستهلک شود، و این 
تواند به عنوان تراکم اضافه واگذار شود.سطحی خواهد بود که می

بنابراین در حالی که براي تمامی مالکان اراضی، حق استفاده از تراکم پایه همیشه 
شود، براي تعدادي که پس از اتمام سطح اضافه تراکم مراجعه نمایند حق اضافه فظ میح

تراکم وجود نخواهد داشت. یعنی در اینجا نیز روند عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و از 
ناشی از اضافه تراکم جلوگیري به عمل خواهد آمد، در "رانت"افزایش قیمت زمین به علت 

شود.ناشی از تراکم نیز جذب توسعه و عمران شهر میارزش ضافه حالی که بخشی از ا

تراکم متغیر و سیماي شهري
آید این است که آیا این تنوع تراکم، سیماي شهري سؤال دیگري که پیش می

دهد که این مسأله درست برعکس آورد؟ اشکال آورده شده نشان مینامناسبی بوجود نمی
درصد سطوح لفاف (خیابان) در این روش ثابت استاز محور(است و چون زاویه دید

گیرند و برعکس اگر ارتفاع ابنیه ثابت باشدفضایی) افق آسمان ابنیه در یک خط قرار می
% معمول سطح اشغال، فاصله ابنیه شمالی از محور 60در حالت تفاوت مساحت قطعات و (

رتفاع ثابت بنا متغیر خواهد بود.خیابان متفاوت بوده) در نتیجه افق آسمان ابنیه با وجود ا
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نتیجه
باشند. این چیزي گیرنده نهایی میاین شهر و مردم آن هستند که گرداننده و تصمیم

باشد که در مقطع کوتاه زمانی شاید کمرنگ جز تجدید سازمان مداوم سیستم شهري نمی
نمایاند.بنماید ولی در طول زمان نمود واقعی خود را می

تواند:باشد که میمی1انند یک نگاشت شناختی فعالطرح سیال هم
در مدل کامپیوتري خود) غناي الزم را (در طول روند تهیه آن با فعال شدن-

بیابد.
رود، زندگی خود را آغاز کرده از زمانی که طرح به محیط عرضه گشته به اجرا می-

گردد.و فعال می
باشد.پذیر تواند انعطافبا توجه به منطق شوالیی می-
کند.هاي محیطی است که کار میبا بازخورد-
در هر زمان بر اساس خصوصیت تجدید سازمان با دریافت بازخوردهاي محیط، به -

عنوان پیام حاصله از الگوهاي نهفته شهري و عبور دادن آنها از مجراهاي 
نه گذارد با تفسیر داده ریزي طرح در اختیار میاطالعاتی خود که ابزارهاي برنامه

هاي نهفته سیستم شهري را که چیزي جز قسمتی از همان بستر تنها این الگو
سازي اطالعات نمایاند بلکه با ذخیرهباشد، کشف کرده و میجذب سیستم نمی

هاي فعال گفته شد آن را در مربوط به آن به صورتی که قبالً در مورد سیستم
گرداند.هاي بعدي دخیل میگیريتصمیم

1. FCCM: Fuzzy Chaotic Cognitive Map
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