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 ة نظرييانهاثبات گرا شناسي فرا به سوي گونه

 ريزي برنامه
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 ∗∗زاده فاطمه تقي: مترجم

 

  چكيده

 اجتماعي و سياسي ةزمينراستي   بهراگ اثباتريزي فرا  برنامهنظريه ةهاي اخير غلب در سال

كال گوناگون صورت گرفته  در اشنظريهاين اثرگذاري . برجسته ساخته استها را  نظريه

 تأثير قابل توجهي داشته گرا نوعمل و پسامدرن رويكردهاي مشاركتي، جمله در از .است

،  نشان ندادهواكنشيتفاسير گسترده ت به اين تحوالت و بسناي كه   حوزهاما. است

 و گاهيان دانشبرايهاي اكتشافي   روشها شناسي گونه. ريزي است برنامههاي  شناسي گونه

 به دقت  را عقايديانداز چشم به كمك آنهاتا بتوانند  آورند فراهم مي ارشناسان اجراييك

 شناختها براي  شناسي همين جهت گونهبه  .گذارند مي اي تأثير  ويژهرشتهكه بر  ترسيم كنند،

سعي شده كه در اين مقاله . دارنداساسي اهميت  ،ريزي  مانند برنامهمتنوعي نظري ةحوز

 مضامين اساسشناسي من بر گونه .ه شودئريزي ارا  برنامهنظريه در گرا اثباتفرا شناسي  گونه

 اين عقيده كه تمام مانند مضاميني.  استمطرح گرايي اثباتاي شكل گرفته كه در فرا گسترده

                                                 
∗  يا دانشيار دانشكده اقتصاد زمين در دانشگاه آبردين بريتاناي و  مدير مركز تحقيقات شهري و منطقه 

∗∗ گروه مطالعات و تحقيقات مركز ملي آمايش سرزمين، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و  رئيس  

 ريزي كشور بودجه سازمان مديريت و برنامه
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 ها به ميزاني زياد يا كم هنجاري هستند، مفهوم غيرخطي از زمان و پيشرفت و معرفي نظريه

 . باشد مربوطنظريه كاربرد تدوين، تفسير و كه به شناختي  هر درزمانيو  فضايي  تغييرةدرج

، ريزي است  برنامهنظريه  موجود درسنتي رويكردي است كه مخالف دوگانگي اين كارتيجه ن

 تفسير  ضمن ارائههمچنين اين مقاله. كاربست - نظريه و شكافمحتوايي-اي رويه تمايز يعني

به رد اين ايده  ،ريزي در مقياس ملي و زير ملي  برنامهنظريه از مكاني منحصر به فردمتنوع و 

 يساقي در محاكمهاي   با ايدهدنتوا ها و كاربرد آنها مي نظريه محلي از تفسيركه پردازد  مي

 .باشد سازگار ،) مليفرااغلب (باالتر 

 

 مقدمه 

د كه اساس آن ن وجود داراصي خهاي متنوع، تكاملي و رقابتي نظريه ها يا در هر موضوعي معموالً ايده

  صورت1شناسي  از طريق گونهينوعبه  اندازي به تصوير درآوردن چنين چشم. دنده  ميحوزه را تشكيل

شناسي را ابزار تحليلي مفيدي با  ، گونه)1968(ان ي تيرياكبا پيروي از) 24: 1989(اچل تايف. گيرد مي

 :داند  ميسه كاركرد اساسي زير

 .كند  مي را تصحيحمبهم برداشت غلط و ،مفاهيم مرتبط منظمبندي  با طبقه •

 سازمان ثرؤ به صورتي م راشناخت پارامترهاي يك موضوع معين،  تعريف روشناز طريق •

 .دهد مي

هاي   پژوهشمجزا براي هاي كانون و ها خصيصههاي اصلي  كردن زير بخش با مشخص •

 .كند  مي تسهيل راسازي  نظريهبيشتر،

 به طوري كه. آورد  ميوجوده  براي شناخت ب»چارچوبي«  همانند گفتمان، تقريباًشناسي گونه

تجارب را منتقل عقايد و  تحول ، زمان و تاريخها شناسي روش،  موضوعيةحوزشناخت مشتركي از 

 كساني كه در يك حوزه موضوعي خاص فعال هستند اگر  تمامها براي شناسي بنابراين گونه. كند مي

بديهي  حاضر در حال . نيستريزي نيز از اين موضوع مستثنا برنامه. ندمفيد حداقل ،دنضروري نباش

بر خالف ساير . هاست نظريه از التقاطي  از مجموعة متشكلريزي  برنامه اعالم كنيم كهاست

 نظريريزي بدنه  برنامه، پزشكي ديگر مانند هاي حرفههاي علوم اجتماعي مانند اقتصاد يا  حوزه

                                                 
١. Typology 
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 مختلف استفاده  هاي رشته حاصل از تجارب و ها نظريه بلكه از ،)1982، ننسسور ( نداردزاييدرون

 هاي غالباً گذاري اثرشناختريزي نقش مهمي در كمك به   برنامههاي شناسي  گونهنتيجه در .كند مي

 .ندا ها داشته نظريهها و  متنوع ايده

 ها از جمله  در تعدادي از زمينه آمدهپديد  توجه به تحولريزي با   برنامهةنظري 1980 ةاز اوايل ده

 ؛1992 لويس، ؛1991، 1988 ، ايوانز؛1990ارمن ( نئوليبرال و انتخاب عمومي اندازهاي چشم

 ، سندركك؛1989 ، بيوگارد؛2001آلمندينگر، (مدرن پساريزي  ، برنامه1)2000، 1996 ،پنينگتون

امبروز (هاي اقتصاد سياسي ، رويكرد)1997، 1996، 1995، 1984هچ، ( نئوپراگماتيسم ،2)1998

، در وضعيتي 3)1997، هيلي ؛1999 ،فارستر(ريزي مشاركتي  و برنامه) 1997، 1995 ، فلدمن؛1994

 . فعال قرار داشته استبيش از حد

 پردازان نظريهترسيم كنند كه را  مسيري تاتالش كردند  )1980(فل ياست و زنسال پيش همبيست 

 اجتماعي، تجارب به پردازان نظريهآنها به اين نتيجه رسيدند كه . دندكر  ميريزي دنبال مختلف برنامه

  فكرية نظري كه پايةاين موضوع با مبناي انديش .اند  داشتهتوجه بسياريهنجارها، رفتار و زبان 

 تجزيه . متفاوت استكامالً داد،  مي تشكيل1970 و 1960 هاي گراها را در دهه و روشها  گرا اثبات

اند  خوانده) 5 :1979هيلي و ديگران، (و يا پلوراليسم نظري ) 1979 ،هودسن(ت پارادايم  را شكسنظريه

، مشخص بازتاب آن مسيرهاي جديد انديشه نظري و ة از طريق كشف و توسع،هاي بعد  در سالكه

 ةنظري خود شناسي گونه يا »چارچوب«ارزيابي مجدد ديگر هر حال واكنش كمتر رايج ه ب. شده است

 شناسي گونه نياز به نظريه تحليلمعتقد بود كه ) 1989(تاچل فبراي مثال اي. ريزي بوده است برنامه

تر   پيچيدهراد آنها نهاي گذشته را روشن ك كه مسائل و تناقض  زيرا اين عمل به جاي آن،جديدي دارد

 .كرده است

فكيك شده و مبهم بوده و لعاده انتخابي، تا ريزي كاربري اراضي هنوز فوق  برنامهنظريپايه در نتيجه 

  ).23ص ( براي دانشجويان و مجريان سودمندي ناچيز دارد

ت گرفته كه أنش) 1973(ز فالودي اريزي   برنامهنظريه مسلط شناسي گونه 1980 ةتا اوايل ده

، )1973( شناسي فالودي در گونه.  داده بود ارائهاي يهرو و محتوايي نظريهرويكردي بر پايه تمايز بين 

                                                 
١. Neo-liberal and Public Choice Perspectives 
٢. Postmodern Planning 
٣. Collaborative Planning 
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ريزي   برنامهةنتيجه نظري در .ندآمد  ميريز به شمار ريزي و برنامه كاري برنامه ة ها يا ابزارها حيط روش

جوهره يا ا باالتر از ريند آكه هر دو آنها فرقرار گرفت ها و رويكردهاي منطقي  نظامتحت سلطه 

 اين موضوعبه  )1987(  و ريدل1982، پاريس )1982( توماس . قرار داده بودندريزي واقعيت برنامه

و تكنيكي فرض كرده غيرسياسي ريزي را   استدالل آنها اين بود كه رويكرد فالودي برنامه.دندكرانتقاد 

 نظريهپذيرفت كه انواع مختلفي از اين نكته را فقط ) 1987(با توجه به اين انتقادها فالودي . بود

.  است يا دستورالعملياي يه رونظريه،  ستريزي ا توجه اصلي برنامهآنچه مورد  وجود دارد اما محتوايي

 به عنوان گونه شناسي رايجي براي دست يافتن بر اي رويه-محتواييرغم انتقادهاي مذكور، تمايز  به

بخشي از اين موضوع مديون ). 1997 ،الكساندر( پابرجا باقي ماند ،ريزي و شناخت آن  برنامهنظريه

