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دریافت مقاله1398/03/19 :

پذیرش نهایی1398/11/27 :

چکیده
الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکهای به عنوان چشم انداز شهرهای ایرران در دهره  2050محسرو شرده اسرت کره بره ررورت
نیمه خود فرمان اداره می شود .فرضیه مقاله حاضر به این ترتیب است که اگر بره واسر ه توسرفه فنراوری هرای نروین ،مشرارکت
شهروندان به رورت شبکهای گسترش داده شود ،آنگاه میتوان الگروی حکمرانری دولرت-شرهر فرمانذرریر منلفرا را بره الگروی
حکمرانی دولت-شهر شبکهای تبدیا کرد .برای تحقق چنین چشماندازی ،باید روندهای گرشته ،مناسبات کنونی و برنامههای آینده
را در نظر گرفت .در بررسی روندهای گرشته ،سه کالنروند تاریخی؛ کرالنرونرد دولرت-شرهرهرای خودفرمران ،دولرتشرهرهای
نیمه خودفرمان و دولت-شهرهای فرمانپریر از عهد باسرتان ترا زمران مفاررر ودرود داشرته اسرت ،کره فهرم حکمرانری در ایرن
دولت شهرها باعث شناخت و انباشتهای تاریخی از خود برای ترسیم چشمانداز مورد نظر می شود .از سوی دیگر ،دولت-شهرهای
آینده ،مستلزم داشتن درکی از فضای دغرافیایی در چارچو چرخش پارادایمی میباشند .برای راهبردی کردن چشرمانرداز مررکور،
روش مقاله حاضر کیلی و بر اساس تکنیک پسنگری رورتبندی گردیده است و گام هرای راهبرردی شرشگانره ،در رسریدن بره
چشم انداز ،در آن ،ترسیم شده است که این گام ها در بازه های زمانی  5ساله (از  2045تا )2020در قالرب رهیافرتهرای مختلر
توسفه رورتبندی گردید .پس از آن ،مأموریت ،که هویت و اهداف نهادهای سیاستگرار در این راستا میباشند ،مشخص مری شرود.
نتایج نشان داد که برای رسیدن به چشم انداز دولت-شهر شبکهای ،عنارر مندرج در چرخش پارادایمی را باید درک نمرود کره بره
اعتبار آن ،اقدام به ایجاد تحول در حکمرانی ،سیاست ،اقتصاد ،آموزش و فناوری نمود .در نهایت با طرح پایداری شهری بره عنروان
هدف مندرج در مأموریت پژوهش ،چند ارزش بنیادین ،به عنوان ارول اخالقی مستمر ،مفرفی مری گرردد کره بره منظرور اتصرال
مأموریت سازمانی به چشم انداز ،مورد توده سیاستگراران قرار گیرند.
واژهگان کلیدی :دولت  -شهر شبکه ای ،چشم انداز ،حکمرانی ،فضای دغرافیایی ،چرخش پارادایمی

* -نویسنده مسئول09127105167 :

Email: a.ghorbanpour73@gmail.com
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چشم انداز حکمرانی دولت -شهر شبکهای در ایران

فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده ،دوره اول ،شماره اول ،پیاپی 1
 .1مقدمه

1- Polis

از شکویی در حافظنیا و همکاران .)1394 ،هانری لوفور
نیز تولید فضا را نه یک پدیده طبیفی یا استفالیی ،بلکره
یرررک تمامیرررت تررراریخی و یرررک تولیرررد ادتمررراعی
می داند(فکوهی .)1396 ،ملهوم دیگر از فضرا ،فضرای
مجازی است که در اثر گسترش فناوری شکا میگیررد
و منجر به حضور مجازی افراد در فضایی مریشرود کره
خود واقفیت نیست بلکه واقفیت حاد است .به طور کلری
می توان گلت که از عهد باستان تا زمان مفاررر ،شرهر
[فضا] و سیاست مالزم یکدیگر برودهانرد و برر یکردیگر
همذوشانی زیادی داشتهاند(همان.)146 :
گرار از عصرر ررنفتی بره عصرر پساررنفتی یرا عصرر
اطالعات و فناوری های نوین ،دارای ویژگری متلراوتی
می باشد که عصر رنفتی فاقد آن برود .در عصرر نروین
(هررزاره سرروم مرریالدی) ،ویژگرری فرازمررانی -مکررانی
تکنولوژی و دستاوردهای بشری ،باعرث گردیرده اسرت
که ق ببندی نظریههرای توسرفه ،مثرا دهران مرکرز
پیرامون ،کشورهای شمال-دنو  ،توسفه یافته-توسرفه
نیافته به کمک فناوری هرای نروین ،تردریجام کمرنر
شود .بر همین اسراس ،در دوامره مختلر  ،مررز میران
دامفه شهری و روستایی به هم ریخته است کره منجرر
به تحول و همگنی تقریبی در حوزههای مختلر مثرا
فرهن مصرف ،الگوهای زندگی ،سبک مفماری منازل
و خیابان هرا و کرنش هرای ادتمراعی مشرترک میران
دوامه روستایی و شهری شرده اسرت .عرالوه برر ایرن،
گسترش بحث دهانی شدن و دهکده دهرانی بره رغرم
ودررود عوامررا گسسررت دهررانی مثررا بنیررادگرایی و
تروریسررم ،دتلررت بررر از میرران رفررتن بسرریاری از
محدودیت ها و مرزهایی دارد که در حوزههای مختلر
مثررا اقتصرراد ،سیاسررت ،فرهنرر و فنرراوری ،توسررط
حکومت ها و دولت ها ،شکا میگیررد و شرکاگیرری
یک همبستگی ارگانیکی دهانی ،در قلمروهای مختلر
که مضمون بسیاری از برنامههای کالن چشمانداز آنهرا
است ،موید این همبستگی ارگانیکی دهرانی مری باشرد
که از طریق همبستگی ارگانیکی دوامه شرهری مردرن
رشد و تکثیر یافتهانرد .شرهرهای شربکهای ،بره اعتبرار
امکانذریری ارتباط شهروندان با محیط طبیفی و محریط
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سیاست و حکمرانی ،بره ملهروم تردبیر در اداره ادتمرا
انسانی ،زمانی مودب رفاه و سفادت بشر گردیرد کره در
مالزمت با فضا ،به ملهوم دغرافیرایی آن ،قررار گرفرت.
دمهور افالطونی رورتی انتزاعی از سیاسرتاندیشری و
سیاسررتورزی بررود کرره دهرران هسررتی را سررایهای از
آموزه ی مُثُلی ملررو قررار داد کره بره درای اینکره
سیاست در خدمت بشر باشد ،بشرر در خردمت سیاسرت
درآمد ،هر چند که به اعتبارپولیس یرا دولرت-شرهر بره
توری آسرمانی سیاسرت پرداخرت .ارسر و(مفلم اول)
وقتی در برابر استاد خود ،افالطرون ،قرد علرم کررد کره
فلسله سیاسی را از آسمان به زمین آورد و سیاست را در
فضای محدود شرهر آترن ررورت بنردی نمرود .واحرد
1
سیاسی مورد م الفه ارس و ،همانند افالطون ،پرولیس
یا دولت-شهر است .ایرن موضروعی اسرت کره عمروم
متلکرین یونان باستان به آن اعتقراد دارنرد و ایرن خرود
نشان دهنده تأثیر محیط سیاسی و ادتماعی بر اندیشره-
های آنها است(رادقی .)1388 ،ارس و ،غایرت شرکا-
گیرری ادتمرا دهکرده را برررای رفره نیازهرای روزانرره
انسانی می دانست ،اما ایرن ادتمرا وقتری مجبرور بره
تامین نیازهای وسیهتری برای رفاه بشر شد ،از ترکیرب
چند دهکده ،دامفه سیاسی کاما تر شهر یرا پرولیس را
شکا داد(همران .)105 :در دوره مفاررر نیرز ،تحقرق
سیاست ،به ملهوم مدرن آن ،مستلزم تللیرق برا فضرای
دغرافیایی یا سرزمینی میباشد .مراکس وبرر در تفریر
نظام سیاسی مریگویرد :ادتمرا انسرانی کره مردعی
انحصار کاربرد مشرو زور دسمانی در داخرا سررزمین
مفینی است(عالم .)1377 ،گرارنر نیرز دولرت را ادتمرا
انسان هایی میداند که در سرزمینی مشخص ،حکومرت
سازمانیافتهای دارند کره بیشرتر سراکنان آن سررزمین
بنابر عادت از آن اطاعت می کنند(همان.)137 :
از سوی دیگر ،مقصرود از فضرا در تالقری برا سیاسرت،
فضای دغرافیایی و مقولهای تاریخی ،ادتماعی سیاسری
است که در بستر محیط فیزیکی نقش بسته است (نقرا

