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چکیده

آیندهپژوهی ارتباطی دو ســویهای با انسانشناسی ،جامعهشناسی و فرهنگ م ّلتها دارد .از این حیث ریشهیابی نسبت
بین برنامهریزی و فرهنگ در نظام توســعه شهری با رویکرد آیندهپژوهی ضرورت مییابد .هدف از تشریح این نسبت
توجه به هدف مقاله که
نیز چشــمانداز آیندهای مؤ ّید نظام شهری با مختصات و نمادهای اســامی  -ایرانی است .با ّ
کمی براي آن برگزیده
تبیین جایگاه برنامهریزی فرهنگیشــده در شهر اسالمی  -ایرانی است ،روش تحقیق کیفی ـ ّ
شده است .پژوهش حاضر داراي دو بخش اصلی است ،در گام اول مبانی روششناختی تدوین الگوی بومی بر مبنای
پیوند فرهنگ و برنامه ریزی تدوین شــده است .بر مبنای رویکرد برنامهریزی فرهنگیشده نیازمند ایجاد ساختارهای
جدید در نظام برنامهریزی شــهری و منطقه ای هستیم .این ساختارها در ابعاد سطح کالن شامل تدوین نقشة مهندسی
فرهنگی کشــور و رصد فرهنگی بر مبنای مز ّیتهای منطقهای است .سطح تحلیل شهر نیازمند برنامه جامع با رویکرد
آیندهپژوهی است که نظام مدیر ّیت شهری نیز باید با آن منطبق و چشمانداز شهر بر اساس مبانی سیستم فرهنگیشده
تدوین شود .ورود فرهنگ در متن برنامهریزی در سطوح مکانی و مقیاسهای مختلف زمانی میتواند به تحقق الگوی
اسالمی -ایرانی کمک نماید .ســپس در گام دوم ،کاربرد مبانی و روشهای آیندهپژوهی در راستای تدوین الگوی
فرایندی سیســتم برنامهریزی فرهنگیشده در نظام توسعة شــهری بر مبنای مدلیابی ساختاری تفسیری ،تجویز شده
توجه به دو مؤلّفة فرهنگ و آیندهپژوهی تحلیل و
اســت  .در این الگو ،ضعف نظام برنامهریزی شهری بر مبنای عدم ّ
سپس ارتباط و پیوند سطح تحلیل شهری ،منطقهای و م ّلی در گامهایی ّ
مشخص و تبیین شده است.
واژگانکليدي :آیندهپژوهی ،سیستم برنامهریزی فرهنگیشده ،شهر اسالمی  -ایرانی ،مدلسازی ساختاری تفسیری.
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مقدّ مه
فرهنگ مفهومی اســت که از پیچیدگی باالیی برخوردار است،
و بــرای فهم آن نیازمند سادهســازی و شفافســازی هســتیم .این
سادهســازی در تحقیق بر اســاس تع ریف فرهنگ ،تبیین کارکردها
و شــیوة عمل در قلمرو مکانی و زمانی صورت م یپذیرد .از این رو،
بر مبنــای پیچیدگی باالی آن از بعد موضوعــی ،به صورت الی های
تع ریف شــده اســت .از بعد «زمان» ،گذشته ،حال و آینده را در بطن
خود دارد .الیة اعتقادها و باورها ،ریشه در گذشته ،الیة رفتارها بر مبنای
کارکردهای فرهنگ ،ریشــه در زمان حال و الیة ارزشها ،مطل وبی ّت
فردی و اجتماعی ریشــه در زمان آینده دارد؛ بــه طور مثال در حوزة
روشهای آیندهپژوهی ،اخذ نظر خبرگان در روشهایی مانند طوفان
فکری ،دلفی ،سناریو و  ...در جهت تبیین آیندههای مطلوب اشاره به
الیة ارزشها و مطل وبی ّت فردی (آینده) دارد .در جمعبندی« ،فرهنگ»
عبارت اســت از رفتارهایی که بر پایة اعتقادهــا و باورها ب رای خلق
و تق ویت ارزشها در ســه بعد زمانی گذشــته ،حال و آینده صورت
م یپذیــرد .با این رویکرد ،تع ریف ویلیامز از فرهنگ به عن وان «روش
کلی زندگی» قابل تحلیل است که زندگی بر مبنای اعتقادها و باورها
در جهت آیندهسازی بر پایة ارزشها و رفتارهای روزمرة اف راد به دست
م یآید (.)willamas, 1966
بــا وجــود رویکردها و روشهــای متع دّد م رتبط بــا ب رنام هریزی و
سیاستگذاری فرهنگی ( ،)Bianchini, 1999اکنون الگوی فرآيندي
که بت واند به صورت گام به گام ،ســطح تحلیل شهر و مل ّی را پی وند
دهد وجود ندارد؛ لذا مســالة اصلي عبارت از تبیین الگوی ف رایندی
سیستم ب رنام هریزی فرهنگ یشدة شهری با رویکرد آیندهپژوهی است،
که با ســاختار اج رایی کشــور نیز قابلی ّت انطباق داشته باشد .ب راي
پاسخگ ويي به مســأله تحقيق ،ابتدا رویکردها و روشهای مختلف
کاربردي شناســایی و بررسی شدند .ســپس اين مبانی و روشها با
مدلسازي ساختاري تفســيري ،با هم ترکيب شدند .حال در ارتباط
با مسألة فوق سؤال این است که الگوی ب رنام هریزی فرهنگ یشده در
نظام ب رنام هریزی و توسعة شهری بر پایة مبانی و روشهای آیندهپژوهی
چه مختصاتی دارد؟ ب رای تبیین این پرسش و تش ریح مسأله ،نیازمند
بررسی و تحلیل مبانی و روشهای آیندهپژوهی هستیم .زی را مبانی
و روشهای آیندهپژوهی م یت وانــد امکان تبیین جایگاه ب رنام هریزی
فرهنگ یشده شهری را ف راهم نماید .نتيجه پژوهش ،عبارت است از
ط راحی الگوی سیســتم ف رايندي ب رنام هریزی فرهنگ یشده که نظر
خبرگان آن را تأييد م يکند.
روششناسی پژوهش
توج ه به هدف مقاله که تبیین جایگاه ب رنامهریزی فرهنگ یشده
با ّ
در شــهر اسالمی  -ای رانی است ،روش تحقیق کیفی ـ ک ّم ی ب راي
آن برگزیده شده است .پژوهش حاضر داراي دو بخش اصلی است.
بخش بررســی و تحلیل مبانی نظری ب راي گام اول ،مناســبت رین

