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Background: What we can see today is the increasing number of events that are taking place
around the world. These events, which are driving the waves of globalization, are heading for
cities as Megatrends. Consequently, new needs and issues are emerging in cities that divert
cities from their originality. This authenticity can be termed as city values. The cities of our
country have not been exempt from this rule and have been affected by these Megatrends and
trends.
Objectives: In the present study, the aim is to explain the Megatrends and Trends in the city and
to investigate and examine the impact of Megatrends and Trends on the contemporary Iranian
city from the perspective of Islamic realism.
Methodology: According to the objectives, the present study can be considered as a qualitative
study. The research method is descriptive-analytical and the approach of logical reasoning
(cultural-discourse), using library and documentary studies and questionnaire in order to use
Delphi technique.
Results: According to studies and evaluations, Megatrends and Trends can be examined and
explained in the form of urban components, which include social megatrends, cultural
megatrends, economic changes and its globalization, spatial-physical urban megatrends,
political and legal megatrends, transportation megatrends and environmental megatrends. Also,
the theoretical approach of Islamic realism, which originates from the field of Iranian-Islamic
cities, was introduced as a framework for review and filtering.
Conclusion: Paying attention to current megatrends and trends in all fields and studying their
impact on the dimensions of research, urban plans and programs and projects can be very
efficient and effective. This is by choosing the Islamic realism approach as one Attitudes that are
compatible with the Iranian city and today's approaches are becoming much more efficient and
practical.
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Highlights:
Detailed study of "Megatrends and Trends" in the form of "urban components" and presentation
of "urban and Islamic types and examples";
Using the Islamic realism as a theoretical approach to research in order to evaluate and explain
the Megatrends and Trends on the body of the contemporary Iranian city.
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چکیده

دانش شهرسازی9911 ،
دوره  ،4شماره  ،3صفحات 33-91
تاریخ دریافت9310/98/80 :
تاریخ پذیرش9311/89/08 :
گروه شهرسازی ،دانشگاه گیالن

بیان مسئله :آنچه که امروزه شاهد آن میتوان بود ،افزایش روز افزون رویدادهایی است که در سرتاسر جهان جریان می یابد .این
رویدادها که موج های پیشران جهانی شدن هستند ،با عنوان کالنفرایندها در حال پیشروی و دگرگون کردن شهرها می باشند .به
تبع این موضوع ،نیازها و مسائل جدیدی در شهرها در حال پیدایش بوده که شهرها را از اصالت خویش دور میکند .این اصالت را
می توان در قالب ارزشهای شهر نامید .شهرهای کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحتتأثیر این کالنفرایندها و فرایندها
قرار گرفته است.
هدف :در پژوهش حاضر ،هدف تبیین کالنفرایندها و فرایندها در شهر و واکاوی و بررسی تأثیر کالن فرآیندها و فرآیند ها بر شهر
معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسالمیاست .
روش :با توجه به اهداف ،پژوهش حاضر را میتوان در زمره مطالعات کیفی قرار داد .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و رویکرد
استدالل منطقی (فرهنگی-گفتمانی) ،با بهره گیری از مطالعات کتابخانهای و اسنادی و پرسشنامه در جهت استفاده از تکنیک دلفی
می باشد.
یافتهها :با توجه به مطالعات و ارزیابیهای انجام شده میتوان کالنفرایندها و فرایندها را در قالب مؤلفههای شهری بررسی و تبیین
نمود که مشتمل بر کالن فرآیندهای اجتماعی ،کالن فرآیندهای فرهنگی ،تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن ،کالن فرآیندهای
فضایی-کالبدی شهری ،کالن فرآیندهای سیاسی و حقوقی ،کالن فرآیندهای حمل و نقلی و کالن فرآیندهای زیست محیطی می
باشد .همچنین رویکرد نظری واقعگرایی اسالمی -که برخاسته از زمینه شهرهای ایرانی-اسالمی می باشد -بهعنوان چهارچوب
بررسی و فیلتر معرفی نمود که کالن فرآیندها و فرآیندها در صورت عبور از این فیلتر مطالعاتی و عقیدتی در سطوح مطالعاتی،
پژوهشی واجرایی در کشور جاری شوند.
نتیجهگیری :توجه به کالن فرآیندها و فرآیندهای جاری در تمامی حوزهها و مطالعة تأثیر گذاری آن ها در ابعاد پژوهشها ،طرحها
و برنامهها و پروژههای شهری می تواند بسیار کارآ و مؤثر واقع شود این امر با گزینش رویکرد واقعگرایی اسالمی بهعنوان یکی از
چهارچوب هایی نگرشی سازگار با شهر ایرانی و رویکردهای امروزین ،بسیار کارآتر و کاربردیتر می شود.

کلید واژهها :کالنفرایند ،فرایند،
شهر معاصر ایرانی ،واقعگرایی اسالمی

نکات برجسته:
مطالعه و بررسی تفصیلی «کالنفرایندها و فرایندها» در قالب «مؤلفه های شهری» و ارائه «گونه ها و مصادیق شهری و اسالمی»؛
بهره گیری از مکتب فلسفی رئالیسم اسالمی (واقعگرایی اسالمی) تحت عنوان رویکرد نظری پژوهش در راستای ارزیابی و تبیین اثرات کالن
فرآیندها و فرآیندها بر پیکره شهر معاصر ایرانی.

 9مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده سوم تحت عنوان «ارزشهای شهر ایرانی-اسالمی و کالن فرآیندها با تاکید بر مولفه فضایی-کالبدی» به راهنمایی نگارنده اول و دوم
در مقطع دکتری رشته شهرسازی اسالمی ،در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز می باشد.
ارجاع به این مقاله :میرغالمی ،مرتضی ،نژادابراهیمی ،احد و آیشم ،معصومه .)9311( .بازشناسی و تبیین اثرات کالنفرآیندها و فرآیندها بر شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی
اسالمی .دانش شهرسازیdoi: 10.22124/UPK.2020.15330.1365 .33-91 ،)3(4 ،
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بیان مسئله
امروزه تغییرات جامعه با سرعت بیشتری به وقوع میپیوندند .این اتفاقات ،افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل،
تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بهدلیل گسترش فناوری اطالعات شتاب بیشتری یافته است ،تمایل روزافزون به جهانی
شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی ،قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ،لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده را برای دولتها،
کسب وکارها ،سازمان ها و مردم ایجاب میکند .این تغییرات و رویدادها ،تحتعنوان کالنفرایندها و فرایندها در پی گسترش در
تمامی سرزمینها بوده و موجهای پیشران در موضوع جهانی شدن و آیندهپژوهی هستند .در کشور ایران نیز کالنفرایندها و
فرایندها ورود کرده و تأثیرات بسیاری در تمامی وجوه شهری و شهروندی گذاشته است .توجه به اکالنفرایندها و فرایندها و
پیشبینی تأثیرات و جهات پیشروی آن از جمله ضروریات اساسی در شهرها می باشد.
کالنفرایند مفهومی معنادار می باشد و بهعنوان یک تغییر عظیم سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و یا فنآورانه است
که به کندی شکل میگیرد ،اما شاید برای ده ها سال بر روی طیف وسیعی از فعالیتها ،فرایندها و ادراکات در ابعاد اجتماعی و
دولتی تأثیر بگذارد .کالنفرایند ،فرایند گستردهای از یک اثر عمده و یا ترکیبی از زیرفرایندهایی است که خود قادر به خلق تأثیرات
عمده میباشند (شیته ،زمپروتی ،بنتی ،روگیلی .)0222 ،1در واقع میتوان گفت کالنفرایندها در جهان حاضر بیشترین تأثیر و
تغییرات را بهوجود آورده و در بازه زمانی طوالنی در بسترهایی نظیر شهرها باقی مانده و گاها این بازه زمانی طوالنی بیشتر از عمر
انسانها نیز میگردد .با توجه به بستر تأثیر گذاری کالنفرایندها و فرایندها ،و انتخاب شهر معاصر ایرانی در جهت تدقیق موضوع،
بهره گیری از رویکرد نظری در جهت تدقیق چهارچوب نگرشی ضروری می باشد .از این روی با استفاده از رویکرد نظری
واقعگرایی اسالمی ،به بررسی و واکاوی ابعاد موضوع پرداخته شده است.پرسشها در پژوهش حاضر این موارد را شامل میشود: :
«اکالنفرایندها و فرایندهای تأثیرگذار بر شهر معاصر ایرانی کدامند؟ اصول و احکام و حقوق واقعگرایی اسالمی در بررسی و
مطالعه مسائل کدامند؟ این اکالنفرایندها و فرایندها چه تأثیراتی بر شهر معاصر گذاشته؟ و آیا از منظر واقعگرایی اسالمی (بعنوان
رویکرد نظری پژوهش و دیدگاه متناسب با شهر معاصر ایرانی) قابلیت توجیهپذیری را دارند؟» با توجه به سواالت تدوین شده،
هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی و واکاوی تمامی ابعاد و وجوه تأثیر گذاری اکالنفرایندها و فرایندها بر شهر معاصر ایرانی از
منظر واقعگرایی اسالمی می باشد .روش پژوهش حاضر با توجه به پرسش ها و اهداف ،تحقیق حاضر نیازمند روش تحقیق
توصیفی-تحلیلی و رویکرد استدالل منطقی (فرهنگی-گفتمانی) است .در پژوهش حاضر در جهت تبیین موضوع از رویکرد نظری
واقعگرایی اسالمی استفاده شده و شیوههای مورد استفاده در این تحقیق مطالعات اسنادی و کتابخانهای و پرسشنامه در جهت تبیین
اکالنفرایندها و فرایندهای شهر می باشد .در ادامه به بررسی تأثیر اکالنفرایندها در شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسالمی
پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش
رویکرد نظری :واقعگرایی اسالمی و اصول  ،احکام و حقوق آن
واقع گرایی یا رئالیسم ،یک مکتب فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم قابلیت تطابق وجود دارد (طباطبایی.)1831 ،
دو دیدگاه عمده واقعگرایی عبارتند از )1 :واقع گرایی خام یا واقع گرایی پوزیتیستی شناخت را حاصل انعکاس ساده و مستقیم جهان
طبیعت و مادی در ابزارهای حسی و خیالی انسان می داند )0 .واقعگرایی انتقادی که معتقد است دانش همواره تقریبی از واقعیت
است (اسکندری .)11 ،1831 ،از بین دو نوع واقعگرایی یاد شده ،فلسفه اسالمی (صدرایی) قائل به واقعگرایی انتقادی است (سایر،
 )1831و (اسکندری .)10 ،1831 ،در دین مبین اسالم و خاصه در واقعگرایی اسالمی ،دو نوع احکام ثابت و احکام متغیر منشا و
اساس برنامهریزی ،قانونگذاری و حکومتداری در جامعه و شهرهای اسالمی است.
احکام اسالم فقط شامل امور ثابت حیات انسان است؛ درباره این که چه امورى از حیات انسان ثابت و چه امورى متغیر است؟
می توان ابعاد مختلف زندگى انسان را در چهار بخش بررسی نمود :الف) رابطه انسان با خدا :مانند پرستش ب) رابطه انسان با خود:
مانند تهذیب نفس ج) رابطه انسان با طبیعت :مانند نوع خوراک ،پوشاک ،مسکن و ابزار و وسائل مورد استفاده در زندگى د) رابطه
1 Sheate, Zamparutti, Bennetti & Rogeli, 2007
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انسان با انسانهاى دیگر :مانند روابط خانوادگى ،روابط اجتماعى در داخل یک جامعه و روابط اجتماعى بین جوامع که تنظیم این
روابط در قالب قوانین مدنى ،قضایى ،اساسى ،بین الملل و مانند آن تجلی میکند (مطهری .)03-81 ،1822 ،احکام ،اصول و
مقرراتی که در جامعه اسالمی می بایست تبیین و اجرا گردد مشتمل بر دو قسم است:
 )1قوانین ثابت و ابدیت دین و شریعت :احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام غیر قابل تغییر می باشند،
اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم (ص) نازل شده اند و
برای همیشه در میان بشر واجب االجرا معرفی گردیده ،چنانکه اشاره می شود" :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَِّهِ الَِّتِی
فَطَرَ النَِّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَِّهِ ذَلِکَ الدِِّینُ الْقَیِِّمُ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَ النَِّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (پس [با توجه به بی پایه بودن شرک] حق
گرایانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوی این دین [توحیدی] روی آور[ ،پای بند و استوار بر] سرشت خدا که مردم را بر
آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛ این است دین درست و استوار؛ ولی بیشتر مردم
معرفت و دانش [به این حقیقت اصیل] ندارند) سوره روم ،آیه 82؛ و در سنت نیز وارد شده است" :حَالَلُ مُحَمَّدٍ حَالَلٌ أَبَداً إِلَى
یَ وْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ؛ حالل محمد تا روز قیامت حالل است وحرام محمد تا قیامت حرام است" .در
میان همین قوانین مدنی نیز نمونه های بسیار از مواد ثابت داریم ،مانند :وجوب زندگی اجتماعی ،و اصل دفاع از مقدسات ،و
اصل اختصاص مالی ،و تأسیس حکومت و نظایر آنها (به نقل از موالیی .)11 ،1831 ،بنابراین توجه به اصل این قوانین ثابت
در جامعه اسالمی واجب می باشد.
 )0قوانین متغیر و مصلحت جامعه  :مقرراتی است که از کرسی والیت سرچشمه گرفته ،به حسب مصلحت وقت وضع شده و
اجرا می شود ،این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیات و تغییر
مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل می یابد (طباطبایی .)21-23 ،1832 ،این احکام و اصول وجهه ای موقت داشته و در
مقیاسهای کوچکتر نظیر مقیاسهای محلی به کار برده می شود .تفاوت ها در سبک های زندگی و به طور عام تر در
فرهنگ جامعه بستر تفاوت در این اصول و احکام متغیر می شود .اصول و احکام متغیر در بستر زمانی خویش می تواند
پذیرای رویدادهای نوین باشد.
از نظر شهید مطهری ،قوانین اسالمی (احکام ثابت) مشتمل بر چهار دسته اند )1 :رابطه انسان با خدا؛  )0آنچه مربوط به رابطه
انسان با خود اوست؛  )8آنچه مربوط به رابطه انسان با طبیعت است؛  )4آنچه مربوط به رابطه انسان با انسان است (مطهری،1831 ،
 .) 03-80همچنین آیت اهلل جوادی آملی تعامل انسان (احکام ثابت) را در پنج بخش بررسی نموده اند )1 :تعامل انسان با خود شامل
احکام و دستورات و توصیههای اسالمی درباره تفکر و تدبّر ،یادگیری و دانش اندوزی ،کار و تالش ،حفظ تن و حرمت اضرار به
نفس ،نظافت و بهداشت ،خوردن و آشامیدن ،لباس و پوشش ،زینت و آراستگی ،مسکن ،مسافرت ،خواب و بیداری ،تفریحات سالم و
ورزش؛ )0تعامل انسان با همنوعان که انجام اعمال و مناسبات عبادی ،اخالقی ،اجتماعی و سیاسی را تنظیم می نماید؛  )8تعامل
مردم و نظام اسالمی دارای چهار بخش نظام سیاسی ،نظام اجتماعی ،نظام شهرسازی و نظام خدمات عمومی و نظام اقتصادی
است؛  )4تعامل انسان با حیوان که شامل سه ب خش می باشد که عبارتند از :نگهداری حیوان ،بهره گیری از حیوان و حقوق حیوان؛
) 1تعامل انسان با خلقت زیست محیطی که شامل نه بخش محیط زیست ،آب و هوا و خاک حاصلخیز ،درختان و جنگلها ،فضای
سبز و مرات ،باد و باران ،دریاها و نهرها ،راهها ،مواد سوختی و گردشگری است (جوادی آملی .)1834 ،با توجه به مطالب آورده شده
میتوان به این مهم اشاره نمود که احکام ثابت توانایی بررسی موضوعات مختلف را داشته ،بعبارتی دیگر فیلتر و چهارچوب بررسی
ما می باشند .به همین دلیل تبیین این احکام از ضروریات در پژوهش حاضر است .در رابطه با رویکرد نظری واقعگرایی اسالمی ،و
همچنین با نگرشی بر سخنان شهید مطهری و آیت اهلل جوادی آملی که احکام ثابت را در محوریت های گوناگون تقسیم نمودهاند؛
احکام ثابت در پژوهش حاضر به این شرح هستند :حقوق و اصول الهی (خداوند) ،حقوق و اصول نفس ،حقوق و اصول سایر انسانها
و حقوق و اصول خلقت زیست محیطی.
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جدول1

