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      چکیده 

سپس از زوایاي گونـاگون  . ریزي شرح داده شده است در این مقاله ابتدا چارچوب نظریۀ خردگرا در برنامه
شـده کـه نسـبت میـان نظریـۀ خردگـرا در         این دیدگاه نقد گردیده و در آخر بـه ایـن مسـئله پرداختـه    

  ریزي که میراث نیمۀ قرن بیستم است با شرایط کنونی اندیشۀ اجتماعی چیست؟  برنامه
: شـود  ریـزي نیـز وارد دوران پسـاخردگرایی مـی     رسـد برنامـه   در این دوران ظهور پسامدرنیته، به نظر می

ریزي خردگرا را با تعـابیري   معموالً برنامه. اند کرده "بد"منتقدان پسامدرن عقالنیت را تبدیل به یک واژه 
نبال منافع خـود اسـت، توصـیف    گرایی که به د ساالري بیش از حد، و تخصص جا، فن گرایی نابه چون علم

نظرانـه بـر وسـیله بـه جـاي هـدف و        شود که خردگرایی به معناي تأکیـد تنـگ   چنین ادعا می. کنند می
طـور کـه    طرفی آن مبتنی بـر واقعیـاتی اسـت کـه ـ همـان       گرایی محض بوده است و عینیت و بی تجربه

تعصــبات فرهنگــی، و یــا چیــزي جــز ادعاهــاي گــزاف،    ساختارشــکنی پســامدرن نشــان داده اســت ـ  
ها هم مانند بسیاري دیگـر از سـخنان    اما این سخن پسامدرنیست. است کننده نبوده  هاي گمراه جانبداري

اي دیگر، در حالی  آمیز نیست و مثل همۀ تصاویر کلیشه اي اغراق ایشان چیزي بیش از یک تصویر کلیشه
اسـت کـه راه    اً مبتنی بر یک سوءتفاهم و بـدفهمی  شود، اما اساس هایی از واقعیت دیده می  که در آن پاره

طورکلی به عنوان مبنـاي نظـري    رد عقالنیت به: این است بردن به آن چندان دشوار نیست و آن بدفهمی 
  . ریزي به جاي رد عقالنیت ابزاري برنامه

النیـت را  دانـد و عق  ریزي را عامل تحقق عقالنیت و حاکمیـت خـرد در جامعـه مـی     مکتب خرَدگرا برنامه
ریزي و خردگرایی و  کند؛ رابطۀ تاریخی میان برنامه تعریف می "گیري جمعی کاربرد استدالل در تصمیم"

تـري از   اما بحث بر سر این است که عقالنیـت ابعـاد و دامنـۀ وسـیع    . کاربرد عقالنیت نیز انکارناپذیر است
ارزش عقالنیـت در  . ورد نظـر اسـت  ریـزي خردگـرا مـ    گرایـی و برنامـه   عقالنیت ابزاري دارد که در مثبـت 

هـاي اخیـر    پـس بـرخالف اسـتدالل   . پـذیري اسـت کـه درون آن نهفتـه اسـت      گـویی و مسـئولیت   پاسخ
امـا عقالنیـت   . ها، خردگرایی نه تنها با انتقادي بودن در تضـاد نیسـت، بلکـه در ذات آن اسـت     پسامدرن

هاي متفاوت عقلی اسـتوار   تواند بر پارادایم یریزي نیز م پس برنامه. تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد می
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گیـري و بـراي کـدام     باشد و نظریه باید پاسخ دهد که چه نـوع عقالنیتـی در چـه نـوع شـرایط تصـمیم      
پـذیر البتـه عقالنیـت     پردازي انعطـاف  گیرنده باید به کار گرفته شود؟ در این نوع نظریه کارگزاران تصمیم

  . ابزاري نیز جاي خود را خواهد داشت

ریزي خردگرا، سیستم بازخوردي، سیستم فراگیرنده، عقالنیـت ابـزاري، عقالنیـت     برنامه :واژگان کلیدي
  . ، عقالنیت ارزشی)ساز یکپارچه(ذاتی، عقالنیت ارتباطی، عقالنیت هماهنگ 

  
  مقدمه

ناخودآگـاه پشـت سـر    کنیم که از اوایل قرن بیستم و تاکنون خودآگاه یـا   در این مقاله مبانی نظري را مطرح می
البته بسـیاري از  . اي و محلی وجود داشته است ریزي، چه در سطح ملی و چه در سطوح منطقه هاي برنامه فعالیت

ریـزي از   هـاي بسـیاري بـراي نگـاه بـه برنامـه       اند و کوشـش  این اصول از دهۀ هفتاد به بعد مورد انتقاد واقع شده
ها با نقـد   اما همۀ این کوشش. شود اکنون انجام شده و می  بیستم و همقرن  دوم هاي نیمۀ هایی دیگر در سال زاویه

ها  خوانیم آغاز شده است و با وجود همۀ این کوشش ریزي می مجموعۀ اصولی که آن را موضع سنتی نظریۀ برنامه
 ریـزي انجـام   هایی اسـت کـه تحـت عنـوان برنامـه       هنوز هم موضع سنتی، پشتوانۀ ذهنی بخش بزرگی از فعالیت

شـود، از نقـاط    هـا وارد مـی   ها، با وجود ایرادهایی که به درستی به آن رو است که این دیدگاه شود و این از آن  می
ریزي ضروري اسـت و بـه سـادگی     ها در هر بحث نظري دربارة برنامه قوتی برخوردارند که توجه و دقت نظر در آن

  . ها را کنار گذاشت شود آن نمی
شود، در واقع همان چیـزي اسـت کـه مؤلفـان دیگـر از آن       ریزي خوانده می ه برنامهچه دیدگاه سنتی نظری آن

ریـزي   گـراي برنامـه   و یـا نظریـۀ مثبـت   ) 1998تـایلور،  ( )تـی .پـی .پی( 1ریزي تحت عنوان نظریۀ فرآیندي برنامه
. ها بـوده اسـت   در هر دو مورد منظور از این مجموعه دو نظریۀ خردگرا و سیستم. اند نام برده) 2002آلمندینگر، (

ها که کمی بعد مطـرح   دهندة این موضع بوده و نظریۀ سیستم درحقیقت، نظریۀ خردگرا مبداء و پایۀ اولیه تشکیل
بـا  . ریزي ساخته است ود، به تقویت دیدگاه خردگرا انجامیده و در ترکیب با آن کم و بیش یک الگوي برنامهش می

  :توان از فرضیات زیر به عنوان اصول مشترك این دو نظریه نام برد تسامح می کمی 
کننـدة اقـدامات نـه     ن راریزان را جب ریزي تأکید دارند و کار برنامه و فنی برنامه هر دو دیدگاه بر جنبۀ علمی . 1

 . آورند چندان حساب شدة سیاستمداران به شمار می
  . هاي مختلف، بیش از انتخاب و عمل تأکید دارند هر دو گروه بر تولید و ارزیابی گزینه. 2
 . اند رو شده اند و از آن پس با انتقاد روبه در اوج اقتدار بوده 1970و نیمۀ اول  1960هر دو گروه در دهۀ . 3

 :ها نیز ضروري باشد هایی نیز میان این دو نظریه وجود دارد که شاید اشاره به آن تفاوت
کننـدة   تعیـین (و عقالنیـت ابـزاري   ) هـا  کنندة آرمـان  تعیین(نظریۀ خردگرا بر تمایز میان عقالنیت ماهوي . 1

ها نیـز   ود این در نظریۀ سیستمرو نیستیم، با وج ها با چنین تفکیکی روبه تأکید دارد، اما در نظریۀ سیستم) وسایل

                                                
1. Procedural Planning Theory (PPT) 



تـرین   هـاي ارزیـابی مهـم    سـازي و اسـتفاده از تکنیـک    شوند و الگـو  ریزي می ها از خارج وارد سیستم برنامه آرمان
  . دهند هاي این نظریه را تشکیل می دغدغه
اسـتقبال   ها بوده و باعث شده که این نظریه هنوز هم مـورد  چه نقطۀ قوت نظریۀ سیستم رسد آن به نظر می. 2

هـایی اسـت کـه در عمـل بسـیار مـورد        سازي و طراحی تکنیـک  ریزان باشد، توجه نظریه به الگو و استفادة برنامه
محیطـی، امـا    فروشی، تحلیل آثار ترافیک و تحلیل آثـار زیسـت   هایی مثل تحلیل آثار خرده تکنیک. استفاده است

ریـزي و   بـودن برنامـه   "علمـی "است که این نظریه بر  نقطه قوت نظریۀ خردگرا و علّت استمرار نفوذ آن، تأکیدي
کنـد و از ایـن    ریـزان را بیشـتر مـی    سو مسئولیت برنامه این دیدگاه از یک. طرف بودن آن دارد ضرورت عینی و بی

دهـد و   یافتـه از دنیـاي پیچیـده ارائـه مـی      ها جذاب است و از سوي دیگر دیدگاهی ساده و ساخت زاویه براي آن
چنـین تصـویري از یـک حرفـه     . سـازد  ریز روشن و قابل فهم می ریزي را براي برنامه گیري و برنامه فرآیند تصمیم
گیـري و اجـراي یـک برنامـه در جهـان       تر است تا تصویري که بکوشد همۀ عوامل مؤثر در تصـمیم  بسیار مطلوب

  . نشان دهد) اگر بتواند(واقعی را 
 

 2ریزي نظریۀ خردگراي برنامه
طور که خـود وي اذعـان دارد    اما همان. ریزي گره خورده است لودي با نظریۀ خردگراي برنامهنام آندره آس فا

از افالطـون و ارسـطو اگـر    . هـاي پیشـینیان دارد   گفتمان خردگرایی ریشه در اندیشه) فصل نهم: 1973فالودي، (
پـس از ایـن دو   . جسـتجو کـرد  هاي ماکس وبر و کارل مانهـایم   هاي نظریه خردگرا را باید در دیدگاه بگذریم، پایه

هـاي بالفاصـله بعـد از جنـگ      ریزي در سـال  توان از نقش تأثیرگذار مکتب شیکاگو در نظریه و پژوهش برنامه نمی
ویژه در طـرح ایـن مسـئله نقـش      گامان مکتب شیکاگو به چون بانفیلد و پرلوف از پیش افرادي هم. نظر کرد صرف

  . داشتند
معموالً خردگـرا بـه کسـی گفتـه     . به معناي استدالل و دلیل آمده است 4شنالیسازریشۀ التین ر 3واژة رشنال

آورد، در مقابل کسی که معمـوالً   هاي منطق تأکید دارد و براي اثبات دیدگاه خود دلیل می شود که بر ظرفیت می
کیـک میـان دو   ریزي به مسئله تف کاربرد عقالنیت در برنامه. شود آوري به عواطف یا شهود متوسل می براي حجت

عقالنیـت  . عقالنیت ذاتی یا جوهري و عقالنیت صوري یا کـاربردي : کند گردد که وبر مطرح می نوع عقالنیت برمی
درحقیقت هرگاه بـراي فهـم و شـناخت مـاهوي     . گردد ها برمی هاي مرتبط با آن ها، اهداف و ارزش ذاتی به آرمان

اما . ایم ل و منطق استفاده کنیم، از عقالنیت ذاتی پیروي کردهها به جاي غریزه و سنت از استدال ها و آرمان ارزش
عقالنیت صوري به استفاده از منطق و استدالل براي فهم و شناخت ابزارها و وسایل بـراي تحقـق اهـداف اشـاره     

