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چکیده
امروزه تغییر رویکرد به مقولۀ توسعه باعث شده است که مقوالت انسانی نظیر مشارکت به عنوان عامل اصلی برای
دستیابی به توسعۀ شهرها مطرح گردد .این تحوالت ادبیات برنامهریزی شهری در کشورهای در حاال توساعه (از
جمله ایران) را دچار تحول کرده است ،بهطوری که بیشتر کارشناسان در این کشورها بر لزوم مشارکت در راساتای
تحقق توسعۀ شهری تأکید دارند .با وجود این تأکید و حتی تغییار سااختار مادیریت شاهری در ایاران (تشاکیل
شوراهای شهر) ،هنوز عدم تحقق مشارکت به عنوان یکی از موانع مهم دستیابی به توسعه مطارح اسات .تحقیاق
حاضر نیز به دنبال بررسی این موضوع در شهر گرگان است .تحقیق در سه مرحلۀ توصیف ،تبیین و تحلیل به انجام
میرسد .نتایج تحقیق در مرحلۀ توصیف نشان میدهد که در فضای موجود شهر گرگان ،شهروندان باهطاور باالقوه
تمایل زیادی برای مشارکت دارند ،منتها این ذهنیت در عرصۀ عمل به فعلیت نمیرسد و میزان مشارکت نهادی این
افراد پایین است .همچنین آنها آشنایی چندانی با مفهوم شورای شهر باه عناوان تجلای جامعاۀ مادنی و فلسافۀ
پیدایش آن ندارند و بیشتر مراجعات آنها به شورای شهر نشاندهندة این ناآگاهی است .نتاایج تحقیاق در مرحلاۀ
تبیین بر طبق نظریۀ کنش ارتباطی یورگن هابرماس نیز نشان میدهد که آراسته نبودن فضای شهر گرگان با اصول
مورد نظر نظریۀ کنش ارتباطی سبب فاصلۀ ارکان اصلی شهر (شهروندان ،شورای شهر به عنوان عالیتارین نماود
جامعۀ مدنی و شهرداری به عنوان مهمترین نهاد ادارهکنندة شهر) از یکدیگر شده است .فضایی که مشخصۀ اصلی
آن ضعف اعتماد است .این فضا مانع مهمی برای تحقیق مشارکت در بعد رسمی و نهادی شده است .نتایج تحقیاق
در مرحلۀ تحلیل نیز نشان میدهد که تقدم مدرنیسم و مدرنیزاسیون بر مدرنیته (بدون فراهم بودن زمینههای فکری
مدرنیته) سبب شده است که نمودهای حاصل از مدرنیسم و مدرنیزاسیون (شوراهای شهر) در این شاهر در انتقاال
معنای خویش ناکام باشند .همچنین در قسمت پیشنهادها نیز تأکید میگردد آراسته شدن فضای شاهر گرگاان باا
اصول نظریۀ کنش ارتباطی می تواند زمینۀ مناسبی برای نزدیکی ارکان اصلی شهر به یکادیگر ،افازایش اعتمااد و
همچنین فراهم آمدن بسترهای الزم برای انتقال معنای شورای شهر به عنوان تجلی جامعۀ مدنی گردد.