احکام  ،اصول و حقوق ثابت واقعگرایی اسالمی

احکام  ،اصول و حقوق ثابت

ابعاد
حقوق خداوند
حقوق نفس
حقوق سایر
انسانها
حقوق خلقت
زیست محیطی

الزامات  /توصیف
حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان و خداوند بوده و مشتمل بر تمامی احکام و اصول عبادی و نیایشی می شود که انسان به
عنوان یک مسلمان ملزم به انجام آن هستند .اصول و قوانینی نظیر :نماز ،روزه ،حج ،جهاد ،خمس و ...
حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با خود می شود و مشتمل بر فضائل و دوری از رذایل است .این اصول و احکام را می توان
متشکل از :قاعده حالل و حرام ،حیا ،تواضع ،تقوی ،دوری از رذایلی نظیر دروغ و خیانت و  ...دانست.
حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با سایر همنوعان خود شده و مشتمل بر قوانین اجتماعی شهر اسالمی است .انسان در جهت
زیست بهتر در بستر شهری ملزم به رعایت آنها است .این قوانین و اصول را می توان متشکل از :حق مالکیت ،حقوق همسایگی ،قاعده
الضرر ،مصلحت اجتماع ،روابط و تعامالت اجتماعی و  ...دانست.
حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با خلقت زیست محیطی است .همه انسان ها در ارتباط خویش با خلقت زیست محیطی ملزم
به رعایت و در نظر گرفتن آن ها هستند .این اصول و قوانین متشکل از :جلوگیری از اسراف و حیف و میل منابع طبیعی و حیاتی ،آزار
نرساندن به سایر مخلوقات زیست محیط و  ...می باشند.

شهر و اکالنفرایندها
جهانی شدن واقعیتی چند بُعدی است که ابعاد مختلف سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ارتباطی ،زیست محیطی ،فنِّاوری و...
را در بر میگیرد و در مورد آن رویکردها و تحلیلهای گوناگونی وجود دارد (معیری .)11 ،1838 ،در رابطه با مفهوم جهانی شدن و
روشها و فرایند آن سخنان متنوعی در کتب گوناگون توسط نظریه پردازان بسیاری آورده شده است؛ که این مهم نشانگر فقدان
توافقی کلی میان محققین در این حوزه است .جان تالینسون در تعریف جهانی شدن می گوید« :جهانی شدن در فرآیند توسعه سریع
پیوندهای پیچیده میان جوامع فرهنگها ،نهادها و افراد در تمامی نقاط جهانی معنا پیدا می کند و هاروی جهانی شدن را متضمن دو
عنصر فشردگی در زمان و مکان و کاستن از فاصله ها می داند» (گودرزی .)1 ،1832 ،اما می توان در تعریفی ساده از مفهوم
جهانی شدن اینگونه آورد که :جهانی شدن نتیجه ای از توسعه و رشد در محورهایی نظیر تعامالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی در میان دولت ها و ملت ها با یکدیگر می باشد .جهانی شدن مشتمل بر امواجی است که به نظر می رسد نظم برآمده از
عصر جدید را دستخوش تغییر و دگرگونی نموده است .این امواج در حقیقت همان کالنفرایندها و فرایندها در جامعه و عصر حاضر
ما هستند .با توجه به مباحث گفته شده ،در باب معرفی جهانی شدن و ویژگیهای آن ،ضرورت مطالعه آینده پژوهی به منصه ظهور
می رسد .آینده پژوهی می تواند در راستای طی مسیر جهانی شدن ،کارآ جلوه نماید .از طرفی دیگر اکالنفرایندها و فرایندها و
تحلیل آنها یکی از روش ها و بخش های کلیدی در آینده پژوهی و آینده نگاری است.

شکل  .1کالنفرایندها و فرایندها ،عنصر ارتباط دهنده جهانی شدن و مطالعات آینده پژوهی

یکی از مهمترین ویژگیهای شریعت مقدس اسالم «توجه به آینده» است .این موضوع را میتوان در اعتقادات ،اخالقیات ،و
مناسک دینی مشاهده نمود .ظهور اسالم بهعنوان آخرین دین برای بشریت در قرن ششم میالدی ،نویدبخش این بود که باورها و
دستورهای این دین ،نجات بخش انسان ها در همة اعصار خواهد بود .باورها ،ارزش ها ،و احکام این دین به گونه ای طرِّاحی و
عرضه شده است که با درنوردیدن زمان و مکان ،توان پاسخ گویی به همة نیازهای بشری را دارد .اعتقاد و باور به معاد و زندگی
جاودان برای انسان ،نمونه ای از طراحی آینده بشریت است .توجه به آینده به قدری مهم است که در برخی از آیات قرآن کریم،
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خداوند با ذکر قسم های متعدد ،وقوع قیامت را حتمی بیان کرده است (منطقی .)1831 ،یکی دیگر از نمونه های ارزشمند آینده
پژوهی در جامعه و دین مبین اسالم ،را می توان وعده الهی در خصوص شکل گیری عصر ظهور حضرت ولی عصر مشاهده نمود.