هاسـت و در   مراد آن عقالنیتی است که ناظر بر کشف مؤثرترین و بهترین راه بـراي تحقـق اهـداف و آرمـان    . دارد
گیـري عقالنـی در درجـۀ اول     گفت که علم و به دنبال آن تصمیم وبر می. کننده کارآیی اعمال ماست قع تضمینوا
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ها و اهداف در حوزة اخـالق و فلسـفه و در حـوزه سیاسـت      ها، آرمان ها؛ ارزش با واقعیات سرو کار دارد نه با ارزش
تماعی مثل علوم فیزیکی باید بـر اسـتانداردهاي   وي تأکید داشت که علوم اج). 1363آرون،  .ك.ر(گیرند  قرار می

هـاي ارزشـی    که تمایالت و ترجیحات فردي نتوانند بر تحلیـل اثـر بگذارنـد، قضـاوت     طوري صوري متکی باشد، به
هاي اجتماعی و ترجیحات فردي هستند و نباید جـایی   دارند و محصول فرهنگ، سنت و موقعیت ریشۀ غیرعلمی 

ویـژه سیاسـت بایـد توسـط      نیروهاي غیرعقالیی زندگی، به). 99: 1987فریدمن، (اشند داشته ب در گفتمان علمی 
هـاي   ریزي است که خود یکـی از ویژگـی   و عقالنیت مهار شوند و یکی از ابزارهاي چنین کاري برنامه قواعد علمی 

اداري بـه  هـاي   هـا کـه در دسـتگاه    شـود، بـدین منظـور الزم اسـت آن     پیدایش نهادهاي بوروکراتیک تلقـی مـی  
طور که مشروعیت سیاستمداران  همان. طرف و کامالً محدود به اهداف سازمانی باشند پردازند بی گیري می تصمیم

شـود کـه    طرفـی تـأمین مـی    ریزان اداري نیز از مهارت فنی و عینیـت و بـی   از رأي مردم است، مشروعیت برنامه
  . مشخصۀ عقالنیت ابزاري است
هاي وبر را دربارة عقالنیت ابزاري و داوري بـر مبنـاي    طور مشخص دیدگاه بیستم بهکارل مانهایم در آغاز قرن 

ریـزي یعنـی سـلطۀ     مطابق تعریف مانهایم، برنامه. ریزي به کار برد گیري عقالیی در حوزة برنامه واقعیات و تصمیم
و سیاستمداران مطـرح   می چه توسط افکار عمو ها، آن در دموکراسی. چه غیرعقالیی است عاقالنه پیدا کردن بر آن

هاست که یا متکی بر تعصب، فرهنگ و غریزه است و یـا اسـتدالل و    ها و آرمان شود درحقیقت از جنس ارزش می
ریـزان اسـت کـه     ایـن وظیفـۀ برنامـه   . طور مستقیم قابـل تحقـق یـافتن نیسـت     منطق ذاتی، که در هر صورت به

ریـز بایـد مسـتقل باشـد و راهبـردي       بـه همـین دلیـل، برنامـه    . ها را بیابنـد  هاي عقالیی تحقق این خواسته شیوه
سازد تا از محیط بالفصل خود به سطوح باالتر تفکـر در بـاب اصـول     ریز را قادر می تفکر راهبردي برنامه. بیندیشد

هاي واقعی باشـد و جنبـۀ    مند و منسجم است و اگر در متن و مرتبط با وضعیت ریزي نظام تفکر برنامه. صعود کند
تزاعی نداشته باشد مصداق عقالنیت صوري است و قادر است بهتـرین وسـایل را بـراي تحقـق اهـداف مـردم و       ان

زیـرا در  . کنـد بـا دموکراسـی در تضـاد نیسـت      ریز ایفا می به نظر مانهایم نقشی که برنامه. سیاستمداران برگزیند
ها که صـرفاً بـه منـافع روزمـره      ند و نه آنبایست نخبگان بگیر هاي راهبردي را می ها هم نهایتاً تصمیم دموکراسی

گیري توسـط   کند، نه تصمیم توجه دارند و این شیوة گزینش نخبگان است که دموکراسی را از غیر آن متمایز می
  ). 1386مانهایم، . ك.هاي مانهایم در این موارد ر براي نظریه(برنامه است  زدگی بی مردم عادي که درحقیقت عوام

و مانهایم در کشورهاي سوسیالیستی تأثیر چندانی نداشتند، زیرا در این کشورها براي ساختن هاي وبر  دیدگاه
ریزي تام و تمام در نظریه توسط طبقه کارگر و در عمل توسـط دولـت را پذیرفتـه     داري، برنامه جامعۀ غیرسرمایه

ویـژه ایـاالت    داري، بـه  اي سـرمایه امـا در کشـوره  . ریزي اقتصادي متمرکز و کالبدي رواج یافته بود بودند و برنامه
در میـان  . هـاي وبـر و مانهـایم در مکتـب شـیکاگو بازتـاب یافـت        ، دیـدگاه 1929متحده بعد از بحران اقتصادي 

، رِکسفورد تاگوِِِِِِل از هـر  1950و  1940هاي  ریزي در دهه ترین مدافع برنامه پردازان مکتب شیکاگو برجسته نظریه
ریزي بـه دسـتیابی بـه     برنامه«: کرد و بر این باور بود که دي و کاربري اراضی حمایت میریزي اقتصا دو نوع برنامه

چون قوة چهـارم حکومـت در    یک تصویر روشن از آینده، فراتر از نگاه تنگ سیاستمداران کمک خواهد کرد و هم
رد و ناپایـدار  ریزي باعث خواهد شد کـه در مقابـل عملکـرد خـ     برنامه. حوزة مستقل خاص خود عمل خواهد کرد



اي بـه   هاي فنی و عینی ایشان، بـه وجـود آیـد و موازنـه     سیاستمداران یک نیروي متشکل از متخصصان و توانایی
در واقع تالش و استدالل تاگول و سایر متفکران مکتب شیکاگو این بود کـه  ). 109: 1987فریدمن، ( »وجود آورد

گیـري مبتنـی بـر     جتماعی، از طریق ایجاد یک نظـام تصـمیم  ها و ابزارهاي علوم در جهت تحقق اهداف ا از روش
  . واقعیات ـ و نه تعصبات و خیاالت ـ بهره گیرند

ریـزي   آندره آس فالودي بر اساس دستاوردهاي نظري وبر و مانهایم و گسترش این مفـاهیم در زمینـۀ برنامـه   
ریزي را در نیمۀ اول قرن بیستم مطرح و تبیـین   نظرانی که بحث نظریۀ برنامه توسط تاگول، بانفیلد و سایر صاحب

ریـزي را   د تـا مبـانی نظـري فرآینـد برنامـه     خود را نوشت و کوشـی ) 1973( ریزي نظریه برنامهکرده بودند، کتاب 
  .تشریح کند

  
  ریزي هاي برنامه بندي نظریه طبقه

ریزي ارائه شده است،   هاي برنامه بندي که از نظریه توان گفت تأثیرگذارترین طبقه چنان که گفتیم، نخستین و می
حتی هنوز هم . مناقشه بوده استتاکنون محل بحث و ) 1973(بندي فالودي است که از زمان چاپ کتابش  طبقه

ها وظیفه توضـیح   کند که نظریه فالودي چنین استدالل می. کنند بندي استفاده می منتقدان آن عمالً از این طبقه
کند که با  ها نیاز پیدا می پدیده 5به توضیح و تبیین  هنگامی ها را برعهده دارند و آدمی  دادن و تبیین کردن پدیده

هایی را  رو شود؛ در این حال براي روشن ساختن وضعیت و رفع ابهام گزاره و غیرقابل فهم روبه وضعیتی غیرمنتظره
حل  چه هست به کار نروند، بلکه راه ها فقط براي تبیین آن البته این امکان وجود دارد که این گزاره. کند مطرح می

پس از ایـن مقدمـه،   ). نظریه هنجاري(هند تر را نیز هدف قرار د بینی وضعیتی مطلوب ها و پیش اجتناب از مسئله
هاي مربوط بـه شـناخت بهتـر     یکی مسئله. شوند رو می ریزان با دو نوع مسئله روبه کند که برنامه فالودي اشاره می

از موضوع آن، و به   ریزي کردن فارغ برنامه  هاي مربوط به شیوه کنند و دوم مسئله ریزي می اش برنامه چه درباره آن
کـه بـه جـوهره و      6اول نظریه جوهري یا موضوعی. بینی کرد توان پیش ریزي می ل دو نوع نظریه برنامههمین دلی

ریـزان بـراي    پردازد که برنامه هایی می که به شیوه  7پردازد و دوم نظریه فرآیندي یا روشی ریزي می موضوع برنامه
شـود   ریـزي مـی   چـه دربـاره آن برنامـه    تبیین آنبه سخن دیگر، اولی به . دهند انجام وظیفه مورد استفاده قرار می

هایی مثل  هاي همراه آن و یا فعالیت هاي فضایی شامل ساختارهاي کالبدي و نهادها و ارزش موضوعاتی مثل نظام(
) ریزي تولید براي یک کارخانه صنعت و کشاورزي و یا فقرزدایی و بهبود زندگی در یک ناحیه و یا مدیریت و برنامه

  ). 1973فالودي، . ك.ر(پردازد  ریزي کردن، می خود شیوه برنامه به و دومی 
نیز به ترتیب به جاي نظریه جـوهري و نظریـه    "9ریزي نظریۀ برنامه"و  8"ریزي نظریه در برنامه"واژه  دو دانش

  . نظران این رشته به کار برده شده است فرآیندي، هم توسط فالودي و هم دیگر صاحب
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شـود یـا بـه سـخن      ریزان مربوط مـی  چه در درجه اول به برنامه ر این باور است که آنطور مشخص ب فالودي به
البتـه وي در اهمیـت نظریـه    . ریزي واقعی، همان نظریه فرآیندي اسـت و نـه نظریـه جـوهري     دیگر نظریه برنامه

ریزان خواهان  ه برنامهجا ک از آن«: نویسد می ریزي نظریه برنامهدر کتاب . کند ریزان تردید نمی جوهري براي برنامه
. کسب بهترین نتایج هستند، قابل فهم است که این نوع تحلیل در ذهن ایشان اهمیت بسیار باالیی داشـته باشـد  

» شـود  شود این است که شیوه درست عمل از فهـم درسـت موضـوع کـار ناشـی مـی       اي که مطرح می فرض ساده
ریـزي   شکار است که هر دو نوع نظریـه بـراي یـک برنامـه    آ«کند که  وي به روشنی اشاره می). 5: 1976فالودي، (

بحـث بـر   ). 7: 1973فالودي، (» خورد هایی از نزدیکی دو نوع نیز به چشم می مؤثر ضروري است، و در واقع، نشانه
ریـزي متنـوع و    هـاي برنامـه   واقعیـت ایـن اسـت کـه موضـوع     . ریزي است سر تعریف حوزه تخصصی نظریه برنامه

محیطی و کالبدي و تولید، توزیع و غیره، امـا همـه ایـن     هاي زیست أمین اجتماعی گرفته تا موضوعاند؛ از ت فراوان
هـا و   هـا، از دل رشـته   هـا و متخصصـان خـود را دارنـد و نظریـه جـوهري هرکـدام از ایـن حـوزه          ها، رشـته  حوزه

براي یک رشته مشخص بـه  آید که وظیفه کندوکاو در آن حوزه را دارند و در این میان جایی  هایی در می تخصص
که چگونه کشاورزي را توسـعه دهـیم و بـر بـازدهی مزرعـه بیفـزاییم        این. ماند باقی نمی "ریزي نظریه برنامه"نام 

موضوع نظریه علم زراعت است و گسترش اقتصاد موضوع مهمی است که متخصص اقتصاد توسـعه و رشـد بـا آن    
ها حوزه تخصـص   ریزي الزم است، اما این ها براي برنامه ن به آنهرچند دانستن این مطالب و پرداخت. رو است روبه

