غیررسـمی بـا رویکـرد تابآوری و درک اهمیت «غیررسـمیت» بهعنوان کیفیـت فراگیر و نه معضل «پرداخته اسـت که فتحبابی
اسـت بـرای آغـاز گفتمـان دربـاره ایـن ارتباط ،همـگام بـا گفتمـان و رویکردهای نوین شـهرهای رایـج در جهان درحالتوسـعه
بـرای ارتقا سـکونتگاههای غیررسـمی در ایران اسـت.
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چکـیده

بحــث حــوزه عمومــی و بویــژه پیونــد آن بــا مشــارکت شــهروندان در مســائل شــهری از جملــه بازآفرینــی شــهری امــری
اســت کــه در دو هــه اخیــر در جوامــع غربــی و بــا قــدرت گرفتــن تئــوری هایــی چــون برنامهریــزی ارتباطــی ،برنامهریــزی
مشــارکتی ،برنامهریــزی مذاکــرهای و دیگــر نظریــات مرتبــط مطــرح شــده اســت .توانایــی حــوزه عمومــی در فراهــم آوردن
بســترهای مشــارکتی بــه طــرق مختلــف در اداره امــور شــهر و تســهیل فراینــد مدیریــت شــهری ،اخیــرا در جامعــه مــا ،باعــث
موضوعیــت یافتــن آن در حــوزه نظریههــای شهرســازی گشــته اســت .امــروزه علیرغــم تحقیقــات بیشــمار تحــت عناویــن
گوناگــون در ارتبــاط باحــوزه عمومــی و تئــوری مرتبــط بــا آن برنامهریــزی ارتباطــی و مشــارکت شــهروندان در مســائل
شــهری ،در جامعــه مــا همچنــان بســترهای مشــارکتی الزم جهــت فعلیــت یافتــن مشــارکت شــهروندان و مؤثــر افتــادن نقــش
آنهــا در تصمیمگیریهــا و جهتگیریهــای اجرایــی فراهــم نگــردی اســت .از ایــنرو در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از
مطالعــه کتابخانهای-اســنادی و شــیوه پژوهــش توصیفی-تحلیلــی نقــش حــوزه عمومــی در چگونگــی تأثیرگــذاری و بهبــود
مشــارکت شــهروندان در ســطوح مختلــف مســائل شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بهطــور کلــی هــدف اصلــی
ایــن نوشــتار توجــه ویــژه بــه جنبــهای خــاص از نظریهپــردازی جدیــد در پیونــد بــا مفاهیمــی از جملــه سیاســت ،قــدرت و
مشــارکت عمومــی در چارچــوب نظریــه ارتباطــی و مشــارکتی اســت .بــه بیانــی دیگــر ایــن گفتــار در پــی پاســخگویی بــه
ســواالتی از ایــن قبیــل میباشــد:
 )1چه رابطهای بین حوزه عمومی و مشارکت شهروندان در مسائل شهری در سطوح مختلف وجود دارد؟
ـارکتی
)2بــا گســترش و تقویــت حــوزه عمومــی در شــهر میــزان مشــارکت شــهروندان-به مثابه عامــان تغییــر
ِ
وضعیت غیرمشـ ِ
موجــود در برنامهریــزی -در مســائل شــهری چــه تغییــری میکنــد؟
واژگان کلـیدی
حوزه عمومـی ،مشارکت شـهروندی ،پراتیـک ،برنامـهریزی ارتباطـی.
 - 1کارشناس ارشد شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2کارشناس ارشد شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس
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Bentley, I. (1987). Responsive environments: a manual for designers / Ian Bentley ... <et
al.>, London: Butterworth-Architecture, 1987.
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تأثیر حـوزه عمومـی بر مشارکت شـهروندان در امور شـهری،
با تأکید بر بازآفرینـی شـهری

 -۱مقدمـه و طرح مسـأله

شماره۵۳-۵۴

1 - Potentially
2 - Spatial Experience
ـن مفهــو ِم فضــای عمومــی در معنــای  Public Spaceبــا مفهــو ِم
 - 3البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در دســتگاه فکــری هابرمــاس معــادل گرفتـ ِ
حــوزه عمومــی در معنــای  Sphere Publicچنــدان دقیــق نیســت.
4 spatial behavior patterns
ـل تجربــه فضایــی اســت میتوانیــم در حیطــه
 -5میشــل فوکــو بیــان مــیدارد کــه مــا بهمثابــه دارنــدگان فضــا از طریــق دانــش و درک تجربــی کــه حاصـ ِ
مناســبات قــدرت در فضــا کــه مــا نیــز در آن قــرار میگیریــم ،موقعیــت خــود را ثمربخشتــر کنیــم .در ایــن شــیوه از حضــو ِر فضایــی دانــش بــه مثابــه بقــا از
ـت فضایــی تلقــی میگــردد (نــگاه کنیــد بــه هیلیــر 2002 ،و کریزمــن.)1988 ،
خــال فهــم و دریافـ ِ
 -6پیر بوردیو فضایی را که به گونهای اجتماعی ساختارمند شده است و در آن کنشگران مناسبات با یکدیگر را پیش میبرند ،میدان عمل میخواند .هر میدان عمل تاریخ
منحصر بهفرد و منطق خاص خود را دارد .این میدان نوعی صورت بندی موردی است که نیروی خاص خود را دارد و آن را بر تمام چیزها و کارگزاران که وارد آن میشوند
اعمال میکند .هر میدان عمل به همین ترتیب فضای مناسب تابرابر و منازعه و رقابت است ،زیرا کنشگران برای پیشبرد اهداف خود مبارزه میکنند .چنان که بوردیو
مینویسد :حتی در دنیای مقررات و قواعد ناب ،بازی بر اساس قواعد ،فقط بخشی از بازی است .بنابراین میدان عمل در واقع فضایی است برای بازی بین موقعیتها در
چارچوب مناسبات عینی .این موقعیتها در محدودههایی که برای کنشگران بهواسطه جایگاهشان در ساختار توزیع قدرت تعیین میکنند ،به گونهای عینی تعریف میشوند
(نگاه کنید به وکوانت 1992 ،و هیلیر.)2002 ،
7 - Theory of communivative planning
 -8بــرای ارزیابــی دقیــق تــر نظریــه کنــش ارتباطــی بایــد آن را در چارچــوب تاریخــی و نظــری خــاص خــود قرائــت کــرد .چرخــش ارتباطــی در واپســین
شــکلش بــه مثابــه برنامهریــزی مشــارکتی در ادبیــات بریتانیایــی و برنامهریــزی مشــورتی در ادبیــات آمریکایــی مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت( نــگاه
کنیــد بــه هیلــی1997 ،؛ فورســتر 1999 ،و آلمندینگــر.)2002 ،

1 - Theory of Communicative Action
2 - Collaborative Planning
 - 3مدافعــان برنامهریــزی مشــارکتی آن را بــه عنــوان نظریــه مطــرح نکردهانــد و بــه همیــن دلیــل بایــد مؤلفههایــی را تدویــن کــرد کــه بحثهــا
و انتقادهــا در چارچــوب آن شــکل بگیرنــد (نــگاه کنیــد بــه آلمندینگــر.)23 :2002 ،
4 - Communicative rationality
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فضاهـــای عمومـــی شـــهری و آنچـــه کـــه بـــه زعـــم هابرمـــاس حـــوزه عمومـــی نـــام میگیـــرد از جملـــه فضاهایـــی
ارتباطـــی کنشمنـــد بیـــن افـــراد
اســـت کـــه بـــه مثابـــه عرصـــه بالقوگـــی 1و امـــکان میتواننـــد بـــا فراهـــمآوری زمینـــه
ِ
وضعیـــت دیالوژیـــک در
از طبقـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی مختلـــف موجـــب تجربـــه فضایـــی 2متفـــاوت و دســـتیابی بـــه
ِ
ام ــر برنامهری ــزی ش ــهری گ ــردد .3ش ــناخت ب ــه اینک ــه چگون ــه ذهنی ــت م ــردم در فض ــا ش ــکل گرفت ــه و ب ــر الگوه ــای
رفت ــا ِر فضای ــی 4آنه ــا تأثی ــر گذاش ــته اس ــت ،از طری ــق تأم ــل در ب ــاب تجرب ــه حض ــو ِر اف ــراد در فض ــای عموم ــی میس ــر
میگ ــردد( 5هیلی ــر .)169 :2002 ،در واق ــع کنش ــگران در خ ــال تجرب ــه فضای ــی میآموزن ــد ک ــه چ ــه چی ــز امکانپذی ــر
و چ ــه چی ــز ناممک ــن و اینک ــه در می ــدان عم ــل و فض ــا چگون ــه میت ــوان کارآم ــد ت ــر ت ــاش ک ــرد و چگون ــه میت ــوان
ـدان
بهواس ــطه تجرب ــه قواع ــد موج ــود در فض ــا را تغیی ــر داد( 6هیلی ــر .)172 :2002 ،توج ــه ب ــه ح ــوزه عموم ــی ب ــه مثاب ــه می ـ ِ
عم ــل و تئ ــوری مرتب ــط ب ــا آن ،یعن ــی برنامهری ــزی ارتباط ــی 7و رابط ــه آن ب ــا مش ــارکت ش ــهروندان در دو ده ــه اخی ــر
در دنی ــای غ ــرب و ب ــا تئ ــوری اندیش ــمندانی چ ــون هابرم ــاس ریش ــه گرفت ــه و ب ــه تدری ــج ب ــه دلی ــل پاس ــخگویی ای ــن
نظری ــات ب ــه مس ــائل مختل ــف از جمل ــه مس ــائل ش ــهری ام ــروزه در س ــایر جوام ــع نی ــز از جمل ــه جامع ــه م ــا ریش ــه دوان ــده
اس ــت .8تئ ــوری هابرم ــاس در رابط ــه ب ــا مفاهیم ــی چ ــون کن ــش ارتباط ــی و زمین ــه ش ــکلگیری ارتب ــاط ف ــردی یعن ــی
ـت اب ــزاری یکدس ــت ،محاس ــبهگر و همگنس ــاز
ح ــوزه عموم ــی ب ــه نوع ــی ت ــاش ب ــرای ارائ ــه بدیل ــی ب ــرای عقالنی ـ ِ
تعریـــف
در امـــور مختلـــف اجتماعـــی ،سیاســـی ،اقتصـــادی و شـــهری تلقـــی میگـــردد (فیشـــر و فورســـتر .)1993 ،در
ِ
مفه ــوم ح ــوزه عموم ــی میت ــوان گف ــت ح ــوزه عموم ــي ن ــه نه ــاد اس ــت و ن ــه س ــازمان .حت ــي چارچوب ــي از هنجاره ــا
بـــا قابليتهـــا و نقشهـــاي تفكيـــك شـــده تنظيمـــات عضويـــت و از ايـــن قبيـــل هـــم نيســـت بلكـــه حـــوزه عمومـــي
ميتوان ــد ب ــه عن ــوان ش ــبكهاي از ارتب ــاط اطالع ــات و نقط ــه نظرات ــي از قبي ــل بي ــان اف ــكار و نگرشه ــاي س ــلبي ي ــا
ايجابــي تعريــف شــود (ويــرك و همــکاران .)394 :2007 ،حــوزه عمومــی اساس ـ ًا شــبکهای از ارتباطــات اســت کــه باحفــظ
نامطلـــوب موجـــود در روابـــط میـــان فـــردی (آلمندینگـــر و جونـــز:2002 ،
وضعیـــت
پویایهـــای شـــخصی جهـــت تغییـــر
ِ
ِ
اجتماعـــی مطلـــوب جهـــت مبادلـــه معانـــی بیـــن افـــراد و گروههـــا بـــر بهرهگیـــری
 )65بـــرای خلـــق و ایجـــاد فضـــای
ِ
از امکانهـــا و بالقوگیهـــای کنـــش ارتباطـــی تأکیـــد میکنـــد .حـــوزه عمومـــی قلمرویـــی از حیـــات اجتماعـــی اســـت
مشـــارکتی عمومـــی بازنمایـــی میگـــردد .عرصـــهای کـــه در آن میتـــوان اختـــاف
کـــه در آن مســـائل و دغدغههـــای
ِ
نظ ــرات و تض ــارب آرا و اف ــکار را از طری ــق بح ــث و اس ــتدالل منطق ــی و ن ــه از طری ــق توس ــل ب ــه جزمی ــات ج ــا افت ــاده