شکل .0حوزههای متأثر از آینده پژوهی و مصادیق آن

در آینده پژوهی از شیوههای مختلف برای اندیشیدن و پژوهش استفاده میشود؛ هر شیوه میتواند کارکردها و مزایای ویژهای
داشته باشد و بتواند در حوزه ای خاص به یک سوال منتسب با آن پاسخ مناسبی ارائه دهد .این مساله سبب شده است که آینده
پژوهی از روش های پرشماری بهره جوید .در پژوهش حاضر از میان روشهای آینده پژوهی ،روش تحلیل و تاثیر کالنفرایندها و
فرایندها گزینش شده است .در واقع در این مطالعه به بررسی کالنفرایندها و فرایندها در شهر معاصر از منظر واقعگرایی اسالمی
پرداخته شده است.
کالنفرایندها و فرایندها در شهر معاصر
یکی از محوریتهای مهم در بحث مطالعه آینده شهرها و ارزیابی کیفیات چشماندازهای متصور شده ،کالنفرایندها هستند.
کالنفرایندها در پژوهشهای امروزین توجه ویژهای را به خود جلب کردهاند و به تبع گستردگی و تنوع ،تعاریف مختلفی نیز از
کالنفرایندها ارائه گردیده است .واژه کالنفرایند برای اولین بار در سال  1330میالدی توسط جان نایسبیت با انتشار کتابی تحت
عنوان «اکالنفرایندها» مطرح شد .این کتاب چشم اندازی جدید را از هزاره جدید براساس ده کالن فرآیند به تصویر کشید و شیوه
تحلیل فرآیند را در حوزه آینده پژوهی ارتقا داد.
در یکی از پژوهشهای پایه ای در حوزة کالنفرایندها ،تعریف این عبارت به این صورت آورده شده است« :اکالنفرایندها،
ایدههایی تاریخی هستند که در بستر زمان شکل میگیرند و طی دورههایی طوالنی باقی میمانند .گاهی اکالنفرایندها آنقدر
طوالنی میشوند که حضور و اثرگذاری آنها را فراموش میکنیم .چون عمرشان فراتر از عمر یک نسل است .کالنفرایندها فراگیر
هستند تاریخ زندگی انسان را متحول میکنند» (دیکسون.)10211 ،
فرایندها ،الگوهای تغییر در چیزهای پراهمیت از دید مشاهده گر هستند که در طول زمان بوقوع می پیوندند .نخستین گام در
آینده پژوهی ،کشف فرایندهایی است که هم اکنون در جریان هستند .این روش در حقیقت پیش بینی آینده از روی قرائن و شواهد
تاریخی است که تغییرات یک داده در گذشته نشان میدهد .فرآیندکاوی بویژه برای سنجش کارایی سیاستگذاری ها و نمایان
ساختن مشکالت در حال ایجاد ،سودمند می باشد (مقیمی .)30 ،1834 ،فرآیند (روند ،ترند) یعنی پدیده ای که در یک مدت کوتاه
با یک گرایش و منطق خاصی تکرار میشود یا به عبارتی دیگر فرایندها یعنی تغییر و توسعه به سمت یک چیز جدید و متفاوت .به
عبارتی یک فرایندها نشان میدهد که یک موضوع اجتماعی یا مفهوم خاص به سمت جایگاه و گرایش خاصی میل و گرایش
داشته و این گرایش در یک برهه زمانی خاص تداوم داشته است .تحلیل فرایندها یکی از کاربردی ترین تکنیک های پیش بینی
Dixon, 2016
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است .تحلیل فرایندها کاربردی گسترده و به نسبت آسان دارد .اما برای این که این روش به آینده به درستی انجام پذیرد ،باید
اطمینان داشت که فرایندها مورد مطالعه ،تغییر جهت نداده و در مسیر خود باقی خواهد ماند (ناظمی ،قدیری .)1831 ،در واقع این
روش پیش بینی آینده از روی قراین و شواهد تاریخی است که تغییرات یک داده در بستری زمانی نشان می دهد.
فرایندهاکالنفرایندها از لحاظ ماهیت ،به گونه ای فضای کسب و کار و جامعه را تغییر می دهند که اثرات آنها نه سالها ،بلکه
چندین دهه پابرجا می ماند .از سوی دیگر ،اثر این فرایندهاکالنفرایندها بر هر فرد جامعه انسانی خواهد بود و فرصتها و تهدیدات
ویژهی خود را بر فضای کسب وکار و جوامع انسانی فرود می آورند .از این روی ،نگرش به فرایندهاکالنفرایندها در هر فعالیت
آینده پژوهی و تدوین سیاستهای کالن با برد زمانی طوالنی ،اجباری می باشد .بر این اساس ،فرایندهاکالنفرایندها را می توان
تغییرات بنیادین عمده ای در سطح جوامع ،فنآوری ها ،عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی پیروی
می کنند:
 )1توسعه ی فرایندهاکالنفرایندها آهسته است ولی در زمانی که به تبلور می رسند اثر آنها حداقل تا  01سال پابرجا میماند؛
 )0کالنفرایندها بر گستره های گوناگون و متنوعی از حیات انسان اثر میگذارند؛
 )8کالنفرایندها  ،خوی و منش جهانی دارند و منحصر به جغرافیا و کشور نیستند هر چند که ممکن است اثر آنها در یک
جغرافیای ویژه ،چشمگیرتر باشد (مولر.)0210 ،1
در واقع میتوان گفت :فرایندها ،سرمشق و الگوهای تغییر و توسعه در جامعه می باشند که دوره عمر طوالنی داشته و اثرگذاری
آنها نیز در بازه زمانی طوالنیتری مطرح می شود .این فرایندها در تمامی ابعاد و جنبههای حیات انسانی تاثیر میگذارند .فرایندها
مرتبط با یک حوزه ،تشکیل کالن فرآیند میدهند و پیشران این حوزه به شمار می روند .فرایندها و کالنفرایندها ذات مثبت و یا
منفی ندارند ،در واقع تأثیرات ناشی از آنها در جامعه و افراد میتواند مثبت و یا منفی باشد .کالنفرایندها و فرایندهای موجود و
تأثیرگذار در یک بازه زمانی در یک جامعه یکسان می باشند ،اما نتایج حاصله از آنها در بسترهای مختلف جغرافیایی میتواند
متفاوت و ویژه باشد .در جامعه امروزی کالنفرایندهایی نظیر شهرنشینی ،فضای مجازی و اینترنت ،آسیبپذیری اقتصادی ،جنگ،
شکاف بین نسلها ،تغییر اعتقادات و باورها ،مسائل محیط زیست و ...در گسترش شهرهای امروزین تاثیر گذاشته و شهر را به سوی
آیندهای مبهم سوق می دهد .این موضوع به اندازه ای نگران کننده شده است که در پژوهشهای جدید به بررسی آینده شهرهای
ایرانی-اسالمی در هزاره جدید پرداخته شده است.
اما توجه و تاکید قابل توجهی به امر فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها به عنوان پیشرانهای گسترش و تاثیرپذیری شهرها توسط
آنها نشده است .نظریه پردازان متعددی در خصوص فرایندهاکالنفرایندهای جامعه حاضر و دسته بندی آنها مطالبی را ارائه نموده
اند؛ در جهت خوانایی بیشتر در جدول زیر این دسته بندی ها آورده شده است.

جدول0

دسته بندی فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها از دیدگاه صاحبنظران و موسسات مرتبط
نظریه پرداز /موسسه
نایسبیت،

01330

شرکت مشاوره زد-پانک،
80223
شرکت مشاوره اچ-زد،
40211

دسته بندی فرایندهاکالنفرایندهای جهانی
 )1تولید انبوه اطالعات؛  )0فنآوری پیشرفته؛  )8ظهور اقتصاد جهانی به جای اقتصادهای ملی و محلی؛  )4مدیریت کسب وکار؛  )1تمرکز زدایی؛
 )1نگرش جدید به فردگرایی؛  )2دموکراسی مشارکتی؛  )3شبکه ها به عنوان تسهیل گر؛  )3شهرنشینی و سرعت باالی گسترش آن؛  )12تنوع
گزینه ها بخصوص در رابطه با نقش زنان در جامعه.
 )1تغییرات جمعیتی؛  )0افزایش فردگرایی؛  )8مسائل بهداشتی؛  )4خیزش زنان؛  )1تنوع فرهنگی؛  )1الگوهای جدید شبکه؛  )2زندگی دیجیتال؛
 )3توجه به طبیعت؛  )3هوش هیجانی؛  )12تکنولوژی همگرا؛  )11جهانی سازی؛  )10اقتصاد دانش بنیان؛ )18چرخه کسب و کار؛  )14تغییرات
چرخه جهان؛  )11الگوهای جدید مصرف؛  )11انرژی و منابع بازاریابی؛  )12تغییرات اقلیمی؛  )13شهرنشینی و گسترش آن؛  )13نظم جدید
سیاسی؛  )02افزایش تهدیدات امنیت بین المللی.
 )1افزایش مسئولیت پذیری های زیست محیطی و اجتماعی؛  )0شتاب روزافزون در تکنولوژی؛  )8تغییرات کالن در محیط اقتصادی و سیاسی؛
 )4تغییر مراکز رشد اقتصادی  )1تغییرات جمعیتی.
1

Moller, 2012
Naisbitt, 1982
3 Z_Punkt Consulting Firm, 2008
4 H&Z Consulting, 2011
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10211
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دیکسون0211 ،