20

21

ادتماعی میشوند و روابط فرد با خودش به اندازه چیرره
شدن بر دهانی که به آن عرادت کررده اسرت ،اهمیرت
مییابد(همان .)20 :فرد پس از برقراری راب ه برا خرود،
با دنیای پیرامون نیز مفناسازی میکنرد و مردلول هرای
ددیدی را ،چه در عالم واقفی و چره در عرالم مجرازی،
خلق میکند .اینجاست که شهر و مدیریت شهر برآمرده
از انتخررا و گررزینش دیگررران ،برررای فرررد نرراملهوم و
ناخوشایند است و دنبال خلق خویشتن در یرک واقفیرت
بیرونی ،به نام شهر ،خواهد بود .در این شرایط ،سیاسرت
و حکمرانی نیز دسرتخوش تحروتت سراختاری خواهرد
شد .آنچه که از مضمون سیاست و حکمرانی در تفاری
قبلی استنباط میشد آن است که سیاست مبتنی برر زور
و اطاعت می باشد و ررفام نظریهای دربا قدرت است.
بنررابر سرره موللرره زور ،اطاعررت و قرردرت؛ طبف رام سرروژه
سیاسی ،که شهروندان هستند ،تبردیا بره سروژههرایی
منلفا می شوند که توانایی برقراری هیچ نرو راب رهی
حسی و دیالکتیکی برا فضرای محی ری را ندارنرد و بره
تفبیر فوکو ،در زیر لوای نظام مدیریتی تمرکزگرا ،سروژه
منقراد و تسرلیم نرامر مری شرود .آنچره کره در نتیجرره
چرخش پارادایمی ،مدیریت سیاسی را ممکن است دچار
دگردیسی نماید ،تبدیا سیاست مبتنی بر قدرت متمرکز
سراسر بین به سیاست مبتنی برر فرهنر  ،مشرارکت و
ایجاد راب ه حسی با فضرای دغرافیرایی و شرکاگیرری
کنشارتباطی است .بر همرین اسراس ،ارسر و نیرز ،در
کتررا اول سیاسررت ،حکمرانرری سیاسرری را برره منزلرره
حکمرانی انسانهای برابر میداند و یرا در کترا سروم،
شررهروند را برره منزلرره کسرری تفریر مرریکنررد کرره در
حکمرانرری و امررر تحررت حکمرانرری بررودن سررهیم
است(رانسیر .)1388 ،بر این اساس ،شهروند در مدیریت
شهر سهیم و آزاد اسرت و خرود را در شربکه کنشرگری
منلفا نمییابد .فرد وقتی در مغنراطیس شربکه دمفری
قرار بگیرد ،منرافه فرردی و هرم منرافه دمفری ترامین
مری شرود .ارسر و هررم در کترا هلرتم سیاسرت ،برره
رراحت سفادت فرد و ادتما را یکی میدانرد و مفتقرد
اسررت کرره سررفادت فرررد در گررروه ادتمررا تحقررق
می یابد(ارس و.)1387 ،
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مصنو در آینده ،حالت تکامایافترهترری از همبسرتگی
ارگانیکی خواهند داشت .این همبستگی ارگرانیکی یرک
تجربه زیسرتی متلراوت برا رونردهای تراریخی گرشرته
می باشد که توسط انسان مدرن شهری تجربه میشود.
تجربهای حیاتی که ،مرردان و زنران سراسرر دهران ،در
چارچو فضا و زمان ،خویشرتن ،دیگرران ،امکرانهرا و
خ رات زندگی شریک هستند و این مجموعره تجربره،
مدرنیته نام دارد....که همه انسان هرا را بره هرم مررتبط
مررری کنرررد(هوبارد )1396 ،و تحقرررق آن در قالرررب
رورت های گوناگون از «فضراهای شرهری ددیرد» و
سروژههررای نسررلی مشررتار تغییرر متلرراوت بررا گرشررته
می باشد .تمامی این تغییررات ،نشران دهنرده چررخش
پررارادایمی و شررکاگیررری پررارادایمی ددیررد در دهرران
می باشد .در پرارادایم ددیرد دهرانی ،عناررر اقتصراد،
تکنولوژی و فرهن در حال شکوفایی می باشد .عنارر
سهگانه مرکور ،هیچگونه مالزمتی با زور و اطاعت ،کره
شالوده ارلی سیاست تمرکزگرا هستند ،ندارند .بنرابراین
دامفه امروز نیازمند پرارادایم نروینی اسرت ،زیررا دیگرر
نمیتوان بره پرارادایم سیاسری بازگشرت ،خصوررام کره
مسائا فرهنگی به چنان دردهای از اهمیرت رسریدهانرد
کرره تلکررر ادتمرراعی بایررد خررود را حررول محررور آنهررا
سازماندهی کند(تورن.)1396 ،
از سوی دیگر ،رشد اطالعات و دامفه اطالعاتی که بره
منزله پایان عصرر ررنفتی و ورود بره عصرپساررنفتی
می باشد ،دتلت بر انقال تکنولروژیکی دارد .از دملره
مختصات دامفه اطالعاتی عبارتست از فقدان هر گونره
زور و دبریررت محترروم؛ پایرران دادن برره تقسرریم کررار
ادتماعی و تشکیالت طبقاتی؛ افرزایش انف رافپرریری
ادتماعی؛ و ناکارآمدی خشونت سیاسری و دنر (رک.
بره همران .)18 :مفررادتت و قواعرد اقتصرراد نیرز دچررار
ناسازوارگی با دامفه میشوند ،یفنی اینکه دیگرر قواعرد
سنتی مثا عرضه و تقاضا دوابگو نیستند؛ بخش تولید و
تولیدگر دیگر تفیینکننرده نیسرت بلکره مصررفکننرده
است که در نحوه تولید ،قیمت و عرضه و تقاضرا نرب
بازار را در دست میگیرد .در خصوص فرهن نیز ،بنرابر
اعتقاد بسیاری ،گروههای فرهنگی دایگزین گرروههرای

قربان پور (دشتکی) /چشم انداز حکمرانی دولت...

فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده ،دوره اول ،شماره اول ،پیاپی 1

 -1نظریه شبکه کنشگر ( )Actor Network Theoryدتلت
دارد بر ترکیب مسائا ادتماعی و فناوری و تسری عاملیت یا
سوژ گرایی از انسانها به غیر انسان ها (اشیاء) (رک هوبارد ،همان:
.)246-232

نمیتوانند با فضای شهر راب ه شبکهای برقرار کننرد .از
سوی دیگرر ،شرهروندان برا سراختار مردیریت سیاسری
متمرکز که از سوی دولت مرکرزی هردایت مری شرود،
تبدیا به سوژههرایی منلفرا و بریاراده مریشروند کره
هیچگونرره خالقیررت و نرروآوری در مخیلرره آنهررا شررکا
نخواهد گرفت .برا چنرین مقدمره ای ،مسرأله پرژوهش
حاضر اینست کره چره نرو چشرم انردازی بایرد بررای
شهرهای ایران متصور شد؟ و در عما چه نرو الگروی
حکمرانی در کدام قلمرویری تحقرق بخشرید ترا بتروان
شهروندانی خالر و نوآور در رقابرت برا عررره دهرانی
بودود آورد؟
 .2روش پژوهش

در شرای ی که مرزهرای علروم شکسرته شرده اسرت و
دهان دچار پیچیدگی مضاع گردیرده اسرت ،در عرین
حال تغییرات با سررعتی پرشرتا زمران و مکران را در
مینوردند ،که این روند بر دامنره ابهامرات مرا در آینرده
میافزاید .در شرایط ابهرامآلرود ،نامتجرانس و تغییررات
پرشرتا هررزاره سرروم ،در ایررن شرررایط ،برردون داشررتن
چشم اندازی از آینده ،نمیتوان سروار برر ق رار دهرانی
توسفه شرد .دیگرر تحلیرا رونردهای خ ری تراریخی،
پیش بینی های پوزیتیویستی و تصمیمات از پیش آمرده
قادر به شناخت آینده نیستند .در این شررایط اسرت کره
ضرورت چشماندازنویسی محررز و بردسرته مری شرود.
چشرمانرداز ( )Visionملرراهیم مختللری را در بررر دارد:
فضایی که میتوان آن را از موقفیتی خاص دید؛ ایده یرا
تصررویر نهنرری؛ رویررا و تصررویری خیررالپردازانرره از
آینده(فخرایی و کیقبادی.)1393،
چشمانداز یک ملهوم بسیار دوان است که از اواخر دهه
 1970به ادبیات آیندهپژوهی و برنامهریزی راهبردی راه
یافته است ،اما قدمتی به درازای تاریخ بشرر دارد .ادوارد
کورنیش چشمانداز را یک رویاپردازی اثربخش میدانرد
که نوعی تحقیرق و کراوش نهنری دربراره رویردادهای
احتمالی آینده می باشرد .عرالوه برر ایرن ،در هرر فررد،
سازمان ،گروه و دسته باور مشترک به چشمانرداز ودرود
داشته باشد .آنگاه چشرمانرداز ،فراترر از یرک ایرده ،بره
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در خصوص فضاهای ددیرد شرهری ،برآمردن مبراحثی
راده به فضای شهری ،توسفه پایدار شهری و مردیریت
شهری و الگوهای نوین برنامه ریزی شهری مثا شرهر
مجازی ،شهر هوشمند ،شهر آینده ،شهر خرالر و شرهر
الکترونیکرری کرره نظررام مرردیریت سیاسرری تمرکزگرررا و
سلسلهمراتبی در این گونه شهرها ،دیگر چنردان محلری
از اعرا ندارد و همچنین شکاگیری نسا ددیدی کره
خواهان تغییر شتابناک و فراسیاسی می باشد که فضای
شهری دامفه ایران ،به دتیلی که خرارج از بحرث ایرن
پژوهش می باشد ،از چنین فضاهای مدرنی هنوز چندان
برخوردار نیست ،اما برخوردار از نسا ددیدی اسرت کره
هویتش ،در مقام سروژه ،چنردان تلراوتی برا همتاهرای
نسلی خود در دهان فور مردرن نردارد .بره تفبیرر یرک
انسانشناس فرهنگی ،سوژه ایرانی می خواهد «چیرزی
که هست نباشد» .این میا به نبودن و نماندن در حرال
و روز کنونی ،این «شور تغییر» از زمان ناررالدینشراه
آغاز شده و «گلتمان تغییر» را شکا داده اسرت .تحرول
در «شرریوه زنرردگی» ایرانرری از زنرردگی عشررایری ،برره
روسررتایی ،از روسررتایی برره شررهری ،و امررروزه هررم از
«شهری بره کالنشرهری» بنیران ایرن «شرور تغییرر»
است(فاضلی.)1398 ،
اما در واقفیت امر ،در مدیریت شهری ایران کنرونی ،بره
این دلیا که راب ه دامفه ،فضرا ،فرهنر و سیاسرت از
هم گسسته است ،بنابراین تغییررات پرارادایمی مررکور،
چندان در تغییر فضای شهر و سوژگی ددید ،مؤثر نبوده
است .از سروی دیگرر ،در مجرامه دانشرگاهی و مراکرز
سیاستگراری ،با هدف برقراری راب ره دیرالکتیکی برین
فضای دغرافیایی و منابه انسانی و تشکیا یرک شربکه
کنشگر ،1تا کنون اقدامی رورت نگرفته است .به عنوان
نمونه مفماری کالنشهرها در ایران ،فضاهای فرهنگی و
نمای خیابان هرا و میرادین ،رررفا کذری شرده از روی
الگوهای قدیمی شهرهای غربی می باشد و شرهروندان
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نیرویی الهام بخش تبدیا میشود که حال را به سرمت
آیندهی پیشبینی شده می کشاند(کورنیش.)1394،
بنرابراین ،بررر اسرراس یررک تفریر دررامه ،چشررمانررداز،
تصویری دررا از آینرده مررد (م لرو ) اسرت کره
واتترین آرمانهای یک گروه ،سرازمان و دامفره را بره
زبانی روشن ،مستدل و اطمینانبخرش بیران مریکنرد.
چشمانداز از نگاه آیندهپژوهان ،تنها یک تصویر نیسرت،
بلکه یک بیانیه است که چندین مؤلله را شاما میشود.
یک بیانیه چشمانداز باید به پنج پرسرش اساسری پاسرخ
دهد(همان):
 -1از کجا آمدهایم؟ (ادراک تاریخی)
 -2به کجا میخواهیم برویم؟ (چشمانداز)
 -3چگونه برویم؟ (پسنگری)
 -4ما که هستیم و در چه مسریری بایرد حرکرت
کنیم؟ (مأموریت)
 -5خ وط راهنما یا خط قرمزهای مسیر کدامند؟
(ارزشهای بنیادین)
ادراک تاریخی ،ملهومی شناختی است که مستلزم درک
تراریخی از قواعررد و رفتارهررای انباشرتیا دامفرره هرردف
مرری باشررد .هررر برنامرره چشررمانرردازی کرره در خالئرری
غیرتاریخی رورتبندی مریشرود ،رررفام یرک اتوپیرایی
بیش نیست .بنابراین ،تمایز اتوپیا و چشمانداز در اینسرت
که اتوپیا ،عنصر تاریخیت و امر واقه را نادیده میگیرد و
یک خیالپرردازی انتزاعری غیرزمانمنرد مری باشرد کره
زاییده نهن یک فرد (نه افراد) میباشد؛ اما چشمانداز در
چارچو نگاه کانگرانه و مشرارکتدویانرهی نرامر برر
توانایی ها و نقاط ضف  ،مرفیتهرای برالقوه و باللفرا
تاریخی ،مقتضیات فرهنگی و انسانشناسی بومی دامفه
هدف ترسیم میشود.
بررسی فرایندهای تاریخی ،انسانشناختی و ادتماعی به
رررورت کررالنروایررت ،منجررر برره کشرر قواعررد و
هنجارهایی می شود کره موترور محررک هرر پرارادایم
مندرج در هر کالن روایت میباشند؛ در نتیجه منجر بره
شکاگیری ادراک 1ما از موقفیت کنونی مری گرردد کره

