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 چکيده
فضاهای شهری در طول تاریخ نقش مهمي در زندگي اجتماعي _ اقتصادي ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل 
کرده است. در دوران مدرن، با تغییرات عمیقی که در تمامي ابعاد زندگي و سکونت رخ داده، بخش عمدة فضاهاي شهري به مکان هاي سودا 
زده تبدیل شده و تحت تأثیر نیروهای بازار در خدمت منافع جریان هاي محدود قرار گرفته است. در واقع، عقالني سازي که از ثمرات دوره 
روشنگری است، به عقالنیت روش ها، ابزار و فن آوری محدود شد. انعکاس این عقالنیت یک سویه یا »عقالنیت ابزاري«، و نمود آن را می 
توان در دیالکتیک انسان، جامعه و طبیعت جستجو کرد که نتیجه آن، تالش انسان براي غلبه بر طبیعت و وارد کردن خسارت هاي فراوان 
به آن است؛ نگرانی هایی که الگوی توسعه پایدار، امروزه از آن سخن می گوید. هدف این نوشتار، کشف اشتراکات و خاستگاه های فضای 
شهری، جریان توسعه  پایدار و نظریه کنش ارتباطی و پیشنهاد »پارادایم ارتباط« به عنوان مبنایي برای توضیح و تقویت سه پدیده فوق است. 
براي دست یابی به این هدف، نقش فضاهای شهری در طول تاریخ با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه توسعه 
پایدار به اجمال بررسي شده است. مرور تاریخی فضای شهری، تا اندازه ای ما را از فرآیند تولید فضا در طول تاریخ آگاه می سازد و در شناخت 
بهتر نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار کمک خواهد کرد. در همین راستا، با بهره گیري از نظریه »کنش ارتباطی« به نقد مدرنیسم و 
عقالنیت ابزاری پرداخته شده است. این نظریه، ضمن نقد عقالنیت ابزاری مدرن که منجر به شی شدگی می شود، عقالنیت ارتباطی را به 
عنوان راهکاری برای برون رفت از مشکالت مدرن ارایه می کند. بر همین اساس، نحوه تجسم عقالنیت ارتباطی در فضاهای شهری بررسی 
شده است؛ با این دیدگاه که عقالنیت ارتباطي را می توان رویکردي دانست براي غلبه بر منطق سلطه و سود و مفري براي پیشگیري از 
هر آنچه که هماهنگي و همخواني طبیعت، اجزا و ارتباطات متقابل آنها را بر هم مي زند. در پایان، پارادایم ارتباط به عنوانپارادایمی معرفی 
می شود که هم توسعه پایدار و هم فضای شهری می تواند بر آن استوار شود. پارادایمی که از طریق آن، هم مؤلفه های توسعه پایدارتبیین 
می شود و هم فضاهای شهری در جایگاه دوباره »قلب تپنده شهر« ظاهر و با تعیین »اخالق گفتماني« مناسب در فضاهاي شهري به تقویت 

نقش اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي شهرها پرداخته می شود. 
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مقدمه 
گوناگونی  مؤلفه های  و  نیروها  تحت تأثیر  همواره  شهرها  بافت 
همچون نیروهای طبیعی مثل آب، توپوگرافی زمین، باد، فن آوری 
ساخت یا نیروهای اقتصادی و جریان های سرمایه، نیروهای سیاسی 
و جریان های قدرت، نیروهای اجتماعی یا نهادهای مدنی بوده است. 
از زندگی و شرایط  نیز نمودی  بر همین اساس، فضاهای شهری 
اجتماعی ـ اقتصادی ساکنین آن بوده است. مرور دوره های تاریخی 
و تکوین و تغییر فضای شهری می تواند به درک ما از نگرش بشر 
عصر  شهری  فضاهای  بیانجامد.  مختلف  دوره های  در  زندگی  به 
مدرن نیز مانند فضاهای شهری پیش مدرن نشان گر زندگی همان 
بر  اقتصادی  نیروهای  تسلط  ماشین،  و  سرعت  دوره  یعنی  دوره 
است.  اجتماعی  بحران های  و  طبیعت  استثمار  نشان دهنده  و  امور 
ابعاد  اگر فضاهای شهری بخواهند یک فضای پایدار باشد که در 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه نقش ایفا کنند، می بایست 
باشد، چراکه فضای شهری،  این جهت  در  نیز  زمانه  غالب  اندیشه 
محصول زمانه خویش بوده و در همین راستا، ساختارهای ذهنی و 
عقالنی جامعه می تواند اساس شکل گیری و تسلط گفتمان پایداری را 
فراهم سازد. موضوع بحث این نوشتار تغییر پارادایم فکری و یا تغییر 
نگرش و نحوه تفکر به مسایل است تا به واسطه آن، اساس گفتمان 
پایداری و فضای شهری پایدار فراهم شود. به واقع پیش از نهادینه 
احساس  ذهنی  چارچوب های  تغییر  لزوم  پایداری،  گفتمان  ساختن 
می شود. یکی از چالش هایی که امروزه توسعه پایدار با آن روبرو است، 
تقلیل این بحث به تغییرات فن  آورانه برای استفاده از انرژی های بومی 
یا تغییرات سطحی امثال آن است که خود زمینه ناکارآمدی توسعه 

