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 27/11/1398: نهایی پذیرش 19/03/1398: مقاله دریافت

 
 چکیده

بهه وهورت  کههشهده اسهت محسهو   2050انداز شهرهای ایران در دههه  ای به عنوان چشمشهر شبکه-الگوی حکمرانی دولت
شهارکت مههای نهوین،  شود. فرضیه مقاله حاضر به این ترتیب است که اگر بهه واسه ه توسهفه فنهاوریخود فرمان اداره می نیمه

وی فه  را بهه الگهشههر فرمانذهریر من -توان الگهوی حکمرانهی دولهتای گسترش داده شود، آنگاه میشهروندان به وورت شبکه
های آینده هنونی و برنامکاندازی، باید روندهای گرشته، مناسبات چنین چشمای تبدی  کرد. برای تحقق شهر شبکه-حکمرانی دولت

 شههرهای، دولهتههای خودفرمهانشههر-رونهد دولهتکهالنروند تاریخی؛ دهای گرشته، سه کالنرا در نظر گرفت. در بررسی رون
ن کمرانهی در ایهکهه فههم حسهت، از عهد باسهتان تها زمهان مفاوهر ودهود داشهته ا پریرشهرهای فرمان-خودفرمان و دولت نیمه
شهرهای -ی دیگر، دولتشود. از سو انداز مورد نظر میرای ترسیم چشمخود باز های تاریخی شهرها باعث شناخت و انباشت دولت

از مهرکور، انهدردن چشهمکباشند. برای راهبردی آینده، مستلزم داشتن درکی از فضای دغرافیایی در چارچو  چرخش پارادایمی می
ر رسهیدن بهه د، گانههههای راهبهردی شهش نگری وورتبندی گردیده است و گامبر اساس تکنیک پس کی ی و مقاله حاضرروش 
ههای مختله  الهب رهیافهتدر ق (2020تا 2045ساله )از  5های زمانی  ها در بازه انداز، در آن، ترسیم شده است که این گام چشم

شهود.  مهی اشند، مشخصبهویت و اهداف نهادهای سیاستگرار در این راستا می توسفه وورتبندی گردید. پس از آن، مأموریت، که
مهود کهه بهه نا باید درک ای، عناور مندرج در چرخش پارادایمی رشهر شبکه-برای رسیدن به چشم انداز دولت نتایج نشان داد که

ری بهه عنهوان شه رح پایداریطدر نهایت با ود. فناوری نم و سیاست، اقتصاد، آموزشحکمرانی، اعتبار آن، اقدام به ایجاد تحول در 
ال ه منظهور اتصهبهبنیادین، به عنوان اوول اخالقی مستمر، مفرفی مهی گهردد کهه ندرج در مأموریت پژوهش، چند ارزش هدف م

 .انداز، مورد توده سیاستگراران قرار گیرند مأموریت سازمانی به چشم

 یمیچرخش پارادا ،ییایدغراف یفضا حکمرانی، انداز، چشم ،ای شهر شبکه -دولت: گان کلیدیواژه
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 مقدمه .1

سیاست و حکمرانی، به م ههوم تهدبیر در اداره ادتمها  
رفاه و سفادت بشر گردید کهه در  مودبانسانی، زمانی 

مالزمت با فضا، به م هوم دغرافیایی آن، قهرار گرفهت. 
اندیشهی و دمهور افالطونی وورتی انتزاعی از سیاسهت

ای از ه دهههان هسههتی را سههایهکههبههود ورزی سیاسههت
رار داد کهه بهه دهای اینکهه ی مُثُلی م روض قه آموزه

سیاست در خدمت بشر باشد، بشهر در خهدمت سیاسهت 
شههر بهه -درآمد، هر چند که به اعتبارپولیس یها دولهت

تووی  آسهمانی سیاسهت پرداخهت. ارسه و)مفلم اول( 
وقتی در برابر استاد خود، افالطون، قهد علهم کهرد کهه 
فلس ه سیاسی را از آسمان به زمین آورد و سیاست را در 

واحهد بنهدی نمهود.  محدود شههر آتهن وهورتضای ف
 1ارس و، همانند افالطون، پهولیسسیاسی مورد م الفه 

ایهن موضهوعی اسهت کهه عمهوم  شهر است.-یا دولت
مت کرین یونان باستان به آن اعتقاد دارنهد و ایهن خهود 

-دهنده تأثیر محیط سیاسی و ادتماعی بر اندیشههنشان

-و، غایهت شهک (. ارس 1388است)وادقی، های آنها 

گیری ادتمها  دهکهده را بهرای رفها نیازههای روزانهه 
مجبهور بهه دانست، اما ایهن ادتمها  وقتهی می انسانی 
، از ترکیهب برای رفاه بشر شدتری نیازهای وسیاتامین 

را  شهر یها پهولیس کام  ترچند دهکده، دامفه سیاسی 
در دوره مفاوهر نیهز، تحقهق  (.  105)همهان: شک  داد

م هوم مدرن آن، مستلزم تل یق بها فضهای سیاست، به 
وبهر در تفریه   مهاکسباشد. دغرافیایی یا سرزمینی می

گویهد: ادتمها  انسهانی کهه مهدعی مهی نظام سیاسی
انحصار کاربرد مشرو  زور دسمانی در داخه  سهرزمین 

(. گهارنر نیهز دولهت را ادتمها  1377، مفینی است)عالم
ص، حکومت داند که در سرزمینی مشخهایی می انسان
رزمین ای دارند کهه بیشهتر سهاکنان آن سهیافتهسازمان

 (. 137کنند)همان:  بنابر عادت از آن اطاعت می
در تالقهی بها سیاسهت،  از سوی دیگر، مقصهود از فضها

سیاسهی ای تاریخی، ادتماعی و مقولهفضای دغرافیایی 
)نق   است که در بستر محیط فیزیکی نقش بسته است

                                                 
1- Polis 

(. هانری لوفور 1394نیا و همکاران، ویی در حافظاز شک
نیز تولید فضا را نه یک پدیده طبیفی یا استفالیی، بلکه 

ولیهههد ادتمهههاعی یهههک تمامیهههت تهههاریخی و یهههک ت
فضهای (.  م هوم دیگر از فضا، 1396داند)فکوهی،  می

گیرد مجازی است که در اثر گسترش فناوری شک  می
د کهه شهوو منجر به حضور مجازی افراد در فضایی می
به طور کلی  خود واقفیت نیست بلکه واقفیت حاد است.

 توان گ ت که از عهد باستان تا زمان مفاور، شههر می
 انهد و بهر یکهدیگر]فضا[ و سیاست مالزم یکدیگر بوده

 (.146اند)همان: همذوشانی زیادی داشته
گرار از عصر وهنفتی بهه عصهر پساوهنفتی یها عصهر 

دارای ویژگهی مت هاوتی های نوین،  اطالعات و فناوری
 باشد که عصر ونفتی فاقد آن بهود. در عصهر نهوینمی

مکههانی  -)هههزاره سههوم مههیالدی(، ویژگههی فرازمههانی
تکنولوژی و دستاوردهای بشری، باعث گردیده است که 

، مثهه  دهههان مرکههز هههای توسههفهظریهههبنههدی نق ههب
توسهفه -یافته دنو ، توسفه-شورهای شمالپیرامون، ک

ههای نهوین، تهدریجام کمرنه   فناوری به کمکنیافته 
شود. بر همین اساس، در دوامها مختله ، مهرز میهان 

ه شهری و روستایی به هم ریخته است که منجهر دامف
های مختله  مثه  تحول و همگنی تقریبی در حوزهبه 

فرهن  مصرف، الگوهای زندگی، سبک مفماری منازل 
ههای ادتمهاعی مشهترک میهان  هها و کهنش و خیابان
 ،عهالوه بهر ایهن .شده اسهتروستایی و شهری دواما 
بهه رغهم رش بحث دهانی شدن و دهکده دههانی گست

ودههود عوامهه  گسسههت دهههانی مثهه  بنیههادگرایی و 
از میههان رفههتن بسههیاری از  تروریسههم، دتلههت بههر

های مختله  که در حوزهدارد ها و مرزهایی  محدودیت
توسههط  ،مثهه  اقتصههاد، سیاسههت، فرهنهه  و فنههاوری

گیهری گیهرد و شهک ها، شک  می دولت ها و حکومت
یک همبستگی ارگانیکی دهانی، در قلمروهای مختله  

آنهها  اندازهای کالن چشمبسیاری از برنامه مضمونکه 
باشهد  ، موید این همبستگی ارگانیکی دهانی مهیاست

دواما شههری مهدرن  که از طریق همبستگی ارگانیکی
بهه اعتبهار ای، انهد. شههرهای شهبکهیافته رشد و تکثیر

امکانذریری ارتباط شهروندان با محیط طبیفی و محهیط 
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تهری از همبسهتگی یافتههمصنو  در آینده، حالت تکام 
این همبستگی ارگانیکی یهک  ارگانیکی خواهند داشت.

 هاوت بها رونهدهای تهاریخی گرشهته تجربه زیستی مت
شود. سط انسان مدرن شهری تجربه میباشد که تو می

که، مردان و زنهان سراسهر دههان، در ای حیاتی تجربه
هها و چارچو  فضا و زمان، خویشتن، دیگهران، امکهان

خ رات زندگی شریک هستند و این مجموعهه تجربهه، 
ها را بهه ههم مهرتبط  ه همه انساننام دارد....ک مدرنیته
( و تحقهههق آن در قالهههب 1396 کنهههد)هوبارد، مهههی
و « فضهاهای شههری ددیهد»وناگون از های گ وورت
مت هاوت بها گرشهته  ههای نسهلی مشهتاغ تغییهرسهوژه
دهنهده چهرخش  باشد. تمامی این تغییهرات، نشهان می

گیههری پههارادایمی ددیههد در دهههان پههارادایمی و شههک 
در پهارادایم ددیهد دههانی، عناوهر اقتصهاد،  باشد. می

باشد. عناور  تکنولوژی و فرهن  در حال شکوفایی می
ر و اطاعت، کهه گانه مرکور، هیچگونه مالزمتی با زوسه

شالوده اولی سیاست تمرکزگرا هستند، ندارند. بنهابراین 
، زیهرا دیگهر اسهتنیازمند پارادایم نهوینی  دامفه امروز

توان به پهارادایم سیاسهی بازگشهت، خصووهام کهه نمی
انهد ای از اهمیت رسهیدهمسائ  فرهنگی به چنان درده