روش تحقیــق کیفی تشــخیص داده شــد .در ایــن مرحله مبانی
نظری تدوین شده اســت .ب راي گام دوم کاربرد مبانی و روشهای
آیندهپژوهی در ب رنامهریزی فرهنگی تدوین الگوی سیستم ف رایندی
بر مبنای مدلسازی ساختاری تفسیری ،تبیین و تحلیل شده است.
اطالعــات به دســت آمــده از خبرگان بــا اســتفاده از تکنیک
مدلســازي ساختاري تفســیري( 1)ISMتحلیل شدهاند .مدلسازي
طراحی سیست مها ،به ویژه
ســاختاري تفســیري یکی از روشهاي ّ
سیســت مهاي اقتصادي و اجتماعی اســت .مدلســازي ســاختاري
تفســیري ،رویکردي اســت که با بهرهگیري از ریاضی ّات ،رایانه ،و
طراحی سیست مهاي بزرگ و پیچیده
نیز مشارکت
ّ
متخصصان ،به ّ
م یپردازد (.)warfield, 1976: 345
مدلسازي ساختاري تفسیري توسط وارفیلد (،1990 ،1976 ،1974
 )2002معرفی و توسعه داده شد .این تکنیک ،اف راد و گروهها را قادر
م یسازد که روابط پیچیدة بین تعداد زیادي عناصر را در موقعی ّت
پیچیدة تصمی مگیری ترســیم کند (.)charan & etal, 2008: 368
این تکنیک ،مدلهاي ذهنی ناپیوســته و غیرشفاف را به مدلهاي
قابل مشــاهدة خوب و تع ریف شده تبدیل م یکند(.)sage, 1997
این تکنیک م یت واند به عن وان ابزاري ب راي نظم بخشــیدن و جهت
دادن به پیچیدگی روابط بین متغی ّرها عمل کند.
روش نم ونهگیــري در ایــن گام ،نم ونهگیــري هدفمند اســت.
خبرگان مختلفی ب راي پوشــش دادن به این معیارها و شــاخ صها
بررســی شــدند که در نهایت مشــخّ ص شــد با  12تن از خبرگان
تخصصی و کیفی پوشش داده م یشود .تعداد
تمام شــاخ صهاي ّ
اعضاي کمیتة شــرکتکننده در مدلسازي ساختاري تفسیري بین
 4تا  14نفر پیشــنهاد شــده است .بررســی بر روي تحقیقاتی که
روششناسی مدلسازي ساختاري تفسیري را انتخاب کردهاند ،این
امر را تأیید م ینماید (اصغ رپور.)131: 1382 ،

مفاهیم و مبانی ب رنام هریزی و فرهنگ
توج ه به
ب رنام هریزی به تنهایی از پ ویایی کافی برخوردار نیست .با ّ
توج ه به انسان در عصر مدرن ،ماهی ّت
توسعة علم و فناوری و کاهش ّ
ب رنام هریزی را در تقابل با انسان معاصر ق رار داده و از پ ویایی آن کاسته
اســت .هنگامی که به بررسی تکامل مکاتب مدی ریّت و ب رنام هریزی
توج ه به نیازهای انسانی
میپردازیم در مییابیم سیر تکامل به سوی ّ
توج ه
پیش رفته است .از سوی دیگر به پیچیدگ یها و توسعة فناوری ّ
دارد .حال ســرعت توسعة فناوریهای نو به اندازهایی است که می زان
توج ه به مبانی انسانی در مقابل آن ناچیز و کم رنگ است و حس
ّ
میشود که منشاء ب رنام هریزی ب رای فناوری است نه انسان ،که نشان از
عدم پ ویایی ب رنام هریزی در عصر مدرن دارد.
از ســوی دیگر عاملی کــه م یت واند این پ ویایــی را احیا نماید
فرهنگ برخاســته از انســان و سیر تکاملی او اســت .در رویکرد
ای رانی اســامی ورود مبانی فرهنگی و اخالقی در نظام ب رنامهریزی

توج ه ق رار گیرد .ب رای عملیاتی کردن این رویکرد
شهری باید مورد ّ
نیازمند ب رنامهریزی فرهنگ یشــده ،با نگاهی آیندهپژوهانه هستیم.
لذا تحقیق حاضر به دنبال بررســی رابطــة فرهنگ و ب رنامهریزی
است تا ابعاد تأثیر آن را بر شهر تحلیل کند.
ماه ّی ت فرهنگ

ماه ّی ت ب رنام هریزی

ماهی ّــت ب رنامهریزی با عمل اجتماعــی بی شت رین ارتباط را دارد.
ب رایشناخت واقعی ّت ،نیازمند کنش با پدیدههای اجتماعی هستیم.
در تبییــن جایگاه نظام ب رنام هریزی در ایــران و ارتباط آن با چ رایی
و جایگاه توســعه در ای ران در مقایســه با کشــورهای توســع هیافته
م یت وان در گام اول به عن وان مصداق عملی ب رنامهریزی اشاره نمود.
ریشــة این واقعی ّت اجتماعی در حوزة ب رنام هریــزی را در چند دهة
گذشته م یت وان در مبانی اقتصاد سیاسی کشور و به عبارتی اتکای
مدی ریّت کشور به اقتصاد نفتی جستجو نمود.
ب رنام هریزی ،متأثر از تح ّوالت چند دهة اخیر و پافشاری بر گ رایشهای
مبتنی بر جنســی ّت ،قومی ّت و منطقهگ رایی و طــرح ایدههای نظری
جدید در علوم اجتماعی در وضعی ّت آشــفتهای قــرار دارد .در تبیین
آیندة ب رنام هریزی شهری در ای ران به اعتبار آن که با پیچیدهت رین پدیدة
هستی یعنی «شهر» سرو کار دارد ،بسنده کردن به معنای تج ربی علم،
توج هی به مبانی ارزشی و فرهنگی جامعه
به معنای نادیده گ رفتن و ب ی ّ
اســت .با این مبانی ،ب رنام هریــزی موضوعی ّت و کارایی بی شتری پیدا
م یکند .در ادامه ،هدف نظ ریة ب رنام هریزی در ش رایط کن ونی میت واند،
ورود مبانی ارزشــی و فرهنگی و تج ربــهای م رتبط با آن در این حوزه
و کاربردی کردن و انتشــار نتایج آن باشــد که منجر به تبیین عمل
توج ه به نقش انسان
اجتماعی ب رنام هریزی در حوزة عدالت اجتماعی و ّ
در این عرصه میگردد (اق وامی مقدم.)7: 1389 ،
لــذا ب رنام هریــزی نیازمنــد جایــگاه جدیــدی(Harvey, 2003؛
Young, 2008؛ فاضلی )1391،اســت .حوزة ب رنامهریزی در اشکال
آمایشــی و ّ
تفک ــر راهبردی قابل طبقهبندی اســت .لذا جســتجو