 .]Hillier, 2002[ پایدار را فراهم آورده است
در بخش اول مقاله، به بررسی سیر تاریخی مؤلفه های توسعه پایدار 
در فضای شهری و مقایسه با مؤلفه های فضاهای مدرن می پردازد 
و در بخش دوم از اندیشه های مکتب فرانکفورت برای نقد عقالنیت 
گرفته  کمک  است  مدرن  فضاهای  مشکالت  مسبب  که  مدرن 
می شود، جایی که »هابرماس« راه اصالح عقالنیت ابزاری دوران 
این بخش، مؤلفه های توسعه  ارتباطی می داند. در  را کنش  مدرن 
پایدار در عقالنیت ابزاری و ارتباطی واکاوی می شود و دغدغه های 
مشترک عقالنیت ارتباطی و توسعه پایدار بیان خواهد شد. در بخش 
سوم مقاله، از کنش ارتباطی برای بازتعریف فضای شهری استفاده 
جایی  است؛  گفتمانی  منطق  یک  شهری،  فضای  منطق  می شود. 
که همه نیروهای مؤثر بدون برتری یکی بر دیگري می تواند گرد 
هم بیاید. در بخش چهارم، ضمن معرفی قواعد بنیادین یک ارتباط 
فضای  هم  که  شد  خواهد  نشان  داده  ارتباطی  کنش  در  تفاهمی 
شهری و هم توسعه پایدار، از این قواعد بنیادین پیروی خواهد کرد. 
در این بخش ثابت می شود با پیروی از این قواعد و داشتن فضاهای 
شهری که دارای یک رابطه تفاهمی باشد، می توان در توسعه پایدار 
نقش مؤثری ایجاد کرد. شهرها به عنوان بستر، بهترین امکان برای 
تحقق توسعه پایدار به حساب می آیند و فضاهای شهری به عنوان 

برای  را  فرصت ها  می تواند  شهری  ساختار  در  عناصر  از  یکی 
دست یابی به آرمان توسعه پایدار افزایش دهد. این مقاله با هدف 
بررسی بیشتر فضاهای شهری در دست یابی به توسعه پایدار سعی 
می کند با ارایه یک مدل مفهومی، جایگاه فضای شهری را در بحث 

توسعه پایدار واکاوی کند.

1. مرور نقش فضاهای شهری در دوره های تاريخی
از  توجهي  قابل  بخش  که  است  آن  بیانگر  تاریخي  بررسی های 
ندارد  تازگی  است،  روبرو  آن  با  امروزه فضای شهری  مسایلی که 
و بارها در طول تاریخ تکرار شده؛ چرا که اغلب به محدودیت هایی 
اعمال  خصوصی  یا  عمومی  مالکیت های  توسط  که  است  مرتبط 
با این حال، سیر تحول فضاي شهري در طول تاریخ  شده است. 
را می توان بر مبنای مؤلفه های توسعه پایدار )اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی( مطالعه کرد. در اینجا به یک بررسي مختصر در دو 

مقطع ماقبل مدرن و مدرن اکتفا می شود.
•  فضاهای عمومی پيش مدرن

داشته  گوناگونی  اروپایی،کارکردهای  مدرن  ماقبل  عمومی  فضای 
و در ارتباط با تجارت، دموکراسی، ارتباط، سلسله مراتب اجتماعی، 
دسترسی، مداخالت غیررسمی اجتماعی، قدرت ناحیه/کلیسا، نمایش 
وضعیت و شکوه، هنر و زیباشناسی بود. چهار کارکرد ابتدایی فضای 
طرح ریزی،  تجارت ـ  تسهیل   : از  بود  عبارت  مدرن  پیش  عمومی 
پرورش  حاکم  طبقه  شکوه  نمایش  سیاست ـ  یا  تقدس  قدرت، 
سیر  جدول1،  در   .]Carmona, et al., 2008[ ارتباط  و  مدنیت 
تحول فضاهای شهری بر مبنای مؤلفه های توسعه پایدار )اجتماعی، 

اقتصادی و زیست محیطی( در این دوره مرور شده است.
این  می شود  مشاهده  مدرن  از  پیش  شهری  فضاهای  در  آنچه 
و  متنوع  چندان  شهری،  تحوالت  بر  اثرگذار  نیروهای  که  است 
نوع  یک  از  شهری  فضای  و  بافت  نتیجه  در  نیست،  ناهماهنگ 
موانع  هنوز  کافي،  فن آوري  فقدان  در  است.  برخوردار  یکپارچگی 
طبیعی یکی از عمده ترین موانع توسعه فضاهای شهری به حساب 
می آمد و تسلط بر طبیعت هنوز معنایی نیافته بود )به عنوان مثال، 
محدودیت در خط آسمان ناشي از محدودیت فن آوري تعبیر می شد                   
]کرمونا و دیگران، 1388[. جنبه اقتصادی فضاهای شهری، بیشتر 
لحاظ  به  بر می گردد.  شهر  تجارت  در  شهری  فضاهای  نقش  به 
اجتماعی نیز، فضای شهر، نمایان گر سلسله مراتب اجتماعی شهر 
است. از دیدگاه وبر، این دوره مصادف است با اسطوره پردازی ها و 
گرایشات خرافی عقالنیت که هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده است 
]پیران، 1384[. عمده نیروهای مؤثر بر زندگانی و فضای شهری، 

نیروهای متافیزیکی و حاکمیت است.
•  مدرنيسم و فضای عمومی

اجزای  و  به شهر  ماشینی  نگاه  با   با ظهور جریان مدرنیسم که 
آن همراه بود و گسترش ایده »پیروی فرم از عملکرد«، با فضای 
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عمومی شهر، به عنوان یک کل نامتمایز برخورد شد. در این میان، 
برخورداری از بیشترین میزان تهویه و نور به عنوان یک امتیاز اساسی 
برای ارتقای شرایط بهداشتی مورد توجه قرار گرفت. این در حالی بود که 
نیازهای اجتماعی و روانی، غالباً توسط مدرنیست ها نادیده گرفته می شد 
و به همین دلیل، عملکرد فضای عمومی هیچ گاه به طور کامل مورد 

