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The world today is witnessing an ever-increasing
number of events taking place across countries.
These events, which are the driving forces of globalization, are progressing and transforming cities at all
levels, and levels as megatrends and trends. As a result, new needs and issues are emerging in cities
that take cities away from their core values. The cities of Iran are no exception to this rule and have
been affected by these megatrends and trends. The
megatrend refers to a phenomenon that, given its
previous developments, can be seen to have a certain direction and can be expected to move in the
same direction in the future. The megatrend refers
to regularities that consist of a combination of several smaller sub-trends. Therefore, the most important characteristic of the megatrend is its high
importance, high probability and its continuity over
time. Therefore, the main purpose of this article is to
understand the effects of current megatrends and
trends on the Iranian-Islamic city and future of that,
with a structural analysis and scenario planning approach. The main question of the research is: What
is the future of the Iranian-Islamic city in the face of
megatrends? And what are the trends in the contemporary Iranian city and the trends in the historical context of the city of Tabriz? The research
method is a complex combination, using library and
documentary study, Delphi technique (questionnaire, in-depth interview), structural analysis technique, and scenario writing. The first step in future
research is to discover the trends that are currently
underway. So, according to the studies and surveys

conducted, 21 trends in contemporary Iranian cities
were identified. Then, the 12 trends of Tabriz city
were explained and using the technique of structural
analysis and scenario planning, the future of the Iranian-Islamic city in the face of the trends of Tabriz
city in the form of triple urban scenarios (optimistic
and golden scenario, pessimistic and catastrophic
scenario and continuation scenario) were analyzed.
One of the important results of the present dissertation is the orientation of the third scenario towards
the second scenario, which re-emphasizes the need
for a serious review of the policies of the historical
context of the Tabriz city. Among the twelve trends
in the historical context of Tabriz, the trend of virtual
communication, the trend of urban issues, the trend
of consumerism, the trend of machine life and the
trend of apartment living have the most tendency
towards the pessimistic scenario. This indicates the
need for special attention and recognition in the
policies of organs and institutions related to these
trends. Ignoring the trends and their effects on the
city and its values and insisting on current processes
in the city structure cause irreparable damage to
cities. Therefore, it is necessary to have a conscious
view of trends and their initial identification. This
can create many grounds for changes in urban management systems and other urban layers and being
the initial basis for the same great movement in Iranian-Islamic valuable cities.
Keywords: Mega-Trends, Future of Iranian-Islamic
City, Structural Analysis, Scenario Planning.

—————————
* Corresponding author. E-mail: masoumeh.ayashm1389@gmail.com
Copyright© 2020, the Authors | This open-access article is published under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt
(remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

مقالۀ پژوهشی
DOI: 10.29252/ciauj.5.2.195

سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان ۹۹

سال چهارم ،شماره دوم -پاییز و زمستان
آیندۀ۹7شهر ایرانی-اسالمی با
واکاوی تأثیرات کالنروندها بر
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(تاريخ دريافت مقاله ،1399/9/8 :تاريخ پذيرش مقاله)1399/11/9 :

چکیده
جهان امروزه شاهد افزایش روزافزون رویدادهایی هست که در سرتاسر کشورها جریان مییابند .بهتبع این موضوع،
نیازها و مسائل جدیدی در شهرها در حال پیدایش است که شهرها را از اصالت و خصوصیات زمینههای خهود دور
میکند .شهرهای کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و تحت تأثیر این کالنروندها و روندها قرارگرفتهاند.
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رویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری؛ نمونۀ موردی بافت

ازاینروی ،هدف اصلی مقالۀ حاضر «فهم تأثیرات کالنروندها و روندهای جاری بر آیندۀ شهر ایرانهی-اسهالمی بها
رویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری» است .روش پژوهش ،ترکیبی پیچیده ،با بهرهگیری از مطالعه کتابخانهای و
مطالعات و بررسیهای انجامشده ،بیست و یک روند در شهرهای معاصهر ایرانهی شناسهایی شهد .سهس

رونهدهای

دوازدهگانه شهر تبریز تبیین شدند و با بهرهگیری از تکنیک تحلیل ساختاری و سهناریونگاری ،آینهده شههر ایرانهی-
اسالمی در مواجهه با روندهای شهر تبریز در قالب سناریوهای سهگانۀ شهری ،واکاوی شد .جههتگیهری سهناریوی
وضع موجود در بافت تاریخی تبریز ،به سمت سناریوی بدبینانه ،از نکات مهم در سناریونگاری محسوب میشود که
لزوم بازنگری جدّی در سیاستهای شهری را نشان میدهد .بهیتهوجهی بهه رونهدها و تهأثیرات آنهها بهر شههر و
ویژگیهای آن و پافشاری بر فرآیندهای فعلی در ساختار شهر ،زیانهای جبرانناپذیری را بر شهرها و اصالت آنهها
وارد میکند .ازاینروی ،شناسایی دقیق و توجه ویژه به کالنروندها ،خاصّه رونهدهای شههرهای معاصهر ،منجهر بهه
تحول در نوع نگرش سیستم مدیریت شهری میشود و این نگاه آگاهانه بستری مطلوب در جهت تعالی شهر فراهم
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اسنادی ،تکنیک دلفی (پرسشنامه ،مصاحبۀ عمیق) ،تکنیک تحلیل سهاختاری و سهناریونگاری اسهت .بها توجهه بهه

میآورد.
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کالنروندها ،آیندۀ شهرایرانی-اسالمی ،تحلیل ساختاری ،سناریونگاری.

مقدمه

تمایل روزافزون به جهانیشدن به همراه حفه ویژگهیههای

تحلیههل سههاختاری و سههناریونگاری بههه بررسههی ایههن مهههم

ملی ،قومی و فرهنگهی و بسهیاری عوامهل دیگهر ،لهزوم در

پرداختهشده است .در جهت تدقیق موضهوع ،بافهت تهاریخی

بهتر از تغییرات و آینهده را بهرای دولهتهها ،کسهبوکارهها،

شهر تبریز محدودۀ حصار نجر قلی خانی نیز بهعنوان نمونهۀ

سازمانها و مردم ایجاب میکنهد .از سهویی دیگهر مهیتهوان

موردی ،مطالعه و ارزیهابیشهده اسهت .بیشهتر مسهاحت ایهن

شاهد افزایش روزافزون رویدادهایی بود که در سرتاسر جهان

محههدوده در منطقههۀ هشههت و بخشههی از آن در منطقههۀ ده

جریان مییابند .این رویدادها که موجهای پیشران جهانیشدن

شهرداری تبریز قرارگرفته اسهت .بافهت تهاریخی شههر تبریهز

محسوب میشوند ،با عنوان کالنروندها 1در حال پیشهروی و

بهعنوان یکی از بافتهای پیوستۀ تاریخی کشور ایران ،امهروز

درنوردیههدن شهههرها هسههتند .ایههن رونههدها بهههعنههوان عوامههل

در معرض زالشهای بسیاری است که این زهالشهها منجهر

خهارجی ،بسهتر شههر را تحهت تهأثیر خهود قهرار مهیدهنهد.

به ارائۀ طرحهها و برنامههههای بسهیاری در بسهتر ایهن بافهت

ازاین روی بررسی و تبیهین جایگهاه رونهدها در شههر و فههم

میشود .از همین روی ،بافت تهاریخی شههر تبریهز بههعنهوان

تأثیرات آنها بر آینده شهری ازجمله نکات مهم و کلیهدی در

نمونۀ موردی انتخاب شد تها بررسهی ایهن موضهوع ،در ایهن

پژوهش حاضر است.

بستر بتواند منجر بهه تهدقیق در طهرحههای ارائههشهده شهود.

مشاهدهگر هستند که در طهول زمهان بهه وقهوع مهیپیوندنهد.