کلیدواژهها :توسعه ،شهر گرگان ،کنش ارتباطی ،مدرنیته ،مشارکت
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نویسندۀ مسئول :تلفن09151125569 :

 E- mail: shokohi@yahoo.com
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مقدمه
امروزه در ادارۀ جوامع بر مفاهیمی تأکید میشود که قبالً در حاشیه قرار گرفته بود .یکی از این مفاهیم مسـئل مشـارک

1

ارکان اصلی جوامع با یکدیگر اس  .در واقع از اواخر ده  50میالدی و به دنبال شکس برنامههـای توسـع مبتنـی بـر
دیدگاه نوسازی ،مفهوم مشارک و توسع مشارکتی در ادبیات توسعه مطرح شد .عدم موفقی این برنامهها در رسیدن بـه
اهداف خود این باور را تقوی کرد که فقدان مشارک های مردمی در طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامهها موجب ناکامی آنهـا
شده اس  .از این رو در واکنش به این موضوع ،مفهوم مشارک به عنوان دخال شهروندان در تصمیمگیریهای عمومی
و برنامهریزی در زمینههای مربوط به آن در مرکز توجه برنامهریزان قرار گرف و فرایندهای تقوی کنندۀ مشارک مردم،
به عنوان زمین اصلی توسعه مطرح شد (حسینزاده و دیگران .)61-60 :1391 ،مطرح شدن اهمیـ مقولـ مشـارک در
ادبیات بینالمللی برنامهریزی شهری بهویژه کشـورهای توسـعه یافتـه سـبب وارد شـدن ایـن مفهـوم در ادبیـات توسـع
کشورهای درحالتوسعه گردید و این کشورها عامل اصلی موفقی در برنامهریزی و ادارۀ شهرهای خـویش را در مفهـوم
مشارک خالصه کردند و به این نتیجه رسیدند که مشکل عمدۀ مدیری شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن یا
نیروی انسانی ماهر نیس  ،بلکه پیش و بیش از همه ،مشکل اصلی در شـیوۀ ادارۀ ایـن عوامـل اسـ (تقـوایی و تاجـدار،
 .)46 :1388شیوۀ ادارهای که میبایستی با مشارک هم بازیگران عرص شهر به انجام برسد .موارد فـو باعـم مطـرح
شدن مقول مشارک در کشورهای درحالتوسعه ،از جمله ایران گردید و هم متخصصان امور شهری در این کشورها بـه
اهمی آن در ساماندهی مشکالت و طرحهای شهری اذعان کردند .ساختار مدیری شهرهای ایران نیز با این تحـوالت
دچار تغییر شد .یکی از این تحوالت مهم در عرص سیاسی  -اجتماعی کشور تشکیل شوراهای شهر در سال  1377بـود.
هدف و مقصود نهایی از استقرار شوراها نیز این بود که زمین مشـارک مـردم در امـور سیاسـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی جامعه فراهم آید .به عبارت دیگر ،از تمرکز قدرت در دس عدهای معدودی از افراد جامعه ،جلوگیری و قدرت در
بین افراد جامعه توزیع شود (رسولی و دیگران .)29 :1389 ،منتها با این تحوالت صورتگرفته ،هنوز مفهـوم مشـارک در
شهرهای ایران تحقق نیافته اس  .بهطوری که در فرایند برنامهریزی ،تصمیمگیری و اجرای یك طـرح ،مـردم یـا اصـالً
نقشی ندارند ،یا نقش کمرنگی دارند (اسماعیلزاده و صرافی .)3 :1385 ،تحقیق حاضر نیز به دنبال تبیین این مسئله اس
که چرا با وجود تأکید بیشتر کارشناسان و همچنین تغییر ساختار مدیری شهری ،همچنـان عـدم تحقـق مشـارک بـین
ارکان اصلی شهر 2به عنوان یکی از موانع مهم در راستای توسع شهرهای کشور مطرح اس و در این فرایند سـعی دارد
مشارک را از راستای کیفی ارتباطات این سه رکن اصلی شهر بـا یکـدیگر بـر مبنـای ن ریـ کـنش ارتبـاطی یـورگن
هابرماس بررسی کند .چرایی بررسی مقول مشارک از من ر این ن ریه در ادام تحقیق بیان میگردد .شهر گرگان نیز در
این تحقیق به عنوان منطق تح مطالعه انتخاب شده اس  .دلیل انتخاب شهر گرگان ایـن اسـ کـه لـزوم سـنجش و
شناخ عوامل زمینهساز مشارک و بسترسازی برای عینی یافتن این مفهوم در شهر گرگان بهشدت احساس میگـردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Participation

 .2در تحقیق حاضر منظور از ارکان اصلی شهر ،شهروندان ،شورای شهر (به عنوان نمود جامعۀ مدنی) و شهرداری (به عنوان ارگان ادارهکنندۀ شهر) است.