ام سی کان،

سیلر،

80211

10212

سیدمیرزایی1838 ،

دولتشاه1831 ،
فنی1838 ،

 )1جهانی شدن و افزایش همگرایی اقتصاد جهانی؛  )0تغییرات جمعیتی؛  )8تکنولوژی و فنآروی های جدید؛  )4کمبود منابع بخصوص سوخت-
های فسیلی؛  )1تغییرات اقلیمی؛  )1دانش اجتماعی؛  )2افزایش اهمیت مسئولیت پذیری در مقیاس جهانی.
)1آینده هوشمند و دیجیتالی شده؛ )0بازخوانی محوریت سالمت؛  )8شهرنشینی و گرایشات آن؛  )4منابع موجود در جهان؛  )1افزایش کارآفرینی؛  )1بازار
جهانی.
 )1تحرکات و تغییرات جمعیتی (فرایندهایی مشتمل بر :افزایش جمعیت ،پیری جمعیت و )...؛  )0افزایش فرصت ها و به دنبال آن افزایش
نابرابری (بهره گیری از اینترنت و )...؛  )8مگاشهرها (افزایش شهرنشینی و )...؛  )4افزایش ارتباطات و کاهش حریم خصوصی؛  )1سالمت و
بیماری ها (افزایش امید به زندگی ،سبک زندگی ،تغییرات آب و هوایی و )...؛  )1افزایش انتخاب های فردی؛  )2افزایش فردیت جامعه و کاهش
انسجام اجتماعی (تغییر ساختار سنتی خانواده ،افزایش تعداد خانواده های تک نفره و )...؛  )3همگرایی فرهنگی (صحبت به زبان مادری ،تنوع
فرهنگی و )...؛  )3استفاده از اینترنت و شبکه مجازی (دور کاری و )...؛  )12افکار عمومی به عنوان یک نیروی انقالبی.
( Fast )1همه چیز سریعتر میشود)؛ ( Urban )0توسعه شهرنشینی)؛ ( Tribal )8شکلگیری قبیلههای جدید)؛ ( Universal )4جهانی شدن
همه چیز)؛ ( Radical )1افراطیگری)؛ ( Ethical )1تغییر نگرش به اخالق).
فرایندهاکالنفرایندهای مرتبط با مسائل شهری ) 1 :نوزایی و احیاء شهرنشینی (شهرنشینی فشار زیادی را بر شهرها و به تبع آن در سیستم
برنامه ریزی و سرریز جمعیت وارد می نماید)؛  )0زیرساخت های شهری (شهرنشینی و رشد جمعیت نیاز به بهبود شرایط کیفی و کمی را در شهر
داشته و تقاضا برای زیرساخت های شهری بخصوص در مسائل اجتماعی و اقتصادی افزایش می دهد)؛  )8جمعیت سالخورده (جمعیت سالخورده
نیازمند خدمات حمایتی-بهداشتی و شرایط ویژه در مسکن و زندگی در همه جنبه های زندگی می باشد)؛ )4افزایش منابع مالی (فرآیند رو به
رشد در بودجه تحت مدیریت ( ) FUM4تحت تاثیر صندوق های بازنشستگی و صندوق های مستقل توسط سرمایه گذاران بزرگ و غالب
شکل گرفته است)؛  ) 1پایداری (موضوع پایداری در محوریت ها و جنبه های مختلف یک جامعه ضروری است نظیر :ساختار دولت ،سرمایه
گذاران و مصرف کنندگان در رابطه با تولیدات و  ...؛ که برقراری این امر نتایج محیطی و اجتماعی مطلوبی را در جامعه به ارمغان می آورد .به
طور معمول تمام افراد جامعه به نوعی خواستار برقراری پایداری در تمام جنبه های اداری-اقتصادی کشور می باشند و دلیل این امر عالوه بر
نتایج مطلوب بر حوزه های اقتصادی-اجتماعی ،افزایش تولید و کارآیی بیشتر نیز است)؛  )1تکنولوژی و فنآوری های مخرب
 )1محوریت مسائل اقتصادی (افزایش تجارت و تعامالت جهانی و )...؛  )0محوریت مسائل سیاسی (افزایش اهمیت سازمان ملل متحد ،مطرح شدن کمیته
های جهانی و )...؛  )8محوریت مسائل فرهنگی (تنوع فرهنگی ،تنوع در هنر و )...؛  )4محوریت مسائل اکولوژیکی (تنوع ریستی ،تغییرات اقلیمی و .)...
محورهای عمده در کالن فرآیند شهرنشینی )1 :محور جمعیتی :رشد قابل توجه جمعیت شهری در کشور های در حال توسعه ،سرریز جمعیت روستایی و ادامه
حرکت های مهاجرتی ،افزایش نسبت کهنساالن و ...؛  )0محور اقتصادی :افزایش تولید در سایه برخورداری از فناوری های مؤثر ،رقابت پذیری اقتصادی ،جهانی
شدن ،فقر و انباشت ثروت ،افزایش تقاضا و . ...؛  )8محور اجتماعی :دگرگونی در خانواده و ساختار آن ،استمرار نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه برای
زنان ،فقر و نابرابری شهری ،توزیع نامتعادل ثروت ،افزایش جرائم ،شیوع رفتارهای انحرافی توسط زنان و مردان جوان ،افزایش طالق ،کاهش استحکام خانواده
و ...؛  )4محور زیست محیطی :افزایش فشار بر منابع طبیعی ،رشد قابل توجه مصرف انرژی در اثر افزایش حجم تقاضا ،کاهش منابع آب ،رقابت در دستیابی به
انرژی اتمی ،خطرات مسلم ناشی از استفاده نابخردانه از آن در به کرسی نشاندن برخی مسائل از سوی بعضی حکومت ها ،افزایش گازهای گلخانه ای و خطرات
حتمی آن در باال رفتن دمای زمین با پیآمدهای فراوان آن ،خطر ذوب شدن یخ های قطبی و باال آمدن سطح آبهای دریاها و فاجعه های زیست محیطی ناشی از
آن و...
)1رشد ناهمگون جمعیت جهان که به صورت کاهش رشد جمعیت کشورهای توسعه یافته و افزایش رشد جمعیت کشورهای در حال توسعه؛ )0
رشد ارزش های شخصی و افول ارزش های سنتی ،قدرت گرفتن افراد؛  )8تنوع در اعتقادات مذهبی ،دورشدن از مذاهب سنتی؛  )4افزایش
مهاجرت بین کشورها؛  )1ارتقای سطح تحصیالت توام با افزایش اطالعات در دسترس؛  )1گسترش شهرنشینی و رشد شهرها در سراسر جهان.
 )1گسترش فرآیند صنعتی شدن؛  )0رشد شهرنشینی و شهرهای جهانی؛  )8افزایش مسائل محیط زیست؛  )4شکاف وسیع جهانی میان فقر و
غنا؛  )1مهاجرت های انسانی؛  )1و. ...

با توجه به دیدگاههای آورده شده در قالب نظریه پردازان و موسسات در رابطه با موضوع فرایندها و فرایندهاکالنفرایندها ،می
توان به این موضوع اشاره نمود که فرایندهاکالنفرایندهای عصر حاضر ،در مجموع یکسان بوده و تنها بسته به بستر ،زمینه و زمان
تغییر پیدا میکند .این تغییر در فرایندهای هر روند و نتایج آن بروز داده می شود .به عنوان مثال کالن فرآیند تغییرات جمعیتی،
مبحث مهمی بوده که کشورها و جوامع بسیاری را درنوردیده است ،اما با توجه به زمینه و بستر مطالعاتی ممکن است فرآیند و نتایج
منتج از آن در جامعهای به صورت افزایش جمعیت کهنساالن بوده و در نمونه دیگری مسئله مهاجرت باشد .توجه به وقایع جاری در
جامعه در کنار دیدگاهها و دسته بندی های ارائه شده در این حوزه می تواند در تبیین دقیق تر فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها
پژوهشگران را یاری نماید .همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید ،موضوع فرایندهاکالنفرایندها در سه محوریت اصلی تاثیرگذاری
خود را نشان می دهند ،این سه محوریت مشتمل بر سیاست ،فرهنگ-اجتماع و اقتصاد .هر سه محوریت خود منجر به شکلگیری
1

Schreiber, 2015
Atkinson, 2016
3 McCann, 2016
4 Funds Under Management
5 Sieler, 2017
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فرایندهاکالنفرایندهایی در جوامع می شود و هر کالن فرآیند خود متشکل از فرایندهایی داخلی بوده که شهر امروزین را تحت
تاثیر خود قرار داده و ارزش های موجود در آن را تغییر (این تغییر میتواند تقویت و یا تضعیف باشد) میدهند .همانطور که در شکل
 1گویا است ،جهانی شدن و امواج آن سه محوریت فرهنگ ،اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار می دهند .از طرفی دیگر بستر
تاثیرگذاری در شهر می باشدو مطالعات شهر و شهری همواره برپایه مولفه های های شهرنشینی صورت می گیرد .در همین راستا
می توان فرایندهاکالنفرایندهای شهرهای معاصر در قالب مولفههای شهرشناسی به تفکیک در شکل  8ارائه نمود .آنگونه که از
شکل  8بر میآید تدقیق فرایندهاکالنفرایندهای جهانی در شهر براساس مولفه های شناخت شهری صورت گرفته است و بر
حسب ضرورت شهر معاصر ،فرایندهاکالنفرایندهای شهر معاصر در هفت محوریت براساس شش مولفه تدوین شده است .این
فرایندهاکالنفرایندها شامل :فرایندهاکالنفرایندهای فرهنگی ،فرایندهاکالنفرایندهای اجتماعی ،تغییرات اقتصادی و جهانی شدن
آن ،فرایندهاکالنفرایندهای فضایی-کالبدی ،فرایندهاکالنفرایندهای سیاسی و حقوقی ،فرایندهاکالنفرایندهای حمل و نقلی و
فرایندهاکالنفرایندهای زیست محیطی 1می باشند.

شکل .8استنتاج فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای شهر معاصر

همانطور که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت ،در راستای تبیین فرایندهاکالنفرایندها خاصه فرایندهای داخلی در هر کالن
فرآیند ،پرسشنامهای تنظیم و در میان صاحب نظران این حوزه توزیع گردید .در پرسشنامه ارسالی ،فرایندهاکالنفرایندها و سپس
فرایندهایی که در کالن فرآیند در شهرهای معاصر ایران تاثیر گذار بوده جمع آوری شده و پرتکرار ترین آن ها در قالب نتایج
حاصل از پرسشنامه جمعبندی شده است .در ادامه با توجه به مطالب آورده شده در رابطه با فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها و
شرایط معاصر شهرهایمان و با اتکا به این موضوع که شهر در قالب یک موجودیت یکپارچه متشکل از مولفههای متفاوتی بوده که
هر کدام بخش خاصی را مطالعه میکنند و نتایج حاصله از پرسشنامهها ،فرایندهای داخلی هر فرایندهاکالنفرایندهای شهر معاصر،
برپایه هر مولفه به تفکیک در جدول زیر آورده شده است.

 1همنشینی دو واژه کالن فرآیند و مولفه های شهرشناسی= بعنوان مثال کالن فرآیند اجتماعی ،به معنای فرایندهاکالنفرایندهای موجود درحوزه اجتماعی تاثیرگذار برشهر
میباشد .کالن فرآیند اجتماعی خود مشتمل بر اجزا کوچکتری تحت عنوان فرآیند میباشد که درجدول  8کالن فرآیندوفرآیند داخلی هر کالن فرآیند به تفکیک ارائه شده است.
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جدول8

فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای شهر معاصر و گونه ها و مصادیق آن

مولفه فضایی-کالبدی
مولفه سیاسی-
حقوقی
مولفه حمل و نقل

کالن فرآیند
حمل و نقلی

فرایندهاکالنفرایندهای شهر و شهرسازی

مولفه اقتصادی

کالن فرآیند
سیاسی و حقوقی

مولفه اجتماعی-فرهنگی

کالن فرآیند فضایی-
کالبدی شهری

مولفه
زیستمحیطی
فرایندهاکالنفراین
دهای زیست
محیطی

تغییرات اقتصادی و جهانی
شدن آن

کالن فرآیند
فرهنگی

کالن فرآیند
اجتماعی

مولفه

فرایندهاکالنفرایندها (مگاترند) و فرایندها
(ترند)
*ظهور  NGOها
*جنبش های اجتماعی
*افزایش جمعیت شهرنشینی
*گسترش جوامع و شبکه مجازی
*افزایشفردگرایی/ارتباط مجازی
*افزایش مصرف گرایی
*جهانی شدن فرهنگی
*تحوالت سبک زندگی
*کارکرد گرایی و تضعیف معنویت
*افزایش سلطه ارز دالر در اقتصاد جهانی
*گسترش بورس ها
*تضعیف کسب و کارهای محلی
*تغییر الگوهای خرید و فروش
*گسترش سرمایه داری
*هوشمندسازی و تکنولوژی های ساخت و
ساز
*گسترش اسکان غیر رسمی و بافت های
مسئله دار شهری
*ظهور آسمان خراش ها و برجها
*افزایش آپارتمان نشینی
*گسترش رویکردهای نوینشهرسازی
*افزایش روندهای بین المللی در حوزه
های ورزشی و فرهنگی و ...
*شکل گیری جهان تک قطبی و چند
قطبی
*افزایش مناقشات بین المللی