روندهای تأثیرگذار در نمونۀ موردی و بررسی نمونۀ مهوردی

نخستین گام در آینهدهپژوههی ،کشهر رونهدهایی اسهت کهه

با استفاده از تکنیک سناریو نگاری و تحلیل ساختاری ازجمله

هماکنون در جریان هستند ( .)Moqimi 2015در همین راسهتا

عناوین کلیدی در مقاله حاضر هستند که در ادامه بهه تفیهیل

در پژوهش حاضر ،بها ههدف فههم تهأثیرات کهالنرونهدها و

آورده شدهاند.

 .1چهارچوب و مبانی نظری پژوهش

کالنروندها ارائه شده است .واژۀ کالنروند بهرای اولهین بهار

 .2-1روندهای شهر معاصر ایرانی

در سال  1982میالدی توسط نایسهبیت )Naisbitt 1982( 2بها

زالشهای شهری امروزی نههتنهها در جوامهع اسهالمی نمهود

انتشار کتابی تحت عنوان «کالنروندها» مطرح شد .این کتهاب

داشتهاند ،بلکه در کشورهای غربی کهه خاسهتگاه نظریههههای

زشماندازی جدید را از هزارۀ جدید بر اساس ده کالنرونهد،

شهری محسوب میشوند نیز ایجاد شدهاند .توسهعۀ نهامتوازن

به تصویر کشید و شیوۀ تحلیل روند را در حوزۀ آیندهپژوههی

شهههر و ایجههاد دوقطبههیهههای درونشهههری ،تغییههر اساسههی

ارتقا داد« .کالنروند اشاره بهه قاعهدهمنهدیههایی دارد کهه از

خصوصیات شهر ،تراکمههای فهو العهاده ،تأسیسهات عظهیم

تلفیق زندین روند فرعی و کوزکتر تشکیلشدهاند .بنابراین

زیربنایی و سرمایهگهذاریههای بسهیار گسهترده از ایهن قبیهل

مهمترین مشخصۀ کالنرونهد ،اهمیهت زیهاد ،احتمهال بها و

هسهتند ( .)Pirbabaei 2018یکهی از محوریهتههای مههم در

تداوم آن در طول زمان است» (.)Toivonen 2004

متصههوّر شههده ،کههالنرونههدها هسههتند .کههالنرونههدها در

و جامعه را تغییر میدهند که اثرات آنهها نهه سهالهها ،بلکهه

پژوهش های امروزی بخهش اساسهی را بهه خهود اختصها

زنههدین دهههه پابرجهها مههیمانههد .از سههوی دیگههر ،اثههر ایههن

دادهاند و بهتبع گسهتردگی و تنهوع ،تعهاریر مختلفهی نیهز از

کالنروندها بر هر فرد جامعۀ انسانی خواهد بود و فرصتهها
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بحث مطالعۀ آیندۀ شهرها و ارزیابی کیفیهات زشهمانهدازهای

کالن روندها ازلحاظ ماهیت ،بهگونهای فیای کسبوکار
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روندها ،الگوههای تغییهر در زیزههای پراهمیهت از دیهد

شناسایی روندهای جاری در شههر معاصهر ایرانهی ،شناسهایی
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امروزه تغییرات جوامع با سرعت بیشتری به وقوع میپیوندند.

روندهای جاری بر آینده شههر ایرانهی-اسهالمی ،بها رویکهرد

واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني-اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز

انسهانی فهرود مهیآورنهد (.)Schwenker and Raffel 2014

مشارکتی؛  )8شبکه ها بهعنهوان تسههیلگهر؛  )9شهرنشهینی و

کالنروند مفهومی معنادار است و بهعنوان یهک تغییهر عظهیم

سرعتبا ی گسترش آن؛  )10تنوع گزینهها بههخصهو

در

سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و یا فنّاورانه است

رابطه با نقهش زنهان در جامعهه .مهککهان ()McCann 2016

که بهکندی شکل میگیرد ،اما شاید برای دهها سال بهر طیهر

کههالنرونههدهای جههاری را مشههتمل بههر )1 :نههوزایی و احیهها

وسیعی از فعالیت ها ،روندها و ادراکات در ابعهاد اجتمهاعی و

شهرنشهههینی؛  )2زیرسهههاختههههای شههههری؛  )3جمعیهههت

دولتی تأثیر بگذارد .کالنروند ،رونهد گسهتردهای از یهک اثهر

سالخورده؛ )4افزایش منابع مالی؛  )5پایداری؛  )6تکنولهوژی

عمده و یا ترکیبی از زیر روندهایی اسهت کهه خهود قهادر بهه

و فنّاوریهای مخرب ،میدانهد .دیکسهون )Dixon 2016( 3در

خلق تأثیرات عمده هستند (.)Sheate and et al 2007

کتاب خود تحت عنوان «آینده تقریباً همهزیز » کالنروندهای

مفهوم روند با مفهوم پیشگویی وقایع متفهاوت اسهت .در

عصر حاضر را شناسایی و تحلیل میکند و آنهها را در شهش

زمهان

دسته قرار میدهد )1 :همهزیز سریعتر مهیشهود؛  )2توسهعه

شروع مهیشهوند و تحهت موضهوعات متعهدد اجتمهاعی یها

شهرنشینی؛  )3شکلگیری قبیلههای جدیهد؛  )4جههانیشهدن

تغییرات ناشی از این پدیدههای

همهزیز؛  )5افراطیگری؛  )6تغییر نگرش نسبت بهه اخهال .

اجتماعی فرهنگی بههطهور اجتنهابناپهذیری سهبب تغییهر آن

هر کالنروند خود مشتمل بر رونهدهای متعهددی اسهت کهه

موضوع در آن برهۀ زمانی میشوند .درصورتیکه رونهد بایهد

درگههذر زمههان شههکلگرفتههه اسههت و بههر هم هۀ افههراد حههوزۀ

بهطور جامع دربرگیرندۀ مسائل باشد .زرخه عمرش طهو نی

جغرافیایی تأثیرگهذاری خهود ،اثهر مهیگهذارد و مطلوبیهت و

باشد و گذشته ،حال و آینهده را در برگیهرد و قهدرتی داشهته

نامطلوب بودن از نتایج این روندها و کالنروندها است.

پیشگویی ،حوادث یا حادثهای در یک نقطهۀ مشهخ
فرهنگی قرار میگیرند .سس

باشد که بتواند آینده را دستخوش

تغییر کند ( Aliahmadi and

.)et al 2007

سهههیدمیرزایی ( )Seyyed Mirzaei 2014رونهههدهای
تأثیرگذار بر شهر و شهرنشینی را در دههههای آینهده مشهتمل

پدیدههایی هستند که میل و گرایش جامعهه را بهه یهکسهوی

 )3محههور اجتمههاعی؛  )4محههور زیسههتمحیطههی .دولتشههاه

نشان میدهند ،بهعبارتیدیگر روندها نشان میدهند که

( )Dollatshah 2016در پژوهش خهود رونهدهای جهاری در

زمانی زه میل و گرایش در زه محوریتهایی

شهر را شامل)1 :رشد ناهمگون جمعیهت جههان ،بههصهورت

وجود دارد و تداوم مییابد .زمانی که زند روند از یک حوزۀ

کاهش رشد جمعیت کشورهای توسعهیافتهه و افهزایش رشهد

در کنار هم قرارگیرند و زمینهه تحهول در آن حهوزه را

جمعیههت کشههورهای درحههالتوسههعه؛  )2رشههد ارزشهههای

فراهم کنند ،ما شاهد شکل گرفتن کهالنرونهد خهواهیم بهود.