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چرا که بر طبق نتایج سرشماری در سالهای مختلف ،میتوان استنباط کرد که گرگان دارای باالترین نـر رشـد جمعیـ و
بیشترین سهم و میزان جمعی در استان ،و همچنین مهاجرپذیرترین شهر استان اس  .بهطوری که مطابق آمار رسمی سـال
 ،90جمعی شهر گرگان با رشدی فراتر از رشد جمعی کشور به مرز  330هزار نفر نزدیك میشود و شهرستان گرگـان نیـز
بیش از یك چهارم جمعی استان را در خود جای داده اس  .این رشد جمعی از مهاجرتهای بیرویه و پیشبینـینشـدهای
نشئ میگیرد که پس از تشکیل استان گلستان ،گریبانگیر گرگان به عنوان دومین شهر پرجمعی شمال کشور شده اس .
بر اساس اطالعات موجود طی دورۀ  15سال  75تا  ،90بیش از  300000نفر به استان گلستان مهاجرت کردهاند کـه از ایـن
تعداد بیش از  97000نفر در گرگان سکنی گزیدهاند .به عبارتی ،حدود یك سوم مهاجران واردشده به اسـتان هـم اکنـون در
گرگان اقام کردهاند که این رقم در نوع خود حیرتآور اس و نشان از حاد بودن وضعی گرگان از حیم روند رو بـه تزایـد
مهاجرت به این شهرستان دارد .این تعداد زیاد جمعی مهاجر در شـهر گرگـان باعـم اخـتالط قـومی و ترکیـب بومیـان بـا
مهاجران شده و ساخ اجتماعی  -فرهنگی ناهمگنی در این شهر بهوجود آورده اس  .بـهطـوری کـه اقـوام مختلفـی ن یـر
فارس ،ترک ،ترکمن ،سیستانی ،بلوچ و قزا در این شهر در کنار یکدیگر زندگی میکنند .این شاخص اجتمـاعی و فرهنگـی
در شهر گرگان نیز خود مسئل ارتباط و تعامل بین آنها و مشارک را مهمتر و حساستر میکند.

مبانی نظری
در این قسم ارتباط و نقش ن ری کنش ارتباطی در تحقق مشارک در قالب مبانی ن ری بررسی مـیشـود تـا چرایـی
بررسی مقول مشارک از من ر این ن ریه مشخص گردد.
کنش ارتباطی و مشارکت

1

انتخاب این ن ریه برای تبیین مسئل تح ن ر به دو دلیل نفس رهـاییبخـش و بازآفریننـدۀ ن ریـ کـنش ارتبـاطی و
برداش از مفهوم مشارک در این تحقیق بوده اس  .به من ور تشریح دلیل اول مروری اجمالی به اصـول ن ریـ کـنش
ارتباطی در این قسم احساس میگردد .بهطور کلی هابرماس 2در ن ری خویش با تفکیك جامعه به دو بخش ،سیستم و
زیس جهان ،مدعی اس که سیستم (دول و بازار) جایگـاه گسـترش و تقویـ عقالنیـ هـا و کـنشهـای ابـزاری 3و
استراتژیك اس  .در حالی که زیس جهان (حوزههای خصوصـی و عمـومی) بـا گسـترش و تقویـ عقالنیـ و کـنش
ارتباطی 4پیوند پیدا میکند (نقیبزاده و نوروزی .)135 :1388 ،او معتقد اس که مدرنیته در دو مسیر پـیش رفتـه اسـ
یکی عقالنی فرهنگی و ارتباطی و یکی در مسیر عقالنی ابزاری 5و تکنیکی .انسان در عصر تجـدد مـدعی سـلطه بـر
طبیع شد و طبیع را تسخیر کرد و عقل ابزاری نهایتاً دامن خود انسـان را هـم گرفـ و مخلـو خـود انسـان ،یعنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. communicative action and participation
2. Habermas
3. Instrumental actions
4. communicative action
