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مرجان بابائی1

       

چکیده

مداخــات چنــد دهــۀ اخیــر در بســیاری از شــهرها، بــا نگرشــی قاطعانــه، محورهــای مســتقیم و تقاطع  هــای راست  گوشــه 
را بــه بهــای تخریــب ارزش  هــای بافــت به ظاهــر نامنظــم شــهری، بــه شــهرها تحمیــل منــوده اســت. فــارغ از این کــه پدیــدۀ 
پیچیــدۀ پویایــی ماننــد شــهر، چــه واکنشــی نســبت بــه ایــن تحــوالت رسیــع و ایــن نظــم قاطــع و تحمیلــی بــروز مــی

 دهــد و بــا وجــود ناکارآمــدی چنیــن دیدگاهــی، همچنــان نظم  بخشــی بــه شــهر، معــادل اعــال هندســۀ خشــک اقلیدســی 
بــه بســر بافــت شــهری، در نظــر گرفتــه می  شــود. روش تصمیم  ســازی در شــهرها همچنــان بــا تعییــن خطــوط قاطــع و 
خدشــه  ناپذیر توســعه اعــال می  گــردد. ایــن در حالــی اســت کــه سال هاســت کــه شــهرها به عنــوان پدیده  هایــی پیچیــده، 
آشــوبناک، فراکتــال و غیرقابل پیش بینــی شــناخته شــده  اند. سال هاســت کــه پیچیدگــی و پیش  بینی  ناپذیــری شــهرها، لــزوم 
پرهیــز از تفکــر جربگــرا و نخبه  نگــر را خاطرنشــان می ســازد و اعــام مــی  دارد کــه رویکــرد حاکــم بــر رویــۀ تصمیم  ســازی 
ــع  ــوط قاط ــی، از خط ــای احتال ــا گزینه  ه ــت ت ــش رود، از قطعی ــد پی ــویی جدی ــه سمت وس ــت ب ــهرها می  بایس ــر ش ب
نقشــه  های فــاز 1 و 2 تــا نظامــی از هدایــت و کنــرل توســعه. در ایــن راســتا، ایــن پژوهــش از نظــر هــدف بنیــادی و روش 
تحقیــق تحلیــل محتــوا اســت. هــدف اصلــی ایــن مقالــه تغییــر و اصــاح نقــش طــراح شــهری بــر اســاس تعاریــف نویــن 
از مفهــوم نظــم در فــرم شــهری اســت. ســعی بــر ایــن اســت کــه بــر اســاس ویژگــی پیچیدگــی، پویایــی و خودســازماندهی 
بافــت شــهری، رونــد تصمیم  ســازی و روش  هــای مورداســتفاده در مراحــل مختلــف فراینــد طراحــی شــهری تغییــر منــوده و 
ــا پیچیدگــی و پیش بینی  ناپذیــری بافــت شــهری اســت. در مجمــوع،  بــه سمت وســویی ســوق داده شــود کــه متناســب ب
از بررســی  های انجــام شــده در ارتبــاط بــا ســیر تحــول مفهــوم نظــم تــا کنــون و نظریــات صاحب نظــران شهرســازی، ایــن 
ــی و  ــوط قطع ــۀ خط ــی و ارائ ــدۀ نهای ــوان تصمیم  گیرن ــراح به عن ــش ط ــت نق ــه الزم اس ــت ک ــده اس ــل ش ــه حاص نتیج
مشــخص بــرای اجــرا تغییــر منایــد. پیشــنهاد ایــن نوشــتار، تغییــر ایــن نقــش از تعیین  کننــدۀ قطعــی بــر اســاس ســلیقۀ 
ــذاری بخشــی از  ــن واگ ــه و همچنی ــاس کان و میان ــعه در مقی ــدۀ توس ــر و کنرل  کنن ــش هدایت گ ــه نق ــم طراحــی، ب تی

ــت. ــرد اس ــاس خ ــتفاده کنندگان در مقی ــه اس ــا ب تصمیم  گیری  ه

واژگان کلیدی: نظم، پیچیدگی، تصمیم  سازی، هدایت و کنرل توسعه

Email: marjan.babaee.ud@gmail.com    1. دانش آموخته کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معاری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

ــوم  ــه مفه ــبت ب ــع نس ــی جام نگرش
نظــم در فــرم شــهر؛ اتخــاذ نقــش 
توســعه  کنرتل کننــدۀ  و  هدایت گــر 

در طراحــی فضــای شــهری
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مقدمه

ــت.  ــوده اس ــهری ب ــای ش ــه فضاه ــی ب ــداف سامان  بخش ــی از اه ــروز، نظم  بخش ــه ام ــا ب ــتۀ دور ت از گذش
ــه محیــط پیرامــون خــود دچــار  امــا مفهــوم نظــم و نظم  بخشــی در طــول دورۀ اســکان و سامان بخشــی بــر ب
ــری  ــوح و پیش  بینی  پذی ــادگی، وض ــت، س ــم قاطعی ــا مفاهی ــم ب ــی، نظ ــت. در دورۀ نوگرای ــده اس ــی ش تحوالت
مــازم بــود و نتيجــۀ بــارز آن ســاختان  های مشــعل گونه در شــبکۀ شــطرنجی کنونــی اســت. نتیجــۀ ایــن نــوع 
تفکــر، طراحــی فضــای شــهری بــه روش شــهودی، محوریــت خاقیــت و خواســت طــراح و اعــال نظــرات قطعــی 
ــف  ــای مختل ــم در جنبه  ه ــوم نظ ــر، مفه ــۀ اخی ــد ده ــی چن ــه ط ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــرای آین ب
علمــی، دچــار دگرگونــی اساســی شــده اســت. ظهــور مباحثــی ماننــد اصــل عــدم قطعیــت، تئــوری آشــوب، علــم 
ــای متفاوتــی بــه مفهــوم نظــم و بی  نظمــی بخشــیده اســت،  ــال معن ــال و شــهر فراکت پیچیدگــی، هندســۀ فراکت

ــت.  ــح نیس ــدان واض ــی چن ــم و بی  نظم ــان نظ ــرز می ــه م به طوری ک

ــن نظــم  ــه مفهــوم امروزی ــن پرســش اســت کــه باتوجه ب ــه ای ــال پاســخ ب ــه دنب ــن نوشــتار ب براین اســاس، ای
ــق  ــزان تحق ــرین می ــه بیش ــرد ک ــش ب ــه ای پی ــازی را به گون ــد تصمیم  س ــوان رون ــه می  ت ــهری، چگون ــرم ش در ف

پذیــری بــه دســت آیــد؟ بنابرایــن، مســئلۀ موردتوجــه ایــن مقالــه، در درجــه اول تدقیــق و توضیــح مفهــوم نظــم 
در مقیــاس فضــای شــهری و شــهر و پــس از آن، تنظیــم و تغییــر نقــش طــراح شــهری در فراینــد طراحــی فضــای 
شــهری اســت به طوری کــه پاســخگوی نظــم خودانگیختــه، پیچیــده و پویــای شــهر اســت. تناظــر و تناســب بیــن 
نحــوه تصمیم  ســازی )خــواه در مرحلــه ســنجش وضعیــت موجــود و خــواه در مرحلــه ارائــۀ پیشــنهادها( از یــک 
ــر در  ــر و کارات ــری به ــه تحقق  پذی ــر، منجــر ب ــرم شــهری از ســوی دیگ ــری ف ــی و پیش  بینی  ناپذی ســو و پیچیدگ
ــی ــدا تحــوالت مفهــوم نظــم و ب ــن نوشــتار ابت ــن راســتا، ای طرح  هــا و برنامه  هــای شــهری خواهــد شــد. در ای

ــی در  ــم و بی  نظم ــث نظ ــا بح ــط ب ــردازان مرتب ــپس آرای نظریه  پ ــد. س ــرار می  ده ــی ق ــورد بررس ــی را م  نظم
شــهر ارائــه می  گــردد. ازآنجاکــه فــرم شــهر، نظمــی پیچیــده، پویــا و خودانگیختــه دارد، ایــن نوشــتار بــرای طــراح 
ــه روش  ــازی ب ــب، تصمیم  س ــن ترتی ــد. بدی ــه می  منای ــعه را توجی ــده توس ــر و کنرل   کنن ــش هدایت گ ــهری نق ش
کنرل کننــدۀ توســعه بــر اســاس پیچیدگــی و پیش  بینی  ناپذیــری شــهر، جایگزیــن طراحــی شــهودی و مبتنــی بــر 

ســلیقۀ تیــم طراحــی بــا خطــوط قاطــع و الزم االجــرا، می  گــردد.