و ی ــا ب ــا توس ــل ب ــه اح ــکام و جزمی ــات س ــنتی ص ــادره از س ــوی ع ــرف و ع ــادات حم ــل نم ــود (ن ــوذری .)433:1380،ب ــا
ـوان زمین ــه ش ــکلگیری ارتب ــاط فضای ــی ،چرخ ــش ارتباط ــی در نظری ــه
در نظرگرفت ــن مفه ــوم ح ــوزه عموم ــی ب ــه عن ـ ِ
برنامهریـــزی ،اهمیـــت گفتگـــو در تصمیمســـازی برنامهریـــزی و نقـــش مشـــارکت حداکثـــری بازیگـــران در حرکـــت بـــه
س ــوی دموکراتیزاس ــیون سیاس ــی رواب ــط روزم ــره در زندگ ــی ش ــهری را ب ــه دنب ــال حض ــور در فض ــا م ــورد تأکی ــد ق ــرار
ـن آن در فض ــا اس ــت.
داده ( فورس ــتر )20 :1989 ،و در پ ــی تحق ــق یافت ـ ِ
مفه ــوم مش ــارکت قدمت ــی ب ــه درازای تاری ــخ زندگ ــی اجتماع ــی بش ــر دارد ک ــه در ط ــول حی ــات طوالن ــی خ ــود رون ــد
ـی معنای ــی را پش ــت س ــر گذاش ــته و ب ــه اقتض ــای ش ــرایط زمان ــی و مکان ــی خ ــود تاکن ــون تعاری ــف
تکامل ــی و دگرگون ـ ِ
متفاوتـــی یافتـــه کـــرده اســـت (منتظـــری ،مـــازاده .)30:1391،مشـــارکت شـــهری شـــهروندان را میتـــوان بـــه معنـــای
حضـــور فعـــال ،آگاهانـــه ،ارادی ،و ســـازمان یافتـــه گروههـــای مختلـــف شـــهری از جملـــه افـــراد ،خانوادههـــا ،گروههـــای
مردمی(NGOه ــا) ،نهاده ــا و بخ ــش عموم ــی وخصوص ــی در فعالیته ــای اقتص ــادی ،اجتماع ــی ،فرهنگ ــی زندگ ــی ش ــهری
ب ــرای دس ــتیابی ب ــه اه ــداف جمع ــی دانس ــت (موس ــایی .)1389 ،مش ــارکت از الزام ــات زندگ ــی ش ــهری اس ــت و هنگام ــی
تحق ــق مییاب ــد ک ــه شهرنش ــینان از حال ــت زندگ ــی ف ــردی در آم ــده و ب ــا احس ــاس مس ــئولیت و دغدغ ــه خی ــر جمع ــی
تبدیـــل بـــه شـــهروند شـــوند (پیـــران .)1374 :یکـــی از پیششـــرطهای اساســـی بـــرای تبدیـــل شـــدن انســـان شـــهری
ب ــه ش ــهروند وج ــود عرص ــهای ب ــرای حض ــور و کن ــش اس ــت .عرص ــهای ک ــه زمین ــه ش ــکلگیری عادالن ــه ارتباط ــات
ـف ام ــور ش ــهر میگ ــذرد ،را فراه ــم آورد.
بینا-ف ــردی و اب ــراز نظ ــر درب ــاره آنچ ــه در س ــطوح مختل ـ ِ
ـی ص ــرف و
ام ــروزه ب ــا توجـــه ب ــه تغیی ــرات پیـــش آمـــده در نظریـــات برنامهری ــزی ش ــهری و گـــذر از نظری ــات عقالن ـ ِ
عقالنی ــت اب ــزاری حاک ــم ب ــر آنه ــا ،نظری ــهای ک ــه تاح ــدودی ب ــا مفه ــوم ح ــوزه عموم ــی ارتب ــاط برق ــرار ک ــرده و ب ــه
نوع ــی توانس ــته ب ــا بی ــرون کش ــیدن ش ــهروندان از گوش ــه انفع ــال نظ ــری آنه ــا را ب ــه عن ــوان کنش ــگران فع ــال ب ــه
عرصـــه عمـــل بیـــاورد ،نظریـــه برنامهریـــزی ارتباطـــی و مشـــارکتی اســـت .در واقـــع میتـــوان گفـــت یکـــی از اشـــکال
گنجانـــدن
پراتیـــک حاصلـــه از نظریـــه کنـــش ارتباطـــی ،1برنامهریـــزی مشـــارکتی 2اســـت (هیلـــی .)71 :1997 ،البتـــه
ِ
ـوان «نظری ــه» چن ــدان آس ــان نیس ــت( 3آلمندینگ ــر .)1998 ،آلمندینگ ــر در توضی ــح ای ــن
برنامهری ــزی مش ــارکتی زی ــر عن ـ ِ
ـوب نظ ــری اس ــت چن ــان میگوی ــد ک ــه برنامهری ــزی مش ــارکتی ن ــه نظری ــه
ک ــه برنامهری ــزی مش ــارکتی فرات ــر از چارچ ـ ِ
بلکـــه نوعـــی جهـــان بینـــی اســـت (همـــان) .بـــا ایـــن حـــال چنانکـــه مقصـــو ِد ایـــن متـــن اســـت ،تئـــوری برنامهریـــزی
ارتباطـــی و مشـــارکتی نـــگاه تقریبـــا نوینـــی بـــه برنامهریـــزی و محیـــط پیرامـــون آن دارد و نوعـــی چرخـــش از دیـــدگاه
ســـنتی حاکـــم بـــر برنامهریـــزی در طـــی دهههـــای گذشـــته را مطـــرح میکنـــد (رجبـــی .)1390 ،چرخـــش ارتباطـــی در
نظری ــه برنامهری ــزی عبارت ــی اس ــت ک ــه ب ــرای شناس ــایی تغیی ــر جه ــت و تأکی ــد ب ــر نظری ــه برنام ــه ری ــزی اس ــتفاده
مـــی شـــود .اســـاس ایـــن چرخـــش و تغییـــر جهـــت ،توجـــه مجـــدد بـــه مفهـــوم تعاملـــی در کنـــش برنامهریـــزی اســـت
(آلمندینگ ــر و جون ــز .)1998 ،برنامهری ــزی ارتباط ــی و مش ــارکتی ب ــا محوری ــت عقالنی ــت ارتباط ــی 4مواف ــق برنامهری ــزی از
پائی ــن ب ــه ب ــاال ب ــوده و مش ــارکت ج ــدی ش ــهروندان را در س ــطوح مختل ــف تصمیمگی ــری ض ــروری میدان ــد (ماکران ــی
تحقـــق
 .)8 :1389آنچـــه در نظریـــات وپارادایمهـــای فکـــری گذشـــته وجـــود نداشـــته یـــا کمرنـــگ بـــوده ،نبـــود بســـتر
ِ
ـول مش ــارکتی ب ــوده اس ــت .آنچ ــه ام ــروزه میتوان ــد باع ــث تحق ــق ام ــر انتزاع ــی مش ــارکت ش ــود ،ح ــوزه عموم ــی
اص ـ ِ
اس ــت .آنجای ــی ک ــه ب ــا بهرهگی ــری از اصول ــی چ ــون تضمی ــن ح ــق ورود ب ــرای هم ــه ،حاکمی ــت خ ــرد جمع ــی ،جای ــگاه
برابـــر حقوقـــی (علیخـــواه  )1387میتـــوان هرچـــه بیشـــتر بـــه عینیـــت یافتـــن و بالفعـــل شـــدن مشـــارکت شـــهروندان

کم ــک ک ــرده و از ش ــدت آنچ ــه ب ــه زع ــم س ــوزان فاینش ــتاین ش ــکاف بی ــن نظ ــر و عم ــل خوان ــده میش ــود ،کاس ــت.