5. Instrumental Rationality
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تکنولوژی بر انسان تسلط پیدا کرد .ولی از ن ر هابرماس تجدد غربی یك سوی دیگری هم داش و آن عقالنی ارتباطی
بود .در نتیجه اگر آن خط عقالنی فرهنگی  -ارتباطی ،توسعه و تداوم پیدا میکرد ،انسان به عنوان موجـودی خـردورز و
آگاه نمایان میشد ،ولیکن در بین راه ،خط عقالنی فرهنگی  -ارتباطی مغلوب عقل ابزاری شد و به عبارت دیگر ،سیستم
بر جهان زیس غلبه پیدا کرد (احمدیان و نوری .)121 :1389 ،به اعتقاد او پروژۀ مدرنیته به دلیل توجه صرف به عقالنی
ابزاری و نادیده گرفتن عقالنی ارتباطی ،از مسیر اصلی منحرف شده اس  .بنابراین ،عل اصلی ناکامیهای عصر مدرن
به شمار میرود و بدین جه او مدرنیته را پروژهای ناتمام معرفی میکند .راه حلی که او ارائه میدهد ،عقالنی ارتبـاطی
اس که در آن به دنبال راهی برای خروج از بحران عقالنی در مدرنیته اس (عباسپور .)36 :1390 ،در واقع هابرماس با
قرائ جدید از مدرنیته به عنوان پروژۀ ناتمام و بازخوانی آرای وبر ،1مارکس 2،مید 3و پارسـونز 4عقالنیـ ارتبـاطی را بـه
عنوان راه برونرف از منطق سلط عقالنی ابزاری پیشنهاد مـیکنـد (سـلطانی و نامـداریان .)6 :1390 ،در ایـن راسـتا،
هابرماس به تمایز میان کنش معقول و هدفدار با کنش ارتباطی توجه میکنـد .بـه اعتقـاد وی هـدف کـنش هـدفدار
دستیابی به یك هدف اس  ،درحالی که هدف کنش ارتباطی دستیابی به تفاهم ارتباطی اس  .کنش معقول و هدفدار در
پی جلب منفع اس که به منافع یك سویه راجع اس  .در حالی که کنش ارتباطی به دنبال منافع تعمیمپذیر آدمها اس
و ارزشهای مشترک بر اساس این کنشها شکل میگیرد .بدین ترتیب ،کنش ارتباطی در مقابـل کـنش راهبـردی قـرار
میگیرد که بر اساس آن ،کنشگر نه در صدد رسیدن به منافع یكجانبه (کنش راهبردی) ،که در جس وجوی رسیدن بـه
تفاهم اس  .بنابراین ،کنش ارتباطی صرفاً یك عمل گفتاری نیس  ،بلکه شیوهای برای بازآفرینی جامعه اسـ (عباسـپور،
 )40-39 :1390چرا که در کنش ارتباطی ،شرک کنندگان بر همکاری و همیـاری خـود مـیافزاینـد و دیگـر محاسـبات
خشك و ریاضیوار و فشار سن های از پیش موجود در میان نیس  ،بلکه افراد با گفتمان سعی دارنـد تـا راههـایی بـرای
توافق برگزینند .این کنش در ذات خود رهاییبخش اس  ،چرا که با خود کنشهای متعالی را به همراه دارد .ایـن رهـایی
در بستر و زمینهای میتواند تحقق یابد که در آن خودشناسی از طریق گفتمان امکانپذیر باشد گفتمان با کسانی کـه در
تالشند به خودشناسی برسند (علیخواه .)119 :1378 ،موارد ذکرشده نشان میدهد کـه بـه ن ـر هابرمـاس بحـرانهـای
سرمایهداری که وبر از آن با عنوان قفس آهنین یاد میکرد ،از رهگذر کنش ارتباطی قابلی اصالح دارد و میتواند سـبب
بازآفرینی جدید جامعه گردد و جامعهای با شاخص عقالنی را بازآفرینی کند .در این بازآفرینی ،فضا برای عینیـ یـافتن
مفاهیمی مانند مشارک و گفتمان بازیگران شهری مهیا میگردد .چرا که هدف کنش ارتباطی دستیابی به تفاهم ارتباطی