گونه ها  /مصادیق
* NGOهای زیست محیطی ،اجتماعی ،هنری و...
*خیزش زنان ،سه شنبه های بدون خودرو ،پیاده روی اربعین ،اجتماع جهانی حج
*سبک زندگی آپارتمانی ،مهاجرت ها ،اسکان غیررسمی ،آسیب های اجتماعی
*فیس بوک ،تلگرام ،واتساپ ،رسانه های مجازی،
*وابستگی به تلفن همراه و ارتباطات مجازی و کاهش تعامالت رودر رو،
*گسترش فروشگاه های زنجیره ای ،تبلیغات برندها و کاالها و ایجاد نیاز کاذب،
*از بین رفتن خرده فرهنگها ،گویش ها و پوشش ها و غذاها ،آداب و رسوم محلی
*کمرنگ شدن دین و مسائل دینی بین نسل های جدید،
*وابستگی اقتصادهای محلی به ارزهای رایج نظیر دالر،تاثیرپذیری بورس ها از تحوالت منطقه
ای و جهانی،
*ظهور حوزه های جدید اقتصاد در کسب و کار،
*فرسودگی صنایع و مکانیزه شدن روش های تولید ،گسترش فروشگاه های زنجیره ای ،تولید
انبوه،
*خرید و فروش مجازی ،فروشگاه های زنجیره ای
*خصوصی سازی،
*ظهور مصالح و روش های ساخت هوشمند و ساختمان های هوشمند ،اینترنت اشیا ،کنترل و
نظارت هوشمند ،همسانی الگوی ساخت و ساز
*افزایش شکاف طبقاتی ،رشد فقر و بی خانمانی و بیکاری  ،رشد حومه های شهری و ...
*بلندمرتبه سازی ،احداث برج های تجاری و اداری و مسکونی و یادمانی و خدماتی
*شهرک های مسکونی آپارتمانی ،کوی های سازمانی ،مسکن مهر ،مسکن اجتماعی
*رویکردهای توسعه پایدار ،مدرنیسم ،پست مدرنیسم ،نوشهرگرایی ،شهر هوشمند،
*پروتکل های یونسکو ،2030 ،NPT ،فیفا ،پروتکل های نظامی-سیاسی و ...
*ایاالت متحده ،چین ،روسیه و ...
*جنگهای خاورمیانه ،شمال آفریقا

*هوشمندسازی سیستم حمل و نقل

*افزایش استفاده از قطار و هواپیما ،افزایش استفاده از مترو و  ،...نرم افزار های حمل و نقل
هوشمند (اسنپ ،تپسی و ) ...

*تغییرات اقلیمی
*کاهش منابع حیاتی
*گسترش جنبش های محیط زیست پایدار

*محصوالت تراریخته ،تولید انبوه و کشاورزی های صنعتی ،مصنوعی شدن محصوالت ،گلخانه
های کشاورزی ،آتش سوزی ها و سیالب های شهری ،گرم شدن زمین ،جزایر حرارتی ،آلودگی
های زیست محیطی و ...
*کمبود آب،
*اجالس ریو و دستور کار ،01

در ادامه پژوهش براساس اصول ،احکام و قوانین منتج از واقعگرایی اسالمی در پژوهش حاضر ،به بررسی فرایندهاکالنفرایندها
و فرایندهای شهر معاصر (برداشت شده از پرسشنامه های نخبگان در تکنیک دلفی و مطالعات انجام شده) پرداخته شده است.
بعبارتی دیگر فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای داخلی از فیلتر واقعگرایی اسالمی عبور داده می شود.

پیشینه پژوهش
مقاالت و پژوهش های بسیاری در رابطه با جهانی شدن در شهرهای کنونی منتشر شده ،اما در رابطه با فرایندهاکالنفرایندها و
فرایندها مطالعات محدودی انجام شده است .مطالعه فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها در شرایط امروزه ضروری به نظر می رسد.
دررهمین راستا در پژوهش حاضر به بررسی فرایندهاکالنفرایندها و فرایندها در شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسالمی
پرداخته شده است .جان نایسبت ( )1330در کتاب خود با عنوان فرایندهاکالنفرایندها برای اولین بار به موضوع
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«فرایندهاکالنفرایندها» در هزاره جدید اشاره نموده و سعی در دستهبندی آنها داشته است .این کتاب چشم اندازی جدید را از
هزاره جدید براساس ده کالن فرآیند به تصویر کشید و شیوه تحلیل فرآیند را در حوزه آینده پژوهی ارتقا داد (نایسبیت.)1330 ،
پاتریک دیکسون ( )0211نیز در کتاب خود در رابطه با فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای هر کدام از آنها به تفکیک و بصورت
مفصل بحث نموده است .از نظر وی در هزاره جدید می توان ده کالن فرآیند را در جوامع متصور شد ،که این فرایندهاکالنفرایندها
به صورت بنیادی و آرام جهان را به یک سو میبرد (دیکسون .)0211 ،مولر ( )0210در رساله خود 1به بررسی موضوع
فرایندهاکالنفرایندها و تاثیرات آن ها پرداخته است .وی در پژوهش خود دستهبندی جدیدی با توجه به زمینه مطالعاتی از موضوع
فرایندهاکالنفرایندها ارائه نموده و تاثیرات آنها را در حوزه تولیدات مطالعه نموده است (مولر .)0210 ،ام سی کان ( )0211در
پژوهش خود در رابطه با فرایندهاکالنفرایندهای مرتبط با شهرنشینی صحبت نموده و این فرایندهاکالنفرایندها را در قالب شش
محوریت قرار می دهد .از نظر وی مسائل مالی محوری قدرتمند در رابطه با شهرنشینی و تاثیرات آن می باشد (ام سی کان،
 .)0211از آنجاییکه حوزه مطالعات فرایندهاکالنفرایندها در مباحث جهانی شدن نیز به گونه و شیوه ای متفاوت بررسی می شود،
می توان به پژوهش هایی نظیر سجادی و دیگران ( ،)1833زالی و اشرفی ( ،)1830سراقی و دیگران ( )1833و رضایی و عباسی
( )1833و غیره اشاره نمود که به نقد ،بررسی و مطالعه جهانی شدن و تاثیرات آن پیرامون مسائل شهری ،شهرنشینی و شهرسازی
در کشورهای جهان سوم و  ...پرداخته اند .توکلی نیا و همکاران ( )1831در مقاله ای با عنوان «تقابل شهر ایرانی -اسالمی با
چالش های شهری هزاره سوم» فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای امروزین شهری را شناسایی نموده و سعی در استفاده از آیات
قرآنی در جهت مقابله با تاثیرات داشته است .روش پژوهش ،روش اسنادی و رویکرد تفسیری بوده و نهایتا به این موضوع اشاره
نموده است که شهر ناب ایرانی-اسالمی از ویژگی های منحصر به فردی از جمله محلِّه های خود اتکا با کاربری مختلط و پیاده
محور ،عدالت محیط زیستی ،عدم تبعیض و عدالت محوری ،تنوّع ،عدم تفکیک فضایی ،طبیعت گرایی ،مسکن مناسب و در
استطاعت ،معماری خاص و سازگار با اقلیم ،امنیتّ پایدار ،مشارکت و همبستگی اجتماعی ،تکثرِّگرایی ،اجتناب از زیاده روی و
اسراف و جاری بودن سنتها و احکام گوناگون تقلیل و ریشه کن کردن فقر برخوردار است که می توانند در اغلب موارد در برخورد
با چالشهای شهری هزاره سوم موفق عمل نمایند (توکلی نیا و همکاران .)12-22 ،1831 ،نبی پور ( )1838در مقاله ای با عنوان
"تحلیل کالن فرآیند سیاست های کالن سالمت جمهوری اسالمی ایران" به موضوع فرایندهاکالنفرایندهای هزاره جدید اشاره
نموده است و سیاست های کالن در حوزه سالمت کشور را در رابطه با فرایندهاکالنفرایندها بررسی نموده است تا جهت گیری
سیاست های کلی کشور را ارزیابی نماید .روش پژوهش حاضر به صورت تحلیل فرآیند و پیش ماکرو به میکرو انجام شده است .در
پایان نیز بعد از گردآوری فرایندهای حوزه سالمت کشور ،همسویی برخی از سیاست های کالن را مطرح نموده اما این امر نیاز به
بررسی و مطالعه بیشتر را می طلبد (نبی پور .)1222-1282 ،1838 ،سیدمیرزایی ( )1838در پژوهش خود در خصوص
فرایندهاکالنفرایندهایی که شهرنشینی را تحت تاثیر خود قرار داده است مطالعاتی انجام داده است .از نظر وی چهار کالن فرآیند
را می توان در مباحث مرتبط با شهر در نظر گرفت که هر محوریت ،خود مشتمل بر فرایندهایی جزیی تر است (سیدمیرزایی:1838 ،
.)31-124

روش پژوهش
توجه به پرسشها و اهداف تحقیق حاضر نیازمند روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و رویکرد استدالل منطقی (فرهنگی-گفتمانی)
است .در تحقیقات توصیفی همان گونه که از نام آن پیداست محقق می خواهد وضع موجود یک پدیده یا شی یا اتفاق خاصی را
بررسی و توصیف نماید .امروزه نتایج این تحقیقات کمک شایانی به تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها در سطح جامعه دارد« .در
روش تحقیق تحلیلی ،روابط بین عناصر تحلیل می شود .این نوع تحقیق معموال برای روشن نمودن اینکه مولفه ها و ابعاد موضوع
چه رابطه ای باهم دارند؟ انجام می شود» (خاکی .)018،1823 ،این روش در مطالعات نظری ،برای تجزیه و تحلیل تاثیرات مابین
فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای شهر معاصر و واقع گرایی اسالمی و تحلیل روابط بهره گرفته شده است .ابزارهای مورد استفاده
در پژوهش حاضر ،مطالعات کتابخانه ای ،اسنادی و بهره گیری از پرسشنامه می باشد .پرسشنامه تدوین شده در پژوهش حاضر ر
راستای بهره گیری از تکنیک دلفی و دیدگاه های صاحب نظران در خصوص تبیین فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای جاری در
A critical review of the megatrends and their implications for procurement
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شهرهای معاصر ایرانی می باشد .پرسشنامه حاضر در بین  12نفر از متخصصین در حوزه آینده پژوهی و شهرسازی و معماری
توزیع شد و در نهایت  81پرسشنامه به صورت کامل دریافت گردید .از نتایج حاصله در فرآیند پژوهش بهره گرفته شده است .در
شکل زیر فرآیند پژوهش آورده شده است.

