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چكيده
موضوع جمعيت تهران و ورود مهاجران جدید به آن همواره یكی از مسائل دولتمردان ،سياستگذاران و برنامهریزان بوده
است .به گونهای که از دهههای ميانی سده حاضر این امر همواره یكی از دلمشغولیها بوده و موضوع را به عنوان تهدیدی
برای مسائل اجتماعی ،زیست محيطی ،بهداشتی ،آمادگی در برابر بحرانها و  ...مورد توجه جدی قرار دادهاند .با این حال
اقداماتی که تاکنون در جهت جلوگيری از افزایش جمعيت تهران صورت گرفته ،نتوانسته است موفقيتی را بدست آورد و
علیرغم همة فعاليت های مذکور مشكل جمعيت و مهاجرپذیری تهران همواره وجود داشته است .در این مقاله با استفاده
از تحليل الیه الیه علّی به عنوان یك روش آیندهپژوهی جهت شكافتن الیههای مختلف که به موضوع افزایش مهاجرت به
تهران دامن میزنند ،سناریوهای مختلفی برای آینده در نظر گرفته میشود .در این راستا بر اساس تحليلهای مربوط به
الیههای پایينتر و با توجه به ميزان عدم قطعيت و اهميت ،دو پيشران «الگوی توسعه» و «جهتگيری فرهنگی» شناسایی
شده و براساس آنها سناریوهای مورد نظر طراحی گردیدند.
واژههای كليدی :تحليل الیه الیه علّی ،ساختارشكنی ،سناریو ،ليتانی ،علل سيستمی ،گفتمان /جهانبينی ،استعاره/
اسطوره.
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 -1مقدمه
در طی سالهای اخير مسأله جمعيت تهران همواره
توسط برخی از مسئولين ،کارشناسان و متخصصان
حوزههای مختلف در محافل رسمی و رسانههای جمعی
مطرح گردیده و عمده افراد مذکور استدالل نمودهاند که
شهر تهران در شرایط موجود نه تنها ظرفيت پذیرش
مهاجران جدید را ندارد بلكه تكافوی نيازهای وضعيت
جمعيتی موجود را هم ندارد و تهران با مسائلی از قبيل
آلودگی هوا ،ترافيك ،کمبود فضای پارکينگ ،کمبود
مسكن و باال بودن هزینه خرید یا اجاره آن ،کمبود فضای
سبز و  ...دست به گریبان است .همچنين مسأله ميزان
آمادگی تهران در شرایط بحرانی نظير زلزله و
آسيبپذیری آن از دیگر دغدغههای مسئولين میباشد.
به همين خاطر با یك مررور مختصرر در مطبوعرات و
روزنامهها به راحتی میتوان دریافت کره مسرأله جمعيرت
تهران یكی از موضوعات نسبتاً ثابت آنها مریباشرد .عرهوه
بر این در طی سالهای گذشته طرحهای مختلفری نيرز در
مراجع رسمی نظير مجلس شورای اسهمی و هيأت دولت
در خصوص کاهش جمعيت تهران ارائه گردیده اسرت کره
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 تصویب قانون در خصوص ممنوعيت اسرتخدام در
تهران (سال )1331
 معافيت مالياتی پنج ساله صنایعی که در استانهای
دیگر یا خرار از محردود  120کيلرومتری شرهر
تهران استقرار یابنرد و اعطرای برخری تسرهيهت
بانكی برای اینگونه صنایع (اوایل دهه )1340
 تصویب نامه هيرأت وزیرران مبنری برر ممنوعيرت
ایجاد صنایع توليردی ترا شرعاع  120کيلرومتری
شهر تهران (سال )1346
 ایجاد قطب های صنعتی در سرایر منراطك کشرور
نظير تبریز ،اصفهان ،قزوین ،اراك و ...
 تصررویب قرروانين مربرروط برره ایجرراد شرررکت
شهركهای صنعتی در شهرهای کوچك و مناطك
محروم (سالهای  1360و )1362
 تصویب آیين نامه ایجاد تسهيهت جهرت شراغلين
دولتی متقاضی انتقال از تهرران و کهنشرهرها بره
سایر شهرهای کشور (سال )1336

 تصویب آیين نامه اعطرای تسرهيهت بره کارکنران
دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهرران
(سال )1333
 تصویب قانون امكان سنجی انتقال مرکز سياسی و
اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرران
(سال )1394
مرروارد فرروه تنهررا منحصررر برره بخشرری از طرررحهررا و
سياستهای مراجع رسمی در خصوص کاهش جمعيرت و
به عبارتی سبك کردن شهر تهران بروده اسرت و اگرر بره
فعاليتهای مذکور ،فعاليرتهرای مطالعراتی ،تحقيقراتی و
اجرایی دیگر صورت گرفته توسط سرازمانهرای دولتری و
بخش غير دولتی را اضافه نمایيم ،در مییابيم که یكری از
مهررمترررین مسررائل برروده اسررت .از طرفرری نيررز مهحظرره
میگردد که با وجود اتخاذ برخی تصميمات اجرایی توسط
دولت از سال  1331ترا کنرون ،نره تنهرا ایرن تصرميمات
نتوانسته اسرت از پدیرده مهراجرت بره تهرران و افرزایش
بی رویره جمعيرت آن جلروگيری نمایرد ،بلكره در بيشرتر
مقاطع زمانی شاهد افزایش نرخ مهاجرت به تهران هستيم
و این امر نشان از ناتوانی و شكست نسربی سياسرتهرا و
تصميمات اتخاذ شرده و اقردامات صرورت گرفتره در ایرن
زمينه دارد .بدین ترتيب به نظر میرسد که موضروع بایرد
به شكل عميك تری مرورد تحليرل قررار گرفتره و سرطوح
دیگری را جهت سياسرتگذاری و اتخراذ اسرتراتژی مرورد
هدف قرار داد.
برای این منظور باید ابزارهای مناسبی انتخرا گرردد
ترا بررا بررسرری همره جانبرره و عميررك موضروع نسرربت برره
پيشبينی تدبيری ابعاد مختلف موضوع و نترایج احتمرالی
راهكارها و استراتژیها در آینده اقردامات مروثری صرورت
گيرد .یكی از مناسبترین ابزارهرا بررای تحليرل دقيركترر
موضوع و پيشبينی آیندههای مختلرف در خصروص ایرن
موضوع ،استفاده از روش «تحليل الیه الیه علّی» 1است.
بررسی روششناختی تحليل اليه اليه علی
 تعريف تحليل اليه اليه علی
روش تحليل الیه الیه علی بره عنروان روش و نظریره
تحقيقاتی نسربتا جدیرد توسرط آقرای سرهيل عنایرتالره
( )2004ایجاد و معرفی گردید و به عنوان یك نظریره بره