اس  .پژوهش حاضر نیز با این مبنای ن ری ،کنش ارتباطی را به عنوان یکی از مهمترین زمینههای شکلدهندۀ گفتمان
و مشارک در بین بازیگران و ارکان اصلی شهر قلمداد میکند و معتقد اس که مشارک در اولین مرحله ،از بستر ارتباط
و تعامل عبور می کند و در این عبور اگر ارتباطات و تعامالت تحریف شده باشند ،در نتیجه یا مشارکتی صورت نمیگیـرد،
یا اگر هم صورت بگیرد ،حالتی کاذب و بدون ثمر خواهد داش  .پس الزم شکلگیری مشارک در بین بازیگران اصـلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weber
2. Marx
3. Mead
4. Parsons
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شهر (دول  ،جامع مدنی و شهروندان) وجود روابطی سالم و به قول هابرماس تحریفنشده و بر مبنـای کـنش ارتبـاطی
اس  .همچنین برداش از مشارک در تحقیق حاضر تعهدی فعاالنه ،آگاهانه ،آزادانـه و مسـئوالنه اسـ کـه بـه من ـور
تأثیرگذاردن بر تصمیمگیریها و با معنای سهیم بودن در قدرت ،در درون شهروندان شکل مـیگیـرد (بـرکپـور:1386 ،
 501صادقی و رهنما .)171 :1392 ،این برداش از مشارک نشان میدهد که برای شکلگیـری ایـن تعهـد درونـی در
شهروندان ابتدا باید احساس و معنای سهیمشدگی در قدرت و به دنبال آن احساس قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهـا
در درون شهروندان بهوجود آید .با این برداش از مشارک و معنای کنش ارتباطی که به دنبال از میـان برداشـتن موانـع
تحریفکنندۀ ارتباط اس  ،نقش کنش و عقالنی ارتباطی در زمینهسازی برای انتقال احساس سهیمشدگی در قدرت بـه
شهروندان انکارناپذیر میگردد .بهطوری که شهروندان در نتیج آن کنش ،افکار آزادانه ارائه گشته ،حق انتقاد و دفـاع در
برابر انتقاد داشته باشند و منجر به توسع توافق غیرتحمیلی گردند .به نحوی که کنش ارتباطی با خصیصههای ذکرگشت
خویش میتواند فضایی نو بیافریند که شهروندان تعهد مشارک را در درون خویش بهطور آزدانه و مسئوالنه و بدون اجبار
احساس کنند .این احساس هست اولی حرک به سم بـه عینیـ درآوردن مشـارک شـهروندان در همـ جنبـههـای
مدیری و ادارۀ شهر محسوب میگردد .تحقیق حاضر نیز بر این اعتقاد اس که ارتباطات تحریفنشده و بر مبنای کـنش
ارتباطی در میان بازیگران اصلی شهر می تواند این احساس سهیم شدن در قدرت را به درون بـازیگر اصـلی شـهر یعنـی
شهروندان انتقال دهد .چرا که روابط و تعامالت تحریفنشده (بر مبنای کنش ارتباطی) در میان آنها میتواند زمینههایی را
فراهم آورد برای محیطی که در آن شهروندان ،امکان توافـق و برقـراری انـواع روابـط اجتمـاعی (اقتصـادی ،سیاسـی و
فرهنگی) را بهطور آزادانه ،بدون آنکه حقو دیگران را نقض کنند (تقوایی و تاجدار )48 :1388 ،با یکدیگر و بـا دولـ از
طریق جوامع مدنی ایجاد کنند .با این تفاسیر ،ن ری مذکور برای شناخ و تبیین عوامل زمینهسـاز مشـارک بـه عنـوان
بستر دستیابی به توسع شهری انتخاب گشته اس .