شکل .4فرآیند پژوهش

یافتهها و بحث
همانطور که صحبت شد ،فرایندهاکالنفرایندها و فرایندهای موجود در شهر امروز ،به تفکیک مولفههای شهرشناسی مشتمل بر
این محوریتها می باشد« :فرایندهاکالنفرایندهای اجتماعی ،فرایندهاکالنفرایندهای فرهنگی ،تغییرات اقتصادی و جهانی شدن
آن ،فرایندهاکالنفرایندهای فضایی-کالبدی شهری ،فرایندهاکالنفرایندهای سیاسی و حقوقی ،فرایندهاکالنفرایندهای حمل و
نقلی ،فرایندهاکالنفرایندهای زیست محیطی» .در این بخش از پژوهش با استفاده از رویکرد نظری تحقیق که واقعگرایی اسالمی
است به بررسی آثار فرایندهاکالنفرایندها در شهرسازی پرداخته شده است .تاثیرات این فرایندهاکالنفرایندها در شهرسازی خاصه
در نمود شهری بررسی شده و از منظر واقعگرایی اسالمی زوایای آن تدقیق شده است.
فرایندهاکالنفرایندهای اجتماعی و فرایندهاکالنفرایندهای فرهنگی
اولین کالن فرآیندی که در شهر معاصر بیشترین تاثیر را از خود برجای گذاشته و بصورت ملموس در تمامی ابعاد شهر و مردم
حس می شود ،کالن فرآیند تغییرات فرهنگی-اجتماعی است .کالن فرآیند فرهنگی-اجتماعی به تفکیک مورد بررسی قرار داده
شده است .کالن فرآیند اجتماعی ،مشتمل بر فرایندهای داخلی ظهور  NGOها ،جنبش های اجتماعی ،افزایش جمعیت شهرنشینی
و گسترش جوامع و شبکه های مجازی می باشد .و کالن فرآیند فرهنگی نیز شامل :افزایش فردگرایی و ارتباطات مجازی ،افزایش
مصرفگرایی ،جهانی شدن فرهنگی ،تحوالت سبک زندگی و کارکردگرایی و تضعیف معنویت است.
حرکت فرایندهاکالنفرایندها به عنوان موج های پیشران عصر حاضر با همه ابعاد وسیعی که دارد ،هر چند نتوانسته است به طور
کامل حاکمیت ملی دولت ها را کنار بزند ،اما در عین حال موجب شده است که «حاکمیت» ،مفهوم اصیل خود را از دست بدهد؛ به
طوری که دولت ها استقالل و آزادی عمل کامل خود را از دست داده اند .موضوعاتی از قبیل :حقوق بشر ،منع گسترش سالح های
هسته ای ،تجارت جهانی ،تأسیس دیوان کیفری بین المللی و ...از مصادیق محدودیت به شمار می آیند (سرفرازی-38 ،1838 ،
 .)30در کنار این تغییرات گونه ها و نمودهای جدیدی از فرهنگ نیز امروزه در قالب ارزش مطرح می شود؛ محوریت هایی در قالب:
حقوق بشر ،دموکراسی ،آزادی ،سکوالریسم و  ...؛ که حتی اگر با فرهنگ جامعه مقصد در تقابل باشد به آن جامعه توسط مردم
تحمیل می شود .کالن فرآیند تغییرات فرهنگی -اجتماعی منجر به وقوع پیوستن جنبش های اجتماعی با موضوعات و اهداف
گوناگون می شود .این جنبش ها با محوریت هایی نظیر خیزش زنان ،جنبش های قومی ،جنبش های دینی و مذهبی و  ...در
سرتاسر جهان روی می دهد .در این میان موضوع جنبش های مرتبط با دین و جنبش های مذهبی بیشترین فعالیت و تاثیرگذاری
را از خود نشان می دهند.
همانطور که در آیات قران کریم و روایات معتبر آورده شده است ،کالن فرآیند جنبش های دینی-مذهبی خاصه در دین مبین
اسالم به معنای برپایی حکومتی جهانی و واحد در سرتاسر دنیا است .این حکومت کاملترین نوع عدالت و حمکرانی خوب را به
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منصه ظهور خواهد رساند و بستری برای باالترین مرحله رشد و تعالی مردم فراهم می نماید .از دیگر ویژگی هایی که در دین مبین
اسالم در باب کالن فرآیند جنبش های دینی-مذهبی آورده شده است می توان به مواردی نظیر :رهبری حکومت جهانی بر دوش
افرادی صالح و عادل بوده که مجریان دستورات خدا بر روی زمین اند ،محور اصلی این حکومت جهانی بر پایه عقل ،اخالق،
معنویت و امنیت استوار بوده و دور از هوای نفش و وسوسه های آن است ،رشد و توسعه علم از همه وجوه تامین شده و در اختیار
همه قرار خواهد گرفت و  ...اشاره نمود .با توجه به موارد گفته شده می توان چنین نتیجه ای را مطرح نمود که کالن فرآیند
تغییرات فرهنگی-اجتماعی و خاصه جنبش های دینی-مذهبی که در جامعه غرب مطرح شده است نه تنها آرامش ،امنیت و تعالی
بشریت را به همراه ندارد ،بلکه بستری پر از التهاب و کنش خواهد بود .در واقع جهانی شدن اسالمی که استوار بر فطرت است و
قوانین ثابت را مخدوش نمی کند ،می تواند نتیجه مطلوب در پیش داشته باشد .در جدول زیر به بررسی آثار این
فرایندهاکالنفرایندها در شهرسازی پرداخته شده و سپس با بهره گیری از راهبرد نظری پژوهش «واقعگرایی اسالمی» ،کالن
فرآیند تغییرات فرهنگی-اجتماعی مورد نقد قرار گرفته و مزایا و معایب آن آورده شده است.
جدول4

کالن فرآیند فرهنگی و کالن فرآیند اجتماعی از منظر واقعگرایی اسالمی
کالن
فرآیند

فرآیند

فرایندهاکالنفرایندهای فرهنگی

مولفه اجتماعی-فرهنگی

فرایندهاکالنفرایندهای اجتماعی

ظهور NGO
ها

جنبش های
اجتماعی
افزایش
جمعیت
شهرنشینی
گسترش
جوامع و
شبکه های
مجازی
افزایش
فردگرایی و
ارتباطات
مجازی

جهانی شدن
فرهنگی

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق الهی

حقوق نفس

حقوق سایرانسانها

حقوق خلقت زیست محیطی

امام علی (ع) در خطبه  011نهج البالغه می فرمایند " :مِن واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَی العِبادِ النَّصیحَةُ بِمَبلَغِ جُهدِهِم وَ التَّعاوُنُ عَلی
إقامَةِ الحَقِّ بَینَهُم"  .در این خطبه به اهمیت همکاری و خیرخواهی برای مردم و خاوست مردم برای تحقق آن سخن گفته شده
است .در شرایط امروزه شهر ،وجود سمن ها ( ) NGOمی تواند در پیشبرد برخی از اهداف به شهر کمک نماید .اما این امر مانند
شمشیری دو لبه بوده و به آنی می تواند در خالف جهت احکام و قوانین ثابت شهر ایرانی-اسالمی حرکت نموده و موجبات آسیب
به ارزش ها را فراهم نماید .این سمن ها عالوه بر اینکه می تواند بعنوان یک نمود از وحدت در قالب ارزش های شهر ایرانی-
اسالمی باشد ،در صورتیکه مطابق با احکام ثابت خاصه موضوع توحید نباشد ،ارزش ها را زیر سوال برده و میزان تاثیرپذیری
نادرست از اصول دیگر را افزایش می دهد.
قرآن کریم در آیه  30سوره انبیا به اهمیت اتحاد و همبستگی در پیشبرد اهداف بدین سان سخن می گوید " :إِنَِّ هَذِهِ أُمَِّتُکُمْ أُمَِّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُِّکُمْ فَاعْبُدُونِ"  .جنبش های اجتماعی با توجه به هدف خود طیف های مختلفی را در بر می گیرد .جنبش های
اجتماعی ،جنبش های مذهبی ،خیزش زنان و  ...را می توان عنوان نمود .در این جنبش ها نیز بسته به هدف می توان تحلیل
نمود .ظاهر و باطن پنبش هایی که درشهر ایرانی-اسالمی به وقوع می پیوندد می بایست با احکام ثابت واقعگرایی اسالمی در
یک جهت باشد.
افزایش روز افزون جمعیت ساکن در شهرها ،خاصه در شهرهای معاصر ما ،می تواند فرصت ها و تهدیدات بسیاری را پیش روی
قرار دهد .این امر خود مشکالت و تهدید اتی نظیر بافت های مشکل دار شهری ،افزایش مهاجرتها ،خالی شدن روستاها و  ...را به
همراه دارد .این مسائل منجر به نقض حقوق الهی ،حقوق نفس و خاصه حقوق سایر انسان ها می شود.
جوامع و شبکه های مجازی امروزه بعنوان یکی از فرایندها (روندها ،ترندها) اصلی در جهت جهانی شدن می باشد که در تمامی و
ابعاد و وجوه انسان تاثیر گذاشته است در رابطه با شرایط امروزین می توان گفت در بهره برداری از شبکه های مجازی اغلب
حقوق الهی و اخالقی و حقوق سایر انسان ها رعایت نشده است .در صورتیکه با توجه به احکام ثابت به استفاده از جوامع و
فضاهای مجازی اقدام شود ،می تواند در پیشبرد اهداف کارآ واقع گردد.
فردگرایی در قرآن کریم مذموم و ناپسندیده خطاب می شود .در آیه  128سوره آل عمران این آیه مشهور آورده شده است:
"وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقوا" یکی از مهمترین فرایندها (ترند ،روند) از منظر فرهنگی ،افزایش فرد گرایی می باشد .این
امر در فرآیند سبک زندگی نیز بیشترین تاثیر خود را گذاشته است .افزایش فردگرایی منجر به نادیده گرفتن سایر مخلوقات و سایر
حقوق و اصول واقعگرایی اسالمی می شود .بعبارتی دیگر فرد گرایی که در شهر امروز بیشترین نمود را دارد موجب نادیده گرفته
شدن حقوق الهی ،حقوق نفس ،حقوق سایر انسانها و حقوق خلقت زیست محیطی می شود.
یکی از فرایندها ی حال حاضر در کالن فرآیند فرهنگی ،موضوع جهانی شدن فرهنگی می باشد .تمایل روز افزون و سوق یافتن
به یک فرهنگ یکسان ،از جمله محوریت های مهم در شهر امروز می باشد .این فرآیند موجب از بین رفتن خرده فرهنگ ها،
آداب و رسوم ،گویش ها و پوشش ها و  ...شده است .این فرآیند حتی به دین و معنویت نیز آسیب وارد نموده و باورهای مردم را
تضعیف نموده است .این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی ناقض حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست
محیطی می باشد.
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افزایش
مصرف گرایی