ریـزي کـرد و    توان برنامـه  ریز نیستند، بلکه حوزه کار او پاسخ به این پرسش است که چگونه می و کار اصلی برنامه
بـدي،  کال(هـا   ریـزي  بینی کـرد کـه در انـواع برنامـه     توان براي این حوزه از دانش پیش چه مبانی و اصول کلی می

صورت است که مـا بـا نـوع خـاص و جدیـدي از        فقط در این. و در همه سطوح درست باشد) اقتصادي، اجتماعی
گفت و به همین جهت اسـت کـه بـه     "ریزي نظریه برنامه"توان به آن  رو خواهیم بود که به درستی می نظریه روبه

بـه زبـان خـود او در    . ظریه فرآیندي اصـل اسـت  ریزي، نظریه جوهري فرع و ن پرداز برنامه نظر فالودي براي نظریه
جـوهري بداننـد و نـه بـرعکس       چـون قالـب و چـارچوب نظریـه     ریزان باید نظریه فرآیندي را هـم  برنامه«کتابش 

ریزي فرآیندي به شمار آیـد   اي از برنامه ریزي جوهري زیرمجموعه منظور این است که برنامه). 7: 1973فالودي، (
  . و نه برعکس

شناسی فالودي باید توجه کنیم که وي واضع مکتـب خردگـرا در نظریـه     اي دیگر، براي فهم بهتر گونه هاز زاوی
ها و اصالحاتی که در نظریه  نشینی ریزي و پیرو وبر و نظریه عقالنیت اوست و تاکنون هم با وجود همه عقب برنامه

ویـژه   اس برجسته گرایش بـه عقالنیـت و بـه   شن ماکس وبر جامعه. خود انجام داده، بر این نگرش استوار بوده است
تـرین شـکلی در سـاختارهاي     داند که به برجسته داري مدرن می هاي جامعه سرمایه را از ویژگی 10عقالنیت ابزاري

در جامعـه مـدرن   . هاي بزرگ خصوصی جلـوه کـرده اسـت    ساالري دولتی و شرکت اداري این جوامع، یعنی دیوان
شوند و پس از تعیین هدف، در طراحی وسایلی که براي تحقق اهداف ضروري  میمیان هدف و وسیله تمایز قایل 

هـاي عملـی    کنند و همین توجه و تمرکز بر وسایل در رابطه با اهداف است کـه پیشـرفت   هستند تالش بسیار می
یـل  ریـزي میـان هـدف و وسـیله تمـایز قا      فالودي نیز در برنامه. داري را ممکن ساخته است جامعه مدرن سرمایه
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شود و تعیین اهداف را وظیفه سیاستمداران و دولت به نمایندگی از طرف جامعه و تعیـین وسـایل مناسـب را     می
کند که نظریه فرآیندي در واقـع اندیشـیدن در بـاب وسـایل اسـت و کـار        داند و تأکید می ریزان می وظیفه برنامه
طرفـی   باشد و معنـاي بـی   "طرف بی"بایست  شناس میعنوان عالم و کار ریز نیز همین است، زیرا او به اصلی برنامه

که اهـداف را از   عنوان عالم مداخله نکند و پس از آن شود، به ها ناشی می گذاري که از ارزش این است که در هدف
بنابراین نظریـه فرآینـدي بـا    . به ساختن وسایل براي تحقق آن اهداف مشغول شود) عمًال از دولت(جامعه گرفت 

هـاي   هـا و اولویـت   طرف سازگارتر است تا نظریه جوهري کـه احتمـال دارد ارزش   عنوان عالم بی ریز به نقش برنامه
  .سیاسی ـ اجتماعی را نیز در بربگیرد

و بعدها در آثار دیگـرش، بـه آفریـدن دیـدگاهی      ریزي نظریه برنامهدر این چارچوب است که فالودي در بقیه کتاب 
وي . ایسـتد  یازد و همواره بر سـر تفکیـک خـود مـی     معروف شد، دست می 11"ریزي خردگرا نظریه برنامه"که بعدها به 

  :داند ریزي را اساساً سه موضوع می وظایف اصلی نظریه برنامه
  م آن هاي کارگزار و فرآیندهاي انجا ریزي و سازمان درك برنامه. 1«
  نوع دیگر  ریزي و انتقال تجارب از یک نوع به  مقایسه اشکال گوناگون برنامه. 2
  ).8: 1973فالودي، (» ریزي ها و فرآیند برنامه طراحی سازمان. 3

انصافی نکرده باشیم، الزم است یادآوري کنیم که عمده دانسـتن مسـئله تعیـین     که دربارة فالودي بی براي این
ریـزان را ابـزار دسـت     ریزي در نظریۀ خردگـرا، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن نظریـه برنامـه          مهها در برنا حل راه

ریـزان بـا کاربسـت فرآینـد عقالنـی کـنش        کم از نظر فالودي برنامه خواهد، بلکه برعکس، دست سیاستمداران می
. کننـد  ها را عقالنی مـی  ه و آنهاي نه الزاماً عقالنی سیاستمداران، تا حد امکان تصرّف کرد ریزي، در تصمیم برنامه

ها بـه دنبـال رعایـت عقالنیـت      انسان«. بینانه نیست هرچند که انتظار عقالنیت کامل از کنش انسانی داشتن واقع
شـوند،   دوند، بیشتر سردرگم مـی  اما هرچه بیشتر بدین سو می. گذارند صوري در اعمال خود از دل و جان مایه می

طراحی شده توسـط مهندسـان نیسـت، بلکـه ترکیبـی اسـت از عناصـر و روابـط         زیرا جامعه یک ساختار منطقی 
  ). 98: 1987فریدمن، (» منطقی و غیرمنطقی

ریـزان   هاي مردم و سیاستمداران بر عهدة برنامـه  کردن و تحقق بخشیدن به خواسته جا که وظیفۀ عقالنی از آن
  ان باشند، بلکـه بایـد علنـاً در مباحثـات عمـومی     ریزان نباید تحت سلطۀ سیاستمدار برنامه«است، به نظر فالودي 

مشارکت کننـد و از ایـن راه عمـق و معنـاي بیشـتري بـه کـار جسـتجوي         ) ریزي دربارة مسایل مربوط به برنامه(
نفـع مختلـف بهتـر     هـاي ذي  ها براي گروه زیرا در این صورت نتایج کنونی و آتی برنامه. هاي مختلف بدهند گزینه

نبایـد بـه الیـۀ بـاالیی       آزادي مشـارکت در مباحثـۀ عمـومی   «: بـدین منظـور  ). 1973ي، فـالود (» شود درك می
هـا هـر    هایی سازمان یابنـد کـه در آن   بایست در گروه ریزان می ریزي محدود شود، بلکه برنامه مراتب برنامه سلسله

برگیرنـدة میزانـی از تنـوع    توانند در  ریزي می هاي برنامه  در این صورت این گروه. کس حق اظهار نظر داشته باشد
ریزي که اغلب پیچیـده و از نظـر سیاسـی حسـاس هسـتند،       گویی خالق به مسایل برنامه آرا باشند که براي پاسخ

                                                
11. Rational planning  



» شـود  گیري مورد توافق حاصـل مـی   البته توافق آراء و هماهنگی الزم نیز از طریق فرآیندهاي تصمیم. الزم است
  ). 1973فالودي، (

  
  ریزي خردگرا مهبرنا چارچوب مفهومی 

اي دارد و چرا الزم اسـت؟ وي در پاسـخ بـه     ریزي چه فایده کند این است که برنامه اولین پرسشی که فالودي مطرح می
در واقع همان مفهـوم پارسـونزي تطـور اجتمـاعی      "رشد انسان"مفهوم . کند ریزي در رشد انسان اشاره می نقش برنامه

مطرح کردند و بدین وسیله کوشیدند تا مفهوم تطـورگرایی را کـه    70تا  50هاي  جدید در دهه 12است که تطورگرایان
در دیـدگاه  . گذاري متعصبانه به نفع هرچیز نو در مقابل هرچیز کهنه آمیخته بود، اصالح کننـد  به نظر منتقدان با ارزش

از جامعـۀ سـنتی نیسـت، بلکـه از لحـاظ       تـر و یـا ارزشـمندتر    یافتـه  تطورگرایان جدیـد، جامعـۀ مـدرن الزامـاً تکامـل     
ریـزي بـه عنـوان     گویـد برنامـه   فالودي مـی . برتري دارد  سازگارشوندگی با محیط و توانایی رشد و بقا، بر جوامع قدیمی

  :رساند محصول رشد، خود از دو طریق به استمرار رشد انسانی یاري می
  هاي بشر، از راه تشخیص بهترین راه تحقق آرمان. 1
  . راه مشارکت در فراگیري که خود عامل رشد بیشتر استاز . 2

ریزي چیـزي نیسـت    کمک کند، زیرا فرآیند برنامه تواند به رشد آدمی  ریزي به عنوان یک فرآیند نیز می برنامه
 ). 35: 1973فالودي، . ك.ر(جز کنترل و نظارت و شتاب بخشیدن به رشد انسان 

ریـزي فرآینـد عقالنـی اسـت یعنـی چـه؟ در پاسـخ وي         گوییم برنامه میدومین پرسش فالودي این است که وقتی 
ریزي عملی هوشـمندانه و عاقالنـه اسـت نبایـد مخـالفتی داشـته        کند که ظاهراً کسی با این داعیه که برنامه مطرح می

 در نظریـه، عقالنیـت  . گـوییم، محـل مناقشـه اسـت     که به چه چیـزي کـنش عقالیـی و خردمندانـه مـی      اما این. باشد
  :اند هاي مختلف تعریف کرده را به شیوه) خردمندي(

تـر،   به سخن دقیـق ). وبر، پارتو(کنش عقالنی کنشی است که در آن رابطۀ میان هدف و وسیله روشن باشد . 1
گزینیم ما را به همـان   داریم و ابزارهایی که برمی هایی که برمی گام. میان هدف و وسیله تناسب وجود داشته باشد

  . ها بوده است نند که مقصود ما از برداشتن آن گامجایی برسا
  ). 1971گولد، (آوري و استدالل روشن و واضح  خردمندي یا عقالنیت عبارت است از معیارهاي حجت. 2
 .بخش طور مشخص و نتیجه گویی به یک مسئله یا مشکل به کنش عقالنی یعنی پاسخ. 3

گیري با توجـه   ریزي به معناي تصمیم ین واژه عقالنی در برنامهبنابرا. گیري است ریزي نوعی نظام تصمیم برنامه
مثل دانشـمندي کـه بـه    (هاي موجود با استفاده از معیارهاي عقالنی است  اي وسیع از اطالعات و دیدگاه به دامنه

 ). ها است دنبال بهترین روش
  

  تشبیه به مغز انسان

                                                
12. Neo-evolutionists 



بنابراین آگاهی انسـان  . در راستاي حرکت به سوي رشد استریزي ابزار انسان  گفتیم که در دیدگاه فالودي برنامه
: 1973فـالودي،  . ك.ر(ریزي، به معناي حرکت خودآگاه انسان به سوي رشد و تعالی خواهـد بـود    از فرآیند برنامه
. کشـد  ریزي را پیش می به دلیل همین اهمیت است که فالودي مسئله نظریۀ برنامه). 49-51ویژه  فصل هفتم و به

ریـزي   شـود کـه نظریـۀ برنامـه     بـرد و مـدعی مـی    نـام مـی   13"ریزي فرا برنامه"ریزي با عنوان  نظریه برنامه وي از
ریـزي کـرد تـا رشـد و      اندیشیدن در باب این است که چگونه باید برنامه. هاست ریزي ریزي برنامه درحقیقت برنامه