شخصی و افول ارزشهای سهنتی ،قهدرت گهرفتن افهراد؛ )3

کالنروندها درواقع خهوی و مهنش جههانی را در ات خهود

تنوع در اعتقهادات مهذهبی ،دور شهدن از مهذاهب سهنتی؛ )4

دارند و با سرعتی آهسهته در پهی تأثیرگهذاری بهر سهطوح و

افزایش مهاجرت بین کشورها؛  )5ارتقهای سهطت تحصهیالت

در برهۀ خا
خا

تههو م بهها افههزایش اطالعههات در دسههترس؛ و  )6گسههترش

یههای مختلر شهر امروزی هستند.
و گونههای مختلر آن در دههها و سهدهههای آتهی صهحبت

( )Fanni 2014نیز روندهای دههههای پهیش رو در کشهور را

کههردهانههد .بهههعنههوانمثههال نایسههبیت ( )Naisbitt 1982ده

مشههتمل بههر  )1گسههترش رونههد صههنعتی شههدن؛  )2رشههد

کالنروند خود را بدینصورت ارائه میدههد )1 :تولیهد انبهوه

شهرنشهههینی و شههههرهای جههههانی؛  )3افهههزایش مسهههائل

اطالعات؛  )2فناوری پیشرفته؛  )3ظهور اقتصاد جهانی بهجای

محیطزیست؛  )4شکاف وسیع جهانی میهان فقهر و غنها؛ و )5

اقتصههادهای ملههی و محلههی؛  )4مههدیریت کسههبوکههار؛ )5

مهاجرتهای انسانی؛ میداند.
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نظریه پردازان و مؤسسات گوناگونی در باب کالنروندها

شهرنشینی و رشد شههرها در سراسهر جههان مهیدانهد .فنهی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

ازاینروی میتوان گفت ،روند (ترند) درواقع رویداد و یا

بر پنج محور میداند )1 :محور جمعیتی؛  )2محور اقتصهادی؛

خا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

و تهدیدات ویژۀ خهود را بهر فیهای کسهبوکهار و جوامهع

تمرکززدایی؛  )6نگرش جدید بهه فردگرایهی؛  )7دموکراسهی

با توجه به دیدگاههای آورده شده در رابطهه بها موضهوع

نفههر از متخصصههان ایههن حههوزه ارائههه شههد و در تکنیههک

روندها و کالنروندها ،میتوان به این موضوع اشاره کهرد کهه

سههناریونگاری نیههز از مصههاحبۀ عمیههق در میههان پههنج نفههر از

کالنروندهای عصر حاضر ،درمجموع یکسان هسهتند و تنهها

متخصصان بهره برده شد .درمجموع ،جهت نگارش پهژوهش

بسته به بستر ،زمینه و زمان تغییر پیدا میکنند .ایهن تغییهر ،در

حاضر از نظرات سی نفر از متخصصان حوزه استفاده شد.

کالنروند تغییرات جمعیتی ،مبحث مهمی بوده که کشهورها و

آیندهپژوهی ،با استفاده از مصاحبههای عمیهق بها متخصصهان

جوامع بسیاری را درنوردیده است ،اما بها توجهه بهه زمینهه و

شهری عنوان میشود .ازاینروی با پنج نفر از متخصصهان در

بستر مطالعهاتی ،ممکهن اسهت رونهد و نتهایج منهتج از آن در

حوزۀ معمهاری و شهرسهازی ،برنامههریهزی و آینهدهپژوههی،

جامعهای بهصورت افزایش جمعیت کههنسها ن و در نمونهۀ

مصاحبۀ عمیق صورت گرفت و با کدگذاری نتایج بهه دسهت

دیگری به صورت افزایش مسئلۀ مههاجرت باشهد .در همهین

آمده از مصاحبهها ،بیست و یک روند در شهر معاصر ایرانهی

راستا میتهوان گفهت لهزوم بررسهی آینهدهههای محتمهل بهر

شناسایی شد که بیشترین تأثیر را در شهرهای امروزی برجای

شهههرهای معاصهر ایرانههی-اسههالمی ،درگههرو شناسههایی دقیههق

میگذارند .این رونهدها شهامل )1 :جنهبشههای اجتمهاعی و

کالنروندها و روندها تأثیرگذار است که در بخش بعدی ایهن

ظهور  NGOهها؛  )2افهزایش مسهائل جمعیتهی-بهداشهتی؛ )3

مهم ،تبیین شده است.

گسترش جوامع و شبکههای مجازی؛  )4افزایش فردگرایهی و
تحههو ت سههبک زنههدگی؛  )5افههزایش مصههرفگرایههی؛ )6

با کار میدانی و مشاهدات و تحلیل اطالعات ارتباط میدههد.

و تیعیر کسبوکارهای محلی؛  )10گسترش سهرمایهداری؛

ازایههنروی از کلیههدیتههرین بخههشهههای پههژوهش محسههوب

 )11هوشمندسازی و فنّاوری های ساختوساز؛  )12گسترش

میشود .با توجه به هدف ،روش پژوهش ترکیبی پیچیهده ،بها

اسکان غیررسمی و بافتههای مسهئلهدار شههری؛  )13ظههور

بهرهگیهری از مطالعهه کتابخانههای و اسهنادی ،تکنیهک دلفهی

آسههمانخههراشههها و بههرجههها و رواج آپارتمههاننشههینی؛ )14

(پرسشنامهه ،مصهاحبه عمیهق ( ،))Deep interviewتکنیهک

گسترش رویکردهای نوین شهرسازی؛  )15افزایش روندها و

تحلیل ساختاری و سناریو نگاری با نرمافزار میک مک 4است.

قوانین بینالمللی در حوزههای ورزشی و فرهنگهی و  ...؛ )16

ازاینروی در ابتدا روندهای جاری در شهر معاصهر ایرانهی از

شههکلگیههری جهههان تههکقطبههی و زنههدقطبی؛  )17افههزایش

طریق مصاحبۀ عمیهق بها پهنج نفهر از متخصصهان در حهوزۀ

مناقشههات بههینالمللههی؛  )18تکنولههوژیههها و هوشمندسههازی

معمههاری ،شهرسههازی ،مههدیریت و برنامهههریههزی شهههری،

سیستم حملونقل؛  )19زندگی ماشینی؛ )20تغییرات اقلیمی و

آیندهپژوهی ،علوم سیاسی-اجتمهاعی و کدگهذاری ،شناسهایی

کاهش منابع حیاتی و  )21صنعتی شدن است .از سویی دیگهر

شد .در ادامهه ،تأثیرگهذاری رونهدها بهر آینهده شههر ایرانهی-

در جهههت ادرا و خههوانش سههریع رونههدهای مسههتخرج و

اسالمی در نمونۀ موردی (بافت تاریخی تبریز محدودۀ حصار

تحلیلهای دقیقتر میتوان این بیست و یک روند را در قالب

نجر قلیخانی) با بهرهگیری از تکنیهک تحلیهل سهاختاری و

شش حوزۀ مطالعاتی مطرح کرد .این روندها بیشهتر در قالهب

سناریونگاری (سناریوهای سهگانه شهری) به ارزیابی گذاشهته

حوزۀ مطالعاتی فرهنگی-اجتماعی ،حوزۀ مطالعاتی اقتصهادی،

شهههد .در شناسهههایی رونهههدهای کلیهههدی در شههههر تبریهههز

حوزۀ مطالعاتی سیاسی-حقهوقی ،حهوزۀ مطالعهاتی کالبهدی-

پرسشنامهای تدوین و در میان دَه نفهر از متخصصهان توزیهع

فیایی ،حوزۀ مطالعهاتی زیسهتمحیطهی و حهوزۀ مطالعهاتی

شد .در تکنیک ساختاری نیز پرسشنامههای مجهزا درمیهان دَه

حملونقلی قرار میگیرند.
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روش تحقیق درواقع ،مفصلی است که طرح نظری تحقیهق را

افزایش سلطۀ ارز د ر در اقتصاد جهانی؛  )9گسترش بهورس

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.195

 .3روش پژوهش

جهانیشدن فرهنگی؛  )7کارکردگرایی و تیعیر معنویت؛ )8

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

پروسۀ هر روند و نتایج آن بروز داده میشود .بههعنهوانمثهال

روش شناسههایی رونههدهای جههاری در شهههر ،در دانههش

واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني-اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

