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چکیده
شهر نیاز به پویایی دارد؛ این پویایی لزوم برنامهریزی درازمدت فراتر از چارچوبهای محدود و بسته
را برای آن ایجاب می کند .در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحوالت
آن ضروری است .فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشرری محری هرای جغرافیرایی اسرت کره در
برنامهریزی شهری نیز کاربرد دارد .برنامهریزی شهری بر اساس فرکتال نتیجهی جغرافیای پسرتمردرن
است که ترکیبی از عناصر جدید و سنتی را در ساختوسازهای شهری پیشنهاد میکند .در واقر بافرت
شهری با ساخت فرکتالی میتواند کارکرد شهرها را از دیدگاه اجتماعی ،اکولوژیکی و کالبردی در جهرت
مثبت بهبود بخشیده و پایداری شهری را تحقق بخشد .در این مقاله ابتدا هندسه فرکتال معرفیشرده و
سپس بُ عد فرکتالی با توجه به تأثیرگذاری بر کلیت شهر و عناصرر آن شرر داده مریشرود .در ادامره از
ارتباط فرکتال با جغرافیا و زیرشاخههای آن (طبیعی و انسانی) بحث شرده و برهصرورت خران نقر و
کاربرد فرکتال در جغرافیا و برنامهریزی شهری ارائه مریشرود .در ایرن اثنرا وی گریهرا و گونرهشناسری
شهرهای با ساختار فرکتالی که در جریان تاریخ ساخته و پرداخته شدهاند ،بیان شده و به تأثیر فرکترال
بر توسعهی شهرها اشاره میگردد و در نهایت به فرآیند و چگونگی برنامهریزی و طراحی فضای شرهری
بر اساس هندسهی فرکتال با تأکید بر علم جغرافیا پرداخته میشود.
واژگان کلیدي :شهر ،جغرافیای پست مدرن ،فرکتال ،برنامهریزی شهری
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مقدمه و طرح مسئله
فرکتال 1شراخهای از هندسه است که پدیدهها و اجسررام پیچیده و نامنظم را مورد مطالعه قرار
میدهد و معتقد است که اجسام و پدیدههای طبیعی از بُعدهررای صحی  ،منظم و گسسته پیروی
نمیکنند بلکه دارای بُعدهای اعشاری ،نامنظم و پیوسته میباشند ( .)Mandelbrot, 1967: 76در
واق هندسهی اقلیدسی زبان دقیقی برای تفسیر اشکال طبیعی نیست .در بررسی تفاوت بین نتایج
اقلیدسی و فرکتال میتوان اینگونه بیان کرد که اشکال اقلیدسی با استفاده از تواب ایستا تولید
میشوند و اشکال فرکتال با فرآیند پویا به وجود میآیند .همچنین هندسهی فرکتال دارای ساختارهایی
با ظرفیت باال است درحالیکه ظرفیت اشکال اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطالعات تکراری است .در
حقیقت فرکتال تصویر ریاضی از بینظمی است (سرو زاده و اشتیاقی .)7 :1321 ،مدلسازی ریاضی از
رشد فرکتال برای شبیهسازی و درک الگوی رشد شهری استفاده شده است (Sander, 1987: 82-
 .)88در واق برنامهریزی و ساخت فضاهای شهری مبتنی بر فرکتال زاییده مکتب پستمدرنیسم است
که در زمینههای الگوها و طر ریزیهای شهر بیتأثیر نبود .برای اعمال مفهوم برنامهریزی در مقیاس
شهری روش تجزیه فرکتال توسعهیافته که در حال حاضر از تجزیهوتحلیل فرکتال استفاده میشود
( .)Mandelbrot, 1983: 237از سوی دیگر شهر تنها به معنی سادگی یا پیچیدگی بینظم نیست،
بلکه شهر معمایی از پیچیدگی منظم است ) .)Jacob, 1961: 76اما یک سیستم پیچیدهی شهری ،به
دلیل آنکه اجزا و عناصر آن باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند تا کل سیستم کارآمد باشد ،الزم است
از اصول مشخصی ،تبعیت کند .در واق دلیل اینکه چرا شهرهای قرن حاضر و قرن اخیر از انسجام
الزم برخوردار نیستند بایستی ناشی از عدم درک این اصول دانست (مهاجری.)121 :1337 ،
هر چند رشد شهری یک فرایند پیچیده است که شامل جنبههای مکانی ،زمانی ،اقتصادی،
اجتماعی و فیزیکی است ( .)Han et al., 2009: 133-141امروزه شهرها بی از تغییرات اساسی که
در فعالیت و کالبد آنها رخ داده ،ارتباط خود را با طبیعت از دست دادهاند .در واق شهرها سیستمهای
پیچیده ،باز ،پویا و خودسامانده هستند که در فرایند توسعه آنها ،بسیاری از نشانههای پیچیدگی
مانند ابعاد فرکتال وجود دارد (.)Thorens & O'sullivan, 2001: 163-168
بدیهی است که شهرهای قابل سکونت ،ذاتاً خروان فرکتالی مشترک با هرمهی سیستمهرای زنرده
دارند .کمی پی تر ،شهرهای قبل از مدرن ،فرکتالی بودند زیرا آنها در تمام مقیراس کرار مریکردنرد.
شهرهای قرون وسطی در مقیاسهای کوچکتر از یک کیلومتر فرکتالی هستند در حالی کره شرهرهای
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1- Fractal
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قرن نوزدهم کارایی بهتری در مقیاس بزرگتر دارنرد ( .)Salingaros, 2001: 123امرا امرروزه خروان
فرکتالی از شهررهای سنتی ،با عواقب فاجعهبار برای بافت شهری پاک شد (.)Salingaros, 2004: 6
ساختار فرکتال در فرم شهری هنگامی بیشتر آشکار میشود که مناطق شهرنشین شهر ،کالنشهر و
یا سیستمهای شهری بهعنوان یک کل مشاهده شود ( .)Shen, 2002: 419-437ما میتوانیم از معیرار
فرکتال برای تست هندسهی شهرها بهعنوان یک شرط برای رسیدن به موفقیرت آنهرا اسرتفاده کنریم
( .)Salingaros, 2005: 270بنابراین بهصورت کلی فررم منراطق شرهرنشرین در شرهرها را مریتروان
بهعنوان یک فرکتال شر داد و با هندسه فرکتال درمان کرد ( .)Shen, 2002: 419-437در این مقاله
به بررسی ابعاد فرکتال از فرمهای شهری و رواب بین ابعاد فرکتال ،مناطق شهرنشین و جمعیت شهری
پرداخته شده است و همچنین چگونگی بهبود ار تباط انسان با محی جغرافیایی مورد بحث قرار گرفتره
است.
پیشینه پژوهش
سالینگاروس در مقاله خود به توصیف انواع متمایزی از شهر از طریرق هندسرهی همبنرد 1پرداختره
است که شامل درجات مختلفی از زندگی شهری است و از فرکتال ،مقیاس و اتصال در ضرمایم فنریترر
تعاریفی آورده است و ارتباطات اجزای شهری را با هم بررسی و اساساً تعریف متفاوتی از شهر ارائه کرده
است .در واق او بررسری کررده اسرت کره چره نروعی از شرهر فرکترالی و چره نروعی فرکترالی نیسرت
(.)Salingaros, 2004: 8
جانسون و براون نتایج حاصل از استفرراده از روشهرای فرکرتالری را در مرورد بخ هایی که
نشاندهندهی استفاده از الگوهای فرکتال در ساختار داخلی شهری است بیان کردند ( Johnsen et al.,
.)1994: 34
توماس ،لورنس و فرانکهوزر ،پارامترهای مبتنی بر فرکتال و روشهای مختلف محاسبات فرکتالی به
کار گرفتهشده در شهر بروکسل را مقایسه کرده و تغییرات فضایی را با استفاده از متغیرهای جغرافیایی
و اقتصاد و برنامهریزی شهری 2توضی دادهاند (.)Laurence et al., 2003: 15
مهرنیا در پ وه خود ،ضمن بررسی کاربرد اصول هندسه فرکتالی در پایگاههای اطالعات مکانی،
به ارزیابی سازوکار مؤلفههای خودمتشابه  -خود تمایل در تعامل با کمیتهای توپولوژیکی متناسب با
هر سوژه مبادرت ورزیده است (مهرنیا.)3 :1331 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Connective Geometry
2- Urban planning
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وارن نیز در مقالهی خود پیشنهاد کرده است که شباهت بین اشکال شهری و ضایعات بدخیم میتواننرد
با استفاده از هندسهی فرکتال مورد مطالعه قرار گیرد (.)Warren, 2008: 9
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري
تاریخچه و ویژگیهاي فرکتال
از شگفتیهای نوین ریاضی « هندسه فرکتال » است؛ علمی نو که پیشینه آن به سال 1271
میالدی میرسد .نخستین بار در سال  1271میالدی ،یک متخصص علم رایانه در شرکت « »IBMبه
نام مندلبروت« ،1هندسه فرکتال » را به شکلی جدید که زبانی برای توصیف طبیعت است ،توضی داد.
او به این معنی پی برد که هندسهی اقلیدسی زبان دقیقی برای تفسیر اشکال طبیعی نیست؛ زیرا نه
ابرها کروی هستند نه کوهها مخروطی (ملک عباسی .)12-11 :1331 ،او برای توصیف بسیاری از
اشکال ناموزون و نامتقارن طبیعی ،این علم را ابداع کرد و اتفاقاً از همین زاویه میتوان ارتباط ظریفی
بین دان جغرافیا که با پدیدههای طبیعی سروکار دارد با هندسه فرکتال برقرار نمود .مندلبروت
مقدمه خود را از هندسه فرکتال با اشاره به اینکه بسیاری از اشکال در طبیعت با هندسهی اقلیدسی
بر اساس خطوط راست و منحنی صاف مطابقت ندارد ،آغاز کرد .بٌعد توپولوژیک یک نقطه صفر است و
بُعد توپولوژیک یک خ مستقیم یک ،و بُعد توپولوژیک سط دو است؛ اما بُعد پراکنده و نامنظم از یک
جسم (مانند خ ساحلی بریتانیا) کسری بوده و جایی بین یک و دو است که در واق آن یک الگوی
فرکتالی است ( .)Mandelbrot, 1967: 46اشکال اقلیدسی با استفاده از تواب ایستا و اشکال فرکتال با
فرآیندهای پویا تولید میشوند .فرآیندهای پویا ،فرآیندهایی هستند که حافظه دارند و رفتار آنها به
گذشته بستگی دارد .بهعالوه اشیای فرکتال خاصیت خودمتشابهی دارند .در واق طول این اشیا بی-
نهایت است که در یک فضای محدود محصور شدهاند .مجموعههای فرکتال از زیرمجموعههایی تشکیل
شدهاند که این زیرمجموعهها شامل مجموعههای بزرگتر هستند .مجدداً این مجموعهها از مجموعه -
های کوچکتری هم تشکیل شدهاند .این زیرمجموعهها نیز شبیه مجموعههای بزرگتر هستند .چنین
ساختارهایی ظرفیت اطالعاتی زیاد دارند .درصورتیکه ظرفیت اشیا اقلیدسی بسیار محدود و شامل
اطالعات تکراری است.
مجموعه فرکتال قابلیت توصیف ریاضی بسیاری از اشکال پیچیده و بهظاهر نامنظم را در طبیعت
دارند؛ به همین جهت میتوان هندسه فرکتال را بیان ریاضی از معماری طبیعت دانست .در حقیقت
فرکتال شکل هندسی یا جسم طبیعی است که ترکیبی از وی گیهای زیر است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mandelbrot
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الف) قط عات آن جز در مواردی که در مقیاسهای مختلف ممکن است کمی تغییر شکل داشته باشند،
همان شکل یا ساختار کلی را دارند.
ب) فرم آن در بررسی در هر مقیاسی بسیار پراکنده و نامنظم باقی میماند.
ج) شامل عناصر متمایزی هستند که طیف وسیعی را پوش میدهند و مقیاسهای متنوعی دارند.
د) ساختار تکراری دارند.
ه) ابعاد جزءبهجزء دارند (.)Ting et al., 1998: 3
بُعد در هندسه فرکتال از دیدگاه جغرافیا و برنامهریزي شهري :بعد فرکتال ،برخی وی گیهای
هندسی اشکال نامنظم و جامدات را که در تمام مقیاسها مشابه به نظر میرسند ،تشری میکند.
بسیاری از اجسام محی اطراف ما چنان ساختار پیچیدهای دارند که اندازهگیری طول ،مساحت یا حجم
آنها به روشهای متداول غیرممکن است؛ اما با وجود این ،روشی برای اندازهگیری خوان هندسی
آنها وجود دارد .این کار را میتوان با برآورد چگونگی افزای طول ،سط یا حجم وقتیکه اندازهگیری
با دقت بهتری انجام میشود ،انجام داد (پورجم علویچه و سیاهکوهی.)13-13 :1331 ،
برای توصیف خودتشابهی ،از پارامترهای شهری به نام بُعد فرکتالی استفاده میشود .این عدد که
بین  1تا  2متغیر است ،نشاندهندهی تغییرات کوتاه و بلند دامنه متغیر در مکان یا زمان است .هر قدر
این عدد به مقدار  1نزدیکتر باشد ،نشاندهنده تغییرات بلند دامنهی متغیر و هرچه به  2نزدیکتر
باشد ،نشاندهندهی تغییرات کوتاه متغیر است .در شرای برخورد با سریهای زمانی ،بُعد فرکتالی یک
سری زمانی توصیفکننده ،رابطهی بین واریانس اختالف مقادیر مورد بررسی که در فاصلهای مشخص
از یکدیگر واق شدهاند و مقیاس فاصلهی زمانی خواهد بود .ابعاد فرکتال در آنالیز تغییرات در تنظیمات
فضایی به شر زیر محاسبه شدهاند.)Terzi et al., 2008: 144( :
])
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اندازهی شبکه N ،تعداد هر شبکه D ،بعُد فرکتال و  kاعداد طبیعی هستند (قرخلو و
در این رابطه
زنگنه شهرکی .)21 :1333 ،در واق اقدامات بُعد فرکتال یک ابزار خوب برای مقایسه کلی مورفولوژی
شهرها است .اگر ابعاد فرکتال نزدیک به  2باشد ،با شهری همگن روبهرو هستیم مانند :شهرهای آمریکا
یا استرالیا که در این شهرها بهطورکلی شیب تراکم را بی تر از مرکز شهر به حاشیه شهر مشخص
میکنند و اگر ابعاد فرکتال بین  1و  2باشد (هر چه به یک نزدیکتر باشد) یک طبقهبندی روشن در
دست نیست ولی احتماالً به شهرهای ناهمگن و با پراکندگی باال روبهرو هستیم ( Terzi et al., 2008:
.)144