.]Carmona et al., 2008: 39[ توجه قرار نگرفت
»مدنی پور« به این نکته توجه می کند که چگونه این فضاهای باز 
به هم پیوسته و مرتبط نبودند : آنچه حاصل شد هزینه های گزاف 
و  بود  فضاهای شهر  دیگر  با  بی ارتباط  یا  کم ارتباط  که  بود  فضا 
توصیف  منفی  می تواند  که  فضاهایی  بود...  شده  رها  بی استفاده 
شوند ]Madanipour, 2003: 202[. کنش »برنامه ریزي مدرن« 
فرآیندي اجتماعي و سیاسي بود که در آن بازیگران متعددي حضور 
داشتند که منافع متعددي را نمایندگي می کردند و این امر، با تفکیک 
عملکردي پهنه های شهري همراه بود ]فریدمن، 1387 : 44[. مدت ها 
و  )89-1853( خالف آمدها  کار مدرنیست ها، سیته  از شروع  پیش 
جنبه های زیباشناسانه فضاهای تاریخی را می ستود و در عوض به 
یکنواختی و کسالت فضاهای مدرن حمله می برد. اهمیت کار سیته 
از آن روست که بسیاری از انتقادات وی، در مورد فضاهای عمومی 

.]Bently, 1999[ معاصر نیز مصداق دارد
اجتماعی در شکست  انتقادات  بر  دارند که  تمایل  منتقدین معاصر 
سیته،  همانند  »سنت«،  کنند.  تأکید  مدرنیست  عمومی  فضای 
تمدن های پیشین و علی الخصوص تمدن های باستانی را به لحاظ 
که  بود  معتقد  وی  می کرد.  ستایش  عمومی  زندگی  در  مشارکت 
زندگی عمومی مدرن، بیش از حد خصوصی شده و این وسواس

جامعه مدرن در خصوص شخصیت هاست که جامعه ای خلق کرده اند 
که عمده اعضای آن نقش عمومی واقعی ندارند. وی مدرنیسم را 
و  منزوی شده  فضاهایی  مرده«،  عمومی  »فضای  آفرینش  برای 
مدرن  فضاهای  بر  او  دیگر  انتقاد  می کرد.  سرزنش  منزوی کننده، 
این  ماندن.  تا  است  حرکت   برای  فضاهایی  اغلب،  که  است  آن 
در  ریشه  انسان مدرن حتی در حوزه های عمومی،  تنهایی  و  انزوا 
آن  به  فرانکفورت  مکتب  متفکرین  که  دارد  مدرن  عقالنی سازی 
قید  از  انسان  آزاد سازی  با  مدرن،  دوره  گفته اند.  ابزاری  عقالنیت 
خرافات و قرارگیری انسان در کانون توجه هستی هم زمان است. 
انسان تحت تأثیر آموزه های عصر روشنگری، به دنبال تسلط خویش 
بر همه چیز از جمله طبیعت است. دوران مدرن اندیشه هایی را آزاد 
کرد که خود بر تحوالت شهری اثر گذاشت. نیروهای اقتصادی و 
سرمایه داری به عنوان یکی از این شاخص های تأثیرگذار، خود را 
مطرح ساختند. فضاهای شهری که آینه زندگی هر عصری است 
به  را  مدرنیته  هابرماس،  شد.  متأثر  آزادشده  تازه  نیروهای  از  نیز 
مدرنیته،  در   : می داند  عقالنی سازی  و  تمایزگذاری  فرایند  عنوان 
چون،  فرهنگی  ارزش های  متفاوت  حوزه های  به  زیست جهان ها 
اخالق، علم و هنر تقسیم شدند که هرکدام با منطق خاص خودشان 
تمایز گذاری، یک »فوق  این  بود. ورای  اهداف خودشان  به دنبال 
ممیزی« به نام »سیستم« است، جایی که »سیستم« جدید برای 
 .]Callinicos, 1999[ همراهی زیست جهان شکل گرفته است
این سیستم واسطه های مستقل )ثروت، قدرت( را مقایسه می کند 
که در فرآیندهای وابسته به هم و لزومًا خارج از کنترل یا مسئولیت 
افراد با یکدیگر تعامل دارد. دو مشخصه جامعه مدرن، یعنی اقتصاد 
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زيست محيطی اقتصادی اجتماعی    مؤلفه های پايداري
دوره

 هم سازی با اقلیم، توپوگرافی / مصالح
بوم آورد

مرکز داد و ستد  چند کارکردی بودن فضای شهری/
 دموکراتیک بودن فضا /مکان

 مالقات های غیررسمی و فضای
 ارتباطی / انحصار فضا توسط اقلیت

مقتدر / قلب تپنده شهر

یونان

 هم سازی با اقلیم، توپوگرافی / مصالح
بوم آورد

مرکز داد و ستد  مکانی برای دیدارهای مذهبی،
 وقایع سیاسی، ورزشی و مالقات های
 غیررسمی / نظارت بر فضا از طریق

طراحی فضا

روم

 کاهش فضاهای نرم شهری / کاهش
 نقش فضای سبز در فضاهای شهری

/ نورگیری کمتر فضاهای شهری

 تضعیف نقش تجاری در ابتدا و سپس
تقویت آن

 شکل گیری فضا توسط کلیسا / کنترل
فضا توسط کلیسا

قرون وسطی

 اقداماتی جهت غلبه بر جبرگرایی
محیطی

 ظهور طبقه بورژوا و ایفای نقش در
 فضای شهری / کم رنگ شدن نقش

تجاری فضای شهری

 فضایی برای نمایش عمومی شکوه و
 توانگری طبقه حاکم / سکوالر شدن

فضای شهری

رنسانس و باروک

جدول 1.  فضاهای شهری پیش مدرن و مؤلفه های توسعه پایدار. مأخذ : نگارندگان، 1390.   
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داده است  را تشکیل  بوروکراتیک سیستم هابرماس  بازار و دولت 
]هابرماس،1381[.