بـا نشـان دادن   ) 1«: ریزي فواید زیر را دارد به نظر وي چنین چارچوب نظري براي برنامه. تعالی انسان تحقق یابد
ریـزي   شود در واقع بـه تبیـین برنامـه    تر متصل می پارچۀ نظري بزرگ ریزي به یک کلیت یک که چگونه برنامه این
ایـن امکـان   ) 3ریزي به بحث و گفتگو پرداخت  توان در باب برنامه آفریند که با آن زبان می زبانی می) 2پردازد  می

مبنـایی بـراي   ) 4پذیر تبدیل کنیم و بـاالخره   هاي آزمون ریزي را به گزاره هاي برنامه آورد که داعیه میرا به وجود 
  ). گذاري از ماست  ، شماره54: همان(» آورد ریزي و فرآیند آن فراهم می توصیف نهادهاي کارگزار برنامه

ارائـه   14ریـزي  هـاي کـارگزار برنامـه    اي، وي الگـویی از سـازمان   به عنوان اولین گام براي ساختن چنین نظریه
دلیل چنـین تشـبیهی ایـن اسـت کـه عمـدة       . کند استفاده می 15براي تدوین این الگو، فالودي از تشبیه. دهد می

بوده است؛ زیرا به نظـر او   هایی که در دانش سیبرنتیک ارائه شده، مبتنی بر الگوسازي بر اساس مغز آدمی  اندیشه
سـیبرنتیک  . کنـد  اسـت عمـل مـی    16که درگیـر تفکـر هدفمنـد    مغز انسان به هنگامی ریزي شبیه  کارگزار برنامه

توانـد در ایـن    ریزي نیز نوعی اعمال کنترل است، می جا که برنامه است و از آن "نظارت و هدایت"درحقیقت علم 
شناسی و ریاضیات و کاربرد این ترکیب در فنـاوري نظـامی    علم سیبرنتیک از ترکیب زیست. مورد هم به کار رود

اسـاس کـار سـیبرنتیک، اسـتفاده از     . هـاي علمـی اثـر گذاشـت     ه رشـته در جنگ جهانی دوم زاده شد و بـر همـ  
بـا اسـتفاده از   . هاي بزرگ فیزیکی است هاي اطالعات با کمترین میزان انرژي براي کنترل و هدایت جریان جریان

هـاي فنـی و    هاي اجتماعی کوچـک و حتـی سیسـتم    هاي موجود زنده گرفته تا سازمان دانش سیبرنتیک، از اندام
  .   توان توضیح داد عی بزرگ را میاجتما

گرفتـه شـده اسـت کـه      17کنـد، از یـک سیسـتم فراگیرنـده     ریـزي ارائـه مـی    الگویی که فالودي براي برنامـه 
هـاي   درحقیقت، سیستم فراگیرنده بر اساس گسترش سیستم. هاي عمل از درجۀ باالتر دارد بازخوردهایی با دامنه

. ک سیستم سادة بازخوردي، دستگاهی مکانیکی مثل ترموسـتات اسـت  نمونه ی. شود تعریف می 18سادة بازخوردي
در مـورد  (گیـرد   با تغییر در محیط و انتقال اطالعات آن به سیستم، واکنش مناسب توسط دسـتگاه صـورت مـی   

چه یک سیستم فراگیرنده از یـک سیسـتم سـادة     آن). ترموستات این تغییر باال یا پایین رفتن درجۀ حرارت است

                                                
13. Meta-planning 
14. lanning agency 
15. Analogy 
16. Purposive thinking 
17. Learning system 
18. Simple feedback system 



ریـزي   حافظه براي هر عملیات هدفمند از جمله برنامه. است "حافظه"بیشتر دارد، عنصر بسیار حیاتی بازخوردي 
ها نیز حافظه دارند  ها و دستگاه زیرا برخی ماشین. رود اما ذهن انسانی از صرف داشتن حافظه فراتر می. الزم است
سیستم به عنوان بازتاب اطالعاتی کـه از محـیط   آورد که  حافظه انسانی این امکان را به وجود می. گیرند و یاد می

آورد کـه سیسـتم    ي ایـن امکـان را فـراهم مـی    "تصویر خود"داشتن چنین . گیرد، تصویري از خود خلق کند می
. گیـرد، دگرگـون سـازد    خود را نیز بر اساس اطالعـاتی کـه از محـیط مـی     "سازمان"انسانی نه تنها اهداف، بلکه 

نظران برخورداري از چنین سیستم بازخوردي با ایـن نـوع دامنـۀ عمـل را      دة صاحبکند که عم فالودي اشاره می

؛ 1967بـاکلی،  (ایـم   یـا آگـاهی را بـر آن گذاشـته     "شعور"دانند که نام  اي می علت وجودي پیدایش همان پدیده
ین سیسـتم  تـر  طورکه در بـاال آمـد، سـاده    همان). 1973؛ همگی به نقل از فالودي، 1966؛ دویج، 1968اتسیونی، 

  :سیبرنتیکی، یک سیستم بازخوردي ساده مثل ترموستات است که داراي سه عنصر زیر است
  . پذیرد  که از تغییرات محیطی تأثیر می: 19گیرنده. 1
هاي ممکن بر اساس اطالعاتی که از گیرنده بـه او رسـیده دسـت بـه انتخـاب       که میان واکنش: 20انتخابگر. 2

 . زند می
. ك.ر(کنـد   کند در محیط تغییر ایجـاد مـی   که بر اساس رهنمودهایی که از انتخابگر دریافت می: 21کنشگر .3
شود و همان چیزي است که در هر ترموستات یا دستگاه شبیه  این فرآیند بازخورد منفی خوانده می). 1966کن، 

 ). 1شکل(افتد  آن اتفاق می
کـه ارتبـاط سیسـتم بـا محـیط را      (نیز هر سه عنصر گیرنده  تر که توانایی یادگیري دارند هاي پیچیده در نظام

عنصر اضافی حافظه است که اطالعات مفیـد را در  . کنند ، انتخابگر و کنشگر وجود دارند و عمل می)کند حفظ می

هـاي موجـود    تواند با استفاده از حافظه، معیارهاي بـاالتري غیـر از راه   کند؛ در نتیجه انتخابگر می خود ذخیره می
هـا بـراي    سـازد و از آن  درحقیقت سیستم مغز آدمـی، تصـویرهایی از جهـان مـی    . رو در دست داشته باشد  شپی

هـاي مختلـف عمـل     ها بـر اسـاس گزینـه    بینی این تصویرهاي خیالی و پیش). 2شکل(کند  بینی استفاده می پیش
 "22فنـاوري تصـویري   "یرها را هاي عمل و تصو کند که وي مجموعۀ این برنامه فالودي اشاره می. شوند ساخته می

  . دهد ریزي قرار می خواند و آن را اساس الگوي خود براي برنامه می
  

 
  
  

                                                
19. Receptor 
20. Selector 
21. Effector 
4.Technology - image 



  
  
  
  
  
  
  

  یک سیستم بازخوردي تحت کنترل ساده. 1شکل
  
  
  
  
  
  
  
  

  یک سیستم فراگیرنده داراي حافظه. 2شکل 
  

هرگاه کـه شـخص بـه    . و هدف) پروگرام(تصویر، برنامۀ عمل : شود تکنولوژي تصویري از سه عنصر تشکیل می
انـد، زیـرا فقـط واقعیـت را      تصویر را دانش انسانیِ منفعل دانسـته . زند، هر سه عنصر فعال هستند عملی دست می

رسـید، تصـویر    اي کوهستانی مـی  به گردنهاي با خودرو در حال حرکت هستید و  مثًال اگر در جاده. دهد بازتاب می
گردنه و پیچ آن و تصویر ادامۀ رانندگی بعد از پیچیدن در دامنه کوه به طور ایمن و تصویري از حافظه که نشـان  

دریافـت  ) حواستان(دهد اگر مستقیم برانید در دره سقوط خواهید کرد، به اطالعاتی که شما از طریق گیرنده  می

اند  شماست که آن را عنصر فعال دانش انسانی خوانده) یا پروگرام(عنصر دوم برنامه عمل . هدد اید، شکل می کرده
اي که باعـث شـود شـما بـه سـالمت از پـیچ        برنامه عمل شما همان پیچاندن فرمان است با زاویه). 1960میلر، (

عنصر سوم هدف اسـت  . یردگ ها دارید شکل می  بگذرید که با کمک تصویري که در حافظه از رابطه فرمان و چرخ
احتماالً اگر هدف شما خودکشی باشـد، بـه رانـدن در    . جا رانندگی ایمن یا سالم رسیدن به مقصد است که در این

 
 رانتخابگ

 گیرنده کنشگر

 محیط

 انتخابگر 

 حافظه

 محیط

 گیرنده کنشگر



سـازد کـه درحقیقـت     مجموعه عملکرد این سـه عنصـر یـک تکنولـوژي را مـی     . جهت مستقیم ادامه خواهید داد
  . براي استفاده هدفمند از دانش است  سیستمی

کند، ارائه شد بـراي   براي نشان دادن ساختار یک نظام فراگیرنده که در محیط عمل می 3یی که در شکل الگو
  :تکمیل شدن نیازمند وارد کردن چند عنصر جدید است

شـود و مـانع    طور گیرنده و حافظه ایجاد می ها یا فیلترهایی که عمالً میان محیط و گیرنده و همین صافی: اول
ایـن فیلترهـا چگونـه    . شود محیط به گیرنده و یا از گیرنده به تکنولوژي تصویري در حافظه می انتقال اطالعات از

اما . خوانند شود داده حسی می هایی را که از محیط گرفته می شناسان داده روان .شوند؟ پاسخ ساده است ایجاد می
هـا قـادر بـه جـذب همـه       تمیک علت این است که همه سیسـ . شوند هاي حسی وارد سیستم نمی هرگز همه داده

دهـد و یـا گـوش انسـان همـه صـداها را        اطالعات نیستند؛ مثالً چشم انسان نور مادون قرمـز را تشـخیص نمـی   
از این گذشـته،  . تواند تمام اطالعات مربوط به اقتصاد را گردآوري کند ریزي نیز نمی یک سازمان برنامه. شنود نمی

بینـد و   کودك چیزهایی را می. جمله ذهن انسان، همواره انتخابی است ورود اطالعات به یک سیستم فراگیرنده از
هر دانشی کـه مـا از   . سال چیزهاي دیگري را؛ زنان به بعضی صداها حساس هستند و مردان به برخی دیگر بزرگ

جـه  ما همواره بـا تو . چنان که هست و دوم اهداف ما یکی خود واقعیت آن: واقعیت داریم به دو عامل بستگی دارد
کنیم و طبیعی است به اطالعاتی توجه کنیم که با اهداف مـا   به اهدافی که داریم دربارة محیط اطالعات جمع می

التحصـیل بـه اطالعـات     اند و جوانان فارغ آموزان دبیرستان به اطالعات مربوط به کنکور حساس دانش. رابطه دارند
انـد نیـز باعـث     اند و در تصویر خود مـا گـرد آمـده    ربوطها که به اهداف م ارزش. مربوط به استخدام و قس علیهذا

بایست به الگـو   در هر صورت این فیلترها را می. شوند، بعضی اطالعات را نبینیم و برخی را فوراً تشخیص دهیم می

  . اضافه کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تکنولوژي تصویري و حافظه. 3شکل

 انتخابگر

 گیرنده کنشگر

 محیط

 
 تصویرها هاي عمل برنامه

 اهداف

 حافظه

 تصویري ژيتکنولو



تـوان   آید و همواره می گاه محیط کامالً تحت کنترل در نمی هیچ. هایی با خود دارد محیط همواره شگفتی: دوم
این دو عامل، یعنی نـاتوانی مـا در کنتـرل همـه     . کنیم غلط از کار در بیاید بینی می چه پیش انتظار داشت که آن