56

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل چهاردهم /زمستان 39

روش تحقیق
این پ وه بهصورت کیفی و توصیفی ،با استفاده از روش تحلیل محتوای متون مرتب با جغرافیا و
برنامهریزی شهری و همچنین نظریه جدید علوم مرتب با آن ارائه گردید .عالوه بر ایرن ترالش شرد ترا
مفهوم فرکتال بهوضو مطر شود .ابتدا در مورد خوان و وی گیها و کاربردهای فرکتال سخن به میان
آمده و به دلیل ارتباط داشتن این مفهوم با علم جغرافیا و سیستم شهری ،سعی شده تا ارتبراط ایرن دو
بررسی شود .بعد از بررسی این موارد به نظریههای مطر شده در این باره اشاره شرد و کراربرد فرکترال
در جغرافیا و برنامهریزی شهری به صورت توصیفی ارائه گشت.
محدوده و قلمرو پژوهش
بحث اصلی
فرکتال در جغرافیا :فرکتال راههای جدید نگاه کردن به پدیدههای جغرافیایی را ارائه میدهد و یک
ابزار جدید برای تجزیه و تحلیل فضای جغرافیایی است .از زمانی که فرکتال به وجود آمد بسیاری از
تئوریها در جغرافیا با استفاده از مفاهیم فرکتال دوباره تفسیر شدهاند (.)Batay, 1992: 35-36
مفاهیم فرکتال ،پوستهپوسته شدن و بعد فرکتال در حال حاضر در جغرافیای فیزیکی و انسانی استفاده
گستردهای شده است ( ;Mandelbrot, 1983: 59; Goodchild & Mark, 1987: 78-266
 .)Barnsley, 1988; MacLennan et al, 1991: 89جغرافیا علم در فضای جغرافیایی است .فضای
جغرافیایی که با استفاده از متغیرهای از راه دور تعریف میشود ( .)Johnston, 2003: 303-345با این
حال ،به دلیل تغییرنراپذیری مقیراس پدیرده های جغرافیایی ،همیشه برای تعریف یک فضا مفهوم
فاصله کافی نیست .در این میان ما در فضای واقعی که می تواند به رسمیت شناخته شود و فضای
انتزاعی که نمیتواند درک شود اشتبرراه میکنیم .هنگامی که ما بُعد فرکتالی شهر را از طریق نقشهی
دیجیتال محاسبه می کنیم با یک فضای جغرافیای واقعی که میتواند احساس بصری باشد ،مواجهیم و
اگر ما توزی رتبه-اندازه شهر را مطالعه کنیم ،با ابعاد فرکتالی که قادر به مطالعه موضوع فضای
جغرافیایی واقعی است ،روبهرو میشویم ( .)Vicsek, 1989: 169در نتیجه مفهوم بُعد برای تجزیه و
تحلیل فضایی ضرورت مییابد .فضا و بُعد دو مفهوم مزدوج هستند .بُ عد فرکتال ابعاد فضاست و فضای
جغرافیایی ،فضایی با ابعاد است .با این توصیف بسیاری از پدیدههای جغرافیایی یا حتی خود طبیعت
فرکتال هستند (.)Goodchid et al.,1987: 29-83; Batty, 1992: 78-265
در جغرافیا ،محی و طبیعت نیازمند انسان نیست که اگرر انسران نباشرد ادامرهی حرکرت و حیرات
موجودات زنده بر کره زمین و چرخ آن در بیکران طبیعت ممکن نباشد؛ ولی انسان نیازمنرد محری
است و برای ادامهی حیات با محی رابطه یکسویه برقرار کرده است .پرس بایرد گفرت انسران نیازمنرد

تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیلهای جغرافیا و برنامهریزی شهری