2. عقالنيت ابزاری و عقالنيت ارتباطی
جریان  منتقدین  عنوان  به  فرانکفورت ـ  مکتب  متفکران  نظر  از 
مدرنیته ـ فرایند عقالنی سازی مدرنیته، به عقالنیت روش ها، وسایل 
و ابزار محدود شده است. دلیل این محدودیت، سلطه عقل سوبژکتیو 
در  عقالنیت  است.  کلی  عقل  بر  جزوی  عقل  یا  ابژکتیو  عقل  بر 
تمامیت و کلیت آن یعنی با هم بودن دو پاره عقل که هدفی جز 
رهایی انسان ندارد. در شرایط سلطه، عقل سوبژکتیو بر عقل ابژکتیو 
به مهم ترین منبع با خودبیگانگی و به بندکشیدن انسان بدل شده 
است. انعکاس عقالنیت یک سویه شده یا همان عقالنیت ابزاری و 
نمود انسان با خود بیگانه را در دیالکتیک انسان، جامعه و طبیعت 
ماکس  قول  به  اساسًا،  ]پیران، 1384[.  کرد  و جو  می توان جست 
بر  غلبه  برای  انسان  خواست  و  ضرورت  از  »عقل  هایمر  هورک 
طبیعت  زاده شد« اما این خواست پرجوش و خروش از همان آغاز با 
تناقضی آشکار همراه بود. تناقضی که متفکرین مکتب فرانکفورت 
آن را »بیماری عقل« نام نهاده اند. وقتی با تیز بینی به زمان حاضر 
و  ناگهانی  پیشرفت  که  می شود  حاصل  نکته  این  نگریسته  شود، 
تکنولوژی  و  علوم  نیمه مستقل  رشد  به  یادگیری  شرایط  بهبود 
تبدیل می شود، عنان را به دست می گیرد و به جای رهنمون شدن 
را  آن  هابرماس  که  می دهد  عبور  مسیری  از  بیشتر،  امکانات  به 
»عقالنی شدن به مثابه از دست دادن معنی«، و »عقالنی شدن به 
مثابه از دست دادن آزادی« می نامد ]پیوزي، 1387 : 59[. ماکس 
وبر عنوان می کند : نظم نوین اقتصادی، به شرایط فنی و اقتصادی 
تولید ماشینی مقید شده است که امروزه تعیین کننده زندگی همه 
افرادی است که در این ساز و کار چشم به جهان گشوده اند... شاید 
تا سوختن آخرین ُتن ذغال سنگ فسیل شده، این ماشین به همین 

.]Weber,1976: 181[ نحو تعیین کننده زندگی آنان باشد
در مقابل، نوع دیگری از عقل به نام عقل ابژکتیو نیز مورد بحث 
قرار گرفته است که گرچه به دنبال استفاده از ابزار عقالنی برای 
دست یابی به اهداف خود است، لیکن با تمام وجود به کیفیت اهداف 
نیز می اندیشد و در مقابل آن، احساس مسئولیت دارد. برپایه این 
نظریه، هدف اصلی، شکل گیری نظامی جامع یا سلسله مراتبی از 
تمامی موجودات از جمله انسان و هدف هایش است. میزان منطقی 
یا  نظام  این  با  پایه همخوانی و هماهنگی  بر  انسان  بودن زندگی 
که  هرآنچه  لذا  است.  قابل سنجش  مراتب  سلسله  این  کلیت  با 
هماهنگی و همخوانی کل طبیعت و اجزاء و ارتباطات متقابل بین 
آنها را برهم می زند، غیرعقالنی و نادرست است ]هابرماس،1381[. 
برحسب  زیست«  »جهان  از  وسیعی  حوزه های  هابرماس،  به نظر 
عالیق سیستم  علمی ـ سیاسی ـ اقتصادی مسلط یعنی عقالنیت 
ابزاری سراسری و شیءگونه بازسازی شده  است. نتیجه، سلطه سیستم 
بر جهان زیست در عصر ما، از دست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی،

بیگانگی و شی گونگی جامعه بوده است ]هوالب، 1375[. گسترش 
کالمی  توانایی های  گسترش  مستلزم  ارتباطی  عقالنیت  حوزه 
کالمی  »وضعیت  مفهوم  به  هابرماس  اینجا  از  است.  ارتباطی  و 
آرمانی« می رسد که در آن توانایی های ارتباطی و کالمی الزم برای 
فعالیت  بنابراین عرصه  پیدا می کند.  ایجاد جهانی عقالنی، تحقق 
تفاهمی  عمل  حوزه  متأخر،  سرمایه داری  در  رهایی بخش  سیاسی 
ایده آل،  کالمی  وضعیت  ]همان[.  است  سلطه  از  فارغ  ارتباطی  و 
مندرج  گفتاری  روابط  در همه  بلکه  نیست.  پدیده ای ساخته ذهن 
است و خود راهنمای تکامل به سوی ارتباط عقالنی سراسری است 
که در آن فرد می تواند امکان عمومی شدن عالیق خود را بازیابد. با 
مرور مختصر برخی از اندیشه های هابرماس، می توان از مشکالت و 
مسایلی آگاه شدکه عقالنیت ابزاری با خود به همراه دارد. در جدول 2 

این موارد به تفکیک مؤلفه های توسعه پایدار ارایه شده است.