کههه ت کههر ادتمههاعی بایههد خههود را حههول محههور آنههها 
 (. 1396 دهی کند)تورن،سازمان

از سوی دیگر، رشد اطالعات و دامفه اطالعاتی که بهه 
منزله پایان عصهر وهنفتی و ورود بهه عصرپساوهنفتی 

. از دملهه دارد باشد، دتلت بر انقال  تکنولهوژیکی می
فقدان هر گونهه  ختصات دامفه اطالعاتی عبارتست ازم

زور و دبریههت محتههوم؛ پایههان دادن بههه تقسههیم کههار 
پهریری تماعی و تشکیالت طبقاتی؛ افهزایش انف هافاد

 .رکخشونت سیاسهی و دنه  ) ادتماعی؛ و ناکارآمدی
(. مفهادتت و قواعهد اقتصهاد نیهز دچهار 18به همهان: 

شوند، یفنی اینکه دیگهر قواعهد ناسازوارگی با دامفه می
سنتی مث  عرضه و تقاضا دوابگو نیستند؛ بخش تولید و 

کننهده ده نیسهت بلکهه مصهرفکننتولیدگر دیگر تفیین
است که در نحوه تولید، قیمت و عرضه و تقاضها نهب  

در خصوص فرهن  نیز، بنابر  گیرد.بازار را در دست می
ههای های فرهنگی دایگزین گروهاعتقاد بسیاری، گروه

شوند و روابط فرد با خودش به اندازه چیره ادتماعی می
اهمیهت دت کهرده اسهت، شدن بر دهانی که به آن عها

(. فرد پس از برقراری راب ه با خود، با 20 یابد)همان:می
ههای  کنهد و مهدلولدنیای پیرامون نیز مفناسازی مهی

ددیدی را، چه در عالم واقفی و چهه در عهالم مجهازی، 
کند. اینجاست که شهر و مدیریت شهر برآمهده خلق می

نههام هوم و  بههرای فههرداز انتخهها  و گههزینش دیگههران، 
 واقفیهتناخوشایند است و دنبال خلق خویشتن در یک 

در این شرایط، سیاست  بیرونی، به نام شهر، خواهد بود.
و حکمرانی نیز دستخوش تحهوتت سهاختاری خواههد 

نی در تفاری  سیاست و حکمرا مضمونشد. آنچه که از 
که سیاست مبتنی بر زور  شد آن استقبلی استنباط می

. است ای دربا  قدرتباشد و ورفام نظریه و اطاعت می
طبفههام سههوژه  نههابر سههه مول ههه زور، اطاعههت و قههدرت؛ب

ههایی ند، تبهدی  بهه سهوژههست سیاسی، که شهروندان
ی هیچ نو  راب هه شوند که توانایی برقراری من ف  می

حسی و دیالکتیکی با فضهای محی هی را ندارنهد و بهه 
گرا، سوژه تی تمرکزتفبیر فوکو، در زیر لوای نظام مدیری

شهود. آنچهه کهه در نتیجهه  منقاد و تسهلیم نها ر مهی
چرخش پارادایمی، مدیریت سیاسی را ممکن است دچار 
دگردیسی نماید، تبدی  سیاست مبتنی بر قدرت متمرکز 

مشهارکت و ر بین به سیاست مبتنی بهر فرهنه ، سراس
گیهری ایجاد راب ه حسی با فضای دغرافیهایی و شهک 

. بر همهین اسهاس، ارسه و نیهز، در است ارتباطیکنش
کتهها  اول سیاسههت، حکمرانههی سیاسههی را بههه منزلههه 

داند و یا در کتها  سهوم، های برابر مینحکمرانی انسا
کنههد کههه در شهههروند را بههه منزلههه کسههی تفریهه  مههی

مرانههی بههودن سهههیم حکمرانههی و امههر تحههت حک
(. بر این اساس، شهروند در مدیریت 1388است)رانسیر، 

ر سهیم و آزاد است و خهود را در شهبکه کنشهگری شه
یابد. فرد وقتی در مغنهاطیس شهبکه دمفهی من ف  نمی

ی تهامین قرار بگیرد، منهافا فهردی و ههم منهافا دمفه
بهه  ،. ارسه و ههم در کتها  ه هتم سیاسهتشهود می

دانهد و مفتقهد وراحت سفادت فرد و ادتما  را یکی می
ق فادت فههرد در گههروه ادتمهها  تحقههاسههت کههه سهه

 (.1387یابد)ارس و،  می
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برآمهدن مبهاحثی  در خصوص فضاهای ددیهد شههری،
 توسفه پایدار شهری و مهدیریترادا به فضای شهری، 

مث  شههر  برنامه ریزی شهریو الگوهای نوین شهری 
مجازی، شهر هوشمند، شهر آینده، شهر خهالغ و شههر 

ت سیاسههی تمرکزگههرا و الکترونیکههی کههه نظههام مههدیری
لهی دیگر چنهدان مح در این گونه شهرها، مراتبیسلسله

 گیری نس  ددیدی کهاز اعرا  ندارد و همچنین شک 
ی باشد که فضا خواهان تغییر شتابناک و فراسیاسی می

 ایهنشهری دامفه ایران، به دتیلی که خارج از بحهث 
 هنوز چندان، از چنین فضاهای مدرنی پژوهش می باشد

ه کهس  ددیدی است برخوردار از ن برخوردار نیست، اما
هویتش، در مقام سهوژه، چنهدان ت هاوتی بها همتاههای 
نسلی خود در دهان فوغ مدرن نهدارد. بهه تفبیهر یهک 

چیهزی »خواهد  شناس فرهنگی، سوژه ایرانی میانسان
ال این می  به نبودن و نماندن در حه«. که هست نباشد

شهاه ناز زمان ناورالدی« شوغ تغییر»و روز کنونی، این 
ل را شک  داده است. تحهو« تغییر گ تمهان»شده و آغاز 
ایرانههی از زنههدگی عشههایری، بههه «  شههیوه زنههدگی»در 

روسههتایی، از روسههتایی بههه شهههری، و امههروزه هههم از 
« شهوغ تغییهر»ایهن  بنیهان« شهری به کالنشههری»

 (.1398است)فاضلی، 
اما در واقفیت امر، در مدیریت شهری ایران کنونی، بهه 

ه دامفه، فضا، فرهنه  و سیاسهت از این دلی  که راب 
بنابراین تغییهرات پهارادایمی مهرکور،  ،هم گسسته است

چندان در تغییر فضای شهر و سوژگی ددید، مؤثر نبوده 
است. از سهوی دیگهر، در مجهاما دانشهگاهی و مراکهز 
سیاستگراری، با هدف برقراری راب هه دیهالکتیکی بهین 

یهک شهبکه  فضای دغرافیایی و منابا انسانی و تشکی 
، تا کنون اقدامی وورت نگرفته است. به عنوان 1کنشگر

نمونه مفماری کالنشهرها در ایران، فضاهای فرهنگی و 
هها و میهادین، وهرفا کذهی شهده از روی  نمای خیابان

باشد و شههروندان  الگوهای قدیمی شهرهای غربی می

                                                 
دتلت  (Actor Network Theory)نظریه شبکه کنشگر  - 1

دارد بر ترکیب مسائ  ادتماعی و فناوری و تسری عاملیت یا 
گرایی از انسانها به غیر انسان ها )اشیاء( )رک  هوبارد، همان: سوژ

232-246.) 

ای برقرار کننهد. از توانند با فضای شهر راب ه شبکهنمی
گهر، شههروندان بها سهاختار مهدیریت سیاسهی سوی دی
شهود،  ز که از سوی دولت مرکهزی ههدایت مهیمتمرک

شهوند کهه اراده مهیهایی من فه  و بهیتبدی  به سوژه
هیچگونههه خالقیههت و نههوآوری در مخیلههه آنههها شههک  

مسهأله پهژوهش بها چنهین مقدمهه ای، نخواهد گرفت. 
بهرای چهه نهو  چشهم انهدازی بایهد حاضر اینست که 

متصور شد؟ و در عم  چه نهو  الگهوی های ایران شهر
حکمرانی در کدام قلمرویهی تحقهق بخشهید تها بتهوان 
شهروندانی خالغ و نوآور در رقابهت بها عروهه دههانی 

 بودود آورد؟

 روش پژوهش .2

در شرای ی که مرزههای علهوم شکسهته شهده اسهت و 
دهان دچار پیچیدگی مضاع  گردیهده اسهت، در عهین 

 سهرعتی پرشهتا  زمهان و مکهان را درحال تغییرات با 
 آینهده نوردند، که این روند بر دامنه ابهامهات مها درمی
ییهرات آلهود، نامتجهانس و تغافزاید. در شرایط ابههاممی

م، در ایهن شهرایط، بهدون داشهتن پرشتا  ههزاره سهو
انی توان سوار بهر ق هار دههاندازی از آینده، نمی چشم

 هی تهاریخی، یه  رونهدهای ختوسفه شهد. دیگهر تحل
ه های پوزیتیویستی و تصمیمات از پیش آمد بینی پیش

ه کهقادر به شناخت آینده نیستند. در این شهرایط اسهت 
 شهود. زنویسی محهرز و بردسهته مهیانداضرورت چشم

: م هاهیم مختل هی را در بهر دارد( Vision) انهدازچشم
ده یا توان آن را از موقفیتی خاص دید؛ ایفضایی که می
از  پردازانهههنههی؛ رایهها و تصههویری خیههالتصههویر  ه

 (. 1393آینده)فخرایی و کیقبادی،
انداز یک م هوم بسیار دوان است که از اواخر دهه چشم
ریزی راهبردی راه پژوهی و برنامهبه ادبیات آینده 1970
، اما قدمتی به درازای تاریخ بشهر دارد. ادوارد است یافته

دانهد اثربخش می انداز را یک رایاپردازیکورنیش چشم
که نوعی تحقیهق و کهاوش  هنهی دربهاره رویهدادهای 

عهالوه بهر ایهن، در ههر فهرد، . باشد حتمالی آینده میا
انداز ودهود چشم سازمان، گروه و دسته باور مشترک به

انهداز، فراتهر از یهک ایهده، بهه آنگاه چشهم. داشته باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 17

http://jvfc.ir/article-1-30-fa.html


 ...      انداز حکمرانی دولتچشم  /قربان پور )دشتکی(                                                                                                                  21

به سهمت  شود که حال رابخش تبدی  می نیرویی الهام
 (.1394)کورنیش،کشاند بینی شده میی پیشدهآین