تصوير  :1شناسايي و استحصال كالنروندهاي شهر معاصر ايراني
Fig. 1: Identifying and achieving the Megatrends of the Iranian contemporary city

 .4بحث و یافتههای پژوهش
معرفی نمونۀ موردی
تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز اسهتان آ ربایجهان
شرقی است .این شهر با مساحتی حهدود  1200کیلومترمربهع،
پ

از تهران و مشهد ،سومین شههر بهزرگ ایهران محسهوب

میشود .با کشفیات اخیهر در محوطهۀ مسهجد کبهود ،قهدمت
تبریز تا  4500سال برآورد میشهود .شههر دارای دروازهههای
متعددی بوده و بهیش از  300کاروانسهرا در آن جهای داشهته
پیدرپی دستخوش حوادث طبیعی ماننهد زلزلهه شهده اسهت.
بااینحال بافت تاریخی شهر تبریز ازجمله بافتهای یکسارزه

تصوير  :2موقعیت حصار و دروازههاي تاريخي آن
Fig. 2: The location of the fence and its historic gates,
Source: Author

و منسجم محسوب میشود که تاکنون حفه شهده اسهت .در

دیوارهایی شد که پیشازاین به دور تبریز کشیده شهده بودنهد

بستر تاریخ ،افراد بسیاری سعی در تاریخنگاری و نقشهنگاری

( .)Nejadebrahimi 2014محدودۀ این حصهار و دروازهههای

از بافت شهر داشتهاند که امروزه ایهن نقشهههها و طهرحههای

آن را میتوان بدینصورت نشان داد.

ترسیمی در شناسایی محدودۀ بافت تاریخی شهر تبریهز ،سهیر
تحول و توسعۀ ادواری آن ،واجد جایگاه ویژهای هستند.
آخرین حصهار تبریهز ،بعهد از زلزلهه سهال  1193ههه.

محدودۀ حصار نجهر قلهیخهانی درگهذر زمهان ،بسهتر
تحو ت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و کالبدی بسهیاری بهوده
است؛ بهگونههای کهه سهاختار آن دگرگهونیههای بسهیاری را

قلیخان برای جلوگیری از تاراج شهر توسط اشرار که ههر از

مسکونی ،بازار تاریخی و فیاهای تجاری در گونههای متنوع

از زلزله حملهور میشدند ،تصمیم گرفهت

خود و همچنین فیهاهای شههری اسهت .مهیتهوان محهدودۀ

حصههاری را بهها سههرعت در اطههراف تبریههز احههداث کن هد .از

حصار نجر قلیخانی را در بافت فعلهی حاضهر شههر تبریهز

ویژگیهای آن حصار ،کوزک شهدن محهدودۀ تبریهز هنگهام

مشتمل بر بخشی از محالت :راسهته کوزهه ،شههناز ،تربیهت،

احداث آن بود و محدودۀ دیوار شهر کوزهکتهر از محهدودۀ

نوبر ،خیابان دوه زی و همچنین بازار تاریخی تبریز امهروزین

گاهی به تبریز پ
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توسط نجر قلیخان دنبلی طراحهی و احهداث شهد .نجهر

متحمل شده است .در حال حاضر این محدوده شامل محالت

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

است .به دلیل استقرار آن ،در منطقۀ جغرافیایی خها

 ،شههر

دانست .در این پژوهش ،به بررسی تأثیر کالنروندها بر بسهتر

سناریونگاری با تکیهبر تکنیک تحلیل ساختاری

شهر و آیندۀ آن پرداختهشده است تا تأثیر این کالنرونهدها و

سناریونگاری در اصهل سهو بهه آینهده دارد و درصهدد اسهت

روندها بر شهر ،منطقه و محالت و حوزهههای شههری تبیهین

حا ت اصلی مستقل و متمایز را که از لحظۀ شروع محهدودۀ

شود بهگونهای که بتوان در آینده آگاهانهتهر و هوشهیارتر گهام

زمانی پژوهش آینده ،مدنظر است ،بهطور مجزا و بهه تفکیهک

برداشت.

هر روند و هر یک را در قالب یک سناریو موردبررسهی قهرار
دهد .اولهین گهام در تهدوین سهناریو ،شناسهایی و اسهتخراج

توزیع پرسهشنامهۀ خبرگهان در میهان متخصصهان و مهدار

سناریونگاری تشکیل ماتری های تأثیرگهذاری و تأثیرپهذیری

معتبر و مطالعات خود پژوهشهگر صهورت گرفتهه اسهت .در

در راستای تحلیل ساختاری است .ازایهنروی پرسهشنامههای

راستای تدقیق روندهای جاری در بافت تاریخی شههر تبریهز،

تدوین شد و در یهک پانهل مشهتر از پهنج نفهر از خبرگهان

ابتدا یک پرسشنامۀ مجزا برای دَه نفر از متخصصان ارسهال و

خواسته شد تا تهأثیر (تأثیرگهذاری و تأثیرپهذیری) ههر متغیهر

از آنها خواسته شد از میهان بیسهت و یهک رونهد جهاری در

(روند) را بر متغیر (روند) دیگر در طیفی از صفر تا سه (عهدد

شهرهای معاصر ایرانی ،مهم ترین و تأثیرگذارترین رونهدها را

صفر به معنای نبود رابطه ،عدد یک بهه معنهای رابطهه و تهأثیر

در شهر تبریز خاصه در بافت تاریخی انتخاب کنند و به آنهها

ضعیر ،عدد دو به معنای رابطه و تأثیر متوسط و عدد سه بهه

در قالب رتبه بنهدی اولویهت بدهنهد .در ادامهه ،بها توجهه بهه

معنای رابطه و تهأثیر قهوی) تعیهین کننهد .ایهن فرآینهد بهرای

پرسشنامه های جواب دادهشده ،اولویتهای روندهای جاری

هرکدام از دوازده روند جاری در بافهت تهاریخی شههر تبریهز

در شهر تبریز کدگذاری شدند و مهمترین آنها انتخهاب شهد

تکههرار شههد .بههدین ترتیههب میههزان وابسههتگی (تأثیرگههذاری و

که از میان بیست و یهک رونهد جهاری در شههرهای معاصهر

تأثیرپذیری) یک متغیر به دیگر متغیر دیگر مشهخ

شهد .در

ایرانی ،دوازده روند بهعنوان مهمترین روندهای تأثیرگهذار بهر

ادامه ،به کمک نرمافهزار تحلیهل سهاختاری میهکمهک نتهایج

بافهت تههاریخی شههر تبریههز خاصههه محهدودۀ حصههار نجههر

تحلیل محاسبه شد.
مههاتری

قلیخانی انتخاب شدند .این دوازده روند انتخابی شامل :روند

تشههکیلشههده بههر اسههاس اطالعههات وارده در

ارتباطات مجازی ،روند شهرنشینی ،روند مصرفگرایی ،روند

نرمافهزار تحلیهل سهاختاری میهکمهک ،نشهان مهیدههد کهه

دنیاگرایی/کارکردگرایی ،رونهد حاکمیهت ارز خهارجی (د ر)،

درمجموع  126رابطه قابلاندازهگیهری در ایهن پهروژه وجهود

روند آپارتمان نشینی ،روند تکنولوژی ساختمانی ،روند قوانین

داشته که از این تعداد 18 ،رابطه عدد صهفر 27 ،رابطهه عهدد

بینالمللی ،روند زندگی ماشینی ،روند تکنولوژی حملونقهل،

یک 43 ،رابطه عدد دو و  56رابطه عهدد سهه بهوده اسهت .از

روند تغییرات اقلیمی و روند صنعتی شدن هستند.
جدول :1تحلیل اولیه دادههاي ماتريس اثرات متقابل و بهینهشدگي ماتريس در نرمافزار تحلیل ساختاري میک مک
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بررسی و ارزیابی نمونۀ موردی در این پهژوهش بها تهدوین و

روندهای دوازدهگانۀ شهر تبریهز شناسهایی شهد .گهام دوم در
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بحث و یافتههای پژوهش

رونههدهای جههاری در مههورد پژوهههی اسههت؛ در ایههن مرحلههه

Table 1: Preliminary analysis of interaction matrix data and matrix optimization in Mic Mac structural analysis software

مقدار

12

2

18

27

43

56

126

%87.5

200

│

چرخش

تأثیرگذاري

تأثیرپذيري

چرخش اول

%100

%90

چرخش دوم

%100

%100
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شاخص

ابعاد ماتريس

تعداد تکرار

تعداد صفر

تعداد يک

تعداد دو

تعداد سه

جمع

درجه پرشدگي

واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني-اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز
جدول :2توصیف عددي میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذيري مستقیم و غیرمستقیم روندهاي بافت تاريخي تبريز بر اساس خروجي نرمافزار تحلیل ساختاري میک مک
Table 2: Numerical description of the impact and direct and indirect influence of the trends of the historical context of Tabriz
based on the output of Mic Mac structural analysis software.