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،201بهار 72 / 2931

دنبرال ترکيرب و یكپارچرهسرازی دیردگاههرای تجربری،
تعبيری ،انتقادی و یادگيری حين عمل است .کاربرد آن به
عنوان یك روش به معنای پيشبينی آینده نيست بلكه به
معنای خلك فضاهای تحول ساز برای خلك آیندههای بدیل
است و احتماالً در توسعه یك سياست مؤثرتر ،عميركترر،
جامعتر و بلندمدتتر مفيد است (عنایرت الره ،1333 ،ص
 .)10تحليل الیه الیه علّی یك متردولويی اسرت کره بره
دنبال کاوش در زیر نشرانههرای ظراهری و سرطحی یرك
موضرروع برررای کشررف بنررای سيسررتمی ،سرراختاری و
جهانبينی آن موضوع است .ایرن روش اجرازه حفراری در
زیر گزارش سرطحی احساسرات و واکنشرها بررای کشرف
دیدگاهها و بينشهایی که اغلب ناخودآگراه و بيران نشرده
هستند و موضروع مرورد نظرر را تحرت ترأثير قررار داده و
هدایت میکنند را می دهد و بدین ترتيب اجازه مریدهرد
که طيفی از معانی مرتبط با موضوع مورد شناسرایی قررار
گيرررد و موضرروع را در داخررل یررك سرراختار اجتمرراعی
گسترده تر که در دورن آن احساس و تجربه میشود ،قرار
میدهد ( .)Conway,2012به طور کلی تحليل الیره الیره
علّی یكی از موفكترین ابزارهای جدید در دسترس است و
به طور وسيعی استفاده میشود .زیرا این روش فرصرتهای
زیررادی را برررای انعكرراس ،درك و تفكررر جدیررد فررراهم
می نماید .از نقطه نظر ترکيبی ،این روش تمایل به تاکيرد
کم بر توسعه درونی فردی و تأکيد زیاد بر عوامل فرهنگی
دارد ( .)Slaughter, 2008الیهبندی به طور بالقوه میتواند
منجر به باالترین کيفيت آیندهنگاری شود .الیهها بره ایرن
خاطر مهم هستند کره ابعراد چندگانره ای بررای واقعيرت
اجتماعی وجرود دارنرد کره در سرطوح معرفرت شرناختی
مختلف عمل می نمایند .برخی از این سطوح کرم عمرك و
برخی دیگر عميك هستند .به جای تمرکرز برر درسرتی و
نادرستی ،سطحی بودن و عمقری برودن توصريف گرهرای
اصلی مریشروند ( .)Inayatullah, 2012جيمرز دیترور- 2
رئيس برنامه آینده های بردیل در گرروه سياسری دانشرگاه
هاوایی -در خصوص روش مذکور چنين عنوان می کنرد:
« ایرن روش ،نخسرتين نظریره و روش جدیرد و عمرده
آیندهپژوهی پس از روش دلفی در تقریباً چهل سال پيش
است .روش تحليل الیه الیه علی یك روش بسيار مطلو
جهت طبقهبندی دیدگاهها و مهحظرات مختلرف دربراره

آیندهها و استفاده از آنها جهت کمك به تفكر گروههرا بره
شيوههای بسيار مؤثرتر نسبت به کاربرد الیههرای منفررد
آنگونه که در اکثر نظریرههرا و روشهرا بره کرار مری رود،
است ».روش تحليل الیه الیره علّری اجرازه کالبدشركافی
گذشته و حال را برای ایجاد آیندههای بدليل میدهرد ترا
اینكه فقط به پيش بينی سراده آینرده مشرخر براسراس
دیدگاه تجربه گرایی محدود پرداخته شرود .ایرن روش ،برا
چارچو بنردی مسرأله نهایتراً راه حرلهرای آن را فرراهم
می سرازد .بنرابراین چهرارچو هرا بری خاصريت و خنثری
نيستند و بخشی از تحليل می باشند .این روش ادعایی یرا
بحثی در مورد هيچ حقيقت خراص و منحصرر بره فرردی
ندارد .اما کشف می کند که چگونره یرك گفتمران ممتراز
میشود .اینكه وقتی یك گفتمان غالب میشود ،چه کسی
نفعی بدست می آورد و چه کسی از دست میدهد .تحليل
الیه الیه علّری نيازمنرد ایرن اسرت کره محقرك در ميران
الیه های مختلف منتهی به سؤاالت آینرده مربهم حرکرت
کند و واحدهایی از تحليل مسأله ایجاد نماید .این رویكرد
الیهای منحصر به فرد به کاربر اجازه میدهد ترا در آینرده
تعمك نموده و داستانهای ناخودآگراهی کره بررای ایجراد
حس واقعيت شكل یافته اسرتفاده شردهانرد را شركافته و
تحليل نماید ( .)Hoffman, 2012الیهبندی به طور برالقوه
می تواند منجر به باالترین کيفيت آیندهنگاری شود .الیهها
به این خاطر مهرم هسرتند کره ابعراد چندگانره ای بررای
واقعيرررت اجتمررراعی وجرررود دارنرررد کررره در سرررطوح
معرفتشناختی مختلف عمرل مرینماینرد .برخری از ایرن
سطوح کم عمك و برخی دیگر عميرك هسرتند .بره جرای
تمرکز بر درستی و نادرستی ،سطحی بودن و عمقی بودن
توصيف گرهای اصلی میشوند ( .)Inayatullah, 2012این
روش که در گفتمان نوپدید آینده پژوهی قرار دارد ،تا حد
زیادی ناشی از پساساختارگرایی ،تاریخ کهن و نظریه چند
فرهنگی پسااستعماری است  .این روش به دنبال حرکرت
در فراسوی سطح ظاهری تحقيقات متعارف علوم اجتماعی
و روشهای پيشنگری است چرا که این روشها در اغلرب
مروارد قرادر بره شركافتن و طررح مسرایل گفتمرانهرا،
جهانبينیهرا و ایردئولويیهرا نيسرتند و نمونره آرمرانی،
اسرطورههرا و اسرتعارههرا را بيران نمریکننرد( .عنایرت
اله ،1333،ص )10
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 سطوح در تحليل اليه اليه علی
تحليل الیه الیه علی که نه برای پيشبينی آینده بلكه
برای خلك فضاهای تحول سراز جهرت خلرك آینرده هرای
بدیل اسرت و کمترر بره پريش بينری یرك آینرده خراص
میپردازد و بيشتر به گشودن فضای حال و گذشته جهت
خلك آینده های بدیل می پردازد ،شامل چهرار سرطح زیرر
است:
3
سطح اول :این سطح ليتانی ناميده می شود .دیدگاه
بردون پرسرش و معمرول واقعيرت اسرت .سرطح ليترانی
واقعيت هایی را که اغلب بوسيله اخبار یرا سرایر رسرانههرا
برای اهداف سياسی و اغلب اغرراهآميرز ارائره مریشروند،
شناسایی میکند .این واقعيتهرا خرالی از ارزش نيسرتند و
چالش با آنها سخت می باشد .زیرا آنها به عنوان حقيقتری
ارائه میشوند که متكی بر نظام ،جهرانبينری یرا اسرطوره
هستند (.)Hoffman, 2012
سطح دوم :سطح علل نظامند و اثرات آنها است .داده و
اطهعات ليتانی در سطح دوم شرح داده می شود و مرورد
پرسش قررار مریگيررد .ایرن سرطح بره اکتشراف عوامرل
اجتمرراعی ،تكنولررويیكی ،اقتصررادی ،محيطرری ،سياسرری و
تاریخی مرتبط به موضوع مربوط میشرود .در ایرن سرطح
دادهها می توانند مورد سؤال قرار گيرند ،امّا پارادایمی کره
سؤال در داخل آن شكل میگيرد خود مورد پرسش واقرع
نمی شود .در این سرطح از دولرت ،خبرگران دانشرگاهی و
سررایر افررراد انتظررار مرریرود کرره مسررأله را حررل کننررد
(.)Hoffman, 2012
4
سطح سوم :سطح گفتمان یا جهان بينری اسرت .در
این سطح فرضهای عميكتر ،اسرتداللی ،جهران بينری و
ایدئولويیك ناخودآگاه مشخر می شوند .در این سطح می
توان به اکتشاف این امر پرداخرت کره چگونره ذینفعران
مختلف ،ليتانی و نظام را میسازند .نكته کليدی در سرطح
سوم این است که کدام موقعيتهای عميكتر ،دیدگاههای
پشت سر ليتانی و سيستم را شكل می دهند .ذینفعان چه
کسانی هستند؟ چگونه جهان بينی و باورهای پيچيده آنها
درباره خودشان ،دیگران ،آینده ،زمان و فضا گفتمانهرای
عميكتری که در نهایت بحر را شركل مریدهرد ،فرراهم
می نماید؟ این سطح در تعيين چگونگی مشروعيت یرافتن
دو سطح اول مهم و حياتی است .وارد کردن یا حذف یك