انهداز، بنابراین، بهر اسهاس یهک تفریه  دهاما، چشهم
)م لهو ( اسهت کهه  تصویری دهرا  از آینهده مهرد 

بهه  های یک گروه، سازمان و دامفهه راواتترین آرمان
کنهد. بخهش بیهان مهیستدل و اطمینانزبانی روشن، م

یسهت، نیک تصویر  پژوهان، تنهاانداز از نگاه آیندهچشم
ود. شبلکه یک بیانیه است که چندین مؤل ه را شام  می

سهخ به پنج پرسش اساسهی پاانداز باید یک بیانیه چشم
 (:دهد)همان
 )ادراک تاریخی( ایم؟از کجا آمده -1

 (اندازخواهیم برویم؟ )چشمبه کجا می -2

 نگری()پس چگونه برویم؟ -3

ما که هستیم و در چه مسیری بایهد حرکهت  -4
 کنیم؟ )مأموریت(

 خ وط راهنما یا خط قرمزهای مسیر کدامند؟ -5
 های بنیادین()ارزش

 ادراک تاریخی، م هومی شناختی است که مستلزم درک
 رفتارههای انباشهتیج دامفهه ههدف تهاریخی از قواعهد و

انههدازی کههه در خالئههی باشههد. هههر برنامههه چشههم مههی
شهود، وهرفام یهک اتوپیهایی غیرتاریخی وورتبندی می

ست ر اینانداز دنیست. بنابراین، تمایز اتوپیا و چشم بیش
و  گیردیمواقا را نادیده  که اتوپیا، عنصر تاریخیت و امر

باشهد کهه  پردازی انتزاعهی غیرزمانمنهد مهییک خیال
ر دانداز باشد؛ اما چشم)نه افراد( می زاییده  هن یک فرد

ر ی نها ر بهدویانههنگرانه و مشارکتک  چارچو  نگاه
 فه  ههای بهالقوه و بال رفیت ،ها و نقاط ضف  اناییتو

ه دامف شناسی بومیی، مقتضیات فرهنگی و انسانتاریخ
 شود. هدف ترسیم می

شناختی و ادتماعی به بررسی فرایندهای تاریخی، انسان
روایههت، منجههر بههه کشهه  قواعههد و وههورت کههالن
شود کهه موتهور محهرک ههر پهارادایم  هنجارهایی می
باشند؛ در نتیجه منجر بهه کالن روایت میمندرج در هر 

گهردد کهه  ما از موقفیت کنونی می 1گیری ادراکشک 

                                                 
1- Perception 

پژوههان، در تفمیهق چنین ادراکی، راهنمای عم  آینهده
 باشد.اندازنویسی میبخشیدن به مراح  بفدی چشم

انهه از بیندانبه و واقهاانداز همان تصویر کلی، همهچشم
راد قلب و  هن مجموعه افباشد که در آینده م لو  می
، گیرد؛ مأموریت کاری است اکتشهافیمشترکام شک  می

 وشود یو دقیق که از امروز آغاز م روشن ،مستمر ،پایدار
 نیهادینهای بانداز ادامه دارد؛ و ارزشتا رسیدن به چشم

 بهه در واقا باورها و اوول بنیادینی هستند کهه عمیقهام
آنهها را زیهر پها ت ههیچ شهرای ی آنها مفتقهدیم و تحه

 ارند وها نقش راهنما را د گراریم، به عبارتی ارزش نمی
ر کننهد در مسهیها و دواما کمک مهی به افراد، سازمان

یر درست قرار گیرند و توفان مشهکالت، آنهها را از مسه
(. قب  تفیهین شهده[ منحهرف نکنهد)همان درست ]و از
-انداز نیز مفموتم به وورت بهه کجها مهیپرسش چشم

یم برویم؟یهها اینکههه سههناریوی م لههو )مرد ( خههواه
انهداز را غایهت شود. حال اگهر چشهمچیست؟ م رح می

ر مفلولی درحهال تکامه  در نظه-آرمانیج یک روند علّی
را  بگیریم، نیاز به تکنیکی داریم کهه رونهد مهورد نظهر

ه کنگری نام دارد عینیت بخشد، که چنین تکنیکی، پس
انهداز در لهی چشهماین تکنیک، پس از ترسیم خ وط ک

رفتهه ساله، به کار گ 30یا  20یا  10یک افق بلند مدت 
 اندازونگی یا کی یت تحقق چشمنگری چگشود. پسمی

)مرحلهه  کنهدترسیم مهی را طی فرایند زمانی مفکوس،
نهی بینگری، نق ه مقاب  پهیشانداز(. پسعملیاتی چشم
ه ایسهتیم و بهبینی، ما در زمان حال مهیاست: در پیش
گهاه نپیونهدد( اتم بهه وقهو  مهیای که احتمآینده)آینده

نگههری مهها خههود را در آینههده کنههیم. امهها در پههس مههی
گهاه نکنیم و از آنجا به زمان حال دلخواهمان تصور می

بافتههار  نگههری در یههک(؛ پههس122کنیم)همههان،صمههی
م سهتدتلی انجهاا بافتهاربینهی در یهک اکتشافی و پیش

بینهی بهر واس ه ههدف و پهیشنگری به گیرد؛ پس می
گیرنهد؛ اوهول اساسهی لّهی شهک  مهیاساس روابط ع

ولی اوهول  ،نگری، عدم ق فیت و عدم تفیّن است پس
پههریری بینههی، دبرگرایههی و پیشههگوییاساسههی پههیش
 (.1396 است)سردار،
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نگری شام  پرسیدن یهک سهری سهئواتت فرایند پس
کهه  مکنهیای شرو  میمرتبط با زمان است. ما از آینده

ن عقهب ]زمها انداز در آنجا قرار گرفته و سذس بههچشم
 ی را (. در این فرایند، نقاط ع گردیم)همانحال[ برمی

ه از سهمت نق ه) سهاله یا پنج سه در فواو  زمانی دو،
ر کنیم و برای هانداز به سمت اکنون( مشخص میچشم

اقی پرسیم: چه ات هنق ه ع  ی این پرسش را مکررام می
 بی تد تها مودهب وقهو  ات اقهات xt نق ه ع  باید در 

کهه ایهن ات اقهات در قالهب  گهردد؟ zt م لو  در نق ه
 دازانه و تفیین راهبردها به برنامه چشهم ها تفیین هدف

 دهد.نویسی وده عملیاتی می

د باشنگری بدی  تحلی  روندهایی میبه طور کلی، پس
ر کثهکه، به دلی  افزایش شتا  تغییهرات پهارادایمی و ت

ارتی، توانند اسهتمرار یابنهد. بهه عبهنمی ،هاعدم ق فیت
رونهدهای نگری یفنی عدم اعتماد بهه تهداوم کهالنپس

ای رونهدهای تهاریخی. دردهه 180تهاریخی و چهرخش 
ریهزی شههری، نگری یک ابزار اساسی برای برنامهپس

  و های شهرها، مدیریت منهابا از قبیه  آتصویر آینده
ق  و بررسهی مسهائ  پایهداری انرژی، توسفه حم  و ن

نگهری بهه عنهوان یهک ضرورت بکارگیری پهس است.
ی ریزی زمانی م ید است که رونهدهای ففلهروش برنامه

انهد دهشوند، زمانی که مشکالت واقفا پیچیساز میمساله
از داریهد اند، یا زمانی که نیهمفنیهای ففلی بیح و راه

بهه یهک ا یک گروه، دامفه یا شهری را تهییج کنیهد ته
بخش مأموریت هویت (.آینده م لو  شک  دهند)همان

ی اویژه آید و کارو مفنابخش دامفه هدف به حسا  می
فرد  است که از سوی دامفه هدف، به نهاد یا سازمان یا

شهود تها طهی فراینهدی، در مسهیری یا گروه داده مهی
 انداز را م ابق با ارزشها تحقهق بخشهد.مشخص، چشم
 شهود و تهااست که از امروز آغهاز مهیمأموریت، کاری 
 اموریتانداز به طور مستمر ادامه دارد. مرسیدن به چشم

کنههد و دارای در واقهها مسههیر حرکههت را ترسههیم مههی
 ویابنهده و روشهن  ویژگیهایی مث  اکتشهافی، اسهتمرار

 (.1393قیق باشد)فخرایی و کیقبادی، د
ای اسهت کهه های بنیادین همچون عالئم دهاده ارزش
دهد یت حرکت را در طول مسیر به راننده نشان میکی 

بنهدی سهازی و اولویهتکه خ ها نهرود. کشه ، شه اف
انهداز ها یک گام مهم و اساسی در تهدوین چشهمارزش

ها در واقا باورها و اوول بنیادینی هسهتند است. ارزش
آنهها را  که عمیقام به آنها مفتقدیم و تحت هیچ شرای ی

ها در واقها نقهش ارزش (.118: گراریم)همانزیر پا نمی
هها و دوامها کمهک راهنما را دارند و به افراد، سهازمان

کنند در مسیر درست قرار بگیرند و توفان مشکالت، می
ها، باورهایی ارزش آنها را از مسیر درست منحرف نکند.