56

بهرهوری از طبیعت و محی زیست خود است ،بیآنکه محی نیازی به انسان و فعالیت او داشته باشرد و
این ارتباط یکسویه است؛ ولی تأثیر و تأثر انسان و محی دوسویه اسرت .انسران برر محی زیسرت اثرر
میکند و تغییراتی در آن میدهد و محی نیز در شریوه معیشرت ،نحروهی زنردگی و میرزان بهررهوری
انسان از محی تأثیرگذار است .پس ما از آنچه میبینیم تأثیر میپذیریم و محی اطراف نیز برر مرا اثرر
میگذارد و شاید به این دلیل باشد که خاطرات ما و روان ما فرکتال است چون محی اطراف ما فرکترال
است .رو بشر با ساختارهای فرکتالی میلیونها سال احاطه شده است .وقتی انسرانهرا خرود را در یرک
محی غیر فرکتال محاط میکنند ،چه اتفاقی میافتد؟! در این صورت پیوستگی فرکتالی خود را از برین
برده و به دنبال آن شروع میکنند به از دست دادن حمایت محیطی که بره صرورت معمرول از آن بررای
ساخت ساختار روحی خود استفاده میکردند .انسانها در ساختارهای غیر فرکتال سرردرگم میشروند و
کمکم پیکربندی خاطراتشان را از دست میدهند .درنتیجه به شکلی متفاوت عمل خواهنرد کررد .آنچره
برای خاطرات آنها در یک چنین محی جدید غیر فرکتالی روی خواهد داد ،کامالً ناشناخته است.
باید دانست که ساختارهای فرکتالی در طبیعت به دلخواه و تحت قرارداد ظراهر نمریشروند .آنهرا
معموالً از تعدادی قانون عملکردی مثل بهینه سراختن تبرادل منراب از طریرق سرطو تمراس و ارتبراط
پیروی میکنند .ما به پیچیدگی در روانمان نیاز داریم که سالم باشیم .در واق یرک رو سرالم آن اسرت
که در هر وضعیت روانی که به آن داده شود با اختیارات متعردد ،خرود را نشران دهرد .رو انسران بررای
تداوم حیات خود در محی  ،از درون ،نیاز به اتصاالت زیادی دارد و این بی تر به یرک سراختار فرکترال
نزدیک است تا به یک هندسهی انعطافناپذیر از فرمهای تهی .فرکتال و مفاهیم وابسته و مررتب برا آن
مانند آشوب ،سیستمهای غیرخطی و خودسازماندهی در سیستمهای پیچیدهی طبیعی و انسانی وجود
دارند .نظریهی آشوب و مفاهیم مرتب به آن سعی دارد ابزار حل و درک مسرائل پیچیرده را در اختیرار
نسان قرار دهد .نظریه آشوب ،سیستمهای دینامیکی آشوبناک 1یعنری سیسرتمهرای غیررخطری بسریار
حساس به شرای اولیه را مورد مطالعه قرار میدهد .همانگونه که معرادالت لرورنز 2نشران داده ،رفترار
سیستمهای غیرخطی آشوبناک و غیرقابل پی بینی اسرت .نظریرهی آشروب روششناسری جدیردی را
برای تبیین پدیدهها عرضه کرده و علیرغم ضعفها ،ابهامات و سودمندیاش ممکرن اسرت در آینرده برا
موج جدیدی از نظریات جایگزین شود و این مسئله ماهیت تکاملی علم است.
رفتار آشوبناک در اغلب سیستمهای دینامیکی پیچیدهی طبیعی و ژئومورفیک از جمله جریانهرای
سطحی ،حرکت تودهای ،سیستم خاک و غیره دیده مریشرود و دیردگاههرای جدیرد در ژئومورفولروژی
تالش میکنند رفتار پیچیده آشوبناک در سیستمهای یراد شرده را از طریرق نظریره آشروب و مفراهیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chaotic dynamic systems
2- Lorenz

56

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل چهاردهم /زمستان 39

مرتب با آن تحلیل و تبیین کنند .نظریهی آشوب در عرصهی ژئومورفولوژی در پی کشف رابطهی برین
سادگی و پیچیدگی و رابطهی منظم بودن و تصادفی بودن در سیستمهای طبیعی و ژئومورفیرک اسرت.
آشوب نشان میدهد که سیستم ژئومورفیک در عین جبری و تعینی برودن و پیرروی از قروانین اساسری
فیزیک ،ممکن است بینظم ،پیچیده و غیرقابل پی بینی باشد .برخی از الگوهای ژئومورفیک (همچرون
ریپل مارکها ،پهنههای ماسهای و شبکههای رودخانهای) صرفنظر از مقیاسهای فضایی خود ،شبیه به
هم هستند و خصوصیات فرکتالی دارند .این شکلها بهوسیله فرآیند خودسازماندهی تکامرل مرییابنرد
می توان رواب بین فرم (شکل و بعرد فرکترال) و فرآینرد (خودسرازماندهی بحرانری) در سیسرتمهرای
ژئومورفیک را بر این اساس تحلیل نمود .در واق عالقهمندی و کاربرد مسائل فرکتال در ژئومورفولروژی
به این خاطر است که بسیاری از لندفرمهای ژئومورفیکی حالت فرکترال دارنرد و شرکلگیرری و تحرول
فرکتالها را میتوان با رواب ریاضی تبیین کرد .از این طریق میتوان تحول و تکامل لندفرم فرکترال را
مدلسازی کرد همانگونه که پلتیر نشران داده ،سراختار فرکترالی و آشروب ،شرکل ذاتری تکرررامل در
لندفرمهای جریانی است (.)Pelletier, 2002: 291-301
با این وجود سیستمهای ژئومورفیک ،سیستم پیچیده و غیرخطیاند .یعنی از متغیرهای متعدد و
برهم کن های متفاوت و همچنین رواب غیرخطی تشکیل شدهاند؛ از اینرو پی بینی رفتار آنها
مشکل است .بنابراین بهراحتی نمیتوان قوانی ن ریاضی و فیزیک را برای رفتارهای نوسانی ،بلندمدت و
پیچیدهی سیستمهای ژئومورفیک به کار برد .این موضوع به نوعی روششناسی کاه گری انجامیده
که بر مبنای آن پدیدهی پیچیده می توانند از طریق رواب و قواعد ساده تحلیل و تبیین شوند .مدلهای
سلولی اتومات و سلسلهمراتبی ازجمله مدلهای شبیهسازی شدهای هستند که اخیراً ژئوموروفولوژیست
ها از آنها برای تحلیل رفتار سیستمهای غیرخطی و خودسامانده استفاده میکنند .در این مدل برهم
کن سلولهای مجاور با استفاده از قواعد سادهی ریاضی و فیزیک شبیهسازی میشود .اگرچه این
مدلها نمی توانند رفتار واقعی را به نمای گذارند اما تا حد زیادی قادرند پی بینیپذیری را تعدیل و
اصال کنند (کرم .)31 :1332 ،هر چند در اکتشاف نظری فرکتال پیشرفتهای بزرگی داشتهایم،
بااینحال به بسیاری از سؤالهایی برمیخوریم که نمیتواند ازلحاظ مفهوم سنتی از فضا پاسخ داده
شود .برای مثال اگر بُعد مرزهای شهری با استفاده از رابطهی مقیاس محی سط تخمین زده شود ،دو
ارزش بین  1و  2انتظار میرود .هرچند برخی از موارد دچار استثنا شده و نتایج بهدستآمده کمتر از
یک یا بی تر از دو است .بُعد فرکتال در سیستمهای رودخانه یکی دیگر از سؤالهای در حال بررسی
است ( .)Chen, 2009: 1766-1778در بررسی ابعاد فرکتال یک شبکهی رودخانه با قوانین هورتون
( )Horton, 1945: 320گاهی اوقات مقادیر پایین تر از حد یک یا باالتر از حد دو است ( Labarbera
.)et al., 1989: 735-741
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نقش هندسه فرکتال در مدلسازي جغرافیایی :مدلسازی در جغرافیا که پی تر برای فهم بهتر
سازمان فضایی جغرافیایی به کار گرفته میشد و تأثیر عناصر و اجزای سیستمهای جغرافیایی و تقابل
آنها را با یکدیگر مورد آزمای قرار میداد ،امروزه میتواند دستاوردهای هندسه فرکتالی را نیز در کنار
خود داشته باشد .هندسهی فرکتررال میتواند اَشکال متنوّع و نامتقارن پدیدههای جغرافیایی را در کنار
هم طراحی و مدلسازی کند و به دلخواه ،عناصر و اجزایی را در یک چشمانداز ،کم و یا زیاد کند .به -
عالوه این رشتهی علمی در دو زمینهی علوم کاربردی و محاسباتی نیز قادر به شبیهسازی است .رشته-
کوهها ،پشتههای ابر ،مسیر رودها ،خطوط ساحلی ،پیکرهی کوهها و حتی سیارات منظومهی شمسی،
ساختار فرکتالی دارند و به زبان ریاضی ،قابل ترسیم و توصیف هستند .طراحی این پدیدهها بهصورت
مستقل یا در کنار هم و ساخت مدلهای تصویری میتواند جغرافیدانان را در درک بهتر از محی های
طبیعی و برنامهریزی منطقهای یاری رساند .به عنوان مثال یک دشت سیالبی از جنس رُس ،در یک
دورهی خشکسالی پدیدهای طبیعی است که ساختار فرکتالی دارد (شکل  )1به کمک الگوریتمهای نه
چندان مشکل ،بر مبنای قوانین هندسهی فرکتال و فنون گرافیکی در رایانه مدلسازی میشود (ملک
عباسی.)11-12 :1331 ،