ريزي بر آن بود   برنامهةيستمي و تسلط ادبيات علمي و تجربي و سقاليريزي ع  برنامهةنظري بين ةرابط

 ).1998 ،رككدسن(

 خود ج در او1970 ة تا اواخر ده،ريزي  برنامهة و تجربنظريه در اي يهرو-محتوايياي ن مبةسيطر

هاي  گيري هاي ديگر به موضع رشتهاز  ريزي مانند بسياري ة برنامهنظر بعد از جنگ در انديش ماعـاج .بود

 .)12:1991ي، ليه(عددي منجر شد مت

 ، آندروود؛1979 هيلي و ديگران، ؛1987 ،فريدمن (همطالعچند  در يهاي متفاوت گيري موضع

 فالودي بود و يا مخالف آن به شماراي  رويه-شناسي اصولي  گونهةكنند مطرح شد كه يا تكميل) 1980

 با كهريزي  برنامه ةنظري در نظريهاي  موفقيتارائة  با) 1979(هيلي و ديگران براي مثال . آمد مي

 .)1 نمودار (ند كردشريح جديد و نوظهوري را تاضع مو انجام شد،اي يهريزي رو  برنامهةنظرياستفاده از 

 بايد به سمت اهداف رفاه اجتماعي روشيريزي   برنامهةنظرياز اين ديدگاه كه به اين ترتيب 

 ةتوسعجزء  توان  مي راريزي اجتماعي و حمايتي امه، برن)7:1979ديگران  لي وهي(گيري شود،  جهت

در مقابل  نظريه تحول در اي كه فزايندهانداز   چشم.وردآ  به شمار اي يهريزي رو  برنامهةنظري

هاي  زمينه . عمق شكاف ايجاد شده را از ميان برداشتبه وقوع پيوست، اي يهرو-محتواييشناسي  گونه

 از مدرنيست ،گشت ناپذير اي  بر هاي اساسي متعدد و به گونه  جديد يا دوباره كشف شده به شيوهنظريه

اي كه  شناسي گزينه نهدر غياب گو. شد دهنده آن بود، جدا  كه شكلاي يهرو-محتواييشته و تمايز ذگ

 را حفظ اي يهرو-محتوايي عموماً تمايز پردازان نظريه، اين تحوالت را تحليل كرد،  به كمك آنبتوان

ريزي را در   برنامهتحليلريزي نه چرايي   برنامهةنظريعالوه تحليل ماهيت متحول ه ب. كردند

 .پذيرد ميرا  آن الزاماتگيرد و نه تحوالت يا   ميبر
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. اندازهاي جديدي ارائه دهند ها يا چشم شناسي ها تالش كردند گونه نظريههرحال بعضي ه ب

لوراليسم فزون گراي نظريه و پبراي به حساب آوردن را   در اين زمينههاي اوليه يكي از تالشهودسن 

رد كه هودسن پنج رويكرد را تعريف ك ).1979 (كرد آن به چارچوبي براي شناخت ارائه مرتبط كردن

ترين  شود و آنان به عنوان صنعتگرهاي ماهر از بين آنها مناسب  ميريزان ساخته  برنامهة انديشةبر پاي

 .كنند نظريه را با توجه به اوضاع پيراموني انتخاب مي

ريزي  مهرناب ،2اندك افزاريزي  برنامه ، 1)دهم دي(  اجماليريزي برنامه :ويكردهاي مذكور عبارتند ازر

  5.ريزي بنيادي و برنامه 4حمايتيريزي  برنامه ،3يبستان-بده

نظيري  تواند عملكرد عقاليي بي  ميهر يك از رويكردهاي مذكور اگر به دست  افراد ماهر بيفتد

در رويكرد ديگري . هاي ديگر نيز وجود دارد نظريه همراه با نظريه اما امكان استفاده از هر .داشته باشد

براي دور شدن از تفكيك  ، در تالش)1980(مطرح شد، نيجل تيلر كه همزمان با رويكرد قبلي 

 فالودي و نيز اولويت هنجاري كه او براي فرآيند به عنوان موضوع اصلي اي رويه-محتوايي

 فالودي را با ةتيلور دو گانگي مطرح شد .ل بود، مفهوم جايگزيني را پيشنهاد داديريزي قا برنامه

و ) مبتني بر تجربه(شناختي  هاي جامعه نظريهاختالف بين  كهرد كدوگانگي ديگري جايگزين 

 رويكرد تيلور توسط كوك. داد  ميكيد قرارأرا مورد ت) مبتني بر عقيده و هنجاري(هاي فلسفي  پرسش

او سه نوع . نادرست استاي  رويه - محتواييكوك نيز معتقد بود كه تفكيك . توسعه پيدا كرد) 1983(

ريزي و   فرآيند برنامههاي نظريهيند توسعه، آ فرهاي نظريه: ابط مكاني ارائه دادريزي و رو  برنامهنظريه

 . دولتهاي نظريه

در كتاب را ريزي   برنامهةنظريهاي  يسشنا ترين گونه يكي از تفصيلي) 1987(جان فريدمن 

ريزي  رنامهب: ريزي را تعريف كرد  برنامهة كه چهار سنت انديشداد ارائه ريزي در قلمرو عمومي برنامه

ريزي به عنوان اصالحات  برنامه ،ريزي به عنوان يادگيري اجتماعي برنامه ،عنوان تحليل خط مشي به

هاي  سست نسبت به زمينهگرويكرد فريدمن نوعي  . اجتماعيبسيجريزي به عنوان  برنامه  واجتماعي

 ةدهند  و نشانهيم قبلي بودتي كه او ذكر كرد در واقع جدا شدن از مفاهنس چهار. آيد  مي به شمارقبلي

                                                 
١. Synoptic Planning 
٢. Incremental  Planning 
٣. Transactive  Planning 
�. Advocacy Planning 
�. Radical Planning 
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 ةپيشين بر كيد بيشترأفريدمن با ت .استريزي   دانش برنامهدربارةشتر يتر و شناخت ب توجه تفصيلي

ريزي از طريق  برنامه ةنظريبه تكثرگرايي در  ودر واقع ا. ذشتگ اي يهرو-محتوايي ز از كنار تماينظريه

 فريدمن با توان گفت كه  مياز يك نظر. پرداختطريق بررسي علت ظهور آن،  افزودن به آن و نه از

به صورتي (  در يك مقياس زماني و روابط متقابل آنها با يكديگر نظريههاي متفاوت قرار دادن سنت

 .رسميت بخشيد زي كرد و به آناندا راه ،ا استنباط غاييي » پيشرفتة را به مثابنظريه «،)طبيعي

ريزي شدند و تالش كردند كه به جاي  ظريه برنامهرويكردهاي مورد اشاره منجر به تجزيه ن

باط نشناسي واقعي كه امكان است اولين گونه .آن را نمايش دهند آنچه اتفاق افتاده است،استنباط كامل 

هاي گذشته را به داليل  شناسي ايفتاچل گونه. دكره ئارا) 1989(تر را فراهم آورد ارن ايفتاچل  عميق

 ،دستورالعملي - و توضيحيمحتوايي -اي يهعدم توجه به محورهاي رو. 1 :زير مورد انتقاد قرار داد

عدم . 3 ،اي مشترك هستند  گويي كه آنها توضيحات متفاوت پديدهها نظريهبررسي غيردقيق بيشتر . 2

توانيم اين نكته را   ميگرايي فرااثباتاز ديدگاه  .ريزي تعيين مرزهاي روشن براي موضوع تحقيق برنامه

هر . هاي مختلف، به ميزان زيادي مشابه بوده است شناسي  گونهدرفه كنيم كه رويكرد كلي نيز اضا

ريزي قرار داشت كه موارد  برنامه ةنظري ديدگاه غايي و پيشرو ضمني يا آشكار از ةيك از آنها بر پاي

 .كرد  ميهاي مختلف را تعيين اختالف اساسي بين سنت تشابه و

ريزي را   برنامهنظريهن بود كه آ گونه شناسي ايفتاچل بر ، نكات تالش براي بررسي اينجهتدر 

 ةمباحث ،)؟ريزي شهري چيست برنامه( تحليلي مباحثه. بندي كند حول محور سه پرسش اساسي قالب

 )ريزي خوب چيست؟ يند برنامهآفر( روشي مباحثه ،) شهري خوب چيست؟ةبرنام( شهري الگوي

 كم و بيش همراه با يكديگر توسعه  نظريهد كه اين سه شكلادعا كر) 1989(ايفتاچل . 2نمودار 

ند، اغلب تكميل كننده نك  مي عمل»سطوح مختلف فرآيندهاي اجتماعي«از آنجا كه در  اند و يافته

اند تمايز  هاي قبلي نتوانسته به انتقاد ايفتاچل كه گونه شناسيبدون توجه  ).28ص (آيند   ميشمار به

 ... ». قرار داداي يهرو-محتواييح كنند، او تفسير خود را كامالً در چارچوب  را مطراي يهرو-محتوايي

 روشي عمدتاً هاي نظريه)  مفيد است زيرا اساساً الف]اي يهرو-محتوايي [نهگاهنوز تفكيك دو

 مذكور ةدو گون)  و ب،آيند  مي تحليلي تبييني به شمارهاي نظريهكه  دستورالعملي هستند در حالي