اثرات مستقیم

روندهاي جاري در بافت تاريخي شهر

اثرات غیرمستقیم

روند ارتباطات مجازي

25

19

4

14039

10922

10

روند مسائل شهرنشیني

31

27

1

17073

15230

1

روند مصرفگرايي

28

26

3

15750

14634

3

روند دنیاگرايي/كاركردگرايي

23

23

6

13384

13167

8

روند حاكمیت ارز خارجي (دالر)

21

18

9

11680

9826

11

روند آپارتماننشیني

25

26

5

14413

15117

4

روند تکنولوژي ساختماني

19

26

11

11197

14867

5

روند قوانین بینالمللي

15

17

12

8368

9243

12

روند زندگي ماشیني

29

27

2

16320

15221

2

روند تکنولوژي حملونقل

22

24

8

12762

13348

7

روند تغییرات اقلیمي

20

25

10

11624

14368

6

روند صنعتي شدن

23

23

7

12569

13236

9

طرف دیگر ماتری

بر اساس شاخ

زههرخش دادهای از مطلوبیههت و بهینهههشههدگی  100درصههد

تأثیرپذیر هستند .متغیرهای ناحیۀ دو ،در قالهب بحرانهیتهرین

برخههوردار بههوده کههه حههاکی از روایههی بهها ی پرسههشنامههه و

مؤلفه ها ،بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیر هسهتند .متغیرههای

پاسخهای ارائهشده به آن است .درجه پُرشدگی  %87.5بهوده

واقعشده در ناحیۀ شمارۀ سه ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار

که حاکی از آن است که روندهای (متغیرههای) انتخهابشهده

پایینی دارنهد و نمهیتواننهد در قالهب متغیرههای راهبهردی و

کنش و واکنش زیاد و پراکندهای نسبت به هم دارنهد و خهود

کلیدی قهرار داده شهوند .متغیرههای ناحیهۀ زههار متغیرههایی

سیستم از شرایط ناپایداری برخوردار است.

هستند که وابستگی شدید به سهایر متغیرهها دارنهد ،درنتیجهه

با توجه تحلیهل ههای صهورت گرفتهه در مهاتری ههای
متقههاطع ( ،)5 MDIتوصههیر عههددی میههزان تأثیرگههذاری و

نمیتوان عنوان راهبردی را به آنها وارد دانست.
با توجه به درجه پُرشدگی ماتری

 ،%87.5که حهاکی از

تأثیرپذیری روندهای شناساییشهده در بافهت تهاریخی شههر

ناپایداری در سیسهتم اسهت ،مهیتهوان متغیرهها و رونهدهای

تبریز بر اساس خروجی نرمافزار تحلیل ساختاری میهک مهک

موجود در هر ناحیهه را بهه تفکیهک ،در پهالن تأثیرگهذاری و

به شرح جدول  2است.

تأثیرپذیری ارائه کرد .نحوۀ پراکنش روندهای جاری در بافت

متغیرها (روندها) در قالب راهبردهای شههری اسهت .در ایهن

است ،بیشتر در حول محهور قطهری بهوده کهه ایهن امهر نیهز

مهم ،اینکه کدام متغیرها تأثیرگذار و کهدام متغیرهها تأثیرپهذیر

نشاندهندۀ ناپایداری این سیستم است.

هستند ،به تفکیک تبیین مهیشهوند .در ایهن راسهتا از نمهودار

درصد پراکندگی و حساسیت در مهمترین تأثیرات مسهتقیم و

گرافیکی زیر بهره برده میشود که متغیرها را در قالهب زههار

غیرمستقیم روندها در نرمافزار ،بر  %100تنظیمشده اسهت .بهه

ناحیه بررسی میکند.

این معنی که نرمافزار تمامی روابهط حهاکم در میهان متغیرهها

ناحیۀ شماره یک به متغیرهای (رونهدهای) راهبهردی یها

(روندها) را در قالب روابط و تأثیرات مستقیم و
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از مهمترین اصول در سهناریونگهاری ،شناسهایی جایگهاه

تاریخی شهر تبریز همانطور که در تصویر زیر نشان دادهشده

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

های آمهاری بها دو بهار

دووجههی تعلههق دارد کههه درواقهع بسههیار تأثیرگههذار و بسههیار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

تبريز

میزان تأثیرگذاري

میزان تأثیرپذيري

رتبه

میزان تأثیرگذاري

میزان تأثیرپذيري

رتبه

روابط و تهأثیرات غیرمسهتقیم بههصهورت مجهزا ،بهر اسهاس
نظریات خبرگان و ماتری های تشکیلشده ،ارائه میدههد .در
شکل زیر نیز روابط مستقیم در میان روندهای جاری در بافت
تاریخی شهر تبریز آورده شده است.
خالص هۀ تمههام تحلیههلهههای سههاختاری اثههرات متقابههل
روندهای جاری در بافت تاریخی شهر تبریز را که بهر اسهاس
نرمافزار تحلیل ساختاری میک مک ارزیابیشده ،بدینصورت
میتوان نمایش داد.

تصوير  :3پراكنش روندهاي جاري در بافت تاريخي شهر تبريز در پالن
تأثیرگذاري و تأثیرپذيري
Fig. 3: Distribution of current trends in the historical
context of the city of Tabriz in terms of impact and
effectiveness

میکمک نیز مشخ

شد از مجموع دوازده رونهد جهاری در

بافههت تههاریخی شهههر تبریههز ،زهههار رونههد (رونههد مسههائل
شهرنشینی ،روند زندگی ماشینی ،روند مصرفگرایی و رونهد
توسعه آپارتماننشینی) بیشترین اهمیت را داشتند و بههعنهوان
عامل کلیدی پیشران ،شناسایی شدند که وضعیتهای مختلر
این روندها درواقع شاکلۀ اصلی در تدوین سهناریوهای آینهده
موردنظر است .در این مرحله ،آیندههای باورکردنی بر اسهاس
عوامههل راهبههردی و کلیههدی شناسههاییشههده در سههه سههناریو:
سناریوی اول خوشبینانه و طالیی ،سهناریوی دوم بدبینانهه و
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همانطور که در بررسیهای نرمافهزار تحلیهل سهاختاری

فاجعه آمیز و سناریوی سوم ادامهۀ وضهع موجهود و محتمهل،
تبیین شدهاند .در این مرحله از سناریونگهاری از متخصصهانی
تاریخی شهر تبریز مشارکت داشتهاند ،از پنج نفر ،درخواسهت
تصوير  :4روابط و تأثیرات مستقیم در میان روندهاي بافت تاريخي شهر تبريز
Fig. 4: Relationships and direct influences between the
trends of the historical context of Tabriz

شد در قالب مصاحبههای عمیق ،سناریوهای سهگانهۀ شههری
خود را با توجه به نتایج بهدستآمده از نرمافزار میکمک و