 -۲پیشـینه تحقیـق

در ارتبــاط بــا حــوزه عمومــی و تئــوری مقــوم آن ،برنامهریــزی ارتباطــی در حوزههــای مختلــف مطالعاتــی تحقیقات بیشــماری
صــورت گرفتــه اســت .تحقیقــات و مطالعــات انجــام شــده بهطــور مشــخص در حــوزهی شهرســازی و مســائل شــهری اغلــب
غیرمســتقیم بــوده و بــا تحلیــل روابــط حــوزه عمومــی بــا مفاهیمــی چــون شــهروندی ،جامعــه مدنــی ،عدالــت اجتماعــی و..
بــه روشــن شــدن روابــط متقابــل حــوزه عمومــی و مشــارکت شــهروندی کمــک میکننــد .اذانــی و حاتمــی در مطالعــهای
مــوردی تحــت عنــوان «تحلیلــی بــر مفهــوم شــهروندی در یــزد» ،وجــود ســازمانهای کارا و مؤثــر در حــوزه عمومــی را بــرای
شــکلگیری شــهرون ِد فعــال و نیــز امــر مشــارکت در جامعــه الزامــی میداننــد (حاتمــی 1390و اذانــی و حاتمــی.) 8:1389 ،
نگارنــدگان در جایــی دیگــر بــه نقــل از جانوســکی بــرای شــکلگیری فرهنــگ شــهروندی حــوزه عمومــی را-کنــار حــوزهی
خصوصــی و حــوزهی دولتی-یکــی از ســه عنصــر بنیــادی بــرای شــکلگیری فرهنــگ شــهروندی برمیشــمارند (همــان.)9:
در همیــن گفتــار ،همانطــور کــه در نمــودار زیــر مشــاهده میگــردد ،بــه رابطــه متقابــل حــوزه عمومــی بــا حــوزه دولتــی،
حــوزه خصوصــی و حــوزه بــازار ،بــه عنــوان حوزههــای تشــکیلدهندهی جامعــه مدنــی و شــکلدهنده بــه فضــا اشــاره
میکننــد( .همــان1389:؛)89

در جایــی دیگــر در همیــن گفتــار ،نگارنــدگان از حــوزه عمومــی بــه عنــوان یکــی از عناصــر اصلــی بــرای شــکلگیری و
فراهــم آوردن ســازمانهای کارا در شــهر در کنــار مفاهیمــی چــون حاکمیــت خــوب 1و شــهروند فعــال 2بــرای محقــق شــدن
و پیونــد عرصــه هــا 3در فرهنــگ شــهروندی نــام بردهانــد.
شکل شماره  -2ارتباط بین عرصـهها در فـرهنگ شـهروندی

حاکمیت خوب

عرصـه دولت
تعهدات

تعهدات
حقوق

عرصـه عمومی

سازمان کارا

شکل  -1عرصـههای مختلف در جامـعهی مدنـی

فرهنگ شهروندی

حقوق
حقوق
تعهدات

عرصـه خصوصی

شهروند فعال

(ماخذ :ویال 2001 ،به نقل از اذانی ،حاتمی و حاتمی)1390 ،

پلیس
ارتش
پلیس مخفی
جاسوسـی

عرصـه دولت

شماره۵۳-۵۴

قراردادها ،آیین نامهها

حزب های سیاسی
رفاه عمومی ،دولت ،رسانه ها
آموزش

انجمن های اشتغالی
انجمن های مصرفی
اتحادیه ها

عرصـه بازار
شرکتها
بازارها

شبکه روابط خصوصی و

باشگاههای نخبگان

عشق و احساس
روابط جنسی

عرصـهعمومی

انجمنهای اختیاری؛ رفاه
عمومی مذهبی
گروههای کمکی
رسانههای خصوصی
آموزش سالمت
جنبشهای اجتماعی

زندگی خصوصی مردم در رسانه و
محیط های خصوصی

عرصـه خصوصی

خانواده
دوستان
آشنایان

(مآخذ :جانوسکی 1998 ،به نقل از اذانی ،حاتمی و حاتمی)1390 ،

1 - Good governance
2 - Active citizenship
3 - Areas
4 - Space of Representation
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شماره۵۳-۵۴
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اجرایی قضایی
دیوان ساالری
قضایی

در تحقیقــی دیگــر تحــت عنــوان «شهرســازی مشــارکتی و شــهروندی» ،لطیفــی بــه بررســی تحــوالت تاریخــی مفهــوم
شــهروندی و شهرســازی مشــارکتی و مقایســه تطبیقــی جامعــه شــهری شــرق بــا جامعــه شــهری اروپــا و غــرب میپــردازد.
نبــود و ضعــف حــوزه عمومــی و فضــای بازنمایــی -4فضایــی کــه بــه شــهروندان تعلــق داشــته و محــل بــروز و شــکلگیری
عالئــق جمعــی اســت -و ســلطه دو حــوزه خصوصــی و حکومتــی یکــی از اصلیتریــن دالیــل شــکلنگرفتن شهرســازی
مشــارکتی و مفهــوم مشــارکت در جامعــه شــهری کشــورهای شــرقی و بویــژه در ایــران اســت (لطیفــی )3 ,1389
منوچهــری و نجاتــی حســینی در «درآمــدی برنظریــه شــهروندی گفتگویــی در فلســفه سیاســی هابرمــاس» بــه تحلیــل
فلســفی و جامعــه شــناختی نظریــات هابرمــاس پرداختهانــد .بــا تقســیمبندی دورههــای مختلــف شــهروندی بــه شــهروندی
پیشــامدرن ،مــدرن و پســت مــدرن ،بــه نقــل از ترنــر و همیلتــون حــوزه عمومــی را-کنــار مفاهیمــی چــون جامعــه مدنــی،
عدالــت اجتماعــی و برابــری -میتــوان یکــی از مؤلفههــای کلیــدی و پیــش شــرطهای اصلــی شــهروندی مــدرن تلقــی
کــرد (منوچهــری و نجاتــی حســینی  .)1385رفیعیــان و معروفــی در مطالعــه تحلیلــی «نقــش و کاربــرد رویکــرد برنامهریــزی
ارتباطــی در نظریههــای نویــن شهرســازی» ،بــا بیــان اینکــه برنامهریــزی ارتباطــی ریشــه در نظریــه کنــش ارتباطــی دارد،
بــه کاربــرد نظریــه برنامهریــزی ارتباطــی در شهرســازی پرداختهانــد (معروفی.رفیعیــان  .)3 ,1390در مقالــه ذکــر شــده ،در
تعریــف مفاهیــم ،حــوزه عمومــی همــان فضایــی تلقــی شــده کــه کنــش ارتباطــی در آن تحقــق مییابــد؛ حــوزهای کــه در
دســترس همــه شــهروندان بــوده و از ســلطه کنشــگران قــدرت اقتصــادی و مقامــات دولتــی بــه دور اســت
هابرمــاس نیــز وجــود عرصــه عمومــی یــا حــوزه عمومــی شــهروندی را عامــل پایــداری ایــن کنــش میدانــد .حــوزهای کــه
نیازمنــد وجــود انجمنهــای داوطلبانــه و مســتقل شــهروندان و دســتگاههای نهادینــه شــدهای اســت کــه اجــازه انتشــار بــدون
محدودیــت اطالعــات را داشــته باشــند(همان) .در تحقیقــی تحــت عنــوان «کنــش ارتباطــی؛ بنیــاد شــکوفایی حــوزه عمومی»،

علیخــواه بــا بیــان اینکــه حــوزه عمومــی در واقــع بــه ســاختارهای ارتباطــی بیــن افــراد اشــاره دارد و محتــوا و فرهنــگ
گفتمــان و کنــش ارتباطــی بیــن افــراد و کیفیــت آن در داخــل نهادهــا و انجمنهــای اختیــاری و ســازمانهای واســط بیــن
دولــت و جامعــه صــورت میگیــرد ،وجــود جامعــه مدنــی را عامــل تثبیــت و قــوام یافتــن ســاختارهای ارتباطــی ملحــوظ در
حــوزه عمومــی میدانــد (علیخــواه  .)117 ,1387حــوزه عمومــی هابرمــاس بســتر شــکلگیر افــکار عمومــی و محــل بحــث
و تبــادل نظــر شــهروندان بــر ســرمنافع عمومــی اســت کــه حــق ورود بــه آن بــرای تمــام شــهروندان تضمیــن شــده اســت.
در مقالــهای دیگــر تحــت عنــوان «کاربــرد نظریــه کنــش ارتباطــی یورگــن هابرمــاس در شهرســازی :موافقــان و مخالفــان»،
حمیــد محمــدی در تحلیلــی انتقــادی از نظریــه برنامهریــزی ارتباطــی و بــا بــر شــمردن مشــخصات برنامهریــزی ارتباطــی از
زبــان پتســی هیلــی ویژگیهایــی را بــرای برنامهریــزی ارتباطــی بــر شــمرده و در آن از حــوزه عمومــی بــه عنــوان «حــوزه
منازعه»یــاد کــرده اســت (ماکرانــی  .)1389حــوزه عمومــی ،حــوزهای اســت کــه بحثهــای عمومــی در آن اتفــاق میافتــد؛
جایــی کــه مســائل ،شــیوهها ،راهبردهــا و ارزشهــا شناســایی و دربــاره آنهــا بحــث و تبــادل نظــر میشــود؛ جایــی کــه
تضادهــا نمایــان میشــود.

 -۳حوزه عمومـی :از فضای آگونیسـتیک تا فضـای اجـماع
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1 - The rhythm of everyday life
2 - Being as
 -3الگوهــای زندگــی روزمــره نــه تنهــا در منظــر و فضایــی شــهری تاثیــر میگذارنــد ،بلکــه در نتیجــه تعامــل خودجوشــی کــه بیــن مــردم از طبقــات مختلــف
اجتماعــی در فضاهــای شــهری اتفــاق میافتــد ،معنایــی جدیــد نیــز مییابــد؛ در راســتای چنیــن اهدافــی اســت کــه مشــارکت مــردم بــه معنــای تقویــت امــکان
موفیقیــت و ابتــکار عملهــای بازآفرینــی معنــادار میگــردد (نــگاه کنیــد بــه ایــزدی ،بحرینــی و مفیــدی)1393 ،
4 - Possibilities
 -5نظریــه هابرمــاس بــه میــزان زیــادی مرهــون اندیشــه هانــا آرنــت دربــاره ظرفیــت قضــاوت منصفانــه و مســتقالنه از طریــق قــوه فاهمــه کــه دو
جانبگــی و دیگــری را پذیــرا اســت ،میباشــد ( نــگاه کنیــد بــه هیلیــر 2002 ،و هابرمــاس.)1973 ،1983 ،
6 - Publicity
7 - Subject
8 - Associational space
9 - Agonistic Space
 - 10فورســتر معتقــد اســت کــه چنیــن تمایــزی حاکــی از تضــاد بیــن قــدرت ارتباطــی فلــج کننــدهی نهادهــای دیــوان ســاالرانه ،ســرمایهدارانه و
غیردموکراتیــک در یــک طــرف و قــدرت بهبــود دهنــدهی نقــد سیاســی دموکراتیــک در طــرف دیگــر اســت ( فورســتر 1993 ،1989 ،و  ،1999نــگاه
کنیــد بــه هیلیــر.)34 :2002 ،