فضای شهری به مثابه فضای گفتمان
هابرماس با قرائت جدید از مدرنیته به عنوان پروژه ناتمام و بازخوانی 
آرای »وبر«، »مارکس«، »مید« و »پارسونز«، عقالنیت ارتباطی را 
پیشنهاد  ابزاری  از منطق سلطه عقالنیت  برون رفت  راه  به عنوان 
صورت  مفاهمه  شرایط  در  ارتباطی  کنش  وی،  نظر  از  می کند. 
به  عادالنه  شرایط  در  کنش  این  طرفین  که  به گونه ای  می گیرد. 
گفت و گو بنشینند. هابرماس، اخالق گفتمان را در شکل ایده آل 
در »همگانیت« یک »گستره همگانی« فرض می کند که در آن 
آزادانه  تا مکالمه، بحث و اظهارنظر به شکل  فضایی پدید می آید 
و باز برگزار شود. هابرماس بر این عقیده است که در صورت پدید 
آمدن بسترهای الزم گفتمان و تداوم آن، این امکان فراهم می شود 
تا از دل آن بتوان »هنجارهای معتبری« را به عنوان معیار اخالق 
و حقیقت بیرون کشید. هنجارهای معتبر، هنجارهایی است که همه 
و سخن  گفتار  آرمانی  وضعیت  در  عملی«  »گفتمان  در  می توانند 
بپذیرند ]هوالب، 1375[. بر همین اساس فضای شهری به عنوان 
شهری«  تحوالت  بر  موثر  نیروهای  تعامل  و  گو  و  گفت  »مکان 

معرفی می شود )تصویر1(. 

فضای شهری و توسعه پايدار
ریشه های شکل گیری »توسعه« به سخنرانی مشهور ترومن رییس 
جمهور آمریکا در سال 1949 بر می گردد. به لحاظ تاریخی چندین 
مطرح  جهانی  پروژه  به عنوان  توسعه  تا  عامل همسو موجب شد 
دیگری،  و  دوم   جهانی  جنگ  از  پس  بازسازی های  یکی  شود. 
در  آن  دموکراسی  و  آزادی خواهی  گفتمان  و  دوم  جهانی  جنگ 
تضعیف  را  استعمار  برای  فکري  توجیه  که  بود  فاشیسم  برابر 
نظام  رفتن  بین  از  با  هم زمان   .]Wironen, 2007:11[ می کرد 
سلطه استعمار، کشورها وارد معادالت جهانی شدند و به رقابت با 

یکدیگر در لواي تالش براي توسعه پرداختند. 
در شرایط امروزین که عقالنیت ابزاری مدرن و نگاه کثرت گرا به 
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مفهوم توسعه، موجب صدمات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
فراوانی شده، لزوم توسعه پایدار شهرها روز به روز اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. در مورد اهداف و مؤلفه های توسعه پایدار سخن بسیار 
رفته است. تعریف ارایه شده در گزارش برانتلند، به نوعي همه جانبه 
تمام مفاهیم توسعه پایدار را پوشش مي دهد : »توسعه اي که نیازهاي 
امروز را بدون از دست دادن توانایي پاسخگویي به نیازهاي نسل آینده 
این  برخی،  اعتقاد  به   .]WCED, 1987: 43[ مي سازد«  ممکن 
تعریف از توسعه پایدار در بردارنده ابهامی است که منجر به چالش 
 .]Wironen, 2007 : 7[ و کج فهمی در توسعه پایدار شده است
»لوک« اشاره می کند که این تعریف در اشاره به نیازهای افراد 
در حال حاضر، شکست خورده است و اینکه آیا آنها نیاز هستند 
یا خواسته و یا اینکه کجا و چگونه توسعه می تواند این نیازها را 

از  انبوهی  مبهم،  تعریف  این  دل  در   .]Luke, 2005[ کند  تأمین 
بحث های اجتماعی و سیاسی نهفته است. هابرماس، مکتب مدرن 
را اینگونه طبقه بندی می کند : محافظه کاران جوان )مدرنیست های 
غیرانتقادی(، محافظه کاران قدیم )پیش مدرنیست ها( و نومحافظه کاران 
این  از  هرکدام  جهت گیری  ]هابرماس،1381[.  )ضدمدرنیست ها( 
جریان ها نسبت به توسعه پایدار متفاوت است. بیشتر پروژه هایی که 
در لوای توسعه پایدار انجام شده ، می تواند زیرعنوان مدرنیست های 
گروه  این   .]Wironen, 2007: 11[ شود  دسته بندی  غیرانتقادی 
جدی  چالش  آن  مکانیسم های  با  و  پذیرفته اند  را  مدرن  تعهدات 
معضالت  به  نسبت  تکنولوژیک  رویکرد  با  آنها،  اعتقاد  به  ندارند. 
زیست محیطی، می توان به چالش های ایجادشده در این حوزه پاسخ 
گفت. »آدامز« اشاره می کند که »آینده مشترک ما« برپایه پارادایم 
 .]Adams, 1993: 211[  موجود شمال صنعتی قرار گرفته است
مدرنیست های غیرانتقادی با اضافه کردن قید پایداری محیطی به 
پایدار  توسعه  به  پاسخ گویی  در  سعی  مدرن،  توسعه  جریان  همان 
ضدمدرن ها  هابرماس،  دید  از  مدرن  مکتب  بعدی  بخش  دارند. 
این  طیف  دو  می گیرند.  قرار  جرگه  این  در  پست مدرن ها  هستند. 
این  هستند.  زیست محیطی  منتقدین  و  فرهنگی  منتقدین  گروه، 
دسته بندی به شکل سخت گیرانه ای با عناوین »زیست محورها« 