گفتمان خاص در نهایت میتواند امتيرازات خاصری را بره
موضوعات و سناریوهایی که مشخر میشوند اعطا نماید.
این سطح به دیدگاهها و معرفتشناسیهرای دیگرر اجرازه
مرریدهررد تررا ادعررا نماینررد کرره سررناریوها چگونرره شرركل
میگيرند.
سرطح چهرارم اسرطوره  /اسرتعاره 5اسرت کره ابعراد
احساسی ناخودآگاه را بيان می دارد .چرالش فرراروی آن،
انجام تحقيقات و حرکت در ایرن الیره هرای تحليرل و در
نتيجه در بر گرفتن شيوه های مختلف دانستن است .انجام
این کار منجر به خلك آینده هرای بردیل معتبرر و تحرول
یكپارچه می شود(عنایت اله ،1333 ،ص  .)10اسطورههرا
تصررویری از آینررده خلررك مرریکننررد کرره کهررن الگرروی
ناخودآگاه ،ادراکات و جهران بينری و در نتيجره تجربيرات
افراد از دنيرا را شركل مریدهنرد .ایرن سرطح متكری بره
مفروضات فرهنگی و تمدنی خاص دربراره ماهيرت زمران،
عقهنيت و عامليت می باشد .از همه مهمتر ،برای تحليل و
تغيير آینده ضرورت دارد تا اسطورهها یا جهانبينریهرای
خاص که تا کنون گرانبها بودهاند ،از ذهن خار شروند ترا
بدین طریك روش های جدیرد تفكرر در مرورد آینرده یراد
گرفته شود)Hoffman, 2012( .
در این روش موضوعات و مسائل به مثابره کروه یخری
هستند (شكل شماره یك) که فقط بخرش کروچكی از آن
که همانا سطح ليتانی است ،مشاهده می شود و لذا افرراد
بایستی در برنامه ریرزی ،سرناریو نویسری و کارگراه هرای
آینده پژوهی بر اساس توانمنردی هرای خرود نسربت بره
شناسایی سطوح پایين تر که به ليتانی معنا و مفهوم مری
بخشند ،اقدام نمایند.

شكل شماره يک :موضوعات به مثابه كوه يخی
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اما قدرت دیگران را به چالش می کشد و سلسله مراتب را
از وضعيت های فئودالی و سنتی جدا می سازد (عنایت اله،
 ،1333ص  .)10کولين روسو 6عناصر مختلرف در تحليرل
الیه الیه علی را به شرح جدول شماره یرك احصرا نمروده
است.
در بررسی و تحليل موضوعات و مسائل برا اسرتفاده از
این روش ،با حرکت به سوی اعماه  -از ليتانی بره سروی
اسطوره و استعاره -عناصر و ابعاد مرتبط با تحليل از نظرر
کميت و کيفيرت دچرار تغييرر مری شروند .لرذا اسرتفاده
کنندگان از این روش برای تحليل آینده هرای مررتبط برا
موضوع بایستی نسبت به این تغييرات آگاهی کافی داشته
باشند .جدول شماره دو نشانگر این تغييرات است.

نكته اساسی در روش تحليل الیه الیه علی ایرن اسرت
که این روش در صدد کنار زدن سطح باالی کوه یخ بررای
تحليل پایين دریا نيست؛ در واقع به تمام سطوح نياز است
تا تحقيقاتی ارزشمند و متحول ساز انجام گيرد .به عهوه،
در این حلقه داده ،معنا ،معرفت و اسطوره ،مرد نظرر قررار
می گيرد .اقدام در دل معرفت شناسی قرار دارد .در نتيجه
ما به دنبال اتخاذ رویكردی به گزین و یكپارچه اما الیه ای
به روش شناسی هستيم .این رویكرد مبتنری برر مفراهيم
منحصر بره فررد و خراص یرك پژوهشرگر خراص نيسرت.
همچنين به سمت پسامدرن چرخش ندارد ،که در آن تمام
روش ها یا رویكردها دارای ارزش و اعتبرار برابرر هسرتند.
سلسله مراتب از بين نمی رود و دید عمودی باقی می ماند.

جدول شماره يک :عناصراليه های روش تحليل اليه اليه علی
اليه اول
-

روندهای کمی
مسائل
رویدادها
موضوعات
پيش فرضها
پيش داوری
بدون پرسش

اليه دوم
-

علل اجتماعی
تعبير
تحليل موردی
نقش مقامات
شرح های فنی
بدون پرسش

اليه سوم
خلك راهبرد
سناریوها
پرسش از مساله
-

ساختار اجتماعی
زبانی
فرهنگی
گفتمان
فرض های عميك تر
نحوه بازنگری مساله
تحليل گفتمان جهت

اليه چهارم
جهان بينی
طرح پرسش
پرسش های معطوف به
دگرگون سازی مساله و نياز به
راهبرد برای این پرسشها
استعاره
اسطوره
داستان های عميك
ناخودآگاه
احساس بخشيدن به

جدول شماره دو :وضعيت ابعاد مختلف در تحليل اليه اليه علّی
سطح اسطوره /استعاره

عناصر و ابعاد

سطح ليتانی

عميق

سطح تحليل

سطحی

زیاد

تنوع سناریوها

کم

بلندمدت

زمان (شكلگيری وضع موجود و پيشبينی سناریوهای بدیل)

کوتاه مدت

فرهنگی و مدنی

راهحلهای سناریویی

ابزاری و سياستی

زیاد

ميزان مشارکت اجتماعی

کم

انتقادی

نوع دیدگاه

تجربی

غيرملموس و درونی (قلبی)

تصور واقعيت

ملموس و بيرونی

پنهان

دانش

آشكار

اقناعی و غيررسمی

اجرای سياستها

دیكتهای و رسمی

پيچيده

پيچيدگی

ساده

دشوار

گامهای اقدام

آسان
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 جايگاه تحليل اليه اليه علی در رويكردها و روش

توجه قرار میدهرد .ایرن امرر بررای ساختارشركنی کره از
طریك آن آینده های بدیل بتوانند مورد بررسی قرار گيرند
و آینرردههررای مطلررو خلررك شرروند ،صررورت مرریگيرررد(
.)Conway, 2012
با توجه به اینكه تحليل الیه الیه علی به عنوان یرك
روش و ابزار در بررسی موضوعات و تعيرين سرناریو هرای
آینده و تدوین چشم انداز مورد استفاده قرار میگيرد ،لرذا
بر اساس مدل لوزی آقای پوپر در خصروص جایگراه روش
های آینده پژوهی که برر اسراس چهرار معيرار خهقيرت،
مستند بودن ،تعامل و خبره گی تعيين گردیده شده انرد،
اگر چه ایشان روش تحليل الیه الیه علی را در مدل خرود
ذکر ننموده است ولی بر اساس معيارهای مذکور و از آنجا
که در این روش برای تحليل موضوع و تردوین سرناریوها
هر چهار معيار برا وزن نسربتاً مسراوی مری تواننرد نقرش
داشته باشند ،لذا جایگاه این روش را در مدل مربوطه می
توان به شكل شماره دو نشان داد.