چنین ادراکی ،راهنمای عما آینردهپژوهران ،در تفمیرق
بخشیدن به مراحا بفدی چشماندازنویسی میباشد.
چشمانداز همان تصویر کلی ،همهدانبه و واقرهبینانره از
آینده م لو میباشد که در قلب و نهن مجموعه افراد
مشترکام شکا میگیرد؛ مأموریت کاری است اکتشرافی،
پایدار ،مستمر ،روشن و دقیق که از امروز آغاز میشود و
تا رسیدن به چشمانداز ادامه دارد؛ و ارزشهای بنیرادین
در واقه باورها و ارول بنیادینی هسرتند کره عمیقرام بره
آنها مفتقردیم و تحرت هریچ شررای ی آنهرا را زیرر پرا
نمی گراریم ،به عبارتی ارزش ها نقش راهنما را دارند و
به افراد ،سازمان ها و دوامه کمک مریکننرد در مسریر
درست قرار گیرند و توفران مشرکالت ،آنهرا را از مسریر
درست [و از قبرا تفیرین شرده] منحررف نکنرد(همان).
پرسش چشمانداز نیز مفموتم به رورت بره کجرا مری-
خررواهیم برویم؟یررا اینکرره سررناریوی م لررو (مرد )
چیست؟ م رح میشود .حال اگرر چشرمانرداز را غایرت
آرمانیا یک روند علّی-مفلرولی درحرال تکامرا در نظرر
بگیریم ،نیاز به تکنیکی داریرم کره رونرد مرورد نظرر را
عینیت بخشد ،که چنین تکنیکی ،پسنگری نام دارد که
این تکنیک ،پس از ترسیم خ وط کلری چشرمانرداز در
یک افق بلند مدت  10یا  20یا  30ساله ،به کار گرفتره
میشود .پسنگری چگونگی یا کیلیت تحقق چشمانرداز
را طی فرایند زمانی مفکوس ،ترسریم مریکنرد (مرحلره
عملیاتی چشمانداز) .پسنگری ،نق ه مقابا پریشبینری
است :در پیشبینی ،ما در زمان حرال مریایسرتیم و بره
آینده(آیندهای که احتمراتم بره وقرو مریپیونردد) نگراه
مرری کنرریم .امررا در پررسنگررری مررا خررود را در آینررده
دلخواهمان تصور میکنیم و از آنجا به زمان حرال نگراه
مرریکنیم(همرران،ص)122؛ پررسنگررری در یررک بافتررار
اکتشافی و پیشبینری در یرک بافترار اسرتدتلی انجرام
می گیرد؛ پسنگری به واس ه هردف و پریشبینری برر
اساس روابرط علّری شرکا مریگیرنرد؛ اررول اساسری
پس نگری ،عدم ق فیت و عدم تفیّن است ،ولی اررول
اساسرری پرریشبینرری ،دبرگرایرری و پیشررگوییپررریری
است(سردار.)1396 ،

فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده ،دوره اول ،شماره اول ،پیاپی 1

که خ را نررود .کشر  ،شرلافسرازی و اولویرتبنردی
ارزشها یک گام مهم و اساسی در تردوین چشرمانرداز
است .ارزشها در واقه باورها و ارول بنیرادینی هسرتند
که عمیقام به آنها مفتقدیم و تحت هیچ شررای ی آنهرا را
زیر پا نمیگراریم(همان .)118 :ارزشها در واقره نقرش
راهنما را دارند و به افرراد ،سرازمانهرا و دوامره کمرک
میکنند در مسیر درست قرار بگیرند و توفان مشکالت،
آنها را از مسیر درست منحرف نکند .ارزشها ،باورهرایی
هستند که بر اساس آنهرا تصرمیم مریگیرریم و عمرا
می کنیم(همان) .ارزش های بنیادین (راهبرردی) ارزش
هایی هستند که به ندرت در طول زمان تغییر میکننرد،
و یا شاید هرگرز تغییرر نمریکننرد[در برابرر ارزشهرای
عملیاتی(تاکتیکی) که دائم بر حسب مقتضریات زمران و
مکان میتوانند تغییر کنند) چرا کره ریشره در باورهرای
قلبرری دارد (ملکرری فررر و ملکرری فررر .)1397،در برنامرره
چشمانداز ،چشماندازی ارولی است که مبتنی برر ارزش
های بنیادین باشد.
حال پرسش ارلی پژوهش آن است که چگونه میتوان
الگوی حکمرانی دولرت-شرهر فرمانذرریر را بره الگروی
حکمرانی دولت-شرهر شربکهای تبردیا کررد؟ کره در
پاسرخگویی برره پرسرش مررورد نظرر ،فرضرریه پررژوهش
عبارتست از :هرگاه ،بره واسر ه توسرفه فنراوری هرای
نرروین ،مشررارکت شررهروندان را برره رررورت شرربکهای
گسررترش دهرریم ،آنگرراه مرریترروان الگرروی حکمرانرری
دولت شهر فرمان پریر منلفا را بره الگروی حکمرانری
دولت شهر شبکهای تبدیا کرد .شیوه گردآوری م الرب
به رورت کتابخانهای و پردازش دادههرای تحقیرق بره
رورت کیلی می باشد.
 .3یافته های تحقیق
 .1-3ادراک تاریخی از حکمرانی شهری(از کجاا
آمده ایم؟)

در این مرحله سیر کلی کالنروند حکمرانری شرهری از
گرشررته دور تررا اکنررون(بر مبنررای سررال )2020ارائرره
می گردد .هدف از طرح این بخش« ،کشر » قواعرد و
رفتارهای حاکم برر پرارادایمهرا یرا دورههرای تراریخی
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فرایند پسنگری شاما پرسیدن یرک سرری سرئواتت
مرتبط با زمان است .ما از آیندهای شرو مریکنریم کره
چشمانداز در آنجا قرار گرفته و سذس بره عقرب [زمران
حال] برمیگردیم(همان) .در این فرایند ،نقاط ع لری را
در فوارا زمانی دو ،سه یا پرنج سراله (از سرمت نق ره
چشمانداز به سمت اکنون) مشخص میکنیم و برای هر
نق ه ع لی این پرسش را مکررام میپرسیم :چه اتلراقی
باید در نق ه ع  txبیلتد ترا مودرب وقرو اتلاقرات
م لو در نق ه  tzگرردد؟ کره ایرن اتلاقرات در قالرب
تفیین هدف ها و تفیین راهبردها به برنامه چشرم انرداز
نویسی وده عملیاتی میدهد.
به طور کلی ،پسنگری بدیا تحلیا روندهایی میباشرد
که ،به دلیا افزایش شتا تغییررات پرارادایمی و تکثرر
عدم ق فیتها ،نمیتوانند اسرتمرار یابنرد .بره عبرارتی،
پسنگری یفنی عدم اعتماد بره ترداوم کرالنرونردهای
تراریخی و چررخش  180دردرهای رونردهای تراریخی.
پسنگری یک ابزار اساسی برای برنامرهریرزی شرهری،
تصویر آیندههای شهرها ،مدیریت منرابه از قبیرا آ و
انرژی ،توسفه حما و نقرا و بررسری مسرائا پایرداری
است .ضرورت بکارگیری پرسنگرری بره عنروان یرک
روش برنامهریزی زمانی ملید است که رونردهای ففلری
مسالهساز میشوند ،زمانی که مشکالت واقفا پیچیدهانرد
و راهحاهای ففلی بیمفنیاند ،یا زمانی کره نیراز داریرد
یک گروه ،دامفه یا شهری را تهییج کنیرد ترا بره یرک
آینده م لو شکا دهند(همان) .مأموریت هویتبخرش
و مفنابخش دامفه هدف به حسا میآید و کار ویژهای
است که از سوی دامفه هدف ،به نهاد یا سازمان یا فرد
یا گرروه داده مریشرود ترا طری فراینردی ،در مسریری
مشخص ،چشمانداز را م ابق با ارزشها تحقرق بخشرد.
مأموریت ،کاری است که از امرروز آغراز مریشرود و ترا
رسیدن به چشمانداز به طور مستمر ادامه دارد .ماموریت
در واقرره مسرریر حرکررت را ترسرریم مرریکنررد و دارای
ویژگیهایی مثرا اکتشرافی ،اسرتمرار یابنرده و روشرن و
دقیق باشد(فخرایی و کیقبادی.)1393 ،
ارزش های بنیادین همچون عالئم درادهای اسرت کره
کیلیت حرکت را در طول مسیر به راننده نشان میدهرد
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 .2-1-3الگااوی حکمراناای دولاات -شااهرن نیمااه