1 - Self-expression
2 - Signs of Identity
3 - pluralism
4 - Public Opinion
5- Commodity relations
6 - Dogmatism
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زندگــی اجتماعــی مســتلزم درگیــری فعــال مــا انســانها در فضاهــای زیســته اســت (کالهــون .)711 :2007 ،ما تنهــا در صورتی
میتوانیــم بهطــور کامــل پاســخگوی اعمالمــان در زندگــی روزمــره باشــیم کــه بــه شــیوهای مشــارکتی و در هماهنگــی
بــا ضرباهنــگ زندگــی روزمــره 1بیندیشــیم و عمــل کنیــم ،بدیــن معنــا کــه از محتواهــای اخالقــی و وجــودی ایــن اعمــال آگاه
ـن زندگــی روزمــره کــه در بهتریــن وجـ ِه مصداقــی آن در حــوزه عمومــی
باشــیم و بتوانیم-بــا حضــور در فضـ ِ
ـای جریــان یافتـ ِ
محقــق میگــردد -بــه آنهــا پاســخ دهیــم (باختیــن ,و غيــره  .)1990در جریــان زندگــی روزمــره ،بــودن 2بهمثابــه و در نقــش
ناظــری بیــرون از فضــا امکانپذیــر نیســت( 3آلمندینگــر .)120 :2002،در ارتبــاط بــا ظرفیتهــای حــوزه عمومــی میتــوان
دادن افــراد را بــه شــکلی گفتگو-محــور بــرای دربرگیــری گروههــا
ـان فضــا قــرار ِ
از امکانهایــی 4ســخن گفــت کــه در جریـ ِ
و افــرادی کــه از بافــت تأثیــر میگیرنــد فراهــم آورده و بهجــای ســرکوب و تعــارض از آنهــا در فضــا اســتقبال میکننــد.5
8
در ارتبــاط بــا عمومیــت 6و چگونگــی حضــو ِر فــرد بهمثابــه ســوژه 7و عامــل در فضــا ،بــن حبیــب میــان فضــای انجمنــی
بهمثابــه فضایــی کــه در آن افــراد کنــار یکدیگــر بهطــور دســته جمعــی کار میکننــد و فضــای آگونیســتیک 9و افتراقــی
ـردن فضــا تلقــی کــردن میشــود ،تفــاوت
ازآن خــود کـ ِ
کــه فضــای رقابتــی اســت و حضــور در آن بهمثابــه رقابــت بــرای ِ
ـت تعاملــی اســت کــه بــر
ـی عقالنیـ ِ
میگــذارد( 10آلمندینگــر .)111 :2002 ،فضــای انجمنــی اساسـ ًا بخشــی از فضــای اخالقـ ِ
ـل فضایــی بــا
کنــش ارتباطــی هابرماســی مبتنــی بــوده و حضــور در آن نــه بــه مثابـ ِه رقابـ ِ
ـت فضایــی ،کــه مشــارکت و تعامـ ِ
ســایر ســوژههای حاضــر در فضــا تلقــی میگــردد.

ـتن آن بهمثابــه عرصــهای بــرای
فضــای آگنوســتیک فضــای رقابتــی اســت کــه افــراد در آن بــرای ســلطه بــه فضــا و داشـ ِ
ـال حضــور در فضــا
خود-ابــرازی 1رقابــت میکننــد (بــن حبیــب .)1996 ،ایــن مفهــوم از فضــا -کــه افــراد چگونــه بــه دنبـ ِ
ـتن نشــانههای هویتــی 2در آن رقابــت میکننــد-از ســوی فوکــو ،لٌه ِفــور و بعدهــا توســط
بــرای حــک کــردن و بهجــا گذاشـ ِ
نویســندگانی چــون کونولــی ،مــوف ،یانــگ ،مانســبریج  ،ولیــن و فورســتر بــه کار گرفتــه شــد ( ُولیــن .)1996 ،ایــن مفهــو ِم
فضــا ،دارای بــار معنایــی سیاســی بــوده کــه کشــمکش عمومــی بــر ســر دسترســی بــه منابـ ِع فضایــی در آن همــواره وجــود
دارد.کثرتگرایــی 3فضــای رقابتــی امــری بدیهــی اســت کــه امکانناپذیــری دســتیابی بــه اجمــاع بــدون مناقشــه میــان
دیدگاههــای رقیــب در فضــا را بــه رســمیت میشناســد .بــه بیانــی دیگــر در ایــن فضــا تعــارض میــان دیدگاههــا ،منافــع و
ارزشهــای متفــاوت از الزامــاتِ حضــور در فضــا اســت (آلمندینگــر .)122 :2002 ،موضعگیریهــای نظــری متفاوتــی از ســوی
افــرادی چــون هانــا آرنــت ،میشــل فوکــو؛ جــان هیلیــر ،فیلویبــرگ و جــان فریدمــن بــا نگرشهــای مثبــت و منفــی در ارتبــاط
بــا حــوزه عمومــی وجــود دارد .بهطــور کلــی ویژگیهــای حــوزه عمومــی بــه شــرح زیــر اســت:
 )1حــوزه عمومــی بســتر شــکلگیری افــکار عمومــی 4اســت .ایــن حــوزه محــل بحــث و تبــادل نظــر افــراد پیرامــون مســائل
و عالئــق عمومــی اســت و شــرایط مناســبی بــرای زایــش افــکار عمومــی بــه حســاب میآیــد.
 )2در ایــن حــوزه شــهروندان بــر ســر منافــع عمومــی بــه بحــث و تبــادل نظــر میپردازنــد .بــه دیگــر ســخن در ایــن حــوزه
برخــاف روابــطِ کاالیــی 5و مقاصــد موجــود در مؤسســات تجــاری و گروهــای شــغلی کــه محــور آنهــا منافــع مــادی و
خصوصــی اســت ،هــدف تأمیــن منافــع عمــوم شــرکتکنندگان و خیــر جمعــی اســت.
 )3این حوزه میانجی گروهای همسود و قدرت عمومی است.
 )4اصل مشارکت و نظارت دموکراتیک یکی از پایههای اساسی در این حوزه است.
 )5حــق ورود در ایــن حــوزه بــرای همــه شــهروندان تضمیــن شــده اســت .تفاوتهــای اجتماعــی و امتیــازات خــاص بویــژه
امتیــازات اقتصــادی هیــچ تأثیــری در جایــگاه و موقعیــت افــراد در ایــن حــوزه نــدارد.
 )6افــراد شــرکتکننده از جــزم اندیشــی 6و اســتفاده از ارزشهــای و مبانــی مقــدس بــرای پیــش بــردن اســتدالل فارغانــد.
در ایــن حــوزه اختالفــات ،اختالفــات عقیدتــی بــا احتجاجــات و برهانهــای عقالنــی و نــه براســاس رســوم و جزمیــت منفــی
برطــرف میشــود.
 )7بــر ایــن حــوزه خــرد جمعــی حاکــم اســت؛ یعنــی مهــم توافــق عــام و اشــتراک عقیــده اســت کــه از طریــق اســتدالل و
گفتگــوی عمومــی بدســت میآیــد.
 )8در حــوزه عمومــی صرفـ ًا یگانگــی و عقایــد همگــون حاکــم نیســت .گفتمــان و ارتبــاط صرفــا در جهــت ایجــاد وفــاق بــه
پیــش نمیرونــد بلکــه بــه لحــاظ فرهنگــی و فکــری ابعــاد متعــددی مطــرح مــی شــود .افــراد و گروهــای مختلــف کــه
دارای آرمانهــا و طــرز تلقیهــای متفــاوت هســتند در مقابــل هــم قــرار میگیرنــد ،اختــاف خــود را عیــان میســازند و در
نهایــت در جهــت دســتیابی بــه راهحلهــای مشــترک بــرای مســائل تــاش میکننــد .در واقــع فضــای حــوزه عمومــی بــه
روی عقایــد متفــاوت بــاز اســت .در اینجــا مــا شــاهد وحــدت در عیــن کثــرت هســتیم کــه افــراد کثیــر بــر اصــول گفتمــان،
وحــدت عقیــده دارنــد (هابرمــاس 1991،بــه نقــل از علیخــواه .)1387
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1 - Habermasian Spatial system
2 - Life World
 - 3تعبیــر هابرمــاس از زیســت جهــان مربــوط اســت بــه پیــش فرضهــای مشــترک و مســلم پنداشــته شــده دربــاره کنــش اجتماعــی ،کــه بــه
کنشــگران امــکان میدهــد تــا کنــش یکدیگــر را تفســیر کننــد و در نهادهــا و فضاهــای حضــوری مشــترک مشــارکت کننــد .جهــان زیســت
دربرگیرنــده ســاختارهای فرهنگــی وضعیتهــای اجتماعــی یــا فرایندهــا اســت .جهــان زیســت در واقــع زمینــه کنــش اســت؛ زمینــهای کــه عمومـ ًا از
تجربــه و گذشــته بــه اکنــون رســیده اســت و پایــهای بــرای تفاهــم یــا درک مشــترک اســت (نــگاه کنیــد بــه باومــن 1999 ،و هیلیــر.)2002 ،
4 - Spatial Rights
5 - A democracy of everyday life
6 - Stakeholders