کارکرد
گرایی و
تضعیف
معنویت

تحوالت
سبک زندگی

مصرف گرایی نیز از جمله خصوصیات مذموم در دین اسالم می باشد .آیه  141سوره انعام نیز در این رابطه آورده است ":وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ" .افزایش مصرف گرایی نیز همچون افزایش فردگرایی تاثیر بسزایی در تغییر شکل سبک زندگی
مردم در سطح شهر می گذارد .مصرف گرایی از جمله رویدادهایی هست که امروزه بسیار مطرح شده و بیشترین نمودهای کالبدی
تحت عنوان مظاهر شهری را به نمایش گذاشته است .با توجه به وجود شکاف طبقانی در سطح جامعه ،می توان این فرایند را در
حقیقت در خالف حقوق سایر انسان ها و حقوق نفس قرار داد و در اغلب موارد حقوق الهی و حقوق خلقت زیست محیطی نقض
می نماید.
در سوره نجم آیات  03-82در نکوهش دنیاگرایی و اهمیت بیش دادن به آن آورده شده است " :فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّی عَن ذِکرِنَا
وَلَمْ یرِدْ إِلَّا الْحَیاةَ الدُّنْیا ذلِک مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ".توجه به معنویت و دین گرایی ،از جمله موضوعات مهمی است که به زندیگ
انسان هدف داده و او را به تعالی می رساند .یکی از فرایندهای کالن فرآیند فرهنگی" ،کارکرد گرایی و تضعیف معنویت" می
باشد .توجه صرف به کارکرد در شهر معاصر و به ورطه فراموشی سپرده شدن معنویت و دین از جمله آسیب هایی می باشد که
اساس شهر ایرانی-اسالمی را تحت تاثیر خود قرار میدهد .این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی حقوق نفس و حقوق سایر انسان
هارا تحت تاثیر قرار می دهد.
سبک زندگی از جمله موضوعات مهم در شهرسازی می باشد که تمام وجوه را چه در شهر و چه در میان انسان ها تحت تاثیر خود
قرار داده است .مولفه ها و موارد بسیاری در تغییرات سبک زندگی موثر هستند و این امر حساسیت این محوریت را باالتر می برد.
سبک زندگی تحت تاثیر فرایندهای فرایندهاکالنفرایندهای دیگر و حتی فرایندهای داخلی خود ،در طی دو الی سه دهه اخیر
بسیار متفاوت تر شده است .این تحوالت پیش آمده در حقوق الهی ،حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست
محیطی نیز نمود پیدا می نماید .کمرنگ شدن جایگاه معنویت در زندگی مردم ،بی توجهی به سایر همنوعان ،بی توجهی به
زیست پیرامون و شکاف طبقاتی و فقر و  ...و بسیاری از مثالهای دیگر همه نمودهایی از تحوالت سبک زندگی هستند .در تبیین
معیارها و مولفه های سبک زندگی سالم در شهر ایرانی-اسالمی همواره توجه به چهار اصل و حکم ثابت ضروری می باشد.

تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن
کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن دومین کالن فرآیند در عصر حاضر شهر ایرانی-اسالمی است .اولین و ابتدایی
ترین فرصت به دست آمده از کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن تجارت آزاد است که اثر آن بر اقتصاد جهانی قابل
مشاهده است .تجارت آزاد در ساده ترین تعبیر یعنی تجارت بسیار ،که نتیجه آن افزایش جریان های مالی است .همچنین افزایش
جریان های مالی و تجاری منجر به توزیع مجدد سرمایه می شود که این توزیع مجدد از سرمایه می تواند به کشورهای در حال
توسعه کمک کند تا از توقف در انتهای مسیر توسعه جهانی رها شوند .در جدول زیر با بهره گیری از اصول ،احکام و قوانین
واقعگرایی اسالمی به نقد و ارزیابی کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن و فرایندهای داخلی آن پرداخته شده است.
جدول1

کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن از منظر واقعگرایی اسالمی
کالن

مولفه اقتصادی

تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن

فرآیند

فرآیند
سلطه ارز
دالر در
اقتصاد
جهانی
تضعیف
کسب و
کارهای
محلی
تغییر
الگوهای
خرید و
فروش

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق خلقت زیست محیطی
حقوق سایرانسانها
حقوق نفس
حقوق الهی
یکی از فرایندهای مهم در کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن ،موضوع سلطه دالر در اقتصاد جهانی است .همانطور که
در تحلیل های بسیاری به این موضوع اشاره شده است ،این فرآیند منجر به نتایج منفی ای می شود که از منظر واقعگرایی اسالمی نیز
حقوق خود انسان در قالب حقوق نفس و حقوق سایر انسانها نیز زیر پا گذاشته می شود .این فرآیند زمینه و بستر تسلط و زورگویی
کشوری بر کشور دیگر را فراهم می آورد.
فرآیند تضعیف کسب و کار های محلی از جمله مهمترین رویدادهای پیرامون همه ما می باشد .رونق پاساژها و فروشگاه های زنجیره
ای اولین لطمه را به کسب و کارهای محلی وارد نمود و آن ها را از سیستم اقتصادی شهرهای امروزین به کنار راند .این فرآیند از منظر
واقعگرایی اسالمی نیز حقوق نفس و حقوق سایر انسان ها را تضعیف نموده است.
رعایت آداب معامله و خرید و فروش نیز در اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته است .امام صادق(ع) می فرمایند " :مَنْ أَرَادَ اَلتِّجَارَةَ
فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اِتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی اَلشُّبُهَاتِ".پیدایش فضای مجازی و
گسترش آن حوزه های بسیاری را دگرگون کرده است .یکی از این حوزه ها ،بحث خرید و فروش می باشد .خرید فروش محازی را می
توان یکی از مصادیق این فرآیند دانست .پرداخت نکردن مالیات توسط این کسب و کارها ،یکی از نکته های مهمی می باشد که ارزش
عدالت را زیر سوال می برد ،اما از طرفی دیگر کارآفرینی از نقاط مثبت این فرآیند می باشد.
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گسترش
بورس ها

گسترش بورسها از جمله فرایندهای بسیار مهم در نظام اقتصادی جهان می باشد .در واقع ما شاهد ظهور حوزههای جدید اقتصاد در
کسب و کار میباشیم که در پیشرانی اقتصاد و کالن فرآیند آن بسیار کلیدی است .این فرآیند به مانند شمشیر دولبه عمل میکند و
نمی توان به صورت قطع یقین در رابطه با تغییرات ایجاد شده توسط آن در شهر و شهرسازی صحبت نمود .این فرآیند در صورتی که
ناقض اصول واقعگرایی اسالمی نباشد میتوان فرصتهای جدیدی را در پیش روی شهر ایرانی قرار دهد.

گسترش
سرمایه
داری

گسترش سرمایه داری ،افزایش خصوصی سازی نیز از فرآیند جهانی در این کالن فرآیند است .این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی
حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها ،حقوق خلقت زیست محیطی و حقوق الهی را در اغلب موارد نقض می نماید.

کالنفرایندهای سیاسی و حقوقی
با ظهور کالنفرایندهای سیاسی و حقوقی  ،نیروهای جدیدی در عرصة جهانی شکل گرفته که نقش مطلق دولتها را بهعنوان
تنها عنصر نظام حقوق بینالملل متزلزل کرده و دولتها را به احترام به افکار عمومی در سطح ملِّی و جهانی ،رعایت حقوق بشر و
تأمین آزادی های افراد و نیز رعایت قوانین بین المللی برای حفظ محیط زیست ملزم نموده است .در این نظام جدید ،هیچ نوع
ساختار سازمانی این امکان را به یک دولت نمی دهد که به طور مطلق ،جامع ،عالی و یک جانبه ،جریانات جهانی را که بر قلمرو
مورد ادعایش تأثیر می گذارند کنترل کند (شولت .)122 ،1830 ،در جدول زیر با توجه به مطالب آورده شده پیرامون کالن فرآیند
سیاسی و حقوقی ،فرایندهای داخلی این کالنفرایند از منظر واقعگرایی اسالمی به ارزیابی گذاشته شده است.
جدول1

کالنفرایند سیاسی و حقوقی از منظر واقعگرایی اسالمی
کالن

مولفه سیاسی-حقوقی

کالنفرایندهای سیاسی و حقوقی

فرآیند

فرآیند
افزایش روندهای
بین المللی در حوزه
های ورزشی و
فرهنگی و ...
شکل گیری جهان
تک قطبی و چند
قطبی
افزایش مناقشات
بین المللی

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق خلقت زیست محیطی
حقوق سایرانسانها
حقوق نفس
حقوق الهی
ی کی از فرآیند های داخلی در این کالن فرآیند موضوع افزایش روندهای بین المللی در حوزه های ورزشی و فرهنگی و  ...می
باشد .روندهایی نظیر قوانینی که یونسکو تعیین می کند ،2030 ،و  ...این روندها خود به عنوان اهرم فشار در برخی مواقع
عمل نموده و سیاست های جاری در یک کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و منشا فشار کشوری بر کشور دیگر را فراهم می
آورد .این فرآیندحقوقی نظیر حقوق نفس و سایر انسان ها را نیز مخدوش می نماید.
چیزی که امروزه در جهان ،می توان شاهد آن بود ،موضوع چند قطبی شدن جهان و فشار وارد شدن به سایر کشورها بود.
کشورهایی نظیر ایاالت متحده ،چین ،روسیه و  ...به ابر قطبهایی در جهان مبدل شده اند که منجر به آسیب رساندن به سایر
نقاط می گردند .این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی نیز ،حقوق الهی ،حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت
زیست محیطی را نقض نموده است.
افزایش مناقشات بین المللی را می توان از تبعات جهان چند قطبی دانست .این فرآیند ناقض تمامی احکام ،اصول و حقوق از
منظر واقعگرایی اسالمی می باشد.

کالنفرایندهای زیست محیطی
نمی توان کالنفرایندهای زیست محیطی را الزاماً دارای اثرات نامطلوب بر محیط زیست دانست .با این حال ،برخی از جلوه های
کالنفرایندهای زیست محیطی همچون گسترش و افزایش ترافیک هوایی ،افزایش خودروها و کامیون ها و افزایش حمل ونقل
دریایی و مصرف بیشتر آب و انرژی فسیلی تأثیراتی چشمگیر بر محیط زیست طبیعی داشته اند .این فرایندها در مقیاسهای
مختلف بر محیط زیست تأثیر میگذارند؛ از مقیاس محلی گرفته تا مقیاس جهانی (کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان،1
 .)1332در جدول زیر فرایندها با توجه به واقعگرایی اسالمی بررسی شده است.