شکل  -3تصویر فرکتالی یک زمین رُسی خشکشده (ملک عباسی)22 :3133 ،

فرکتال در اکولوژي شهري  :در اواس قرن بیستم ،دان

شهرسازان مدرن بی تر بر مبنای پاسخ به

فرم فیزیکی آنها بود و کسانی که دربارهی شهر میاندیشیدند ،بر این باور بودند که آنها را میتوان به
شکل مشخصی سازماندهی کرد و بهسادگی نظم داد .اما تحقیقات بی تر برای درک عمیقتر ،بر پایه -
ی پیوند دادن معماری و علوم ریاضیات  -که از گرایشات نوین معماری معاصر است  -نشان میدهد
شهر بومی مطابق همان قوانین سازماندهی شده است که در یک ارگانیسم بیولوژیکی مشاهده میشود
(پیر بابایی و نگین تاجی .)1 :1337 ،برنامهریزی در مدرنیسم یک برنامهریزی متمرکز و آمرانه بود و در
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طرر هررای جام که نمود طر های مدرنیسم در شهر محسوب میشد ،مردم جایگاهی در فرآیند
تهیه ،تصویب و اجرای آن نداشتند و فق تکلیفشان ،پیروی از پی بینیها و قطعیت کاربری اراضی
بود (مهدیزاده .)17 :1331 ،آنچه مدرنیسم در شهر و شهرسازی از خود به جای گذاشت ،با انتقاد
جدی پست مدرنیستها روبهرو شد .هر چند این انتقادها تا حدودی به خاطر عوارض ناخواسته و پدید
آمده مدرنیه بود ،اما از نحوهی برخورد کامالً متفاوت این دو نگرش سرچشمه میگرفت .این انتقادها را
در اواس قرن بیستم متفکرینی چون هایدگر ،ویتگنشتاین و ...در فلسفه و افرادی چون ونتوری ،کان،
جنکس و ...در شهرسازی و فردریک جیسون ،ادوارد سوجا و ...در جغرافیا عنوان کردند و ماهیت
مدرنیته و اصول و مبانی آن به طور جدی با انتقادات و پرس های فراوان روبهرو شد .شهر پستمدرن،
مکان تحولها ،عدم قطعیتها و قابلیت تحرک و جابهجایی اشکال ،فضاها و نیروها میشود؛ مکانی از
تداخل انسانها ،ماشینها ،فرهنگها و طبیعت ،بدون اینکه هیچ کدام بر دیگری برتری داشته باشد .در
این صورت ،وظیفه شهر پست مدرن تسهیل جریان فعالیتها میشود ،نه به نظم درآوردن و منسجم
کردن آنها.
فضای شهری پستمدرن فضایی است که به گروههرای اجتمراعی صررف نظرر از جنسریت ،هویرت،
قومیت و مذهب اجازه حضور همزمان میدهد .این فضا ،فضای تقابلها و تضادهاست و این خود جنبهی
مهمی از ارتباط در فضای شهری پستمدرن است؛ به همرین دلیرل اسرت کره شهرسرازی پسرتمدرن
سودای پذیرش ذهنیتهای دیگر و اساساً دیگران را در مواجهه با خود میپروراند ،و رابطهی مرا نیرز برا
فضا ،رابطهای برون موضعی خواهد بود .در این شهر ،جستوجوی فراروایت طراحی و برنامهریزی شهری
 که سودای آن دارد تا پدیدههای شهری را بشناسد ،تحلیل کند ،به نظم درآورد و از این طریق ،بتوانردمدلهای مناسب و درست ساماندهی فضایی را ارائه دهد  -کاری عبث و بیهوده خواهد بود( .رفیعری و
دان پور.)113 :1331 ،
در واق شهرسازی پستمدرن معتقد به احیای الگوهای شهری گذشته است که موجب پویایی و
سرزندگی آن شهرها بوده است .به بیان دیگر ساختار شهرهای سنتی به صورت ناخودآگاه از هندسهی
فرکتال پیروی کرده که همین عامل باعث هویتبخشی و پایداری این نوع شهرها شده است .اما
شهرهای مدرن به صورتی بوده است که قوانین اکولوژیک را زیر پا نهاده و بی تر از روش استقرایی،
ریاضی و محاسباتی بهره گرفته است .در واق پستمدرنیسم بازگشتی به حالت کالسیک برنامهریزی
شهر و تلفیقی از فضای سیستماتیک و ناحیهای را در سکونتگاهها ایجاد خواهد کرد.
همه ساختوسازهای بومی که مردم ساختهاند ،در کرهی زمین گرای به وی گیهای فرکتال دارند.
نیکوس سالینگاروس معتقد است که ساختار تفکر ما طوری پیچیده است که اشیاء را به روشی مشخص
ایجاد میکند؛ بنابراین بهطور ناخودآگاه و ناچار همه ما ساختار فرکتال میسازیم (سالینگاروس:1372 ،
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 .)121محی طبیعی و جامعه و محل زندگی ما تمایزهایی دارد ،اما با وجود این همیشره ماننرد یرک
سیستم واحد بره آن نگراه مریکنریم؛ زیررا در همره قسرمتها ،در بخ هرایی از آنهرا مرا همیشره
مشابهتهایی را پیدا میکنیم که چارلز جنکز به آن «پدیدهی سازماندهی شرده در عمرق» مریگویرد
(.)Lorenz et al, 2007: 680-693
بی تر ساخته های دست بشر با شدت و قطعیت با ماورای این ساختار بایسته ارتباط دارند .ما به
ایجاد انواع مشخصی از فرمها آنطور که بهطور طبیعی به ذهن ما میرسند ،احساس نیاز میکنیم .این
درک و آگاهی بر یک تصور محکم استوار است .تصوری از نظم که از سوی جامعهی مدرن با تفسیر
غلطی از نظم طبیعت لگدمال شده است .تصور علم ،حقیقت را به بخ هایی تفکیک میکند که
بهنوعی رو قرن بیستم را تشکیل داده است .در حالی که علم به پا خواسته است تا ساختارهای
پیچیده را مطالعه کند ،ذهن ما هنوز به مدلهای ساده پیشین چسبیده است .یک نظم زیربنایی در
بسیاری از این سیستمهای به ظاهر بینظم که در طبیعت میبینیم ،وجود دارد .ما باید یک چنین
نظمی را برای شهرهایمان جستجو کنیم .نظمی که سط زندگی را با پی روی شبکهای غنی از
مسیرهای باریک بههمپیوسته در سطو متفاوتی از مقیاسسازی ،باال میبرد .این مسئله بهنوعی مثل
تالش برای بازگشت به طبیعت است و یکپارچگی ذهنی ما بسته به این است که درک کنیم ،طبیعت
چطور به خود شکل میدهد و کار میکند .ما مطابق سیستم آموزشی خود آموزش یافتهایم ،
نمیخواهیم کیفیتهای فرکتال را در طبیعت ببینیم؛ اما آنها وجود دارند و ما را احاطه کردهاند .ما
باید شهری را که به طبیعت نزدیکتر است ،انتظار داشته باشیم که در همان وی گیها سهیم باشد،
یعنی در پیچیدگی نظامیافته (پادرون .)113 :1223 ،پادرون معتقد است گرای آشکار به درک و
مشاهدهی این نکته که پیچیدگی یک شهر با نظم بزرگمقیاس آن نسبت عکس دارد ،وجود دارد .یک
شهر ،زمانی خواناتر است که با یک شبکه مستطیلی برای ترافیک اتومبیلها ،از پیچیدگی آن کاسته
شود .وقتی یک شهر نظام یافت ،پیچیدگی تنزل مییابد و برای یک فرد مشکل است با آن ارتباط
برقرار کند .نیکوس سالینگاروس میگوید که مطمئناً این اتفاق میافتد ،چون آنچه ما به عنوان نظم در
یک شهر درک میکنیم با بزرگترین مقیاس اعمال میشود .از آنجاییکه نوع بشر با مقیاس انسانی
مرتب است ،مهمترین ساختارهای شهری در کوچکترین مقیاسها وجود دارند که دقیقاً به جزییات
در مصال مربوط میشوند (سالینگاروس.)122 :1372 ،
هنگامیکه بخواهیم در یک محی بومی برای ساختمانی که تخریبشرده و وجرود نردارد طراحری
کنیم ،بعد فراکتالی میتوانرد بره مرا کمرک کنرد .سراختمانها دارای عرضهرا و ارتفاعهرای متنروع،
مشخصههای پایهای مشابه ،تنوع در اندازهی پنجرهها ،درها و طاقچه و عقبنشینی هستند که میتواند
این مشخصههای محی را ،با آنالیز و دستهبندی اطالعات برای تعیین بعد فراکتالی به دست آورد .این
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قطعههای تخریبشده میتوانند با تبدیل محدودهی بعد فراکتالی به ریتم فراکتال معلوم شروند .ایرن
ریتم میتواند به عنوان ابزاری به طراحی کمک کند (.)Carl, 2000: 71-78; Wolfgang, 2002: 67
بعد فراکتالی میتواند به این مسأله پاسخ دهد که ساختمانهای خان یا گروهی از خانهها ،مناسب
محی هستند یا نه .کارل بویل در تجزیه و تحلیلی که داشت ،این باور را به وجود آورد که هارمونی
بین شیء دستساز مانند ساختمانها و محی اطراف را میتوان با یک بعد فراکتالی نشان داد
( .)Bovill, 1996: 145نکته دیگر مقیاسی است که در آن بُعد فرکتال اندازهگیری شده است :محی -
های عالی شهری از فرکتالهای با مقیاس انسانی استفاده میکنند .در حالی که محی های کهنه و
مهجور عمداً آن را از بین می برند .شهرهای تاریخی غنی از ساختارهای با مقیاس مختلف هستند .از
آنجایی که شهرهای معاصر ،بزرگترین مقیاسها را بی تر نشان میدهند ،هر چیز دیگری را پایمال
میکند (سالینگاروس .)137 :1223 ،در واق یکی از اهداف مدرنیسم ،حذف کردن هر گونه محلهای
تالقی معمارانه با ابعاد فرکتالی بود و با جادههای مستقیم و طوالنی جایگزین شده و با همترازی محض
ساختمانها تقویتشده بود .دلیل ارائهشده ،پاک کردن نظم شهری از هرگونه آشفتگی قابل مشاهده
بود .در حالی که آن آشفتگی حقیقتاً پیچیدگی را سازمان میداد که شهرها را زنده میکرد .روستاهای
سنتی ،محلهای تالقی فرکتالی را بین خیابان و ساختمانهای جلوی آن به غایت رسا و گویا بیان
میکنند (سالینگاروس.)131 :1223 ،
میزان اینکه یک شهر چقدر زنده است ،بسته به اینکه چقدر اجازه دارد مثل یرک اُرگانیسرم زنرده
رشد کند ،سنجیده میشود تا به یک پیچیدگی سازمانیافته برسد .در این صورت فضاها را فعالیتهرای
مردم طراحی میکند و این محلهای تالقی میتوانند به موق رشد کنند و بس یابند (پرادرون:1223 ،
.)117
فرکتال و شهر
گونهشناسی شهرهاي فرکتالی :کمی پی تر ،شهرهای ماقبل مدرن فرکتالی بودند زیرا آنها در
تمام مقیاس کارایی دارند .شهرهای قرون وسطی در مقیاسهای کوچکتر از یک کیلومتر فرکتالی بوده
در حالی که شهرهای قرن نوزدهم کارایی بهتری در مقیاس بزرگتر دارند .انواع فرکتالها در جغرافیای
شهرهای تاریخی مورد استفاده قرار میگرفته تا اینکه در قرن بیستم بهطور خودکار به یک ساختار
فرکتالی منجر شد (.)Salingaros, 2001: 123
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شکل  -2طرح غیر واقعبینانه از شهر منظم فرکتالی (.)Salinagaros, 2001: 127