فلسفة فرهنگ و آیندهپژوهی

فلســفة فرهنــگ را م یت وان« ،دانش عهــدهدار تبیین ،تحلیل و
تعلیل عقالنی احکام کلی فرهنگ» دانســت .از آنجا که فلسفه
فرهنگ متصدی مطالعة عقالنی فرهنگ است ،م یت واند در شمار
دانشهای فلســفی ق رار گیرد .روش تحقیق در فلســفة فرهنگ،
عقالنــی و رویکرد مطالعاتی آن ف رانگر و قضاوتی و مســائل آن،
احکام کلی هست یشناســی و معرفتشناسی است .مسائل فلسفة
فرهنگ ،احکام کلی شامل مباحث هست یشناختی ،گ ونهشناختی،
معرفتشــناختی ،ارزششــناختی ،روششــناختی ،قاعدهشناختی
فرهنگ است(رشاد.)4-6 :1390،
بر ایــن مبنا ،رویکــردی نو در حــوزة هست یشناســی فرهنگ
ارائه م یشــود که بر اســاس معرفتهــای ن وینی بر پایــة رویکرد
«تص وی رپردازی از آینده» حاصل شــده اســت .این گ ونه اســتدالل
در حــوزة هست یشناســی فرهنــگ ،در تدویــن آیندههای ممکن
و محتمــل کاربــرد دارد .عناویــن اصلی مبانی فلســفی فرهنگ
عبارتند از :کلنگری ،ارزشبنیان و آیندهسازی ،پایداری و پ ویایی،
انسانمحور و جامع هزا بودن ،تفاوت در فرهنگها ،تن ّوع فرهنگی،
و رویکرد پی وند مکان -فرهنگ.
مفهوم اولی ّه که از فرهنگ ارائه شــد ،مفهومی ســاده بود که در
صورت جست و جو ب رای توسعة الی ههای فرهنگ و ارتباط عملی
در ب رنامهریزی ،با نگاهی آیندهپژوهانه تدوین شده است .این مفهوم
از نظر فلسفی منسجم و از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:
الــف -فرهنگ به عنــوان «شــیوه زندگی کل جامعــه» که در
برگی رنــدة «اصــول رفتار ،پوشــش ،زبــان ،آداب و رســوم مذهبی،
هنجارهای رفتاری و باورها» است (.)Young, 2008
ب -فرهنــگ در زمینههای تاریخی و می راث فرهنگی ناملموس
در نظر گرفته م یشود.
ج -فرهنــگ در ارتبــاط با محیط ،میــراث فرهنگی ملموس و
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فرهنگ واژهاي اســت كه كاربردهاي زيــادي دارد ،به اين دليل
كه ب راي توصيف چيزهاي بسيار متفاوتي به كار برده م يشود .اين
امر ممكن است به ســردرگمي بزرگي منجر شود .چنين وضعي ّتي
نيازمند آن است زماني كه دربارة «فرهنگ» صحبت ميكنيم ،بايد
به طور دقيق روشــن كنيم مفهوم فرهنگ در نزد ما به چه معناست
( .)abraham, 2010در ادامــه بــه مبانــی هست یشناســی فرهنگ
پرداخته م یشــود ،این مبانی فلســفی و هست یشناســانه بر مبنای
ســؤاالت زیادی کــه در ذهن ایجاد و هم واره در پاســخ به آنها با
کلماتی مانند ،مبهم ،ب ینهایت و  ...ق رار داده م یشود ،و یا مباحثی
که «ام ِر مســل ّم»« ،امر بدیهی» و «ام ِر طبیعی» فرض م یشود تبیین
شده است .هر آن چه که به مثابه ام ِر مس ل ّم ،بدیهی یا طبیعی به ما
عرضه م یشود ،به نوعی ،محصو ِل انباشتگی زمانی در مکان است.
لذا نیازمند شفافسازی ماهی ّت و تع ریف فرهنگ است.

ب رای ارائة منطقی ب رای تغییر ســاختار ب رنامهریــزی ،م یت وان از دو
مؤلفــه فرهنــگ و آیندهپژوهی که تعامــل دو ســویه دارند ،بهره
جست .فرهنگ زمینة بنیادی تمامی اشکال ب رنام هریزی است .این
رویکرد کلید حل مشــکل نظ ری ّة ب رنام هریزی است .ارتباط فرهنگ
و آیندهپژوهی ،بی شتر به نظ ری ّة ب رنامهریزی م ربوط م یشــود و این
کار از ط ریــق دیدگاه ها و تأکید عملی و جمعی بر جایگاه نظری
تئومدرن و دیدگاه تفسیری نظ ری ّه ب رنامهریزی پست مدرن ،ارتباطی
انجام م یپذی رید .هیچ کدام از این مکاتب اصلی به طور منســجم
بــا فرهنگ ســرو کار ندارند ،لذا ابتدا باید با روشن ســازی مفاهیم
مدرنیته و پســت مدرنیته نســبت به نظ ری ّــة ب رنامه ریزی ،مبحث را
آغــاز کنم تا نه تنها زمینهای توصیفی ،بلکه زمینه ای انتقادی ب رای
بازنگری ارائهشــده ،ایجاد گردد .در این راه رویکرد آیندهپژوهی با
توج ه به تأکید بر مبانی روشی و معرفتی م یت واند کمک نماید.
ّ
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چش مانداز فرهنگی در نظر گرفته م یشود (.)Young, 2008
با این وجود ،اکنون جا دارد از تع ریف سادة ارائه شده با بیان یک
هست یشناســی عمی قتر از فرهنگ دفاع شــود .این هست یشناسی
نشــانگر منابعی اســت که این تع ریف الی های و آیندهنگ رانه از آن
گرفته شده است و باید بت واند به مسائل فلسفی مهم که به ماهی ّت
فرهنگ م ربوط م یشود و به واسطة بود یا نبود می راث طبیعی ایجاد
م یشود ،پاســخ دهد .یکی از مباحث مهم در حال حاضر در این
خصوص این اســت که تا چه حد م یت وان تص ّور کرد که محیط
طبیعی(کالبد) در گذر زمان بر فرهنگ تأثیر دارد.
آیندهپژوهی ،2شــاخهای از علوم انســانی اســت که با ویژگ یهای
انســانی جامعه ارتباط تنگاتنگــی دارد .از این رو ،بــه مبانی نظری و
فلسفی رایج در جامعه بستگی مستقیم دارد .بر این قیاس ،آیندهپژوهی
دانشــی ارزشبنیان اســت ( )Malaska, 2003: 13و ارتباطی دو س ویه
با جهانبینــی ،ایدئ ولوژی و فرهنگ ملتهــا دارد .ارتباط فرهنگ و
توج ه به فضای کالبدی بر مبنای سطح تحلیل
آیندهپژوهی مســتلزم ّ
شهر در جهت تدوین الگوهای اسالمی ـ ای رانی است.
ارزش ،به عن وان مطل وبی که در زمان حال منجر به آیندهســازی
م یشود ،عامل پی ونددهندة حال به آینده است که در بطن فرهنگ
وجود دارد و به عن وان مفروضة پای هایی این رویکرد هست یشناســی
فرهنگ طرح م یشــود .در مفهومشناســی زمان در هست یشناسی
فرهنــگ ،به عن وان عاملی مســتقل در نظر گرفته م یشــود که در
محدودیّــت مادی عمل م ینماید .خارج از این عالم مادی ،ماهی ّت
زمان متفاوت اســت ،و علّت آن کمتر بودن محدودیّتها اســت.
()Binti Wan Zakaria,2010

الگوی سیستم ب رنام هریزی فرهنگ یشده
مفهوم «فرهنگیسازی» و «سیســتم فرهنگ یشده» نشانگر ارزش
مطالعــات ب رنام هریزی و به کارگیری ب رنام هریزی در ج وامع اســت .از
ط ریق در کنار هم ق رار دادن اصول ب رنام هریزی و فرهنگ و شکلدهی
یک رابطة سودمندتر ،ارزش شناخته نشدة فرهنگ میت واند به تغییر
ســاختار ب رنامهریــزی کمک کنــد .در این جا ب رای رســیدن به این
منظور ،الگوی ب رنام هریزی مبتنی بر فرهنگ و «سیســتم ب رنام هریزی
فرهنگ یشده« ( )Young, 2008بررسی و تحلیل شده است.
منظور از واژة جدید ،فرهنگ یســازی 3استفادة بازتابی ،4انتقادی،
اخالقی و ب هکارگیری فرهنگ در ب رنامهریزی شــهری و منطقهای و
نیز در ب رنامهریزی راهبردی غیر فضایی 5است .خوشبینی اجتماعی
در حیطــة فرهنگ امری بســیار مهم اســت .ویژگ یهــای عمیق
و مؤث ّــر فرهنگ نیــز کمتر در معرض تأثی رپذیری از دســتکاری
سیاستهای رسانه ای ق رار داشته و بر این اساس ،فرهنگ م یت واند
به عن وان مبنایی بــرای ب رنام هریزی قاطعانه تر 6قــرار گیرد .این نوع
ب رنام هریــزی می ت واند انگیزه ای ب رای مشــارکت ج وامع باشــد؛ زی را
عملکردی اســت که از ط ریق آن ج وامع آســانتر مورد شناســایی