United Nations High Commissioner for Refugees. (UNHCR(, 1997
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جدول 2

کالن فرایند زیست محیطی از منظر واقعگرایی اسالمی
کالن

تغییرات
اقلیمی

کالن فرآیند زیست محیطی

مولفه زیست محیطی

فرآیند

فرآیند

کاهش منابع
حیاتی
گسترش
جنبش های
محیط
زیست پایدار

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق خلقت زیست محیطی
حقوق سایرانسانها
حقوق نفس
حقوق الهی
اهمیت محیط زیست و توجه و حفاظت از آن را می توان جز اصول مهم در اسالم و خاصه در رویکرد واقعگرایی اسالمی عنوان نمود.
در حیثی از پیامبر اکرم(ص) آورده شده است" :وَ تَحَفَّظُوا مِنَ األَرْضِ فَإِنَّها أُمُّکُمْ" که ضرورت حفاظت محیط زیست و پیرامون و
تعادل و توازن در بهره براری از آن را بیان نموده است .فرآیند تغییرات اقلیمی مهمتری فرآیند در کالن فرآیند زیست محیطی در شهر
امروز می باشد .افزایش تراریخته ،تولید انبوه و کشاورزی های صنعتی ،مصنوعی شدن محصوالت ،گلخانه های کشاورزی ،آتش
سوزی ها و سیالب های شهری ،گرم شدن زمین ،جزایر حرارتی ،آلودگی های زیست محیطی و  ...همه از جمله مصادیق این فرآیند
می باشد .این فرآیند حقوق توجه به خلقت زیست محیطی ،حقوق نفس و حقوق سایر انسان ها را مورد هدف قرار داده است.
در پی مشکالت و معضالت پیش آمده در عصر حاضر در رابطه با محیط زیست ،جنبش هایی در این راستا شکل گرفته اند .این
جنبش ها در واقع ،سعی در آگاه کردن مردم ،نهادها ،مسئولین و حکومت داشته اند .این جنبش ها در صورتیکه در پی نقض اصول،
احکام و حقوق واقعگرایی اسالمی نباشد ،مشکلی را شهر ایرانی-اسالمی پیش نمی آورد.

کالنفرایندهای حمل و نقلی
در عصر جهانی شدن ،ارتباطات و تغییرات فنآورانه جایگاه عمدهای در کمرنگ کردن نقش زمان و مکان در تحوالت بینالمللی
داشته اند .از سوی دیگر ،رسانهها بهعنوان محرک اصلی فرایند جهانی شدن در چگونگی تأثیر این فرایند و بهره گیری از فرصتها
یا اجتناب از تهدیدات آن نقش بسیار کلیدی و بنیادین ایفا می کنند (کاوسی ،حسنی .)128 ،1838 ،پیشرفتهای حاضر در عصر
تکنولوژی بیشترین تاثیر را در تمام وجوه مرتبط با انسان داشته اند ،اما این تاثیرات در کالنفرایندهای حمل و نقلی تحوالت
بسیاری را به ارمغان آورده است .بهره گیری از نرم افزارهای حمل و نقلی درون و برون شهری از جمله مهمترین مصادیق
کالنفرایندهای حمل و نقلی می باشد .در جدول زیر با استفاده از واقعگرایی اسالمی ،فرآیند داخلی کالنفرایندهای حمل و نقلی
بررسی شده است.
جدول 3

کالن فرایند حمل و نقلی از منظر واقعگرایی اسالمی

اکالنفرایندهای
حمل و نقلی

مولفه حمل و نقل

کالن
فرآیند

فرآیند

هوشمندسازی
سیستم حمل و
نقل

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق خلقت زیست محیطی
حقوق سایرانسانها
حقوق نفس
حقوق الهی
هوشمند سازی را می توان از جمله مهمترین فرآیند داخلی در کالن فرآیند حمل و نقلی می باشد .این فرآیند در کنر
مسائلی نظیر :افزایش آلودگی هوا و آلوده نمودن منابع حیاتی انسانی و  ...منجر به تحوالتی شگرف در رفاه و راحتی مردم
در زندگی در کالن شهر ها شده است .در بررسی این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی که تحت تاثیر قرار داده می شوند،
می توان گفت که این کالن فرآیند نیز دارای مرز باریکی بوده که در صورت عبور از احکام ،اصول و حقوق واقعگرایی
اسالمی نکوهیده قلمداد می شود.

کالنفرایندهای فضایی-کالبدی شهری
یکی از برجسته ترین نتایج و پیامدهای کالنفرایندهای فضایی-کالبدی شهری ،رشد بیسابقه شهرنشینی و به دنبال آن ،ظهور
مجموعة برتر و جدیدی از شهرهاست (فنی .)113 ،1838 ،به دنبال آن می توان شاهد افزایش نرخ جمعیت شهرنشین در کشورهای
در حال توسعه بود؛ کشورهایی که در پی ایجاد تغییرات اساسی و سریع در محوریتهایی نظیر اقتصاد و سیاست بوده اند .این
افزایش نرخ شهرنشینی ،منجر به شکل گیری مسائل و مشکالت جدید و بسیاری شد که طیف گسترده ای از شهرهای کشورهای
در حال توسعه (شهرهای کوچه و شهرهای بزرگ) را در نوردید .در جدول زیر فرایندهای داخلی در کالنفرایند فضایی-کالبدی از
منظر واقعگرایی اسالمی به ارزیابی گذاشته شده است.
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جدول 3

کالن فرآیند فضایی-کالبدی از منظر واقعگرایی اسالمی
کالن

مولفه فضایی  -کالبدی

کالن فرآیند فضایی-کالبدی

فرآیند

فرآیند
گسترش رویکردهای نوین
شهرسازی
گسترش اسکان غیر
رسمی و بافتهای مسئله-
دار
ظهور آسمان خراشها و
برجها
افزایش آپارتمان نشینی
هوشمندسازی و
تکنولوژیهای ساخت و
ساز

اصول واقعگرایی اسالمی
حقوق الهی

حقوق نفس

حقوق سایرانسانها

حقوق خلقت زیست محیطی

نادیده گرفتن حقوق الهی در اغلب موارد و سایر حقوق نیز گاها با توجه به نکته نظر هر رویکرد کنار گذاشته می شود.

نادیده گرفتن حقوق الهی ،حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها و حقوق توجه به خلقت زیست محیط

هوشمندسازی و تکنولوژی های ساخت و ساز یکی از فرآیند های اصلی در کالن فرآیند فضایی-کالبدی می باشد .این
فرآیند را می توان ناشی از انقالب در تکنولوژی های نوین دانست .افزایش ساخت و ساز با استفاده از روش های نوین و
بهره گیری از مصالح به روز را امروزه می توان از مصادیق این کالن فرآیند دانست .این فرآیند با توجه به فراهم آوردن
نکات مثبت و حائز اهمیت ،گاها حقوق الهی ،حقوق نفس ،حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست محیطی را زیر
سوال برده و مخدوش می نماید.

نتیجهگیری
کالنفرایندها و موضوع جهانی شدن از جمله واقعیت های جهان معاصر می باشند که در تمامی ابعاد و وجوه شهری و شهروندی
تأثیر میگذارند .موج جهانی شدن و پیشرانهای آن (کالنفرایندها و فرایندها) در واقع در حال تاثیر گذاری بر تمامی جبهه ها،
حوزه ها و موضوعات می باشد .کالنفرایندها و فرایند ها در سطوح مختلف شهر تأثیرگذاشته و زمینه تغییراتی در ارزشها و
نمودهای آن در شهر را به منصه ظهور میرسانند .فرایند (روند ،ترند) در واقع رویداد و یا پدیدههایی هستند که میل و گرایش
جامعه به یک سوی خاص را نشان میدهند ،به عبارتی دیگر فرایندها نشان می دهند که در برهه خاص زمانی چه میل و گرایش
در چه محوریت هایی وجود داشته و تداوم می یابد .زمانی که چند فرآیند از یک حوزه خاص در کنار هم قرار گرفته و زمینه تحول
در آن حوزه را فراهم می کند ،ما شاهد شکل گرفتن کالن فرایند خواهیم بود .کالنفرایندها در واقع خوی و منش جهانی را در
ذات خود داشته و با سرعتی آهسته در پی تأثیرگذاری بر سطوح مختلف شهر امروزین هستند .در این پژوهش موضوع
کالنفرایندها و فرایندها مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شده و با توجه به اینکه این کالنفرایندها و فرایندها در سیستم شهر تأثیر
گذاشته و این امر موضوع اصلی در این پژوهش می باشد؛ براساس مؤلفه های شهرشناسی این کالنفرایندها و فرایندها استنتاج
شده و در قالب جدول 8تدقیق شده است  .در ادامه نیز نمودهای هر فرایند براساس مطالعات پژوهش و جمع بندی های صورت
گرفته از پرسشنامههای نخبگان (تکنیک دلفی) در این حوزه ،تفکیک آورده شده است .این کالنفرایندهای شهر معاصر را می توان
مشتمل بر :کالن فرایند اجتماعی ،کالن فرآیند فرهنگی ،تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن ،کالن فرآیند فضایی-کالبدی
شهری ،کالن فرآیند سیاسی و حقوقی ،کالن فرآیند حمل و نقلی و کالنفرایندهای زیست محیطی دانست .هر کالن فرآیند خود
شامل فرایندهایی داخلی بوده در جدول 8به طور کامل نوشته شده است .بررسی و پژوهش در شهرهای معاصر خاصه شهرهای
ایرانی با زمینه ای اسالمی ،نیازمند گزینش رویکرد نظری به عنوان چهارچوب نگرشی می باشد ،از این روی در مقاله حاضر رویکرد
واقعگرایی اسالمی انتخاب شده است .بعبارتی دیگر تاثیر کالنفرایندها و فرایندها در شهر معاصر از منظر واقعگرایی اسالمی و
بهره گیری از آیات و روایات و احادیث معتبر بررسی شده است .همانطور که در جداول تحلیلی آورده شده ،کالنفرایندها و فرایندها
در شهر تأثیر بسیاری گذاشته و با توجه به تأثیرات ،برخی ناقض حقوق و اصول واقعگرایی بوده ،برخی با این اصول همراستا بوده و
برخی نیز در میانه این طیف قرار داده شده اند .آنچه که در می توان در پژوهش حاضر بدان اشاره نمود ،این امر است که
کالنفرایندها و فرایندها بهعنوان رویدادهایی جهانی در حال گسترش می باشند و این امر ارزشهای موجود در شهرها راتحت تأثیر
خود قرار می دهد .این تأثیر گذاری عالوه بر فراهم نمودن فرصتها ،تهدیدات بی شماری را نیز وجود می آورد و راه مقابله با این
تهدیدات ،آگاهی در برابر کالنفرایندها و فرایندها و جهتگیری آن ها می باشد .این آگاهی و نگرش می تواند تهدیدات را به
فرصت مبدل نماید .در شهر نیز کنترل و آگاهی همه جانبه از کالنفرایندها می تواند اصالت و ارزش های شهر خاصه ارزش های
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شهر ایرانی-اسالمی را حفظ نماید و آن را به حاشیه نراند .امید است توجه به این موجهای عظیم در کشور خاصه در مدیریت های
شهرهای معاصر بیشتر شده و آگاهانهتر و با بینش دقیقتر شهرها به فعالیت خود ادامه دهند.
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