گیهریم و عمه  هستند که بر اساس آنهها تصهمیم مهی
 هبهردی( ارزش)را های بنیادین ارزش (.همانکنیم) می

کننهد، هایی هستند که به ندرت در طول زمان تغییر می
ههای کننهد]در برابهر ارزشو یا شاید هرگز تغییهر نمهی

عملیاتی)تاکتیکی( که دائم بر حسب مقتضیات زمهان و 
توانند تغییر کنند( چرا کهه ریشهه در باورههای مکان می

(. در برنامههه 1397)ملکههی فههر و ملکههی فههر، لبههی داردق
 اندازی اوولی است که مبتنی بر ارزشانداز، چشمچشم

  های بنیادین باشد.
توان که چگونه می آن استحال پرسش اولی پژوهش 

شههر فرمانذهریر را بهه الگهوی -الگوی حکمرانی دولت
ای تبهدی  کهرد؟ کهه در شههر شهبکه-حکمرانی دولت

پاسخگویی بهه پرسهش مهورد نظهر، فرضهیه پهژوهش 
ههای  واسه ه توسهفه فنهاوریعبارتست از: هرگاه، بهه 

ای نههوین، مشههارکت شهههروندان را بههه وههورت شههبکه
تههوان الگههوی حکمرانههی نگههاه مههیگسههترش دهههیم، آ

 من ف  را بهه الگهوی حکمرانهی پریر شهر فرمان دولت
ب ای تبدی  کرد. شیوه گردآوری م الشهر شبکهدولت 

 ههای تحقیهق بههای و پردازش دادهبه وورت کتابخانه
 باشد. وورت کی ی می

 یافته های تحقیق .3

یخی از حکمرانی شهری)از کجاا ادراک تار .1-3

 ایم؟(  آمده

روند حکمرانهی شههری از سیر کلی کالندر این مرحله 
( ارائههه 2020گرشههته دور تهها اکنههون)بر مبنههای سههال

قواعهد و « کشه »گردد. هدف از طرح این بخش،  می
ههای تهاریخی هها یها دورهرادایمرفتارهای حاکم بهر پها
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 شناسهیاشهد، کهه ایهن کشه  از دهنس مفرفهتب می
پهژوه شناسی قواعد و رفتارها، به آیندهباشد. مفرفت می

کنهد کهه سه   و کی یهت بینش راهبردی ت وی  مهی
انهداز، بهر اسهاس اقدام خود را در راه رسیدن بهه چشهم

مصال  و مقتضهیات مودهود، عینیهت بخشهد. بهر ایهن 
از دوره  یهران رارونهدهای حکمرانهی در ااساس، کهالن

دوره دمهوری اسالمی( مهورد بررسهی باستان تا کنون )
دهیم که این کالن روندها در قالب سه الگهوی قرار می

حکمرانی شهری)از گرشهته تها کنهون(، یفنهی الگهوی 
شههههر -الگهههوی دولهههتشههههر خودفرمهههان، -دولهههت
شههر -خودفرمان سلسله مراتبهی و الگهوی دولهت نیمه
انهداز الگهوی چشهمکنیم، سهذس پریر  م رح میفرمان

 ای خودفرمهانج شهبکهشهر نیمه-دولتخود را با عنوان 
 )برای آینده( بررسی خواهم کرد.

 شهر خودفرمان-الگوی حکمرانی دولت .1-1-3

قاب  گیری بسیاری از شهرها در ایران، در تفلس ه شک 
با حکومت مرکزی شک  گرفتند و در او  خاسهتگاه و 

اداری آنهها -سیاسهیگیری آنهها، اسهتقالل غایت شک 
 وبوده است)نق  به مضمون از سهل انزاده در بوشاسهب 

 دههی بههتها(. بنهابراین، اسهتراتژی شهک  بی انیکایی،
 شهرهای مهم در ایران، تشکی  مدیریت نوپای سیاسی

اسهی میباشد، که مت اوت و کامالم مستق  از مدیریت سی
مت مرکزی بهوده اسهت. چنانکهه بنهای پاسهارگاد، حکو

یها فیروزآبهاد  ورش، در سرزمین پهارس و گهورتوسط ک
ی، توسط اردشیر، پیش از رسیدن آنها به مقهام شههریار
رابهر بهر دو به نشانه سرباز زدن از فرمهان یها قیهام در 
ه بشد.  پادشاه ماد و اردوان پنجم، پادشاه اشکانی تودیه

نبهه این ترتیب، عام  اولی ایجاد تفدادی از شهرها، د
ه و ایهن پدیهده در طهول تهاریخ حکومتی بهود-سیاسی

 همچنان ادامه داشهته اسهت)نق  از ورداونهد در همهان
 منبا(.

شااهرن نیمااه -لگااوی حکمراناای دولااتا .3-1-2

 خودفرمان

ای در تمدن ایران دارد. مستندات این الگو، ریشه دیرینه
-شهر نیمه-گیری الگوی دولتتاریخی، خاستگاه شک 

ن و پارتیهان مراتبی را در دوره سلوکیاخودفرمانج سلسله
میدانند. به این ترتیب که حکومهت پادشهاهی مرکهزی 

)تقسههیمات  ههها فرمههانروای اوههلی حههاکم بههر سههاترا 
دغرافیایی( بود و شهرهای مستقر در سهاتراپها -سیاسی

-مراح  رشهدی را طهی میکردنهد تها بهه دردهه نیمهه

خودفرمانی برسند که از این مرحلهه بهه بفهد، از طهرف 
را بهه آنهها اختصهاص  یسدولهت مرکهزی، عنهوان پهول

میدادنههد کههه شهههرهای پلیسههی کههه نسههبت بههه سههایر 
نشین  از دردهه خودک هایی بیشهتری شهرهای ساترا 

برخوردار بودند، در مدیریت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اداری استقالل بیشتری داشتند که عمده این شههرها 

شهناس ای نظامی بودند، دیهاکونوف، ایهراندارای وبغه
 دارد:در این خصوص، ا هار میروسی، 

های نظهامی کهه از لحهاق اقتصهادی در برخی از کلنی
ه شرایط مساعدی قرار داشهتند و موقفیتشهان از دیهدگا
 گسترش بازرگانی مناسب بود به سرعت ترقی کرده بهه
 وورت شهر در آمدند و رسمام از طرف سهلوکیه عنهوان

 (.1351دریافت داشتند)دیاکونوف، "یسپول"
ها، برگرفته از  یونان باستان آنجا که الگوی پولیساز 

زمین بود که توسط اسکندر مقدونی در سراسر ایران
، حکمرانی دمفی در بدنه ادتماعی 1تجویز گردید

ات در شهرها به رسمیت شناخته شد و بسیاری از امور
یافت. به عنوان نمونه، در  سایه دما، نه فرد، تحقق می

الیات به وورت دمفی پرداخت شده، م شهرهای پولیس
دمفی نیز های دسته در کشور سلوکیه، مالیاتشد. می

 به ؛ با این که مالیات مزبور مستقیماماستمتداول بوده 
بلکه از دماعتی  گرفت فرد فرد اتبا  کشور تفلق نمی

. مالیات می شده استاخر  ،اندکه عضو آن بوده
های  یاتپرداختند در شمار مالکه شهرها می 2فوروس
و شهرها، نه افراد، مبلغ ثابت و  است بودهدمفی  دسته

های در پولیس. پرداختند میاین عنوان مفینی تحت 

                                                 
نیمه شهرج -ه الگوی دولتدیاکونوف بر این امر تاکید دارد ک - 1

هم ودود داشته  خودفرمان در سنت مدیریت شهرهای شرقی
داند)رک  الگویی را منحصر به یونانیان نمیبنابراین، چنین  .است

 (.25تا 23همان منبا از ص
2- Foros 
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سلوکیان، افراد شهر، دارای حقوغ ادتماعی و حق 
مالکیت بودند، به این منوال که افراد در مجما پولیس 

الحقوغ بودند و شورای انتخابی شهر و دادرسان کام 
داشتند. دامفه شهر نه تنها حق داشت در حیات انتخابی 

ادتماعی شرکت کند بلکه  امتیاز دیگری را نیز دارا بود 
در  .راضی ملکی ]نیز[ داشته باشدتوانست ایفنی می

ها، به مراتب، افزایش زمان پارتیان، تفداد پولیس
بیشتری داشته است. در اسناد مکشوفه مربوط به دوره 

ا مقامات شهری سد که پولیس یر پارتیان، به نظر می
به  شدند، مستقیمادچار مشک  میای وقتی در مساله

. با این ودود، اسناد و مدارک کردندپادشاه مرادفه می
شیوه حاکی از شباهت کمتری مربوط به پارتیان 

مالیات، مشابه  در دولت شهرها از دملهمدیریت و 
 (.بوده است.)هماناشکانیان 

شاااهر -الگاااوی حکمرانااای دولااات .3-1-3

 پذیر فرمان
این الگو هم در مقایسه با الگوی قبلی از ویژگی سلسله 

اسههت امهها نظههام سلسههله مراتبههی  مراتبههی برخههوردار
وو   1دولتبه شدت به حکمرانی کشور  شهری درون
شهههر -گههوی مههرکور، الگههوی دولههت. در پرتههو الاسههت
گیرد. این الگهو از دیرباز)حکومهت پریر شک  می فرمان

کنون بر کشهور ایهران ( تادمهوری اسالمیساسانیان تا 
 ایران شهرهای به مربوط هاینوشته از. باشدحاکم می

 به و شک  فضای کالبدی آن شهر که آید می بر چنین

 بهوده اداری و حکهومتی نظام مستقیم تابا نهادی مثابه
 همهان(. )نق  از فالمکی در بوشاسهب و انیکهایی،است

برنامه ریهزی پریر نیز ریشه در سنت الگوی شهر فرمان
و مدیریت شهری در ایران باستان دارد که بفهد  شهری

از ورود اسالم به ایران استمرار یافت، با این ت اوت کهه 

                                                 
ساخت، آنهایی هستند که کشورهای متمرکز یا تک-دولت - 1

اداری با هم در یکجا بدست دولت ]مرکزی[  -سیاسییگانگی 
به عبارتی، تصمیمات، مأخو  از مرکز و در مرکز است و است؛ 

شود. همه اقتدارهای دستورهای ادرایی از بات به پایین نازل می
ها،  دولتی در پایتخت متمرکز است و سذس از آنجا به استان

ها تا روستاهای دورافتاده، بال و  ها، دهستان ها، بخش شهرستان
 (.243،ص1380پر می گسترد)قاضی،

مسجد و مراکز دینی، مورفولوژی شهری را تابا گ تمان 
خود نمودنهد و امهور مهدنی و ادتمهاعی، در مغنهاطیس 

قهههی، در قالههب هههای دیههن اسههالم و شههریفت فآمههوزه
بر اساس منهابا تهاریخی،  ددیدی، وورتبندی گردیدند.