ق رار م یگی رند (پیشــین) .از نظ ری ّهها ،اصول ،شناختها و مثالهای
ب رنامهریزی زیادی در روند طرح سیستم فرهنگی شده استفاده شده
است که منابع زیر را در بر م یگی رند:
 .1نظ ری ّه فرهنگی،
 .2نظ ری ّه ب رنامه ریزی؛ (ســاندرکوک  2000و ( ،2006طرح پســت
مدرن)؛ هیلی (استفاده از م واد زیباشناختی) 7؛ هایدن (ارزش حافظة
عمومی و چشــم انداز)؛ النــدری (جعبة ابــزار و خالقی ّت)؛ هاکز
(ستون چهارم پایداری))،
 .3دیدگاه متون م ربوط به اصالح ب رنامه ریزی ،شهرسازی و ایجاد
خالقیت (ب راتی1390 ،؛ ،)Young, 2008
 .4شــیوه های کنترل 8و نظــارت بین المللی ،سیاســت گذاری
توسعه و ب رنامه ریزی جهانی،
 .5رویکردهای کن ونی ب رنامه ریزی راهبردی،
 .6رویکرد آینده پژوهی (.)kusat 2011
منابع گســترده و متنــوع در نظام ب رنامه ریزی فرهنگی شــده در
جدول شــمارة  1آمده است .این منابع در برگی رندة م وارد طرح شده
در باال هستند.
جدول شمارة  :1نهادهای پشتیبان نظام ب رنامه ریزی فرهنگی شده

سطح تحلیل

سیاسات نظارتی

ملی

سازمان های تجاری و
مردم نهاد دولت

شهر

دولت محلی

بین المللی

بانک جهانی -یونسکو
 ،WCCدستور کار 21
منشورهای بین المللی

شیوه های جهانی

برنامه ریزی راهبردی توسعه
پایدار
مدیریت محل دو -فرهنگی
رصد فرهنگی ،بازاریابی
مکان
مدل نقشه فرهنگی
راهبرد گردشگری فرهنگی

شـکلدهی جدیـد ب رنام هریـزی شـهری بـر پایـه رویکرد

ب رنام هریـزی فرهنگ یشـده و آیندهپژوهـی

ب رنام هریزی شــهری تا کنون ت وانســته اســت در ف رایند مقابله با
چالشها و مســائل جامعه ،م راحل تکاملی را در پیش رو داشــته
باشــد .موضوعهایی مانند تخ ریب گســتردة محیط زیســت ،رشد
ناهمگون شــهرها و گرمایش زمین از مصادیقی هستند که نیاز به
همگ رایی ب رنام هریزی شــهری و آیندهپژوهی را ضروری م ینمایند.
لذا هــدف اصلی آیندهپژوهی بهبود آزادی و ســطح رفاه بشــر و
افزایش امید به آیندهای مطلوب اســت( .)Bell, 2003: 45شــرایط
موجود شهرهای کشــور ،وضعی ّت خط رناکی است .لذا ب رنامهریزی
شهری در کشــور نیازمند بازنگری است .چ را نسخه موجود امکان
حل مشــکالت و مســائل را ندارد .بناب راین با وجــود روند تکامل
توج ه به رویکردهای
ب رنامهریزی شهری و برخی دستاوردها ضرورت ّ
جدیــد ماننــد ،ب رنام هریــزی فرهنگ یشــده و آیندهپژوهی اهمی ّت
افزونتری یافته است.

بوم یسازی آیندهپژوهی بر پایه فرهنگ یسازی ب رنام هریزی

در جامعه

تحقق ب رنام هریزی فرهنگ یشده با رویکرد آیندهپژوهی از

طریق کنش با واقع ّی تهای اجتماعی

نظ ری ّهها و مشــاهدههای علمی تحت تأثیر ذهنی ّت مشــاهدهگر
است و ذهنی ّت مشــاهده گر نیز از محدودیّت عالم هستی ،مکان
و فضــا تأثیر م یپذیــرد .این دو تأثیــر در کنش بــا واقعی ّتهای
اجتماعی امکان نمود پیدا م یکند .در شیوههای استداللی کن ونی
امکان شــناخت منشــاء تأثیر بر عالم هســتی مــادی و کنترل آن
مهیا نیســت ،ولی از ط ریق تعامل با پدیدههای اجتماعی م یت وان
به بخشــی از نتایج مورد نظر دســت یافت .بناب راین مشاهداتی که
علم بر اســاس آن شکل م یگیرد ،به ذهنی ّت انسان و ابعاد مکانی
وابســته اســت؛ به عبارتی ذهنی ّتهای شکل گرفته ب هخصوص در
عرصههای اجتماعی از تن ّوع و تفاوتهایی برخوردار هستند.
در ایــن میــان ب رنام هریزی ،بی شت ریــن تعامل را بــا عرصة عمل
اجتماعــی دارد .ورود مبانــی حــوزة انســان و مــکان در عرصــة
ب رنام هریزی از اهمی ّت ویژهای برخوردار است؛ به عبارتی ،ب رنام هریزی
فرهنگ یشده تفاوتهای نگرشی و کالبدی را مد نظر ق رار میدهد
و ارتبــاط تنگاتنگ با آیندهپژوهی و توســعة پایدار را در درون خود
دارد .م رتب طت رین عرصه با این مباحث حوزة ب رنام هریزی شهری است.
روشهـا و مبانـی آیندهپژوهـی متناسـب بـا ب رنام هریزی