و »انسان محورها« همراه است. هر دو گروه این منتقدین، اقتصاد 
به  را  مدرنیته  آنها  به چالش می کشند.  را  بوروکرات  دولت  و  بازار 
لحاظ فرهنگی، هژمونیک می دانند که سیر زندگی جوامع را به خطر 
انداخته است و مدرنیته را از اساس غیرپایدار می دانند. چون که از 
بر منابع، طبیعت را مطیع خویش  انسانی  طریق بسط کنترل های 

.]Wironen, 2007: 18[ سازد
 وجه مشترک تعاریف توسعه پایدار، توجه به تعادل میان مؤلفه های 
به   4 تا   2 تصاویر  در  آنهاست.  مؤلفه ها  گفتمان  ذات  و  گوناگون 

مفاهیم رایج توسعه پایدار و مکان اشاره شده است. 
توسعه  از  دیگري  مفهوم  تعریف  می شود،  آورده  اینجا  در  آنچه 
پایدار است که می تواند جایگزین مناسب تری برای مدرنیست های 
تفاهمی،  کنش  نظریه  در  باشد.  ضدمدرنیست ها  و  غیرانتقادی 
هابرماس بر آن است تا از پارادایم سوژه محور و مبتنی بر آگاهی 
]پدرام، 1387[؛  گیرد  قرار  االذهانی  بین  پارادایم  در  و  خارج شده 
شهری  فضای  تعریف  در  هم  را  آن  می توان  که  مشترکي  فصل 
کنش  الگوهای  در  هابرماس  دید.  پایدار  توسعه  تعریف  در  هم  و 
ارتباطیش می کوشد هم زمان به هر سه موضوع عینی، اجتماعی و 
ذهنی بپردازد، سه موضوعی که فاعالن اجتماعی در آن دخیل اند 
)تصویر5(. وقتی عامل به شکل ادراکی و ارادی به دنیای عینیت گرا 

زيست محيطی اقتصادی اجتماعی رويکرد

 سلطه سیستم بر جهان زیست /
عدم همخوانی و هماهنگی با طبیعت

  مقیدشدن به شرایط فنی و  اقتصادی
 تولید ماشینی / حوزه نیروهای تولید
 یا کار / تقلیل حوزه ارتباط و حیات

 سیاسی به حوزه کار و نیروهای
تولیدی

 از خودبیگانگی و به بند کشیده شدن انسان / بیماری عقل /
 عقالنی شدن به مثابه از دست دادن آزادی / عقالنی شدن

 به مثابه از دست دادن معنی / تزلزل هویت جمعی /
شیءشدگی / انزوای ساکنین و تقلیل نقش عمومی آنها

 عقالنيت
ابزاری

 همخوانی و هماهنگی با طبیعت / از
بین رفتن منطق سلطه

 اقتصاد در خدمت اهداف انسانی /
 حوزه روابط تولیدی یا روابط اجتماعی

/ جریان آزاد سرمایه

 وارد شدن عالیق به قلمرو عمومی / رهاشدگی انسان /
غنای عرصه عمومی / توجه به کیفیت اهداف

 عقالنيت
ارتباطی

جدول 2 .  ارتباط عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارتباطی با مؤلفه های توسعه پایدار. مأخذ : نگارندگان.   

تصویر1.  فضای شهری به مثابه فضای گفتمان. مأخذ : نگارندگان.

نیروی زمان

نیروی اجتماعینیروی اقتصادی

نیروی سیاسی

فضای شهری
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تصویر2. مؤلفه های سازنده توسعه پایدار و گفتمان 
مؤلفه های. مأخذ : ویکی پدیا، 2011.

تصویر3.  مدل مکان پایدار و مفاهمه 
مؤلفه های سازنده. مأخذ : گلکار، 1379.

تصویر5.  قواعد بنیادین یک ارتباط تفاهمی. مأخذ : نگارندگان.

تصویر4.  مدل »حس مکان« جان پانتر. مأخذ : گلکار، 1379.

مرتبط می شود که »حقیقت« و »موفقیت« آن را منطقی می گرداند؛ 
و  معیارگونه  زمینة  به  عامل  آن،  در  که  راهنما«  »معیار  الگوی 
اجتماعی مرتبط می شود »درستی معیارگونه« یا قابل دفاع، آن را 
با  فعل  آن  در  که  »دراماترجیکال«  الگوی  یا  و  می سازد  منطقی 
جهان ذهنی فاعل مرتبط می شود؛ چراکه »راستی« یا »درستی« 
آن را منطقی می کنند ]مدنی پور، 1384: 165[. هنگامی که میان 
برقرار  تفاهمی  ارتباط  یک  شنونده  یک  و  گوینده  یک  دست کم 
می شود، قواعد بنیادینی اعمال می شود که طی آن و به موجب آن 
گوینده مدعی صحت و اعتبار آن چیزی می شود که اظهار می کند. 
ابراز  صداقت  و  هنجار  حقیقت،  قلمروی  سه  در  مدعاهایی  چنین 