بفد از روی کار آمدن ساسانیان، روند مهدیریت سیاسهی 
شهر، سمت و سویی تمرکزگرا بهه خهود گرفهت. بهدین 
ترتیب که شهرها، به تدریج، استقالل خهود را از دسهت 

های پادشهاهان مقتهدر ساسهانی  رماندادند و تابا فمی
در دوره ساسههانی)قرن ششههم مههیالدی(،  گشههتند.مههی

تهر و شهرهای زیادی شک  گرفت کهه مراتهب پررونهق
های قب  بودنهد. در ایهن دوره، الگهوی  متفددتر از دوره

زدایی، خودفرمان، با طرح مسأله یونانیشهر نیمه-دولت
مداخالت دولت مرکزی افزایش یافهت  وکم منسوخ کم

 اما به موازات این اقدامات، از آنجا که دولت مرکزی بهه
در دههت  وابسته بهود، شههرهااقتصاد شهری  شدت به

توسفه بازرگانی و تجهارت و ضهرورت برقهراری روابهط 
 اقتصادی با همسایگان رشهد چشهمگیری پیهدا کردنهد.
ره شهرهای ددیهد ساسهانی، تشهکیالت پهولیس در دو

اشکانیان و پارتیان را نداشتند و شهرهای پولیس قهدیم 
  هم در زمان ساسانیان تشکیالت خود را از دست دادنهد.
در شهر شوش که دنبه شهرهای پولیس را داشت پس 
از آنکه اغتشاشاتی به پا شد، بهه دسهت شهاپور دوم بهه 
کلی ویران گردید و ساکنین آن مفدوم شدند و به دهای 

 بنهها «وراران خههوره شههاپ»بههه نههام  ایآن شهههر تههازه
نخسهتین پادشهاهان  (.1391گردید)ودیق سروسهتانی،

-بهودهشهر(  104)ساسانی از بنیانگراران بزرگ شهرها 

تردمهه وهادغ  ههای ایهران شهرسهتاناند)به نقه  از 
(. بهه گ تهه طبهری در تهاریخ طبهری، هدایت در همان

رام  ره،اردشهیر خهوشهر تهازه سهاخت:  8بابکان اردشیر 
اتههواز، وه اردشیر، رو اردشیر، هرمزد اردشیر یها سهوغ

اردشیر. شاپور دومین اردشیر، استرآباد، پاسا اردشیر، و به
افکند که از پادشاه این دودمان نیز شهرهای بسیاری پی

شهاپور، وه شهاپور، نیشهابور، بهدان آن دمله است گندی
شههر  (.، شاپور خواست و بالش شاپور)همانشاپوراندیو
ی اسالمی، از یکسو، از ادامه یافتن، و از شینی در دورهن

سوی دیگر، از دگرگونی زندگی شههری ساسهانی پدیهد 
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)اداری و نظههامی(،  آمههد. در ایههن دوره وضهها سیاسههی
اقتصادی و ادتماعی شهر همچنهان پابردها مانهد و بهه 
علههت وسههفت امذراتههوری اسههالمی و گسههترش بههازار 

چهارم، شهرنشهینی رونهق های سوم و مبادتت در قرن
فراوان یافت و سیمای شههرها دگرگهون شهد. در دوره 

ی زنهدگی های دینی نیهز بها شهالوده اسالمی، سازمان
شهری اهمیت زیهادی پیهدا کردنهد و مسهجد آدینهه)یا 

ی اوهلی نظهام ادتمهاعی شههر مسجد دهاما( از ادهزا
(. این الگو، با تغییرات مکهرر، ولهی بها همهان شد)همان
ایرانهی، تها اواخهر عههد قادهار -شهر اسالمیدرونمایه 

شهرها در ایرانج عهد قادهار و ماقبه   استمرار پیدا کرد.
آن، از نظر مفماری و از لحاق مدیریت سیاسی، الگهوی 
مشخصی نداشتند. در تحوتت شهر، قدرتمندان محلهی 

و بهه نهوعی  می کردنهدو مرکزی دخ  و تصرف ایجاد 
رها ودهود نداشهت. ای در مدیریت شههیچگونه ضاب ه

در پیمودن این سیرهای نابرابر و گاه متضهاد، دوعامه  
محلی و مرکزی مداخله داشهتند. عامه  محلهی بهدون 

های ضمنی بها مرکهز، کهارآیی نداشهت و عامه  توافق
توافق مقامات محلی به  بدون کسبتوانست مرکزی می

های مسکونی حلهها و مها، میداناحداث بناها و خیابان
اقههدام کنههد. در واقهها در سههاخت هههای عمههومی و باغ

های فههردی و خواسههتهبجههای قههانون  ایههرانشهههرهای 
و نتیجه آن شهری بهاز و پریرنهده  ندبود دخی  شخصی
در مکههان  هههادسههتاوردهای آنکههه  بههود هههاییدگرگونی

محدود ادرای آنهها و در ارتبهاط بها بهازدهی آنهی آنهها 
نق  از فالمکهی در دنیهای اقتصهاد، شد)گیری میاندازه
اه بهه شهاز عهد ناورالدین (.4446،21/07/1397شماره 

ههای انقهال  زمینههگیری  بفد و به ویژه در روند شک 
مشروطه، مدرنیته به تهدریج وارد ایهران شهد و فضهای 

بهه گونهه  گرفتر ایران وورتی ددید به خود میشهر د
شمسههی بهها پههریرش مدرنیتههه و  1300از دهههه ای کههه 

تر آغهاز شهد. پیروی از الگوهای غربی، تغییهرات وسهیا
-اگرچه دوره قادار مترادف با تغییرات عمهده اقتصهادی

ادتماعی و سیاسی در مقیاس دهانی اسهت و بها اینکهه 
اقتصاد ایران شدت این تغییرات و پیوند مرحله به مرحله 

گیهرد جهام میداری دهانی با چنان سرعتی انبا سرمایه

های کههه دولههت قادههار مجههالی بههرای تههدوین سیاسههت
ههر و شهود مُموفهق می دولهتیابد، این شهرگرایی نمی

و به تبا آن مراکز ایالت  پایتختنشان خود را بر پیکره 
این روند با تغییرات متفدد در دوره پهلهوی  د)همان(.بزن

ههر در دوم و نظام دمهوری اسالمی استمرار یافت که 
 های خاص مربوط به خود را داشت.  ای ویژگیدوره

-ی حکمرانی دولاتانداز الگوتدوین چشم .2-3

)بااه کجااا  2050ای در ایااران شااهر شاا که

 خواهیم برویم؟( می

ی شهههر خودفرمههان، عمههال بههه مفنهها الگههوی دولههت
ناپهریر اسهت. طهرح طلبی، امکان خودمختاری و تجزیه

گیهری ایهدئولوژیکی، نه از سر موضا ناپریریاین امکان
بلکه به خاطر عدم ودود توانمنهدی ههای ناسیونالیستی 

اقتصادی، سیاسهی، فرهنگهی و ... در شههرهای ایهران 
گیهری در س   دهان هم شهک برای تحقق آن است. 

شهر خودفرمان، به دز واتیکان، امکانذریر -الگوی دولت
که به هن  کن  یا ماکائو  در شهرهایی مانندنیست و 

، مشهکالت دمهی باشهنبه چنین الگویی  دنبال دستیابی
یا سایر کشورهای  دولت های مرکزیای، توسط عدیده
-الگهوی دولهت بودود خواهد آمد. آنهاگر، علیه مداخله

شهر فرمانذریر نیز، بر اساس چرخش پارادایمی و تفری  
بها فضهای دغرافیهایی  ددیدی که از سیاست در تالقی

 بلکهه تنهها کهافی نیسهتهای آینده نه  شد، برای دهه
نیهز ویی به م البات شهری و شهروندی را توان پاسخگ

توان از مباحهث قبلهی اسهتنباط و  ندارد. آنچه را که می
-ای نیمه خهودشبکهشهر -استخراج نمود، الگوی دولت

توانهد پاسهخگوی تفریه  باشد که ههم مهی فرمان می
ددید از سیاست باشد و هم به توسفه پایدار فضای شهر 

، شهوددی فهرض میال 2020اگر زمان مبدأ  .کندکمک 
سهال آینهده(، در خصهوص  30) میالدی 2050در دهه 

نو  فضهای حکمرانهی شههرهای ایهران، بها تودهه بهه 
تحوتت پارادایمی و ودود سناریوهای ممکن، محتمه ، 
باورپریر و مرد  یا م لو ، سناریوی م لو  مها کهدام 

 30کهه،  آن اسهتخواهد بود؟ در نتیجه، پرسش عملی 
مرانهی شههرهای ایهران چگونهه سال آینده، فضای حک
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ای شههر شهبکه-ساختار م لهو  دولهت تواند باشد؟می
 شهبکه ای و نیمهه خودفرمهان خودفرمان، دو ودههنیمه
   .دارد

 ایشهر ش که -مختصات ساختاری دولت .3-3

 شهر-ش که کنشگرانن دولت .3-3-1

، بحث خود را از «ایی شبکهدامفه»ی کاستلزدر نظریه
ای از نقهاط را مجموعههم هوم شبکه آغهاز کهرده و آن 

به عبارتی . های به هم پیوسته تفری  کرداتصال یا گره
یهک واحهد  ای از اتصاتت میان ادزایمجموعه شبکه،
ها ریخهت ادتمهاعی ددیهد از نظر کاستلز، شبکه. است

-دهند و گسترش من ق شبکه دواما ما را تشکی  می

ای تغییرات چشمگیری در عملیات و نتهایج فراینهدهای 
 دفهر)باباییکند ولید، تجربه، قدرت و فرهن  ایجاد میت

(. گسترش شبکه در شهر آینده، ورفا 1393و همکاران،
بلکه راب هه  ،شودبه کنش ارتباطی شهروندان ختم نمی

ای تفهاملی طبیفهت راب ههمیان شههروندان و اشهیاء و 
ههایی کهه . بنابراین، به دای پریرش اندیشههخواهد بود

دههد، علهوم  بهه دامفهه شهک  مهیگویند فنهاوری می
ادتماعی شاهد چرخشهی چشهمگیر بهه سهوی ترکیهب 

(. از 1396)هوبارد، اسههتمههاعی و فنههاوری مسههائ  ادت
لحاق نظری، پریرش اینکه بین فناوری و دامفه روابهط 

شهوند تها ای برقرار است که به تدریج آشکار میپیچیده
 حد زیادی مدیون کار کسانی است که در م الفه علهم،

 1برونو تتور(. 235ناوری و دامفه ففال هستند)همان: ف
و مفتقهد  گویهداز آمیختگی کنشگران سهخن می تتور

بهه لحهاق تهاریخی درههم انسان و تکنولوژی  است که
تکنیکهی و نهه  ات انسهانی  به گونه ای کهه اندآمیخته
عنوان دامفهه ساحتی بههمچنین نه  ؛ودود ندارد مح 
عنهوان تکنولهوژی؛  نه سهاحتی بهه ودود دارد وانسانی 
ای از ، شههبکههسههتندبهها آن موادههه  انسههان هههاآنچههه 

سهایت فرهنه  ت)کنشهگران انسهانی و غیرانسهانی اس
پیونهد میهان در بر اسهاس دیهدگاه کلهی،  (.1397امروز،

ای، انداز شههر شهبکهدر خصوص چشمفناوری انسان و 

                                                 
1- Bruno Latourفرانسه( فیلسوف متخصص -1947)متولد

 باشد.ای میعلم و فناوری و نظریه شبکه

 تفاملی دو سویه میهان انسهان و تکنولهوژی ایجهادباید 
 در آن گردد که برتری سوژگی یا سل ه یکی بر دیگری