فرهنگ یشـدة شـهری

ارائه چش ماندازهای نو بر مبنای روشهای آیندهپژوهی در حوزة

مراحـل تدویـن الگـوی فراینـدی سیسـتم ب رنام هریـزی

فرهنگ یشـده بـا رویکـرد آیندهپژوهـی

یافتههــاي حاصل از مدلســازي ســاختاري -تفســیري ،تبیین
جایگاه جدید سیستم ف رایندی ب رنامهریزی فرهنگ یشده با رویکرد
آیندهپژوهی اســت که بــراي این امر مه مت ریــن کار ،خلق الگوی
ف رایندی اســت .در ادامه ،این الگوی ارائه شده است .بعد از بررسی
هر کــدام از رویکردهــا ،تحلیــل تجمیعی و پایانی در ســه گام
خالصه شده است.
* ایــن تحلیل بــه ف رایندهاي فرعی رویکردهای بررســی شــده
پرداخته و مشــخص م یکند هر کدام از رویکردها به چه مسائلی
م یپردازد و موضوع محوري هر کدام چیست؟
* لــزوم ترکیب آنهــا در ف رایندی جامع و نقــاط قابل تکمیل
رویکردها پرداخته م یشود .وقتی تمام روشها و رویکردهای مورد
بررســی در کنار هم و با هم ق رار م یگی رند ،نقاط قابل اســتفاده و
نقاط قابل تکمیلِ هر کدام بی شتر و بهتر قابل شناسایی هستند.
* کسب ایدههاي محوري از رویکردهاي مختلف ب راي سیستم
ف رایندی ب رنامهریزی فرهنگ یشده.
با اســتفاده از مدلسازي ســاختاري تفسیري ،پاســخی اولی ّه به
دســت م یآید که آن را باید در عرصة عمل به کاربســت تا نقاط
مبهم و ضعف احتمالی آن روشــن شــود .گامهای تدوین الگوی
سیستم ف رایندی چنین است:
 .1شناسایی و تع ریف اجزای تشکی لدهندة سیستم ف رایندی،
 .2تعیین رابطة بین اجزای سیستم(معناداری ،تقدّم و تأخّ ر)،
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رویکرد بوم یســازی مبتنی بر پرداختن به موضوعها و مســائل
خاص هر جامعه اســت .حــال آن که مه متــر از آن ایجاد مبانی
معرفتی و روششــناختی اســت تا حل این مسائل در جامعه بومی
گردد .بــه عبارتی ،بر پایه مباحث جامع هشــناختی و ارزشــی هر
جامع های نیاز به دانش بومی ضرورت م ییابد .از این ط ریق مسائل
توج ه
خاص هر جامعه با تحلیل عمی قتر و پایدارتر حل م یشود .با ّ
به اینکه در حوزة آیندهپژوهی مبانی معرفتی و روششــناختی به
عن وان مبدأ ورودی حل مســائل و مشکالت با رویکرد آیندهمحور
مد نظر ق رار م یگیرد ،لذا رهیافت بوم یسازی آیندهپژوهی منطبق
بر ورود مبانی ارزشــی ،فرهنگی در درون متــن ب رنامهریزی تح ّقق
م ییابد ،و بر اساس این رهیافت ،هم مسائل و مشکالت در جامعه
حل م یشود و هم مبانی معرفتی و روشی ت ولید م یشود که منجر
به بوم یســازی الگوها ،مدل ها ،روشهــا و ف رایندهای آیندپژوهی
م یگردد .در حــوزة کنش با واقعی ّتهای اجتماعی ،بوم یســازی
آیندهپژوهی بر اســاس فرهنگ یســازی ب رنام هریزی تحقق م ییابد.
در جامعة اســامی  -ای رانی مبانی ارزشی از جایگاه و ق ّوت باالیی
برخوردار اســت .مبانی معرفتی فرهنگ که بر آن تأکید شــد ،در
صورت شــناخت صحیح و پیادهسازی مناسب در نظام ب رنامهریزی
به عن وان نیروی محرک و پیش ران فرصتساز عمل خ واهد نمود.

ب رنامهریزی فرهنگی شدة شهر در سطح تحلیل شهر و مل ّی مد نظر
اســت .در مطالعات آیندهپژوهی تالشهای بســياری ب رای م واجهة
پی شدســتانه با آینده در تصمي مگيریها شــده است .رویکردها و
روشهای انتخاب شــده در این باره عبارت هستند از :روش تحلیل
ذینفعان ،روش نقشــة فرهنگی ،روش دیدهبانی و رصد فرهنگی،
روش عالئم ضعیف ،روش سناريو ،و روش چش مانداز.
اين رویکردها و روشها به عن وان ورودی ف رايند تحقيق هســتند؛
روشهایی که بي شت رين تناسب را با ب رنام هریزی فرهنگ یشده داشته
و مورد اســتفاده ق رار گرفتهاند .در ادامه بر مبنای روش مدلســازی
ســاختاری تفســیری ،روابط میان این روشها بررســی خ واهد شد،
و در نهایت الگوی ف رایندی سیســتم ب رنام هریزی فرهنگ یشــده با
رویکرد آیندهپژوهی پیشنهاد م یشود .دانش بشري ب راي ب رنامهریزی
فرهنگــی در جامعه روشهــای متعددي را خلق و اســتفاده کرده
اســت .این روشها و رویکردها بر مبنای امکان اســتفاده آنها در
سیستم ف رایندی بررسی و تحلیل م یش وند و زیرف رایندهاي مناسب
ب راي اســتفاده در این سیســتم ف رایندی تعیین م یش وند .هدف این
بخش ،بررسی کامل روشها نیســت ،بلکه هدفمندانه به مفاهیم
م یپردازد.
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جدول شمارة  :2شناسایی و تعریف عوامل تأثیرگذار بر الگوی سیستم فرایندی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394

 .1شناسایی و تحلیل ذینفعان

هــدف ایــن فراینــد شــناخت ذینفعــان ،دســتهبندی و تعییــن مختصــات ذینفعــان (قــدرت ،مشــروعیّت و فوریّــت
و  )...و اهمیّــت تقاضاهــای ذينفعــان مختلــف اســت .اگــر فراینــد فرعــی تحلیــل ذینفعــان بــه درســتی صــورت
گیــرد ،می تــوان در گام هــای بعــدی ،مشــارکت شــهروندان و مســئولیّتپذیری را بــاال بــرد.

.2تعیین محدودة مکانی  -زمانی

توجــه بــه ارتبــاط گســترده و معنـیدار بــا مؤلّفــة فرهنــگ مــد نظــر قــرار گرفتــه
در ایــن فراینــد ،محــدودة مکانــی ،بــا ّ
اســت .محــدودة زمانــی (افــق زمانــی) و محــدودة مکانــی بــر مبنــای نقشــه فرهنگــی شــهر قابــل تحلیــل اســت.

 .3تدوین نقشة فرهنگی شهر

توجــه بــه بعــد فضــا-
بــرای تدویــن نقشــة فرهنگــی شــهری ،روشهــای متعـدّدی ذکــر شــده اســت در ایــن روشّ ،
مــکان بــا رویکــرد تحلیــل شــبکهایی و رویکــرد ارزش مبنــا ضــروری اســت (مــوذن جامــی)۱۳۸۹ ،

 .4برنامهریزی فرهنگیشدة شهری

صحــت ،اعتبــار ،ارتبــاط نقشــة
بعــد از تدویــن نقشــه فرهنگــی ،برنامهریــزی فرهنگیشــده شــهری بــا بررســی ّ
فرهنگــی بــا محــدودة زمانــی و مکانــی اطمینــان حاصــل کنــد کــه برنامههــای شــهری تدویــن شــده مناســب و بــه
دنبــال توســعة پایــدار و شــهر خــاق بــا نــگاه فرهنگــی و آیندهپژوهــی هســتند.

 .5پیوست فرهنگی

ســندی اســت شــامل مطالعــات فنــی و کارشناســی کــه مبیــن پیشبینــی و اعمــال الزامهــا و اســتانداردهای فرهنگــی
در هــر نــوع طــرح ،تصمیــم و اقــدام کالن اقتصــادی ،سیاســی ،حقوقــی  -قضایــی ،اجتماعــی و فرهنگــی متناســب
بــا مقتضیــات و شــرایط جامعــه اســت .بــه عنــوان مقدمــه و پیشنیــاز اســتقرار برنامهریــزی فرهنگــی شــده شــهری
اســت ،کــه اولویتهــا را مــورد بررســی ویــژه قــرار میدهــد.