های آينده نگاری
برای درك بهتر جایگاه تحليل الیه الیه علری در برين
رویكردهای پيشبينی آینده و آیندهنگاری ،جدول شرماره
سه یك بررسری اجمرالی از وضرعيتهرای روششرناختی
اصلی با بيان نقاط قوت و ضعف آنها صورت میدهد .بدین
ترتيب مهحظه می گردد که با توجه به کارکردها و نقراط
قرروت و ضررعف هررر یررك از رویكردهررا ،در برنامررههررای
آینرردهپژوهرری و آینرردهنگرراری ممكررن اسررت ترکيبرری از
رویكردها در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
تحليل الیه الیه علّی یك متدولويی است که تمامی
دیدگاهها را معتبر می شمارد و با نمایان کردن دیدگاههای
مختلف و اغلب واگررا ،امكران دیردن اینكره چگونره یرك
موضروع از طریرك ادراکرات و اسرطوره بيشرتر از واقعيررت
تعریف می شود را فراهم می سازد .مهمتر اینكه حرکت در
بين سطوح درك عميك تری از موضوع مورد نظر را ایجراد
میکند و آنچه که عنایتاله بعد تحولی مرینامرد را مرورد

جدول شماره سه :رويكردهای روش شناختی به پيشبينی آينده ()Inayatullah, 2012
رويكرد روش شناختی

قوت

ضعف

روش دقيك

تجربی و مبتنی بر خبرگان و اکتشافات علمی
واقعی

تازهگی و نوظهوری گم میشود .زیرا که تجربه
بر اساس ادراکات فعلی است .پارادایم حاکم به
چالش کشيده نمیشود.

روش تشخير عوامل حياتی

تمرکز رویكرد بر عوامل حياتی که توسط
متفكران پيشرو تخمين و برآورد میگردد

همانطور که موضوعات نو پدید و سيگنالهای
ضعيف اغلب از بح بيرون باقی میمانند ،آینده
نيز تقليل داده میشود.

روش مناسب پسا ساختارگرایی

با زیر سؤال قرار دادن بافت معرفتی ،مفروضات
و بدیلهای متفاوتی میتوانند بروز یابند .به
تعصبات اذعان میشود.

تا زمانی که عينيت به چالش کشيده میشود،
هيچ راهكاری امكانپذیر نمیباشد.

روش ترکيبی و گزینشی

قضاوت در مورد اثربخشی آنها در تشریح تغيير
با استفاه از روشهای متعدد ،تغيير نرمال و زیاد دشوار است و روشهای مختلف ممكن است
چارچو های معرفتی خيلی متفاوتی را بدست
را بهتر تشریح مینماید.
دهند.

روش الیهای

رویكردهای متعدد مورد تصدیك قرار میگيرند دقت و ظرافت از دست میرود حتی در زمانيكه
بينش به دست میآید .قضاوت در مورد ارزش
اما به عنوان کم عمك و عميك الیهبندی
نسبی تبيينی سطوح مختلف دشوار است.
میشوند

روش تاریخی

با درك گذشته عميك ،طبيعت مسأله آینده
بهتر درك میشود و بينشهای بيشتری در بازه گذشته اغلب راهنمای ضعيفی برای آینده است.
آینده امكانپذیر میگردد
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شكل شماره دو :تعيين جايگاه روش تحليل اليه اليه علی در مدل پوپر

به طور کلی تحليل الیه الیه علّی یكی از موفكترین
ابزارهای جدید در دسترس است و به طور وسيعی
استفاده میشود .زیرا این روش فرصتهای زیادی را برای
انعكاس ،درك و تفكر جدید فراهم مینماید .از نقطه نظر
ترکيبی ،این روش تمایل به تاکيد کم بر توسعه درونی
فردی و تأکيد زیاد بر عوامل فرهنگی دارد ( Slaughter,
 .)2008نقطه قوت این رویكرد این است که آزمایش
بنيادی متدولويی مورد استفاده و معمول را تقویت
میکند و اینكه دادههای ارائه شده تا حدی توسط روش
مورد استفاده ساخت یافته است .بنابر این در این روش
به آینده ارائه شده نسبت به دیدگاه تجربهگرایی علمی با
شك بيشتری نگریسته میشود .سپس دیالوگ
معرفتشناسی و هستی شناسی منجر به وضوح در مورد
مفروضات اساسی میشود .بنابراین آینده ساخته شده
میتواند براساس مفروضات متفاوتی باشد و آیندههای
محتمل و بدیل و سناریوهای متنوعتری شكل گيرند
(.)Inayatullah, 2012

 خاستگاه تحليل اليه اليه علی
روش تحليل الیه الیه علی تا حد زیادی ناشی از
نظریات پساساختارگرایی فوکو ،تاریخ کهن گالتونگ،
«الیه الیه بودن ذهن» سارکار و نوع شناسی آینده پژوهی
اسهتر است.
1
از نظر یوهان گالتونگ مفهوم کدهای تمدنی عميك
در زیر سطح اقدامات روزانه ملتها قرار دارد .بنابر دیدگاه
گالتونگ ،به منظور درك واقعی روابط بين المللی باید به
سطحی فراتر از مواضع رسمی و ملی برسيم و آنها را
براساس ریشه های تمدنیشان درك کنيم .عنایت اله این
دیدگاه را این گونه تصور میکند که ما باید به سطحی
فراتر از اقدامات مرئی و محسوس ملتها برسيم و به علل
تاریخی اقدام و جهان بينی شكل دهنده به رفتار آنها و
اسطورههای اوليه که تمامی معنا را شرح میدهند
بپردازیم.
تحليل الیه الیه علّی عمدتاً الهام گرفته از تفكر
پساساختاری و انتقادی و به خصوص کارهای فوکو
میباشد( .)Riedy, 2008از نظر ميشل فوکو 3معرفتها یا
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چارچو های تاریخی دانش ،در درك این امر که چگونه
نامگذاریهای خاص واقعيت تبدیل به امری طبيعی شده
اند ،نقش اساسی دارند .اگرچه فوکو کار خود را ضد
روششناسی می داند ،ولی عنایت اله با کنار هم قرار دادن
ساختار شكنی با تبارشناسی ،یك روش شناسی چند الیه
به وجود میآورد .از نظر عنایت اله آیندههای بدیل و
قرائتهای بدیل از واقعيت ،در گشودن محدودیتهای
مدرنيته مفيد هستند ،اما تنها تحقيك را در نسبی گرایی
پسامدرنگرایی قرار می دهند و هر چارچو کاری ارزشی
معادل و برابر دارد.
به همين دليل ،تحليل الیه الیه علّی از حس
عنایتاله در مورد اینكه برداشت پسامدرن از دیدگاههای
متكثر ارزشمند بوده ولی برای کار آیندهها ناکافی است،
نشأت گرفته است .آیندههای بدیل و آیندههای تفسيری
از واقعيت در باز کردن عدم توانایی مدرنيته مفيد هستند.
اما فقط تحقيقات در نسبيت پسامدرنيسم صورت
میگيرد و اینكه همه چارچوبها به طور مساوی ارزش
دارند .عنایتاله به دنبال پرهيز از نسبيت پسامدرنيسم،
مطرح میکند که «مفهوم واقعيت به صورت عمودی
ساخت یافته است»(.)Riedy, 2008
از نظر «پی آر سارکار» 9مفهوم واقعيت به صورت
ساختاری عمودی بسيار مناسبتر از مفهوم پساساختاری
گفتمانهای افقی بدیل است .وی اذعان داشته که ذهن
شامل الیهها است .حرکت در بين الیهها یك فرایند
روشنگری اخهقی و فكری است .حرکت عميكتر در ذهن
یك فرایند داخلی است که از طریك آن حقایك محقك
میشوند.
در حوزه آیندهپژوهی نيز تحت تأثير نوع شناسی
ریچارد اسهتر 10و تقسيم آینده پژوهی به انواع عامهپسند،
حل مسأله و معرفتشناختی قرارگرفته است و اینكه
میتوان با استفاده از نوعشناسیهای مختلف به یك
روششناسی رسيد.
عنایت اله آیندهپژوهی را به چهار بعد تحقيقاتی
همپوشان تجربی ،تعبيری ،انتقادی و «تحقيك حين اقدام»
تقسيم کرده است .هر بعد دارای فرضهای متفاوتی درباره
واقعيت ،حقيقت ،نقش فاعل ،ماهيت جهان و ماهيت آینده
دارد (عنایت اله ،1333 ،ص .)13-16