 پیشینۀ تحقیق

ــط پیرامــون را تشــکیل داده اســت.  نظــم و نظم  بخشــی، همــواره بخــش مهمــی از زندگــی انســان در محی
فهــم انســان از نظــم، در دوره  هــای مختلــف و حتــی در موقعیت  هــای جغرافیایــی متفــاوت، تعاریــف مختلــف 
و گاه حتــی متعارضــی داشــته اســت. از محورهــای مســتقیم و تقاطع  هــای راست  گوشــه در شــهرهای رومــی  
یونانــی گرفتــه تــا ارزش و اولویــت هندســه دکارتــی بــر شــهرهای دوره  هــای رنســانس و بــاروک و در نهایــت دورۀ 
نوگرایــی، نظــم در شــهر غربــی بــر اســاس هندســۀ ســادۀ اقلیدســی مــورد قضــاوت قــرار گرفتــه اســت. از ســوی 
دیگــر، شــهرهای رشقــی و اســامی، بــا مســیرهای پرپیچ وخــم و دانه  بنــدی متنــوع، گرچــه دارای نظمــی پنهــان 
در پــس فــرم آشــفته بــوده، امــا تحــت عنــوان بافــت شــهری بی  نظــم تلقــی شــده اســت. حال آنکــه شــهر رشقــی، 
دارای یــک نظــم زیســته، منطبــق بــا قواعــد زندگــی رشقــی و از مقیــاس خــرد به ســوی مقیــاس کان بــود. ایــن 
موضــوع، امــری متفــاوت بــا ارزش  هــا و اولویت  هــای نظــم خشــک و قاطــع تحمیلــی از مقیــاس کان بــه مقیــاس 

.)Ben Hamouche, 2009, 218( خــرد در شــهر غربــی اســت

ــی  ــود. بررس ــری من ــرن 16 پیگی ــوان از ق ــی را می  ت ــهر غرب ــی در ش ــکل کنون ــه ش ــم ب ــوم نظ ــوالت مفه تح
ســاختان ها و شــهرهای باقی مانــده از دورۀ رنســانس، حاکــی از افزایــش متایــل بــه تســلط بــر رشــد و تحــوالت 
ــهری  ــای ش ــیاری از فضاه ــان بس ــاب در پ ــای ن ــاد فرم  ه ــه ایج ــل ب ــطایی و متای ــرون وس ــهرهای ق ــک ش ارگانی
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اســت. قرینه  ســازی و ایجــاد تکــرار و توالــی در مناهــا، از دیگــر منودهــای تحمیــل یــک قاعــده خشــک آشــکار بــه 
روابــط حاکــم بــر اجــزای فضــای شــهری اســت )پاکــزاد ،336321،1389(. امــا ســلطه قوانیــن خشــک و رصیــح بــه 
دوران رنســانس محــدود نشــد، بلکــه بــا قرینه  ســازی و ایجــاد ریتــم در دورۀ بــاروک نیــز ادامــه یافــت و این بــار 

ــزاد، 1389 ، 399(. ــیع  تر )پاک در مقیاســی وس

پــس از انقــاب صنعتــی و رشــد روزافــزون دانــش بــری، درحالی کــه دیوارهــای پیرامــون حــوزه توانایی  هــای 
انســان شکســته می  شــد؛ انســان نوگــرا ســعی در ایجــاد تحــوالت اساســی را آغــاز منــود. اگــر در فضــای شــهری 
ــم  ــوب نظ ــا در چارچ ــات و پیچیدگی  ه ــا، تزئین ــرش خاقیت  ه ــای گس ــه معن ــم ب ــاروک، نظ ــانس و ب دورۀ رنس
ــات و  ــای حــذف بی چون وچــرای تزئین ــه معن ــی، نظــم ب ــود؛ در دوران نوگرای ــر ب ــی شــده در کل بزرگ ت پیش  بین
خالــی منــودن کل، از جزئیــات اضافــی بــود. حاصــل ایــن طــرز تفکــر، مجموعه  هایــی بــود از اشــکال نــاب هندســی 
ــگاه، معرفــی می  منــود.  ــل تشــخیص در یــک ن ــا کــال رصاحــت و قاب کــه نظــم را قاعــده  ای ســخت، مســلط، ب
نظــم در ایــن دوران، منــودار یــک واقعیــت بی چون وچــرا و قابــل تعمیــم بــه کلیــه رشایــط بــود، فــارغ از این کــه 

آب وهــوا، شــخصیت1 و عملکــرد فضــای شــهری در موقعیت  هــای مختلــف چگونــه اســت )پاکــزاد،19،1386(. 

ــم  ــروی مه ــن تصــوری، نی ــود و چنی ــح و شــفاف ب ــه، شــامل اشــکال هندســی رصی ــی نوگرایان ــر ذهن تصوی
شــکل  دهنده بــه شــهرهای کنونــی اســت. شــهرهای نوگــرا ارتباطــی بــا کارکردهــا و رفتارهــای یــک شــهر 
ــرا،  ــهر نوگ ــاری ش ــت. مع ــی داش ــودرو کارای ــت خ ــاس رسع ــر اس ــاس کان و ب ــا در مقی ــته و تنه ــده نداش زن
پیچیدگی  هــای مقیــاس انســانی را نادیــده گرفتــه و تنهــا در مقیــاس کان خوشــایند و مطلــوب تلقــی می  گشــت 

)ســالینگاروس،2925،1393(.

ســلطۀ هندســۀ اقلیدســی و تفکــرات فیزیــک نیوتنــی بــر شــهر دورۀ نوگــرا، امــری واضــح اســت. البتــه نــگاه 
بــه نظــم از ایــن منظــر، بعــد از دهــۀ 60 به کلــی دگرگــون شــد. تــا پیــش از دهــۀ 60، دانشــمندان علــوم مختلــف 
ــوان درون  داد، در  ــتم را به عن ــک سیس ــه ی ــه وارد ب ــا رابط ــت ی ــر حرک ــوان ه ــه می  ت ــتند ک ــور را داش ــن تص ای
خروجــی آن سیســتم، به صــورت بــرون  داد مشــاهده منــود. در واقــع، ایــن طــرز تفکــر حاصــل از محدودســازی 
مفهــوم نظــم درون نظــم تحمیــل شــده ســاده و ایســتای بزرگ  تــر اســت. ایــن در حالــی اســت کــه، مشــاهدات 
ــورد6، میچــل  ــرت مــی5، جــوزف ف ــون4، راب ــروت3، میشــل هن ــدل ب ــوا مان ــز2، بن ــد ادوارد لورن دانشــمندانی مانن
فایگــن بــام7، آلــربت ليبچابــر8، جیمــز یــورک9، رابــرت استتســون شــاو10 و بســیاری دیگــر مطالــب دیگــری را اثبــات 
ــد، امــا همــه در پــی هدفــی مشــرک  ــوم مختلــف بوده  ان ــن برجســته در عل ــن افــراد گرچــه متخصصی منــود. ای

ــد: کشــف قواعــد آشــفتگی )گلیــک،4،1376(. بوده  ان

آشــفتگی کیفیــت سیســتم  هایی اســت کــه در جهــت تحقــق قانــون دوم ترمودینامیــک، بی  نظمــی فزاینــده 
دارنــد. طبــق ایــن قانــون جهــان و هــر سیســتم مجزایــی در آن به ســوی بی  نظمــی پیــش مــی  رود. امــا گاه ایــن 
ــیار  ــف و بس ــادل ظری ــفتگی تع ــود. ذات آش ــامل می  ش ــر را ش ــی بزرگ ت ــود، نظم ــفتگی خ ــا آش ــی ی بی  نظم
ــکند و  ــم می  ش ــتم در ه ــر سیس ــک وارد ب ــرات کوچ ــا تغیی ــه ب ــت ک ــداری اس ــداری و ناپای ــان پای ــکننده می ش

ــارصی،65،1386(. ــرد )ن ــکل می  گی ــتم ش ــازماندهی سیس ــطه خودس ــاره به  واس دوب

هــر سیســتم پیچیــده پویــا11، در جریــان ادامــه حیــات خــود مراحــل مختلفــی را طــی می  کنــد. در جریــان 
ایــن مراحــل، عــاوه بــر عوامــل درونــی، عوامــل بیرونــی بســیاری نیــز تأثیرگــذار هســتند. در واقــع، چگونگــی 
رونــد چنیــن سیســتم  هایی وابســته بــه تــوازن و رابطــه متعــادل میــان عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی اســت. 
بــا هــر تغییــر بیرونــی، روابــط درونــی نیــز دچــار دگرگونــی می  شــود. بــه ســبب تعــدد عوامــل مؤثــر در رفتــار 
سیســتم، پیش  بینــی و درک رونــد تحــوالت آن بســیار دشــوار بــه نظــر می  رســد، چــرا کــه در هــر مرحلــه از تحــول 
)چــه درونــی و چــه بیرونــی( سیســتم بــه بازتولیــد روابــط خــود پرداختــه و ســازماندهی درونــی بــر اســاس نظــم 
جدیــد انجــام می  شــود؛ بنابرایــن رفتــار سیســتم دقیقــاً بــه نظــم بازتولیــد شــده در لحظــۀ قبلــی بســتگی دارد. 

به  عــاوه، ایــن سیســتم  ها نســبت بــه رشایــط اولیــه بســیار حســاس هســتند و بــا تغییــر جزئــی در درون  داد 
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اولیــه، احتــال بــروز تحــوالت فاحــش در بــرون  داد وجــود خواهــد داشــت. ازآنجاکــه در ایــن سیســتم  ها نظــم 
به صــورت مکــرر در حــال تحــول و بازتولیــد اســت، کوچک تریــن تغییــرات وارد بــر سیســتم را می  تــوان به عنــوان 
تغییــر در رشایــط اولیــۀ نظــم بازتولیــد شــده در نظــر گرفــت، بدیــن ترتیــب، نیروهــای کوچــک وارد شــده در هــر 
لحظــه می  توانــد نتایــج بســیار متفاوتــی را ارائــه دهــد. ایــن تغییــرات فاحــش و غیرمنتظــره در ســطوح مختلفــی 
رخ می  دهــد. در واقــع، بــه ســبب تعــدد اجــزای تشــکیل  دهنده و عوامــل مؤثــر بــر سیســتم های پیچیــدۀ روابــط 
ــله مراتبی  ــم سلس ــن نظ ــود. ای ــرح می  ش ــی مط ــای مختلف ــا در مقیاس  ه ــازماندهی آن  ه ــوع س ــزا و ن ــان اج می

ــردد. ــف می  گ ــای مختل ــی به صــورت مشــابه در مقیاس  ه ــرار بی  نظم ســبب تک