 -1دیاکونوف بر این امر تاکید دارد که الگوی دولت-شهرا نیمه
خودفرمان در سنت مدیریت شهرهای شرقی هم ودود داشته
است .بنابراین ،چنین الگویی را منحصر به یونانیان نمی داند(رک
همان منبه از ص 23تا.)25

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

فلسله شکاگیری بسیاری از شهرها در ایران ،در تقابرا
با حکومت مرکزی شکا گرفتند و در اررا خاسرتگاه و
غایت شکاگیری آنهرا ،اسرتقالل سیاسری-اداری آنهرا
بوده است(نقا به مضمون از سرل انزاده در بوشاسرب و
انیکایی ،بری ترا) .بنرابراین ،اسرتراتژی شرکادهری بره
شهرهای مهم در ایران ،تشکیا مدیریت نوپای سیاسری
میباشد ،که متلاوت و کامالم مستقا از مدیریت سیاسری
حکومت مرکزی بروده اسرت .چنانکره بنرای پاسرارگاد،
توسط کورش ،در سررزمین پرارس و گرور یرا فیروزآبراد
توسط اردشیر ،پیش از رسیدن آنها به مقرام شرهریاری،
هر دو به نشانه سررباز زدن از فرمران یرا قیرام در برابرر
پادشاه ماد و اردوان پنجم ،پادشاه اشکانی تودیه شد .به
این ترتیب ،عاما ارلی ایجاد تفدادی از شرهرها ،دنبره
سیاسی-حکرومتی بروده و ایرن پدیرده در طرول تراریخ
همچنان ادامه داشرته اسرت(نقا از ورداونرد در همران
منبه).
خودفرمان

این الگو ،ریشه دیرینهای در تمدن ایران دارد .مسرتندات
تاریخی ،خاستگاه شکاگیری الگوی دولت-شهر نیمره-

2- Foros
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می باشرد ،کره ایرن کشر از درنس مفرفرتشناسری
می باشد .مفرفتشناسی قواعد و رفتارها ،به آینردهپرژوه
بینش راهبردی تلوی مریکنرد کره سر و کیلیرت
اقدام خود را در راه رسریدن بره چشرمانرداز ،برر اسراس
مصرال و مقتضرریات مودرود ،عینیررت بخشرد .بررر ایررن
اسراس ،کرالنرونردهای حکمرانری در ایرران را از دوره
باستان تا کنون (دوره دمهوری اسالمی) مرورد بررسری
قرار میدهیم که این کالن روندها در قالب سه الگروی
حکمرانی شرهری(از گرشرته ترا کنرون) ،یفنری الگروی
دولرررت-شرررهر خودفرمررران ،الگررروی دولرررت-شرررهر
نیمه خودفرمان سلسله مراتبری و الگروی دولرت-شرهر
فرمانپریر م رح میکنیم ،سرذس الگروی چشرمانرداز
خود را با عنوان دولت-شهر نیمرهخودفرمرانا شربکه ای
(برای آینده) بررسی خواهم کرد.

خودفرمانا سلسلهمراتبی را در دوره سرلوکیان و پارتیران
میدانند .به این ترتیب کره حکومرت پادشراهی مرکرزی
فرمررانروای ارررلی حرراکم بررر سرراترا هررا (تقسرریمات
سیاسی-دغرافیایی) بود و شهرهای مسرتقر در سراتراپها
مراحرا رشردی را طری میکردنررد ترا بره دردره نیمرره-
خودفرمانی برسند که از ایرن مرحلره بره بفرد ،از طررف
دولررت مرکررزی ،عنرروان پررولیس را برره آنهررا اختصرراص
میدادنررد کرره شررهرهای پلیسرری کرره نسرربت برره سررایر
شهرهای ساترا نشرین از دردره خودکلرایی بیشرتری
برخوردار بودند ،در مدیریت سیاسی ،فرهنگی ،اقتصرادی
و اداری استقالل بیشتری داشتند که عمده این شرهرها
دارای ربغهای نظامی بودند ،دیراکونوف ،ایررانشرناس
روسی ،در این خصوص ،امهار میدارد:
برخی از کلنیهرای نظرامی کره از لحرات اقتصرادی در
شرایط مساعدی قررار داشرتند و موقفیتشران از دیردگاه
گسترش بازرگانی مناسب بود به سرعت ترقی کرده بره
رورت شهر در آمدند و رسمام از طررف سرلوکیه عنروان
"پولیس" دریافت داشتند(دیاکونوف.)1351،
از آنجا که الگوی پولیسها ،برگرفته از یونان باستان
بود که توسط اسکندر مقدونی در سراسر ایرانزمین
تجویز گردید ،1حکمرانی دمفی در بدنه ادتماعی
شهرها به رسمیت شناخته شد و بسیاری از امورات در
سایه دمه ،نه فرد ،تحقق می یافت .به عنوان نمونه ،در
شهرهای پولیس شده ،مالیات به رورت دمفی پرداخت
میشد .در کشور سلوکیه ،مالیات های دستهدمفی نیز
متداول بوده است؛ با این که مالیات مزبور مستقیمام به
فرد فرد اتبا کشور تفلق نمی گرفت بلکه از دماعتی
که عضو آن بودهاند ،اخر می شده است .مالیات
فوروس 2که شهرها میپرداختند در شمار مالیات های
دسته دمفی بوده است و شهرها ،نه افراد ،مبلغ ثابت و
مفینی تحت این عنوان می پرداختند .در پولیسهای
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فرمان پذیر

این الگو هم در مقایسه با الگوی قبلی از ویژگی سلسرله
مراتبرری برخرروردار اسررت امررا نظررام سلسررله مراتبرری
درون شهری به شدت به حکمرانی کشور دولت 1وررا
اسررت .در پرتررو الگرروی مرررکور ،الگرروی دولررت-شررهر
فرمان پریر شکا میگیرد .این الگرو از دیرباز(حکومرت
ساسانیان تا دمهوری اسالمی) تاکنون بر کشرور ایرران
حاکم میباشد .از نوشتههای مربوط به شهرهای ایرران
چنین بر می آید که شهر و شکا فضای کالبدی آن به
مثابه نهادی تابه مستقیم نظام حکرومتی و اداری بروده
است(نقا از فالمکری در بوشاسرب و انیکرایی ،همران).
الگوی شهر فرمانپریر نیز ریشه در سنت برنامره ریرزی
شهری و مدیریت شهری در ایران باستان دارد کره بفرد
از ورود اسالم به ایران استمرار یافت ،با این تلراوت کره
 -1دولت -کشورهای متمرکز یا تکساخت ،آنهایی هستند که
یگانگی سیاسی -اداری با هم در یکجا بدست دولت [مرکزی]
است؛ به عبارتی ،تصمیمات ،مأخون از مرکز و در مرکز است و
دستورهای ادرایی از بات به پایین نازل میشود .همه اقتدارهای
دولتی در پایتخت متمرکز است و سذس از آنجا به استان ها،
شهرستان ها ،بخش ها ،دهستان ها تا روستاهای دورافتاده ،بال و
پر می گسترد(قاضی،1380،ص.)243

مسجد و مراکز دینی ،مورفولوژی شهری را تابه گلتمان
خود نمودنرد و امرور مردنی و ادتمراعی ،در مغنراطیس
آمرروزههررای دیررن اسررالم و شررریفت فقهرری ،در قالررب
ددیدی ،رورتبندی گردیدند .بر اساس منرابه تراریخی،
بفد از روی کار آمدن ساسانیان ،روند مردیریت سیاسری
شهر ،سمت و سویی تمرکزگرا بره خرود گرفرت .بردین
ترتیب که شهرها ،به تدریج ،استقالل خرود را از دسرت
میدادند و تابه فرمان های پادشراهان مقتردر ساسرانی
مرریگشررتند .در دوره ساسررانی(قرن ششررم مرریالدی)،
شهرهای زیادی شکا گرفت کره مراترب پررونرقترر و
متفددتر از دوره های قبا بودنرد .در ایرن دوره ،الگروی
دولت-شهر نیمهخودفرمان ،با طرح مسأله یونانیزدایری،
کمکم منسوخ و مداخالت دولت مرکزی افزایش یافرت
اما به موازات این اقدامات ،از آنجا که دولت مرکزی بره
شدت به اقتصاد شهری وابسته برود ،شرهرها در دهرت
توسفه بازرگانی و تجرارت و ضررورت برقرراری روابرط
اقتصادی با همسایگان رشرد چشرمگیری پیردا کردنرد.
شرهرهای ددیرد ساسرانی ،تشرکیالت پرولیس در دوره
اشکانیان و پارتیان را نداشتند و شهرهای پرولیس قردیم
هم در زمان ساسانیان تشکیالت خود را از دست دادنرد.
در شهر شوش که دنبه شهرهای پولیس را داشت پرس
از آنکه اغتشاشاتی به پا شد ،بره دسرت شراپور دوم بره
کلی ویران گردید و ساکنین آن مفدوم شدند و به درای
آن شررهر تررازهای برره نررام «اران خرروره شرراپور» بنررا
گردید(ردیق سروسرتانی .)1391،نخسرتین پادشراهان
ساسانی از بنیانگراران بزرگ شهرها ( 104شهر) بروده-
اند(بره نقررا از شهرسرتان هررای ایرران تردمرره رررادر
هدایت در همران) .بره گلتره طبرری در تراریخ طبرری،
اردشیر بابکان  8شهر ترازه سراخت :اردشریر خروره ،رام
اردشیر ،رو اردشیر ،هرمزد اردشریر یرا سروراتهرواز ،وه
اردشیر ،استرآباد ،پاسا اردشیر ،و بهاردشیر .شاپور دومرین
پادشاه این دودمان نیز شهرهای بسیاری پیافکند که از
آن دمله است گندیشراپور ،وه شراپور ،نیشرابور ،بردان
اندیوشاپور ،شاپور خواست و بالش شراپور(همان) .شرهر
نشینی در دورهی اسالمی ،از یکسو ،از ادامه یرافتن ،و از
سوی دیگر ،از دگرگونی زندگی شرهری ساسرانی پدیرد
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سلوکیان ،افراد شهر ،دارای حقور ادتماعی و حق
مالکیت بودند ،به این منوال که افراد در مجمه پولیس
کاماالحقور بودند و شورای انتخابی شهر و دادرسان
انتخابی داشتند .دامفه شهر نه تنها حق داشت در حیات
ادتماعی شرکت کند بلکه امتیاز دیگری را نیز دارا بود
یفنی میتوانست اراضی ملکی [نیز] داشته باشد .در
زمان پارتیان ،تفداد پولیسها ،به مراتب ،افزایش
بیشتری داشته است .در اسناد مکشوفه مربوط به دوره
پارتیان ،به نظر می رسد که پولیس یا مقامات شهری
وقتی در مسالهای دچار مشکا میشدند ،مستقیما به
پادشاه مرادفه میکردند .با این ودود ،اسناد و مدارک
کمتری مربوط به پارتیان حاکی از شباهت شیوه
مدیریت و دولت شهرها از دمله در مالیات ،مشابه
اشکانیان بوده است(.همان).
 .3- 1-3الگاااوی حکمرانااای دولااات-شاااهر