 جعبه ابزار تحليل پساسااختارررايی الياه الياه
علی
هرچند که افراد نگرش انتقادی و پساساختارگرایی را
به عنوان ضد روش در نظر می گيرند ولی در تحليل الیه
الیه علّی تهش در به کارگيری آن به عنوان یك روش
است .با در نظر گرفتن پساساختارگرایی به عنوان روش،
وجود «جعبه ابزار» پساساختارگرایی ممكن می گردد.
جعبه ابزار آینده پژوهی پساساختارگرا که تحليل الیه الیه
ای علت ها از آنهاگرفته شده است ،شامل پنج مفهوم زیر
است:
 )1ساختارشكنی :در این مرحله موضوعی که بتوان آن را
مورد نقد قرار داد ،انتخا و به اجزای تشكيل دهنرده
آن تجزیه می شود و این پرسش مطرح می شرود کره
چه چيزی محسوس و چه چيزی نامحسوس و نامریی
است.
 )2تبارشناسی :این مفهوم به معنای تراریخ پرارادایم هرا
است و تشخير این امر است که کردام گفتمران هرا
غالب بروده انرد و چگونره اصرطهح مرورد مطالعره در
گفتمان های مختلف سير کرده است.
 )3فاصله گيری :فاصله گيری یك ارتباط نظری بين تفكر
پساساختاری و آینده پژوهی ایجاد می کنرد و امكران
حرکت جدا از قدرت ،سريطره ليترانی و سرطوح نظرام
مند واقعيت را فراهم می سازد.
 )4گذشته ها و آینده های بدیل :آینده پژوهری تنهرا برر
آینده های بدیل تمرکز کرده است ،امرا در چرارچو
انتقادی پساساختاری ،گذشته نيرز هرم چرون آینرده
مسأله ساز است و گذشته ای که حقيقت می پنداریم
در واقع یك نوشتار خاص از تاریخ است .گذشته هرا و
آینده هرای بردیل آینرده را آشركار مری سرازند و بره
خصوص در سطوح جهان بينی مفيد هستند.
 )5نظام بخشی مجدد دانرش :ایرن مفهروم برر ایرن امرر
متمرکز است که چگونه مقوله هرایی خراص همچرون
«تمدن» یا «مراحل تاریخ» به دانش نظم و نظام مری
بخشند .نظام بخشی مجدد دانش با به چالش کشيدن
دانسته ها و ندانسته ها و در واقع طرح این پرسرش از
ما جهت اکتشراف آن چره مرا نمری دانريم کره از آن
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اطهعی نداریم ،ظهور احتماالت جدید تحول و گذار را
امكان پذیر می سازد.
تحليل اليه اليه علّی مسأله مهاجرت به تهران
برای بررسی مسأله جمعيت تهرران و ورود مهراجرین
جدید به آن ،براساس روش تحليرل الیره الیره علّری ایرن
موضوع در چهار سطح ليتانی ،سيستمی ،جهرانبينری یرا
گفتمان و اسطور یا استعاره مرورد تحليرل قررار گرفرت و
عواملی که در چهار سطح فوه بر مسرأله حجرم جمعيرت

تهران تأثيرگذار می باشند ،شناسایی و مورد بررسری قررار
گرفتند و راهكارهرایی کره در هرر کردام از سرطوح بررای
کاهش جمعيت تهران می توانسرتند مردنظر قررار گيرنرد،
ارائه شده است .سپس براساس دو سطح تحتانی (سرطوح
جهان بينی و اسطوره) دو پيشرران عمرده کره برر مسرأله
افزایش یا کاهش جمعيت تهران در آینده موثر هسرتند و
براسراس عردم قطعيرت آنهرا چهرار سرناریو بررای آینررده
جمعيت تهران مدنظر قرار گرفته است.

جدول شماره پنج :تحليل اليه اليه علّی مسأله مهاجرت به تهران
سطح تحليل
ليتانی

موضوع يا مسأله
 جمعيت زیاد تهران -تمایل زیاد برای مهاجرت به تهران

نمونه راهكارهای پيشنهادی
 ایجاد سياستهای تشویقی برای خرو از تهران -ایجاد سياستهای تحدیدی برای ورود به تهران

سيستمی

 سيستم آموزشی متمرکز و وجود دانشگاههای معتبر  -ایجاد قطبهای دانشگاهی در مناطك مختلف کشور ایجاد بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی پيشرفته دردر تهران
 تجميع بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستانها و تجهيز بيمارستانهای موجود آنها به امكاناتپيشرفته جدید
پيشرفته در تهران
 وجود امكانات سرگرمی بيشتر در تهران (نظير سينما - ،اعطای وامهای بهعوض و بلند مدت برای احداث مراکزتفریحی و سرگرمی در شهرستانها
پارك ،مراکز تفریحی و )...
 تقویت قدرت اقتصادی شهرستانها از طریك تضمينهای امكان درآمدزدایی بهتر و بيشتر در تهرانمالی و اقتصادی دولت (نظير خرید تضمينی ،اعطای
 مرکزیت سياسی و اداری تهران مناسب نبودن سایر مناطك به خصوص روستاها و تسهيهت مالی ،اعطای کمكهای فنی و )... عدم تمرکز اداریشهرهای کوچك برای کار

رفتمان /جهانبينی

 روا الگوی توسعه با رویكرد شهرهای صنعتی متمرکزو صنایع بزرگ
 الگوی توسعه با توليد محصوالت عصر صنعتی مكان زندگی پيش مدرن (روستاها و شهرهای کوچك) الگوی توسعه با رویكرد صنایع کوچك و متوسطدر جهان پسامدرن کارکرد ندارد.
 ایجاد زیرساختهای فرهنگی و بهداشتی در تهران  -گرایش بيشتر به توليد محصوالت عصر فراصنعتی(اطهعاتی و خدماتی)
موجب هجوم جمعيت به آن میگردد.
 انسانها به جای آنكه ایجادکنندگان فرصتهای جدید  -تغيير کارکردها و روابط حاکم بر مناطك روستایی وباشند ،به عنوان مصرفکنندگان منابع ،آلودهکنندگان شهرهای کوچكتر
 روا تفكر صنعت کلبه در مناطك روستایی و شهرهایمحيط و دست و پاگير در مواقع بحرانی هستند.
 در جاهای کوچكتر مردم عادت دارند که در زندگی کوچكهمدیگر دخالت کنند.
 گرایش به مرکز برای زندگی بهتر و برخورداری ازامكانات
 استيهی مرکز بر پيرامون -آزادیهای فرهنگی و اجتماعی در شهر بزرگتر