شکل سنتی شرهری بره دنبرال بافرت حمرل و نقرل عرابر پیراده اسرت .شرهرهایی کره وابسرته بره
پیررادهرو بودنررد عمرردتاً در طررول زمرران از طریررق اضررافه شرردنهای مررداوم سرراخته م ریشرردهاند کرره
سرازندگان آن از مردل فرکتررالی آن آگراه نبودنررد .مردل فرکترالی در ذهررن انسران حررک شرده اسررت،
بنررابراین آن شررهرهررا مسررتقیماً از س راختار فرکتررال تولی رد شرردهاند (Mikiten et al, 2006: 61-
 .)72در واقرر مررردم برره صررورت غریررزی مرریتواننررد اشرریای فرکتررالی را ایجرراد نماینررد( .شررکل )2
متأسرفانه تنهرا چیرزی کره آمرروزش و پررورش و رسرانههرا در طرول سررالهرای اخیرر انجرام دادهانررد،
توجه بره نظرم ظراهری اشریاء اسرت و نگررانکننردهترر آن اسرت کره تصرمیم مریگیرنرد قطعرهای از
اساس موجود به عنوان بهروز شدن ،تخریب شود (.)Salingaros, 2004: 4
زمانی در قرون وسطی ،پاریس فراتر از یک نقطهی خان رشد کرده بود به طوری که کوچههای
تنگ آن نمیتوانست از ترافیک حمایت کند .به دنبال آن اضافه کردن ساختار جدید با مقیاس بزرگتر
الزم شد .بنابراین تخریب برخی از بافتهای شهری برای کاه خیابانهای طوالنی و گستردهی شهری
ضروری شد .با این حال در قرن بیستم ،این مداخالت در مقیاس بزرگ شهری (جادهها و پارکها)،
اشتباه گرفتهشده و تنها از جنبههای مخرب آن ،به عنوان یک مدل کپی شده است .گمان میرود
صاحبنظرانی چون ابنزر هاوارد  -پدر علم برنامهریزی شهری  -و لوکوربوزیه به شهر با دیدگاه غیر
فرکتالی نظر داشتند .شهر ایدهآل از نظر لوکوربوزیه صرفاً یک مفهوم در مقیاس بزرگ است؛ از اینرو
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غیر فرکتالی است .اجزای سازندهی آن ،آسمانخراشها ،بزرگراهها و فضاهای باز و هموار و گسترده
است .به عنوان مثال لوکوربوزیه آسمانخراشهایی را ترسیم کرد که همهچیز در دو یا سه مقیاس
بزرگ تعریف شده بود .او تصور ضرورت مقیاس کوچکتر در یک زندگی شهری را از دست داده بود و
درواق لوکوربوزیه در مورد این که شهر آینده چگونه باید باشد ،قضاوت نادرستی داشت .با این تفاسیر
همچنین باید اذعان کرد که امروزه مورفولوژی شهری محصول سیستم حمل و نقل خان دولت در
زمانی است که شهر در ابتدای ساخت قرار داشته است .در واق تغییرات در سیستم حمل و نقل منجر
به تغییرات در ساختار شهری شده است .امروزه دولت به جای حفظ ساختار سنتی شهرهای منحصر به
خودرو ،شهر عابر پیاده موجود را برای تبدیل آن به شهر ماشینی نابود کرده و در عمل فضاهای شهری
متکی بر فرکتال را تخریب میکنند (.)Salingaros, 2004: 6
کاربرد فرکتال در توسعهي شهري :توسعهی شهری را به عنوان یک مفهوم فضایی میتوان به معنی
تغییرات در کاربری زمین و سطو تراکم برای رف نیازهای ساکنان شهری در زمینهی مسکن حمل و
نقل  ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد؛ یا توسعهای است که تمام جنبههای اجتماعی  ،اقتصادی
و  ...را در شهر با هم پی میبرد (زیاری .)17 :1333 ،توسعهی شهری به دو صورت پیوسته و
ناپیوسته اتفاق میافتد که شهرکهای اقماری و شهرهای جدید در نتیجه توسعهی ناپیوسته شهری و
توسعه در حاشیهی شهر و بافتهای فرسوده مربوط به توسعهی پیوستهی شهری است .شهرهای جدید
بهعنوان سکونتگاههای برنامهریزی شده در طول فرآیند شکلگیری خود همواره با چال های متعددی
روبهرو بودهاند (محمدی و چنگوایی .)13 :1321 ،شهرهای جدید ،اجتماعهای برنامهریزیشدها ی
هستند که در پاسخ به اهداف از پی تعیینشده ایجاد میشوند که عمدتاً برای تمرکززدایی کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی میشوند .این شهرها نق جذب سرریز
جمعیتی ،ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیهی شهری ،بهبود وضعیت محی کار و زندگی سالم
اجتماعی را بر عهده دارند .مردم هر شهری  -هر چند با جمعیت نهچندان زیاد  -به لحاظ روانی نیاز
دارند که شهرشان سیمای منحصربهفرد ،نمادها و شاخصهای غرورآفرین ،عناصر تداعیکنندهی
فرهنگ و تاریخ ،خاطره ساز ،سرزنده و بانشاط ،زمینهساز اتفاقات و رویدادهای اجتماعی و
همبستگیهای اجتماعی داشته باشند.
یک فضا برای ساکنان باید از یک هویت و از یک ساختار برخوردار باشد (فیالکوف .)12 :1332 ،یک
شهر نیز به عنوان مجموعهای از ترکیب عوامل طبیعی ،اجتماعی و محی های شناختهشدهی انسان کره
در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است ،هویتی خاصی دارد )شیعه .)1 :1331 ،در اینجاست که روش
فرکتالی اهمیت خود را نشان میدهد .اصول ارائه شده در سراختار فراکترالی شرهر کره در ارتبراط برا
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طراحی شهری که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود ،میتوانرد بره انسرجام هندسری شرهر و
کالبدی پایدار منجر شود .تنوع و گوناگونی 1به این معنا که اجزاء و عناصر بسیار متفاوتی الزم اسرت ترا
به انسجام شهری دست یابیم .مسیرهای پیاده ،خیابانها ،پارکینگهرا ،فضراهای سربز ،سراختمانهرای
مسکونی ،تجاری و  ...باید همگی وجود داشته باشند هر چند که آنها در تضاد با یکدیگر قرار گیرند .در
حالی که برای رسیدن به انسجام هندسی وجود همه اجزا و عناصر الزم است (مهاجری.)121 :1337 ،
وجود فصل مشترک 2در واق یکی از وی گیهای مهم هندسهی شهرهای گذشته ،وجود مرزهرا یرا
فصل مشترکهای فرکترالی اسرت ( .)Bovil, 1996: 87واحردهای مختلرف شرهری از طریرق فصرل
مشترک یا اجزا و عناصر مرزی با یکدیگر امتزاج مییابند .در واق این فصرل مشرترکها هسرتند کره
ارتباط بین واحدهای مختلف شهری را بر عهده دارند و نه اجزا و عناصر داخلی هر واحد.
ایجاد پیوستگی 3در بین تمام اجزای یک مجموعه باعرث ایجراد یرک کرل واحرد مریشرود .در یرک
سیستم پیچیده و منسجم اجزا و عناصر آن باید با نظمی سلسلهمراتبی در تمامی مقیاسهای مختلف از
کوچک به بزرگ با یکدیگر ارتباط داشته باشند .عدم ارتباط اجرزا حتری در یرک مقیراس باعرث از برین
رفتن ثبات در کل سیستم میشود .این در حالی است که در شهرهای امروزی ما ساختارهایی با مقیاس
1
کوچک همواره قربانی سراختارهای برا مقیراس بزرگشردهاند (توسرلی .)11 :1331 ،وی گری خوانرایی
کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک مکران را فرراهم مریآورد (بنتلری .)31 :1332 ،شرکل
کالبدی و الگوهای فعالیت دو عاملی هستند که در ایجاد خوانایی در کالبد شهر مؤثرند .شهرهای سنتی
ما بهوضو این مسئله را نشان میدهند .مکانهایی که شراخص و مهرم بروده و مکانهرایی کره جنبره
همگانی داشته به راحتی تشخیص هویت میشدند (توسلی و بنیادی .)17 :1371 ،یک کل پیچیرده 1و
منسجم متشکل از اجزای جداییناپذیر ،درهم مؤثر و پیوسته و با ارتباط متقابل بین اجزا و برا محری
است (شکل  .)3یک کل به صورت یک جریان مداوم است که تدریجی شکل میگیرد و هر بار که تغییر
میکند خود را با شرای محی سازگار میسازد و در هر سطحی از پیچیدگی کمرابی مرنظم بروده و
نظمی فراگیر بر آن حاکم است (کریستوفر و دیگران.)23 :1373 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Diversity
2- Interface
3- Connectivity
4- Legibility
5- Complex whole
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شکل -1مجموعه مرکز بخش درونی شهر به مثابهي یک کل (مهاجري)321 :3131 ،