 -۴پراتیک در برنامهریزی مشارکتـی و کنش ارتباطـی

برنامهریــزی مشــارکتی حاصــل درهــم تنیدگــی دو نگــرش متمایــز نظــری یعنــی رویکــرد ارتباطــی بــه نظریــه برنامهریــزی و
جامعهشناســی نهــاد گــرا و جغرافیــای اقتصــادی منطقه ای اســت .ایــن رویکردهای نظــری مبنایــی در برنامهریزی ارتباطی هســتند
ـاب فضــا در برنامهریــزی را تــدارک میبیننــد (آلمندینگــر و جونــز:2002 ،
کــه بــه اعتبــاری ،ســبکها و رویکردهــای تحلیلــی در بـ ِ
توان پاســخگویی
 .)62دانــش واژه برنامهریــزی مشــارکتی در دهــه  1990میــادی رواج یافــت و بــه تدریــج تــا بــه امــروز بــه دلیــل ِ
ـف تصمیمــات بهویــژه در مســائل شــهری از جملــه بازآفرینــی شــهری بــه یکــی از
بــه نیازهــای مشــارکتی افــراد در ســطوح مختلـ ِ
ترمهــای کلیــدی در نظریــات شهرســازی تبدیــل شــده اســت (هیلــی .)1997 ،کمپــل و فاینشــتاین واکنــش دوگانــه بــه چرخــش
ارتباطــی در نظریــه برنامهریــزی را بــا توســل بــه تالشهــا در برنامهریــزی بــرای انطبــاق همزمــان بــا دو بخــش تعیینکننــده
یعنــی احیــای ارزیابــی اقتصــادی و نقدهــای پســامدرن از عقالنیــت علمــی توضیــح میدهنــد( 4کمپــل و فاینشــتاین.)1996 ،
ـی فــارغ از ســلطه قــرار دارد 5.هابرمــاس
در کانــون نظریهپــردازی هابرمــاس ،نظریــه کنــش ارتباطــی مبتنــی بــر ارتبــاط زبانـ ِ
ـل بــه دور از الــزا ِم
ـم متقابـ ِ
ـم متقابـ ِ
ـل فــارغ از ســلطهاند تأکیــد میکنــد .فهـ ِ
بــر نقــش کنشگرانــی کــه درگیــر فراین ـ ِد فهـ ِ
نتیجــه در فضــای عمومــی منجــر بــه وفــاق عقالنــی میگــردد .از ایــنرو عقالنیــت ارتباطــی کــه نیــز بــه نوعــی چرخــش
ـت برنامهریــزی پوزیتیویســتی محســوب میگــردد ،نمایشــگر فعالیــت کنشــگرانی اســت کــه دربــاره مفروضــات و
از وضعیـ ِ
ـق فضایــی آنهــا
پیــش دریافتهــای بیواســطه خــود نســب بــه جهــان و فضــای زیســته تأمــل میکننــد ،در نظــم و منطـ ِ
ـت
ـن فضایــی کــه بیــش از هــر زمانــی فرصـ ِ
ـق نویـ ِ
تشــکیک میورزنــد و بــه صــورت جمعــی دربــاره هنجارهــای جدیــد و منطـ ِ
حضــور را بــه مثابــه کنــش فراهــم آورد ،میاندیشــند( 6هیلیــر .)32 :2002 ،چرخــش ارتباطــی و مشــارکتی نیــز در برنامهریــزی
صرف ـ ًا یــک نظریــه نیســت بلکــه نوعــی جهانبینــی 7مبتنــی بــر چشــمانداز مشــارکتی از دموکراســی و تــاش بــرای بــه
نتیجــه رســیدن از طریــق راهبردهایــی چــون در نظرگرفتــن حقــوق متقابــل دیگــری در فضــا اســت .چرخــش ارتباطــی و
مشــارکتی بســتر و زمینــه برنامهریــزی بهمثابــه اقــدام دموکراتیــک در راســتای ارتقــای عدالــت اجتماعــی در فضــای شــهری

1 - Interaction
2 - Intersubjectivity
ـان بینــا ذهنــی -ســوالهای مهمــی را در بــاره ایــن کــه هابرمــاس چگونــه و بــه چــه شــیوههای بــه نظریــه
 - 3ایــن امر-شــکلگیری زیســت جهـ ِ
بینا-ســوژگی متعهــد میشــود مطــرح میکنــد .بــه طــور خالصــه در ایــن بــاره میتــوان گفــت هابرمــاس بــا اشــاره بــه اینکــه خــرد هنجــاری بایــد
در تبــادالت ارتباطــی در فضــا پــا بگیــرد مفهــو ِم ســوژه تــک ذهنــی منفــرد را رد میکنــد ( نــگاه کنیــد بــه یونــگ.)60 :1987 ،
 - 4نظریــه انتقــادی و مکتــب فرانکفــورت جایــگاه قابــل توجهــی در نظریــه برنامهریــزی بــه ویــژه نظریــه برنامهریــزی ارتباطــی دارد (نــگاه کنیــد
بــه فریدمــن.)54 :1987 ،
 - 5نظریــه کنــش ارتباطــی نظریــه هنجــاری اســت .چارچــوب روششــناختی ایــن نظریــه حــول نیــروی وحــدت بخــش ،فــارغ از اجبــار و اجمــاع ســاز
گفتگــوی احتجاجــی در فضــا میچرخــد ،کــه در آن هــر هنجــار و ارزشــی بــر مبنــای نیــروی فــازغ از زور حجــت بهتــر مــور بحــث قــرار میگیــرد .از
طریــق کنــش ارتباطــی میتــوان نیازهــا و منافــع را بــه صــورت جمعــی تاویــل کــرد و بــرای حــل مشــکالت بــه توافــق رســید .ارزشهــای فــردی
در ایــن میــان بــه مثابــه چیزهایــی صلــب بــه شــمار نمیآینــد و مباحثــه نیــز در فضــا فــارغ از ســلطهی ناشــی از کاربــرد قــدرت و خود-فریبــی اســت
(نــگاه کنیــد بــه هیلیــر 2002،و هابرمــاس.)1973 ،
 -6هابرمــاس بیــن دو نــوع از عقالنیــت اصلــی تفــاوت میگــذارد :یکــی عقالنیتــی کــه در آن از آگاهــی بــه گونــهای ابــزاری و در راســتای کســب
پیــروزی در اهــداف راهبــردی اســتفاده میشــود و دیگــری عقالنیتــی کــه در آن آگاهــی بهگونــهای ارتباطــی بــرای دســتیابی بــه تفاهــم مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .هــدف عقالنیــت نــوع اول کنتــرل ابــزاری اســت ،درحالــی کــه هــدف عقالنیــت نــوع دوم تفاهــم ارتباطــی و اجمــاع اســت
(نــگاه کنیــد بــه هیلیــر.)48 :2002،
7- World view
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ـی هابرماســی 1و زیســت جهــان 2قــرار میگیــرد .3این کنــش میتوانــد بــه گروههایی
کنــش گفتکویــی حــد فاصــل نظــا ِم فضایـ ِ
کــه بهطــور ســنتی بــه حاشــیه رانــده شــدهاند و از ابــراز عقیــده محرومنــد ،فرصــت مشــارکت در فضــا و ابــراز نظــر بدهــد
درک مفهــو ِم
ـان گفتگویــی پیــش از هــر چیــز نیازمنــد ِ
(آلمندینگــر .)118 :2002 ،مــا بــرای تحقــق بخشــیدن بــه زیســت جهـ ِ
قــدرت درچارچــوب روابــطِ فضایــی هســتیم .مــا نیازمنــد فراهــم آوردن زمینههــای بیانــی هســتیم کــه ضمــن امــکان تبلــور
تعارضهــا ،اســتفاده از رفتارهــای ســتیزجویانهی خشــن در فضــا را محــدود کنــد .در واقــع مــا در فضــای عمومــی نیازمنــد
شــبکههایی هســتیم کــه شــرکتکنندگان را بــه فرارفتــن از واقعیتهــای حــق محورانــهی تثبیــت شــده و فــردی بــه ســوی
ـن منافــع و انتظــارات طرفیــن کــه بــه دنبــال حضــور در فضــا شــکل میگیــرد ،ترغیــب کنــد .حــوزه عمومــی
در نظــر گرفتـ ِ
بــه نوعــی در اذعــان بــه قــدرت و سیاســت ریشــه دارد و در اینجــا هدفــش بیــش از هــر چیــز خنثــی ســاختن روابــط موجــود
قــدرت اســت ،از ایــنرو شــبکههای موجــود در فضــا بــرای شــرکتکنندگان دســتاوردهایی بیــش از آنچــه کــه میتوانســتند
بــا تعقیــب مطالبــات خــود از راههــای قانونــی ،سیاســی یــا دیگــر روشهــا کســب کننــد ،بــه ارمغــان مــیآورد (آلمندینگــر،
 .)122 :2002بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بــه مشــارکت شــهروندان در مســائل شــهری و بــا توجــه بــه مشــخصات ذکر شــده،
در ایــن گفتــار چنــان کــه هابرمــاس نیــز بیــان مــیدارد منظــور مــا از حــوزه عمومــی قبــل از هــر چیــز قلمرویــی از حیــات
اجتماعــی ماســت کــه در آن چیــزی نظیــر افــکار عمومــی بتوانــد شــکل بگیــرد .ایــن امــر امــروز زمانــی امکانپذیــر اســت
آوردن فضــای حضــور تضمینهــای الزم بــرای گردهــم آمــدن و اجتمــاع افــراد بهویــژه اقشــار خامــوش در
ـم
ِ
کــه بــا فراهـ ِ
فضــا فراهــم بــوده و افــراد آزادانــه و بــه دور از ســلطه بتواننــد بــه یکدیگــر بپیوندنــد و افــکار خــود را بیــان نماینــد .در واقــع
ـی از نظـ ِر دسترســی عادالنــه ،حــق اظهــار نظــر و شــنیده شــدن را بــرای همــه افراد-فــارغ از
میتــوان گفــت عرصــه عمومـ ِ
طبقــه اجتماعــی و اقتصادیشــان -از راه توجــه بــه حساســیتهای مربــوط بــه تفاوتهــای فرهنگــی آرایههــای فضایــی و
ایــن کــه چــه کســی چــه زمانــی ســخن بگوییــد را تضمیــن میکنــد (هیلــی.)1997 ،
ملوچــی از حامیــان اصلــی ســازماندهی زمینههــای گفتگویــی در حــوزه عمومــی مســتقل از نهادهــای حاکمیتــی بهمنظــور
ـوق فضایــی 4اقشــار محلــی در برابــر باندبــازی ،ظاهرســازی ،ســطحینگری و تضمیــن علنیــت مذاکــرات مربوط
حراســت از حقـ ِ
5
بــه تعارضــات ،مطالبــات و مســائل جامعــه اســت .بــه اعتقــا ِد ملوچی حــوزه عمومــی دموکراســی زندگــی روزمــره را امکانپذیر
میکنــد (ملوچــی .)1996 ،در حــوزه عمومــی اهــداف نظریــه ارتباطــی دســتیابی بــه شــناخت رهایــی بخــش از راه گفتگــو میان
ـال حضــو ِر از پیــش آگاهانــه و فعــال در فضــا شــکل میگیــرد ،امــکان گفتگــو
بازیگــران 6اســت .اصــول مشــترک کــه بــه دنبـ ِ
و تبــادل ایدههــا را فراهــم میکنــد .چنیــن اصولــی شــامل دسترســی بــه اطالعــات ،گــوش فــرا دادن و احتــرام بــه دیگــران،
ـش فکــری بــا دیگــران ،گفتگــوی صادقانــه و مبتنــی بــر منطق-نــه صرفــا
داشــتن قــدرت برابــر بــرای ســخن گفتــن و چالـ ِ
ـتدالل درست-اســت) اینــس 1999 ،و همچنیــن نــگاه کنیــد بــه هابرمــاس.)1994 ،
توانایــی ارائــه ادلــه مناســب از طریــق اسـ
ِ
ـت
ـی نامطلــوب بــه وضعیـ ِ
فراینــد دســتیابی بــه اجمــاع در حــوزه عمومــی بــه مثابــه فراینــد دگرگونــی-از یــک وضعیـ ِ
ـت افتراقـ ِ
ـکان تعامــل کــردن بــا یکدیگــر ،شــیوههای
دیالوژیـ ِ
ـگ مطلــوب -تلقــی میگــردد کــه در آن بازیگــران از راه اندیشــیدن و امـ ِ
ســازماندهی و عمــل خــود و موازیــن ارزشــی و ایدههایــی را کــه بــرای آنهــا اهمیــت دارنــد دگرگــون میکننــد (المندینگــر،