 اصولي و روشي با هاي نظريهتمايز بين ). 29:1989ايفتاچل (شوند  ديده يكساني مربوط نمياساساً به پ

  واي يه رونظريه و ايفتاچل تقويت شده است كه هر دو) 1987(پذيرش اين موضوع توسط فالودي 

 .يك برتري خاصي بر ديگري ندارد ريزي مورد نياز هستند و هيچ ، براي برنامه محتوايي
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  2نمودار 
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 شناخت و ة آن در زمينالزاماتي و نظر ة فزاينددر اينجا گفتمان و پيشرفت در ارزيابي پلوراليسم

 تفكرات ةي كه در حيط به انفجارعنايتاين موضوع با  .شود  مي متوقف،ريزي  برنامهةنظريبندي  طبقه

 ينظر ةسعتوبر   كهتوان نتيجه گرفت  مي.انگيز است داده، اعجاب  سال گذشته روي30در  نظري

  انعكاس وسيعنبودهر حال بخشي از ه ب. ه استشدآن، توجه  تر  وسيع در ابعاد ذات شناختاز بيشتر

توان آنها را   ميهايي كه پيشرفت. ة اجتماعي استنظري تابعي از منبع و موتور توسعه در در اين زمينه،

 . ناميدگرا اثباتبه طور كلي فرا

 نظري مواضعدر تكثر ) 1998 برت،(گرا  انداز فرااثبات لوم اجتماعي به سوي چشمگردش كلي ع

گرايي پاسخي به رشد اين آگاهي بود  عمالً فرااثبات.  سهيم بوده است،كه امروزه با آن مواجه هستيم

، اي يهرو-محتوايي و تسلط تمايز اي يهريزي رو  برنامهةنظريكه عقالنيت ابزاري مدرنيسم موجود در 

 ،هيلي(هاي بهتري ارائه دهند  هاي بهتر يا برنامه بيني ريزان كمك كند كه پيش نتوانسته است به برنامه

ن موضوع از كار كوهن، هسه و ديگران نشأت گرفت از ديدگاه نظري اي ).1998 ، سندر كوك؛1997

عموماً در عوض و   بودندها روش علمي و ةگرا در انديش هاي اثبات جوي كشف بنيان و كه در جست

كيد أگراها به جاي ت فرااثبات. ورزند  اجتماعي و تاريخي واقعيت و انديشيدن، تأكيد مي بر چارچوبآن

كنند كه باعث ريزش اين   ميكيدأتري ت  بر بعد هنجاري،محتوايي و اي يه روةنظريبر دوگانگي 

 العملي و تحليلي را عرضه  چون هر دو عناصر دستوراي يه و رومحتوايي هاي نظريه. شود  ميدوگانگي

توانايي جداسازي .  وجود نداردنظريه براي شناخت نظريراه خنثي . شوند  ميكنند با هم يكي مي

گراهاست، مردود  توسط اثبات) فرآيند(و روش ) تحليل( تمايز بين ماده ةها كه پاي ها و ارزش واقعيت

 .شود  ميشناخته

) مدرنپسا ، نئوپراگماتيسم،مانند مشاركتي(ريزي   برنامهة نظريةزمين هاي جاري در بيشتر پيشرفت

گرفته أ منش اگر انداز فرااثبات  از چشم،ريزي مانند فمنيسم اندازهاي جديد در زمينه برنامه همچنين چشم

 ويژه از طريقه  ب، يا تعريف مباحثكفايتدر مورد  ،گيري كلي در يك نتيجه گرايي اثباتفرا .است

توان فهميد كه چرا به طور كلي نسبت به   ميين ترتيبد ب.مدرن، ترديد داردپسا اجتماعي ةنظري

اما نبايد از اين موضوع به عنوان . داشته استن وجود ي تمايل،ريزي  برنامهنظريه انداز انعكاس چشم

 موضوع  رد،لهئمس.  استفاده كرد،بندي به عنوان اساسي براي ذات شناخت دليلي براي رد طبقه

ويژگي نامشخص . هاي بسيار است  راهي از ميان راهمشكل، پيدا كردن اصولي نيست بلكه صورت به
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را تضعيف در اين زمينه  استدالل ايفتاچل ،گرا اثبات اجتماعي و فراريزي برنامههاي  جنبهبسياري از 

 كه خودشناخت  ثرؤ مفاهيم مرتبط و سازماندهي ممنظمبندي  ها با طبقه شناسي كند كه گونه نمي

حال  ر هبه. دنكن  مي را تصحيحآميز هاي غلط و ابهام  برداشت،شود نظري مي ةتوسعموجب تسهيل در 

دليل براي اين امر  كلي دو طوره ب. شود  مي تضعيفبه اين ترتيب رويكرد ايفتاچل من معتقدم كه

 ةنظري شناسي ايفتاچل براساس ديدگاه خطي و پيشرو توسعه در  گونه،نخست آنكه. وجود دارد

هاي   تكامل مكتب، در محور افقي1980 تا 1900 مقياس زماني از كيلتش  با دارد وارقرريزي  برنامه

  پلوراليسم تكاملاز به تحليل وبري ،)2 نمودار( كند  مي را در رابطه با يكديگر دنبالنظريهمتفاوت 

 چنين ديدگاه غايي و نهايي را ،گرا ااثباتانداز فر چشم. شود  مييابد و نهايتاً به نئوپلوراليزم تبديل مي

 استدالل  چنينتوان  مي،كه در سطح خام و مجرد اين ارتباط وجود دارد در حالي. داند  ميساز لهئمس

  به حسابنظريهو غير خطي ) در زمان(تر   روانة آنچه را كه توسعةكرد كه اين ارتباط ديگر جوهر

 و نظريه ةوسعدر ت] ا التقاطيي[ 1»برگزين و مخلوط كن« اصلامروزه بيشتر . گيرد نمي بر آيد، در مي

زمان و فضا در يك حالت خطي و  كه براي ارتباط با موضوع  مورد توجه است ريزي   برنامهةتجرب

 .رسد به نظر ميتر   مناسب،خطيغير

  به شمار مثالي در اين مورد، سه شاخص فوقبارة در از يكديگرها نظريهمتمايز كردن  ةشيو

 همه به توسعه و تكامل پسامدرنريزي   برنامهةظرين  پراگماتيسم و،ريزي مشاركتي برنامه. آيد مي

 خطي دنبال الگويتوان آن را در قالب يك   مي و عقايد مختلف چيزي را مديون هستند كهها نظريه

ي را در نظر بگيريم كه تمام يگرا يامي دارد؟ اجازه بدهيد بحث نسبياما اين موضوع دقيقاً چه پ. كرد

 اشاره اثباتگراييكه فرا در حالي. آن مطلبي مهم براي گفتن دارند مورد نظر در مورد نظريسه مكتب 

  داوري عدم تمايل به ةآستانها و عقايد مختلف تا  تحمل و پذيرش ارزش(گرايي  به نوعي از نسبي

  چه درون و درچههايي متفاوتي  گيري  موضع در اين زمينه داراي تمام سه مكتب مذكور، دارد)ديگران

فالسفه بوده است و در  مورد توجه  مضمونبعد به افالطونگرايي از   نسبي.هستندمابين خود 

 .در مورد آن وجود داشته است به صورتي متعادل   رقيبهم عقايد عقايد معتبر وهم هاي مختلف  دوره

 يگونه پيش برد كه مفاهيم ي خود اين»ها استدالل مخالف«  قالب در مذكور راة ايدافالطون

اشيا يا عقايد هرگز به صورتي مطلق يا غير كيفي داراي  -العاده نسبي هستند مانند زيبايي، فوق
                                                 
١. Pick and Mix  
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 يا نظريه دانش مطلق وجود داشت اما فقط در افالطوناز ديدگاه .  نيستند خود مربوط بههاي ويژگي

ارسطو به صورتي بنيادي با اين موضوع مخالف . تجريد كه هر دو از طريق خرد قابل دستيابي هستند

انداز عملي يا تجربي ماهيت حقيقي اشيا را  كرد كه چشم  ميگونه استدالل  اين، جاي آنبود و به

نام ببريم چند نفر از گرايان اگر بخواهيم  گرايان و مطلق  در اين مباحثه بين نسبي.كند  ميآشكار

گير گنشتاين درت راسل و وي، هگل، هيوم، لك، كانت،زت اليب ني، اسپينوزا،اي مانند دكارت فالسفه

 .اند بوده

هاي   پيشرفت خطي يا تكامل نيست بلكه اين نكته است كه در زمان و مكاندارد،آنچه اهميت 

اند كه امروزه  اي قرار داشته  اساسي به صورت همزمان به گونهمواضع ، سال گذشته2500  طيمختلف

 زماني نسبتاً كوتاه، ةدورگويد كه در   اين چيزي نمي گونه شناسي ايفتاچل بيش از،بنابراين. قرار دارند

 زمان ،در حالي كه در تعيين يك مكتب فكري مسلط. مكاتب نظري مختلفي وجود داشته است

 در ها نظريه :مثال. ( ضرورتاً يا حتي معموالً به پيشرفت در علوم اجتماعي مربوط نيست،داراهميت د

 براي مثال ،مدرنپسااطي بعضي از اشكال افر). يابند  مي با واقعيت تكامل»تناسب بهتر«جهت 