اسطوره /استعاره

 در هر نقطه از کشور فرصتهای خاصی نهفته است اگر میخواهی ماهی بزرگ بگيری به اقيانوس برو -تهران به عنوان سرزمين فرصت های اقتصادی و  -کوچك زیباست
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سطح تحليل

موضوع يا مسأله

نمونه راهكارهای پيشنهادی

 رفاه انسانی در نزدیكی هر چه بيشتر با محيط طبيعیاجتماعی
 تهرانی /شهرستانی (کليه مناطك کشور به غير از است تنوع قوميتی و فرهنگی به تحرك اجتماعی بيشتر کمكتهران)
 استفاده کاریكاتوری از لهجههای مناطك مختلف کشور میکندصرفا در برنامهها ،فيلمها و مناسبتهای کمدی و  -آزادی واقعی در تعامل با محيط زیست بدست میآید.
 شهرکارآمد ،شهر زیست بومیتفریحی
 در دنيای جدید ،کسب و کار و درآمدزایی وابسته به مكان استعاره آ تهرانجغرافيایی خاص نيست
 تهران مهد آزادی اجتماعی و فرهنگی در کشور -دولت میتواند مشكهت جمعيتی تهران را حل کند

نكته اساسی این است که برا تحليرل الیره الیره علّری
موضوع مهاجرت به تهران ،متوجه این موضوع میگرردیم
کرره اوالً تصررميمات و راهكارهررای اتخرراذ شررده در مررورد
کاهش مهاجرت و یا جلوگيری از افزایش جمعيت تهرران
صرفاً مربوط به دو سطح فوقانی این تحليل میباشد .ثانيراً
برخی از تصميمات و راهكارها که بره ظراهر و برا تحليرل
سطحی میتوانند به عنروان راهحلری جهرت جلروگيری از
افزایش جمعيت عمل کنند با تحليل عميكتر و رفرتن بره
سطوح سوم و چهارم تحليل می توان پی برد که اگرر چره
این راهكارها در سطح ظراهری مریتواننرد موفقيرتآميرز
باشند ولی در سطوح پایين تر به طور معكوس عمل نموده
و حتی از نظر کارکرد فرهنگری ،ذهنری و قلبری مردمران
سایر مناطك کشور را ترغيرب و تشرویك بره مهراجرت بره
تهران میکنند .نمونه بارز ایرن امرر سياسرتهای تشرویقی
است کره در تصرویب نامرههرای سرالهای  1336و 1333
دولت در خصوص انتقال کارمندان دولت برا سرازوکارهای
تشویقی از قبيل اعطای زمين و مسكن ،افرزایش حقروه،
تبدیل وضعيت استخدامی نيروهای قراردادی بره پيمرانی،
برخی امكانات بهداشرتی و  ...ذکرر شرده اسرت .اگرر چره
اینگونه سياست های تشویقی در ابتدای امر مریتوانرد بره
تشویك برخی افراد جهت انتقال از تهران به سایر منراطك
کشور مبادرت کند ،ولی ایرن تصرميمات موجرب تقویرت
جهان بينی یا گفتمانهرا (سرطح سروم) و اسرطورههرا یرا
استعاره های (سطح چهرارم) موجرود در خصروص ليترانی
جمعيت تهران و مهاجرت به آن گشته و بره ایرن ترتيرب
باالتر بودن جایگاه اقتصادی و فرهنگی تهرران نسربت بره
سایر مناطك کشور تقویت گردیده و تمایل به مهاجرت به
تهران افزایش یابد .بره عنروان مثرال ایرن ذهنيرت ایجراد

میگردد که یك کارمند دولت به خراطر رفرتن بره سرایر
شهرستان ها به طور طبيعی امتيازاتی را از دست میدهرد
که دولت موظف میگردد در ازاء دست دادن این امتيازات
ما به ازاء دیگری از قبيل حقوه بيشتر ،مسركن ،امكانرات
بهداشتی و درمانی و  ...برای جبران آنها پرداخرت نمایرد.
بدین ترتيب مزیت تهران بر سایر مناطك به طور رسمی و
ضمنی پذیرفته میشود و این امر خود مشوه افرراد سرایر
مناطك برای مهاجرت به تهران میگردد .عهوه بر این نوع
برنامههای صدا و سيما و رسانههرای جمعری و مطبوعرات
نيز که بيشتر بر ذهن ناخودآگاه افرراد ترأثير مریگذارنرد،
مبنی بر ترویج نوعی زندگی خاص مرفه و دارای امكانرات
مختلف در تهران تقویت کننده اسطورهها ،اسرتعارههرا و
جهانبينی های مشوه مهاجرت به تهران خواهد بود.
تدوين چهار سناريو در موضوع مهاجرت به تهاران
بر اساس تحليل اليه اليه علّی
همانگونه که عنوان شد تحليل الیه الیه علّری موجرب
می گردد تا با حرکت به عمك الیههای مرتبط با مسأله یرا
موضوع مورد نظر ،موضوع و ابعاد آن بيشتر شكافته شرود
و سناریوی های مربوط به آیندة آن نيز بهترر و عمقریترر
طراحی گردد .در این مقاله از ميان پيشرانهای مختلفری
که می توانند مسأله یا موضوع مهاجرت بیرویه به تهران و
وجود جمعيت زیاد در تهران را تحت تأثير قرار دهنرد ،از
سطح گفتمان یا جهان بينی دو پيشرران براسراس ميرزان
اهميت و عدم قطيعت آنها انتخا گردیدنرد کره عبارتنرد
از:
 )1جهتگيری در مورد فرهنگ کشور
 )2الگوی توسعه کشور
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این دو پيشران بر روی دو طيف و به صورت متقاطع
به صورت شكل شماره سه ترسيم گردیدند و بدین ترتيب

چهارسناریو به شرح زیر بر اساس این پيشرانها برای شرهر
تهران از جهت ميزان مهاجرپذیری تدوین گردید:

تك فرهنگی

آرمان شهر
(سيمرغ)

دوست داشتنی
(قناری)

توسعه اقتصادی مبتنی بر صنایع
بزرگ و متمرکز

توسعه اقتصادی مبتنی بر صنایع
کوچك و متوسط

محل ارتزاه
(گاو شيرده)

بی جذبه
(سگ)

رشد فرهنگ های مناطك

شكل شماره سه :سناريوهای مرتبط با آينده مهاجرت به تهران

سناریوی شماره یك :کشور بره سروی ترك فرهنگری
می رود و در آن فرهنگ غالب که عمردتاً فرهنرگ تهرانری
است بر کل کشور استيه مییابد .به نوعی که کليره افرراد
منرراطك مختلررف کشررور سررعی در فراگرررفتن و یررادگيری
فرهنگ غالب (تهرانی) نموده و فرهنگ کنرونی حراکم برر
خود را به کنار بگذارند .همچنرين از نظرر الگروی توسرعه
اقتصادی نيز حرکت جامعه تقریباً ادامه همان الگوی قبلی
مبنی بر ایجاد مناطك اقتصادی متمرکز برا تمرام امكانرات
جانبی مربوط بره آن در یرك منطقره مریباشرد و عمرده
صنایع نيز صنایع بزرگ و حتی برا توليردات و محصروالت
بزرگ می باشد .در این حالت شهر تهران بره عنروان یرك
شهر آرمانی برای مردم تمام مناطك کشور خواهد بود کره
در آن هم به دليل وجود امكانات متمرکز سررمایهگرذاری
صنایع بزرگ و در نتيجه وجود بازار کار و سرمایه مناسب
و پرقدرت و بازار بزرگ برای محصوالت توليد شرده و بره
تبع آن فراهم شدن امكانات بهداشتی ،اجتماعی ،تفریحی