تور، با برگزیدن رویکردی باز به نگیرد.از این رو ت شک 
ای )مهثالم دنیها را شهبکه های ادتمهاعیی پدیدهم الفه

ها دانسهتن( بها تولیهد ارتباطی از اشیاء، افراد و بازنمایی
ای کهه ثبهت طریهق تفهامالت شهبکهعملی قهدرت از 

نیز بخشی از آن است، م اهیم عاملیت را به  گران عم 
آنچهه تها  (.1396ها نیز تسری داد)هوبهارد،  نسانا غیر

 ی کنشگرکنون م رح گردید،  ی  عنوان نظریه شبکه
ظریه، در او ، پشهتوانه فلسه ی گیرد که این نقرار می
 باشد.ای میشهر شبکه دولت

هاای پیییاده حکمرانای ش که سیستم .3-3-2

 شهر-دولت

ای است که بر سیسهتماتیک بهودن و نیز، استفارهشبکه 
پیچیدگی سیستمی که شمولیت تکنولهوژی و انسهان را 

یفنههی اینکههه در  کنههد.در کنههار هههم دارد، دتلههت مههی
شهر آینده، نه تکنولهوژی فهارغ از بافهت انسهانی  دولت

خههههارج از بافههههت کههههارکرد دارد و نههههه انسههههان 
ی، ا شههر شهبکه-(. در دولهت1393تکنولوژی)دوسک،

بههود کههه  خواهههدبهها سیسههتمی پیچیههده موادههه  انسههان
 نهدارد.هیچگونه سنخیتی با الگوههای م روحهه قبلهی 

انداز، دتلهت بهر یهک  گوی چشمی سیستم در الانگاره
سیستم باز دارد نه بسته. این سیستم به طور مداوم ههم 
با محیط داخلی و ادزا)مشتم  بر انسان و تکنولهوژی و 

با محیط بیرونهی و اکوسیسهتم یها اشیاء پیرامون( و هم 
کهه ایهن ارتبهاط، در  باشهدطبیفت در ارتباط متقاب  می

شرایط عدم تفهادل اسهت و بنهابراین نهوعی پویهایی و 
. از ودود دارد نگرانهسیالیت مبتنی بر ثبات و تفادلی ک 

  سیسهتم را سوی دیگر، شرایط عدم تفادل سیستم، می
ی اول در وهله پیچیدگی دهد. به پیچیدگی افزایش می

ای زایی ناهمگن که به گونهیک بافت است، بافتی با اد
ی یگهان و هناسازاند: پیچیدگی، ناپریر گرد آمده ددایی

کشد؛ و سذس، پیچیدگی در واقها بسیارگان را پیش می
هها، هها، واکهنشکهنشهها، بهرهمبافتج رویدادها، کنش
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را هههایی اسههت کههه دهههان ههها و ات ههاغق فیههت
 ( 1379)مورن، سازند می

 دولت-ش که حکمرانی شهر .3-3-3

حکمرانی در این سیستم پیچیده، به وورت نوعی حالت 
 ابهژهباشهد؛ زیهرا کهه تمایزسهوژه می 1سازماندهی-خود

شهود. بهه قهول مهورن، کمرنه  مهی محکهوم()حاکم 
یابیم کهه امتیازهایی که تا کنون از آنج سوژه بود، در می

هههایش را در ریشهههسههوبژکتیویته انسههانی، سرچشههمه و 
قدرت سیاسی به  (.ان به او الح ابژکتیو بیابد)همانده

پهریری مفمهوت یکجانبهه، واس ه اعمال زور و اطاعهت
حضوری فیزیکی و پر رن  در محیط شهر دارد. کاستلز 

بهه گونهه ای کمرن  شدن سوژه انسانی را به ن ا ابژه 
هها، فناوریههای ارتباطهات و رسهانهبیان می کند که در 
شود. این بازد و تفلیق و دگرگون میدسمانیت رن  می

های ای و رسانههای رایانهزمان از شبکهاندازی بیچشم
هها یها فهوری الکترونیکی است کهه در آن همهه دلهوه

انهد. بههره پریر بیبینیهستند یا از هر گونه توالی پیش
ی ( حهوزه2001) 2کهکشان اینترنتهیکاستلز در]کتا [ 

کنهد کهه در مکان را تووی  میفضاهای بیزمان و بی
 آنها تفام  فوری مبتنی بهر فنهاوری، مفیهار کارهاسهت.

ههها و یکههی از پیامههدهای ایههن وضههفیت، ایجههاد هویههت
 (.1396هههای ددیههد دهههانی اسههت)هوبارد،شهههروندی

دیگر مبتنهی بهر زور و از دهنس  2050سیاست در دهه 
 قدرت نیست در عین حال، قدرت سیاسی دیگهر قهدرت
متمرکز بر عقالنیهت ابهزاری نیسهت، بلکهه مبتنهی بهر 

باشد که ایهن )به تفبیر هابرماس( می3عقالنیت ارتباطی
عقالنیت ارتباطی، اساسام فرایندی فرهنگی  و مبتنی بهر 

 ههق درونههی خههود ههها بههر اسههاس منپیشههرفت اندیشههه
(. فرایند عقالنیهت فرهنگهی، بهر 1380آنهاست)بشیریه،

اختاری یا ابهزاری، فراینهدی رههائی خالف عقالنیت س
بخش است، کهه فراینهد عقالنیهت فرهنگهی ریشهه در 
عقالنی شدن مهرهب دارد و بها نیمهه دوم فراینهد، کهه 

                                                 
1- Auto-Organization 

2- Internet Galaxy 

3- Communicative Rationality 

عقالنیت ابزاری و بوروکراتیهک اسهت، در تفامه  قهرار 
در وورتیکه فرهن  توانایی برقهراری راب هه  گیرد.می

و  4«دیگهری»، آنگاه این راب ه در ارتباط با شودت سیر 
بر همین اسهاس،  .تفری  می شود 5«خود»در ارتباط با 

 فنههاوری کمههکایرانههی، بههه  2050شهههروند دهههه
را بهها دهههان  خههود فاوههله)عقالنیههت ابههزاری( مجازی
و در حهال تبهدی  بهه  کهاهش مهی دههدیافته  توسفه

دسهتور  شود که گاهی از خهودخودساخته میشهروندی 
ها با دهان  ، فرسن گیرد، هر چند که در عالم واقامی

مرکور فاوله دارد. این فرد، وقتی قرار اسهت بها دنیهای 
)دیگهری(، در قالهب شههروند بهومی و شههروند  بیرون

دهانی، ارتباط برقهرار کنهد، الزامهام نیهاز دارد کهه میهان 
خصوص و عموم راب ه برقرار کنهد و پیونهد خهود را بها 
ی دامفه فرهنگهی بازسهازی نمایهد. بنهابراین، حکمرانه

شود نه افقی با شهروندان وورتبندی می شهری در هم
افقی از خود فهرد  که این هم ؛به وورت سلسله مراتبی

ههانری  شود تا به شهروند دهانی ختم شهود. شرو  می
ن، لوفور مفتقد است که شهرنشینی در مفنای امروزین آ

هها، هها، تونه  خهراش ها، آسماندیگر ساختن بزرگراه
بناهای مختل  یا تمرکهز بیشهتر دمفیهت در ها و پارک

شهرها نیست ]عقالنیهت ابهزاری[، بلکهه شههر بایهد از 
های تزم برای تقویت و رشهد فرهنه  دامفهه  رفیت

[ بشهههههری برخهههههوردار ]عقالنیهههههت ارتبهههههاطی
تزمههه تقویههت و رشههد فرهنهه   (.1394باشد)فاضههلی،

باشهد  شهری، برخوردار شدن از یک رژیم حقهوقی مهی
نهام  "حق بر شهر"فور از آن تحت عنوان که هانری لو

برد، دیوید هاروی نیز، با تأسی از لوفور، حق بر شهر می
را چیزی فراتر از حق یک فرد یا گروه بهرای دسترسهی 

عهالوه بهر  .یابدکه در شهر تبلور می می داندبه منابفی 
اسههت نههه حههق فههردی، زیههرا ایههن، حقههی دمفههی 

ل قهدرت دمفهی سازی شهر به ناگزیر به اعما دگرگون
رشههد شهههری وابسههته بههر فراینههدهای شهههر و زاد و 

فرهنههه  در شههههر  مضهههمون(. 1395اسهههت)هاروی، 

                                                 
4- the otherness 

5- self 
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ای که دتلت بر انوا  ارتبهاط از دهنس فرهنه   شبکه
دارد، نه تنها نهاق  پیشهینه تهاریخی و تمهدنی ایهران 

ر دارنده نوعی سیاسهت اسهت کهه د باشد بلکه برپانمی
ولی تا کنون مهجور مانده اندیشه سیاسی ایرانی مودود 

سیاستی که نه بر پایه زور و اطاعت است بلکه بر است. 
پایه تحقق رفتارهای فردی و دمفی با ودههی اخالقهی 

فارابی)نخسهتین فیلسهوف  بهه عنهوان نمونهه، باشد.می
است و اخالغ را دودز علم مسلمان(، در کتا  المله، سی

سیاسهت داند و حد فاولی را میان اخهالغ و  مدنی می
شود و سیاست را نتیجهه تحقهق اففهال ارادی قائ  نمی
دانهد داند. فارابی حتی خانواده را دز دولت میانسان می

و سفادت فردی را ددا از زندگی مدنی و یها زنهدگی در 
(. این نو  1389 ، قبول ندارد)داوری اردکانی،میان امت

قرائت از سیاست، بهه چهارچو  شهبکه کنشهگر بسهیار 
باشهد بهر ت که قاب  بازخوانی و بازنگری مینزدیک اس

اسههاس آنچههه م ههرح شههد بایههد گ ههت کههه سیاسههت و 
شههرهای ایهران، از نهو   2050انداز حکمرانی در چشم

ارتباط فرد در امتداد شبکه است و دیگهر نظهام سلسهله 
مراتبی و زور و خشهونت محلهی از اعهرا  نهدارد. هانها 

ی فهمیهده گوید قدرت سیاسی، اگر بهه درسهتآرنت می
گیهرد، بلکهه از عمه  شود، از خشونت سرچشهمه نمهی

از نظهر آرنهت، سیاسهت . گیرد  افراد نشأت میهماهن
حوزه اقنا  است نه زور، لرا این نهو  سیاسهت)به زعهم 