 .6سیاستگذاری فرهنگی (شهری -
ملّی)

سیاسـتگذاری فرهنگــی شــامل اصــول و راهبردهــای کلــی و عملیاتــی شــدهای اســت کــه بــر عملکــرد هــر نهــاد
اجتماعــی در امــور فرهنگــی اســتیال دارنــد .بــه ایــن اعتبــار منظومـهای ســازمانیافته از اهــداف نهایــی دراز مــدت،
میــان بــرد ،قابــل ســنجش و نیــز ابزارهــای وصــول بــه آن اهــداف را در بــر میگیــرد.

.7تجویزها؛ ( شناسایی مؤلّفههای و
محورهای اصلی)

بــر مبنــای سیاســتگذاری فرهنگــی بایــد تدویــن تجویزهــای کارآمــد معطــوف بــه تغییــر اجتماعــی باشــد؛
بــه عبارتــی در ایــن مرحلــه جمعبنــدی ســطح تحلیــل شــهر بــر مبنــای شناســایی مؤلّفههــا و محورهــای اصلــی
میتوانــد بــه عنــوان ورودی رصــد فرهنگــی مدنظــر قــرار گیــرد.

 .8دیدهبانی و رصد فرهنگی

رصــد فرهنگــی ،مطالعــة مســائل و پدیدههــای فرهنگــی از دیــد تغییــر فرهنــگ اســت .رصــد فرهنگــی ،یافتــن
مســائل فرهنگــی ،مطالعــة ارزشهــا ،نگرشهــا و رفتارهــای موجــود ،درحــال ظهــور یــا رو بــه رشــد و در حــال
زوال و تغییــر اســت .رصــد فرهنگــی بــه عنــوان پیونددهنــدة ســطح تحلیــل شــهر بــه ملّــی در نظــر گرفتــه شــده
اســت.

 .9شناسایی عالئم ضعیف

عالئــم ضعیــف در واقــع عالئــم مربــوط بــه پدیــدهاي اســت کــه بــه طــور نســبی کمتــر معلــوم اســت .بــه طــور
ضعیــف احســاس میشــود و یــا ایــن کــه بــه طــور ناچیــز توزیــع شــده اســت .عالئــم ضعیــف ،عالئمــی کیفــی
هســتند کــه بــراي درك آنهــا بایــد بــه تقویــت ایــن عالئــم پرداخــت .یکــی از نتایــج رصــد فرهنگــی شناســایی و
تقویــت عالئــم ضعیــف در ســطح تحلیــل ملّــی اســت.

در بيشتــر تحقيقــات مرتبــط بــا آينــده ،اوليــن بخــش از فعاليــت مطالعــهآينــده را تشــکيل ميدهــد .رونــد
 .10شناسایی روندهای و پیشرانهای
عبارتســت از تغييــرات منظــم ،مســتمر و يــا دورهاي در پديدههــا در طــول يــك بــازة زمانــي .ایــن تغييــرات ممكــن
فرهنگی
اســت بــه شــكل كيفــي يــا كمــي باشــد.
 .11تدوین نقشة مهندسی فرهنگی
کشور

نقشــة مهندســی فرهنگــی کشــور بــا طــی گامهــای چهارگانــه تهیــه و تدویــن میشــود -1 :تدویــن و تصویــب
چشـمانداز فرهنگــی کشــور -2،مهندســی فرهنــگ کشــور -3 ،مهندســی فرهنگــی کشــور 4- ،مدیریــت راهبــردی
فرهنگــی کشــور .مراحــل رصــد فرهنگــی و نقشــة فرهنگــی شــهر در فراینــد ترسیمشــده پیــش نیــاز نقشــة مهندســی
فرهنگــی کشــور اســت.

 .12خلق سناریوها

بــرای خلــق ســناریوها ،روشهــای متعــددی ذکــر شــده اســت امــا فصــل مشــترک تمــام روش هــا ،ایــن اســت کــه
آیندههــای چندگانــه متعــددی کــه پیــش روی قــرار دارد بــه صــورت منظــم و شــفاف ،صــورت بنــدی میشــود.

 .13ارزیابی سناریوها

بعــد از خلــق ســناریوها ،فراینــد فرعــی ارزیابــی ســناریوها بــه ایــن موضــوع میکوشــد کــه بــا بررســی صحــت،
اعتبــار ،ارتبــاط ســناریو اطمینــان حاصــل کنــد کــه ســناریوهای طراحیشــده مناســب هســتند.

یکــی از ورودیهــای تدویــن چش ـمانداز ملّــی توســط سیســتم فراینــدی ایجــاد میشــود و اســتفاده از ایــن الگــو
 .14تدوین چشمانداز ملی فرهنگیشده
منجــر بــه تدویــن چشــمانداز ملّــی فرهنگیشــده میشــود.
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 .15اقدامات شکلدهنده و کنترلی

اقدامــات شــکلدهنده ،اقداماتــی هســتند کــه امــکان رخــداد آینــده مطلــوب را افزایــش می دهنــد و اقدامــات
کنترلــی اقداماتــی هســتند ،کــه امــکان رخــداد آینــده نامطلــوب را کاهــش می دهنــد .اقدامــات شــکل دهنده و
طراحــی شــوند.
کنترلــی می تواننــد بــرای تأثیــر بــر خطاهــا ،پیامدهــا و مفروضــات ّ

 .3تبیین تعامل بین اجزای سیســتم توســط خبــرگان بر مبنای
طراحی شده ،بر اساس تکنیک الگوسازی ساختاری-
پرســشنامة ّ
تفسیری،
 .4تعیــن مات ریس مجاور ،که حاوی اطالعات الزم در مورد اجزا،
روابط میان آنها و ساختار نموداری سیستم است،
 .5محاسبة مات ریس دسترسی بر مبنای نظ ری ّه اویلر،
 .6اف رازبندی سیســتم ف رایندی به ســطوح مختلــف ،در جهت
شفافسازی نقش هر یک از اجزای تشکی لدهنده و تعامل طرفین
آنها (خداد حسینی و همکاران.)97-90 :1390،
شناسایی و تعریف اجزای تشکی لدهندة الگوی فرایندی
سیستم ب رنام هریزی فرهنگ یشده

تعیین رابطة محتوایی(بافتاري) بین اجزاي مدل

پس از انتخاب ع وامل و اجزاي تشکی لدهندة مدل ،تع ریف یک
یا چند رابطة محت وایی (بافتاری) بین اجزاي آن ضروري است .رابطة
بافتاري یعنی ارتباط مفهومی بین اجزاي متشــکل الگو ،به گ ونهاي
که از نظر معنا و محت وا متناســب با اهداف سیستم ف رایندی باشد.
در ایــن تحقیق رابطــة بین ف رایندها از نوع رابطــة تع ریفی و زمانی
اســت .بدین معنا که خبرگان باید نظر بدهنــد که ف رایند فرعی a
تقــدّم زمانی دارد یــا ب راي ف رایند فرعی  bضــرورت دارد ،یا خروج
ف رایند  ، aورودی ف رایند  bاست.
تشخیص تعامل بین اجزاي مدل

تشــخیص تعامل میان اجزاي سیستم توسط خبرگان انجام شد.
هر کدام از خبرگان پرسشنامهاي را تکمیل کردند که بر اساس آن
تعیین م یشد که از نظر آنان بین هر دو ف رایند فرعی چه رابطه اي
وجود دارد؟ خبرگان م یت وانستند از چهار نماد استفاده کنند که هر
نماد یک معناي خاص دارد:
*  Vبه معنای تقدم ف رایند فرعی  aبر ف رایند فرعی ،b
*  Aبه معنای تقدم ف رایند فرعی  bبر ف رایند فرعی ،a
*  Xبه معنای ه مزمانی ف رایند فرعی  bو ، a
*  Oبه معنای عدم ارتباط ف رایند فرعی  bو . a