اطمینـانی هسـتند    تظره، علت عدم قطعیت و بـی هاي غیر من بینی واکنش متغیرهاي محیطی و ناتوانی ما از پیش
. که همواره در رابطه ما با محیط وجود دارد و به همین جهت بهتر است که در الگوي ما از واقعیت به حساب آیـد 

بعضـی  . مثالً در مورد ترموستات، این سیستم قادر است دما را کنترل کنـد، امـا از کنتـرل رطوبـت عـاجز اسـت      
توانند میـزان اکسـیژن یـا ایندریـدکربنیک را کنتـرل       کنند، اما نمی وبت را نیز کنترل میهاي هواساز رط دستگاه

کـه چقـدر    توان شنید، اما از این هاي شخص مقابل را می کنید، جواب در نظر بگیرید که با کسی مکالمه می. کنند
در الگـویی  . مطمـئن بـود  توان  دهد نمی دهد و یا چقدر حواسش را به این مکالمه می هاي شما گوش می به حرف

بایسـت متغیرهـایی را کـه روي     شده توجه کردیم و براي دقت بیشتر می که ارائه دادیم فقط به متغیرهاي کنترل
. خـوانیم  این عوامل را متغیرهاي مجهول می. ها آگاهی نداریم، نیز در الگو وارد کنیم ها نظارت و یا در مورد آن آن

شدن یا تغییرشکل و یا تأخیر زمـانی   کنند و باعث خنثی شگر در محیط عمل میاین متغیرها به هنگام مداخلۀ کن
طور که ناتوانی ما در کنترل همۀ متغیرها به معنـاي عملکـرد متغیرهـاي     همان. شوند تأثیر مستقیم بر محیط می

موجـود  بینی بودن نیز محصول ناتوانی ما در شناخت و درك همۀ عوامـل   مجهول بر محیط است، غیر قابل پیش
ایـم و یـا  اگـر     شـناخته  موانع در واقع عواملی هستند کـه نمـی  . انجامد می 23در محیط است که به پیدایش موانع

  . کردن تأثیرشان راهی نداریم شناسیم براي خنثی می
تأخیر بر دو نوع است، گاهی ناشی از سیستم اسـت کـه بـه آن    . در هر فرآیندي تأخیر زمانی وجود دارد: سوم
بـراي یـک سیسـتم    . خـوانیم  مـی  25گوییم و گاه ریشه در محیط دارد که آن را تأخیر خـارجی  می 24داخلیتأخیر 

فراگیرنده تأخیر داخلی در واقع مقدار زمانی است که براي عمـل براسـاس اطالعـاتی کـه از محـیط بـه سیسـتم        
اما تأخیر خارجی مقـدار  . تطبیعتاً میزان این تأخیر به ساختار داخلی سیستم مربوط اس. رسیده است، الزم است

در مثال راننده، تأخیر داخلـی مربـوط   . که عمل سیستم در محیط تأثیر بگذارد الزم است زمانی است که براي این
است به زمانی که راننده الزم دارد تا به هنگام نزدیک شدن به پرتگاه پـا را بـر پـدال ترمـز فشـار دهـد و تـأخیر        

دانند از یک سو مربـوط اسـت بـه کیفیـت ترمـز       و است که همۀ رانندگان میخارجی زمان الزم براي توقف خودر
  . خودرو و از سوي دیگر سطح جاده و شرایط آب و هوا

در فاصله زمانی تغییر ممکن است اتفاقاتی بیافتد که تأثیر عمل ما را خنثی کنـد؛  . اهمیت این تأخیرها روشن است
افتـد بـه خـوبی ترسـیم      اي که عمل اتفاق می عیت محیط را در لحظهحل مسئله در این است که کنشگر بکوشد وض راه

تیرانداز نباید به سوي محل فعلـی پـرواز پرنـده شـلیک کنـد،      . بهترین مثال تیراندازي به یک هدف متحرك است. کند
در همـان   دقیقـاً ) یا هـدف (کند، به هنگام رسیدن گلوله به آن نقطه پرنده  اي شلیک کند که فکر می بلکه باید به نقطه

  . بینی او از محل پرنده به هنگام شلیک بستگی دارد موفقیت تیرانداز دقیقاً به دقت پیش. نقطه قرار دارد

                                                
23. Constraints 
24. Internal time lag 
25. External time lag 



حل این است که دو تصویر از محـیط در حافظـه    حال اگر بخواهیم این تأخیرهاي زمانی را وارد الگو کنیم، راه
ویر محیط در آینده، یعنی تصویري که نتیجه عملکرد یکی تصویر محیط در لحظه کنونی و دوم تص. داشته باشیم

  . خواهد بودمتغیرهاي کنترل، متغیرهاي مجهول و موانع در یک افق زمانی مشخص 
کنـد، پیـدایش    هاي فراگیرنده تکمیل مـی  که الگوي سادة ما را از عملکرد انواع سیستم عنصر چهارمی : چهارم

این رابطه به معناي واکنش خودکـار  . میان گیرنده و کنشگر است تدریجی یک میدان کوتاه یا یک رابطۀ مستقیم
کننـد و او ناخودآگـاه سـرش را     مثل موقعی که اسم کسـی را صـدا مـی   . رسد به اطالعاتی است که به گیرنده می

سواري و یا رانندگی که پس از مدتی تکرار، بـدون تفکـر و مراجعـه بـه      کردن و دوچرخه گرداند یا مثل تایپ برمی
در اثر تکرار و تمرین سیسـتم فراگیرنـده بـه جـایی     . شود انجام می) هاي عمل تصویرهاي گذشته و برنامه(ظه حاف
طـور خودکـار اجـرا     هاي اجرایی که از پیش در حافظه موجودنـد، بـدون دخالـت انتخـابگر بـه      رسد که برنامه می
  . شوند می

کنـد نشـان داده    مشابه مغز انسان عمل مـی  مدل کامل شده عملکرد یک نظام فراگیرنده که دقیقًا 4در شکل 
تـوان تشـخیص    با دقت در شکل چهار عنصري را که به مدل ساده شده پیشین اضافه شده اسـت مـی  . شده است

   26.داد
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ها، داراي دو نوع حافظه هستند که یکی از  طور رایانه ها مثل مغز انسان و همین اما برخی سیستم. هاي فراگیرنده همۀ عناصر مدل فوق را دارند همۀ سیستم .1

دوره زمانی خاص و دیگري محل نگهداري اطالعاتی است که در یک ) حافظه عمومی(ها محل ذخیره کلیه اطالعات جمع شده در طول عمر سیستم است  آن
باشـد کـه    نیز مـی  "تصویر خود"البته مغز انسان داراي نوع خاصی از حافظه به نام ). حافظه فعال(و براي اهداف خاص باال آمده و در اختیار قرار گرفته است 

رایانـه نیـز   . انـد و او پذیرفتـه اسـت    ادهشامل شناختی است که انسان از خودش دارد و دربرگیرندة  مجموعۀ صفاتی است که معموالً دیگران بـه او نسـبت د  
  .شناسد مشخصات خود را معموالً می

 انتخابگر

  هاي برنامه 
 عمل 

 تصویر اهداف
 آینده 

تصویر 
 کنونی

 هاي عمل خودکار برنامه

 محیط

  
 کنشگر

  
 گیرنده

 فیلتر اول

فیلتر دوم
 

متغیرهاي 
 مجهول

  متغیرهاي 

 کنترل موانع



  چون یک نظام فراگیرنده ریزي هم سازمان برنامه
گیرنده همان واحـد  . شوند ها عوض می  در واقع فقط اسم. دهد ریزي را نشان می الگوي یک سازمان برنامه 5شکل 

اش گردآوري و تمرکـز   ریزي وجود دارد و وظیفه هاي مختلف در هر سازمان برنامه آمار و اطالعات است که با اسم
شود بسیار ناقص  طالعاتی که در این واحد جمع مینکتۀ مهم این است که ا. گیرد اطالعاتی است که از جامعه می

ریـزي، یعنـی    مشکل اصـلی برنامـه  . کند قابل مقایسه نیست است و با اطالعاتی که انسان از محیط خود جمع می
: ریزي از اواخر قرن بیستم شده اسـت نیـز همـین اسـت     همان مشکلی که باعث کاهش محبوبیت و سقوط برنامه

هـاي متعـدد    سـازمان  70هـاي   ت جامع دست یافت؟ فـالودي در کتـاب خـود در سـال    توان به اطالعا چگونه می
چه جاي حافظـه را   آن. آورند کند که هر یک در حوزة معینی اطالعات کافی را گرد می ریزي را پیشنهاد می برنامه

هـاي اجرایـی را بـر     ها و نهایتًا طـرح  گیرد بخش طرح و برنامه است که در حقیقت کار تهیۀ برنامه  در این الگو می
هایی است که به قوه مقننه و یا اجرایی در سـطح   انتخابگر سیستم در واقع متشکل از شوراها و کمیته. عهده دارد

هـاي توسـعه و عمـران اسـت و بـاالخره       ها و برنامـه  شان تصویب طرح شهر و منطقه و کشور تعلق دارند و وظیفه
احتمـال  . شود که کار نظارت بر اجرا را بر عهـده دارد  تشکیل می ریزي از آن بخشی کنشگر در یک سازمان برنامه

). ویژه در سـطوح محلـی   به(ریزي خود بر عهده گیرد  ها را نیز سازمان برنامه ها و برنامه دارد که اجراي برخی طرح
 هاسـت؛ عـواملی کـه    ریـزي یکـی از آن   بدیهی است که محیط تحت تأثیر عوامل متعددي است که سازمان برنامه

بینـی   بینـی و گـاه غیـر قابـل پـیش      ریزي عمل کنند و گاه قابل پیش ممکن است کامًال مستقل از سازمان برنامه
  .بینی شده است ها همان موانع و متغیرهاي مجهولی هستند که در الگو پیش این. باشند

  
  ریزي هاي برنامه عملکرد سازمان

ها  کوشد تا با ارائه الگوي عملکرد این سازمان در کتاب خود میریزي،  فالودي پس از ارائه الگویی از سازمان برنامه
هدف او این است که نشان دهـد الگـوي   ). 1973فصل پنجم، فالودي، . ك.ر(ریزي خود را کامل کند  نظریۀ برنامه

تـر از   ریختـه  هـم  تر و به ریزي پیچیده پذیرد که در عمل برنامه در آغاز می. کند ریزي چگونه عمل می سازمان برنامه
گیـري   تصـمیم (ریـزي   آن است که در یک فرآیند خردگرایانه به خوبی توصیف شود، اما فرآیند خردمندانه برنامـه 

اش  ریزي که توجیهـات هـر مرحلـه    تواند به ما نشان دهد که یک شیوه براي برنامه کم می دست) براي حل مسئله
طـور   هایی را که معموالً به آل را بازي کند و گام دهتواند نقش الگوي ای روشن و واضح باشد، چگونه است؟ مدل می

: شـود  ریزي از سه مرحله تشکیل مـی  ترین شکل، فرآیند برنامه در خالصه. داریم براي ما توجیه کند شهودي برمی
کل فرآینـد را  . اي که قرار است حل شود؛ تدوین یک برنامۀ خردمندانه؛ اجراي برنامه و بازخورد آن تعریف مسئله

شوند، بلکـه رفـت     ها یکباره تعریف و یکباره حل نمی به این ترتیب که اغلب مسئله. یک فرآیند دوري دانست باید
و برگشت به صورت تعریف مسئله، تدوین برنامه براي حل مسئله، اجرا و بازخورد و تکـرار فرآینـد بـراي مسـایلِ     

فـالودي  . کند تعریف مسـئله اسـت   زیاد تأکید مییکی از نکاتی که فالودي بر آن . نسبتًا مشکل همواره وجود دارد
تعریـف او از  . هـا بـه شـمار نیـاورد     ارتباط با اهداف ما انسـان  اصرار دارد که مسئله را امري مربوط به محیط و بی