ای مسهتمر، که راب ه است آرنت( مبتنی بر تکثر انسانی
ی آن، یا نوعی و وورتی از راب ه است کهه بهه وسهیله

بینهی کنند و پهیشاعمالشان را هماهن  میشهروندان 
 دهنهد.بهای آزادی اسهت، تخ یه  مهی ناپریری را، که

ای است میان افراد برابهر، بنابراین، سیاست اساسام راب ه
شههود بههه مسههاوات منجههر مههیمیههان شهههروندان کههه 

از سههوی دیگههر، ودههه نیمههه  (.1385)لسههناف، طلبی
که در چه دولت نیز قاب  بررسی است -خودفرمانی شهر

خود فرمان -گیرد. آموزه نیمهدایگاهی از شبکه قرار می
فهرد شههروندان نهدارد بلکهه پیونهدهای  دتلت بر فرد

فرهنگی، در قالب هویت ملی، و ارتباطات بوروکراتیهک 
دولهت مرکهزی، کهه بهه دولهت کوچهک یا ابزاری را با 

کنهد. در ایهن روایهت، ای تبدی  گردید، برقرار می شده

گری و مدیریت کالن شبکه ی نقش تسهی دولت مرکز
را دارد و بر اساس دیدگاه سیبرنتیکی، که هر سیسهتمی 

باشد، دولت مرکزی نیز،  دارای یک مرکز فرماندهی می
 ههای شههری، کهالن شهبکهدر پیوند بها خهرده شهبکه

دهد که در مقایسه با دولهت کی  میکشور را تش-دولت
بلکهه  ؛ودشهکشورج تاریخی، قدرت سخت محسو  نمی

انهدازهای ویژه آن، روهد کهردن و راهبهریج چشهم کار
 بخش سیاست کالن سیاستگراری و در عین حال نظام

ای قوام های شبکهدولت-باشد که توسط شهرهایی می
 یافتند. 

اناداز نگری)چگونه باه سامت چشامپس .4-3

 ای حرکت کنیم؟(شهر ش که-حکمرانی دولت

م  عانداز بدون مد: چشگویالمث  ژاپنی)!( مییک ضر 
مثه  یهک کهابوس  چشم انهدازو عم  بدون  مث  رایا

 بیهان انهدازبنابراین، آنچه تا کنون از چشهم .شبانه است
و وهرفام  هدر او  هیچ وده عملیهاتی نداشهت شده است

بهه  . برای گهرار از رویهابوده است تووی ی از یک رایا
 .ه شهودانداز، بایهد فراینهد عملیهاتی تهداراک دیهدچشم
 انداز است. یفنی پهس ازنگری وده عملیاتی چشم پس

  انداز مشخص شهد، از ماقبه های چشماینکه چارچو 
ای بصهورت مرحلهه(، 2020انداز تها زمهان حاضهر)چشم

 که چه محورهایی و یها چهه ،بدین منظور ،بررسی شود
د انداز مهورتا چشم گرفته شوددر پیش خ وط و مسیری

 بها تودهه بهه اینکهه د.نظر یا تصویر بزرگ تحقهق یابه
( 2050) سهاله 30در افق زمانی  این تحقیقانداز  چشم
سهاله بها راهبردههای  5نق هه  6مهی تهوان  باشهد،می

 2045: چه راهبردی باید در سال مشخص ت کیک کرد
از انهدگیری چشهمدر دستور کار قرار داد تا مودب شک 

ر در دسهتو 2040شود؟ چه راهبردی باید در سال  2050
و به  گردد؟ 2045 قرار گیرد تا منجر به راهبرد سالکار 

شهش . بهر ایهن اسهاس  2020همین ترتیب تها سهال 
ریزی مفکوس، بهرای رسهیدن به وورت برنامه رهیافت
ائه ار 2050ه حکمرانی شهری در سالانداز توسفبه چشم
 :می شود
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 (: تحول در ساختار حکمرانی2045) رهیافت ششم -
 ت حکمرانی(؛سیاسی )تحول ساختاری سیاس

(: تجهیز تمام شهرهای 2040) رهیافت پنجم -
شهر -)دولت های نوین ایران به فناوری

 الکترونیک(؛

های (: توسفه زیرساخت2035) رهیافت چهارم -
 ؛سازی الکترونیکی()زیرساخت های نوین فناوری

(: توسفه آموزش نیروی 2030) رهیافت سوم -
 )توسفهسانی و فرهن  در تمام س وح دامفه ان

 ؛آموزشی(

(: توسفه اقتصاد مفیشتی 2025) رهیافت دوم -
 .)توسفه اقتصادی(دامفه 

(: توسفه ارتباطات سیاسی 2020رهیافت اول) -
 (.الملی)توسفه سیاسیای و بینآمیز من قهول 

ای) ماا شهر ش که-مأموریت تشکیل دولت .5-3

 که هستیم و در چه مسیری باید حرکت کنیم؟(

پختهه یهک فهرد، سهازمان، انداز، آرزوههای بیانیه چشم
را در آینهده نسهبتام دور بیهان  مجموعه، شرکت یا کشور

کند، مأموریت یا رسالت نیز، سندی است که طیه   می
زمان، مجموعهه، ففالیت و مسیر ففالیت یهک فهرد، سها

کنهد. در دهت آینده مشخص مهیشرکت یا کشوری را 
مأموریت یا رسالت، فلس ه ودودی هر سازمان و نهاد و 

تبخش، مفنهابخش و هویهت باشد که حیاحکومت مییا 
اندازی که در آن مأموریهت باشد. چشمبخش به آنها می

به دقت مورد بررسی قرار نگرفته باشد، ورفام یک بیانیه 
اندیشانه و نافردام خواهد بود. مأموریت کاری است  خام

انهداز بهه طهور که از امروز آغاز و تا رسهیدن بهه چشهم
سههیر حرکههت را نشههان رد و در واقهها ممسهتمر ادامههه دا

ی مأموریهت بایهد ودهه بیانیه دهد. از سویی دیگر، می
ی خود را در ارتبهاط بها رفها نیازههای ویژه تمایز و کار

 ها مشخص کند. نسبت به سایر نهادها و سازمان دامفه
، ی مأموریهت دارداز دمله کارکردهای اساسی که بیانیه

وحدت نظر مشترک و ههدف مشهترک در  آن است که
و  کنهد و در تقویهتبین افراد یک مجموعه ایجهاد مهی

بودهود خواهنهد ها و اهداف متفهالی  ، ارزشآناستمرار 

در توسهفه دولهت . مهمترین هدف بهینهه مشهترک آمد
باشهد. گیری پایداری شههری مهی ای، شک شهر شبکه

حالتی کننده وضفیت یا م هوم پایداری به عنوان تشری 
تهداوم داشهته م لو  یا مجموعه شهرای ی اسهت کهه 

(. برخهی از مشخصهات کلیهدی 1390پور، باشد)ساسان
ها، برابری اند از: برابری بین نس پایداری شهری عبارت

ها که شام  برابری ادتمهاعی، دغرافیهایی و درون نس 
حکههومتی، ح ا ههت از محههیط طبیفههی و زنههدگی در 

 اده از منهابا تجدیهد چارچو   رفیت تحمه  آن، اسهت
نشدنی، بقای اقتصهادی و تنهو  دامفهه خوداتکها، رفها 

(. افههراد دامفههه)همان فههردی و رفهها نیازهههای اساسههی
ای شهر شبکهی مأموریت دولت توان بیانیه میبنابراین 
تنظهیم  ان را در پاسخ به پنج پرسش اساسی  ی در ایر
 کرد:

چه نیهازی از دامفهه را ای شهر شبکه-دولت -1
 کند؟ رده میبرآو

ای چه کسانی شهر شبکه-دامفه هدف دولت -2
 هستند؟

 شهر کجاست؟-قلمرو ففالیت دولت -3

 شهر چیست؟-هدف بهینه ففالیت در دولت -4

توان به ههدف بهینهه مهورد نظهر چگونه می -5
 رسید؟

ی مأموریهت ههای مهرکور، بیانیههدر پاسخ بهه پرسهش
مانی زای در ایران را در بازه شهر شبکه-حکمرانی دولت

ادهای سازمانها و نه ساله، به شرح  ی  ابراز داشت: 30
 شهری با توانمندسازی شهروندان و گسهترش فنهاوری

 د پایهداریبایهد بتواننه های نوین در شههرهای ایهران،
 مسهیر توسهفه سیاسهی، شههرها را از-شهری در دولت

 .دخشنانسانی و توسفه فناوری تحقق ب اقتصادی،

ای کهشاهر شا -های بنیادین دولتارزش .6-3

 )خطوط راهنما یا خط قرمزهای مسیر کدامند؟(

ها در واقا باورها و اوول بنیهادینی هسهتند کهه  ارزش
اعتقاد ودود دارد و تحهت ههیچ شهرای ی عمیقام به آنها 

گیهری و عمه  و بر اساس آنها تصمیم نق  نمی شوند
های بنیادین هر نهاد یا سهازمان تغییهر  . ارزشمی شود
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هها  محیط هم تغییر کند. این ارزشحتی اگر  ،کنندنمی
ریشه در اخالغ، مرهب، سنت و فرهن  افراد و دوامها 

ههای  (. مفمهوتم ارزش1393 دارد)فخرایی و کیقبهادی،
ارزش باشند و مختصات آنهها  10تا  5بنیادین باید بین 

مشتم  اکتشافی)نه ابداعی(، پایداری، محدود، واضه  و 
های بنیادین و پایهدار، . در برابر ارزشبودن باشد روشن

هایی هم ودود دارد. همان ور که باید م هابق ضدارزش
هها  ارزش ها، مأموریت را به پایان رساند، ضهدبا ارزش

 هستند که باید از آنها دوری دسهت.نیز خ وط قرمزی 

ای در ایران، شهر شبکه-های بنیادین دولتبرای ارزش
م هرح شهده در انداز و مأموریت در پیوند با بیانیه چشم

 توان چند ارزش بنیادین را بر شمرد:، میفوغ

 شهههر شههبکه-بخشههی: سیاسههت در دولههتتفههالی -1
هها بهر اسهاس  سیاست به کرامت تک تک انسان

 )ص( تودهه های قرآنی و سنت پیامبر اسالمآموزه
ز اهر رفتاری کهه مهانا  دارد. در این نو  سیاست،

باشهد؛  و تفالی انسان بشود، قابه  طهرد مهیرشد 
ها، بدون تودهه بهه نهژاد، دنسهیت،  حقوغ انسان
دات سیاسهی بایهد محتهرم شهمرده مرهب و اعتقا