ــر اســاس اصــل عمومیــت12  ایــن موضوعــی اســت کــه در هــر سیســتم دینامیــک پیچیــده روی می  دهــد. ب
ــه  ــم ب ــال نظ ــه انتق ــل در نقط ــن اص ــت. ای ــابه اس ــف مش ــای مختل ــتم  های پوی ــی سیس ــار کل ــام، رفت ــن ب فایگ
ــفته  ــا درون سیســتم  های آش ــود. ام ــی برخــوردار خواهــد ب ــت باالی ــفته از اهمی ــی در سیســتم  های آش بی نظم
نیــز، شــکلی از نظــم مشــاهده می  شــود، به  طوری کــه گرچــه تغییــرات غیــر دوره  ای و غیرمتنــاوب هســتند، امــا 
ــع، نظــم در بی  نظمــی، قواعــد  ــل تشــخیص اســت. در واق ــی قاب ــد آن طــی دورۀ طوالن ــزان بی  نظمــی و رون می
انعطاف  پذیــر و غیــر دوره  ای وارد بــر سیســتم  های پیچیــده پویــا اســت و اصــل عمومیــت نیــز بیانگــر یــک رفتــار 
ــر بی  نظمی  هــای  ــه ب ــده  ای اســت ک ــار مشــابه قاع ــن رفت ــه سیســتم  های آشــوبناک اســت. ای ــرای کلی مشــابه ب

ــک،1376,202(. ــم اســت )گلی ــر حاک ــاس کوچک ت صــوری در مقی

در ادامــه بحــث تئــوری آشــوب و در دهــه 1970، منــدل بــروت هندســه جدیــدی بــه وجــود آورد کــه در آن 
چین وچروک هــا و ســوراخ  ها، پیــچ و تاب  هــا و ناهمواری  هــا و باالخــره تاطم  هــا تعریــف می  شــد. او در 
ایــن هندســه مســئله فراکتال  هــا را مطــرح منــود و اعــام کــرد کــه دنیــای اطــراف متامــاً ســه  بعدی اســت و بــرای 
مشــخص منــودن هــر نقطــه در طبیعــت بــه ســه بعــد طــول، عــرض و ارتفــاع نیازمنــد اســت. او بــا اســتفاده از 
هندســۀ فراکتــال کیفیاتــی ماننــد زمختــی، شکســتگی و یــا بی  نظمــی یــک جســم را مشــخص منــود، چیــزی کــه 
قبــل از آن ســابقه نداشــت. منــدل بــروت اســتفاده از مختصــات و معادلــه اعــداد مرکــب آشــفتگی را در طیــف 

ــك،,1376 8(. فراکتال  هــا کشــف منــود )گلي

به تدریــج بحــث فراکتال  هــا و هندســۀ فراکتــال بــه حوزه  هــای دیگــر علمــی نیــز رســوخ منــود. در دهــۀ1980 
ــز ادامــه داشــته و  ــا کنــون نی ــال آغــاز شــد )Batty,2011,2(. ایــن امــر ت ــر شــهر به عنــوان ســاختاری فراکت تعبی
تحــت توســعه علــوم فراگیرتــر از جملــه علــم پیچیدگــی گســرش می یابــد. سیســتم  های پیچیــده، سیســتم هایی 
بزرگ مقیــاس و غیرخطــی هســتند کــه دارای اجزایــی بــا روابــط متقابل بــوده و قادرند ســاختارهای خودســازمانده 
ایجــاد کننــد. اغلــب سیســتم  های دنیــای واقعــی، غیرخطــی هســتند و شــهر نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت 

 .)Boeing,2018,281(

ظهــور علــم پیچیدگــی در شــهرها، در واقــع پاســخی بــه نارســایی  های نگــرش سیســتمی و همچنیــن کاســتی ها 
حــوزه شــمول مباحثــی ماننــد تئــوری آشــوب و هندســه فراکتــال در شــهرها بــود. ازآنجاکــه تئــوری آشــوب بیشــر 
در حــوزه ریاضیــات مطــرح بــوده و هندســه فراکتــال بــر اشــکال طبیعــی تاکیــد داشــت، حــوزه شــمول آن  هــا 
محــدود اســت. ایــن در حالــی اســت کــه علــم پیچیدگــی، به عنــوان یــک علــم جامــع و فراگیــر کــه بســیاری از 

.)Mills,2010,1314( علــوم دیگــر را تحــت پوشــش خــود قــرار می  دهــد، مطــرح شــد

علــم پیچیدگــی حــوزۀ شــمول باالیــی داشــته و بســیاری از سیســتم  های مختلــف طبیعــی و مصنــوع را دربــر 
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــه ب ــه  ای از اجــزا اســت ک ــی مجموع ــده اســت، یعن ــک سیســتم پیچی ــز ی ــرد. شــهر نی می  گی
تنگاتنــگ دارنــد. ایــن سیســتم پویــا اســت و اجــزای آن حالت  هــای رفتــاری همــواره در حــال تغییــر دارنــد. در 
ــی در حــال تحــول و جــذاب  ــد الگوی ــن سیســتم، شــهر می  توان ــوع و پرشــاری اجــزای ای ــل تن ــه دلی ــت، ب نهای
ــادل  ــروزی تع ــه در شــهرهای ام ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــد. نکت ــا نکن ــی الق ــه کســالت و یکنواخت ــد ک فراهــم کن
میــان ســادگی، یکنواختــی و وحــدت بــا اتفاقــی بــودن، خاقیــت و تنــوع برهم خــورده اســت. فــرد در شــهرهای 
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امــروزی یــا بــا تنــوع بیــش از حــد و اغتشــاش مواجــه می  شــود و یــا یکنواختــی کســالت  آوری را تجربــه می  کنــد 
)ســالینگاروس،14،1398(. بــه نظــر می  رســد کــه فهــم نظــم شــهر به مثابــه یــک عنــر پیچیــده و پویــای حســاس 

بــه رشایــط اولیــه، راه گشــای بســیاری از مســائل کنونــی اســت.

روش تحقیق

ــات موجــود و تحلیــل و نتیجه  گیــری از آن هــا  ــع و نظری نوشــتار پیــرو، حاصــل از مطالعــه و بررســی مناب
ــوده و به منظــور پاالیــش  ــوا ب ــل محت ــق تحلی ــادی اســت و روش تحقی ــن پژوهــش از نظــر هــدف بنی اســت. ای
ــا موضــوع پژوهــش انجــام  ــاط ب ــه دانــش موجــود در ارتب ــان پدیده  هــا و افــزودن ب ــط می ــان رواب ــات، بی نظری
شــده اســت. بــرای ایــن منظــور نظریــات مختلــف پیرامــون مفهــوم نظــم، هندســۀ فراکتــال، تئــوری آشــوب و علــم 
ــا مطالعــه کتــب و مقــاالت مرتبــط انجــام شــده، نحــوۀ  ــا بهره گیــری از مطالعــات کتابخانــه ای و ب پیچیدگــی، ب
تحــول مفهــوم نظــم بررســی گشــته، ارتبــاط آن بــا بعــد رویــه  ای طراحــی شــهری موردتوجــه قــرار گرفتــه و در 

نهایــت، بــر اســاس مفهــوم نظــم، چگونگــی عمــل و رویــه طراحــی فضاهــای شــهری اعــام شــده اســت.

مبانی نظری

واکاوی مفهوم نظم در شهر

دنیــای پیرامــون، مجموعــۀ ســازمان  یافته  ای حاصــل از اجــرای دقیــق قواعــد طبیعــی اســت. چنیــن اســت کــه 
حبــاب صابــون بــر اثــر فشــار هوایــی کــه در همــۀ جهــات بــه میــزان برابــر بــر آن وارد می  شــود به صــورت یــک 
کــره و بــرگ درخــت چنــار بــه شــکل پنــج پــر ایجــاد می  شــود. شــکل منتظــم و نــاب کــروی حبــاب صابــون در 
برابــر شــکل غیرمنتظــم بــرگ چنــار حاکــی از وجــود تفــاوت شــگرف در اجــزای طبیعــت اســت. امــا ایــن موضــوع 

بیانگــر وجــود نظــم در یکــی و بی  نظمــی در دیگــری نیســت. 

واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بــر خــاف نگــرش متــداول نســبت بــه نظــم کــه میــراث تفکــر نوگــرا اســت، 
منی  تــوان ایــن مفهــوم را بــه یــک تعریــف خــاص و در رشایــط ویــژه  ای ماننــد حبــاب صابــون محــدود منــود. ایــن 
موضــوع دقیقــاً به ماننــد آن اســت کــه مربــع، یگانــۀ چندضلعــی منتظــم در نظــر گرفتــه شــود، چراکــه عالی تریــن 
و کامل  تریــن شــکل را در چندضلعی  هــا دارد؛ و یــا این کــه علــم هندســۀ بــه بررســی اشــکال افاطونــی محــدود 
گــردد، فــارغ از این کــه امــروزه هندســۀ ریانــی13 و هندســۀ فراکتالــی14 دریچه  هــای جدیــدی از علــم هندســه 

ــارصی،117،1386(. ــوده  اند )ن را گش

نظریه  پــردازان متعــددی در مــورد نظــم و نحــوۀ اعــال آن بــه شــهر اظهارنظــر منوده  انــد. هــر یــک از ایــن 
ــی  ــه ســبب تغییرات ــد ک ــت در نظــر گرفته  ان ــن کیفی ــرای ای ــی را ب ــف خــود، ویژگی  های ــردازان در تعاری نظریه  پ

اساســی بــه مقولــۀ طراحــی شــهر و فضاهــای شــهری خواهــد شــد. 