 در .كند  ميفعاليت آنهاجهت در نهد و   ميها ارج انداز ارسطويي را در نظر بگيريد كه به اختالف چشم

جوي دستيابي به اجماع نظر بر اساس  و ه در جستضمن آنك مشاركتي پردازان نظريهكه  حالي

 .  پذيرند  مي اختالف هستي شناختي را،ني هستنداذه االگفتمان بين

. موضوع فضاستبارة  در وارد است،شناسي ايفتاچل  بر گونهگرا فرااثباتاز ديدگاه انتقادي كه 

بعد . تنظيم كرد به صورت خطي يا غيرخطي  بر حسب زمانتوان  مي و عقايد مختلف راها نظريه

تلف هاي مخ ها و مكان  اين عقايد در زمانچراكند كه   ميوجود به توضيح اين موضوع كمكمفضايي 

هاي نظام اقتصاد سياسي كه از آدام  انداز براي مثال چشم. كيد قرار گرفتندأكيد و يا عدم تأمورد ت

اندازها  شمچاين . اسميت و كارل ماركس در انگلستان به سرعت در حال صنعتي شدن، نشأت گرفت

 ،1970 ةيل ده و اوا1960 ةهاي اجتماعي در اواخر ده  به شورشواكنشاي در  به اشكال تغيير يافته

يزي حمايتي در اياالت متحده امريكا در زماني مطرح شد كه ر برنامه.  يافتاً ظهور مجدددر پاريس

 . جنگ ويتنام تازه شروع شده بود در موردهاي دولت از جمله پرسش در مورد عاقالنه بودن سياست

 اصول ةد كه بر پايمريكاي شمالي بواديدگاه حمايتي، مفهومي خاص   بنيادي عملگرايي باةفلسف

 با  بر زمانانداز دو بعدي كه  اصلي آن است كه چشمة نكت.دوگانه ليبراليسم اقتصادي و فردي قرار دارد
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هاي متفاوت اجتماعي،   در چارچوبنظريه يا كاربرد تحول ،كيد دارد، در مورد ريشهأمفهومي خطي ت

زي حمايتي در اسكاتلند و سان فرانسيسكو ري آيا برنامه. گويد اقتصادي و سياسي چيز زيادي به ما نمي

هاي متغير اجتماعي، اقتصادي و سياسي   چارچوبباد؟ كليد گم شده فضا و رابطه آن نيك معني دار

 . است

توان ارائه  مي رويكرد ايفتاچل به عنوان يك گونه شناسي  مورد مفيد نبودندري كه دومين دليل

بندي سه گانه ايفتاچل كه قبالً  طبقه. شود مربوط ميريزي  ه برنامةنظري هاي او در بندي ، به طبقهداد

گونه  همان. گردد مي   فالودي برةنظري مطرح شده در يامحتو و يه تمايز بين روة بر پاينيزمطرح شد 

ريزي، من  شناسي برنامه  گونهبارةدر. ه استشد گسترده يانتقادبه اين تمايز كه قبالً اشاره كردم 

 ةنظري، )اگر بتوانيم(توانيم   ميبه چه ميزان ما:  مهم ديگري وجود داردةلئاعتقاد دارم كه مس

ها اين پرسش را از اذهان دور  ضيهثابت كردن فر. ريزي تفكيك كنيم  در برنامهةنظريريزي را از  برنامه

ها و   با ارزشگيمثال آميخت( هنجاري هستند بيش و  به چه ميزان كمها نظريهكرده است كه 

كند كه  گرا چنين استدالل مي انداز فرااثبات ؟ چشم )ن درون چارچوب اجتماعي و تاريخيداشترارق

 كردن  موجود جدانظريهاي  در قالب تمام مكتب.  تفكيك نادرستي استمحتوايي -اي رويهتفكيك 

 صغري و كبري چيدن درمدرن از پساريزي  برنامه ةنظريبراي مثال . ناپذير است  امكانيه از روامحتو

 هر. كند  مي شروع»ترور« ةمثاببه  اجماع  ايدههاي خصوصي و همچنين انب زبينعدم تناسب  وردم

ثير قرار أريزي را تحت ت  روش يا رويكرد به برنامهنوعتوانند هر  مي به راحتي اماهستنددو هنجاري 

 1). شود ميي ريز  از برنامه مانعبه طوركلي ييگرا  فرااثباتتوان استدالل كرد كه  مياگرچه. (دهند

شود؟ در چنين  ها مي شناسي كنارگذاشتن گونه ، منجر بهمحتوايي-اي يهآيا نپذيرفتن تمايز رو

اندازي حساس از نظر فضايي و  ريزي آيا امكان دارد كه چشم  برنامهةنظري از يشناخت چارچوبه دار

ه فقط انتقاد شديدي بر گرا ن انداز فرااثبات خطي يا غيرخطي موقت ترسيم كرد؟ من معتقدم كه چشم

 در .شناسي جايگزيني را فراهم آورد  گونهةتواند پاي  ميريزي دارد، بلكه هاي جاري برنامه شناسي گونه

 نظري با ةانديش  در پاسخ دادن به اين نكته خواهد بود كه چرا اين مقاله تالش من معطوفِةادام

شناسي جديدي از   شناخت يا گونهد كه سعي خواهم كردر همين زمينه. ايم انفجار روبه رو بوده

                                                 
 .)2001(آلمندينگر : ك.ر. 1
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 ةنظري، تمايز بين شناختاين  قالب در .ريزي ارائه دهم كه به استنباط موضوع كمك كند برنامه

جاي آن  ، تاريخيگي وابستداراي تر و  اجتماعييشود و شناخت  مي رداي يه و رومحتواييريزي  برنامه

  .گيرد را مي

 

 ريزي   و برنامهييگرا اثباتفرا

مدرن، فراساختارگرا و پسا هاي  نظريهريزي تحت سلطه  برنامهةنظري گذشته ةر حدود دو دهد

ة تري است كه در زمين  وسيعجهت در واقع اين موضوع بخشي از تغيير. گرا قرار داشته است فرااثبات

قابل . اي مختلف رخ داده استه  اجتماعي و فلسفه علم در شاخهنظريهها در  شناخت و حساسيت

و فراساختارگراها  ها مدرنپسا علوم طبيعي مانند كوهن، هسه، فيرابند، ةهاي فالسف آنها چالش ترين جهتو

اين .  انتقادي مانند هابرماس، آدرنو و هوركهايمر استپردازان نظريهو بودريال و  كومانند ليوتارد، فو

كشف قوانين « به دنبال  و به طور كلي اساس دانش علمي بود كهگرا اثباتتحوالت مستلزم رد منطق 

بوهمن،  (» عام يا اشكالي از استنتاج يكسان در تمام علوم طبيعي و اجتماعي استشناختي روش

1999 :16-17(. 

  و ندارد اعتقادي، فلسفه علم دري كاملي به معرفت شناسي ويژه به عنوان راهنما»فرا اثبات گرا«

 چالش را به مبتني بر آن -اثبات گراي هرمنوتيك يا - همچنين آن تمايزهايومنطق اين ايده 

  .)17: 1991بوهمن، (كشد  مي

دهي  ، نقش نفوذ فرهنگي در نظم)وفوك (ذهنيت قياسي، )ليوتارد( معني برتر تفكيك با ،جاي آن به

 روبه رو ،)وفوك( از كنترل جامعه شكلي مخرب قدرت به عنوان نقش جديد از كيو ادرا) بودريال(جامعه 

 .هستيم

 : آن به شرح زير استكيد أ تموردموارد گرايي و  هاي فرااثبات ويژگي

و پذيرش ) گرايي شامل طبيعت(ها  گرا اثبات هاي شناسي روشعدم پذيرش شناخت و  •

قرار تري   اجتماعي و تاريخي بزرگچارچوبها را در  نظم و ها  نظريهرويكردهايي كه

 .دهد مي

 هاي رقيب   نظريهبينگيري ما   هنجاري براي تصميمهاستفاده از سنج •

  نظريهحضور فراگير واريانس در تبيين و  •
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 ، هكينگ؛1991بوهمن و ديگران (شناخت افراد به عنوان عناصر خود تفسير و خودمختار  •

 )1980 ، هسه؛1983

هاي جديد را در برگرفت و در  شناخت ريزي  برنامهة نظريهاي مختلف به اين ترتيب جنبه

 ة تالش كردند با ايدپردازان نظريهريزان و  از آنجا كه برنامه. دادسعه تو ي مختلف ومسيرهاي متنوع

  متعدديتبعات ،ريزي  برنامهةنظري، تكه تكه شدن برخورد كنندواقعيت به عنوان يك سازه اجتماعي 

ريزي  ديدگاه سنتي برنامه.  بودنظريه ةدار شدن خود ايد لهئ آن مسةآشكارترين نتيج.  داشتبه دنبال

 استقاللو ل آ بدون ابهام ايده زبان ، بودن تجربه و معينهخنثي بودن مشاهد... «بتني بر آن را م

: 1991بوهمن(، نظريه انتخاب شاخصي، اعتقاد به جهاني بودن شرايط شناخت و نظر تعبير ها از داده

ريانس، ناپذيري، قياس ناپذيري، وا ي از تعيينيگرا به جاي آن ما با تشخيص فرااثبات. شناخت مي )2