پس از تشکیل مات ریس ســاختاریافتة خودتعاملی ،باید مات ریس
قابلی ّت دســتیابی تدوین شود .بدین ت رتیب که به جای درای ههای
 v، A، Xو  Oبــه ت رتیــب  1،0،1و  0ق رار داده و بــه جای درای ههای
متناظــر آنها در قطر پایینی به ت رتیــب  1،1 ،0و  0ق رار م یگیرد.
ه مچنین تمامــی درای ههای قطر اصلی ایــن مات ریس ب رابر با یک
است.
پس از تشــکیل مات ریس قابلی ّت دســتیابی اولی ّه ،ســازگاری
درونی یا می زان انتقالپذیری آن باید کنترل و بررســی گیرد .بدین
منظور دو رویکرد در این باره وجود دارد .در این پژوهش از رویکرد
دوم ،اســتفاده از ق وانین ریاضی ،استفاده شــده است .در این روش
مات ریس قابلی ّت دستیابی اولی ّه را به ت وان  k+1م یرسانند ،ب هطوری
که  Kعددی بزرگتر یا مســاوی 1باشد .ه مچنین عملیات به ت وان
رساندنباید طبق قاعده ب ولن صورت گیرد .در این پژوهش  kب رابر
 3است.
تعیین اولو ّیت و سطوح عوامل

بــه منظور تعیین ســطوح ع واملباید مجموعههای دســتیابی
و پیــش نیاز بــرای هر یک از ع وامل ایجاد گردد .ســپس عناصر
مشــترک این دو مجموعه استخ راج شود .ع واملی که مجموعههای
دســتیابی و مشترکشان یکی باشــد ،باالت رین سطح را به دست
م یآورنــد .پس از حذف این ع وامل ف رایند فوق تک رار م یشــود تا
در نهایت ،تمامی ع وامل ،سطحبندی ش وند .بر اساس نتایج ،ع وامل
در  8سطح تقسی مبندی شدند.
جدول شمارة  :3ماتریس دسترسی نهایی
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طراحی الگوی فرایندی نظام برنامهریزی فرهنگیشده در شهر اسالمی -ایرانی با رویکرد آیندهپژوهی

در ابتدا رویکردهای منتخب مورد بررســی ق رار گرفتند و سپس
موضوع محوری و ف رایندهای تأثیرگذا ِر هر کدام مشــخّ ص شدند،
در ادامه این ف رایندها ب رای تبیین سیســتم ف ر ِ
ایندی ارائهشده بررسی
و تحلیل شدهاند.
بعد از بررســی و تحلیل رویکردها و روشها و ف رایندهای فرعی
این رویکردها ،ســرانجام  15ف رایند فرعی اســتخ راج شــده اند که
بوســیله پرسشــنامه روابط پیش نیازی و تقدم و تاخر منطقی آنها
را مشخص شده اســت .نقش خبرگان تعیین روابط پیش نیازی و
تقدّم و تأخّ ر است .در ترکیب این روشها و رویکردها با استفاده از
تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری عناصر و مؤلّفههای مختلف
سیستم بر اســاس رابطة تع ریف شده در نظمی منطقی ،به تص ویر
کشیده م یشود.

محاسبه ماتریس دسترسی (قابلیت دستیابی)
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جدول شمارة  :4جدول تناوب اول
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بعد از تعیین مجموعة متقدم و متأخر ،ه ریک از اجزاي سیستم
ب راساس مات ریس دسترســی ،اجزایی از سیستم که داراي این شرط
باشــد )R (Si) = R (Si) ∩ A (Si :تعیینشــدند .اجزاي واقع در هر
سطح ،مجموعة متأخرشان با اشت راك مجموعه متقدم و متأخرشان
ب رابر اســت .پس از تعیین اجزایی که این شــرط را داشتند آنها از
جدول حذف شدند .م راحل قبل آن قدر تک رار شد که کلیه اجزاي
ســطوح مختلف مدل مشخّ ص شد .در تناوب اول ،عناصر 12و،13
 15 ،14به خاطر مساوي بودن دو مجموعه متقدّم و اشت راك متقدّم
و متأخّ ر یک الیه تشخیص داده شده و از جدول حذف شدند.
جدول شمارة  :5جدول تناوب هشتم

جزء

مجموعه متأخر

مجموعه متقدم

مجموعه مشترک

2

2

1,2

2

1

1-2

1,2

1,2

که عناصــر 1 2,به خاطر مســاوي بودن دو مجموعــه متقدم و
اشــت راك متقدم و متاخرآخ رین الیه تشخیص داده شده و از جدول
حذف شد .بر اساس سطح بندي مدل و روابطی که خبرگان تعیین
کردند ،ترسیم الگو ف رایندی سیســتم ب رنامهریزی فرهنگی شده با
رویکرد آیندهپژوهی آمده است.
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ترسیم الگوی سیستم فرایندی

ب رای رسم الگو و گ راف جهتدار ،به ازای هر درایه  aijاز مات ریس
قابلی ّت دســتیابی نهایی که مقدارش  1باشد ،یک پیکان از عامل
 iبه عامل  jرســم میشود .شــکل شــمارة  1نمودار نهایی را نشان

میدهد .در ادامه بر مبنای نتایج به دســت آمده و افزودن بخشی از
توضی حها و ف رایندهایی که ب رای سادهسازی حذف شدند و بر اساس
اخذ نظر نهایی خبرگان ،الگوی نهایی به شرح ذیل است.
طراحی الگوی ف رایندی با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسیري،
ّ
پاســخی اولی ّه را ف راهم میکند که تالش شده بر مبنای مطالعات و
نظر خبرگان نقاط مبهم و ضعف احتمالی آن برطرف گردد .تدوین
الگو بر مبنای مسألة پژوهش کلنگ رانه و در سطوح شهر ،منطقهای
و کالن ملی است .شایان گفتن اســت که ب رای استق رار آن نیازمند
پی شنیازها و ساختارهای جدید هستیم که میت وان تغیی رات در یک
دهة گذشته جامعة شهری را نیز در این باره در نظر گرفت.
بین ب رنام هریزی در سیستم ب رنام هریزی شهری و منطقهای با دیگر
اشــکال ب رنام هریزی تفاوتهایــی وجود دارد .ولی ما شــاهد کاربرد
یافتههــای این دو بخش در یکدیگر هســتیم ،کــه در این الگوی
ف رایندی به آن پرداخته شــده اســت .بــه طور مثال ،راهبرد توســعة
شــهر( )CDSو آیندهنگاری منطقهای ،دارای وجه اشــت راک با آینده
است و از ماهیتی پی شفعال 9برخوردار است که کام ً
ال با ف رایندهای
کنترل توســعه و ارزیابی تأثیر اجتماعی و محیطی متفاوت اســت.
گلیســون 10معتقد اســت که ب رنام هریزی شــهری و منطقهای اث رات
مکانی فعالی ّت اجتماعی و اقتصادی و تغییر محیطی را پیش بینی
و کنترل میکند (.)Gleeson, 2000: 25
فرهنــگ بر پایــة تبییــن آیندهپژوهانه و چشــماندازمحور زمینة
بنیادی تمامی اشکال ب رنام هریزی است .فرهنگ زمینهساز اجتماعی،
محیطی و تاریخی ب رنام هریزی شــهری و منطقــهای در مقیاسهای
مح ل ّی و منطقهای اســت که گلیســون به آنها اشــاره میکند .در
الگوی ف رایندی ارائه شــده ،بر این مبنا ورودی چش مانداز مل ّی از دو
منظر تأمین میگردد :بخش اول از حوزة نقشــة مهندسی فرهنگی
و به تبع آن نقشــة فرهنگی شــهرها و بخش دوم از مباحث آمایش
توج ه و
سرزمین که جایگاه آن در الگو تبیین شده است .در صورت ّ
ترکیب این دو منظر در سطوح شهری و مل ّی ما شاهد تح ّول بنیادی
در عرصة نظام ب رنام هریزی کشور خ واهیم بود.