 .)116 :2002افــراد در فراینــد ارتبــاط ،فعاالنــه بــه عنــوان موجــودی مســتقل ظاهــر میشــوند و هرگونــه برهم-کنشــی 1در
ـر ناشــی از روابــط فضایــی میگــردد .از ایــنرو جهــان زیســت
فضــا باعــث وحــدت یافتــن نگرشهــا و دریافتهــای متکثـ ّ
2
فــرد-و آن کــه در عرصــه عمومــی حضــور مییابــد -بــه شــکلگیری جهــان زیســت بیــن اذهانــی و مشــترک در فضــا
کمــک میکنــد.3

شماره۵۳-۵۴

1- Rationalist
2 - Objective
 -3در دهه  1970فعالیتهای شهرسازی و مرتبط با فضای شهری ازجمله بازآفرینی شهری در سطوح مختلف اجرایی بیشتر از نوع تعاملی گردیده است (نگاه کنید به
پوراحمد ،حبیبی و کشاورز.)1389 ،
 - 4بازآفرینی شهری میتواند ابزار مؤثری برای ارتقای پایداری و تقویت سطح زندگی باشد؛ چنانچه اصول تشویق به مشارکت ،ساخت شخصیت اجتماعی،
عدالت ،ارتقای محیط ،حیات بخشی و تقویت رشد اقتصادی و ترغیب به حضو ِر فعال در فضا متعاقب آن قابل مشاهده باشد (نگاه کنید به .)Ng. M. K. ،2005
5 - Elitist
6 - Formalism
7 - Governmental Domain

1 - Mass participation
2- Civil society
3- plurality
4- publicity
5- legitimacy
6- Communicative action Spatialised
7 - More inclusivist
8- Stakeholders
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اســت (هیلیــر .)232 :1997 ،الگوهــای عقلگــرای 1برنامهریــزی از جملــه در رابطــه بــا مفهــوم بازآفرینــی شــهری غالب ـ ًا بــر
دریافتــی آبجکتیــو 2و بیرونــی از فضــا و برداشــتی فنســاالرانه از تصمیمســازی متکیانــد (فالــودی .)1973 ،برنامهریــزی
مشــارکتی و کنــش ارتباطــی بــه نوعــی واکنــش نظــری بــه رویکــرد فنســاالرانه در سیاســتگذاری عمومــی در فضــا
ـارکت ذینفعــان در
اســت .واکنــش بــه دریافــت و تحلیلهــای پوزیتیویســتی از مســائل شــهری و نبــو ِد زمینــه حضــور و مشـ ِ
ـب رویکــر ِد نویــن
فراینــد تصمیمگیــری هــای مرتبــط بــا امــور و زندگــی خویــش را در حــوزه بازآفرینــی شــهری نیــز در قالـ ِ
بازآفرینـیِ پایــدار میتــوان ردیابــی کــرد .بــه بیانــی دیگــر میتــوان گفــت تــا بــه امــروز در فراینــد تغییــر پارادایــم فکــری
بــاز آفرینــی -از اقدامــات نوســازی اقتدارگرایانــه در دهــه  1930گرفتــه تــا بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا و اجتمــاع محــور در
ـان فکــری فنســاالرانه در فراینــد نوســازی شــهری در
دهــه  -1990رویکــرد بازآفرینــی پایــدار بــه نوعــی واکنــش بــه جریـ ِ
دورههــای پیشــین تلقــی میگــردد( 3بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه ایــزدی ،بحرینــی و مفیــدی .)1393 ،مشــارکت بــه
ـکان تأثیرگــذاری افــراد بــر تصمیمهــای مرتبــط
مفهــوم عــام آن از دیربــاز بــا زندگــی انســان پیونــد داشــته امــا در معنــای امـ ِ
ـال حضــور در فضــا شــکل میگیــرد ،پدیــده نوینــی بهشــمار
بــه امــوری چــون بازآفرینــی شــهری و تجربــهای کــه بــه دنبـ ِ
مــیرود کــه از نیمــه دوم قــرن بیســتم موضوعیــت تحلیلــی یافتــه اســت( 4موســایی .)1389
امــروزه در ادبیــات شهرســازی و علــوم اجتماعــی اشــکال فنســاالرانه برنامهریــزی بــه تنهایــی قــادر بــه درک و دریافــت
پیچیدگیهــای درون فضایــی و نظامهــای اجتماعــی و فرهنگــی نیســتند .از ایــنرو دانــش در مفهــو ِم عینــی و بیــرون از
فضــا و روابــط درون فضایــی وجــود نــدارد ،بلکــه از فراینــد اجتماعــی برهمکنــش و یادگیــری بیناالذهانــی در فضــا تولیــد
ـری
ـال حضــور بازتولیــد میشــود (فورماینــی .)1991 ،بــا توجــه بــه تغییــرات حاصلــه در پارادایمهــای فکــری و نظـ ِ
و بــه دنبـ ِ
ـری حاضــر در فضــا بهمثابــه کســی کــه مــن میتوانــم خــود را جــای او قــرار دهــم
تحلیــل مســائل شــهری ،شناســایی دیگـ ِ
ـت فضــا بــوده و
ـرش نخبهگرایانــه 5در دریافـ ِ
و از نــگا ِه او فضــا را ببینــم و ارتبــاط برقــرار کنــم ،بهمثابــه نشــانه چرخــش از نگـ ِ
ـق حــوزه عمومــی تلقــی میگــردد( گاتمــن و تامپســون .)2000 ،پیــروان نظریــه کنــش ارتباطــی
از اصــول دموکراتیــک منطـ ِ
توجــه خــود را بــر ضــرورت اداره مردمــی شــهرها و حمایــت از مشــارکت -بــه دور از صورتگرایــی-6و حضــو ِر فعــال تمــام
افــراد جامعــه در فضــای عمومــی معطــوف ســاخته و در پــی ایجــاد زمینههــا و یافتــن الگوهــای مشــارکتی و رفتــاری مناســب
بــا ایــن زمینــه حضــور برآمدهانــد .الزمــه شــکلگیری جریــان مشــارکت شــهروندان در مســائل شــهری بهمثابــه افــرادی
ـکان تأثیرگــذاری اســت .از مســائل
کــه نســبت بــه فضــا حــق دارنــد ،قبــل از هــر چیــز وجــود بســتری بــرای حضــور و امـ ِ
مــورد توجــه و موضوعــات مهــم دربــاب مشــارکت و نیــز آسیبشناســی میــزان و چگونگــی تحقــق آن در جامعــه شــهری
ایــران ،فقــدان حــوزه عمومــی و از منظــر و بیانــی دیگــر ،حاکمیــت حــوزه حکومتــی بــر دیگــر حوزههــای موجــود در جامعــه
ـدن حــوزه عمومــی توســط
اســت (علیخــواه  .)1387در جامعــه کنونــی مــا عــاوه بــر ضعــف و در مــواردی تحــت ســلطه درآمـ ِ
حــوزه حکومتــی 7و روابــط اقتصادی-خصوصی(خصوصــی ســازی حــوزه عمومــی توســط ســازمانهایی کــه بــه دنبــال پیشــینه
ـردن ســو ِد اقتصــادی خــود در فضــا هســتند) ،نبــود ســازوکاری بــرای ایجــاد مشــارکت ســازمانیافته در ایــن حــوزه نیــز
کـ ِ
مشــکل اساســی اســت کــه حتــی در صــورت فراهــم آمــدن حــوزه عمومــی میتــوان گفــت نبــود ســازوکارهایی بــرای نهادمند
کــردن مشــارکت شــهروندان در امــور شــهری ،زیســت جهــان حــوزه عمومــی را مختــل میکنــد .چــرا کــه بــا توجــه بــه