جدول :3موقعیت روندهاي بافت تاريخي شهر تبريز به تفکیک نواحي مختصاتي در تحلیل ساختاري
Table 3: The position of trends in the historical context of Tabriz by coordinate areas in structural analysis

متغیر/نواحي
متغیرهای دووجهی/ناحیه شماره يک
اثرگذاري باال /اثرپذيري باال

 )1روند مسائل شهرنشیني؛
 )2روند زندگي ماشیني؛

متغیرهای تأثیرگذار/ناحیه شماره دو
اثرگذاري باال/اثرپذيري پايین

 )5روند ارتباطات مجازي؛

متغیرهای مستقل/ناحیه شماره سه
اثرگذاري پايین/اثرپذيري پايین

 )6روند حاكمیت ارز خارجي (دالر)؛

 )7روند قوانین بینالمللي؛

متغیرهای وابسته/ناحیه شماره چهار
اثرگذاري پايین/اثرپذيري باال

 )8روند دنیاگرايي/كاركردگرايي؛
 )9روند تکنولوژي ساختماني؛
 )10روند فنّاوري حملونقل؛

 )11روند تغییرات اقلیمي؛
 )12روند صنعتي شدن؛
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 )3روند مصرفگرايي؛
 )4روند توسعه آپارتمان نشیني؛
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روندها
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کههه در مرحلههۀ ارزیههابی روابههط و تههأثیرات رونههدهای بافههت

واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني-اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز

متغیرهای (روندهای) موجود ،ارائه کنند .بها توجهه بهه

موجود در بافت تاریخی که ناشی از کنترل حملونقهل بهوده،

جن

مصاحبههای انجامشده و تحلیلهای بهدستآمده ،سناریوهای

امکان گوش فرا سسردن به صدای ا ان را در جایجهای بافهت

سهگانه شهری در افق دهساله در بافت تاریخی شههر تبریهز را

بههه ارمغههان آورده اسههت .فیههاهای سههبز نیههز ازجملههه دیگههر

میتوان به شرح زیر ارائه کرد:

محوریت های تأثیرگذار در مدیریت امروز شهر تبریهز اسهت.
به عبارتی در ده سال پیش هَر از گاهی خبهر تخریهب فیهای

سناریوی اول (خوشبینانه و طالیی)

سبز به گوش میرسهید ،امها امهروزه فیهای سهبز و توجهه و

کالنشهر تبریز در گذشتۀ دهساله اخیر خهود ،بسهتر تحهو ت

حمایت از آن ،ازجمله موضوعات مهم در مدیریت شهری در

بسیاری بوده که ناشی از تغییر نگرش بهه مهدیریت شههری و

بافت تاریخی شهر تبریز است.

عمل کرده ،که در این میان بافت تاریخی شههر تبریهز از ایهن

آن بهرهگیری از فیای مجازی و زیرساختهای آن در جهت

امر مستثنی نبوده است .بافت تاریخی شههر تبریهز کهه واجهد

سو دادن مردم بهه سهمت اصهالت ایرانهی-اسهالمی اسهت.

مسائل شهرنشینی ،آثهار

تغییرات به وجود آمده در نظهام اقتصهادی شههری تحهو ت

منفی را به طرز زشمگیری کهاهش داده اسهت .مههاجرت بهه

بسیاری در شهر تبریز و خاصهه در کالبهد بافهت تهاریخی بهه

شهر تبریز ،بهتبع تقویت نظام اقتصادی شهرستانهای پیرامهون

وجود آورده ،آسهایش مهردم ،کهاهش سهبک مصهرفگرایهی،

کمتر شده است .این امر بخشی از آسهیبههای اجتمهاعی در

عدالت و تعادل شهر و توجه ویژه به کسهبوکارههای محلهی

شهر ،مخصوصاً در بافت تاریخی شهر تبریز را نیز کمتر کهرده

ازجمله اتفا های پیرامون ده سال اخیر است .توجهه بهه دیهن

است .در ده سال پیش ،شهر تبریهز جهز شههرهایی بهوده کهه

در راستای اقدامات بسهیار گسهتردۀ مهدیران و مهردم ،بسهیار

مساحت بافت فرسوده بیشتری داشته است اما این امر امهروزه

بیشتر از گذشته شده و در هر گامی که در بافت تاریخی شهر

دیگر در بافت شهر تبریز صاد نیست .مدیریت شههری نیهز

تبریز برداشته میشود ،کالبد ،ایهن حه

خهوب را بهه مهردم

در ده سال اخیر تالش بسیاری در جهت افزایش پهروژهههای

منتقل میکند .توجه به سنتهای پیشین ایرانی-اسالمی نظیهر

انسانمحور داشته و از قیدوبند پهروژهههای صهرفاً تجهاری و

همسایگی و حقو آن افزایشیافتهه اسهت درحهالیکهه در ده

ماشین محهور خهود را رهها سهاخته اسهت .انسهان و آرامهش

سال پیش در بافت ،همسایگانی بودهاند که حتی نهام یکهدیگر

روحی-معنوی وی امروزه در صهدر توجهه مهدیریت شههری

را نمیدانستند .آنچهه امهروزه در بافهت تهاریخی شههر تبریهز

تبریز ،خاصّه در بافت تاریخی شهر تبریز است.

بهعنوان واقعی فیروزۀ اسالم میبینیم ،درواقع همان آرمانشهر

ارزشهای بسیاری است در خصو

به همّت مدیریت یکسارزۀ شهری و مشهارکت مهردم ،در

ایرانی-اسهالمی مها بهوده کهه از ده سهال پهیش تهالش بهرای

جهت ارتقا کیفیت و تعالی شهر بسهیار تهالش شهده اسهت.

آرامش ،کمال و شأن انسان را شروع کردیم .نگهرش آگاهانهه

پیشتر سبک زندگی آپارتمان و برج نشینی در میان همۀ مهردم

به دنیای پیرامون و تفکر در خصهو

رویهدادهای جهاری و

همهگیر شده بود ،اما امروز گزینههای انتخابی بیشهتری بهرای

توجه به زمینۀ ایرانهی-اسهالمی ،بسهتر اولیهه در بهه حقیقهت

مردم فراهمشده و از حجم سهاختوسهاز در بافهت تهاریخی

پیوستن بافت تاریخی تبریز امروز بود.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

جهان را تحت تأثیر خود قرار داده ،با آگاهی و بینش بیشهتری

بافت تاریخی شهر تبریز ،قوت بسیاری یافته و یکی از د یهل

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

ساختار ادارۀ شهری است .شهر تبریز در برابر رونهدهایی کهه

باورهای توحیدی و وحهدت در میهان مهردم خاصهه در

بهصورت زشمگیری کاسته شده است .بافهت تهاریخی شههر
آن بسیار موفق عمل کرده است .یک مثهال سهادۀ آن رعایهت

کیفیت زندگی و جا بههای زندگی در کالنشهر تبریز و بافت

تراز ارتفاعی اسهت کهه همهه ،در قهدم زدن در داخهل بافهت

تاریخی و باارزش و زیبای آن (البته زیبایی که گذشهته بهود و

تاریخی و نظارۀ کالبد شههر ،آن را تجربهه کهردهایهم .آرامهش

امروز از آن زیبایی خبهری نیسهت ) دیگهر بهرای کسهی معنها
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تبریز در خصو

قوانین حف بافهت تهاریخی و ارزشههای

سناریوی دوم (بدبینانه و فاجعهآمیز)

ندارد .زیرساختهای فناوری و شهری در کیفیت بسیار پایین

مقیاسهای کوزک یکی دیگر از پروژهها .امها آنچهه در ایهن

است .جوانان و نوجوانان و حتی کودکان در استفاده از فیای

میان بیشتر جلوه میکند این است که ،بیتوجهی به روندهایی

مجازی بسیار بیپرواتر عمل میکنند بههگونههای کهه در ایهن

که در پی جهانیشدن بر بافت تاریخی تحمیهل مهیشهود ،بهه

فیا غر میشوند و دنیهای بیرونهی برایشهان وجهود نهدارد.