و  ...و هم به دليل اینكه تهران به عنوان منشأ و سرچشمه
فرهنگ غالب مورد نظرر مریباشرد ،تمرایلی بره خررو از
تهران نخواهد بود در حاليكه مردمران منراطك دیگرر نيرز
مجذو تهران گردیده و آرزوی زندگی در آن را خواهنرد
داشت .بدین ترتيب اگر این سناریو حاکم گردد ،حتی برا
وجود مشكهت موجود (از قبيل مشكل مسركن ،آلرودگی
هوا ،هزینههای زندگی باال و صرف زمان زیاد برای رفرت و
آمد بين محل کار و زنردگی) و حتری تشردید ایرن گونره
مشكهت ،نه تنها جمعيت تهرران و مهراجرت بره آن کرم
نخواهد شد بلكه باید انتظار مهاجرت بيشتر بره آن را نيرز
داشته باشيم .در این سناریو برای حرل مسرائل ناشری از
جمعيت تهرران عمرده اقردامات بایسرتی در جهرت حرل
مشكهت جرانبی تهرران صرورت گيررد و مرواردی نظيرر
گسترش فرهنگ زندگی آپارتمانی و مجتمع ،ارائه خدمات
الكترونيكی و  ...مرورد توجره قررار گيررد .همچنرين نروع
جهان بينی نسبت به انسان کره صررفاً اسرتفاده کننرده از
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منابع و آلودهکننده محيط زیست میباشد تغييرر یافتره و
مبتنی بر توانایی انسان در حفر محريط زیسرت ،ایجراد
کننده فرصتهای جدید بررای طبيعرت و فضرای زنردگی
شركل گيررد و در کنرارآن اسرتفاده از انرريیهرای پرراك،
محصوالت سبز و  ...ترویج گرردد و بره طرور کلری سربك
زندگی در کهنشهر تهران تغيير یابد.
در ایرن سرناریو برا توجرره بره جرذابيت بسريار برراالی
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی برای مردم کشور و ایردهآل
بودن آن و به عنوان یك آرمران شرهر و شرهر رویرایی ،از
استعاره سيمرغ استفاده شده است.
سناریوی شماره دو :در این سناریو توسرعه اقتصرادی
همانند سناریوی شماره یك مبتنری برر صرنایع برزرگ و
متمرکز و توليدات صنعتی بزرگ میباشد ولری در زمينره
فرهنگی و اجتماعی فرهنگ های سرایر منراطك (از قبيرل
ترکی ،کردی ،عربری ،بلروچی ،لرری ،ترکمنری ،اصرفهانی،
گيلكی و  )...تقویت گردیده و در کنار فرهنگ تهرانی نفوذ
و اسررتحكام مررییابنررد .اینگونرره فرهنررگهررا در منرراطك
جغرافيایی تحت نفوذ خرود بره افرراد آن منراطك هویرت
بخشيده و افرادی که متعلك به آن مناطك هستند ،ترهش
می نمایند هویت خود را حتی در صورت زنردگی در شرهر
تهران نيز حف نمایند .در این سناریو تهران نه به عنروان
آرمان شهر و شهر ایدهآل بلكه به عنوان مكانی کره صررفاً
می تواند تأمين کننرده نيراز شرغلی و نيازهرای اقتصرادی
مردم کشور باشد ،مدنظر قرار مریگيررد .در ایرن صرورت
عمده مهاجرت به تهران جهرت بررآورده کرردن نيازهرای
اقتصررادی افررراد صررورت مرریگيرررد و از نظررر فرهنگرری و
اجتماعی تعلك چندانی وجود نخواهد داشت .نكته اساسی
در این سناریو این است که ميزان مهاجرت به تهرران بره
نسبت سناریو اول کمترر خواهرد برود و از طرفری امكران
مهرراجرت معكرروس خصوص راً برررای افرررادی کرره دغدغرره
اقتصادی در سایر مناطك کشور ندارند و افرادی که ميزان
فعاليتهای اقتصادی آنان در تهران و سایر مناطك تفراوت
نمیکند وجود خواهد داشرت .نكتره دیگرری کره در ایرن
سناریو قابل تصور است عدم دلبستگی مهاجرین به تهران
و عدم مشارکت فعال آنان در ایجاد و توسرعه زیرسراخت-
های اجتمراعی و فرهنگری شرهر تهرران خواهرد برود .بره
عبارت دیگر ،در این حالت چسب اجتمراعی شرهر تهرران