در این تعریـف  . کند و تصویر او از محیط گیري می حالت ناسازگاري میان اهدافی که فرد پی«: مسئله چنین است
و یـا  (اند و درحقیقت ما با توجه به انتظاراتی  مان با یکدیگر در نظر گرفته شده آرزوهاي ما و مشکالتها و یا  هدف

این همان تعریفی است کـه چادویـک   ). 83: 1973فالودي، (» کنیم که داریم مشکالت خود را تعریف می) اهدافی
  ).    1971چادویک، (» سر راه هدفمسئله مساوي است با هدف به اضافه موانع بر «: دهد از مسئله ارائه می

میـان مسـئله و   : سـه حسـن دارد   ،تعریف مسـئله بـه عنـوان حالـت ناسـازگاري     «: دهد که فالودي توضیح می
کند و این فکر را کـه مسـئله الزامـاً از جـنس واقعیـات عینـی        کند، پیوند برقرار می کنشگري که آن را تجربه می

فرد باشد و چه سازمان صـادق اسـت، و بـراي مناقشـه میـان آنـان کـه        کند؛ این تعریف چه کنشگر   است، رد می
ها که برعکس آن را راه چـاره مسـایل امـروز بـه شـمار       دانند و آن هاي آینده می ریزي را مربوط به وضعیت برنامه

  ). 83، 1973فالودي، (» حل دارد آورند، راه می
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کوشد با  داند، که کنشگر می اي را که مسئله را امري مربوط به محیط می انگارانه در واقع، فالودي برداشت ساده 

شود، این برداشت   وقتی مسئله به صورت تضاد میان هدف و محیط تعریف. کند عمل بر روي آن حلش کند، رد می
بـه  . شـود  ینی، بلکه محصول تضاد ذهن و عین تلقی میحاال مسئله نه صرفًا یک پدیدة ع. شود انگارانه رد می ساده

) وضـع موجـود  (چـه واقعـاً هسـت     خواهیم باشد و آن چه می سخن دیگر، وضعیتی است که از ناسازگاري میان آن
تعریف فالودي از مسئله به مناقشۀ دیگري هم پایان داد و آن هم مناقشه میان کسانی اسـت کـه   . شود حاصل می

گفتنـد توجـه بـه     که مـی  پردازد و گروه دومی  نگر باشد، پس به مسایل آینده می زي باید آیندهری گفتند برنامه می
دهد که برنامه یک  فالودي در کتاب خود توضیح می. مسایل حاضر نسبت به مفهوم مبهم مسایل آینده اولویت دارد

 انتخابگر 

 )ریزي شورا یا کمیته برنامه

  هاي برنامه 
 عمل 

 اهداف
 

 وضع
  آینده
  

وضع موجود

 هاي خودکار برنامه

 محیط

  کنشگر
قسمت (

نظارت بر 
 )اجرا

  گیرنده
  

واحد (
آمار و 
 )اطالعات

 فیلتر اول

متغیرهاي 
 مجهول

فیلتر دوم
  

  متغیرهاي 

 کنترل موانع



بنـابراین در  . است و هم آینـده هم مربوط به حال . کند بعد زمانی دارد و درحقیقت روي پیوستار زمان حرکت می
گونـه کـه    همـان . یکی تصویر حال و دیگري تصویر آینده. ریزي خردمندانه دو تصویر مورد نیاز است فرآیند برنامه

کند  تعقیب می) ریزي یا سازمان برنامه(پیش از این گفته شد، مسئله درحقیقت در فاصلۀ میان اهدافی که شخص 
شود و ما به عنوان انسان این توانایی را داریم که تصویر خود را از وضـع   عریف میو تصویري که از وضعیت دارد، ت

تواند مسئلۀ موجود باشد و یا از هـر   پس مسئله می. موجود در زمان امتداد دهیم و تصویر آینده را به وجود آوریم
توانـد در  تصـویر مـا از     این تغییر هم مـی . 27بینی ممکن است رخ دهد ناشی شود تغییري که در آیندة قابل پیش

کند بحث افـق   حلی که فالودي براي این مسئله پیشنهاد می راه. هاي ما محیط اتفاق افتد و هم در اهداف و آرمان
کند که چـه میـزان بـر     ریزي کنیم، تعیین می خواهیم براي چه فاصلۀ زمانی برنامه این که می. زمانی برنامه است

بدیهی اسـت هرچـه   . تکا کنیم و چه مقدار بر تغییرات قابل انتظار و تصویر آینده توجه نشان دهیمتصویر موجود ا
  . باید توجه بیشتري به تغییرات داشته باشد ریز می افق زمانی دورتر باشد برنامه

سـیدن  هاي ر ها راه مقصد. نیز هست) یا اهداف جزیی( 28ها تعریف مسئله به شیوة فالودي نیازمند تعریف مقصد
هاي توصـیفی هسـتند کـه بـه      ها گزاره مقصد«: نویسد فالودي می. شوند به اهداف هستند و از اهداف استخراج می

هـا   بنابراین مقصـد . وضعیتی فرضی، اما معقول اشاره دارند که در آن تنش میان موانع و اهداف از میان رفته باشد
فـالودي،  (» ا سـازمان از جهـان دارد و اهـداف او   هایی هستند میان تصویري کـه شـخص یـ    پل) یا اهداف جزیی(

تـوانیم مـدعی    ها یا اهداف جزیی را تعریف کرده باشیم، مـی  اي از مقصد بنابراین فقط وقتی مجموعه). 87: 1973
به سخن دیگر، هرگاه وضع موجود و وضـع مطلـوب مـورد نظـر در یـک      . ایم شویم که مسئله خود را تعریف کرده 

رو هسـتیم   دانیم با چه وضعی روبه زیرا می. توانیم بگوییم مسئله تعریف شده است د، میحوزه مشخص تعریف شون
معموالً این فرآیند طـوالنی اسـت و همیشـه    . توان به این مرحله رسید به سادگی نمی. خواهیم به کجا برویم و می
شود با یک مسئله بـد   که می بنابراین توصیه فالودي این است. توان به یک تعریف خردمندانه از مسئله رسید نمی

شود، اندك اندك تعریف مسئله نیـز   تعریف شده هم حرکت کرد، در راهی که براي حل مسئله در پیش گرفته می
  . تر خواهد شد دقیق

هاي تأثیرگـذاري بـر محـیط، بـه      حل مسئله یعنی کشف راه. رسد بعد از تعریف مسئله نوبت به حل مسئله می
متغیرهاي کنترل، : کنند دانیم که سه نوع نیرو بر محیط عمل می از پیش می. یانجامدنحوي که به تحقق مقاصد ب
گذارند و توانایی ما را براي تأثیرگذاري  هاي ما را عقیم می بینی متغیرهاي مجهول پیش. موانع و متغیرهاي مجهول

مقصـد خـود تغییـر ایجـاد     شویم در  به طوري که مجبور می. سازند کنند و گاه غیرممکن می بر محیط محدود می

                                                
پس هر . ها تشکیل شده از اطالعات هستند جا که تصویر از آن: نویسد از محیط دارد ریگز می) ریزي مثالً سازمان برنامه(دربارة تصویري که فرد یا شبه فرد . 1

، در اي ایجاد تغییر ریشـه  :نخسـت : ها را تغییر دهند توانند تصویر هاي اطالعاتی جدید به سه شیوه می پیام. دده ها را تغییر می اطالعات جدیدي این تصویر
مقاومـت  ) هـا  و سـازمان (ها  البته در مقابل این نوع تغییرات انسان. طور کلی کنار بگذاریم شود که تصویر قبلی را به این حالت پیغام اطالعاتی جدید باعث می

، در اکثـر مـوارد تغییـرات    اصالح: دوم. کننده اسـت  اند و کنار گذاشتن آن و پذیرش تصویر جدید دردناك و ناراحت را به تصویر قبلی عادت کردهکنند، زی می
: سـوم  ها عادت دارند که با گذشت زمان و کسب اطالعات جدید تصویرهاي خود را اصالح و تکمیل کنند، و باالخره و اشخاص و سازمان. کمتر شدید هستند

شوند که به تصویر  قبلی عمق و یا وسعت بیشتري از واقعیت  شوند، مثالً باعث می هاي اطالعاتی جدید به تصویر قبلی اضافه می در این حالت پیغام .افزایش
 .)1973؛ به نقل از فالودي، 1967ریگز . ك.ر(بدهیم 

28. Objectives 



تـوان از میـان    گاهی اوقـات موانـع را مـی   . کنند نه ناکجاآبادها را زیرا مقصدها دنیاهاي ممکن را تصویر می. کنیم
توانیم  شویم خود را با مانع تطبیق دهیم، زیرا نمی اما گاه مجبور می. گویند به این موانع معموالً تنگنا می. برداشت

در هر صورت براي حل مسئله نیازمند برنامۀ عمـل  . شود به این موانع، محدودیت گفته می .آن را از میان برداریم
بنـدي   هاي مربوط به نـوع، شـدت و زمـان    اي از تصمیم اتخاذ مجموعه...«یعنی  29تهیۀ پروگرام. هستیم) پروگرام(

اي از مقاصد گرفته  موعهدار در جهت رسیدن به مج اقداماتی که با نیت تنظیم متغیرهاي کنترل یک شرایط مسئله
چنان روشن  آید؛ در یک وضعیت مسئله آن هاي عمل دو وضعیت پیش می در تهیه برنامه). 89همان، (» شده است

اما در بسیاري از موارد . شود در این موارد یک پروگرام تهیه می. بخش رسید حل رضایت توان به یک راه است که می
عریف نشده باشد، در نتیجۀ ارائـه یـک برنامـۀ عمـل بـراي حـل مسـئله        ممکن است مسئله با دقت در جزئیات ت

به سخن دیگر، اغلب مواقع از شرایط اولیه . شود در این حالت بیش از یک پروگرام پیشنهاد می. پذیر نیست امکان
ر این فضا چندین برنامـۀ عمـل ممکـن را د   . را استنتاج کرد 31"فضاي عمل"و یا  30"دایرة انتخاب"توان  فقط می

  . گیرد برمی
. براي این کار دو راه وجود دارد. هاي عمل بهترین را برگزینیم مشکل بعدي این است که چگونه از میان برنامه

توانند به کـار آینـد، زیـرا منـابع      می 32سازي هاي بهینه تعریف شده باشند، روش اگر متغیرهاي ما به صورت کمی 
کوشد تا منابع موجـود را بـراي حـل     منابع یک کنشگر خردگرا می جویی در استفاده از محدود است و براي صرفه

ترین نسبت بین تحقق مقاصـد و هزینـه    حل این مسئله پیدا کردن مناسب راه. حداکثر مسایل ممکن به کار گیرد
که مقصد با دقت تعیین شـده باشـد و در دسـترس کنشـگر باشـد، بـا اسـتفاده از         با فرض این. کردن منابع است

در ایـن مـوارد بـراي گـزینش      "ریزي خطی برنامه"هایی مثل  روش. توان به این نسبت نزدیک شد زي میسا بهینه
توان بـه ایـن شـیوه عمـل کـرد و ایـن        فقط وقتی اطالعات ما در حد عالی باشد، می. آیند برنامۀ بهینه به کار می

ها به آن حل مسئله  در نظریۀ سیستم همان حالتی که. ریزي از دیدگاه فالودي است آل برنامه درحقیقت حالت ایده
  ). 1966تن،  النگ(شود  کوچک یا معمول گفته می

هـا   تـر هسـتند و بـراي حـل آن     ها را به صورت کیفی تعریف کرد، معموالً پیچیده توان آن مسایلی که فقط می
خردگرایانـه پیـروي کـرد    ریزي  بایست از فرآیند برنامه در این موارد می. بر ضرورت دارد هاي میان استفاده از روش