قوت خود باقیمانده است و توجه بهه بافهت ،در حهد همهان

مهاجرتهای بسیاری در این ده سال به شههر تبریهز صهورت

پروژههای کوزکی که در راستای رفهع ههی نیهازی از مهردم

گرفته و این عدم کنترل ،منجر به گسترش بافتهای مسئلهدار

نبوده است ،به جلو میرود .قهوانین سهاختوسهاز بههراحتهی

شهری شده است.

نادیده گرفته میشود ،حرائم ارتفاعی رعایت نمهیشهود .و مها

از خانهای ویالیی ،خانهای تاریخی ،فیایی دنج و آرام و زیبها

بزرگترین بافتهای پیوستۀ کشور بهود ،فاصهله گرفتههایهم و

نیست .در بافهت تهاریخی اثهری از تهاریخ نیسهت و جنگلهی

آپارتمانها و برجهای زیبایی بهجای آنها نشاندهایم.

اقتصادی بهقدری مسائل متعهددی را بهرای مهردم بهه وجهود

یکی از پیامدهای کوزک مصرفگرایهی بهیحهدومرز اسهت.

آوردهاند که دیگر کمال ،آرامش ،و دیگر کیفیتههای شههری

سیستم حملونقل بهجای بهرهگیری از روشهای نوین که بهر

جایی در هن ندارند .سردرگمی در مدیریت شههری نیهز در

بافت وزنی نیفزاید ،به همان شیوه به قوت خود بهاقی بهوده و

این سالهها تغییهر نکهرده اسهت و هنهوز تهداوم دارد .قبهول

بیشازپیش در بافت تاریخی نفو کرده و زخمههای بسهیاری

بیزونوزرای رویدادهای پیرامون و نفی خود و دزار شهدن

بر پیکر آن وارد کرده است .اما در این میان سعی شهده اسهت

به هویتهای هیبریدی و زندرگه از ویژگیهای بارز در شهر

تا سیستم اقتصادی فشار کمتری بر مردم وارد کند و بهتبهع آن

تبریز است .بارگذاریهای صهورت گرفتهه و رعایهت نکهردن

شرایط اقتصهادی و طبقههبنهدی اجتمهاعی ،شهرایط بهتهری را

عدالت و امنیت و تعادل در بافت ،بافت تاریخی را از هویت،

نسبت به ده سال پیش دارد .از طرفی تدوین قهوانین مهدون و

اصالت و ارزشهای خود بسیار دور کرده ،بهگونهای که عمالً

قوی منجر شده است تا قوانین بینالمللی بیزهونوزهرا وارد

زیزی از گذشته در هن کسی نمانده است .از مفاهیم غریهب

نشوند و اعتماد به درون بیشتر شده اسهت .فیهای مجهازی و

در تبریز امهروز ،همسهایه و حقهو همسهایگی اسهت .مگهر

زیرساختهای آن بهبودیافتهاند و بهتبع حرکتهای جوانان و

حقوحقوقی بر هم دارند؟ آنچه در کالبد امهروز بافهت دیهده

گروههایی از مردم ،توجهه بهه هویهت ایرانهی-اسهالمی کمهی

میشهود ،بهویی از دیهن و مظهاهر اسهالمی آن نبهرده اسهت.

بیشتر از پیش موردتوجه قرارگرفته اسهت .در برخهی از نقهاط

میتوان در یک عبارت امروز بافت تاریخی را توصهیر کهرد:

بافت هنوز بویی از تاریخ ،هویهت ،اصهالت ،ظهواهر اسهالمی

تسلیم ،بیزونوزرا

شهر به مشام میرسد ،اما این بخشهای کوزک نیز در حهال
نابودی است .مردم هنوز در امید حرکتهی عظهیم هسهتند ،کهه

سناریوی سوم (ادامۀ وضع موجود و محتمل)

بافت را نجات دهد اما غافل از اینکهه حرکهتههای کوزهک

با امروز میشود ده سال که بافت تهاریخی شههر تبریهز تغییهر

مدیریت شهری در برهههای مختلر میتواند خود تبدیل بهه

بسیاری بر خود ندیده است و مدیران با همان نگرش پیشهین

موجی عظیم شود که بافت را از گزند برخهی رونهدها نجهات

خود سعی در ادامه سیر مدیریت ناکارآمد ،خود دارند .امها در

دهد.

سیستم مدیریت شهری جاری است .بهعبارتیدیگر در این ده

روندهای دوازدهگانه بافت تاریخی شهر تبریز به تفکیک نشان

سال ،اتوبانسهازی و تخریهب بافهت و گشهایش آن یکهی از

دادهشده است.

پروژهها بوده و پیاده راهسازی و توجه به انسهان در برخهی از
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] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.195

این میان گاهی اقدامات مناسب و گاهی اقدامات نامناسهب در

در جههدول شههماره  4وضههعیت هههر سههناریو در قبههال

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

بیهویت از برج و آپارتمان به وجود آمده است .تورم و نظام

کسبوکارهای محلی بیشازپیش ضعیر شدهاند و ایهن

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

بافت تاریخی ،مرکز جو ن برجسازان شده و دیگر اثهری

در این ده سال از بافت زیبا و تاریخی شهر تبریز کهه یکهی از

واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني-اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز
جدول :4بررسي و ارزيابي تأثیر روندها بر آينده شهر ايراني-اسالمي در سناريوهاي سهگانه شهري
Table 4: Investigating and evaluating the impact of trends on the future of the Iranian-Islamic city in the triple urban scenarios

روندهای بافت تاریخی

وضعیت روندها در سناریوی اول

وضعیت روندها در سناریوی دوم

شهر تبریز

(سناریوی خوشبینانه و طالیی)

(سناریوی بدبینانه و فاجعهآمیز)

روند ارتباطات مجازی

* فضاي مجازي بهعنوان يک ابزار در
جهت ارتقا هويت ايراني-اسالمي بافت

* نبود زيرساختهاي فنّاورانه مناسب و
تبديل دنیاي مجازي به اصليترين هدف
در زندگي

شهرنشینی

روند مصرفگرایی

روند
دنیاگرایی/کارکردگرایی
روند حاکمیت ارز
خارجی (دالر)
روند آپارتماننشینی

روند تکنولوژی

روند قوانین بینالمللی
روند زندگی ماشینی
روند فنّاوریهای
حملونقل
روند تغییرات اقلیمی

روند صنعتی شدن

* كاهش توجه به دنیا در جهت ارتقا
اصالت ايراني-اسالمي و همدلي

(سناریوی ادامه وضع موجود)

* نبود هیچ نمادي از اين اصالت و
هويت ايراني-اسالمي در كالبد شهر و
بافت تاريخي شهر
*فاصله طبقاتي ،فقر و بيعدالتي و
مصرفگرايي در قشر مرفه جامعه موجب
سرخوردگي و مسائل اجتماعي-فرهنگي
بسیاري شده است
*دنیاگرايي بيتوجهي به ساير همنوعان
و محیطي و  ...را فراهم كرده ،مردم
بهجاي زندگي در كنار هم در حال جنگ
و رقابتهاي منفي هستند.

*بيتوجهي به هويت ايراني-اسالمي در
میان مردم رواج يافته و منجر به
فراموشي دنیاي برون در برخي شرايط
شده
*بيتوجهي به بافتهاي مسئلهدار
شهري و گسترش آنها ،تغییر در سبک
زندگي مردم ساكن بافت
*افزايش مصرفگرايي و تأثیر بر
كسبوكارهاي محلي و بلعیده شدن
آنها بهگونهاي اين كسبوكارها از
جاذبههاي زيباي بافت بودهاند.
*بيتوجهي به ساير همنوعان و توجه به
خود،

* تدوين قوانین مدون و قوي در جهت
تقويت اقتصاد داخلي

*ضعف نظام اقتصادي ،فقر و بيعدالتي،
نبود امنیت و تعادل در شهر و ...