26

27

که دولرت قادرار مجرالی بررای تردوین سیاسرتهرای
شهرگرایی نمییابد ،این دولت موفرق مریشرود مُهرر و
نشان خود را بر پیکره پایتخت و به تبه آن مراکز ایالرت
بزند(همان) .این روند با تغییرات متفردد در دوره پهلروی
دوم و نظام دمهوری اسالمی استمرار یافت کره در هرر
دورهای ویژگی های خاص مربوط به خود را داشت.
 .2-3تدوین چشمانداز الگوی حکمرانی دولات-
شااهر شاا کهای در ایااران ( 2050بااه کجااا
می خواهیم برویم؟)

الگرروی دولررت شررهر خودفرمرران ،عمررال برره مفنررای
خودمختاری و تجزیهطلبی ،امکان ناپرریر اسرت .طررح
این امکانناپریری نه از سر موضهگیرری ایردئولوژیکی،
ناسیونالیستی بلکه به خاطر عدم ودود توانمنردی هرای
اقتصرادی ،سیاسری ،فرهنگری و  ...در شرهرهای ایرران
برای تحقق آن است .در س دهان هم شرکاگیرری
الگوی دولت-شهر خودفرمان ،به دز واتیکان ،امکانذریر
نیست و در شهرهایی مانند هن کن یا ماکائو که بره
دنبال دستیابی به چنین الگویی مری باشرند ،مشرکالت
عدیدهای ،توسط دولت های مرکزی یا سایر کشرورهای
مداخلهگر ،علیه آنها بودود خواهد آمرد .الگروی دولرت-
شهر فرمانذریر نیز ،بر اساس چرخش پارادایمی و تفری
ددیدی که از سیاست در تالقی برا فضرای دغرافیرایی
شد ،برای دهه های آینده نه تنهرا کرافی نیسرت بلکره
توان پاسخگویی به م البات شهری و شهروندی را نیرز
ندارد .آنچه را که می توان از مباحرث قبلری اسرتنباط و
استخراج نمود ،الگوی دولت-شهر شبکهای نیمه خرود-
فرمان می باشد که هرم مریتوانرد پاسرخگوی تفریر
ددید از سیاست باشد و هم به توسفه پایدار فضای شهر
کمک کند .اگر زمان مبدأ  2020میالدی فرر شرود،
در دهه  2050میالدی ( 30سرال آینرده) ،در خصروص
نو فضرای حکمرانری شرهرهای ایرران ،برا تودره بره
تحوتت پارادایمی و ودود سناریوهای ممکن ،محتمرا،
باورپریر و مرد یا م لو  ،سناریوی م لو مرا کردام
خواهد بود؟ در نتیجه ،پرسش عملری آن اسرت کره30 ،
سال آینده ،فضای حکمرانری شرهرهای ایرران چگونره
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آمررد .در ایررن دوره وضرره سیاسرری (اداری و نظررامی)،
اقتصادی و ادتماعی شهر همچنران پابردرا مانرد و بره
علررت وسررفت امذراترروری اسررالمی و گسررترش بررازار
مبادتت در قرنهای سوم و چهارم ،شهرنشرینی رونرق
فراوان یافت و سریمای شرهرها دگرگرون شرد .در دوره
اسالمی ،سازمان های دینری نیرز برا شرالودهی زنردگی
شهری اهمیت زیرادی پیردا کردنرد و مسرجد آدینره(یا
مسجد درامه) از ادرزای اررلی نظرام ادتمراعی شرهر
شد(همان) .این الگو ،با تغییرات مکررر ،ولری برا همران
درونمایه شهر اسرالمی-ایرانری ،ترا اواخرر عهرد قادرار
استمرار پیدا کرد .شهرها در ایرانا عهرد قادرار و ماقبرا
آن ،از نظر مفماری و از لحات مدیریت سیاسری ،الگروی
مشخصی نداشتند .در تحوتت شهر ،قدرتمندان محلری
و مرکزی دخا و تصرف ایجاد می کردنرد و بره نروعی
هیچگونه ضاب های در مدیریت شهرها ودرود نداشرت.
در پیمودن این سیرهای نابرابر و گراه متضراد ،دوعامرا
محلی و مرکزی مداخلره داشرتند .عامرا محلری بردون
توافق های ضمنی برا مرکرز ،کرارآیی نداشرت و عامرا
مرکزی می توانست بدون کسب توافق مقامرات محلری
به احداث بناهرا و خیابرانهرا ،میردانهرا و محلرههرای
مسکونی و برا هرای عمرومی اقردام کنرد .در واقره در
ساخت شهرهای ایران بجای قانون خواستههای فرردی
و شخصی دخیا بودند و نتیجه آن شهری باز و پریرنده
دگرگرونیهرایی برود کره دسرتاوردهای آنهرا در مکرران
محدود ادرای آنهرا و در ارتبراط برا برازدهی آنری آنهرا
اندازهگیری میشرد(نقا از فالمکری در دنیرای اقتصراد،
شماره  .)1397/07/4446،21از عهد ناررالدینشاه بره
بفد و به ویژه در روند شکا گیری زمینرههرای انقرال
مشروطه ،مدرنیته بره تردریج وارد ایرران شرد و فضرای
شهر در ایران رورتی ددید به خود میگرفت بره گونره
ای کرره از دهرره  1300شمسرری بررا پررریرش مدرنیترره و
پیروی از الگوهای غربی ،تغییرات وسریه ترر آغراز شرد.
اگرچه دوره قادار مترادف با تغییرات عمرده اقتصرادی-
ادتماعی و سیاسی در مقیاس دهانی اسرت و برا اینکره
شدت این تغییرات و پیوند مرحله به مرحله اقتصاد ایران
با سرمایه داری دهانی با چنان سرعتی انجرام مریگیررد

قربان پور (دشتکی) /چشم انداز حکمرانی دولت...
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میتواند باشد؟ ساختار م لرو دولرت-شرهر شربکهای
نیمهخودفرمان ،دو ودره شربکه ای و نیمره خودفرمران
دارد.

 .1-3-3ش که کنشگرانن دولت-شهر

کاستلزدر نظریهی «دامفهی شبکهای» ،بحث خود را از
ملهوم شبکه آغراز کررده و آن را مجموعرهای از نقراط
اتصال یا گرههای به هم پیوسته تفری کرد .به عبرارتی
شبکه ،مجموعهای از اتصاتت میان ادزای یرک واحرد
است .از نظر کاستلز ،شبکههرا ریخرت ادتمراعی ددیرد
دوامه ما را تشکیا می دهند و گسترش من ق شربکه-
ای تغییرات چشمگیری در عملیات و نترایج فراینردهای
تولید ،تجربه ،قدرت و فرهن ایجاد می کند(باباییفررد
و همکاران .)1393،گسترش شبکه در شهر آینده ،ررفا
به کنش ارتباطی شهروندان ختم نمیشود ،بلکره راب ره
میران شررهروندان و اشریاء و طبیفررت راب رهای تفرراملی
خواهد بود .بنابراین ،به دای پریرش اندیشرههرایی کره
میگویند فنراوری بره دامفره شرکا مری دهرد ،علروم
ادتماعی شاهد چرخشری چشرمگیر بره سروی ترکیرب
مسررائا ادتمرراعی و فنرراوری اسررت(هوبارد .)1396 ،از
لحات نظری ،پریرش اینکه بین فناوری و دامفه روابرط
پیچیدهای برقرار است که به تدریج آشکار میشروند ترا
حد زیادی مدیون کار کسانی است که در م الفره علرم،
1
فناوری و دامفه ففال هستند(همان .)235 :برونو تتور
تتور از آمیختگی کنشگران سرخن مریگویرد و مفتقرد
است که انسان و تکنولوژی بره لحرات تراریخی درهرم
آمیختهاند به گونره ای کره نره نات انسرانی و تکنیکری
مح ودود ندارد؛ همچنین نه ساحتی بهعنوان دامفره
انسانی ودود دارد و نه سراحتی بره عنروان تکنولروژی؛
آنچرره انسرران هررا بررا آن موادرره هسررتند ،شرربکهای از
کنشررگران انسررانی و غیرانسررانی است(سررایت فرهنر
امروز .)1397،بر اسراس دیردگاه کلری ،در پیونرد میران
انسان و فناوری در خصوص چشمانداز شرهر شربکهای،
(Bruno Latour -1متولد- 1947فرانسه) فیلسوف متخصص
علم و فناوری و نظریه شبکهای میباشد.