ضعيف خواهد بود و برخی از کارکردهرای فرهنرگ در آن
تضررعيف خواهررد شررد .در ایررن صررورت لررزوم اسررتفاده از
راهكارهای رسمی و ساختاری بررای جرایگزینی و تررميم
ایررن کارکردهررا نمایرران خواهررد شررد .همچنررين ترکيررب
جمعيتی وارده به تهران از نظر جنسی ،سرنی و فرهنگری
متفاوت خواهد بود و سياستهرای اجتمراعی ،فرهنگری و
جمعيتی باید با توجه به آنها اعمال گردد.
با توجه به نوع کارکردی کره تهرران در ایرن سرناریو
برای مردم کشور دارد و صرفاً به عنوان منبع ارتزاه به آن
نگریسته می شود ،از استعاره «گاو شيرده» اسرتفاده شرده
است.
سناریوی شماره سه :در ایرن سرناریو الگروی توسرعه
اقتصادی به سوی استفاده از صنایع کوچرك و متوسرط و
حتی صنعت کلبه حرکت میکند و بنگاههای کسب و کار
کوچك و متوسط به عنروان موترور اصرلی اقتصراد کشرور
عمل می نماید .از طرفی در بعد فرهنگری نيرز جامعره بره
سوی ترك فرهنگری و برا غالرب برودن فرهنرگ تهرران و
تضعيف فرهنگ های سایر مناطك کشور حرکت مریکنرد.
در این سناریو از آنجا که امكان راهاندازی صنایع کوچرك
و متوسط در شهرهای کوچك تر وجود دارد و لزوماً نيازی
به ایجاد و توسعه آنها در شهرهای بزرگ و صنعتی وجرود
نردارد و از طرفری کرارکرد سرنتی بخرش کشراورزی نيررز
همچنان تمایل به حف بخشری از نيرروی انسرانی در دل
خود دارد و حتی با تغيير تكنولويیها و سبك کشراورزی
تغيير چندانی از نظر حف نيروی کار ایجاد نخواهد شرد.
لذا با توجه بره هزینرههرای زنردگی براال و وجرود برخری
هزینه های سربار در شهر تهرران ،افرراد از نظرر اقتصرادی
تمایل به سرمایهگذاری و اشتغال در مناطك خود خواهنرد
داشت ،لريكن پيشرران فرهنگری در جهرت عكرس عمرل
خواهد نمود و افراد به خاطر جذبرههرای فرهنرگ تهرران
مجذو آن خواهند شد .در ایرن حالرت مهراجرت مرردم
سایر مناطك به تهران نه به خاطر کرارکرد اقتصرادی ایرن
شهر که به خاطر کارکرد فرهنگی آن خواهد بود .برالطبع
ميزان مهاجرت به تهران و افزایش جمعيرت آن برا شريب
مهیم تری همراه بوده و به ميرزان سرناریوی اول نخواهرد
بود.
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در ایررن حالررت ترکيررب جمعيررت مهرراجر نيررز بررا دو
سناریوی قبلی متفاوت خواهد بود و همچنين شدت نفوذ
فرهنگ تهرران در برين مهراجرین براال بروده و مریتوانرد
کارکردهای قوی برای انسجام بخشری ،تعيرين رفتارهرای
اجتماعی و کنترل اجتماعی از خود بروز دهد.
در این سناریو با توجه به اینكره بره شرهر تهرران بره
عنوان یك مرکز اقتصادی که می توانرد مزایرای بيشرتری
برای مردم نسبت به سایر مناطك داشته باشرد ،نگریسرته
نمیشود و کارکرد اقتصادی آن برای مهاجرت و سركونت
در آن مدنظر قرار نمیگيرد و حتری هزینرههرای زنردگی
افراد در تهران بيشتر از سایر مناطك میباشد ،صرفاً افرراد
به خاطر جذابيت های فرهنگی و اجتماعی آن به این شهر
روی میآورند ،لذا از استعاره «قناری» برای ایرن شرهر در
این سناریو استفاده شده است.
سناریوی شماره چهار :در این سرناریو الگروی توسرعه
اقتصادی کشور بر مبنای صرنایع کوچرك و متوسرط کره
امكان ایجاد و توسعه آنها به صورت غيرمتمرکز و پراکنده
در مناطك مختلف کشور وجود دارد ،حرکت میکنرد کره
در این حالت با توجه بره اینكره از نظرر اقتصرادی هزینره
ایجاد راه اندازی و توسعه واحدهای کسب و کرار و هزینره
زندگی در تهران باالتر از سایر مناطك مریباشرد و مزیرت
اقتصادی خاصری را بررای سررمایهگرذاران و یرا کرارگران
مشاغل مختلف ندارد ،لذا تمایل بره مهراجرت بره تهرران
جهت سرمایهگذاری یا یافتن شغل بهتر کاهش مییابد .از
طرفی نيز در این سناریو از نظرر فرهنگری تقویرت خررده
فرهنگهررا از نظررر ش ردّت و ميررزان نفرروذ موجررب کرراهش
جذابيت فرهنگی تهران برای مرردم سرایر منراطك کشرور
خواهد شد .در نتيجه هر دو نيرروی پيشرران اقتصرادی و
فرهنگی در جهرت عردم تشرویك و ترغيرب مرردم جهرت
مهاجرت به تهران یرا سركونت در آن عمرل مرینماینرد و
مردم کشور تمایل چندانی بررای مهراجرت و سركونت در
تهران نخواهند داشت .زیرا که مناطك مختلف کشور خود
می توانند کارکردهای اقتصرادی و فرهنگری مرورد انتظرار
مردمانش را داشته باشند .در این حالت عمده برنامرههرا و
تهش های مرتبط با مسرأله جمعيرت تهرران بره وضرعيت
جمعيتی موجود و نرخ رشد درونرزای آن مربروط خواهرد
بود.

با توجه به اینكه در این سرناریو شرهر تهرران جاذبره
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خاصی برای مردم نخواهد
داشت و حتی با مشكهتی همچون هزینه براالی زنردگی،
وجود برخی هزینرههرای سرربار و برخری مسرائل زیسرت
محيطی نيز مواجه خواهد شد ،لذا نه تنها افراد رغبتی بره
مهاجرت به تهران نخواهند داشت بلكه امكران مهراجرت
معكوس از این شهر نيز وجود دارد .به همين خراطر ایرن
سناریو با استعاره سگ معرفی شده است.
نتيجهريری
با مفروض قراردادن جمعيت تهران و ميزان مهراجرت
به آن به عنوان یك مسأله و با بررسی پيشينههای مربوط
به راهكارهای ارائه شده برای حل آن ،میتوان پی برد کره
راهكارهای ارائه شده تا کنون با شكست مواجه شده و یرا
با توفيك نسبی بسريار پرایينی همرراه بروده اسرت .عمرده
راهكارهای ارائه شده نيز با دیدگاه تجربهگرایی و عينيرت
گرایی مطرح شده اند .بدین ترتيب برای ارائره راهكارهرای
مررؤثرتر در آینررده نگرراهی انتقررادی برره گذشررته و حررال و
شكستن ساختارهای موجود که به ایرن واقعيرت عينيرت
میبخشند ،ضروری به نظر میرسد.
با استفاده از روش تحليل الیه الیه علّی ،می تروان بره
الیه های درونی و زیرین بافتاری یرك واقعيرت کره همانرا
مسأله مهاجرت و جمعيت زیاد تهران میباشرد ،مریتروان
پایه های شكل دهنده و معنا دهنده به موضروع مهراجرت
به تهرران را زیرر سرؤال بررده و از ایرن طریرك افركهرای
جدیدتری برای برنامه ریرزیهرا و تعيرين اسرتراتژیهرای
کاهش جمعيت تهران باز نمود .در ایرن راسرتا برا تحليرل
مسأله در چهار سطح ليتانی ،سيسرتمی ،جهرانبينری یرا
گفتمانی و اسطوره ای یا استعارهای مریتروان راهكارهرای
جدیدی در سطوح بنيادی موضوع ارائه داد .همانگونه کره
بررسی شد برخی از سياستهایی که ترا کنرون در سرطوح
ليتانی و سيستمی برای کاهش جمعيت تهران ارائه شرده
است ،در سطوح پایينتر یعنی سطح جهانبينی و گفتمان
و سطح اسطوره و استعاره معكوس عمل نموده و نره تنهرا
انگيزه ای برای کاهش جمعيت تهران نبودهاند بلكه مشوه
فرهنگی ،روانی و احساسی برای مهاجرت به تهران ایجراد
نمودهاند.
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بدین ترتيب استفاده از روش تحليل الیره الیره علّری
می تواند در درك عميك و تعاملی سطوح مختلف موضروع
افزایش جمعيت تهران کمك شایانی نمایرد .از طرفری برا
توجه به اینكه در این روش تأکيد میگردد که سعی شود
طراحی سناریوها در سطح جهانبينری و گفتمرانی شركل
گيرد ،لذا در موضوع مربوط به این مقاله نيز چهار سرناریو
براساس دو نيروی پيشران فرهنگری و اقتصرادی در نظرر
گرفته شدند .البته هر کدام از سرناریوهایی کره در سرطح
جهانبينی مطررح گردیردهانرد خرود مریتواننرد چنردین
سناریو را نيرز در سرطح سيسرتمی یرا ليترانی پشرتيبانی
نمایند و از اینرو آینردههرای بردیل متعرددی را در پريش
روی تصميمگيران و سياستگزاران قرار دهد.
الزم به ذکر است که روش تحليل الیه الیه علّی روش
مفيرردی برررای ایجرراد چهررارچو تحليلرری در بسررياری از
موضوعات اقتصادی ،اجتمراعی ،سياسری و فرهنگری و بره
خصوص موضوعات و مسائلی که با دادههای کمّی مررتبط
نيستند ،می باشد .البته روشری اسرت کره بره توانمنردی،
تخصر و خهقيتهای مجریران وابسرتگی زیرادی دارد و
کاربران اینگونه روشها باید بره توسرعه فرردی و فرهنگری
توجه ویژهای داشته باشند.
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