در این شـیوه  . گیري است ها با استفاده از قواعد تصمیم ها و انتخاب یکی از میان آن که در برگیرندة ارزیابی برنامه
. ممکن است مجبور شویم چندین بار برنامه عمل و مسئله جدید تعریف کنیم تا نهایتـاً بـه برنامـۀ بهینـه برسـیم     

هـاي مکـرر تعریـف مسـئله      ح چند باره تصویرها و مقاصدي است کـه از چرخـه  گیري مستلزم اصال قاعدة تصمیم
ریزي خردگرایانه اسـت، زیـرا    این حسن فرآیند برنامه). 92-97: 1973نقل به مضمون از فالودي، (اند  حاصل شده
زیـرا  . تتـر اسـ   طی کردن این فرآینـد از نتیجـه مهـم   . کند ریزي را به یک فرآیند یادگیري تبدیل می پویه برنامه

                                                
کم در  به نظر ما دست. هاي برنامۀ اجرایی، طرح اجرایی، و پروگرام هر سه به کار برده شده است معادل programریزي در ایران براي واژة   در تاریخ برنامه .2

 .تر است از همه درست برنامۀ عمل مباحث نظري معادل فارسی
30. Area of choice 
31. Space of action 
32. Optimization 



ممکن است بعد از چند رفت و برگشت به این نتیجه برسیم که تهیه یک برنامۀ عمل بهینـه بـراي مسـئله مـورد     
  . پذیر نیست نظر با اطمینان کافی امکان

شد کـه وقتـی برنامـه و     چنین تصور می. شد ریزي اجراي برنامه است که در آغاز ساده تلقی می آخرین مرحلۀ برنامه
هـا و   هرچنـد مشـکالت اجـرا و شکسـت طـرح     . اي داریم، بقیه کارها باید ساده باشد خردمندانه و بهینه یا طرح اجرایی

ریـزي همـین    مطرح شدند، یکی از علل سست شدن زیر پاي موضع سنتی برنامـه  90و  80هاي  ها بعدها در دهه برنامه
فـالودي  . که به مشکالت اجـرا نیـز توجـه کنـد    مسئله بود، اما دیدگاه خردگرا نیز از همان آغاز تا حدودي کوشیده بود 

کنـد، هـدف او تغییـر     به عمل تبـدیل مـی  ) طرح اجرایی(وقتی کنشگر منابع را مطابق توصیه برنامۀ عمل «: نویسد می
هـا در   ایـن واگرایـی  . بینی شده مغایر است چه در طرح پیش شود که کامالً با آن اما گاه نتایجی حاصل می. محیط است

مـثالً تصـویر   . خطاهایی هستند که در مراحل تعریف مسئله و تهیۀ برنامـۀ اجرایـی انجـام گرفتـه اسـت      حقیقت نشانه
در مـوارد دیگـر ممکـن اسـت     . هاي فضاي عمل به اشتباه استخراج شده باشـد  ممکن است خطا بوده باشد، یا محدوده

در ایـن  . ها با هدف اولیه هنوز برقرار باشـد  آن دار نتایج یا مقاصد تعیین شده با هم فاصله داشته باشند، اما ارتباط معنی
طـور ممکـن اسـت     همین .اصالح شود صورت ممکن است به موانع درست توجه نشده باشد و الزم است تا تصویر کمی 

فـالودي،  (» با اجراي یک طرح برخی متغیرهاي مجهول آشکار شوند و این مسئله بـه اصـالح مجـدد تصـویر بیانجامـد     
  ). 98: همان
ریزي  ها به عنوان روش برنامه ریزي آمده است، سال هاي برنامه چه در نظریۀ خردگرا در مورد عملکرد سازمان آن

اي و  ریزي شـهري و منطقـه   ریزي اقتصادي گرفته تا برنامه ریزي، از برنامه در همه جاي دنیا و در همه انواع برنامه
بته اصالحاتی نیز در آن صورت گرفته است، اما اساس و پایه ها ال در طی این سال. روستایی به کار برده شده است

. آورده اسـت  1973در سـال   ریـزي  نظریۀ برنامهروش همان مسیري است که فالودي در کتاب خود تحت عنوان 
ایم کـه هـم اصـطالحات     در این نمودار کوشیده. دهد را نشان می) خردگرا(ریزي خردمندانه  فرآیند برنامه 6شکل 

تـا ارتبـاط ایـن    ) انـد  و در ایران امـروز بسـیار رایـج   (اند  بیاوریم و هم اصطالحاتی را که بعدها رایج شده فالودي را
با این نمودار بحث ما دربـارة  . ریزي خردگرا کامالً روشن باشد ها، یعنی فرآیند برنامه ها با مبانی نظري آن اصطالح

  . رسد به پایان میمیالدي مطرح شد  1970طور که در دهۀ  نظریۀ خردگرا  آن
  

  )گرا مثبت(نقد نظریۀ خردگرا 
هـاي انتقـادي در    دیدگاهگر دانشگاه ملی استرالیا در مقدمه مفصل خود بر مجموعه مقاالت  کرِس پاریس استاد پژوهش

کـه در کتـاب پـاریس    ) 1979تومـاس،  (و مایکل جی توماس در مقاله به یاد ماندنی خـود  ) 1982( ریزي نظریۀ برنامه
بنـدي او از نظریـه، کـه بـه نظـر       ویژه طبقه طور مفصل به نقد نظریۀ فالودي و به نیز نقل شده است، به) 1982یس، پار(

در هر دو مقاله ابتدا نظریه فالودي شرح داده شـده و سـپس   . اند ها ریشۀ همۀ اشتباهات نظریۀ خردگراست، پرداخته آن
ریـزي اهمیـت یافتنـد     برنامـه    در نظریۀ ) گرا یا پسامثبت(مدرن هاي پسا که دیدگاه 1990دیرتر در دهۀ . نقد شده است

اي ارائـه کننـد کـه بـه مسـایل       ها کوشیدند نظریه پسامدرن. بندي فالودي از طرف ایشان مورد انتقاد واقع شد نیز طبقه
طالعـۀ مسـتقلی   تواند موضوع م که ایشان چه میزان در این هدف موفق بودند می این. جا بپردازد جوهري و فرآیندي یک



از جملـه نظریـۀ مشـارکتی، نظریـۀ وکـالتی، نظریـۀ       (ریـزي   هاي جدیـد برنامـه   اما به هر حال تقریباً همۀ نظریه. باشد
در این بخش ابتـدا نقـد پـاریس و    . کنند بندي را رد می این طبقه) هاي نوپراگماتیستی ارتباطی، نظریۀ نهادگرا و دیدگاه
  . آوریم را می) واضع نظریۀ وکالتی(و سپس دیویدف ) ها مدرن از پست(مندینگر توماس و به دنبال آن انتقادات آل

  .کند هاي هفتاد و هشتاد دو ایراد اساسی را مطرح می انتقادات پاریس و سایر منتقدان رادیکال دهه
هـاي   تفکیک میان شـکل و محتـوا، عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی، کالبـدي و انسـانی از یـک سـو و روش         . 1

مـانع  ) هـا  روش( ریـزي بـه دومـی     ریزي از سوي دیگر و محدود کردن نظریه اصـیل برنامـه   یري و برنامهگ تصمیم
ریـزي را بـه    این امر، برنامه. عنوان امري عینی و اجتماعی به درستی بشناسیم ریزي را به شود که فرآیند برنامه می

  . دهد امري انتزاعی در حد روش تفکر تقلیل می
امـا امـروز   . بندي را ابزاري براي سهولت تحلیل بیانگاریم مشکلی نیسـت  تا وقتی این طبقه«: نویسد پاریس می

کوشـش فـالودي بـراي    ... ریزي شده اسـت  ظاهرًا این تفکیک خود تبدیل به یک مکتب، دیدگاه و سبک در برنامه
د که وي بیش از اندازه به این ابزار سـاده  رس نظر می  ریزي مدرن بسیار ارزشمند است، ولی به درك ماهیت برنامه

ریـزي بـاال بـرده     بندي واقعی درباره ماهیـت برنامـه   بها داده است و یک تفکیک تحلیلی صرف را تا حد یک طبقه
ریـزي کـه    خود را به روي واقعیات مربوط بـه تعامـل میـان محـیط اجتمـاعی برنامـه        است و به این ترتیب چشم

تـوان   که، می ریزي بسته است، چنان اخودآگاه به آن عقیده دارند، و فرآیندهاي عملی برنامهریزان آگاه و یا ن برنامه
ریزي را از بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آن جدا کرده و به معالجـه بیمـاري    مدعی شد که وي فرآیند برنامه

  ). 3: 1982پاریس، (» پرداخته است که حاصل تخیل خود اوست
ب هـایی کلـی در بـا    دهـد کـه نظریـه    پردازان فرآیندي امکـان مـی   سازي به نظریه نین مفهومچ«: نویسد توماس می

 "محتـوا  بـی " ریزي پیشنهاد کنند که وجودشان به هیچ موضوع خاصی در جهان واقعـی بسـتگی نـدارد و کـامًال     برنامه
هـا تـوجهی داشـته     محتواي آن که به هستند، به این معنا که به فرآیندهاي تفکر و عمل مشخص اشاره دارند، بدون این

» )که یکی از مبـانی آن اسـت  (ریزي به سیبرنتیک شباهت دارد  هاي دیگر نظریه برنامه از این لحاظ برخی جنبه. باشند
انتزاعی و غیرواقعی است کـه    کند که تحلیل فالودي از این بابت چنین در ادامه مطرح می وي هم). 14: 1982توماس، (

شود  عمومی است که توسط دولت انجام می ریزي یک فعالیت کند که برنامه ا با این نگاه شروع نمیتحلیل خود ر... «وي 
افتد که یک قالب اقتصادي ـ  شود و درون یک شرایط ساختاري اتفاق می و در نتیجه از نظر سیاسی داراي مشروعیت می

آغـاز پـاراگراف جدیـد    ). 15همـان،  (» اسـت ریزي در حقیقت پاسخی به این شرایط  اجتماعی خاص غلبه دارد و برنامه
وي تفکیـک فرآینـدي ـ    . کنـد  گرایی را در علوم اجتمـاعی رد مـی   پرداز پسامدرن مثبت آلمندینگر از موضع یک نظریه

طـرف و خنثـی از نظـر     راه بی هیچ «: نویسد داند و در رد آن می ریزي می گرایی در نظریه برنامه جوهري را بازتاب مثبت
بایسـت بـا آن    گرایانه است که می ها یک تعصب مثبت جدا کردن واقعیات از ارزش. رك نظریه وجود نداردارزش براي د
منجر شده است ) تحلیل روش انجام کار(و فرآیند ) تحلیل محتوایی(همین تعصب به تفکیک میان جوهر . مخالفت کرد

ارزشی بیشتري داشته باشد و دوگانگی جوهري و کند که جنبه هنجاري و  اي دفاع می وي از نظریه). 2002آلمندینگر، (
 . کند و عناصر تجویزي و تحلیلی را با هم در نظر بگیرد روشی را در هم ادغام 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرآیند برنامه ریزي خرد گرا.  6شکل 

  
ریزي براي آینده فعالیتی اسـت کـه در    انداز برنامه چشم«: وکالتی نیز معتقد است  کننده نظریه دیویدف، مطرح

پذیرش این موضوع به . گذارد ها را به مباحثه و آزمون می هاي سیاسی و اجتماعی منعطف است و آن مقابل ارزش
ریز به عنوان یـک صـاحب    برنامه... آورد شمار می ریز را فقط یک تکنسین به هایی است که برنامه معناي رد توصیه