کریســتوفر الکســاندر15، در تعریــف خــود از نظــم ســه ویژگــی اساســی را مــد نظــر قــرار می  دهــد: 
خودانگیختگــی، پویایــی و پیچیدگــی. او در وهلــۀ اول معتقــد اســت کــه نظــم کیفیتــی اســت کــه از درون یــک 
ــم  ــی نظ ــهر نوع ــاختان  ها و ش ــود در س ــم موج ــدگاه او، نظ ــی  رود. از دی ــش م ــد و به پی ــه می  جوش مجموع
ــارت  ــه عب ــد. ب ــب می  یاب ــی آن ترتی ــا و ویژگی  هــای درون ــر اســاس نیروه ــه ب ــه اســت ک طبیعــی و خودانگیخت
بهــر، نظــم درون یــک شــهر حاصــل از ســازوکار و رابطــٔه درونــی آن اســت کــه حاصــل از نیروهــای طبیعــی اســت 

ــاندر،7،1390(.    )الکس

ــد شــهر و فضــای شــهری،  ــه و خودجــوش، مانن ــه یــک مجموعــۀ خودانگیخت ــن ترتیــب، درصورتی کــه ب بدی
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نیــروی خارجــی شــدید تحمیــل نشــود، تحــت تأثیــر نیروهــای درونــی، ایــن مجموعــه بــه سمت وســویی حرکــت 
ــود را  ــاً خ ــود مرتب ــیر خ ــی مس ــرای ط ــان، ب ــن می ــد. در ای ــق بخش ــود را تحق ــداف خ ــاً اه ــه نهایت ــد ک می  کن
ــۀ  ــک مجموع ــن ی ــد؛ بنابرای ــازماندهی می  کن ــود را س ــی خ ــد و به نوع ــاختار می  کن ــد س ــد، تجدی ــر می  ده تغیی

ــک مجموعــۀ خودســازمانده16 اســت.  ــاً ی ــه، عموم خودانگیخت

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــا می  دان ــی پوی ــت را کیفیت ــن کیفی ــم، ای ــود از نظ ــف خ ــه تعری ــاندر در ادام الکس
مجموعــه  ای ماننــد شــهر، فضــای شــهری یــا حتــی یــک ســاختان در طــول دوران حیــات خــود بــه طــور پیوســته 
 خــواه رسیــع و خــواه کنــد  تغییــر می  کنــد و بازســازی می  شــود، گاه ایــن تحــوالت رسیــع و مشــهود اســت و 

گاه کنــد و پنهــان )الکســاندر،17،1392(. 

واقعیــت امــر ایــن اســت کــه، نــوع رابطــۀ میــان اجــزای یــک مجموعــه  خــواه ایســتا و خــواه پویــا  تابــع 
ــک  ــات ی ــظ و ثب ــبب حف ــتا س ــم ایس ــک نظ ــده در ی ــن قاع ــه ای ــور ک ــت. هان  ط ــتحکم اس ــدۀ مس ــک قاع ی
ــوالت در درون  ــرات و تح ــه تغیی ــی ب ــبب جهت  ده ــه، س ــد حاکم ــا قواع ــم پوی ــک نظ ــود، در ی ــاختار می  ش س

ــاص اســت.  ــه سمت وســویی خ ــت ب ــرای حرک ــه ب مجموع

ــده  ــۀ پیچی ــژه نظــم معــاری و شــهر، یــک مقول از ســوی دیگــر، الکســاندر معتقــد اســت کــه نظــم، به وی
اســت. از دیــدگاه او حتــی یــک ســاختان منفــرد نیــز دارنــدۀ نظمــی پیچیــده اســت. او بــه دیــدگاه متعــارف 
ــدگاه  ــی دی ــم نوع ــه نظ ــبت ب ــا نس ــی م ــرش کنون ــه نگ ــی  دارد ک ــام م ــد و اع ــدی وارد می  کن ــز نق ــم نی از نظ
عقل گــرا اســت کــه پیامــد آن ســاده  انگاری و توقــع وضــوح و ســادگی بیــش از حــد از نظــم اســت. درحالی کــه 
ــر نیســت  ــل آن امکان  پذی ــق و کام ــف دقی ــه تعری ــده اســت ک ــه حــدی پیچی نظــم در معــاری و شهرســازی ب

)الکســاندر،1614،1392(.

ــد. او اعــام  ــا مبحــث نظــم پیچیــده الکســاندر مطــرح می  کن ــز نظریاتــی مشــابه ب ــر نی یــورک کــورت گروت
مــی  دارد کــه هــر مجموعــه، از اجزایــی بــا انــواع، تعــداد و سیســتم نظم  دهنــده خاصــی تشــکیل شــده اســت. ایــن 
ســه مشــخصه، در رشایــط گوناگــون و در ترکیــب بــا یکدیگــر، ویژگی  هــای متفاوتــی بــه مجموعــه می بخشــند. 
ــوع  ــک18، ن ــای توپولوژی ــی17 و ویژگی  ه ــازمان فضای ــد س ــن قواع ــا تعیی ــده ب ــتم نظم  دهن ــان، سیس ــن می در ای
ــم  ــت، نظ ــهل  الوصول  تر اس ــر و س ــزا رصیح  ت ــان اج ــه می ــه رابط ــر چ ــد. ه ــن می  کن ــزا را تعیی ــان اج ــه می رابط
ــرات  ــداوم و تغیی ــر چگونگــی شــکل  گیری، ت ــم ب ــده حاک ــر و قاع ــاط پنهان  ت ــن ارتب ــاده  تر اســت و هرچــه ای س
مجموعــه، جزئیــات و تنــوع بیشــری داشــته باشــد، نظــم پیچیده  تــر خواهــد بــود. در واقــع وی در کنــار نظــم 

ــر،6866،1383(. ــه رســمیت می  شناســد )گروت ــز ب ــده را نی ســاده، نظــم پیچی

از دیگــر نظریه  پردازانــی کــه در مــورد نظــم و کیفیــت آن در شــهر و فضــای شــهری اظهارنظــر کــرده اســت، 
نیكــوس ســالینگاروس19 اســت. ســالینگاروس بــا اســتفاده از مفاهیــم علــم ریاضیــات، ســعی در تدویــن قواعــد 
شــهر فراکتــال داشــته اســت. او در تعاریــف خــود نظــم را در مقیاس  هــای مختلــف تعریــف می  منایــد و معتقــد 

اســت کــه نظــم ســاختاری20 ســه قانــون دارد:

الــف( نظــم در کوچک ریــن مقیــاس بــا اســتفاده از جفــت شــدن عنــارص متضــاد بــه وجــود مــی
ــش بــری در تعــادل باشــند؛ ــه از لحــاظ تن ــد، به طوری ک  آی

ب( نظــم در مقیــاس بــزرگ هنگامــی رخ می  دهــد کــه هــر عنــر بــا هــر یــک از دیگــر عنــارص بــا 
فواصــل مختلــف ارتبــاط داشــته باشــد، به طوری کــه آنروپــی21 کاهــش یابــد؛

ــاط از طریــق سلســله  مراتبی از  ــن ارتب ــزرگ مرتبــط اســت و ای ــاس ب ــه مقی ــاس کوچــک ب ج( مقی
 .)Salingaros,2006,30( 22ــد ــود می  آی ــه وج ــل ب ــه و متص ــای میان مقیاس  ه

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه درصورتی کــه جهــت کاهــش آنروپــی، اجــزای مشــابه کنــار یکدیگــر واقــع شــود 
)چیــزی شــبیه بــه پهنه  بنــدی بعــد از جنــگ جهانــی(، اتصــال اجــزا در مقیــاس کوچــک قطــع می  شــود، چراکــه 
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ــای  ــا مقیاس  ه ــت ام ــه اس ــی کاهش یافت ــه آنروپ ــدارد. اگرچ ــود ن ــال وج ــراری اتص ــرای برق ــادی ب ــر تض دیگ
ــرازی  ــای هم  ت ــه نیروه ــود دارد ک ــل وج ــن اص ــهری، ای ــازمان ش ــس س ــده  اند. در پ ــذف ش ــًا ح ــر کام کوچک ت
.)Salingaros,2000,306( ــت ــر اس ــاس کوچک  ت ــده در مقی ــای اتصال  دهن ــر از نیروه ــزرگ ضعیف  ت ــاس ب مقی

 در بســط مفاهیــم مرتبــط بــا شــهر فراکتــال، اهمیــت مقیاس  هــای خــرد، میانــه و کان را اعــام مــی  دارد. او 
معتقــد اســت کــه وجــود جزئیــات و پیچیدگــی در مقیاس  هــای مختلــف، و به ویــژه مقیــاس خــرد، رمــز موفقیــت 
شــهرها و رســیدن بــه شــهرهای پیوندپذیــر و زنــده اســت )ســالینگاروس،1393، 29(. در واقــع، هندســۀ فراکتــال 
ــی  ــی و هندس ــه ریاض ــی مطالع ــت، به نوع ــده اس ــرح ش ــالینگاروس مط ــط س ــه توس ــال ک ــهر فراکت ــدۀ ش و ای
 Ben( بی قاعدگــی شــهرهای ارگانیــک بــوده و چارچوبــی بــرای تحلیــل شــهرهای پیچیــده رشقــی فراهــم مــی  آورد

 .)Hamouche, 2009, 220

بدیــن ترتیــب، در مقابــل نگــرش نظــم در چارچــوب نظــم کــه قواعــد حاکــم بــر اجــزا را درون نظــم بزرگ تــر 
ــا روابــط به ظاهــر آشــفته سیســتم  ها  ــوان نظــم ی ســاده، قابــل پیش  بینــی و تحمیــل شــده قــرار می  دهــد، می  ت
ــدگاه دوم نظــم قاعــده  ای اســت  ــق دی ــک در نظــر گرفــت. طب ــر ارگانی ــده و انعطاف  پذی ــک نظــم پیچی را در ی
ــده  ای  ــد. چکی ــرار ده ــده ق ــف ش ــب تعری ــک را در قال ــای کوچ ــری بی  نظمی  ه ــد پیش بینی ناپذی ــه می  توان ک

مفاهیــم دوگانــه نظــم در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. 