ـارکت فعــال در فضــا ،مشــارکت تــوده ای 1و بــدون ســازوکار مشــخص در
تجــارب جهانــی و نیــز جامعــه ایــران در امـ ِر مشـ ِ
ـارکتی کنونــی بــرای نیــل بــه
ـت نامطلــوب و غیــر مشـ
ـکان تغییــر در وضعیـ ِ
جامعــه شــهری امــروزی نمیتوانــد از نظ ـ ِر امـ ِ
ِ
ـی مطلــوب راه بــه جایــی ببــرد .همانطــور کــه هابرمــاس نیــز بیــان مــیدارد موفقیــت سیاســتهای مشــارکتی و
آینــده فضایـ ِ
گفتگویــی تنهــا وابســته بــه یک عمل دســته جمعــی شــهروندان نیســت (هابرمــاس )298 :1996 ،بلکــه منوط به نهادمندشــدن
حضــو ِر آن هــا مطابــق فرایندهــا و شــرایط ارتباطــی در فضــا نیــز میباشــد.
پراتیــک برنامهریــزی عرصــهای اســت کــه در آن منافــع و گروههــای اجتماعــی تحــت شــرایطی کــه از برهمکنــش نیروهــای
چنــد گانــه خلــق میشــود بــا یکدیگــر در فضــا درگیــر میشــوند .در فضــا همــواره سلســله مراتبــی از مخالفتهــای درهــم
تنیــده ،ابهامهــا ،معانــی کــه بازیگــران میکوشــند بــه اهــداف خــود بدهنــد تــا اقدامــات شــان معنــادار شــوند ،باقــی میمانــد.
شناســایی واقعیــت تقابلــی چنانکــه کــه بــن حبیــب نیــز خاطرنشــان میکنــد بــا اهمیــت اســت ،امــا بــدون وجــود توافــق
یــا اتفــاق نظــر در خصــوص براینــد مذاکــرات در فضــا ،اطمینــان از منصفانــه بــودن تصمیمهــا و برنامهریــزی غیرممکــن
خواهــد بــود (بــن حبیــب .)1996 ،مفهمومــی کــه بایــد همــواره بــدان بــه عنــوان پیــش نیــاز و عنصــر بنیــادی بــرای تحقــق
امــر مشــارکت در حــوزه عمومــی توجــه داشــت ،وجــود و ظهــور جامعــه مدنــی 2اســت .جامعــهای کــه بــه زعــم کوهــن و
آراتــو از حکومــت ،اقتصــاد و نظــام کارکــردی مرزبنــدی شــده و بــا خصایصــی از قبیــل تنــوع 3عامیت 4و مشــروعیت 5مشــخص
میشــود (کوهــن و آراتــو .)992 ،هابرمــاس وجــود جامعــه مدنــی و حــوزه عمومــی را الزم و ملــزوم یکدیگــر میدانــد .او
در تشــریح جامعــه مدنــی توجــه خــود را بــه نهادهــا ،انجمنهــای اختیــاری و ســازمانهای میانجــی بیــن دولــت و جامعــه
معطــوف مــیدارد کــه در آنهــا قواعــدی بــرای عضویــت و چارچوبــی از هنجارهــا وجــود دارد (همــان) .در اینجا منظــور ،محتوا
و فرهنــگ گفتمــان و کنــش ارتباطــی بیــن افــراد و کیفیــت آن در داخــل نهادهــا و انجمنهــای اختیــاری و ســازمانهای
واســط بیــن دولــت و جامعــه اســت .وجــود جامعــه مدنــی بــا اجــزاء مربــوط بــه آن عامــل تثبیــت و قــوام یافتــن ســاختارهای
ارتباطــی ملحــوظ در حــوزه عمومــی اســت (علیخــواه) 1387 ،کــه در ارتبــاطِ دوســویه بــا حــوزه عمومــی میتوانــد حضــو ِر
ارتباطــی فضا-منــد 6باعــث بهبــود و در واقــع بازتولیــ ِد
کنش-منــد افــراد در فضــا را فراهــم آورده و بــه واســطه کنــش
ِ
حضورپذیــری حــوزه عمومــی گــردد.
بــر مبنــای الگــوی هابرماســی ،شــرایط آرمانــی نهــادی بــرای سیاســتگذاری مســتلزم طــرد الگوهــای متمرکــز دیوانســاالر و
چرخــش بــه ســوی شــکلهای مشــارکتیتر یــا شــمولگرایانهتر 7برنامهریــزی اســت جایــی کــه در آن همــه بازیگــران 8امــکان
ابــراز نظــرات خــود را پیــدا کننــد .ایــن امــر پیــش از هــر چیــز مســتلزم فراهــم آوردن شــبکه گســتردهتری از کنترلهــای
دموکراتیــک اجتماعــی بــرای تســهیل چالشهــای موازیــن ارزشــی و اهــداف فــردی اســت ،تــا بدیــن ترتیــب اولویتهــا
کنش-مندانــه شــکل گرفتــه و اجمــاع اجتماعــی بســان بخشــی از فراینــد جــاری گفتمــان عمومــی در فضــا تحقــق یابــد
(هیلیــر .)2002 ،بحثــی کــه اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه بــرای شــکلگیری جامعــه مدنــی و ارتبــاط آن با مشــارکت
افــراد در مســائل اجتماعــی و شــهری بایــد بــه چــه قواعــدی متوســل شــد؟ چگونــه میتــوان شــکلی از مفصلبنــدی میــان
آزادی فــردی و مشــارکت مدنــی را خلــق کــرد کــه بــه شــکل معنــاداری اولویــت امـ ِر بــه لحــاظ اجتماعــی عادالنــه بــر امــر
بــه لحــاظ اجتماعــی و اقتصــادی قدرتمنــد را لحــاظ کــرد (موفــه .)230 :1992 ،مــا بایــد چارچوبهــای اندیشــیدن دربــاره
مکان-بــه مثابــه عرصــه بالقوگــی و امــکان -و فضا-بــه مثابــه عرصــه شــکلگیری حضــور و بــه دنبــال آن ارتباطــات میــان

فــردی و دیالوژیــک-را مــورد بازاندیشــی قــرار دهیــم .در واقــع مــا نیازمنــد آن هســتیم کــه فضاهــای اســتداللی 1جدیــدی
2
را در مناســبات اجتماعــی در شــهر بــاز کنیــم .چنیــن اقداماتــی بــرای اجتنــاب از مفهــوم کوتهبینانــهی عقالنیــت ابــزاری
و ایــده فــرد بســان مصرفکننــده 3و چرخــش بــه ســوی ایــده بــه لحــاظ اجتماعــی توانمنــد ســازت ِر شــهروندی 4ضــروری
ـت فــرد بــه مثابــه کســی کــه در فضــا حضــور
بــوده (هیلیــر )189 :2002 ،و بیــش از هــر زمانــی میتوانــد بــا تاکیــد بــر عاملیـ ِ
6
ـائل مرتبــط بــه سرنوشــت شــهر و خــود گــردد .
ـی فضایــی 5و مشــارکت در مسـ ِ
مییابــد ،باعــث خود-آگاهـ ِ

 .۱-۴نقـد به نظـریه کنش ارتباطـی و حـوزه عمومـی هابرماسـی
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1 - Discursive spaces
2- Instrumental conception of rationality
3- Individual as consumer
4- Socially more empovering notion of citizenship
5- Spatial Self-consciousness
 - 6بــا وجــود شــکلگیری و فراهــم آمــدن تدریجــی مفاهیــم پیــش نیــاز بــرای شــکلگیری حضــور و مشــارکت در فضــا ،از جملــه جامعــه مدنــی،
گفتگــو محــوری و زبانبــاوری ،بــرای شــکلگیری حــوزه عمومــی ،بــا ابــن وجــود نبایــد از ویژگیهــای شــخصیتی-فردی انســان ایرانــی نیــز در
زندگــی انســان
مشــارکت جویــی در امــور شــهری و جامعــه غافــل مانــد؛ ویژگیهــای شــخصیتی کــه در گــذر تاریــخ شــکلگرفته و در وجــود و
ِ
ایرانــی امــروزه بــه عنــوان شــهروند (کســی کــه در شــهر میزیــد) ،دورنــی شــده اســت .نوشــتهها و روایتهــای تاریخــی بیانگــر ایــن اســت کــه
انســان ایرانــی از دیربــاز در زمینــه مشــارکتهای اجتماعــی بهویــژه در مســائل شــهری دچــار تناقصــی چشــمگیر بــوده اســت؛ بهطوریکــه در
عرصــه خصوصــی فوقالعــاده مشــارکتجو و دیگــر خواهانــه و در عرصههــای عمومــی فوقالعــاده نامشــارکتجو و خودخواهانــه و بیتوجــه بــه
ـران حاضــر در فضــا عمــل کــرده اســت (بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه پیــران.)1376 ،
ـوق دیگـ ِ
حقـ ِ

 -۵نتیجهگـیری

زندگــی در شــهر مســتلزم درگیــری فعــال مــا انســانها -بــه مثابــه شــهروند -در فضاهــای زیســته و حساســیت بــه مســائلی
ـف کالبــدی و غیرکالبــدی تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .حــوزه
اســت کــه فضــای زندگــی روزمــره مــا را بــه شــیوههای مختلـ ِ
عمومــی بــه عنــوان فضایــی اســت کــه میتوانــد زمینــه حضــو ِر فعــال افــراد در فضــا را فراهــم آورده و دغدغههــای آنهــا را
بازنمایــی کنــد .مفاهیمــی چــون حــوزه عمومــی و کنــش ارتباطــی در دو دهــه اخیــر در دنیــای غــرب با نظریــات اندیشــمندانی
ـی
چــون هابرمــاس گســترش یافتــه و بــه تدریــج بــه دلیــل کارایــی و پاســخگویی ایــن نظریــات بــه حوزههــای موضوعـ ِ
مختلــف ،از جملــه موضوعاتــی چــون بازآفرینــی شــهری در ســایر جوامــع نیــز ریشــه دوانــده اســت .حــوزه عمومی بــه قلمرویی
از زندگــی اجتماعــی و نــه لزومــا کالبــدی اشــاره دارد کــه بــه نوعــی عرصــه امــکان و بالقوگیهــا بــوده کــه در آن شــهروندان
و کنشــگران بــا عقایــد و تفکــرات گوناگــون و بعضـ ًا مخالــف بــرای اداره هرچــه بهتــر امــور و مســائل شــهری و در راســتای
ـکان حضــور یافتــه و در راســتای بالفعــل شــدن خواســته هــای فــردی و
رســیدن بــه هــدف جمعــی و نــه لزومــا یکســان امـ ِ
ـی ارتباطــی در فضــا تــاش میکننــد .حــوزه عمومــی و مفهــوم مشــارکت رابطــهای دوســویه بــا
جمعــی در جریـ ِ
ـان دیالوژیکـ ِ
ـی مشــارکت شــهروندی در ســطوح مختلــف در رابطــه متقابــل ایــن دو مفهــوم اســت
یکدیگــر دارنــد بگونــهی کــه امـ ِر انتزاعـ ِ
کــه معنــا میگیــرد و بــه عرصــه عمــل مینشــیند .از مســائل مــورد توجــه و موضوعــات مهــم دربــاب مشــارکت و میــزان
و چگونگــی تحقــق آن در فضاهــای شــهری در ایــران ،فقــدان حــوزه عمومــی و بیــش از آن حاکمیــت حــوزه حکومتــی بــر
دیگــر حوزههــای موجــود در فضاهــای شــهری اســت .در جامعــه کنونــی مــا عــاوه بــر ضعــف و در مــواردی بــه ســلطه
ـق ســرمایه و بــازار در فضــا ،نبــود
درآمــدن حــوزه عمومــی توســط حــوزه حکومتــی و روابــط اقتصادی-خصوصــی تابـ ِع منطـ ِ
ســازوکاری بــرای ایجــاد مشــارکت ســازمانیافته در ایــن حــوزه نیــز مســئلهای اساســی اســت کــه حتــی در صــورت فراهــم
آمــدن حــوزه عمومــی ،میتــوان گفــت نبــود ســازوکارهایی بــرای نهادمندکــردن مشــارکت شــهروندان در امور شــهری ،زیســت
ـارکت واقعــی افــراد در فضــا و مســائل مربــوط بــه سرنوشــت
جهــان حــوزه عمومــی را مختــل کــرده و آنچنــان کــه بایــد مشـ ِ
ـردن
شــهر و خــود محقــق نمیگــردد؛ چــرا چنــان کــه تجــارب جهانــی و تجربــه جامعــه ایــران در تــاش بــرای توانمندکـ ِ