می شود ]پدرام، 1387[.
از فضای شهری، مفهوم  ارائه شده  تعریف  با  این روی می توان  از 
توسعه پایدار را با استفاده از کنش ارتباطی هابرماس توضیح داد. 
فلسفه وجودی هر دو به نوعی در پاسخ به رویکرد خرد ابزاری و 
ارتباطی،  کنش  نظریه  براساس  )جدول3(.  است  آن  سلطه  منطق 
می توان فرایند طراحی فضای شهری را به مثابه ترکیبی از سه تار 
و پود متمایز و در عین حال به هم تنیده تحلیل کرد : مرحله ای 
که طراحان با به کارگیری علم و فن آوری با جهان  عینی تعامل 
دارند؛ مرحله ای که طراحان با دیگر افراد و مؤسسات سازندة آهنگ 

اجتماع مربوطه کار می کنند که به نوعی در این فرایند درگیرند. و 
مرحله ای که طراحان با جهان ذهنی ایده ها و تصاویر خود تعامل 
رابطه میان توسعه  دارند ]مدنی پور، 1384: 165[. در مورد همین 
پایدار و کنش ارتباطی می توان گفت : مرحله  ای که نیروهای مؤثر 
دارند؛ مرحله ای که  با طبیعت  بر تحوالت شهری سعی در کنش 
و  به گفتمان می نشینند  بر تحوالت شهری در آن  نیروهای مؤثر 
سعی  شهری  تحوالت  بر  موثر  نیروهای  از  هرکدام  که  مرحله ای 
در توجه به نیازهای خویش دارند.با توجه به تعریف فضای شهری 
به عنوان مکان تعامل و تجسم کالبدي گفت و گوی نیروها و نیز 
توسعه پایدار به عنوان پارادایم گفت و گوی مؤلفه های اجتماعي، 
اقتصادي و محیطي می توان به نقش و اهمیت عقالنیت ارتباطی 
در این دو مفهوم پی برد و بر این اساس، مفهوم »پارادایم ارتباط« 
را مطرح کرد )تصویر6(. بنابراین، پارادایم ارتباط به عنوان پارادایمی 
معرفی می شود که هم توسعه پایدار و هم فضای شهری می تواند 
بر آن استوار شود. پارادایمی که از طریق آن، هم مؤلفه های توسعه 
پایدار تبیین و هم فضاهای شهری در جایگاه دوباره »قلب تپنده 
شهر« ظاهر شود و با تعیین »اخالق گفتماني« مناسب در فضاهاي 
شهري به تقویت نقش اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي شهر ها 

می پردازد )تصویر7(.

ایع(
 صن

دیریت
د )م

تصا
اق

اکوسيستم

مکان 
پايدار

فعاليت

مؤلفه عملکردی

مؤلفه تجربی_ زيباشناختیمؤلفه زيست محيطی

کالبد

تصورات
مساوات )عدالت اجتماعی برابر(

محیط زیست   )طبیعی،   ساخته شده(

توسعه پایدار

صداقت )ذهنيت(هنجار )اجتماعی(حقيقت)عينيت(

 گوینده در کنش کالمی خود مدعی می شود 
که از حق سخن گفتن برخوردار است.

    شیوه گوینده تعامل و سازگاری با رفتار
دیگران است.

  جهان درونی فرد ) ذهنی(

  گوینده در کنش کالمی خود مدعی می شود 
که در اظهار خود صادق است.

  گوینده بنا ندارد فریب دهد و دروغ بگوید.

 گوینده درکنش کالمی خود مدعی می شود 
هر آنچه می گوید با واقعیت منطبق است.

   به درستی گزاره و بازنمایی واقعیات
در جهان خارج باز می گردد.

  گوینده ازطریق عینیت سازی بر شیوه
شناختی تاکید می کند.
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تصویر6. نقش عقالنیت ارتباطی در فضای شهری و توسعه پایدار. مأخذ : نگارندگان، 1390.

تصویر7. نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار. مأخذ : نگارندگان، 1390.

جدول3. رابطة قوانین ارتباط تفاهمی با فضای شهری و توسعه پایدار. مأخذ : نگارندگان، 1389.

صداقت )ذهنيت( هنجار )اجتماعی( حقيقت )عينيت(

 تعامل با ايده ها و تصاوير ذهنی
خويش

 توجه به فضای ذهنی / فضای شهری
 به مثابه اثر هنری / فضای شهری در

هیئت محیط زیبایی شناسی

 تعامل با ديگر افراد و مؤسسات
اجتماعی

 گفتمان نیروهای مؤثر بر تحوالت
 شهری / فضای شهری به عنوان

 محصولی اجتماعی / فضای
 شهری تجلی گاه زندگی روزمره /

 حضورپذیری اقشار مختلف از جمله
زنان، کودکان

 تعامل با جهان عينی با به
کارگيری فن آوری

 توجه به فرایند تولید فضا / توجه به
 فضای فیزیکی / دخالت نیروهای

 تاریخی و نیروهای طبیعی /  فضای
شهری به مثابه مکان

فرايند شکل گيری فضای شهری

توجه به نيازهای خويش
 )اقتصادی(

 توجه و تمرکز بر کیفیت زندگي /
 دست یابی به اهداف طي یک فرایند
 دموکراتیک و مشارکت / پاسخ گویي