کاربردهای الگو در حوزههای دیگر
ورود در حوزة روششناختی آیندهپژوهی منجر به ایجاد خالقی ّت
و نوآوری گردیده اســت .هر بخش از این مبانی ت ولیدشده میت واند
کاربردهای متن ّوعی داشته باشد .به طور مثال ،بررسی عدم قطعی ّت در
عرصه فرهنگ و ب رنام هریزی ،منجر به تبیین رویکرد پارادوکســیکال
در حوزة ّ
توج ه به
تفک ر راهبردی و ب رنام هریزی ســناریو شده است .با ّ
اهمی ّت مبانی معرفتی و روشــی در عرصة آیندهپژوهی شــیوة حل
مسأله در این پژوهش نیز از این جنس بوده که منجر به ایجاد درک
عمیق گردیده است.
توج ه به رویکــرد کلنگــری در این عرصه ،الگوی سیســتم
بــا ّ
طراحی نظام مل ّی
ف راینــدی میت واند به عنــوان پی شنیاز تدویــن و ّ

شکل شمارة  :1الگوی نهایی سیستم فرایندی برنامهریزی فرهنگیشده با رویکرد آیندهپژوهی
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نــوآوری فرهنگی و محصوالت فرهنگی نیز قلمداد گردد .این الگو
در حوزة آشــتی آیندهنگاری منطقهای و ب رنام هریزی شهری نیز گام
برداشته است .با بینش ایجاد شده امکان ارائة الگ ویی کاربردی ف راهم
شده است .بر اساس مطالب ارائه شده نتایج در قالب طرحهای اقدام
و پیشنهاد به شرح ذیل است:
 .1رویکرد انتقادی به ب رنامهریزی شهری و آیندهنگاری منطقهای،
 .2تبیین ضرورت آیندهپژوهی در مدی ریت و ب رنامهریزی شهری،
 .3فرهنگســازی به منظور ترویج و گســترش آیندهپژوهی در
مدی ریت و ب رنامهریزی شهری،
 .4پیادهســازی و اســتق رار ف راینــد آیندهپژوهــی و ب رنامهریــزی
فرهنگی شده در شهر،
 .5تق ویت ارتباط ب رنامهریزی شــهری و چش مانداز مل ّی از ط ریق
آیندهنگاری منطقهای و آمایش سرزمین،
 .6جایگاه مبانی و آموزههای اســام در خصــوص ب رنامهریزی
فرهنگ یشده شهری،
 .7ط راحی نظام مل ّی نوآوری محصوالت فرهنگی و تدوین نظام
نوآوری مل ّی فرهنگی،
 .8ارتباط منســجم و پیوســته ب رنامهریزی شــهری با چش مانداز
مل ّی از دو منظر آمایش ســرزمین ،رصد فرهنگی و نقشة مهندسی
فرهنگی کشور،
 .9خلق الگوی رصد فرهنگی و شبکة مل ّی رصد فرهنگی.

نتیج هگیری
مه مت رین روند در مدی ریّت و ب رنامهریزی شهری و ساختار مدی ریّتی
شــهر در ای ران ،عنصر آیندهپژوهی فرهنگی شهری است ،البته این
رابطــه دو ســویه و تعاملی اســت .در تحلیل جایــگاه ب رنامهریزی
توج ه به مبانی روششناختی و تدوین
فرهنگی در گام اول نیازمند ّ
روشهــا و الگوهای بومی هســتیم که مبانی فرهنــگ وارد ابعاد
ب رنام هریزی شــود .بــر مبنای رویکرد ب رنامهریزی فرهنگ یشــده نیز
نیازمند ایجاد ســاختارهای جدید در نظام ب رنام هریزی هســتیم .این
ساختارها در ابعاد سطح کالن شامل تدوین نقشة مهندسی فرهنگی
کشــور و رصد فرهنگی بر مبنای مزیّتهای منطقهای است .سطح
تحلیل شــهر نیازمند ب رنامه جامع با رویکرد آیندهپژوهی است که
نظام مدی ریّت شــهری نیز باید با آن منطبق و چشــمانداز شهر بر
اساس مبانی سیســتم فرهنگ یشده تدوین شود .مشاهده م یکنیم
ورود در مبانی روششــناختی ب رنامهریزی منجر به ایجاد و پیشنهاد
الگوهای جدید و تغیی رات ساختارهای اج رایی و ایجاد رویکردهای
جدید م یشود .ورود فرهنگ در متن ب رنام هریزی در سطوح مکانی
و مقیاسهــای مختلــف زمانــی م یت واند منجر به ایجــاد الگوی
اســامی -ای رانی گردد؛ این مبانی ارزشی و فرهنگ در ب رنامهریزی
منجر به ایجاد ضرورت رویکرد آیندهپژوهی در جامعه م یشود.
در الگوی ف رایندی سیســتم ب رنامهریزی فرهنگ یشده با رویکرد

آیندهپژوهی تالش شــد ،ضعف نظام ب رنامهریزی شــهری بر مبنای
توج ه به دو مؤلّفة فرهنگ و آیندهپژوهی(آیندهسازی) مد نظر
عدم ّ
ق رار گیرد و ارتباط و پی وند ســطح تحلیل شهری ،منطقهای و مل ّی
در گامهایی مشخّ ص و تبیین گردد.
تحقق آیندهپژوهی ،نیازمند طی کردن گامهایی استInayatul�( (.
 )lah, Sohail. 2007گام اول شامل تدوین مب انی نظری ،روششناختی و
مع رفتشناختی است ،سپس راهبردهایی جهتگذار از وضع موجود به
وضع مطلوب باید تدوین شود.

پی نوشت ها

)1. Interpretive Structural Modeling (ISM
2. Futures Studies
3. Culturisation
4. Reflexive
5. Non-spatial

 .6این نکته بر مدت زمان ب رنامه ریزی نیز اشاره دارد که در حوزه هایی که
زمان در حوزه ب رنامه ریزی بلند مدت در نظر گرفته می شــود ،رویکرد مبانی
توج ه ق رار می گیرد .ریشه های آینده پژوهی به
انسان شناسی و فرهنگی مورد ّ
توج ه دارد که در افق زمانی چشم اندازها را مد
محوریت انسانی آینده شناسی ّ
نظر ق رار می دهد.
7. aesthetic materials
8. Governance
9. Proactive nature
10. Gleeson
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