بایسـت   شـود مـی   اش، یعنی توصیه راهکارهایی که به شرایط مطلوب آینده ختم مـی  حرفه به منظور انجام وظیفه
  ). 331-322: 1965دیویدف، (گیري سیاسی بشود  عمیقاً و آشکارا درگیر مباحثات و مجادالت مربوط به تصمیم

ترین مدافع آن است، خود یک ایدئولوژي بـه   شده که فالودي شناخته) گرا مثبت(خردگرا  زيری نظریه برنامه. 2
  . داشتن واقعیات اقتصادي و اجتماعی است اش پنهان نگه معناي آلتوسري آن است که وظیفه
ي دار عنوان بخشی از نظـام سـرمایه    ریزي شهري، تحلیل مارکسیستی شهر به در دهه هفتاد میالدي در برنامه

شخصیت محوري و مهم در ایـن نـوع تحلیـل مانوئـل     . ها ریشه فرانسوي داشتند عمده این تحلیل. رواج پیدا کرد

  Goal) آرمان(ھدف 
  )وضع مطلوب(

  Image تصویر
  )وضع موجود(

 تعریف مسئلھ

  مقصدھا
Objectives  

  )اھدا ف فرعی(

  نصویر آینده
 )وضع آینده(

  فضای عمل
Action 
Space 

  )١(پروگرام 
  )٢(پروگرام 
  )٣(پروگرام 

 یابي بھینھ

 پروگرام بھینھ و خردمندانھ

  اجرا

 نتایج واقعي نتایج مورد انتظار
 خطا



. آن را نه علم بلکـه ایـدئولوژي خوانـده بـود     شناسی شهري بورژوایی را مورد نقد قرار داده و  کاستلز بود که جامعه
کـه در قسـمت اول ایـن بخـش آمـد، توسـط لـویی         طور بحث تقابل علم و ایدئولوژي نیز موضوعی بود، که همان

دانسـت کـه بـه خـاطر تـأمین منـافع        وي ایدئولوژي را دانشی می. گرا مطرح شده بود آلتوسر مارکسیست ساخت
ریـزي شـهري در    بر این اساس بسیاري از منتقدان برنامه. شده است 33"کژومژ"طبقات مسلط تغییر شکل داده و 

به نظـر ایشـان دو نـوع    . را مطرح کردند "ریزي ایدئولوژي برنامه"هه هشتاد مسئله اواخر دهه هفتاد و نیمه اول د
گـذارد و بـه آن    ریزان تأثیر می ریزي وجود دارد که آگاه و یا ناخودآگاه بر کار برنامه هاي برنامه سر نظریه باور پشت

داري پیشرفته یک نظام عقالنـی   هاین باور عبارت از این است که گویا در جامعه سرمای. دهد جنبه ایدئولوژیک می
کـه بـه نظـر     گیري و تخصیص منابع وجود دارد که تطور شهر محصول کـار ایـن نظـام اسـت، در حـالی       تصمیم

کنـد پویـایی مسـتمر     ریزي شهري، عامل اصلی که شکل شـهر را تعیـین مـی    منتقدان رادیکال دهه هفتاد برنامه
گیـرد، اعتقـاد بـه     باور دوم نیز که از اولی ریشـه مـی  . داري است تجمع سرمایه است که قانون اصلی نظام سرمایه

ایـدئولوژي  «از این دیدگاه، ایـن باورهـا   . داري است ریزي شده شهري در جامعه سرمایه پذیري توسعه برنامه امکان
ریـزي   مهداشتن رابطه میان عمل برنا اش مخفی نگه دهند که وظیفه را تشکیل می) ریزي نه علم برنامه(ریزي  برنامه

ریزي بـر   صاحبان حرفه و دانشگاهیان رشته برنامه). 10پاریس، (» و بستر اجتماعی ـ اقتصادي و سیاسی آن است 
شوند و بـه ایـن    متمرکز می) ها یا همان فرآیندها و روش(ریزي  اساس باورهاي فوق بر سازوکار داخلی عمل برنامه

نـد کـه زنـدگی اقتصـادي و اجتمـاعی واقعـی را در شـرایط        ک ریزي نقش یک ایدئولوژي را پیدا می ترتیب برنامه
  . دارد داري پنهان نگاه می سرمایه

کـه   فقـط هنگـامی  «...) فـولی، پـاریس، تومـاس، کاسـتلز، سـاندرز و     (به نظر این گـروه از منتقـدان رادیکـال    
ی انتقـادي قـرار دهـیم،    داري مورد ارزیاب هاي سرمایه ریزي شهري را در جامعه معنا و اهمیت برنامه پذیري،  امکان

و گام اول این ارزیـابی انتقـادي   ) 11: 1982پاریس، (» ریزي بسازیم هاي معناداري در باب برنامه توانیم نظریه می
کنـد را کنـار    بایست این افسانه را که یک نظام عقالنی توسعه شهري وجود دارد و عمل می می. زدایی است افسانه

هاي واقعی را که فرآیند تجمع سرمایه براي توسـعه برابرگرایانـه شـهري ایجـاد      تا زمانی که محدودیت«. بگذاریم
خواهانـه شـهري و    ریـزي انسـانی و عـدالت    در جهت یک برنامـه  توانیم گامی  کند، مورد توجه قرار ندهیم، نمی می

امري صرفاً انتزاعی و  ریزي را توان فرآیند برنامه به عبارت دیگر، به نظر این گروه نمی). همان(» اي برداریم منطقه
کند، تأثیر بپذیرد، در هـر   که از نظام اقتصادي ـ اجتماعی که درون آن عمل می  عقلی در نظر گرفت که بدون این

داري  افزون بر این، بررسـی نظـام سـرمایه   . توان جداکرد پس فرآیند را از جوهر نمی. شرایطی یکسان تعریف شود
گیري و توسعه شهر و منطقه حاکم است، نـه عقالنیـت و خـرد انتزاعـی،      دهد که آن قانونی که بر شکل نشان می

بـه عنـوان   . ریـزان شـهري تـأثیر محـدودي دارد     هاي برنامه بلکه دقیقاً قانون تجمع سرمایه و سود است و دخالت
جـداکردن  کنند که در واقـع بـا    نظریۀ فالودي را به این دلیل رد می ،  نتیجه بحث باید بگوییم، گروهی از منتقدان

 "ایـدئولوژي "ریـزي را تبـدیل بـه یـک      ریزي از وظیفه و تأثیر واقعی آن در جامعه، نظریه برنامـه  هاي برنامه روش
به همین دلیـل از نظـر   . ریزان و واقعیات جامعه است داشتن رابطه میان عمل برنامه کند که کارش پوشیده نگه می

ــن منتقــدان ایــن  ــه ای ــه . شناســی غلــط اســت گون ــد کــار خــود را از تحلیــل نظــام  برنامــههــر نظری ــزي بای   ری

                                                
33. Deformed 



ریزي منافع چه اقشـاري را تـأمین و منـابع چـه اقشـار       اقتصادي ـ اجتماعی شروع کند و توضیح دهد که برنامه  
  .کند دیگري را پایمال می

داند که به منظور حـل    گرانه می ریزي را فعالیتی تأملی و کاوش است که برنامه ریزي خردگرا، پارادایمی  برنامه«
ها،  سازمان(شود و در برگیرندة انتخابی عقالنی توسط افراد و یا واحدهاي اجتماعی همگون است  مسئله انجام می

ریـزي خردگرایانـه دسـت     گـري کـه بـه برنامـه     دف کنشه. کنند که مشابه فرد عمل می) ها کارگزارها و حکومت
که چه مسیر عملی براي او بهتـرین و مـؤثرترین مسـیر     یازد این است که دربارة اهداف عمل آیندة خود و این می

ریـزي   هاي درسی مربوط به برنامه ریزي هنوز هم در اکثر کتاب این نوع برنامه. گیري کند عمل خواهد بود، تصمیم
ریزي ما بر همین اساس ساخته  هاي عملی برنامه شود و بیشتر روش گیري توصیه و تجویز می تصمیم و سایر علوم

  ). 247: 2000الکساندر، (اند  شده
ریزي به آن شـکل   نماید که نظریۀ خردگراي برنامه در نظرِ اول، چنین می توان گفت به عنوان نتیجۀ نهایی می

هاي انتقادي و سپس رویکرد پسـامدرن تـاب    نظري در مقابل دیدگاه که در نیمۀ قرن بیستم مطرح بود، در سطح
ریـزي بـوده چـارچوب     اما از سویی، در سطح عمل، هرجـا کـه برنامـه   . نیاورده و اعتبار خود را از دست داده است

اسـت  هاي نوآورانه در روش هم مطرح شده  البته دیدگاه. ریزان بوده است ها مددکار برنامه خردگرا در کنار سیستم
  .اند ها نیز در واقع امتداد و تکامل خردگرایی بوده اما آن دیدگاه) گذار، ارتباطی و راهبردي ریزي چارچوب برنامه(

چه کم اهمیت شده  و اعتبار خود را به مقـدار زیـادي    شویم که آن تر نگاه کنیم متوجه می عمیق اما اگر کمی 
هاي تحقق اهداف و کنار گذاشـتن   به اندیشیدن درباب روش ریزي از دست داده است، محدود کردن نظریۀ برنامه

پـردازان جدیـد    طورکه نظریه همان. بحث دربارة ماهیت اهداف و سپردن آن به سیاستمداران است و نه خردگرایی
هاي تحقق اهـداف الزم اسـت    ریزي عقل ابزاري و کاوش در روش گویند، براي برنامه می) تر الکساندر از همه مهم(

بایسـت   ریزي اگر بخواهد مشکالت بشر امروز را طرح و حـل کنـد، مـی    نظریۀ برنامه. ه هیچ وجه کافی نیستاما ب
ویـژه ایـن کـه نظریـۀ      انتقادي بودن با عقالنیت نه در تضاد بلکه در توافق است، به. وارد بحث ماهیت اهداف شود

امـروزه نـه فقـط تأمـل و مکاشـفه      . کنـد  می ریزي امروزه منابع خردورزي و عقالنیت را بسیار وسیع تعریف برنامه
، ایجـاد  )عقالنیت ارتباطی(طلبانه  جویانه و حقیقت شوند، بلکه گفتگو و مباحثۀ وفاق مبناي خردمندي انگاشته می

هـاي مختلـف بـا     ، گفتگو و مذاکره بین طرف)ساز عقالنیت هماهنگ(ها و نهادهاي متکثر  هماهنگی میان دیدگاه
و تأمـل بـراي تحقـق    ) عقالنیت اسـتراتژیک (ن منافع و در عین حال حفظ منافع همگان هدف به حداکثر رساند

. گنجنـد  ها در چارچوب خردگرایـی مـی   همه این) عقالنیت ارزشی(هاي مورد وفاق عموم  عینی بخشیدن به ارزش
رزش خردگرایـی  توانـد از ا  گرایی پسامدرنیسم و نه نولیبرالیسم و نه هر نقد دیگـري نمـی   به سخن دیگر، نه نسبی

دادن زنـدگی بشـر و    پروا و این الزمۀ سـامان  آوري و استدالل به جاي عواطف و شهود بی خرد یعنی حجت. بکاهد
بایسـت خرقـۀ تنـگ     امـا امـروزه خردگرایـی مـی    . هاي طبیعـی و اجتمـاعی اسـت    مبناي مداخلۀ انسان در نظام

پـس در واقـع،   . هـا آمیختـه شـود    امیدهاي انسـان  تکنوکراسی را کنار بگذارد و با حقایق عمیق بشري و اهداف و



تـازه  ) ریـزي  معناي اصـلی برنامـه  (دوران اندیشیدن خردمندانه به آیندة بشر و مداخله براي تحقق اهداف عقالنی 
  . خواهد آغاز شود می
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