 شود؛
گرایی: کنش ارتبهاطی شههروندان بایهد در فرهن  -2

مسیر تبدی  از کنش ابهزاری بهه کهنش ارتبهاطی 
 هدایت گردد؛

ر دهها هها و پهروژهنوآوری و خالقیت: تمام برنامهه -3
راسهتای خالقیهت و ای بایهد در شهر شبکه-دولت

 نوآوری قرار گیرد؛

گرایی: رمز موفقیت پرشتا  کشوری مث  مشارکت -4
چین، ودود مشارکت دمفی و همکاری گروههی و 
تیمی است، لرا مشارکت دویی در پیشبرد اههداف 
کوتاه مهدت و بلنهد مهدت، تزمهه تحقهق شهبکه 

 باشد.شهری می

 گیرینتیجه .4

ای و من قهه کشور، نهه اتحهادنه دولت  ،آغازگاه تحول
ارکهان توسهفه شهک   اگهرباشد. ؛ بلکه شهر میدهانی

نهادههها و سههازمانهای شهههری بهها بگیههرد و مأموریههت 

ای ساختن شههر، پایهداری شههری را گسهترش  شبکه
انهدازی بهه مهیالدی چشهم 2050دهند، آنگاه در سهال 
در ایهران ودهود  ایشهر شبکه-وورت حکمرانی دولت

ی به تحول در سیاسهت، انداز. چنین چشمخواهد داشت
مشهروط  اقتصاد، نیروی انسهانی، فنهاوری و حکمرانهی

 رچو ، همان ور که در مقدمه بیان شد،در این چا .است
ورزی فضای دغرافیایی در پیوند با حکمرانی و سیاسهت

های ددید  اهمیت زیادی خواهد داشت. با ورود فناوری
و دنیههای مجههازی، بایههد نگههاه کالسههیک بههه فضههای 

و تهأثیر  تسهری داد« فضای مجهازی»ایی را به دغرافی
اهمیهت پنداشهت. از سهوی  فضای مجازی را نباید بهی

در حال موادهه شدن با چرخش پهارادایمی  ایراندیگر، 
گانهه  ایهن پهارادایم تحهت تهأثیر امهواج سههکهه  است

قهرار دارد و  )فرهن ، محیط زیست و زنان( پسامدرنیته
امهروزه  تواند در فضاسازی شهر موثر واقها گهردد.  می

های انسانی و ادتمهاعی موضو  فرهن  در همه دانش
غلبه یافته و موضو  کانونی شده است. دیویهد چنهی از 

گهرا نهام این چرخش به عنوان  هور پهارادایم فرهنه 
محیط زیست نیز موج ددیهدی  (.1398برد)فاضلی، می

 ها و وهورتبندی ریزیمهایجاد کرده است که تمام برنا
است. آلودگی،  الشفا  خود قرار دادههای بشری را تحت

اری دیگهر بحران آ ، تیه ازن، گرم شدن زمین و بسی
ت به وهورت شاخصهی زیس از مسائ  مربوط به محیط

ی بدون انداز یا بیانیه مأموریت که هر چشم ه استدرآمد
محی هی محکهوم بهه  درنظر گرفتن مالحظات زیسهت

لحاق کهردن  گانه،در چارچو  امواج سه ت است.شکس
دامفه زنان زنان به دلی  نیاز به تغییر در پیشرفت است. 

گیهرد، درود دمفیت کشور را در بر مهی 50که بیش از 
دویانهه بهه  آفرینی مشهارکترایط ففالیت و نقشاگر ش

مهیا نگردد، هر تالشی در دهت  برای آنها اینحو بهینه
بها چهرخش پهارادیمی محکهوم بهه تغییر و همهاهنگی 

شکست است. از سوی دیگر، پتانسی  تغییر و تحول در 
زنان و تی بسیار بارز و بردسته است. به همین خهاطر، 

کند کهه پژوه( استدتل می)اولین زن آینده النورا مازینی
زنان توانایی بیشتری برای درک تغییهرات اولیهه دارنهد؛ 

غالب ]نظام مردسهاتر[ چرا که آنها سازندگان این نظام 
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تههر از عهههده  تواننههد بسههیار آسههانانههد. آنههها مههینبههوده
ای برآینهد کهه در آن احسهاس و های پیچیهده موقفیت

النی حائز اهمیت است)سردار، شهود به اندازه نیروی عق
)پهارادایم آینهده(،  با در نظر گرفتن ایهن امهواج (.1386

نهوان ی تحت عهمچنین در نظر گرفتن رفتارهای تاریخ
)پارادایم گرشته(،  شهر در ایرانروندهای تاریخی دولت 

شههرهای ایهران را بهه -انداز دولتتوان بیانیه چشممی
یا پس از آن تهدوین نمهود و  2050ای در وورت شبکه

ههها و  هههای سههازمانی، سیاسههتگراریمأموریههت الگههوی
 های خرد و کالن قرار داد. گراریقانون

 منابع
روه منتشریافته در گ (.1398) مصاحبه عقی   غاقله. -1

اهلل فاضلی، تاریخ مشاهده تلگرامی نفمت
22/06/1398. 

ان: . تردمه حمید عنایت. تهرسیاست(. 1387ارس و. ) -2
 شرکت سهامی کتابهای دیبی.

 .نیام ،انیدریمحمد، ح ،یاسداله، گنج ،فرد بابایی -3
. یچندفرهنگ تیبر هو نترنتیا ریتأث یبررس(. 1393)

 125-97( :4) 2. فرهنگی-توسفه ادتماعی م الفات 

 های سیاسیتاریخ اندیشه(. 1380) بشیریه، حسین. -4
 (. تهران: نشر نی.1)جقرن بیستم

  )چا، شناسی سیاسیدامفه(. 1395) حسین. بشیریه، -5
 بیست و پنجم(. تهران: نشر نی.

 و رشه(. 1389) انیکایی، پریسا.اهلل، بوشاسب، فی  -6
 در آن دهنده تشکی  ادزاء و گیری شک  هایزمینه

 دانشگاه تاریخی های پژوهش مجله ،باستان ایران

 .18-7،بلوچستان و سیستان

ن . تردمه سلماپارادایم ددید(. 1396تورن، آلن.) -7
 زاده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.وادقی

 سیاست و(. 1394) نیا، محمدرضا و همکاران.حافظ -8
 ؛ مشهد: نشر پاپلی.فضا

. رهن ففارابی: فیلسوف (. 1389) اردکانی، رضا.داوری -9
 تهران: نشر سخن.

 .4446، شماره21/07/1397دنیای اقتصاد، تاریخ -10

، درآمدی بر فلس ه تکنولوژی(. 1393) دوسک، وال. -11
موسسه آموزشی و  تهران: تردمه مص  ی تقوی،
 تحقیقاتی ونایا دفاعی.

. تردمه کریم اشکانیان(. 1351) دیاکونوف،م.م. -12
 کشاورز. تهران: انتشارات پیام.

ه . تردمده تز دربا  سیاست(. 1388) ژاک. رانسیر، -13
 داد نو.امید مهرگان. تهران: رخ

سفه مبانی پایداری تو(. 1390) پور، فرزانه.ساسان -14
رکز ن: متهرا ، شهر تهرانکالنشهرها: با تاکید بر کالن

 ریزی شهر تهران.م الفات و برنامه

(، تکنولوژی، انسان و 1397)سایت فرهن  امروز  -15
، تاریخ 15/01/1397دامفه؛ تاریخ بازیابی 

 .24/06/1398مرادفه:

اهمیت  آینده: تمام آنچه(. 1386) الدین.سردار، ضیاء -16
 ژوه.تهران: آینده پ؛ تردمه محسن طاهری دمنه، دارد

 (. سیاست1391) دمال. ، کامیا ،شفبانی، امامفلی -17
ه.ش( با 1320-1299اریخ مفاور ایران)شهری در ت

 فصلنامه باغتاکید بر فضاهای عمومی شهر تهران؛ 
 .92-83 ؛23شماره  ، سال نهم،نظر

سیر اندیشه سیاسی در (. 1388) وادقی، سفید. -18
 . تهران: دانشگاه پیام نور.غر )ال (

ی شناسدامفه(. 1391) اهلل.ودیق سروستانی، رحمت -19
 . تهران: نشر علمی.شهری

. بنیادهای علم سیاست(. 1377) عالم، عبدالرحمن. -20
 تهران: نشر نی.

مه . تردپرسش از آینده(. 1389) اهلل، سهی .عنایت -21
 مسفود منزوی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی

 ونایا دفاعی.

: تهران ،فرهن  و شهر(. 1394) اهلل.فاضلی، نفمت -22
 انتشارات تیسا.

به  نگاهی(. 1393فخرایی، مرضیه و کیقبادی، مرضیه.) -23
 پژوه.تهران: آینده، پژوهیهای آیندهروش

ی حقوغ اساسی و نهادها (.1380) قاضی، ابوال ض . -24
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. سیاسی.

. تردمه پژوهی پیشرفتهآینده(. 1394) کورنیش، ادوارد. -25
ن: فر. تهراسیاوش ملکی فر با همکاری فرخنده ملکی

 اندیشکده آو .

ن یلسوفان سیاسی قر(. ف1385) مایک .لسناف، ایچ  -26
 .. تردمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهیبیستم

 . (1392) ، رسول.مرادی، اسکندری، افضلی -27
ات های ددید در ژئوپلیتیک؛ تهران: انتشار اندیشه

 زیتون سبز.
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 32                                                                                           1، دوره اول، شماره اول، پیاپی فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

؛ دهی پیچیدرآمدی بر اندیشه(. 1394) ادگار. مورن، -28
 تردمه افشین دهاندیده. تهران: نشر نی.

وابط تاریخ دیذلماسی و ر(. 1390) زاده، احمد.نقیب -29
 ؛ تهران)چا  دهم(: نشر قومس.المل بین

ی از حق به شهر تا شهرها(. 1395) هاروی، دیوید. -30
. تردمه خسرو کالنتری و پرویز وداقت. شورشی

 تهران: نشر آگه.

ز. . تردمه افشین خاکباشهر(. 1396) هوبارد، فی . -31
 ی.تهران: انتشارات علمی و فرهنگ

 .گروه آینده نگاران سازمان توسفه مل  متحد )یونیدو( -32
 (. راهنمای آیندهنگاری فناوری یونیدو،1387)

. تهران: دیگرانمتردمان: سونیا ش یفی اردستانی و 
موسسه آموزشی و تحقیقاتی ونایا دفاعی.
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