مشارکت ارکان اصلی شهر با یکدیگر و توسعه
در تحقیق حاضر ،توسعه فرایندی قلمداد شده که یك جامعه را از وضعیتی خاص به وضعیتی باالتر میرساند .همچنین به
معنای فراهم آمدن زمینههای الزم برای پیدایش ظرفی ها و قابلی های عناصر مختلف در اجتماع و میـدان یـافتن آنهـا
برای دستیابی به پیشرف و افزایش تواناییهای کمی و کیفی در بطن جامعه و حکوم اس (گودرزوند چگینـی:1387 ،
 .)28همچنین دگرگونیهای عمدی از جانب انسان اس که طبیع نقش کمرنگی در آن داشته و مسئولی آن مسـتقیماً
به عهدۀ انسان اس (عضدانلو .)49 :1385 ،موارد فو نشان میدهد که عامل اصلی توسعه انسان اس  .یعنی خود انسان
اس که با کنشها و رفتار خویش باید زمینههای الزم این تغییـر کیفـی را بـهوجـود آورد .ایـن تعریـف نکتـ مهمـی را
مشخص میکند و آن این اس که انسانها برای تحقق این تغییر کیفی میبایستی از طریق ارتباط و تعامل بـا یکـدیگر
مشارک داشته باشند .این موارد نشان میدهد که مشارک  ،بستر اساسی پیادهسازی زمینـههـای الزم توسـعه محسـوب
میگردد که خود از طریق ارتباطات و تعامالت در میان انسانها حاصل میگردد .همچنین برداش از توسع شـهری نیـز
در این تحقیق به دنبال برداش کلی توسعه اس که بهصورت خاص این تغییر کیفی در مکـان و فضـایی بـه نـام شـهر
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اتفا میافتد و تعامل و ارتباط میان انسانها در این فضا و مکان در قالـب ادارهکننـدگان شـهر ،ادارهشـوندگان و جوامـع
مدنی به عنوان بازیگران و ارکان اصلی شهر شکل خواهد گرف  .پس الزمـ توسـع شـهری نیـز ارتباطـات و تعـامالت
تحریفنشده میان این بازیگران اس تا در نتیج آن فضایی بهوجود آید که مشارک بین آنها را تسهیل کنـد .من ـور از
مشارک نیز در این تحقیق همانگونه که در قسم های قبل ذکر گش  ،تعهدی فعاالنـه ،آگاهانـه ،آزادانـه و مسـئوالنه
اس که به من ور تأثیرگذاردن بر تصمیمگیریها و با معنای سهیم بودن در قدرت ،در درون شهروندان شـکل مـیگیـرد
(برکپور 501 :1386 ،صادقی و رهنما .)171 :1392 ،این برداش از مشارک نشان میدهد که برای شـکلگیـری ایـن
تعهد درونی در شهروندان ابتدا باید احساس و معنای سهیم شدگی در قدرت و به دنبال آن احساس قدرت تأثیرگذاری بـر
تصمیمگیریها در درون شهروندان بهوجود آید تا در مرحل بعد این تعهد درونی شکلگرفته سرمایهای بـرای بـه فعلیـ
درآوردن مشارک در عرص عمل باشد.

مدرنیته 1و زمینهسازی برای مطرح شدن مفهوم مشارکت
زمینههای فکری مدرنیته با افکار کسانی همانند دکارت ،2کان  3و بعدها بیکن 4روی داد .اینان بـا پایـهگـذاری مقـوالتی
ن یر آزادی ،برابری و تغییر جهان ،زمینههای فکری مدرنیته را آماده کردند که پیامدهای آن ،صنع  ،سرمایهداری ،علـوم
تجربی ،خردگرایی و اومانیسم بود .به عبارتی ،مدرنیته فرایند فکری اس که از قرن هفدهم به تدریج در اروپا شروع شده
و به عصر خرد اشاره دارد و تمدنی را بهوجود آورده اس که انسانمحور اس  .ویژگی اصلی مدرن این اس که انسـان و
عقل او را محور و موضوع اندیش خود قرار میدهد (رفیعی و دانشپور .)186 :1387 ،این تغییر در تفکرات و اندیشهها (در
سای بنمایههای فکری مدرنیته) در دو سه قرن اخیر در غرب موجب تغییرات در حوضههای دیگر شده و زمینـه را بـرای
رشد و توسعه فراهم آورده اس (ربانی و دیگران .)73-77 :1386 ،مدرنیته یك رویکـرد عقالنـی اسـ کـه بازتـاب آن
حرک پیوسته به جلو اسـ  .مدرنیتـه نـو شـدنی اسـ کـه در فکـر یـا در عـالم خـارج ر مـیدهـد و غالبـاً از پـیش
برنامهریزیشده نیس و به عزم کسی پدید نیامده و به عزم کسی هـم عـون نمـیشـود .حقیقـ و روح عصـر جدیـد،
مدرنیته اس و تحقق آن مبتنی بر تأسیس مبانی مدرن در تفکر بشر اس  .این مفهوم ،در مسیر تاریخی خـود بـا مسـئل
تغییر شکل شهرها و رشد شهرنشینی و پیدایش نهادهای جدید اجتماعی ،حضور مردم در عرصـههـای مختلـف و ایجـاد
ن امهای قانونی همراه شده اس (جابری مقدم .)25 :1384 ،موارد باال نشان میدهد که مهمترین خصل ایـن رویکـرد
پیش از هر چیز پذیرفتن انسان به عنوان یگانه منبع تعیین ارزشها (ثقفی )11 :1374 ،اس  .همچنین یکی از مهمتـرین
محصوالت مدرنیته توجه به اهمی دموکراسی بـه عنـوان ن ـامی کارآمـد بـرای مـدیری امـور سیاسـی جامعـه اسـ .