چنانچه این اصول و رواب بین عناصر شهر برقرار شود ،میتوان شهری منسرجم برا کالبرد پایردار و
کارایی باال ،قابل سکونت و محی غنی انسانی از لحاظ روانی ایجاد کرد .عرالوه برر ایرن مریتروان بررای
احیای شهرهای مرده و شهرهای جدید از آن استفاده کررد (همران .)123 :حرال آنکره در مردل شرهر
شطرنجی خیابانها هیچ فرقى با هم ندارند .وقترى تمرام خیابانهرا مشرابه بره یکردیگر باشرند ،رفرت و
آمدهای غیرمعقولى به وجود مىآید و نواحى درونى تمرام بلوکهرا مرورد هجروم قررار خواهرد گرفرت.
همچنین اگر خیابان هاى مورب وجود نداشته باشد ،سرفرهاى طروالنى را در پرى خواهرد داشرت و اگرر
خیابانها مورب باشند ،مثل شهر واشنگتن با تقاط هاى متراکم و نامتعادلى روبرهرو مىگردنرد .فضرای
شهری نمیتواند یکدست و یکنواخت شود زیرا یکنواختی هویت را نابود میکنرد .بنرابراین نمریتروان
همیشه فضاها را شبیه هم نمود بلکه گهگاه باید تضاد را حفظ کرد و سپس با مفصلهایی ارتباط الزم
را به شکلی تدریجی به وجود آورد .رسیدن از یک فضای خصوصی به عمرومی ،از فضرای حرکتری بره
مکث و یا حتی از یک فضای حرکتی بره یرک فضرای حرکتری دیگرر برا سرنخیتی متفراوت بایرد در
چهارچوب سلسله مراتبی مشخص باشد (فال و اشرف گنجروی .)1 :1331 ،بره عنروان مثرال در ایرران
زمانی که در معابر به ظاهر نامنظم بافت قدیم شهر شریراز قردم مریزنریم ،هویرت شرهری را مریتروان
احساس کرد درحالیکه  11کیلومتر آن سوتر در خیابانهای شهر جدید صدرا که نظم هندسی معرابر و
ساختمانها به چشم میخورد ،هیچگونه هویت و حس زیباییگرایی در چشمانداز شهر وجرود نردارد .از
طرفی جریان توسعهی کالبدی شهرها با سرعت بی تری دنبال میگرردد و حاشریههای امرروز شرهرها
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جزء الینفک بافت اصلی شهر در آینده نه چندان دور است .رشد فیزیکی نابسامان شهرها در اثر توسرعه
فیزیکی ناپیوسته و پراکنده و عمدتاً در قالب شکلگیری قطعات منفررد و جردا از هرم اسرت؛ از ایرنرو
تحلیل وضعیت فیزیکی موجود و پی بینی آینده گسترش شهرها بره دلیرل ترأثیر آن برر سیاسرتها و
مدیریت مناب شهری و انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است (حسرینزاده دلیرر و دیگرران:1321 ،
 .)11همچنین موضوع پراکندگی شهری از اهمیت حیاتی در مدیریت رشد و توسعهی شهرها در سراسر
جهان برخوردار است .الگوهای توسعهی شهری فضای بسیار پیچیدهای هستند و نیاز به چارچوب نظری
و روششناختی دارند (گودرزی .)1 :1321 ،فرآیند پراکندگی از مراکز شهری ،روشهرای چنردبعردی و
متفاوتی دارد که باید با هم مورد استفاده قرار گیرند .بُعد فرکتال یکی از روشهاست کره مریتوانرد بره
درک ما از توسعهی فضایی شهر کمک کند ( .)Terzi & Kaya, 2008: 144سودمندی بُعد فرکتال در
درجهی اول در اندازهگیری فرم کلی شهر بهعنوان یک فرکتال نهفتره اسرت .در حقیقرت بُعرد فرکترال،
ابعادی از هندسهی فرکتال را که برای محاسبه مناطق شهرنشین الزم است ،انردازهگیرری مریکنرد .در
حال حاضر سؤالهای فراوانی در زمینهی اقدامات الزم برای اصال شکل نامطلوب حاشیهها وجرود دارد.
از آنجایی که فرآیند حاشیهنشینی ،مفهومی بسیار گستردهتر از رشد سادهی جمعیت را در خود دارد و
در عین حال تحلیلی از تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مربوط به آن را در بر میگیرد .پاسخ ایرن
پرس ها ورای رویکردهای معاصر ،در تکنیکهایی نهفته است که در تحلیل سیستمهای کرامالً درهرم
تنیده (سیستم فرکتالی) قابلدسترسی اسرت .سیسرتمهرای درهرم تنیردهی فرکترالهرا شرامل تعرداد
بیشماری از رواب داخلی هستند که بر اساس رواب تعریفشده برای کل سیستم ،تعریف شدهاند و بره
خاطر خاصیت غیرخطیشان قابلیت تطابق با محی دارنرد .نظریرهی فرکترال برا الهرام از فرکترالهرای
طبیعی و اشکال خود متشابه و استفاده از تناسبات و تکرار در مقیاس خرد و کالن شکلگرفتهاند و یرک
سیستم رشد یابنده در همهی جهات است و همانند سیستمهای تمرکزگرا نیست کره برا دور شردن از
مرکز سیستم به حاشیهها ،از قدرت و کیفیت سیستم کاسته شود (ابوالحسنی.)3 :1321 ،
کاربرد فرکتال در برنامهریزي شهري :هنگامی که از آسمان به شهرهای تاریخیمان نگاه میکنیم
تصویری فرکتالی را به وضو در آن مشاهده میکنیم ( .)Batty & Longley, 1994: 87این موضوع
نمی تواند تنها یک اتفاق بصری باشد بلکه نشاندهندهی ماهیت فرکتالی ساختار اینگونه شهرها است.
ساختارهایی بههم پیوسته و منسجم که نه تنها در مقیاسهای بزرگ بلکه در مقیاسهای کوچک هم با
پیوندی قوی و محکم به هم متصل شده است .این در حالی است که شهرهای مدرن امروزی فاقد
چنین ساختارهایی میباشند .در حقیقت ساختار شهری ما از یک طرف ،قربانی حاشیهنشینی و
حومههای پراکنده و از طرف دیگر قربانی برجها و آسمانخراشها شده است (مهاجری.)122 :1337 ،
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شهر تنها به معنی سادگی یا پیچیدگی بینظم نیست ،بلکه شهر معمایی از پیچیدگی منظم است
( .)Jacobs, 1961: 76اما یک سیستم پیچیدهی شهری ،به دلیل آنکه اجزا و عناصر آن باید با
یکدیگر ارتباط داشته باشند تا کل سیستم کارآمد باشد ،الزم است از اصول مشخصی تبعیّت کند .در
واق دلیل این را که چرا شهرهای قرن بیستمی از انسجام الزم برخوردار نیستند ،بایستی ناشی از عدم
درک این اصول دانست (مهاجری .)121 :1337 ،در مورد کاربرد رایج هندسهی فرکتال در شهرسازی
میتوان آن را به دو دستهی اساسی و نسبتاً متضاد تقسیم کرد :گروه اول به هندسهی فرکتال و فضای
آشوب و در پی آن معماری پرش کیهانی به عنوان موضوعی کامالً اُرگانیک نگاه میکنند .هر آنچه نظم
بشری بوده به نوعی بینظمی در بینظمی بوده و این نظم بینظمی است که نظم واقعی است .برای
مثال تالش بشری برای کنترل آت سوزیهای جنگلها که به دنبال حفظ مناب طبیعی بود ،همواره
منجر به آت های بزرگتر میشد اما امروزه با آت سوزی جنگلها مبارزه نمیکنند و آن را بخشی از
فرآیند طبیعی نظم آن میدانند .اما در مورد برنامهریزی شهری دستهی اول میگویند شهرهای قدیمی
که اُرگانیک ساخته می شدند با طبیعت سازگار بودند و مانند گروه دوم با مدرنیته دشمنی دارند؛ اما
گروه دوم هندسه فرکتال را به عنوان ابزاری قویتر برای علم و عمل معرفی میکنند .شاید بتوان حرف
گروه دوم را در موضعی دانست که با مقدمهی دسته اول کامالً سازگار است اما این گروه بی تر به این
موضوع به عنوان امری ذاتی بشر نگاه میکنند؛ پس شهرسازی مدرن غیر ذاتی بشر است (مشهودی،
 .)73 :1331در معماری چندین سال است که دیگر هیاهوی معماری فرکتال کم شده است و در
مقدمات شهرسازی هم کمتر ارتباط بدیهی دارد؛ زیرا خیلی زود فهمیدند که این موضوع در بهترین
حالت چیزی به جز یک ابزار نیست .شاید به نظر بیاید موضوعی که طبیعی بودن یک فرم را ارزش می-
داند چگونه می تواند صرفاً یک ابزار باشد؟ موضوع اینجاست که برای محاسبه بُعد فرکتال و نتیجه-
گیری از آن همه چیز به تئوری هدایتکننده طر بستگی دارد .مثالً برخی پ وه ها نشاندهندهی
این موضوع هستند که معماری رایت با بُعد فرکتالی نزدیک به طبیعت بوده که این درست برخالف
معماری میس و لوکوبوزیه است؛ اما این موضوع را در پیچیدگی ساختمانهای رایت هم میتوان
گفت .البته باید گفت که در نظریه های مختلف ،این موضوع اهمیت دارد؛ مثالً تحقیقات بتی و النگلی
در مورد بُعد فرکتال شهرها و نتایج آن ،که اساس ًا هیچ گونه ارتباطی به تحقیقات سالینگاروس (زیبایی -
شناسی فرکتالی) ندارد ،به جز اینکه هر دو از این هندسه استفاده کردهاند (همان.)71 :
مدلسازی ریاضی از رشد فرکتال برای شبیهسازی و درک الگوی رشد شهری اسرتفاده شرده اسرت
( .)Sander, 1987: 82-88برای اعمال مفهوم برنامهریزی در مقیاس شرهری ،روش تجزیرهی فرکترال
توسعه یافته که در حال حاضر از تجزیه و تحلیل فرکترال بررای اعمرال ایرن مفهروم اسرتفاده میشرود
(.)Mandelbrot, 1983:237
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در شکل  1منطقهی شهری بررسی شده است که با شبکهای از سلولهای مرب مانند پوشیده شرده
است که اندازه آنها در مرحلهی اول برزرگ اسرت .بررای فرکترالی کرردن ایرن منطقره ،سرلولهرای
اشغالشده شامل آن دسته از خانهها را شناسایی و در مرحلهی بعدی ،هر یک از سلولها را بره  2مربر
کوچکتر بُرش میدهیم ،یعنی اندازه مرب یک سوم مرب اولیه میشود .سپس در هر یک از سلولهرای
اشغالی شناسایی شده ،ما دوباره آن دسته از قطعات مشمول را در نظرر مریگیرریم .البتره از آنجرا کره
سلولهای ما کوچکتر شدهاند ،ما دوباره آنهایی را که در سلولهای اشغالی بزرگتر از مرحلهی قبلری
خالی هستند ،پیداکرده و برش میدهیم .از اینرو نسبت کل سلولهای اشغالی از یرک گامبرهگام دیگرر
هر چقدر کوچکتر میشود به همان نسبت کاه مییابد (.)Czerkauer-Yamu et al, 2010: 4