جدول 1: بسط نگرش  های دوگانه نسبت به مفهوم نظم، نگارنده، برگرفته از )الکساندر،1390، گروتر، 1383، سالینگاروس، 1393(

نگرش  های 
دوگانه نسبت 
به مفهوم نظم

از منظر 
فعالیت و 

تحرک

روابط میان اجزا بدون تغییرات یا با تغییرات اندکنظم ایستا

نظم پویا
ــول مــداوم )پایــدار و  روابــط میــان اجــزا در حــال تح

ناپایــدار(

از منظر 
منشأ

اعال نیروهایی از بیرون به روابط درونی مجموعهنظم تحمیلی

غلبۀ روابط درونی مجموعه به نیروهای بیرونینظم خودانگیخته

از منظر نوع 
و روابط 
میان اجزا

روابط میان اجزا واضح و روشننظم ساده

نظم پیچیده

روابــط میــان اجــزا متعــدد و متنــوع و گاه دارای آشــفتگی 
ظاهری

از منظر 
چارچوب

حاکمیت انضباط مشخص بر روابط مجموعهنظم در نظم

نظم در بی  نظمی 

وجــود ظاهــر آشــفته در عیــن وجــود نظمــی فراگیــر در 
مقیــاس فراتــر

کاربرد مفهوم جامع نظم در فرایند تصمیم  سازی فضای شهری

از زمانــی کــه ســاخت و هدایــت شــهرها مــورد توجــه قــرار گرفــت تــا بــه امــروز نظــرات مختلفــی در مــورد 
ــه  ــه نســبت ب ــه نگرشــی همه  جانب ــن نظــرات امــروزه ب ــد ای ماهیــت شــهر و ویژگی  هــای آن وجــود دارد. برآین

شــهر منجــر شــده اســت کــه ویژگی  هــای خــاص خــود را داراســت.

اولیــن ویژگــی ایــن اســت کــه شــهر یــک سیســتم پیچیــده اســت، چــرا کــه عوامــل متعــدد فرمــی، عملکــردی 
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هدایت گر و کنرتل کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

ــه  ای  ــهر مجموع ــع، ش ــت. در واق ــر اس ــول آن مؤث ــات و تح ــه حی ــازمان یابی، ادام ــکل  گیری، س ــی در ش و معنای
اســت از ســاختان  ها و عنــارص کالبــدی مختلــف، انســان  های متعــدد بــا ویژگی  هــای گوناگــون و ســازوکارهای 
ــی  ــط درون ــع آن رواب ــت و به تب ــده اس ــیار پیچی ــه  ای بس ــهر مجموع ــب، ش ــن ترتی ــن دو. بدی ــان ای ــاط می ارتب
پیچیــده  ای نیــز دارد. روابــط میــان اجــزای شــهر و عملکردهــای آن چنــان درهم تنیــده و متنــوع اســت کــه تجزیــۀ 
ــوع سیاســت گذاری  ــر ن ــادل، ه ــده و نامتع ــای پیچی ــد. در دنی ــه نظــر می  رس ــوار ب ــاده  تر دش ــل س ــه عوام آن ب
ــا در  ــی آزمون وخط ــود، به نوع ــر و بهب ــوع تغیی ــر ن ــود. ه ــد ب ــت( خواه ــه قطعی ــاالت )و ن ــاس احت ــر اس ب
ــن  ــل اعــال اســت. چنی ــر قاب ــزی غی ــی و چــه چی ــت و عمل ــزی مثب ــه چــه چی ــن حقیقــت اســت ک کشــف ای
ــت  ــج آن اس ــل و نتای ــای محتم ــف گزینه  ه ــی کش ــت، در پ ــازی اس ــی بهینه  س ــش از آن کــه در پ ــی، بی دنیای

 .)Rosewell,2017,175176(

ــهر  ــه ش ــا ك ــت. از آن  ج ــی آن اس ــد پویای ــدید می  کن ــر آن را تش ــم ب ــط حاک ــهر و رواب ــی ش ــه پیچیدگ آن چ
ــداوم  ــن تحــوالت م ــود. ای ــوان آن را ایســتا تصــور من ــداوم، منی  ت ــده و در حــال تحــول م ــه  ای اســت زن مجموع
به واســطۀ وحــدت میــان اجــزای آن ســبب می  شــود کــه بــا هــر تغییــر در اجــزا در کل و روابــط میــان اجــزا در 
کل نیــز تحــول ایجــاد گــردد. بدیــن ترتیــب، شــهر مجموعــه  ای اســت پویــا کــه در جریــان تغییــرات مــداوم خــود، 

ــد. ــی خودســازماندهی می  کن ــر عوامــل بیرون ــر اث ب

بــه ســبب آن کــه شــهر ماننــد یــک موجــود زنــده خــود را ســازماندهی منــوده و بــه طــور پیوســته در حــال 
تغییروتحــول اســت، می  تــوان گفــت قواعــد درونــی نیرومنــدی بــر آن حاکــم اســت. چنیــن اســت کــه پیــش از 
تســلط بی چون وچــرای انســان بــر محیــط ســاخته   شــده، شــهرهای خودانگیختــه و خــودروی بســیار غنــی و کارا 
وجــود داشــته اســت. مثــال بــارز ایــن موضــوع شــهرهای کویــری کشــور ایــران اســت. در ایــن شــهرها عوامــل 
درونــی ماننــد فرهنــگ، مذهــب و ارزش ــهای اجتاعــی بــا عوامــل بیرونــی ماننــد اقلیــم بــه تعادلــی هاهنــگ 
ــک قاعــده  ــل ی ــه تحمی ــی اســت ک ــن در حال ــر اســت. ای رســیده  اند، به طوری کــه شــهر پاســخگوی هــر دو تأثی
ــته  ــی داش ــب نامطلوب ــهرها عواق ــوش ش ــده خودج ــر قاع ــاه، ب ــی  های دورۀ رضاش ــد خیابان  کش ــی، مانن خارج
ــرات،  ــر تغیی ــون، تحــت تأثی ــط پیرام ــه رشای ــاس ب ــا و حس ــتم پوی ــک سیس ــوان ی ــهر به عن ــه ش اســت. ازآن جاک
ــز از خــود واکنــش نشــان می  دهــد کــه  ــی نی ــر نظــم تحمیل ــر اث ــد، ب ــی خــود را متحــول می  کن مناســبات درون
تــا بــه این جــا ایــن واکنش  هــا اثــرات مخــرب داشــته اســت. حتــی در شــهر معــارص نیــز، فــرم شــهری نــه فقــط 
حاصــل از تصمیــات سیاســت گذاران و شهرســازان، بلکــه بیــش از آن، در نتیجــه ترجیحــات ســاکنین، رشکت  هــا، 

.)Bosch et al., 2019,14( ــع ایجــاد می  شــود ــل ذی نف ــایر عوام ــاک و س مشــاورین ام

بدیــن ترتیــب شــهر یــک مجموعــۀ پیچیــدۀ پویاســت کــه دارای قواعــد درونــی ســازماندهی اســت. هان طــور 
کــه پیش ازایــن نیــز اشــاره شــد، سیســتم  های پویــا تحــت رشایــط خــاص رفتــار آشــوبناک از خــود بــروز می دهنــد؛ 
ــرات  ــان تغیی ــا آشــفته اســت کــه در جری ــوان نتیجــه گرفــت کــه شــهر یــک سیســتم آشــوبناک ی بنابرایــن می  ت
ــل  ــد شــده در لحظــه قب ــه نظــم بازتولی ــار هــر لحظــه آن ب ــم در آن رخ می  دهــد و رفت ــط، تحــوالت عظی رشای
بســتگی دارد. بــه همیــن علــت اســت کــه یــک سیاســت غلــط در اقتصــاد مســکن می  توانــد تحــوالت عظیمــی 
ــار  ــهری را دچ ــر ش ــق آن منظ ــد و از طری ــته باش ــه داش ــاز بی  روی ــادی و ساخت وس ــای اقتص ــایر بخش  ه در س
اغتشــاش منایــد. بدیهــی اســت کــه تحمیــل یــک نظــم ایســتای ســاده بــا قواعــد مشــخص و رصیــح بلندمــدت 

ــت. ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــج غیرقابل پیش بین ــه نتای ــد، بلک ــل می  کن ــی آن را مخت ــا کارای نه تنه

ــردد،  ــاذ می  گ ــهری اتخ ــای ش ــهر و فض ــت ش ــود کیفی ــرای بهب ــه ب ــه  ای ک ــه روی ــت ک ــاس، الزم اس براین اس
تناســب مناســب بــا ماهیــت پیچیــده، پویــا، خودانگیختــه و آشــوبناک شــهر داشــته باشــد. تــا کنــون دراین رابطــه 
ــان شــده اســت و روش طراحــی بافــت شــهری و فضــای شــهری همــواره مــورد مناقشــه  ــات مختلفــی بی نظری

ــت.  ــوده اس ــردازان ب نظریه  پ

در ایــن ميــان، جــورج وارکــی23 معتقــد اســت کــه هــدف طراحــی، رســیدن بــه وضعیتــی مطلــوب از محیــط 
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مصنــوع، بــدون طراحــی اجــزای آن اســت. طراحــان شــهری مؤلفــان محیــط مصنــوع نیســتند، بلکــه آن  هــا بــا خلق 
ــد. طراحــان  ــوع خــود را تألیــف کنن ــط مصن ــد کــه محی ــه دیگــران اجــازه می  دهن ــری، ب ــط تصمیم  گی یــک محی
شــهری معــارص تنهــا یــک رابطــۀ غیرمســتقیم بــا موضــوع طراحــی دارنــد. آن  هــا موضــوع طراحــی را از طریــق 
ــاط  ــا شــیء در ارتب ــد مســتقیم ب ــی کــه می  توانن ــر تصمیم  هــای اتخاذشــده توســط دیگــر طراحان تأثیرگــذاری ب
ــل  ــته از عوام ــامل دودس ــهری ش ــی ش ــای طراح ــه پروژه  ه ــی  دارد ک ــام م ــی اع ــد. وارك ــکل می   دهن ــند، ش باش

هســتند:

ــش و  ــب رسک ــه اغل ــی ک ــن و زیبایی  شناس ــوارض زمی ــم، ع ــرد، اقلی ــر عملک ــی نظی ــف( عوامل ال
ــد.  ــی دارن ــت ثابت ــل ماهی ــن عوام ــا ای ــتند. ام ــت نیافتنی هس دس

ب( عواملی نظیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتاعی و قانونی که بسیار مستعد تغییرند. 