169

شماره۵۳-۵۴

168

ـی مشــارکت افــراد در حــوزه عمومــی باعــث شــده برخــی دم از کنــار گذاشــتن و
چالشهــای بالفعلشــدن و تحقــق بخشـ ِ
ـی حــوزه عمومــی بزننــد .نقطــه آغازیــن نقدهــای عملــی وارد شــده بــر مفهــوم و مقصــو ِد هابرماس از
عبــور از مفهــو ِم هابرماسـ ِ
ـی مشــارکت از طریــق کنــش ارتباطــی در فضــا ایــن اســت کــه تحلیل وی یکســویه
ـی امــکان بخشـ ِ
حــوزه عمومــی و چگونگـ ِ
ـول نهایــی در نظــر
و انتزاعــی اســت ،بدینگونــه کــه ارتبــاط عقالنــی بیــن ســوژههای حاضــر در فضــا را صرفـ ًا یــک محصـ ِ
میگیــرد و کمتــر بــه زمینــه امــکان یــا عــدم امــکان شــکلگیری روابــط توجــه میکنــد ( نــگاه کنیــد بــه فریــزر1992 ،؛
الــی1996،؛ مــک اللیــن1993 ،؛ نیــت و کالج 1993 ،؛ هــاب1991 ،؛ پیتــرس 1993 ،و هترینگتــون .)1997 ،نقــد دیگــری
ـی هابرمــاس در حــوزه عمومــی و فضــا مرتبــت اســت مربــوط بــه نخبهگــرا بــودن فضایــی اســت که در
کــه بــه نگـ ِ
ـرش ارتباطـ ِ
عرصــه عمومــی شــکل میگیــرد و آنچنــان کــه بایــد کنشهــای گفتاری-زبانــی ِافــراد در موضعــی برابــر شــنیده نمیشــود
(نــگاه کنیــد بــه هالیــن1994 ،؛ تامپســون1995 ،؛ دالگریــن1995 ،؛ هارتلــی ،1996 ،مک گوینــگان1996 ،؛ بیلینــگ 19997 ،و
ادر .)1996 ،یکــی دیگــر از نقدهــای وارده بــر حــوزه عمومــی هابرماســی کــه توســط افــرادی چــون ســا بــن حبیــب و نانســی
ـودن آن و نادیــده گرفتــن ســایر فضاهــای عمومی-فــارغ از جنســیت -اســت .ایــن
فریــزر مطــرح شــده ،جنســیتی و مردانــه بـ ِ
نادیــده گرفتــن نــه تنهــا بــرای بررســی اجتماعــی و تاریخــی بلکــه بــرای تمایــات نظــری نیــز پیامدهــای عمیقــی بــه دنبــال
دارد(فریــزر 1992 ،و همچنیــن نــگاه کنیــد بــه ســیلتانن و اســتانوورث1984 ،و بیــن حبیــب .)1995 ،فوکــو و لیوتــار چنیــن
میگوینــد کــه مفهــوم هابرماســی حــوزه عمومــی بــرای عملــی کــردن وعــده «یــک مدرنیتــهی رادیکال شــده» از طریــق خرد
ـم ارزشــی تقلیــل ناپذیــر را کــه مشــخصه اصلــی روابــطِ فضایــی در عصــر پســتمدرن
ارتباطــی ناتــوان بــوده و خــود پلورالیسـ ِ
اســت تهدیــد میکند(بــن حبیــب .)1992 ،از دیگــر انتقادهــای وارده بــر نظریــه هابرمــاس فقــدان روش شناســی دقیــق بــرای
ـب ســازوکارهای نظمدهنــده بــه
پرداختــن بــه مفهــوم قــدرت بهویــژه در وضعیتهــای مربــوط بــه سیاســتگذاری از جانـ ِ
ـودن کنــش ارتباطــی در عرصــه عمومــی اســت ( هیلیــرو ،2003 ،همچنیــن نــگاه کنیــد بــه دییتــز،
فضــا و نتیجــه محــور بـ ِ
1992؛ باومــن2000 ،؛ بوچلــر2000 ،؛ فریــزر1989 ،؛ لوکــس1982 ،؛ هاکســلی 1998 ،؛ فیلویبــرگ 1998 ،و والتــز.)1994 ،
ـری متفــاوت بــر ایــن
اکثــر منتقدیــن کوشــیدهاند بــا حفــظ مفهــوم حــوزه عمومــی بــا بازاندیشــی در آن از یــک ســطح نظـ ِ
مشــکالت فائــق آینــد .در ســالهای اخیــر بهطــور کلــی ســه مکتــب گســترده پدیــد آمــده کــه بــا بهرهگیــری از نقدهــای

ـکان بالفعــل شــدن
آنهــا شــاید بتــوان بــه درک و دریافـ ِ
ـت هرچــه بهتــر پیچیدگــی هــا ،بالقوگیهــای حــوزه عمومــی و و امـ ِ
ـان کنــش ارتباطــی دســت یافــت .مکتــب مــدرن متاخــر ،مکتــب پســت مــدرن و مکتــب رابطــهای و
مشــارکت در آن در جریـ ِ
ـب فکــری هســتند کــه بــر مفهــو ِم هابرماســی حــوزه عمومــی نقــد وارد کردهانــد.
نهــادی ســه مکتـ ِ
ـی دسترســی عمومــی بــه اطالعــات ،لغــو امتیــازات کــه موجــب نابرابــری در
مکتــب مــدرن متاخــر بــر ملزومـ ِ
ـات هابرماسـ ِ
موضــع گفتگویــی میشــود ،جســتجوی حقیقــت و هنجارهــای عمومــی همــراه بــا مشروعســازی عقالنــی آنهــا تأکیــد
ـان فکــری را در آثــار کوهــن و آراتــو میتــوان
دارد .صریحتریــن نقدهــا بــر مفهــو ِم هابرماســی حــوزه عمومــی در ایــن جریـ ِ
یافــت ( نــگاه کنیــد بــه جونــز1998 ،؛ بــاگ1999 ،؛ تیلــور ،1997 ،کوهــن و آراتــو.)1988 ،
ـوش
در مکتــب پســت مــدرن بــر سرشـ ِ
ـت ذاتـ ًا افتراقــی و مناقشــه برانگیــز ارتباطــات عمومــی و شــنیده نشــدن صــدای خامـ ِ
ـتان حاضــر در فضــا تأکیــد میکننــد .ایــن مکتــب فکــری اشــاره بــر آن دارد کــه در فضــای معاصــر ،مباحثــات عمومــی
فرودسـ ِ
حــول منافــع گروههــای مختلــف کــه تحــت تأثیــر گونههــای متفــاوت از دانایــی میباشــند ســاختاربندی میشــود .فریــزر
ـدرن حــوزه عمومــی اســت ( نــگاه کنیــد بــه الکالئــو و موفــه1985 ،؛ فریــزر1992 ،؛
صریحتریــن ســخنگوی مفهــوم پســت مـ ِ
هارتلــی1996 ،؛ ویــا1992 ،؛ فوکــو ،1984 ،اینگــرام1994 ،؛ ُرز1999 ،و ســیمونز.)1995 ،
مکتــب رابطــهای و نهــادی کــه پایــگاه گســتردهای در ادبیــات شــهری و جامعهشناســی آمریــکا دارد بــه گونــهای از پیــش
دادن مفهــوم حــوزه عمومــی در یــک زمینــه تاریخــی و روابــط اجتماعــی گســتردهتر
آگاهانــه بــرای تحلیــل در پــی قــرار ِ
دارد .ســامرز و شِ ـلِر از جملــه اندیشــمندان ایــن جریــان فکــری هســتند ( نــگاه کنیــد بــه ســامرز1993 ،؛ امیــر بیــر و شــلر،
 1998و اوری. )2003 ،

ســطح اجرایــی نشــان میدهــد،
افــراد جهــت حضــور در طرحهــای مختلــف شــهری از ســطح تصمیمگیــری گرفتــه تــا
ِ
ـخص ارتبــاطِ میــان فــردی و میــان گروهــی در فضــای عمومــی نمیتوانــد
امــروزه مشــارکت تــودهای بــدون ســازوکار مشـ ِ
راه بهجایــی بــرد .از طرفــی دیگــر عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد مفهمومــی کــه بایــد همــواره بــدان بــه عنــوان یــک عرصــه
ـق مشــارکت در حــوزه عمومــی بــه ویــژه در جامعــه شــهری مــا توجــه داشــت ،جامعــه مدنــی اســت.
امــکان و پیــش نیــاز تحقـ ِ
آوردن
شــکلگیری حــوزه عمومــی بــه تنهایــی منجــر بــه ایجــاد و بــه جریــان افتــادن مشــارکت واقعــی شــهروندان و فراهــم
ِ
زمینــه گفتگویــی در مســائل و امــور مختلــف شــهری نخواهــد شــد ،چــرا کــه مشــارکت واقعــی شــهروندی بهویــژه در جامعــه
شــهری مــا مفهومــی اســت کــه نیــاز بــه مطالعــه جامعهشــناختی ،تاریخــی ،سیاســی ،فرهنگــی و روانشــناختی در گذشــته
ـان ایرانــی داشــته و چنــان نیســت کــه بتــوان آن را در کوتــاه مــدت و بــه یــک بــاره و بــدون توجــه بــه شــرایط
شــهری انسـ ِ
ـی نظــم دهنــده بــه فضــا محقــق کــرد .عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد ،در
تاریخی-فرهنگــی و ســاختارهای اقتصــادی و سیاسـ ِ
نهایــت نبایــد از نظــر دور داشــت کــه شــرایط واقعــی گفتار-آنچــه در فضــا محقــق مــی گردد-چنــدان بــا وضعیــت آرمانــی و
بــهدور از ســلطهی گفتــار و ارتبــاط کــه فضامنــد نیســت منطبــق نبــوده و گاهــی موجــب کژدیســه شــدن ارتبــاط درون فضایی
و مشــارکت افــراد در حــوزه عمومــی میگــردد .از ایــنرو همــواره در مطالعــه حــوزه عمومــی بــرای هرچــه واقعیتــر شــدن
تفکــرات و تصــورات مــا نســبت بــه امکانپذیــری مشــارکت افــراد در عالــم واقــع در طرحهــای مختلــف از جملــه بازآفرینــی،
بایــد نقدهایــی کــه بــر تفکــر حــوزه عمومــی و کنــش ارتباطــی وارد شــده را درنظــر گرفــت .چنــان کــه در پایــان ایــن نوشــتار
ـی حــوزه عمومــی
بــرای جامعنگــری در تحلیــل بــه نقدهایــی کــه از ســوی مکتبهــای فکــری مختلــف بــر مفاهیــم هابرماسـ ِ
و کنــش ارتباطــی وارد شــدهاند ،اشــاره شــده اســت.
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