 ة مسيرهايي كه ايد. رو به رو هستيمنظري ةتنوع، پيچيدگي و عمدي بودن در بعضي مسيرهاي توسع

 از استدالل علّي تغيير جهتگرا، مستلزم  رويكرد فرااثبات. دهد  ميال قرارؤريزي را مورد س برنامه

 .)182: 1991ميل روي،  -مور (»سازي به معاني كشف و تصديق است عنوان پايه برنامه به

گرا يا علّي در شرايط دنياي  اثبات شناسي روشكارگيري ه هاي ب  كه با دشوارييريزان براي برنامه

 پردازان نظريههر صورت براي ه ب. ندآمد  به شمار نميجديدها   بسياري از اين ايدهواقع آشنا بودند

شده است كه به ظهور و نگري مشخص   با عدم اطمينان و واپسگرايي فرااثباتريزي، دوران  برنامه

مدرن و همچنين پساريزي مشاركتي، نئوپراگماتيسم و  ظهور مجدد رويكردهاي متنوعي از جمله برنامه

 مبتني بر هاي نظريه همراه با اين تحوالت . شده است منجرفمينيسمر تعابير شامل هرمنوتيك و ييتغ

گيري  اند يا جهت ريزي منطقي يا به طور كلي رد شده ها و برنامه ها مانند نظام گرا ثباتي ااه ديدگاه

ساختن  و توانايي جدانظري ةريزي، پاي  برنامهةها در زمين گرا انداز فرااثبات چشم. اند اي پيدا كرده دوباره

ها و  آنچه به عنوان ارزش. دهد قرار ميپرسش مورد گرا،  اثبات انداز در قالب چشمرا ها و حقايق  ارزش

 . كند  ميشوند خود نامعين هستند و به تعبير شخصي بستگي دارد كه آنها را تعريف  ميهحقايق شناخت

گرا و فراتجربي و مسيرهاي متعدد  اثبات  به اشكال متنوعي كه مسيرهاينظريهتكه تكه شدن  با

بعضي از آثار معاصر .  داراي بار منفي شده است»نظريه« ةكند،  واژ  ميدرون آن مكاتب را منعكس

 :كنند  مي اجتناب»نظريه«ة كاربرد واژ  ازكالً
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كه ، سنت مباحثات خود را دارد تاريخ عقايد و تجارب و نيز هاي بشري، هر رشته از تالش

گيرد كه يا از طريق  ها، در اختيار كساني قرار مي استعارات و استدالل رازها، صورت انباني از تجربه، به

 »انبان« اين . آن رشته مشاركت دارندةدر توسع گذاري برآن،دهند و يا از طريق تأثير آنچه انجام مي

ها براي شناخت و اقدام و نيز منبع الهام براي  ها و تكنيك دستورالعمل ها، ها، مثل كننده توصيه فراهم

 . )7 :1997هيلي،( بازي با عقايد و توسعه آن است

 تنها آن نيست ريزي   برنامه درگرا  و فرااثباتگرا اثبات هاي حال اختالفات موجود بين ايده هره ب

 مستقيم« هاي شناخت، با  است و تفسيري»باز« كه انداز اين چشم. به كار برده نشود »نظريه«ة كه واژ

ريزان را كارشناسان  گراها برنامه اثبات . تضاد شديدي دارد، تر در رويكردهاي ديگر»دار  جهتو

  :آوردند  ميتكنيكي به شمار

ريزان تدوين   برنامهةهاي ارائه شده در اين زمينه كه مسئوليت اولي استداللترين  يكي از قوي

كنند بيش از  اين فرضيه سنتي ريشه گرفته است كه آنها در مورد آنچه توصيه مي از... اهداف است

 .)121 :1971چدويك،( دانند ، مي]مردم [مشتريانشان

پذيري هستند كه مانند هركس ديگر در دنياي  ريزان مشاوران خطا  برنامه،ها گرا به تصور فرااثبات

.  و نامعين وجود داردمتنوعهاي  گزينهبلكه  وجود ندارد ]مشخص [كنند كه پاسخ  مياي عمل پيچيده

سازي از  گرا به جاي توسل به مدارك عيني يا واقعيت، بر زبان و معني  فرااثباتيريز در چارچوب برنامه

ادراك جديد و رابطة آن با اين ) 1993(تر س و فاررل فيشبراي مثا. شود  ميكيدأطريق زبان ت

 . نامند  قرن بيستم، مية در فلسف1»گردش زباني«ريزي را  برنامه

ريزي، تكه تكه شدن، كلي نگري، ذهني بودن و  ي مشخصه برنامهيگرا  فرااثباتشناخت در

هاي مختلفي   شيوهها به  اند كه به اين پرسش  مختلف تالش كردهنظريه پردازان. تفسيري بودن است

ريزي   انتقادي براي برنامهةنظريمثالً .  و فلسفي ديگر گرفته شده استنظريبپردازند كه از مواضع 

پذيرد اما از نسبيت مربوط به   مي زيرا بسياري از احكام را،بوده استاي مرسوم  پايهي يگرا فرااثبات

 . كند  ميمدرن اجتنابپسابعضي رويكردهاي 

؟ دو راه به روي ما باز ريزي ارائه داد  برنامهةتوان از نظري گرايي چه شناختي مي ااثباتفربراساس 

است و سعي تمركز  نظريه مةتوسع  برايم، صرفاً رسد آن را دنبال كرده  كه به نظر مياولين راه. است
                                                 
١. Linguistic Turn 
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 اكنون به آن  دوم كه راهاما در. ، تصويري كل نگر از نظريه به دست دهدكند كه با دورشدن از آن نمي

 . گرا ارائه شود  فرااثباتريزي  برنامهة نظريشناسي گونه كه شود ميشود، تالش  پرداخته مي

 

 گرا  ريزي فرااثبات  برنامهةنظريشناسي  به سوي گونه

مختلفي براي هاي  شيوهگرا چه معنايي دارد؟  انداز فرااثبات چشمريزي در  شناسي نظريه برنامه گونه

كنم كه بر تعدادي از   مي را پيشنهادييراگ اما من تعبير فرااثبات. رد وسيعي وجود داردتفسير چنين رويك

 . ورزد  ميكيدأاصول ت

 و در قالب اند  آميختهها با ارزش  هنجاري هستند، يعني بيشوكم ها به ميزاني  نظريهتمام  •

 . اند واقع شده  مشخصيخيياجتماعي و تار

تواند از قواعد يا   نمينظريه يخي، كاربرد يا استفاده ازبا توجه به چارچوب اجتماعي و تار •

 بنابراين،. دست آيد ه بتر شناختي تجريدي از آن مشتق شده است يعني از نظريهاصولي كه 

 امكان تدوين، تفسير و كاربرد وسيله  بدينشود و  ميمنتقل از طريق فضا و زمان نظريه •

 . شود  مي فراهمآنها،افتراقي 

هاي اجتماعي و   بر حسب زمان و مكان متغير و از طريق واسطه،جاريهن ها نظريهاگر  •

 تمايزي توان گفت كه پس مي ،باشنددار  چارچوبه) ريزي يكي از آنهاست كه برنامه(تاريخي 

برقرار اي تكراري و پيچيده بين عقايد و عمل   بلكه رابطه، وجود ندارديه و رومحتوابين 

 . است

 آن است كه گرا وجود دارد، ريزي فرااثبات شناسي برنامه  براي گونهكه راهي  اين قواعدةدر ساي

اين  ثيرات وأ تپيگيري  وتعيين .نمايد كيدأ تنظريه تأثيرگذاري بر بر، اي يهرو-محتواييجاي تمايز  به

 خطي و غيرخطي و در ةشيوبه   وگيرند واسطه قرار مي، شوند منتقل مي ها ه نظريهنچگوموضوع كه 

 و هم ها نظريه تفكيك ةهم چرايي تجرب ،شوند كار گرفته مي  بهي و مكانيي مختلف زمانها چارچوب

 به طور ضمني اين ثيرات،أ در مفهوم ت.كند  تبيين مي گذشتهة در دو دهناپذيري بعضي از آنها را قياس

. گيرد را به كار ميهاي مختلف  رشتهمربوط به ريزي مباحثات و عقايد   برنامهعقيده وجود دارد كه

 . استدر مفهوم تأثيرات ملحوظ  و كاربرد آنها نظريه انواع مختلف ميانهمچنين تمايز 



 67  92ره مجله برنامه و بودجه، شما

، برعكس استفاده كنيم اين بار  را دوباره واي ه روي-محتواييمنظور اين نيست كه تقسيم بندي 

ر كا ريزي به هاي متفاوت در برنامه  به شيوهها نظريهبلكه هدف تشخيص اين موضوع است كه بعضي 

 به ميزاني ها نظريهي نيست كه تمام يگرا ك مخالف اين اصل فرااثباتي  هيچ همچنين.شوند  ميگرفته

، ممكن است نظريه  تدويناندازها مانند هاي مفهومي يا چشم چارچوب.  هنجاري هستند بيشوكم 

وتي در متفاكيفي ، مشاركت گذاري  سياستهاي  شبكهةنظريهنجاري باشند اما مثالً در مقايسه با 

هاي  كار گرفته شده از شيوهه  را تهيه شده و بنظريهتوان   ميبنابراين. دنريزي داشته باش  برنامهةنظري