ــط  ــک محی ــه ی ــد ب ــه پروژه  هــای شــهری تحقــق می  پذیرن ــی بلندمــدت ک ــژه در طــول چارچــوب زمان به وی
ــش بســیار  ــط تصمیم  ســازی رسک ــک محی ــرای ی ــدل می  شــوند. طراحــی غیرمســتقیم ب رسکــش تصمیم  ســازی مب
ــه  ــع )ک ــازی جام ــک تصمیم  س ــای ی ــازی، به ج ــه تصمیم  س ــراتژیک ب ــردی اس ــر رویک ــه ب ــت. چراک ــب اس مناس

ــزدل،1390 ،105103(.  ــا و تی ــا شــده اســت )کرمون ــرار می  دهــد(، بن ــی جنبه  هــای طراحــی را مدنظــر ق متام

پیشــنهادهایی کــه وارکــی در ارتبــاط بــا رویــه طراحــی شــهر و فضــای شــهری دارد، عمدتــاً مبتنــی بــر توجــه 
بــه ماهیــت پیچیــده، رسکــش و بی نظــم عوامــل مؤثــر بــر شــهر اســت. او نظمــی فراگیــر را حاکــم بــر بی  نظمــی 

ــا خــرد مخالفــت می  کنــد.  ــا تحمیــل طراحــی از مقیــاس کان ت مقیاس  هــای کوچک تــر الزم می  دانــد و ب

ســالینگاروس نیــز موضوعــات مشــابهی را عنــوان می  کنــد. او معتقــد اســت که الزم اســت که خودســازماندهی 
ــد. در  ــان رخ ده ــورت توأم ــاس کان به ص ــدی در مقی ــات تعم ــا مداخ ــک، ب ــاس کوچ ــهری در مقی ــت ش باف
ــاال، مســئلۀ محــوری  ــن و توســعه خودبه  خــودی از پایین به ب ــی از باالبه پایی ــان طراحــی تحمیل ــت می ــع، رقاب واق

.)Salingaros,2003,19 ( ــد به اشــتباه درک شــده  اند ــروزه هــر دو رون شهرســازی اســت. ام

ــی  ــر بی  نظم ــم ب ــم حاک ــه نظ ــه ب ــی و توج ــه خودانگیختگ ــوف ب ــاً معط ــالینگاروس عمدت ــای س تأکیده
ــی  ــاً مبتن ــه طراحــی شــهری، عمدت ــا روی ــاط ب ــات پیشــنهادی او در ارتب ــر اســت. موضوع مقیاس هــای کوچک  ت
ــر بی  نظمــی در مقیاس  هــای کوچــک اســت.  ــی ب ــه و چارچوب ــی خودانگیخت ــوان کیفیت ــف نظــم به عن ــر تعری ب

کرمونــا24 و همکارانــش نیــز در کتــاب مکان  هــای همگانــی  فضاهــای شــهری25، در کنــار طراحــی کنــرل و 
ــول  ــه و...( در ط ــت، ضابط ــرل )سیاس ــف کن ــزار مختل ــا اب ــه ب ــد. به طوری ک ــرح می  کنن ــعه را مط ــت توس هدای

 .)Carmona et. al.,2003,237( زمــان محیــط بــه ســمت کیفیــت مطلــوب ســوق داده شــود

آن  ها برای طراحان شهری هفت نقش را اعام می  دارند:

الف( طراح متام  عيار26
ب( طراح شهری هاهنگ  کننده27

ج( چشم  اندازساز28
د( طراح زیرساخت29

ه( سیاست ساز30
و( طراح راهنا31
ز( مدیر شهری32

ح( تسهیل گر وقایع شهری33
ط( کتالیست جامعه34

ی( حفاظت کننده شهری35 

ــت  ــی و هدای ــر راهنای ــا و کتالیســت بیانگ ــاز، راهن ــاز، سیاست  س ــده، چشم  اندازس ــه ای هاهنگ  کنن نقش 
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هدایت گر و کنرتل کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

فضــای شــهری بــه سمت وســوی بهینــه اســت. اگرچــه هــر یــک از ایــن نقش  هــا بــا ابــزار خــاص عمــل منــوده و 
بــرای مقیاس  هــای مختلــف مورداســتفاده قــرار می  گیرنــد، امــا در همــۀ آن  هــا طــراح شــهری نقــش هدایت کننــده 

 .)Carmona et. al.,2003,18( و کنرل  کننــده شــهر و فضــای شــهری را دارد

ــهر  ــه ش ــت ک ــه، الزم اس ــت بهین ــه کیفی ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــد ک ــنهاد می  کن ــاندر پیش ــت الکس در نهای
به تدریــج و به صــورت خودانگیختــه توســعه یابــد. او نقــش طراحــان را اســتفاده از محرک  هایــی جهــت 
ــه  ــه مجموع ــه ای ک ــد، به گون ــا کان می  دان ــرد ت ــاس خ ــله مراتب از مقی ــق سلس ــهر طب ــی ش ــکل گیری تدریج ش
بــه آشــفتگی منجــر نشــود )الکســاندر،441،1390(. تاکیــد کرونــا و الکســاندر عمدتــاً بــر ماهیــت پویــا و رشــد 
ــده ســعی در هدایــت آن  ــا و پیچی ــای پوی ــوان پدیده  ــا درک شــهر به عن ــده در طــول زمــان اســت. آن  هــا ب یابن

به صــورت غیرمســتقیم داشــته و طــراح را در نقــش کنرل  کننــدۀ امــور می  داننــد. 

ــرش  ــوان نگ ــم، می  ت ــه نظ ــبت ب ــع نس ــرش جام ــا نگ ــط ب ــث مرتب ــده و مباح ــر ش ــب ذک ــه مطال باتوجه ب
صاحب نظــران طراحــی شــهری نســبت بــه نظــم و راهکارهــای آن  هــا دراین رابطــه را در جــدول 2 خاصــه منــود.

جدول 2: نگرش صاحب  نظران نسبت به نظم و راهکارهای آن ها مآخذ: نگارنده برگرفته از )Salingaros, 2003 ،Carmona et al., 2003، الکساندر، 1390( 

راهکار طراحی نگرش نسبت به نظمنظریه  پردازان

جرج وارکی
ـ پیچیدگی

ـ نظم در چارچوب بی  نظمی )تئوری آشوب(

ـ طراح شهری در نقش راهنا

ســطح  بــرای  تصمیم  ســازی  محیــط  خلــق  ـ 
خردتــر

ــه  ــی قاطعان ــای طراح ــت به ج ــرل و هدای ـ کن
فــرم

نیکوس سالینگاروس
ـ خودانگیختگی

ـ نظم در چارچوب بی  نظمی )تئوری آشوب(

ــه  ــی قاطعان ــای طراح ــت به ج ــرل و هدای ـ کن
فــرم

ـ طراح شهری در نقش راهنا و کنرل  کننده

ـ اعال نظم تحمیلی رصفاً در سطوح کان

ـ هدایت بی  نظمی در مقیاس خرد

متیو کرمونا
ـ پویایی

ـ پیچیدگی

ـ هدایت و کنرل توسعه

هدایت کننــده،  نقــش  در  شــهری  طــراح  ـ 
کنرل  کننــده  و  ترغیب  کننــده  تشــویق  کننده، 

توســعه

کریستوفر الکساندر

ـ پویایی

ـ پیچیدگی

ـ خودانگیختگی

ـ طراح شهری در نقش هدایت  کننده

ـ اســتفاده از تشــویق و محــرک جهــت کنــرل و 
هدایــت توســعه

  یافته  ها

ــه  ــع، بلک ــک و قاط ــاط خش ــه انضب ــر، ن ــرده و فراگی ــوم گس ــک مفه ــوان ی ــم به عن ــوم نظ ــی مفه به طورکل
وجــود قاعــده یــا قانونــی بــر مجموعــه را شــامل می  شــود. به تبــع میــزان پیچیدگــی هــر مجموعــه، نظــم حاکــم 
ــا  ــه ی ــی  خودانگیخت ــی، تحمیل ــی، ایســتایی  پویای ــن ســادگی  پیچیدگ ــی بی ــن اســت حاالت ــز ممک ــر آن نی ب
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ــر اســت، الزم  ــده و پیش  بینی  ناپذی ــه این  کــه شــهر مجموعــه  ای پیچی ــرد. باتوجه ب منضبــط  آشــوبناک را در برگی
اســت کــه نحــوۀ سیاســت گذاری و در مجمــوع، تصمیم  ســازی در ارتبــاط بــا ســاماندهی فضاهــای شــهری و حــل 

مســائل شــهری نیــز، هاهنگــی الزم بــا ماهیــت شــهر را داشــته باشــد. 