شکل  - 4طرح برنامهریزي فرکتالی )(Frankhauser et al., 2008: 24

برای جلوگیری از تکه تکه شدن مناطق شهرنشین از جمله فضاهای باز این مناطق ،مفهوم فرکتال
مستلزم قوانین توپولوژیک از هم پیوندی فضای آزاد و ساخته شده سطو و پیکربندی سلسله مراتبی
در چند مقیاس است .در مقیاس شهری ،دسترسی به شغل ،خدمات ،اوقات فراغت و  ...از اهمیت
عمدهای برخوردار است .ازاینرو  1MUPشهری دسترسی کلی هر سلول با توجه به شبکههای موجود و
همچنین دسترسی به خدمات متنوع را بررسی میکند ( .)Tannier et al, 2010: 79بر اساس این
معیارها MUP ،شهری ،در هر مرحله از تجزیهی اطالعات جهانی برای هر سلول در مورد مناسب بودن
آن برای توسعهی آینده تحلیل و ارزیابی میکند.
بر این اساس باید آگاه بود که تعداد سلولهایی که میتواند با قانون فرکتال شهرنشین شود ،محدود
است .در واق هر یک از این شبکههای بزرگ شامل سه شبکهی کوچک است؛ اما با توجه به قانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Master of Urban Planning
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انتخاب فرکتال حداکثر تعداد  nاز این سلولها میتواند شهرنشین شده باشد( .شکل  )1این مدل
نهتنها شبیهسازی پتانسیل رشد است ،بلکه همچنین میتواند بهعنوان یک مدل معکوس برای شناسایی
مناطق با دسترسی پایین برای تثبیت ،تجدید حیات و تخریب (به عنوان مثال انقباض شهرها و محله)
استفاده شود .فرکتال اجازه میدهد تا ساختمانها در اندازههای مختلف در مناطق مختلف باهم ترکیب
شود ،بنابراین از یکنواختی اجتناب میشود (.)Czerkauer-Yamu et al., 2010: 6