باید تفاملی دو سویه میران انسران و تکنولروژی ایجراد
گردد که برتری سوژگی یا سل ه یکی بر دیگرری در آن
شکا نگیرد.از این رو تتور ،با برگزیدن رویکردی باز به
م الفهی پدیدههای ادتمراعی (مرثالم دنیرا را شربکهای
ارتباطی از اشیاء ،افراد و بازنماییهرا دانسرتن) برا تولیرد
عملری قردرت از طریررق تفرامالت شرربکهای کره ثبررت
عما گران نیز بخشی از آن است ،ملاهیم عاملیت را به
غیر انسان ها نیز تسرری داد(هوبرارد .)1396 ،آنچره ترا
کنون م رح گردید ،نیا عنوان نظریه شبکهی کنشرگر
قرار میگیرد که این نظریه ،در اررا ،پشرتوانه فلسرلی
دولت شهر شبکهای میباشد.
 .2-3-3ش که سیستمهاای پیییاده حکمرانای
دولت-شهر

شبکه نیز ،استفارهای است که بر سیسرتماتیک برودن و
پیچیدگی سیستمی که شمولیت تکنولروژی و انسران را
در کنررار هررم دارد ،دتلررت مرریکنررد .یفنرری اینکرره در
دولت شهر آینده ،نه تکنولروژی فرار از بافرت انسرانی
کررررارکرد دارد و نرررره انسرررران خررررارج از بافررررت
تکنولوژی(دوسک .)1393،در دولرت-شرهر شربکه ای،
انسرران بررا سیسررتمی پیچیررده موادرره خواهررد بررود کرره
هیچگونه سنخیتی برا الگوهرای م روحره قبلری نردارد.
انگارهی سیستم در الگوی چشم انداز ،دتلرت برر یرک
سیستم باز دارد نه بسته .این سیستم به طور مداوم هرم
با محیط داخلی و ادزا(مشتما بر انسران و تکنولروژی و
اشیاء پیرامون) و هم با محیط بیرونری و اکوسیسرتم یرا
طبیفت در ارتباط متقابا میباشرد کره ایرن ارتبراط ،در
شرایط عردم تفرادل اسرت و بنرابراین نروعی پویرایی و
سیالیت مبتنی بر ثبات و تفادلی کانگرانه ودود دارد .از
سوی دیگر ،شرایط عدم تفادل سیستم ،میا سیسرتم را
به پیچیدگی افزایش می دهد .پیچیدگی در وهلهی اول
یک بافت است ،بافتی با ادزایی ناهمگن که به گونهای
ددایی ناپریر گرد آمدهاند :پیچیدگی ،ناسرازهی یگران و
بسیارگان را پیش میکشد؛ و سذس ،پیچیدگی در واقره
بافتِ رویدادها ،کنشهرا ،بررهمکرنشهرا ،واکرنشهرا،
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 .3-3مختصات ساختاری دولت -شهر ش کهای
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قربان پور (دشتکی) /چشم انداز حکمرانی دولت...

29

ق فیررتهررا و اتلرررارهررایی اسرررت کرره دهررران را
می سازند(مورن)1379 ،
 .3-3-3ش که حکمرانی شهر-دولت

1- Auto-Organization
2- Internet Galaxy
3- Communicative Rationality

4- the otherness
5- self
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حکمرانی در این سیستم پیچیده ،به رورت نوعی حالت
خود-سازماندهی 1میباشرد؛ زیررا کره تمایزسروژه ابرژه
(حراکم محکروم) کمرنر مریشرود .بره قرول مررورن،
امتیازهایی که تا کنون از آنا سوژه بود ،در مییابیم کره
سرروبژکتیویته انسررانی ،سرچشررمه و ریشررههررایش را در
دهان به ار الح ابژکتیو بیابد(همان) .قدرت سیاسی به
واس ه اعمال زور و اطاعرتپرریری مفمروت یکجانبره،
حضوری فیزیکی و پر رن در محیط شهر دارد .کاستلز
کمرن شدن سوژه انسانی را به نله ابرژه بره گونره ای
بیان می کند که در فناوریهرای ارتباطرات و رسرانههرا،
دسمانیت رن میبازد و تفلیق و دگرگون میشود .این
چشماندازی بیزمان از شبکههای رایانهای و رسانههرای
الکترونیکی اسرت کره در آن همره دلروههرا یرا فروری
هستند یا از هر گونه توالی پیشبینیپریر بری بهررهانرد.
کاستلز در[کتا ] کهکشران اینترنتری )2001( 2حروزهی
بیزمان و فضاهای بیمکان را توری میکنرد کره در
آنها تفاما فوری مبتنی برر فنراوری ،مفیرار کارهاسرت.
یکرری از پیامرردهای ایررن وضررفیت ،ایجرراد هویررتهررا و
شررهروندیهررای ددیررد دهررانی اسررت(هوبارد.)1396،
سیاست در دهه  2050دیگر مبتنری برر زور و از درنس
قدرت نیست در عین حال ،قدرت سیاسی دیگرر قردرت
متمرکز برر عقالنیرت ابرزاری نیسرت ،بلکره مبتنری برر
عقالنیت ارتباطی(3به تفبیر هابرماس) میباشد کره ایرن
عقالنیت ارتباطی ،اساسام فرایندی فرهنگی و مبتنی برر
پیشرررفت اندیشررههررا بررر اسرراس من ررق درونرری خررود
آنهاست(بشیریه .)1380،فرایند عقالنیرت فرهنگری ،برر
خالف عقالنیت ساختاری یرا ابرزاری ،فراینردی رهرائی
بخش است ،کره فراینرد عقالنیرت فرهنگری ریشره در
عقالنی شدن مررهب دارد و برا نیمره دوم فراینرد ،کره

عقالنیت ابزاری و بوروکراتیرک اسرت ،در تفامرا قررار
میگیرد .در رورتیکه فرهن توانرایی برقرراری راب ره
تلسیر شود ،آنگاه این راب ه در ارتباط برا «دیگرری» 4و
در ارتباط با «خود» 5تفری می شود .بر همین اسراس،
شررهروند دهرره 2050ایرانرری ،برره کمررک فنرراوری
مجازی(عقالنیررت ابررزاری) فارررله خررود را بررا دهرران
توسفه یافتره کراهش مری دهرد و در حرال تبردیا بره
شهروندی خودساخته میشود که گاهی از خرود دسرتور
میگیرد ،هر چند که در عالم واقه ،فرسن ها با دهران
مرکور فارله دارد .این فرد ،وقتی قرار اسرت برا دنیرای
بیرون (دیگرری) ،در قالرب شرهروند برومی و شرهروند
دهانی ،ارتباط برقررار کنرد ،الزامرام نیراز دارد کره میران
خصوص و عموم راب ه برقرار کنرد و پیونرد خرود را برا
دامفره فرهنگرری بازسرازی نمایررد .بنرابراین ،حکمرانرری
شهری در هم افقی با شهروندان رورتبندی میشود نره
به رورت سلسله مراتبی؛ که این هم افقی از خرود فررد
شرو می شود تا به شهروند دهانی ختم شرود .هرانری
لوفور مفتقد است که شهرنشینی در مفنای امرروزین آن،
دیگر ساختن بزرگراهها ،آسرمان خرراش هرا ،تونراهرا،
پارکها و بناهای مختل یا تمرکرز بیشرتر دمفیرت در
شهرها نیست [عقالنیرت ابرزاری] ،بلکره شرهر بایرد از
مرفیتهای تزم برای تقویت و رشرد فرهنر دامفره
[عقالنیرررررت ارتبررررراطی] بشرررررری برخررررروردار
باشد(فاضررلی .)1394،تزمرره تقویررت و رشررد فرهن ر
شهری ،برخوردار شدن از یک رژیم حقروقی مری باشرد
که هانری لوفور از آن تحت عنوان "حق بر شرهر" نرام
میبرد ،دیوید هاروی نیز ،با تأسی از لوفور ،حق بر شرهر
را چیزی فراتر از حق یک فرد یا گروه بررای دسترسری
به منابفی می داند که در شهر تبلور مییابد .عرالوه برر
ایررن ،حقرری دمفرری اسررت نرره حررق فررردی ،زیرررا
دگرگون سازی شهر به ناگزیر به اعمال قردرت دمفری
بررر فراینرردهای شررهر و زاد و رشررد شررهری وابسررته
اسرررت(هاروی .)1395 ،مضرررمون فرهنرر در شرررهر

فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده ،دوره اول ،شماره اول ،پیاپی 1

دولت مرکزی نقش تسهیاگری و مدیریت کالن شبکه
را دارد و بر اساس دیدگاه سیبرنتیکی ،که هر سیسرتمی
دارای یک مرکز فرماندهی می باشد ،دولت مرکزی نیز،
در پیوند برا خررده شربکههرای شرهری ،کرالن شربکه
دولت-کشور را تشکیا میدهد که در مقایسه با دولرت
کشورا تاریخی ،قدرت سخت محسو نمیشرود؛ بلکره
کار ویرژه آن ،رررد کرردن و راهبرریا چشرمانردازهای
کالن سیاستگراری و در عین حال نظام بخش سیاسرت
هایی میباشد که توسط شهر-دولتهای شبکهای قوام
یافتند.
 .4-3پسنگری(چگوناه باه سامت چشاماناداز
حکمرانی دولت-شهر ش کهای حرکت کنیم؟)