ريزي  برنامه). 1994گرانت،(افتد  در واقع همان چيزي كه در عمل اتفاق مي .آوردمختلف در نظر 

 ادراكيشناسي  ري از روان ساختاري و همچنين عناصةنظري  انتقادي،ةنظرياز ) 1997( مشاركتي هيلي

 اصول هرمنوتيك و عناصر اقتصاد سياسي بنياد گذاشته شده ة انتقادي بر پايةنظري .كند  مياستفاده

دست آمده از منابع متنوع، ه  و عقايد بها نظريهاي از  كه ساختاريابي بر اساس مجموعه است، در حالي

و ديگران كه به جايگاه مشاركتي يا ) 1999، 1989(تعبير هيلي با تعبير فارستر . ريزي شده است پايه

 . اند، متفاوت است اي چسبيده مبادله

مربوط به شناختي  گرد گونه  اين اصول قرار گرفته است و از دو عقبة رويكرد من بر پاي،بنابراين

 تحول  از زمان وغايي ديدگاه خطي يا ةاين رويكرد بر پاي. كند  ميايفتاچل كه قبالً تعريف شد، اجتناب

در . پرهيز دارد اي يهرو-محتوايي از تفكيك نادرست  اين رويكرد همچنين.ي قرار داده نشده استنظر

 در نظريهبراي كمك به تعريف و ترسيم  ام كه ه دادهئ ارانظريهبندي وسيع از  طبقه، پنج 3نمودار 

 .)3ودار نم (دهد  ميرا نشان شناسي ، چارچوب گونهپسامدرنانداز  ريزي از چشم برنامه

 

    1دهنده چارچوب نظريه •

 مانند ، معنايي مشابه فضاي در تالش براي اشغال ونظريه متعدد و متنوع از اشكال گيري بهرهبا 

هاي  نظريه توان گفت كه مي )13: 1996الكساندر و فالودي، (مفاهيم پارادايم، الگو و آميزه مفهومي 

بسيار مشابه با  -ندا ي جهانييها آنها ديدگاه.  هستندمانگفتها يا  شناسي  مشابه شناخت،دهنده چارچوب

. دهند  مي شكلها را نظريهويژه ساير انواع ه  موضوعات و ببهكه توجه و سوگيري -پارادايم كوهن

                                                 
١. Framing Theory 
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كه  در حالي. دهنده به شمار آورد  شكلهاي نظريهتوان  مدرنيته را ميپسابنابراين هر دو مدرنيته و 

نام گرفته است و ) 1994بك و ديگران، (  آنچه مدرنيته انعكاسي بينويژهه ها ب بعضي همپوشي

 يا ها نظريهاي هستند كه از  هاي جهاني شناخته شده دو ديدگاه هر.  وجود دارد،مدرنيتهپسا

 يا قراردادن  دهنده در واسطه چارچوب ةنظريبنابراين . كنند  مياندازهاي مختلف جهاني استفاده چشم

اجتماعي علمي فلسفي، نقش محوري دارد شناخت  اجتماعي و ةنظري،  برونزانظريهتصفيه 

 ).هاي زير را مالحظه كنيد بندي طبقه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي  برنامهةگرا در نظري شناسي فرااثبات  گونه.3نمودار 

 

   1 برونزانظريه •

ريزي  برنامهفقط مختص كه  در حالياند  كرده مختلفي استفاده هاي نظريهاز ريزان همواره  برنامه

از ميان . اند  رابطه داشته مردمي امور، ادارهنظام با فضا، فرآيندهاي سياستگذاري يااما ،ندنيست

، كنترل و حكومتي نظام ةنظري، ادراكيشناسي   دموكراسي، روانهاي نظريهتوان   مي، برونزاهاي نظريه

. ي سطح ميانه را نام بردنظرهاي  يسم و ساير سازه محلي، ناسيونال- اجرايي، روابط مركزيةنظري

                                                 
١. Exogenous Theory 
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ريزي   برنامهةنظريبه صورت  مقاطعي از زمان در  مكان مركزيةنظريمانند  ها نظريهبعضي از اين 

 باقي »متن«، در  كنترلةنظري و  حكومتينظام ةنظريكه بقيه مانند  اند، در حالي يافتهدرونزا توسعه 

ي نظر برونزا استنباط هاي نظريه. دهند  شناخت به دست مي،يزي و مكانر اند و در مورد برنامه مانده

 بين ةاي از جامعه مثالً رابط ر عنصر ويژهبدهند بلكه به جاي آن  نميارائه كلي يا عمومي از جامعه 

 ،بنابراين. شوند  مياي قابل مشاهده مانند كاربرد ماشين و كاهش تعداد مراكز شهري، متمركز پديده

پذير   و آزموناند  اجتماعي بيشتر مبتني بر تجربه بودههاي نظريه  در مقايسه باها  نظريهلي اينبه طور ك

 . هستند

 

  1 اجتماعينظريه •

هاي مستقل اما مرتبط  ها و شناخت  واكنشاي از   بر اساس مجموعهو  اجتماعي از جامعه شناسيةنظري

» پايين-باال«رويكرد :  داردي وسيعبند  دو طبقه اجتماعيةنظري . ريشه گرفته است،از جامعه

كه نيروهاي ساختاردهنده بر افراد را ) براي مثال ساختارگرايي، كاركردگرايي، ماركسيسم(ساختارگراها 

گرايي سمبليك، نژادشناسي،  براي مثال تعامل (» باال-پايين«تر  كنند و ادراك تفسيري بررسي مي

در . دهد  ميكيد قرارأانايي انتخاب كردنشان را مورد ت افراد و توپاسخگوييكه ماهيت ) پديدارشناسي

دنبال غلبه بر دوگانگي رويكردهاي ساختاري و ه هاي اخير طبقه سومي اضافه شده است كه ب سال

 روابط مابين سازي نظريه انتقادي هابرماس از طريق نظريه ساختاريابي گيدنز و ةنظريعمومي 

اخيراً چهار حوزه در . ثيرگذار بوده استأا بسيار تنزريزي درو ه برنامةنظري اجتماعي در ةنظري. آنهاست

شناسي  شناسي و نسب  انتخاب عقاليي، باستانةنظري انتقادي، ةنظري: اند ثير ويژه داشتهأه تناين زمي

تر در   بر چرخش تفسيريتوان گفت كه  مي انتخاب عقاليي،نظريهجدا از .  ساختاريابيةنظري و وفوك

ريزي   برنامهةنظريبراي مثال . كيد وجود داشته استأريزي درونزا، ت  برنامهنظريهو اجتماعي  ةنظري

 ،1995هچ، (، نئوپراگماتيسم )1997 هيلي،(ريزي مشاركتي  ، برنامه)1998 سندركك،(مدرن پسا

1996 .( 

                                                 
١. Social Theory 
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 1شناخت اجتماعي علمي فلسفي •

آليسم و مانند  يري، رئاليسم، ايدهپذ ، ابطالگرايي اثباتهاي وسيع مانند،  بندي اين موضوع تحت طبقه

شناخت  اجتماعي است و به ةنظري علمي اجتماعي به صورت دقيقي، متمايز از ةفلسف. گيرد  ميآن قرار

ارائه  تعدادي فرضيه ،هاي فلسفي  استداللبراساس اجتماعي هاي نظريهتمام . اي نياز دارد جداگانه

 كه بارهدر اين  مثالً .اند پيوند خوردههاي اجتماعي  هايي به فرضيه ها به گونه اين شناخت. دهند مي

قرار داشته باشند يا )  ساختاريابي،مثالبراي (مبتني بر شناخت رئاليستي از برتري و ماهيت باز واقعيت 

به دنبال آن استنباط و .  باشندمتكي)  انتخاب عمومينظريه ،مثال(تري از واقعيت  به سيستم بسته

اين كار دو .  اجتماعي را آشكار كندةنظريتواند اساس   علوم اجتماعي، ميةمينانداز فلسفي در ز چشم

رسند و   مي اجتماعي خيلي مشابه به نظرنظريههاي   در سطح ظاهر، بعضي جنبه،اول آنكه. فايده دارد

هايي استدالل نمايند كه ارتباط   هم مجادله كنند يا در مورد جنبهنظران هر يك ممكن است با صاحب

ريزي   برنامهنظريه در كارگزاري بين ساختار و ةمثال در اين زمينه شناخت رابط.  موضوع  داردا بكمي

هرحال ه ب. رسد  ميو باسكار به قدري شبيه است كه يكسان به نظر دنزيانداز گ چشم. مشاركتي است

تاري كه ريز و ساخ گيرد براي شناخت رابطه بين برنامه هاي متفاوتي كه هريك به خود مي وضعيت

 . دارددقيقي مهم و الزامات ،كند  مي درون آن كارريز برنامه

 

 2ريزي درونزا  برنامهنظريه •

بيشتر . ريزي است  برنامهةآيد كه ويژ  ميوجوده  بسازي نظريهاز تمام مطالب گفته شده نوع خاصي از 

 از جمله ترديدهاي اندازهاي متفاوت ريزي، فهرستي از چشم  برنامهةنظري ةهاي موجود در زمين كتاب

ها، جامعيت عقاليي، طراحي، مشاركتي و   ماركسيسم، نئوليبرال، حمايتي، نظامةنظريمعمول 