شکل  -5طرح برنامهریزي شهري چند فرکتال استراتژیک )(Frankhauser et al., 2005: 177

گفتنی است ساختار فرکتال در فرم شهری هنگامی بی تر آشکار میگردد که مناطق شهرنشین،
کالنشهر و سیستم شهری در منطقه به عنوان یک کل مشاهده شود ).(Shen, 2002: 419-437
درمجموع صاحبنظران ،برنامهریزی شهری مدرن را غیر فرکتالی و برنامهریزی شهری را بر اساس
فرکتال پستمدرن میدانند .هر چند برنامهریزی شهری پستمدرن گونههای فراساختاری دیگری را نیز
در بر دارد .مدرنیست ها به شهر ،حول محور مدرنیسم و قط با گذشته و تاریخ و زمان نگاه میکنند و
فق و فق به مسائل معماری اجتماع میپردازند .انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای
عملکردهای سکونت ،کار ،رفت و آمد و اوقات فراغت در یک ناحیه خان است .در مکتب مدرنیسم،
موقعیت ،مکان ،فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد (حسینزاده دلیر و هوشیار .)212 :1331 ،جغرافیای
پستمدرن ضمن نفی یکساننگری و همانندگرایی پدیدههای مکا نی ،بازگشت به پارادایم تفاوتهای
مکانی ،افتراق مکانی و ناحیهگرایی را مطر میسازد .شکست اجتماعی شهرسازی مدرن را میتوان
عامل اصلی انگیزههای پیدای شهرسازی «پستمدرن» دانست .شهرسازی مدرن نتوانست در ایجاد
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ارتباط با ساکنان و شهرنشینان موفق باشد و از اینرو پستمدرنیسم ابزاری است برای ایجاد ارتباط در
سطو مختلف زندگی شهری میان ساکنین شهر و بخ های مختلف شهر .طراحی شهری مدرنیستی،
بهکل شهر توجه میکرد که این قضیه در پروژههای لوکوربوزیه و ساخت و سازهای متعاقب برنامهریزی
شهری ،مشهود است .شهر را به روش انتزاعی از باال میدیدند؛ بهمثابهی کلیتی در فضا که نیازمند نظام
دهی و مدیریت بود .برعکس ،طراحی شهری پستمدرن ،به بخ های شهر توجه میکند .به مکانهای
مشهود و معنا و سرزندگی این مکانها و در مخالفت با انتزاعها و ملیتگراییهای مدرنیسم بحث
میکند .طراحی شهر مدرنیستی به مسائل اجتماعی توجه میکند و معتقد است که فنآوریهای نوین،
ارائهدهنده راهحلهایی برای مسائل اجتماعیاند .طراحی شهری پستمدرن درگیر مسائل اجتماعی
نیست و آنها را فرای حوزهی عمل و تواناییهای میبیند .چنین مالحظاتی را آرمانشهر گرایانه
میداند .به هر حال ،فشار زیادی برای مشکالت عمومی در فرآیند طراحی ،بهعنوان واکنشی در برابر
طر های ساختوساز دوباره مدرنیست ها وجود داشته است .هرچند این فشار بر مسائل محلی متمرکز
بوده است تا موضوعات جهانی.
طراحی شهری پستمدرن ،تأکید مدرنیستی بر خرد ،نظم و هندسه را رد میکند و برای رسیدن بره
تنوع و تفاوت تقال میکند .طراحی شهری پستمدرن به اختالط کاربردهای زمین ،برای سرزنده کرردن
به مکانهای شهری ،عالقه نشان میدهد زیرا که این عمل در تعارض با تمایل مدرنیستی ،به جدا کردن
کاربردهای زمین در مناطقی از طریق سازماندهی خردگرایانه است .طراحی شهری پسرتمدرن سربکی
گزینشی اختالطی دارد و از دورههای تاریخی مختلف مطالبی به وام میگیرد و شهر را بهمثابهی کلیتری
میبینررد دارای پیوسررت ترراریخی و مکررانی ،درحالیکرره طراحرری مدرنیسررتی پیونرردهای را از گذشررته
میگسلد و فق به آینده نگاه میکند .طراحی شهری پستمدرن ،سخن بازگشت به خیابانهای شهر،
میدانها و ساختمان های کم ارتفاع است ،بررعکس دیردگاه مدرنیسرتی ،کره سراختمانهای بلندمرتبره
مستقر در پارکها را مطر میکرد ،بیشباهت به طراحی شرهری مدرنیسرتی ،کره مطرر کننردگان
همکارانی با افکرار مشرابه بودنرد و بحثشران ایرن برود کره نظریرهای منسرجم دارنرد .طراحری شرهری
پستمدرن ،مجموعهای از واکن ها و حساسیتهایی است کره در طری زمران در پاسرخ بره مدرنیسرم
شکلگرفتهاند .دامنهی این واکن ها از رد صری اندیشههای انتزاعری مدرنیسرم ،ترا درخواسرتی بررای
انسانی کردنشان گسترده بود (مردنیپور .)111 :1322 ،پسرتمدرنیسرم در چرارچوب پرارادایم توسرعه
پایدار به ارائهی الگوی توسعهی پایدار شهری پرداخته و در طر و برنامههای خرود تحروالتی را داشرته
است (پارسیپور و ضیاءتوانا .)71 :1322 ،تأثیر جنب پستمدرن بر شهرسازی معاصرر بسریار مشرهود
است .در حقیقت بخ اعظمی از پیشرفت شهرسازی پستمدرن حاصرل تغییرر نگرههرا و اندیشرهها و
مبانی نظری است (رفیعی و دان پور .)111 :1331 ،شهرسازی پستمدرن که تا حدود زیادی بر اساس
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فرکتال انجام میشود ،میتواند تأثیرات مثبت و مفید زیادی را در شهرها داشته باشد که در جدول زیرر
به این تأثیرات بر روی عوامل اجتماعی و کالبدی شهر و ...اشاره شده است (جدول.)1
جدول  -3تأثیر فرکتال بر ابعاد توسعه پایدار شهري
ابعاد

تأثیر فرکتال

اجتماعی

ایجاد معنا و هویت بخشی به بافت شهری ،رنگ تعلق و حس مکان،
پویایی و سرزندگی ،افزای تمایل ساکنین به ماندگاری در شهر

اقتصادی

افزای

توان توریستپذیری

کالبدی

ایجاد پیچیدگی مطلوب ،نظم در بینظمی ،تنوع و گوناگونی

نهادی

مدیریت شهری کارآمد ،تسهیل حکمروایی شهر

زیستمحیطی

ایجاد فضای سبز همگن با طبیعت ،پویایی اکولوژیک

مأخذ :نگارندگان1323 ،

جمعبندي و نتیجهگیري
فضای پستمدرنیستی موجب تغییرات در حوزههای شهری برهویر ه در امرر برنامرهریزی شرهری و
توسعه شده و با دگرگونسازی فرهنگی و اندیشهکاوانه همراه بوده است .در دورهی مدرن ،برنامه ریرزان
شهری با طراحی آگاهانه شهر به صورت یک «شکل بسته» درصدد تسل به شهر به عنوان یرک «کرل»
بودند؛ در حالی که پستمدرنها فرآیند شهری را غیر قابل کنترل و « آشفته » در نظرر میگیرنرد و در
آن «هرج و مرج» و «تغییر» در وضعیتهای کامالً «باز» عمل میکننرد .همچنرین شهرسرازی مردرن،
شهر را قسمت قسمت کرده و اجتماعات محلی در هویرت و پویرایی شرهر نقشری ندارنرد در حرالی کره
برعکس آن ،در شهرسازی پستمدرن احیرای محلرهها و اجتماعرات شرهری و فرهنگهرای متفراوت از
اهمیت خاصی برخوردار است.
برای رهایی از بحران بیهویتی و جوابگویی بره ابعراد روحری و روانری سراکنانی کره در منطقرهی
توسعهی پیوسرته و ناپیوسرته جدیرد شرهرها زنردگی مریکننرد ،الزم اسرت کره در تمرامی مراحرل از
تصمیمگیری برای احداث این مکانهای جدید تا مکانیابی و مدیریت آنها ،بره مبحرث هویرت شرهری
توجه شود .از قابلیتهایی که میتواند در ایجاد هویرت شرهری تأثیرگرذار باشرد وی گریهرای طبیعری،
اجتماعی و کالبدی منحصربهفرد است و استفاده از هندسه فرکتال میتواند در ایجاد شهری برا سریمای
خان که بخشی از وی گیهای هویت شهری است ،مؤثر باشد .در واق طراحی فضای شهری برر اسراس
فرکتال موجب سرزندگی شهری و ارتقاء کیفیت فضای شهری میشود و بستر مناسبی برای شکلگیری
حس تعلق به مکان در ساکنین شهر است؛ از اینرو توجره بره جغرافیرای شرهری برا سراختار فرکترالی
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می تواند حس تعلق و در ادامه تمایل به ماندگاری شهروندان را در شهر افزای دهد .از طرفری کیفیرت
بسیار ضروری که در همهی شهرهای زنده مشترک است پیچیدگی سازمانیافته است .معیار پیچیردگی
به معنای هماهنگی ،تنوع و ایجاد وحدت در مناظر شهری است .در واق این معیار باعث تحریک حرس
بصری و ارتقای کیفیت فضا خواهد شد .از وی گیهای فرکتالهرا پیچیردگی و غیرقابرلپی بینی برودن
است که استفاده از این قابلیتها میتواند شهر را به یک رویداد هیجانانگیز برای ساکنان تبدیل کنرد و
آن را از یکنواختی درآورد و موجب جذابیت جغرافیرای شرهر شرود .شرهرهای زنرده فرینفسره وی گری
فرکتالی دارند و این وی گی در کلیهی سیستمهای زنده مشترک است .بدین منظور برای بیاثرر کرردن
آسیبهایی که گریبانگیر بافت شهری جدید شده است ،باید در مورد اهمیرت ارتبراط سلسرله مراتبری
بحث شود و اینکه چگونه معیار فرکتالی بودن را میتوان به عنوان شررط اصرلی در سرنج موفقیرت
ساختار هندسی شهرها به کار گرفت .همانگونه که گفته شد الگوهای توسعهی شرهری فضرایی بسریار
پیچیده هستند و نیاز به چارچوب نظری و روششناختی دارنرد .همچنرین فرآینرد پراکنردگی از مراکرز
شهری ،روشهای چند بُعدی و متفاوتی دارد که باید با هم مورد استفاده قرار گیرند .بُعد فرکتال یکی از
روشهاست که میتواند به درک ما از توسعهی فضای شهر کمک کند .در حقیقت نیاز به بُعد فرکتال از
آنجا ناشی میشود که ابعادی از هندسه فرکتال را که برای محاسربهی منراطق شهرنشرین الزم اسرت
اندازهگیری میکند.
با بُعد و ریتم فراکتالی میتوانیم برای توسعه و بازسازی ،الگوهایی پیشنهاد دهیم .در حال حاضر
ناهماهنگی بناهای تازهساخت با بافت شهرها ،یکی از مشکالت توسعه است اما با مدلسازیای که با
کمک بُعد فراکتالی انجام میدهیم ،میتوانیم نظم پنهانی بافت نظم زیرساختی -خودتشابهی پیوستگی
را به دست آوریم و به این مسئله پاسخ دهیم که بنا ،مناسب بافت طراحیشده است یا خیر .نتایج
حاصل از این گزیده حاصل اندیشهها ،مفاهیم و تالشهای صاحبنظران و دستاندرکاران برنامهریزی
شهری در سراسر جهان است که پس از دههها بحث مداوم و با تالش فراوان و دشواریهای بسیار به
دست آمده است .از اینرو میتوان امید داشت که این تالش هر چند کوچک ،در کنار سایر تالشهای
هم سنگ در این زمینه ،انگیزهی مناسبی برای عمق بخشیدن به رویکردهای جدید در عرصهی جغرافیا
و برنامهریزی شهری باشد.

منابع
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