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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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