ــا، خودســازمانده و آشــوبناک اســت کــه  بــه طــور خاصــه می  تــوان گفــت، شــهر مجموعــه  ای پیچیــده، پوی
ــرای  ــه ب ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــت. ب ــن نیس ــاده  انگارانه ممک ــرش س ــی نگ ــاده و حت ــزار س ــا اب ــامان دهی آن ب س
مواجهــه بــا پدیــده پیچیــده و پویایــی ماننــد شــهر، الزم اســت کــه نحــوۀ برخــورد بــا آن، به انــدازۀ خــود شــهر 
پیچیدگــی الزم را داشــته باشــد. عــدم رعایــت تناظــر میــان میــزان پیچیدگــی شــهر در برابــر رویــۀ سیاســت گذاری 
ــرای  ــازی ب ــوۀ تصمیم  س ــان، نح ــن می ــت. در ای ــد داش ــروزی نخواه ــهرهای ام ــائل ش ــز مس ــی ج ــهری، حاصل ش
ــط  ــن ضواب ــا تدوی ــی ت ــه  های اجرای ــع و نقش ــوط قاط ــیم خط ــی از ترس ــد طیف ــهر می  توان ــهری و ش ــای ش فض
ــتای  ــان، در راس ــن می ــرد. در ای ــر را در برمی  گی ــطح خردت ــراح س ــازنده و ط ــرای س ــی ب ــن چارچوب  های و تعیی
ــد  ــوان رون ــه می  ت ــن نظــم، چگون ــوم امروزی ــه مفه ــر این کــه باتوجه ب ــی ب ــه پرســش پژوهــش مبن پاســخگویی ب
ــد؟ الزم اســت  ــه دســت آی ــری ب ــزان تحقق  پذی ــرد کــه بیشــرین می ــه ای پیــش ب تصمیم  ســازی در شــهر را به گون
ــرد.  ــرار گی ــده مدنظــر ق ــدۀ پیچی ــک پدی ــوان ی ــا درنظرگرفــن ویژگی  هــای شــهر به عن ــه روش تصمیم  ســازی ب ک

نتیجه  گیری

ــه  ــرا ک ــت، چ ــهر اس ــا ش ــاط ب ــم در ارتب ــوم نظ ــر مفه ــی عمیق  ت ــت بررس ــی در جه ــتار کوشش ــن نوش  ای
تعریــف نظــم به عنــوان یــک مفهــوم ایســتای انتزاعــی کــه قابلیــت اعــال بــر هــر پدیــده  ای را دارد، بــرای شــهر 
قابــل اعــال بــه نظــر منی  رســد. ناکارآمــدی فضاهــای شــهری طراحــی شــده بــر اســاس هندســۀ خشــک و قاطــع، 

گواهــی اســت واضــح و روشــن بــر ایــن مدعــا.  

بــر اســاس بررســی  های انجــام شــده در ایــن نوشــتار، نظــم نوعــی قاعــده اســت کــه بســته بــه ویژگی  هــای 
یــک پدیــده بــر آن حاکــم می  شــود. ایــن قاعــده ممکــن اســت پیچیــده یــا ســاده، پویــا یــا ایســتا، ارگانیــک یــا 
تحمیلــی و حاصــل از آشــوب یــا در ســیطرۀ نظــم رصیــح اســت. این کــه از میــان ویژگی  هــای دوگانــه ذکــر شــده 

کدام یــک قابــل اعــال اســت، بســتگی تــام بــه خصایــص پدیــده موردنظــر دارد. 

از ســوی دیگــر، شــهر سیســتمی پیچیــده و پویــا اســت کــه قــادر اســت خــود را ســازماندهی منایــد و نســبت 
بــه رشایــط پیرامــون بســیار حســاس بــوده و رفتــاری آشــوبناک دارد. ایــن مجموعــۀ پویــا و متغیــر خودســازمانده، 
دارای نظمــی خودانگیختــه اســت کــه تناوب  هــای پایــدار و ناپایــداری از بی  نظمی  هــا را در بــر می  گیــرد. 
ــوم  ــه مفه ــه باتوجه ب ــن ک ــر ای ــی ب ــش مبن ــدای پژوه ــده در ابت ــرح ش ــش مط ــه پرس ــخ ب ــاس، در پاس براین اس
ــرین  ــه بیش ــرد ک ــش ب ــه ای پی ــازی را به گون ــد تصمیم  س ــوان رون ــه می  ت ــهری، چگون ــرم ش ــم در ف ــن نظ امروزی
میــزان تحقق  پذیــری بــه دســت آیــد؟ می تــوان گفــت کــه تحمیــل یــک نظــم ســاده و رصیــح ایســتا بــر چنیــن 
مجموعــه  ای منطقــی بــه نظــر منی  رســد. ازآن جــا کــه ایــن سیســتم آشــوبناک نســبت بــه عوامــل پیرامــون وارد 
بــر آن حســاس بــوده و بــا هــر تغییــری روابــط درونــی خــود را بازســازی می  منایــد، بــا تحمیــل یــک نظــم رصیــح 
ــت  ــود( تح ــای موج ــر نیروه ــم ب ــط حاک ــم )رواب ــا نظ ــر آن، نه تنه ــر ب ــی و تعمیم  پذی ــل پیش  بین ــن قاب و روش
کنــرل نخواهــد بــود بلکــه ممکــن اســت بــه هرج ومــرج موجــود دامــن زنــد. براین اســاس در هــر اقدامــی بــه 
هــدف ارتقــای کیفیــت محیــط، الزم اســت کــه طــراح به عنــوان راهنــا و هدایت  کننــده در نظــر گرفتــه شــود. 
نقــش طــراح، نــه تحمیــل و اعال نظــر شــخصی بــه فضــای شــهری به صــورت یــک فــرم از پیــش تعییــن شــده و 
ــه طــور خاصــه،  ــوب اســت. ب ــه سمت وســوی مطل ــده فضــای شــهری ب ــه کنرل کنن ــر، بلک ــن پیش  بینی  پذی معی
پرهیــز از طراحــی از صفــر تــا صــد و رصفــاً تعییــن چارچــوب در مقیاس  هــای کان و میانــه، و واگــذاری بخشــی 
از تصمیم گیری  هــای مقیاس  هــای خــرد بــه اســتفاده  کنندگان، می  توانــد راه گشــای نظم  بخشــی بــه پدیــده 
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پیچیــده  ای ماننــد شــهر اســت.

Character  1پی  نوشت
2  Edward Lorenz
3  Benoit Mandelbrot
4  Michel Henon
5  Robert May
6  Joseph Ford
7  Mitchell Feigenbaum
8  Albert Libchaber
9  James Yorke
10  Robert Stetson Shaw

11   الزم بــه ذكــر اســت كــه، تئــوري آشــوب ابتــدا بــرای سيســتم  های رياضــی ســادۀ غــر خطــی مطــرح شــد. امــا پــس از بررســی  های انجــام شــده، 
در مــورد كليــه سيســتم  های پيچيــده نيــز ماننــد بــازار بــورس و سيســتم بــدن انســان بــه كار گرفتــه شــد. از آن جــا كــه شــهر يــك سيســتم ديناميــك پيچيــده 

ــت. ــده  اس ــد ش ــده تاكي ــتم  های پيچي ــر سيس ــه ب ــن مطالع ــت، در اي اس

12  Universality
13  Riemannian Geometry
14  Fractal Geometry
15  Alexander, christopher
16  Self-organizer
17  Spatial organization
18  Topologic 
19  Salingaros, Nikos A. 
20  Structural Order
21  Entropy 

22  ســالينگاروس بــرای نــرخ ايــن مقياس  دهــی يــك فرمــول رياضــی نيــز ارائــه منوده  اســت كــه بــه ســبب عــدم ارتباط بــا موضــوع مورد بحــث به آن 
منی  شــود.  پرداختــه 

23  George R. Varrki
24  Carmona, Matthew 
25  Public Places – Urban Spaces
26  Total Designer 
27  All-of-a-piece Designer 
28  Vision Maker 
29  Infrastructure Designer
30  Policy Maker
31  Guideline Designer
32  Urban Manager
33  Facilitator of Urban Events
34  Community Catalyst
35  Urban Conservationist 
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Abstract
Interventions that happened in recent decades show the modern viewpoint failure toward cities. Approaches 

based on simple deterministic decisionmaking methods cannot organize cities that are as complex, unpredictable, 

chaotic, and selforganizer phenomena. A living city shows characteristics of continuous change, and during these 

phases of change, it can adapt and reorganize itself according to the ongoing situations. This manner is different 

from what most modernist theorists think about cities. Imposing simplistic rules to complex cities leads to loss 

of quality and eventually makes living cities unpleasant places to live. This point of view needs to be changed. 

Recent research about the order versus disorder meaning shows a significant change from Euclidean geometry to 

a fractal perspective. As chaotic fractal phenomena are not as predictable and straightforward as most modernist 

urban theorists consider, a significant change must be considered in urban interventions. Therefore, to reach an 

attitude that accommodates appropriately to the complex, chaotic, unpredictable characteristics of cities, this 

paper tries to present a better perspective on urban interventions. By investigating recent hypotheses of theorists 

like Christopher Alexander, Nikos A. Salingaros, and other scholars, this paper justifies controlling and guiding 

urban designers instead of designing a final layout for urban space and trying to impose it on the city›s complex 

field. Therefore, decisionmaking on a small scale must be devolved to urban spaces› actual users.

Keywords: Order, Complexity, Decision Making, Guidance
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راهنامی نگارش مقاالت

صفحــۀ مشــخصات نویســنده: همــراه مقالــه یــک فایــل جداگانــه نیــز ارســال شــود کــه شــامل عنــوان کامــل  	

ــا محــل  ــام موسســه ی ــۀ علمــی، ن ــه همــراه رتب ــا نویســندگان ب ــام خانوادگــی نویســنده ی ــام و ن ــه، ن مقال

اشــتغال، نشــانی، شــاره تلفــن، شــاره دورنــگار، پســت الکرونیکــی باشــد. همچیــن نــام و نــام خانوادگــی 

نویســنده یــا نویســندگان بــه همــراه رتبــۀ علمــی  نــام موسســه یــا محــل اشــتغال بــه انگلیســی ارســال شــود.

 عنــوان: عنــوان مقالــه بایــد کمــر از 20 واژه باشــد، دقیــق و بیــان روشــنی از موضــوع مقالــه بــوده، تکــراری  	

و خطابــی یــا شــعرگونه نباشــد.

ــق،  	 ــداف و روش تحقی ــق، اه ــوال تحقی ــأله، س ــان مس ــامل بی ــه ش ــت ک ــه اس ــه ای از مقال ــده: خاص چکی

ــردد. ــم می گ ــه تنظی ــد در 300400 کلم ــه بای ــدۀ مقال ــد. چکی ــری باش ــا و نتیجه گی ــه ه ــن یافت مهمری

واژگان کلیــدی: نویســنده بایــد 4 تــا 6 واژه از واژگان اصلــی مرتبــط بــا موضــوع مقالــه را در پایــان چکیــده  	

بــا عنــوان واژگان کلیــدی بیــان کنــد کــه بــا ویرگــول از یکدیگــر جــدا می شــوند.