 به وابستگیهاي متقابل محیطي،
 اجتماعي و اقتصادي در سطح ملي و
 جهاني / افزایش خودکفایی محلی /
     امنیت در حین طراحی فضا / اقتصاد
 )economy of means(ابزارها
 طراحی با طبیعت و استفاده از منابع /

محلی

تعامل و گفتمان با ديگر نيروها
)اجتماعی(

 در نظر داشتن نیازهاي انسان هایی
 که در مکاني دیگر از اثرات توسعه
 رنج برده و از منابع محرومند / در
 نظر داشتن حقوق و مسئولیت هاي

 شهروندان / توجه به عدالت اجتماعي
 / احترام به تنوع فرهنگي، زیستي،
اجتماعي و اقتصادي / تنوع محله-

 های چند عملکردی / مشارکت
اجتماعی / راهبرد شهر عدالت محور

کنش و تعامل با طبيعت
                 )زيست محيطی(

 به حداقل رساندن استفاده از منابع
 غیرقابل تجدید / در نظر گرفتن

 ظرفیتهاي محیطي / در نظر داشتن
 اثرات مثبت محیطي، اجتماعي و

 اقتصادي براي نسلهاي آینده / توسعه
 ساختارمند با توجه به کارایی انرژی /

استراتژی مصرف انرژی و آب

توسعه پايدار

فضای شهری پيش مدرن عقالنیت
ابزاری

عقالنیت
ارتباطی

ای
ه ه

موز
آ

دار
 پای

سعه
تو

فضای شهری مدرن

  مسايل اجتماعی

  مسايل زيست محيطی
  مسايل اقتصادی

فضای شهری

فضای شهری پايدار
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نتيجه گيری
امروزه مبحث توسعه پایدار برای شهرها به عنوان مقوله ای اجتناب ناپذیر  و با خارج شدن از حوزة بحث علمی صرف، به صورت اخالق ظاهر 
شده است. توسعه پایدار به دنبال حفظ منابع برای نسل های آینده  است و نحوه ارتباط با طبیعت را قابل تجدیدنظر می داند. پیش از سنجش 
شاخص های پایداری در فضاهای شهری ، بهتر است تفکر و نحوه نگرش نسبت به انسان و طبیعت تغییر پیدا کند. بهتر است عقل سوبژکتیو 
را که دارای منطق سلطه و سود است و علت بسیاری از شیءشدگی  ها، آگاهی کاذب و از دست رفتن معنا و آزادی است کنار گذاشته شود. 
با کنارگذاشتن خرد ابزاری و جهت گیری انتقادی نسبت به رویکرد آن و یاری گرفتن از عقالنیت ارتباطی می توان هم از فضای شهری، 
تعریفی مناسب ارایه داد و هم از توسعه پایدار که در اینجا تحت عنوان »پارادایم ارتباط« معرفی شد. مطرح شدن پارادایم ارتباط می تواند 
فتح  بابی در زمینه های مختلف شهری باشد که با مطالعات وسیع تر، جنبه های گوناگون آن روشن تر می شود. از آنجاکه فضاهای شهری 
متعلق به »عرصه عمومی« شهروندان است که بایستی آزادانه در آن حضور به هم رسانند و یکی از دغدغه های توسعه پایدار نیز تعامل با 

عرصه عمومی است، این کنش ارتباطی و پارادایم گفتمانی می تواند برخي از معضالت فکري را پاسخ گوید.
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Abstract 
Public space has always been a key research area across a wide spectrum of disciplines including philosophy, urban 
geography, visual art, cultural studies, social research and urban design and planning.   Urban spaces play an important role in 
the social-economic life of city dwellers and throughout history acted as a center of communication and change.  In modern 
era, public spaces in cities have turned into main business centers from which a particular section of the society is benefiting.  
This is the result of modernization and all the changes that it has brought about in the society.  In fact, rationalization which 
is a product of the enlightenment era is limited to the rationality of approaches, devices and technology.  This reflects a 
strain of rationality or «instrumental rationality», and it can be sought in the dialectics of man, society and nature the result 
of which is man’s struggle to overcome nature and then damage it to a great extent. These concerns are today reflected in 
debates pertaining to «sustainable development».  The purpose of this paper is to discover the interactions and connections 
among the urban space, the sustainable development and the Communication Paradigm which is expected to help explain 
the above three elements. In order to get there, the role of urban spaces throughout history has been studied particularly with 
regards to aspects such as society, economy and environmental concerns as emphasized by the principles of sustainable 
development. A historical review of urban space, its size as well as its production procedure could help better understand 
the role of urban spaces and the way it could improve sustainable development. This paper investigates the connection 
between the concepts of urban space and sustainable development using Communicative Action Theory. In this way, the 
Communication Paradigm as a basis for explaining this connection is described. Thus, using the theory of Communicative 
Action, the instrumental rationality of modernism has been brought into the spotlight.  This theory questions the tenets of 
modern instrumental rationality and further presents Communicative Rational as a solution to overcome modern problems.  
This research studies how Communicative Rational is manifested through urban spaces.  It has taken into consideration the 
fact that Communicative Rational could be an approach to overcome the logic of domination and profit as well as a solution 
to prevent whatever disrupts the orderliness of nature and its various elements as well as their interconnections.  Eventually, 
the Communicative Paradigm is presented as a model based on which urban spaces can be developed based on the principles 
of sustainable development. This Paradigm will help determine the features of sustainable development and also introduce 
urban spaces as the beating hearts of cities.  Further, it will help promote the social, economic and environmental roles of 
cities by determining an appropriate set of discourse ethics for urban spaces.     

Keywords
Urban space, Instrumental Rationality, Communication Paradigm, Sustainable Development. 
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