*تأثیر بر سیستم اقتصاد و بهتبع آن در
بافت

* كاهش تمايل به آپارتمان و برج
نشیني در بافت و حفظ ارزشهاي آن

*رواج بيحدومرز آپارتمانها و برجها در
بافت ،ديگر اثري از خانه وياليي و اثري
تاريخي و  ...نیست .بافت تاريخي مثل
بقیه شهرکهاي شهر تبريز شده...

*تغییر در ساختار بافت تاريخي شهر
تبريز و كاهش پیوستگي و يکپارچگي
آن

* نبود زيرساخت و استفاده از روشهاي
بيكیفیت و نارضايتي همیشگي مردم

*بهرهگیري از روشهاي نوين در
ساختوسازهاي بافت

*بهرهگیري از فنّاوريهاي روز در جهت
تأمین مسکن مردم با توجه به نیازهاي
زمینهاي ايراني-اسالمي
* تدوين قوانین مدون و قوي در جهت
تقويت سیستم شهري
* بهتبع سیستم حملونقل هوشمند،
استفاده از ماشین در سازمان شهري
منطقيتر شده است.
*ارائه سیستم حملونقل هوشمند و ارتقا
كیفیت بافت تاريخي و حفظ آن
*توجه به طبیعت و ارزشهاي آن و
بارگذاري منطقي در پهنههاي شهري
*توجه به مردم و طبیعت و نیازهاي
آنها ،بارگذاريهاي منطقي ،فرايند
عادالنهاي به بافت تاريخي بخشیده
است.

*قبول بيچونوچراي قوانین
اعمالنفوذ از طريق اين قوانین

و

*بهگونهاي كه بي ماشین نميتوان در
بافت زندگي كرد و جابه جا شد
* نبود زيرساخت و استفاده از سیستمها
و وسايل بيكیفیت و نارضايتي همیشگي
مردم
*بيتوجهي به محیطزيست و بارگذاري
بیشازحد بر خاک و طبیعت و ...
*تمايل بر آن روزبهروز افزايش مييابد

*كنترلشده
* تأكید بر ماشین و حملونقل هنوز
نتوانسته كاهش يابد و روزبهروز بیشتر بر
بافت تاريخي تبريز فشار وارد ميكند
*از روشهاي نوين بسیار استفادهنشده
وهمان سیستم پیشین در داخل بافت
جاري است
*بيتوجهي به محیط و حتي محصور
كردن آب و كوه و خاک ادامه دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

ساختمانی

* كاهش مصرفگرايي

سوم

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

روند مسائل

*ارتقا كیفیت و مبدل شدن به بستري
براي تعالي

وضعیت روندها در سناریوی

*به دلیل مصرفگرايي ،صنعتي شدن در
داخل بافت و زندگي مردم جاري است.
] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.195
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نتیجهگیری

فرهنگی و اجتماعی انسان مطرح میشوند .بهعبهارتیدیگهر،

رونههدهای دوازدهگان هۀ بافههت تههاریخی شهههر تبریههز ،رونههد

شهر ،غنی ترین مکانی است که در گسهترهاش مهیتهوان بهه

ارتباطههات مجههازی ،رونههد مسههائل شهرنشههینی ،رونههد

نشانهها و موجودیتهایی دستیافت که محتوای تجربههای

مصرفگرایی ،روند زندگی ماشینی و روند آپارتماننشهینی،

انسان ها را مینمایانند .امروزه شهرهای جهان در مواجهه بها

بیشترین گرایش را به سمت سناریوی بدبینانه دارند .این امر

کالنروندها و روندهایی قرارگرفتههانهد کهه امهواج پیشهران

نشاندهندۀ لزوم توجه و بازشناسهی ویهژه در سیاسهتههای

جهههانیشههدن هسههتند .فراینههد تأثیرگههذاری کههالنرونههدها و

ارگانها و نهادهای مرتبط با روندهای مذکور است.

حاشیه رانده شدن اصالت و هویهت شههر ایرانهی-اسهالمی

جهانیشدن است که نیاز به بهروزرسهانی را در تمهام سهطوح

شده است و به عبارتی شهرها را بهسوی آیندهای مبهم سو

شهری میطلبد .بیتوجهی بهه ایهن موضهوع و پافشهاری بهر

میدهد .ازاینروی ،توجه به آینده ازجمله مهمترین اقدامات

فرایندهای فعلی در ساختار شهر ،زیانهای جبهرانناپهذیری را

اولیههه در مصههاف ایههن مواجهههه اسههت .در راسههتای هههدف

بر شهرها وارد میکند .په

وجهود یهک نگهرش آگاهانهه از

پژوهش حاضر ،بیست و یک روند جاری در شههر معاصهر

روندها و شناسایی اولیۀ آنها ضروری است .در ادامه بایهد بها

ایرانی شناسایی شد .در بررسی نمونۀ موردی (بافت تاریخی

توجه به زمینۀ موجود در شهر ،بهمواجهه با رونهدها پرداخهت

شهر تبریز محدودۀ حصار نجرقلیخانی) گام اول شناسایی

که روش فلسفی رئالیسهم اسهالمی ،خاصّهه نظریهۀ ادراکهات

روندهای جاری در خود شهر تبریز ،خاصهه بافهت تهاریخی

اعتباری عالمه طباطبایی ،این ابزار و زهارزوب نگرشی را در

است که دوازده روند از میان بیست و یک روند بهر اسهاس

اختیار قرار مهیدههد .در پهژوهش حاضهر بها توجهه بهه ایهن

بیشترین تأثیر انتخاب شدند .در ادامه نیهز بها بههرهگیهری از

مباحث ،مدل ارزیابی کالنرونهدها و رونهدها از منظهر روش

روندهای شهر تبریهز تبیهین شهد و

فلسههفی رئالیسههم اسههالمی (نظریههه ادراکههات اعتبههاری عالمههه

سناریوهای سهگانۀ شهری در قالب سناریوی خوشبینانهه و

طباطبایی) ارائهشده است .این مدل مهیتوانهد بههعنهوان یهک

طالیی ،سناریوی بدبینانه و فاجعه آمیز و درنهایت سهناریوی

زهارزوب نگرشی در تمامی سطوح و یهههای تأثیرگهذار و

ادامۀ وضع موجود ارائه شد.

تأثیرپذیر شهری موردبررسی و بهرهبهرداری قرارگرفتهه شهود.

تکنیک ساختاری ،جن

از موضههوعات مهههم و نیازمنههد توجههه ایههن اسههت کههه

این امر میتواند بستر و زمینۀ تحول در راستای حف اصهالت

سناریوی سوم (سناریوی ادامه وضع موجود) جهتگیری به

و هویت شهر ایرانی-اسالمی در دل بافتها شود و انشها ا

سمت سناریوی دوم (بدبینانه و فاجعهه آمیهز) را پیهدا کهرده

در سطوح شهری و شهروندی تأثیر گذارد.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.3.1

تأثیرپذیری شهرهای ایرانی-اسالمی ،موجب تیهعیر و بهه

آنچههه امههروزه شهههرها بهها آن مواجههه هسههتند امههواجی از

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

شهرها بهعنوان مهم تهرین دسهتاورد تهالش ههای اقتصهادی،

بافت تاریخی شهر تبریز را مجدداً تأکیهد مهیکنهد .از میهان

است که این موضوع نیاز به بازنگری جدّی در سیاست های

1. Megatrends
2. John Naisbitt
3. Patrick Dixon
4. MIC MAC_en_app
5. Matrix of Direct Influences
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پینوشتها

اسالمي با رويکرد تحلیل ساختاري و سناريونگاري؛-واكاوي تأثیرات كالنروندها بر آيندۀ شهر ايراني
نمونۀ موردي بافت تاريخي تبريز
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