مقدمــه و بیــان مســأله: مقدمــه مدخــل مقالــه اســت کــه بــه رشح مســأله می پــردازد؛ شــامل طــرح موضــوع  	

)بیانگــر مســألۀ پژوهــش، اهمیــت و رضورت پژوهــش و ارتبــاط آن بــا موضــوع مقالــه( و اهــداف تحقیــق 

می باشــد.



پیشــینۀ تحقیــق: در پیشــینۀ تحقیــق، خاصــه ای از پژوهش هــای انجــام گرفتــه، مرتبــط بــا موضــوع بیــان  	

می شــود، در پیشــینه بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حــارض بــا مقــاالت پیشــین بیــان شــود.

روش تحقیــق: روش هــای علمــی بــه کار رفتــه در مقالــه و همچنیــن نــرم افزارهــای تخصصــی مــورد اســتفاده  	

در پژوهــش بایــد به طــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات در ایــن بخــش توضیــح داده شــود.

ــد  	 ــات و شــاخصه ها، بای ــف، خصوصی ــی، تعاری ــی نظــری: ریشــه ها و پایه هــای موضــوع شــامل معان مبان

ــه را شــکل  ــی مقال ــع پشــتوانۀ تحلیل ــق در واق ــی نظــری تحقی ــان شــوند. مبان ــی نظــری بی در بخــش مبان

ــه آن متکــی اســت.  ــه ب ــۀ مقال می دهــد و فرضی

ــه ســؤاالت  	 ــق داده هــا در راســتای پاســخ ب ــل و تطبی ــح داده هــا، تحلی ــه و تری بحــث: دســته بندی، تجزی

ــا عــدم اثبــات فرضیــه در ایــن بخــش ارائــه می شــود. پژوهشــی و در صــورت وجــود فرضیــه، شــواهد اثبــات ی

نتیجه گیــری: در ایــن بخــش یافته هــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش  	

ــا اثبــات فرضیه )هــا( بیــان می شــود. و دالیــل رد ی

تقدیــر و تشــکر: در بخــش تقدیــر و تشــکر بایــد از همــکاری و راهنایــی افــراد، گروه هــا و مؤسســاتی کــه  	

در تدویــن مقالــه نقــش داشــته اند و موجــب پیرفــت آن شــده اند نــام  بــرده شــود.

پی نوشــت : توضیحــات اضافــه بــر مــن، شــامل معادل هــای انگلیســی و توضیحــات رضوری دربــارۀ  	

اصطاحــات و مطالــب مقالــه،  بایــد تحــت عنــوان پی نوشــت ها در انتهــای مقالــه آورده شــود. 

فهرســت منابــع: مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آن هــا اســتفاده شــده اســت بایــد در  	

انتهــای مقالــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــر حســب نــام خانوادگــی نویســنده ذکــر شــود. منابــع استفاده شــده 

ــه بایــد حتی االمــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتــر شــده باشــند. نحــوۀ ارجاع دهــی دروِن  در مقال

ــای  ــوی راهن ــع در من ــم مناب ــای ارجاع دهــی و تنظی ــع در بخــش راهن ــم مناب مــن و دســتورالعمل تنظی

نویســندگان قابــل مشــاهده اســت.

بخــش انگلیســی: شــامل کلیــۀ مشــخصات مــورد نیــاز در صفحــه اول بخــش فارســی به عــاوۀ چکیــدۀ مقالــه  	

در حــدود 500 تــا 700 کلمــه  و کلیدواژه هــا منطبــق بــا کلیدواژه هــای بخــش فارســی اســت.

ــر و نقشــه  	 ــد جــدول، منــودار، تصوی ــی مانن ــه شــامل متعلقات ــۀ مقال ــه بدن ــی ک ــات مــن: در صورت متعلق

ــد: ــر توجــه منایی ــه دســتورالعمل زی ــاً ب ــن مــوارد لطف ــم ای ــرای تنظی باشــد، ب

ــا فرمــت jpg(باشــند.   	 ــا دقــت dpi 300 و ب ــت مناســب )اشــکال ب ــا کیفی اشــکال، منودارهــا و جدول هــا ب

اشــکال، منودارهــا و جدول هــا حتــاً شــاره، رشح و مأخــذ داشــته باشــند و پــس از ارجــاع در مــن مقالــه در 

جــای مناســب قــرار بگیرنــد و اشــاره بــه منبــع تعییــن محــل آن هــا در مقالــه حائــز اهمیــت اســت. عنــوان 

جــداول در بــاال و اشــکال در پاییــن آن هــا نوشــته شــود. منبــع و مأخــذ جــداول و یــا اشــکال در ذیــل عنــوان 



آن هــا بایــد ذکــر شــود. 

روش ارجاع دهی و تنظیم منابع

شیوه درج منابع و استناد:

          در من مقاله به صورت: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(

ــده،  ــخۀ استفاده ش ــال نس ــنده، س ــی نویس ــام خانوادگ ــد: )ن ــته باش ــنده داش ــک نویس ــع ی ــه منب ــی ک در صورت

.)Author’s name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع دو نویســنده داشــته باشــد: )نــام خانوادگــی هــر دو نویســنده، ســال نســخۀ استفاده شــده، 

.)Both authors’ name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع ســه نویســنده یــا بیــش از ســه نویســنده داشــته باشــد، فقــط نــام نویســندۀ اول و پــس از 

آن عبــارت »و همــکاران« )در نســخۀ انگلیســی .et al( ذکــر می شــود )نــام خانوادگــی نویســندۀ اول و همــکاران، 

.)First author’s name et al., year, page number / ســال نســخه استفاده شــده: صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه نــام نویســندگان در مــن بــرده شــود، فقــط ســال و )در صــورت امــکان( شــارۀ صفحــۀ منبــع 

ــود. ــر می ش ذک

          در فهرست منابع پایان به صورت:

روش تنظیــم منابــع برگرفتــه از شــیوه نامۀ انجمــن روانشناســی آمریــکا )APA( اســت. ترتیــب قرارگیــری منابــع 

ــک  ــه از ی ــواردی ک ــت )در م ــر اس ــدم تاریخــی اث ــب تق ــه ترتی ــس از آن ب ــا و پ ــب حــروف الفب ــه ترتی ــدا ب ابت

ــع وجــود داشــته باشــد(. در مــواردی کــه از یــک نویســنده بیــش از یــک  ــر در مناب نویســنده بیــش از یــک اث

اثــر در یــک ســال وجــود داشــته باشــد، آثــار بایــد در فهرســت منابــع بــا حــروف الفبــا )کــه بعــد از تاریــخ قــرار 

ــن  ــع التی ــع فارســی و ســپس مناب ــدا مناب ــد ابت ــع بای ــگارش فهرســت مناب ــز شــوند. در ن ــرد( از هــم متای می گی

قــرار بگیرنــد.

          کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال انتشار(. عنوان کتاب. شهر محل انتشار: نارش.

          کتــاب ترجمــه: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان کتــاب. نــام مرجــم یــا 

مصحــح. محــل نر:نــارش.

           مقالــه هــا: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقاله.نــام مجلــه دوره)شــاره 

مجلــه(: شــاره صفحــه ابتــدا – شــاره صفحــه انتهــا.

هایپرلینک 

           مقالــه اینرنتــی: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقالــه. عنــوان مجلــه 

علمــی دوره، شــاره. نشــانی الکرونیکــی مقالــه )دسرســی در تاریــخ روز مــاه ســال(

ــا از هــم  ــا حــروف ابجــد، منبع ه ــد ب ــه داشــته باشــد بای ــا مقال ــاب ی ــد کت ــک ســال چن ــر در ی ــک نف ــر ی * اگ
تفکیــک شــوند تــا در ارجــاع دهــی اشــتباهی صــورت نگیــرد. همچنیــن اگــر دو نفــر بــا نــام خانوادگــی یکســان 

در یــک ســال کتــاب نوشــته باشــند موقــع ارجــاع دهــی درون مــن بایــد نــام کوچــک اشــخاص اضافــه شــود.



   نحوۀ ارائۀ مقاله

   مقاالت باید رصفاً از طریق سایت ارسال شوند. 

حداقــل  فرمــت JPEG و  بــا  و  نام گــذاری  مربــوط  شــارۀ  بــا  مقالــه  منودارهــای(  )و  اشــکال    

شــوند. بارگــذاری  مجــزا  فایل هــای  رزولوشــن 300dpi به صورت 

  جدول ها حتاً به صورت فایل Word ارسال شوند.

 بــرای نوشــن کــرۀ اضافــه روی هــای غیــر ملفــوظ )ه( طبــق نظــر فرهنگســتان از همــزه )ء( اســتفاده کنیــد 

مثــال: خانــۀ بــزرگ.

 دوره هــای تاریخــی را حتــاً از چــپ بــه راســت بنویســید و همچنیــن شــاره صفحــات منبــع را در ارجــاع دهــی 
حتــا از چــپ بــه راســت و کامــل بنویســید. 

   استفاده ازعائم اختصاری ق )قمری(، ش )شمسی(، م )میادی( بدون نقطه می باشد. 

 نــگارش مــن مقالــه براســاس دســتور خــط فارســی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی صــورت گیــرد. همچنیــن 
ــردد. ــال گ ــن اع ــا در م ــۀ نیم  فاصله  ه کلی



نوع و اندازه قلم نگارش به رشح زیر است:

اندازه قلمعنوان قلمنام بخش
B Nazanin Bold18عنوان مقاله

B Nazanin12نام و مشخصات نويسندگان

B Nazanin Bold14عنوان بخش )تيترها(

B Nazanin Bold12زيربخش

B Nazanin11متن چکيده فارسى

B Nazanin11واژگان كليدی فارسى

B Nazanin12متن مقاله

B Nazanin10زيرنويس شکل و نمودار

B Nazanin10سر نويس جدول
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