ريزي هستند كه به طرق مختلف از چهار   برنامهةنظرياين موارد مكاتب . دهند ه ميئنئوپراگماتيك ارا

ريزي نئوليبرال از شناخت   برنامهةنظريبراي مثال، . كنند  مطرح شده فوق، استفاده مينظريهشكل 

گرايي، مفهوم الكين در مورد انديشه  گرا در مورد طبيعت اثبات انداز ، چشمبستههاي  فلسفي سيستم

 انتخاب منطقي در مورد به حداكثر رساندن مطلوبيت فردي و ةنظري،  انسانتهي از ساختار قبلي

                                                 
١. Social Scientific Philosophical Understandings 
٢. Indigenous Planning Theory 
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 وجوده اقدام جمعي جامعه را ب كه از طريق  ساخته شده استها به عنوان افرادي شناخت انسان

توان به سادگي از تركيب انواع ديگر شناخت  درونزا را نمي ةنظري ،انداز فراتجربي اما در چشم. آورند مي

 نظريهثيرات مهم نيز در تدوين أفضا، زمان، چارچوب نهادي و دولتي و ساير ت. به دست آوردنظري 

ريزي نئوليبرال   برنامهةنظرياست كه براي مثال  معناين مطلب بدان. كنند بازي ميدرونزا نقش مهمي 

 نهادي و مكاني جاري وسيله هاي نظامهاي مختلف است بلكه از طريق  اي از شناخت نه تنها آميزه

اي تغيير يافته است كه نه فقط مناسب با شرايط دولت بريتانيا باشد،  يعني به گونه. قرار گرفته است

 . ي اين كشور نيز تناسب داشته باشدريز  برنامههاي بلكه با نظام

نماي   دورةشناسي در زمين اين گونه. دهد  ميهئ و روابط آنها را ارانظريه شكل از پنج ،3نمودار 

نظريه  در ساخت، تعبير و استفاده از نظريهريزي شامل نقش انواع مختلف   برنامهةنظريجاري 

، نظريهحال در ميدان شلوغ  هره ب. دهد  ميستهاي كليدي را به د ريزي درونزا، بعضي شناخت برنامه

، كه از  استريزي  برنامهنظريهشناسي فقط چارچوبي براي شناخت بيشتر مواضع فردي در مقابل  گونه

 .اميد است كه ذكر يك مثال اين موضوع را روشن كند.  خواهد شدروشن نظريه ةطريق شجره نام

در  مواضع متعدد موجود ،ريزي مشاركتي  برنامهةنظريمدرن يا پساريزي   برنامهنظريهصحبت از 

  اگرچه رويكردبنابراين .دارد  پنهان نگاه ميزماني و مكاني آنها را انتقال  ونظريه تفسيرانتخاب و 

  متفاوتكامالً نامد  مي2 مشاركتينظريه و دومي 1ارتباطينظريه ر و هيلي نسبت به آنچه اولي تفارس

هاي ارتباطي   نظريهدر حالي كه هر دو از . دهنده متعلق هستند وب چارچنظريه، اما هر دو به است

هر . كند را كامل مي  گيدنز، آن3كنند، فارستر با پراگماتيسم و هيلي با ساختاريابي  ميهابرماس استفاده

ريزي    ارتباطي فارستر با آگاهي از برنامهنظرية. ثر از زمان و مكان استأدو رويكرد به روشني مت

 ، كه هم از ديدگاه نهادي و هم فرآيندها و نتايج)كيدش بر پراگماتيسم ررتيأبه سبب ت(متحده اياالت 

 ،يابي تعبير هيلي به دليل توجه آن به ساختارو راز اين .توسعه يافته است ،تر است تر و ماليم متنوع

  به ساختارجممنس و دست براساس آن فرآيندها و نهادهاي يكزيرا . به بريتانيا دارديگرايش بيشتر

 .كند  مي نتايج كمكدستاوردها و 

                                                 
١. Communicative 
٢. Collaborative   
٣. Structuration   
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كند، بلكه   مي مشابه را ترويج و تسهيلهاي نظريهشناسي بين  شناسي مورد نظر نه تنها نسب گونه

 ريزي درونزا ، فراهم  مختلف برنامههاي نظريه موجود بين تها و تشابها چارچوبي براي كشف تفاوت

، )1989فارستر، (ارتباطي  -ريزي درونزا  برنامهةنظريل  روابط مابين سه شك4نمودار  .آورد مي

نمودار مذكور به دنبال ارائه . دهد  ميرا شرح) 2001آلمندينگر، (مدرن پساو ) 1997 هيلي،(شاركتي م

گرايي   مختلف مانند واقعهاي نظريه انطباقاما از .  استمذكور هاي  نظريهنةگا  سهضعا بين موةرابط

به دنبال  .دهد  ميي مختلف را نشاننظرضع ا، روابط متقابل وانطباق بين موگرايي  و نسبيانتقادي

 اجتماعي، فلسفه ةنظريثيرپذيري أ، تتفسيردهنده اين سه   قالبةنظري قبلي، ةشناسي ارائه شد گونه

 ريزي درونزا مشخص  برنامهةنظري برونزا از زمان و مكان را براي تشكيل ةنظرياجتماعي علمي و 

گرا داللت  شناسي واقع  هستيبر مورد فارستر و هيلي، چارچوب انعكاسي مدرنيستي آنها در. كند مي

 يعني اين معنا را كه آنچه ما تجربه يا مشاهده. كند  ميگرا را رد شناسي واقع هستي ،فرانوگرايي .دارد

اي از  انده آميزهچنين واقعيتي وجود ندارد و آنچه براي ما باقي م. كنيم، نماينده واقعيتي نهايي است مي

 را مطلبآلمندينگر اين . ناپذير است نهايت ايدئولوژي قياسدر ، عقيده شخصي و »هاي زباني بازي«

مدرن موضوعي پسا ةنظريپذيرد كه   ميو استدالل آن راانتقادي گرايي  كند و به جاي آن واقع  مينفي

 . استگرفتهمعرفت شناسانه را با موضوعي هستي شناسانه اشتباه 

 اجتماعي نيز سه موضوع مشخص و البته مرتبط وجود دارد تركيب ساختاريابي هيلي ةنظري بارةرد

 و پسامدرن نظريهو عقالنيت ارتباطي هابرماس، تركيب پراگماتيسم و عقالنيت ارتباطي فارستر، و 

قبالً . ارد، به ميزان زيادي تداخل وجود دة برونزاي هر سهنظريمابين نهايت آنكه . انتقادي آلمندينگر

زمان و مكان در   مشاركتي و ارتباطية نظري مواضعهچگونام كه   اين مطلب صحبت كردهدر مورد 

 .انتقال پيداكرده است

ن پرسش آن اولي. شود ، دو پرسش مهم مطرح مي مورد نظرگرايي اثباتشناسي فرا  گونهمورددر 

هاي  شناسي  موجود در رابطه با گونههاي بر دشواريگرايي  فرااثباتشناسي  است كه چگونه اين گونه

 تعيين له كلي رائ دو مسمدرنپساانداز  شناسي ايفتاچل از چشم گونهمورد من در  كند؟  ميديگر غلبه

-محتوايياي كه از تفكيك   و استفادهنظريهريشه داشتن در ديدگاهي خطي و پيشرو از -ام كرده
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 خطي و نگاهيبه جاي تأثيرات ونه تمركز بر  كه چگشد ذكر همقبالً . ه است به عمل آورداي يهرو

هاي  نظريه مرتبط به تفسير منحصر به فرد بودن توازن يا ،ريزي  برنامهةنظري بر متعدد هايپيشرو، اثر

همچنين گفتمان مربوط به تمايز . دهد  ميكيد قرارأ آنها را مورد تزماني و فضايي واريانسمختلف و 

 .گيرد  ناديده مي،كيب آنها به منظور دستيابي به كليت واحد را با تردستورالعملو  محتوابين 

تواند پاسخگوي كاركردهاي ارائه شده قبلي   ميدومين پرسش آن است كه آيا گونه شناسي مذكور

ها وجود دارد، آن  شناسي از گونه) 1968( شناخت تيرياكيان بارةاي كه در لهئمس توسط تيرياكيان باشد؟

ادعاهايي بر اين مبنا كه . ت قرار داشنظريهگرايي از  چوب مفهوم اثباتچار است كه شناخت او در

ها و   را توصيف كند، ممكن است زماني كه مثالً نظام»هاي برجسته ويژگي «تواند  ميشناسي گونه

تا زماني كه  تر باشند شوند، قابل قبول  مي مكاتب اقتصادي سياسي مقايسه و مقابلههاي نظريه

تفاوت آنها در اصل  كنند و  ميكنيم كه رويكردي وسيعاً تفسيري را دنبال  مييسهمقا هايي را نظريه

عالوه برآن اغلب اختالفات مهم اما . اند كيدي است كه بر برخي مطالب داشتهنيست بلكه در تأ

شناسي بايد آن را شناسايي كند اما روشن كردن   وجود دارد كه گونهنظرينامحسوس در داخل مكاتب 

مدرن برچسبي است كه بسياري از مواضع را پساريزي   برنامهةنظريمثالً . ند دشوار باشدتوا  ميآن