یک ضر المثا ژاپنی(!) میگوید :چشمانداز بدون عما
مثا رویا و عما بدون چشم انرداز مثرا یرک کرابوس
شبانه است .بنابراین ،آنچه تا کنون از چشرمانرداز بیران
شده است در ارا هیچ وده عملیراتی نداشرته و رررفام
توریلی از یک رویا بوده است .بررای گررار از رویرا بره
چشمانداز ،بایرد فراینرد عملیراتی ترداراک دیرده شرود.
پس نگری وده عملیاتی چشمانداز است .یفنری پرس از
اینکه چارچو های چشم انداز مشخص شرد ،از ماقبرا
چشمانداز ترا زمران حاضرر( ،)2020بصرورت مرحلرهای
بررسی شود ،بدین منظور ،که چه محورهرایی و یرا چره
خ وط و مسیری در پیشگرفته شود تا چشمانداز مرورد
نظر یا تصویر برزرگ تحقرق یابرد .برا تودره بره اینکره
چشم انداز این تحقیق در افق زمرانی  30سراله ()2050
مریباشرد ،مری تروان  6نق ره  5سراله برا راهبردهرای
مشخص تلکیک کرد :چه راهبردی باید در سرال 2045
در دستور کار قرار داد تا مودب شکاگیری چشرمانرداز
 2050شود؟ چه راهبردی باید در سال  2040در دسرتور
کار قرار گیرد تا منجر به راهبرد سال  2045گردد؟ و به
همین ترتیرب ترا سرال  . 2020برر ایرن اسراس شرش
رهیافت به رورت برنامهریزی مفکوس ،بررای رسریدن
به چشمانداز توسفه حکمرانی شهری در سال 2050ارائه
می شود:
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شبکه ای که دتلت بر انوا ارتبراط از درنس فرهنر
دارد ،نه تنهرا نراق پیشرینه تراریخی و تمردنی ایرران
نمیباشد بلکه برپا دارنده نروعی سیاسرت اسرت کره در
اندیشه سیاسی ایرانی مودود ولی تا کنون مهجور مانده
است .سیاستی که نه بر پایه زور و اطاعت است بلکه برر
پایه تحقق رفتارهای فردی و دمفی با ودهری اخالقری
میباشد .بره عنروان نمونره ،فارابی(نخسرتین فیلسروف
مسلمان) ،در کتا المله ،سیاست و اخالر را دودز علم
مدنی می داند و حد فارلی را میان اخرالر و سیاسرت
قائا نمی شود و سیاست را نتیجره تحقرق اففرال ارادی
انسان میداند .فارابی حتی خانواده را دز دولت میدانرد
و سفادت فردی را ددا از زندگی مدنی و یرا زنردگی در
میان امت ،قبول ندارد(داوری اردکانی .)1389 ،این نرو
قرائت از سیاست ،بره چرارچو شربکه کنشرگر بسریار
نزدیک است که قابا بازخوانی و بازنگری میباشرد برر
اسرراس آنچرره م رررح شررد بایررد گلررت کرره سیاسررت و
حکمرانی در چشمانداز  2050شرهرهای ایرران ،از نرو
ارتباط فرد در امتداد شبکه است و دیگرر نظرام سلسرله
مراتبی و زور و خشرونت محلری از اعررا نردارد .هانرا
آرنت میگوید قدرت سیاسی ،اگرر بره درسرتی فهمیرده
شود ،از خشرونت سرچشرمه نمریگیررد ،بلکره از عمرا
هماهن افراد نشأت میگیرد .از نظرر آرنرت ،سیاسرت
حوزه اقنا است نه زور ،لرا ایرن نرو سیاسرت(به زعرم
آرنت) مبتنی بر تکثر انسانی است که راب رهای مسرتمر،
یا نوعی و رورتی از راب ه اسرت کره بره وسریلهی آن،
شهروندان اعمالشان را هماهن میکنند و پریشبینری
ناپریری را ،که بهای آزادی اسرت ،تخلیر مریدهنرد.
بنابراین ،سیاست اساسام راب های است میان افرراد برابرر،
میرران شررهروندان کرره منجررر مرریشررود برره مسرراوات
طلبی(لسررناف .)1385 ،از سرروی دیگررر ،ودرره نیمرره
خودفرمانی شهر-دولت نیز قابا بررسی است که در چه
دایگاهی از شبکه قرار میگیرد .آموزه نیمه-خود فرمران
دتلت بر فررد فررد شرهروندان نردارد بلکره پیونردهای
فرهنگی ،در قالب هویت ملی ،و ارتباطات بوروکراتیرک
یا ابزاری را با دولرت مرکرزی ،کره بره دولرت کوچرک
شده ای تبدیا گردید ،برقرار مریکنرد .در ایرن روایرت،

30

31

-

-

-

رهیافت ششم ( :)2045تحول در ساختار حکمرانی
سیاسی (تحول ساختاری سیاست حکمرانی)؛
رهیافت پنجم ( :)2040تجهیز تمام شهرهای
ایران به فناوری های نوین (دولت-شهر
الکترونیک)؛
رهیافت چهارم ( :)2035توسفه زیرساختهای
فناوری های نوین (زیرساختسازی الکترونیکی)؛
رهیافت سوم ( :)2030توسفه آموزش نیروی
انسانی و فرهن در تمام س وح دامفه (توسفه
آموزشی)؛
رهیافت دوم ( :)2025توسفه اقتصاد مفیشتی
دامفه (توسفه اقتصادی).
رهیافت اول( :)2020توسفه ارتباطات سیاسی
رل آمیز من قهای و بینالملی(توسفه سیاسی).

 .5-3مأموریت تشکیل دولت-شهر ش کهای( ماا
که هستیم و در چه مسیری باید حرکت کنیم؟)

بیانیه چشمانرداز ،آرزوهرای پختره یرک فررد ،سرازمان،
مجموعه ،شرکت یا کشور را در آینرده نسربتام دور بیران
می کند ،مأموریت یا رسالت نیز ،سندی است که طیر
ففالیت و مسیر ففالیت یرک فررد ،سرازمان ،مجموعره،
شرکت یا کشوری را در دهت آینده مشخص مریکنرد.
مأموریت یا رسالت ،فلسله ودودی هر سازمان و نهراد و
یا حکومت میباشد که حیاتبخش ،مفنرابخش و هویرت
بخش به آنها میباشد .چشماندازی که در آن مأموریرت
به دقت مورد بررسی قرار نگرفته باشد ،ررفام یک بیانیه
خام اندیشانه و نافردام خواهد بود .مأموریت کاری است
که از امروز آغاز و ترا رسریدن بره چشرمانرداز بره طرور
مسررتمر ادام ره دارد و در واقرره مسرریر حرکررت را نشرران
می دهد .از سویی دیگر ،بیانیرهی مأموریرت بایرد ودره
تمایز و کار ویژهی خود را در ارتبراط برا رفره نیازهرای
دامفه نسبت به سایر نهادها و سازمان ها مشخص کند.
از دمله کارکردهای اساسی که بیانیهی مأموریرت دارد،
آن است که وحدت نظر مشرترک و هردف مشرترک در
بین افراد یک مجموعه ایجراد مریکنرد و در تقویرت و
استمرار آن ،ارزش ها و اهداف متفرالی بودرود خواهنرد

آمد .مهمترین هدف بهینره مشرترک در توسرفه دولرت
شهر شبکهای ،شکا گیری پایداری شرهری مریباشرد.
ملهوم پایداری به عنوان تشری کننده وضفیت یا حرالتی
م لو یا مجموعه شررای ی اسرت کره ترداوم داشرته
باشد(ساسان پور .)1390،برخری از مشخصرات کلیردی
پایداری شهری عبارتاند از :برابری بین نساها ،برابری
درون نساها که شاما برابری ادتمراعی ،دغرافیرایی و
حکررومتی ،حلامررت از محرریط طبیفرری و زنرردگی در
چارچو مرفیت تحمرا آن ،اسرتلاده از منرابه تجدیرد
نشدنی ،بقرای اقتصرادی و تنرو دامفره خوداتکرا ،رفرا
فررردی و رفرره نیازهررای اساسرری افررراد دامفرره(همان).
بنابراین می توان بیانیهی مأموریت دولت شهر شبکهای
در ایران را در پاسخ به پنج پرسش اساسی نیرا تنظریم
کرد:
 -1دولت-شهر شبکهای چره نیرازی از دامفره را
برآورده می کند؟
 -2دامفه هدف دولت-شهر شبکهای چه کسانی
هستند؟
 -3قلمرو ففالیت دولت-شهر کجاست؟
 -4هدف بهینه ففالیت در دولت-شهر چیست؟
 -5چگونه میتوان بره هردف بهینره مرورد نظرر
رسید؟
در پاسخ بره پرسرشهرای مررکور ،بیانیرهی مأموریرت
حکمرانی دولت-شهر شبکهای در ایران را در بازه زمانی
 30ساله ،به شرح نیا ابراز داشت :سازمانها و نهادهرای
شهری با توانمندسازی شرهروندان و گسرترش فنراوری
های نروین در شرهرهای ایرران ،بایرد بتواننرد پایرداری
شهری در دولت-شرهرها را از مسریر توسرفه سیاسری،
اقتصادی ،انسانی و توسفه فناوری تحقق بخشند.
 .6-3ارزشهای بنیادین دولت-شاهر شا کهای
(خطوط راهنما یا خط قرمزهای مسیر کدامند؟)

ارزش ها در واقه باورها و ارول بنیرادینی هسرتند کره
عمیقام به آنها اعتقاد ودود دارد و تحرت هریچ شررای ی
نق نمی شوند و بر اساس آنها تصمیمگیرری و عمرا
می شود .ارزش های بنیادین هر نهاد یا سرازمان تغییرر
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 .4نتیجهگیری

آغازگاه تحول ،نه دولت کشرور ،نره اتحراد من قرهای و
دهانی؛ بلکه شهر میباشرد .اگرر ارکران توسرفه شرکا
بگیرررد و مأموریررت نهادهررا و سررازمانهای شررهری بررا