 )1984(ليوتارد . كند  ميهاي متعدد را از يكديگر جدا پرسش مربوط به اختالف، برداشت. دكن پنهان مي

وضوع را او اين م. دكركيد أامدرنيسم تپس ةكنند تفاوت و تنوع به عنوان ويژگي تعيينبر به درستي، 

وجود ه  بايد بدر زمان غيرضروري همويژگي به قدري مهم هستند كه حتي دو كه اين   كرددرك

 مدرنپساريزي  پردازان برنامه نظريه. آمد هر نوع اجماع نظر در اين زمينه به مثابه ترور به نظر مي. آيند

 كند در  ميز ليوتارد پيرويبه طور كلي ا) 1997( سوجا. اين موضوع دارنددربارة هاي متفاوتي  برداشت

مدرن پسامدرن باشد، اما پسامعتقد است كه تنوع ممكن است ترجيع بند ) 2001(حالي كه آلمندينگر  

 ةپرسش اين است كه نقش. گيرداگر بخواهد معنايي داشته باشد بايد همگني و مدرنيته را نيز دربر

ة نظريشناسي وجود  گونه سطح مجردتر، در ريزي در چه مقياسي بايد ترسيم شود؟  برنامههاي هنظري

كند، اما ممكن است ارتباطات و روابطي را از دست بدهد كه در   ميامدرن را مشخصپسريزي  برنامه

 . موضوعاتي مانند اجماع، با مدرنيسم داردموردويژه در ه ها ب بعضي جنبه
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 بيشتر بلكه وعات نه تنها كمتر نشده، بر بعضي موضكيدأريزي، اختالف در ت  برنامههنظريبا تنوع 

 ها  نظريهتر  تيرياكيان مانع ترسيم تفصيلياگرچهاين ضرورتاً موضوع اصلي نيست، .  شده استنيز

 و »هاي اصلي زيربخش «هايي مانند ويژه استفاده از واژه ه ب، اوشاخصشود، اما روح حاكم بر  نمي

حتي اگر .  سازگار نباشدگرا اثباتضاي فرا، ممكن است با ف»تعريف شده دقيقاًپارامترهاي «

هاي  زيربخش« به اصطالح تيرياكيان يا متفاوت كيدهايأهاي اصلي را بتوان تعيين كرد، ت زيربخش

هيم را بتوان به صورت به روشني معلوم نيست كه مفا. به همان اندازه مهم هستند ،»فرعي

هاي  اي از بخش  مجموعه»نظام يافته«از واژه اگر منظور تيرياكيان . بندي كرد قهطبتري  يافته نظام

كيد بر أامدرن يعني تپسمتصل و مرتبط فعال به صورت موجوديت واحد باشد، خالف يكي از مفاهيم 

 عمالً به كاركرد آن »نظام يافته« واژهكاربرد  .خواهد بود در اين زمينه گفتمانبودن  نباز بودن و كافي

 چيزي ،بندي موضوعات مرتبط  طبقه حاصل از و سردرگميهاشتباهاي  در زمينه تصحيح برداشت

 .دارد  ميرا از ميان بر مشكل كند و حذف آن اين  اضافه نمي

 اما .دهد  مي وسيع، سازمانتأثيرات مكاتب و مورد در  ، شناخت راشناسي كه قبالً ارائه كردم گونه

يا ( ،»كند به روشني تعريف نمي را معين موضوع  يكپارامترهاي«خواهد   ميگونه كه تيرياكيان آن

جبار  ا يا با ومدرن انتظار داشتپسافضاي  توان در چنين روشني و وضوحي را نمي). نبايد تعريف كند

 نهايت آنكه در حاليدر .  درجه مطرح استبارةتوان گفت كه اين موضوع در  ميمجدداً. وجود آورده ب

را تعيين هاي مشخص  ، ضرورتاً ويژگيهدها را توضيح د شناسي من ممكن است زيربخش كه گونه

اي است، چارچوبي بر مبنايي  ها بيشتر درجه ع كه اكنون اختالفاما با پذيرش اين موضو. كند نمي

 .آورد  فراهم ميكنكاشي براي چنين ،تر مستقل

 هاي شاخصر است، همان سازگا تيرياكيان ة ارائه شدشاخصشناسي من با  در حالي كه گونه

شناسي الزم است  كاركردهاي گونه. نامناسب باشند ،امدرنيستپساست خود براي فضاي مشابه ممكن 

 شناخت و ها نظريهها و   حضور فراگير واريانس در تبييننظريه، بر ابعاد هنجاري اثبات گراكيد فراأ تبر

 درتغيير جهت به طور كلي اين امر مستلزم .  حساس باشند، بيشترتري كه با آن همراه است ذهني

كيد بيشتر أت، به سمت ايفتاچل ةشيو به نظريهها جدا از تعيين مكاتب  شناسي كيد بركاركردهاي گونهأت

 .ثير را مفتوح باقي گذاردأ ت آنة فرصت تفسير دامنتري است كه   در سطح وسيعاتثيرأ و تابر محتو
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 بندي جمع

 براي كمك به به همين دليلو ،  دارداي انداز متنوع و چند پاره ريزي چشم  برنامهةنظريامروزه 

ة  ديگر و تجربنظم و انظباطي مختلف، نظر مكاتب بارة و توضيح اين مواضع دردهيسازمان

شناسي و همچنين  مفهوم گونه. شود احساس مي از هميشه شناسي بيشتر ، نياز به گونهريزي برنامه

 ةنظريشناسي جديد در  ونهگ. اند  تغيير جهت دادهگرايي اثباتفراظر  نتحت ي واقعيها شناسي گونه

 ةنظري تحول در و فتمانگ اجراييهاي علمي و ؟ براي كادر دارداي  بالقوهالزامات چه ريزي برنامه

د نوري نتوان  ميها شناسي گونه. حالت نامربوط است در بهترين حالت مبهم و در بدترين ،ريزي برنامه

 و گفتمان مذكور دربارةيب شناخت بيشتري  و به اين ترتداننبتابقوي بر اين گونه مباحث نامفهوم 

 كساني را فراهم آورد كه به گفتمانهمچنين الزم است كه امكان . آورندارتباط آن با عمل فراهم 

  به كاررفتهكيدأ كه در اصل و تآنجاويژه ه  ب.اند  كنارگذاشته شدهعلت ماهيت بغرنج بسياري از مباحث

ي مختلف، نظر موجود در مكاتب هاي  اوقات اختالفاغلب. در مكاتب فكري اختالف وجود دارد

توانند  ميهاي مذكور  اختالف .  مبهم و با اهميت هستند،هاي موجود مابين اين مكاتب  اختالفةانداز به

كيدهاي متفاوتي كه بر اختالف و اجماع در أبراي مثال ت. ازي را رقم بزنندس هاي سرنوشت شكست

 .مورد آن صحبت شد  دارد و قبالً درامدرن وجودپسريزي   برنامهةنظري

 نظريه ة شده نقشمطرحشناسي  از اينجا به كجا برويم؟ اين ادعا كامالً درست نيست كه گونه

 چارچوب يا ]شناسي ياد شده گونه [تر آن است كه بگوييم كه درست. دهد ميريزي را  ارائه  برنامه

 گرا اثباتاندازي فرا اي كه ضرورتاً در چشم نقشه. ارائه نمايد اي دهد كه چنين نقشه  ميابزاري به دست

بدون ترديد چنين . اند  بودهنظريه تحولويژه آنهايي متكي است كه درگير ه بر برداشت افراد ب

ريزي    برنامهةنظري خط سيررسد   ميويژه آنكه به نظره ب. كنند هايي نقش حساسي را بازي مي نقشه

تداوم واگرايي، شبيه جهان در حال گسترش هميشگي، . ستا و نه همگرايي آن نظريهدر واگرايي 

آورد كه در قالب آن   مي را پيش چشمامدرنپسهاي خصوصي ناسازگار و قياس ناپذير  كابوس زبان

شناسي  گونه.  كردبه هم متصل ها راتوان آن اي زياد است كه نمي هاي موجود بين افراد به اندازه فاصله

كند شناختي از اين   ميپذيرد اما تالش  شد، اختالف را ميارائهاين مقاله   مانند آنچه درگرا اثباتفرا

صورت به اين . شود همگني يا ناهمگني افراط در كه مانع از  به دست دهد متنوعاًمواضع ظاهر

 مشاركتي تناسب دارد كه براي پيمودن مسير بين اختالف و ة با روح پروژشناسي فرااثبات گرا گونه
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ريزي در قرن بيست و   برنامهنظريهاين موضوع  باالتر از همه، چالش . كند ميكساني  تالش ي،تشابه

 .يكم است

 تحولها و همچنين  شناسي شامل گونه»  بزرگتصوير« گو از و از طريق گفتاين چالش 

 يهمراهو مانند آن،  مشاركتي ،امدرنپس، سمفردي يا مكاتب نظري مانند پراگماتي ةانديشهاي  حوزه

 توازن ،ها شناسي  مانند گونهنظريهاي   و چارچوبنظريهتحول بين كه شواهدي وجود دارد . شود مي

 ةنظري براي تواند مي صرفاً امراين ). 2000شتاين، ينفا: ك.ن( است وقوع شرف در موردنظر

 . مفيد باشد،ريزي  برنامهةتجربريزي و  برنامه
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