شبکه ای سراختن شرهر ،پایرداری شرهری را گسرترش
دهند ،آنگاه در سرال  2050مریالدی چشرمانردازی بره
رورت حکمرانی دولت-شهر شبکهای در ایرران ودرود
خواهد داشت .چنین چشماندازی به تحرول در سیاسرت،
اقتصاد ،نیرروی انسرانی ،فنراوری و حکمرانری مشرروط
است .در این چارچو  ،همان ور که در مقدمه بیان شرد،
فضای دغرافیایی در پیوند با حکمرانری و سیاسرتورزی
اهمیت زیادی خواهد داشت .با ورود فناوری های ددید
و دنیررای مجررازی ،بایررد نگرراه کالسرریک برره فضررای
دغرافیایی را به «فضرای مجرازی» تسرری داد و ترأثیر
فضای مجازی را نباید بری اهمیرت پنداشرت .از سروی
دیگر ،ایران در حال موادهه شدن با چررخش پرارادایمی
است کره ایرن پرارادایم تحرت ترأثیر امرواج سره گانره
پسامدرنیته (فرهن  ،محیط زیست و زنان) قررار دارد و
می تواند در فضاسازی شهر موثر واقره گرردد .امرروزه
موضو فرهن در همه دانشهای انسرانی و ادتمراعی
غلبه یافته و موضو کانونی شده اسرت .دیویرد چنری از
این چرخش به عنوان مهرور پرارادایم فرهنر گررا نرام
میبرد(فاضلی .)1398 ،محیط زیست نیز مروج ددیردی
ایجاد کرده است که تمام برنامهریزی هرا و ررورتبندی
های بشری را تحتالشفا خود قرار داده است .آلودگی،
بحران آ  ،تیه ازن ،گرم شدن زمین و بسریاری دیگرر
از مسائا مربوط به محیط زیست به ررورت شاخصری
درآمده است که هر چشم انداز یا بیانیه مأموریتی بردون
درنظر گرفتن مالحظات زیسرت محی ری محکروم بره
شکست است .در چارچو امواج سهگانه ،لحرات کرردن
زنان به دلیا نیاز به تغییر در پیشرفت است .دامفه زنان
که بیش از  50دررد دمفیت کشور را در بر مریگیررد،
اگر شرایط ففالیت و نقشآفرینی مشرارکت دویانره بره
نحو بهینهای برای آنها مهیا نگردد ،هر تالشی در دهت
تغییرر و همرراهنگی برا چرررخش پرارادیمی محکرروم برره
شکست است .از سوی دیگر ،پتانسیا تغییر و تحرول در
زنان رلتی بسیار بارز و بردسته است .به همین خراطر،
النورا مازینی (اولین زن آیندهپژوه) استدتل میکنرد کره
زنان توانایی بیشتری برای درک تغییررات اولیره دارنرد؛
چرا که آنها سازندگان این نظام غالب [نظام مردسراتر]
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نمیکنند ،حتی اگر محیط هم تغییر کند .ایرن ارزش هرا
ریشه در اخالر ،مرهب ،سنت و فرهن افراد و دوامره
دارد(فخرایی و کیقبرادی .)1393 ،مفمروتم ارزش هرای
بنیادین باید بین  5تا  10ارزش باشند و مختصرات آنهرا
مشتما اکتشافی(نه ابداعی) ،پایداری ،محدود ،واضر و
روشن بودن باشد .در برابر ارزشهای بنیرادین و پایردار،
ضدارزشهایی هم ودود دارد .همان ور که باید م رابق
با ارزشها ،مأموریت را به پایان رسراند ،ضرد ارزش هرا
نیز خ وط قرمزی هستند که باید از آنها دوری دسرت.
برای ارزشهای بنیادین دولت-شهر شبکهای در ایرران،
در پیوند با بیانیه چشمانداز و مأموریرت م ررح شرده در
فور ،میتوان چند ارزش بنیادین را بر شمرد:
 -1تفررالیبخشرری :سیاسررت در دولررت-شررهر شرربکه
سیاست به کرامت تک تک انسان هرا برر اسراس
آموزههای قرآنی و سنت پیامبر اسالم (ص) تودره
دارد .در این نو سیاست ،هر رفتراری کره مرانه از
رشد و تفالی انسان بشود ،قابرا طررد مری باشرد؛
حقور انسان ها ،بردون تودره بره نرژاد ،دنسریت،
مرهب و اعتقرادات سیاسری بایرد محتررم شرمرده
شود؛
 -2فرهن گرایی :کنش ارتبراطی شرهروندان بایرد در
مسیر تبدیا از کرنش ابرزاری بره کرنش ارتبراطی
هدایت گردد؛
 -3نوآوری و خالقیت :تمام برنامرههرا و پرروژههرا در
دولت-شهر شبکهای بایرد در راسرتای خالقیرت و
نوآوری قرار گیرد؛
 -4مشارکتگرایی :رمز موفقیت پرشتا کشوری مثا
چین ،ودود مشارکت دمفی و همکاری گروهری و
تیمی است ،لرا مشارکت دویی در پیشربرد اهرداف
کوتاه مردت و بلنرد مردت ،تزمره تحقرق شربکه
شهری میباشد.

32

33

منابع
 -1مصاحبه عقیا نغاقله .)1398( .منتشریافته در گروه
تلگرامی نفمتاهلل فاضلی ،تاریخ مشاهده
.1398/06/22
 -2ارس و .)1387( .سیاست .تردمه حمید عنایت .تهران:
شرکت سهامی کتابهای دیبی.
 -3بابایی فرد ،اسداله ،گنجی ،محمد ،حیدریان ،امین.
( .)1393بررسی تأثیر اینترنت بر هویت چندفرهنگی.
م الفات توسفه ادتماعی -فرهنگی125- 97: )4( 2 .
 -4بشیریه ،حسین .)1380( .تاریخ اندیشههای سیاسی
قرن بیستم(ج .)1تهران :نشر نی.
 -5بشیریه ،حسین .)1395( .دامفهشناسی سیاسی( ،چا
بیست و پنجم) .تهران :نشر نی.
 -6بوشاسب ،فی اهلل ،انیکایی ،پریسا .)1389( .شهر و
زمینههای شکا گیری و ادزاء تشکیا دهنده آن در
ایران باستان ،مجله پژوهش های تاریخی دانشگاه
سیستان و بلوچستان.18-7،
 -7تورن ،آلن .)1396(.پارادایم ددید .تردمه سلمان
رادقیزاده .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 -8حافظنیا ،محمدرضا و همکاران .)1394( .سیاست و
فضا؛ مشهد :نشر پاپلی.
 -9داوریاردکانی ،رضا .)1389( .فارابی :فیلسوف فرهن .
تهران :نشر سخن.
 -10دنیای اقتصاد ،تاریخ ،1397/07/21شماره.4446
 -11دوسک ،وال .)1393( .درآمدی بر فلسله تکنولوژی،
تردمه مص لی تقوی ،تهران :موسسه آموزشی و
تحقیقاتی رنایه دفاعی.

 -12دیاکونوف،م.م .)1351( .اشکانیان .تردمه کریم
کشاورز .تهران :انتشارات پیام.
 -13رانسیر ،ژاک .)1388( .ده تز دربا سیاست .تردمه
امید مهرگان .تهران :رخداد نو.
 -14ساسانپور ،فرزانه .)1390( .مبانی پایداری توسفه
کالنشهرها :با تاکید بر کالنشهر تهران ،تهران :مرکز
م الفات و برنامهریزی شهر تهران.
 -15سایت فرهن امروز ( ،)1397تکنولوژی ،انسان و
دامفه؛ تاریخ بازیابی  ،1397/01/15تاریخ
مرادفه.1398/06/24:
 -16سردار ،ضیاءالدین .)1386( .آینده :تمام آنچه اهمیت
دارد؛ تردمه محسن طاهری دمنه ،تهران :آینده پژوه.
 -17شفبانی ،امامفلی ،کامیا  ،دمال .)1391( .سیاست
شهری در تاریخ مفارر ایران(1320-1299ه.ش) با
تاکید بر فضاهای عمومی شهر تهران؛ فصلنامه با
نظر ،سال نهم ،شماره 23؛ .92-83
 -18رادقی ،سفید .)1388( .سیر اندیشه سیاسی در
غر (ال ) .تهران :دانشگاه پیام نور.
 -19ردیق سروستانی ،رحمتاهلل .)1391( .دامفهشناسی
شهری .تهران :نشر علمی.
 -20عالم ،عبدالرحمن .)1377( .بنیادهای علم سیاست.
تهران :نشر نی.
 -21عنایتاهلل ،سهیا .)1389( .پرسش از آینده .تردمه
مسفود منزوی .تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی
رنایه دفاعی.
 -22فاضلی ،نفمتاهلل .)1394( .فرهن و شهر ،تهران:
انتشارات تیسا.
 -23فخرایی ،مرضیه و کیقبادی ،مرضیه .)1393(.نگاهی
به روشهای آیندهپژوهی ،تهران :آیندهپژوه.
 -24قاضی ،ابواللضا .)1380( .حقور اساسی و نهادهای
سیاسی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -25کورنیش ،ادوارد .)1394( .آیندهپژوهی پیشرفته .تردمه
سیاوش ملکی فر با همکاری فرخنده ملکیفر .تهران:
اندیشکده آر .
 -26لسناف ،ایچ مایکا .)1385( .فیلسوفان سیاسی قرن
بیستم .تردمه خشایار دیهیمی .تهران :نشر ماهی.
 -27مرادی ،اسکندری ،افضلی ،رسول.)1392( .
اندیشه های ددید در ژئوپلیتیک؛ تهران :انتشارات
زیتون سبز.
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نبررودهانررد .آنهررا مرریتواننررد بسرریار آسرران تررر از عهررده
موقفیت های پیچیردهای برآینرد کره در آن احسراس و
شهود به اندازه نیروی عقالنی حائز اهمیت است(سردار،
 .)1386با در نظر گررفتن ایرن امرواج (پرارادایم آینرده)،
همچنین در نظر گرفتن رفتارهای تاریخی تحت عنروان
روندهای تاریخی دولت شهر در ایران (پارادایم گرشته)،
میتوان بیانیه چشمانداز دولرت-شرهرهای ایرران را بره
رورت شبکهای در  2050یا پس از آن تردوین نمرود و
الگرروی مأموریررتهررای سررازمانی ،سیاسررتگراری هررا و
قانونگراری های خرد و کالن قرار داد.
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 -28مورن ،ادگار .)1394( .درآمدی بر اندیشهی پیچیده؛
تردمه افشین دهاندیده .تهران :نشر نی.
 -29نقیبزاده ،احمد .)1390( .تاریخ دیذلماسی و روابط
بینالملا؛ تهران(چا دهم) :نشر قومس.
 -30هاروی ،دیوید .)1395( .از حق به شهر تا شهرهای
شورشی .تردمه خسرو کالنتری و پرویز رداقت.
تهران :نشر آگه.
 -31هوبارد ،فیا .)1396( .شهر .تردمه افشین خاکباز.
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 -32گروه آینده نگاران سازمان توسفه ملا متحد (یونیدو).
( .)1387راهنمای آیندهنگاری فناوری یونیدو،
متردمان :سونیا شلیفی اردستانی و دیگران .تهران:
موسسه آموزشی و تحقیقاتی رنایه دفاعی.
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Abstract
The state-city model is considered as the perspective of Iranian cities in the 2050s,
which is governed by its own half-command. The hypothesis of the present research is
that if the participation of citizens is expanded as a network through the development of
new technologies, then the passive state-city governance model can be turned into a
network-state-city governance model. To achieve such a vision, one must consider past
trends, current relationships, and future plans. In examining past trends, there have been
three major historical trends: the macro-trends of self-governing cities, the semiautonomous city-states, and the obedient states. Understanding governance in these citystates leads to historical knowledge and accumulation of oneself to draw the desired
perspective. On the other hand, future city-states require an understanding of
geographical space within a paradigm shift. To strategize the aforementioned landscape,
the present research method is qualitative and based on retrospective technique and the
six strategic steps in achieving the vision are outlined in that these steps were
formulated over a 5-year period (from 2020 to 2045) in the form of different
development approaches. After that, the mission, which is the identity and goals of the
policy-making bodies in this direction, is determined. The results showed that in order
to achieve the vision of a networked city government, the elements in the paradigm shift
must be understood in the light of the transformation of governance, politics,
economics, education and technology. Finally, with the Urban Sustainability Plan as the
goal of the research mission, several fundamental values are introduced as continuous
ethical principles that should be considered by policymakers in order to connect the
organizational mission to the vision.
Keywords: Network City- State, Vision, Governance, Geographic Space, Paradigm
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