دموکراسی با تأکید بر برابری میان انسانها در حقو اساسی و در دستیابی به امکانات بـرای تحقـق اسـتعدادها ،شـرایط
مساعدی را برای مشارک هر چه گستردهتر افراد در فرایند باال بردن شانس بقا و رشد زیس بوم فـراهم مـیآورد (پایـا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Descartes
3. Kant
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 .)68 :1387همچنین با این شرایط مفاهیمی مانند شهروندی نیز مطرح میگردد .شهروندی پویـاترین مفهـوم اجتمـاعی
جامع مدرن تلقی شده اس  .به عبارت دیگر ،باید گف که اسـاس جامعـ مـدنی بـر محـور نهادهـای اجتمـاعی ن ـام
شهروندی شکل گرفته اس  .بهطور کلی شهروندی یك نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یك سلسله حقو متقابـل دولـ
بر مردم و مردم بر دول و همچنین یك احساس مشترک عمومی نسب به هویـ ملـی و اجتمـاعی در یـك محـدودۀ
مشخص اس  .ویژگی اساسی شهروندی نیز وجود اخال مشارک اس (غفاری نسب .)140-139 :1391 ،این تغییـرات
در ادبیات رشتههایی که به مطالعه و پژوهش پدیدههایی شهری میپردازند نیز سبب ایجاد تحوالتی گردید .بهطوری کـه
امروزه در مباحم توسع شهری مسائل انسانی در اولوی قرار گرفته و مفاهیمی مانند مشارک به عنـوان بسـتر اساسـی
دستیابی به توسع شهری مطرح میگردد .بهطور کلی ،فضایی که به دنبال تفکرات مدرنیته شکل گرف  ،زمینـه را بـرای
مطرح شدن مفهوم مشارک فراهم آورده اس .

پیشینۀ تحقیق
رکنالدین افتخاری و بهزادنسب ( ،)1383در مقالهای بـا عنـوان برنامـهریـزی ارتبـاطی ،رویکـردی انتقـادی بـه ن ریـ
برنامهریزی ،با تأکید بر برنامهریزی توسع روستایی به این نتیجه رسیدهاند که رویکرد ارتباطی در برنامهریـزی بـه دور از
کاستیهای رویکرد عقالییگرایی ،واجد ارزشهای الزم برای تحقق فرایند مطلوب برنامهریزی توسع روستایی در کشور
اس و با طراحی و بهکارگیری الگویی بهینه در این زمینه شاهد نهادینه شدن مشارک ن اممند و مؤثر مـردم در عرصـ

برنامهریزی خواهیم بود .حبیبی و سعیدی رضوانی ( ،)1384در مقالهای با عنوان شهرسازی مشارکتی کاوشـی ن ـری در
شرایط ایران با بررسی برخی از مهمترین ن ریههای شهرسازی مشارکتی ،با توجه به شرایط ایران تالش کرده اس تا به
انگارهای تلفیقی دس یابد تا بهوسیل آن بتوان هم ن ریههای مشارک را با یکدیگر مقایسه کرد و هم جایگـاه ایـران را
در زمین شهرسازی مشارکتی مشخص کرد .در انگارۀ تلفیقی نیز سه دست اصلی بـرای مشـارک بـا عنـاوین مشـارک
شعاری ،مشارک محدود و مشارک واقعی را معرفی میکند .نتایج تحقیق نشان میدهد کـه بیشـتر معیارهـای ارزیـابی
مطرحشده در انگارۀ تلفیقی ،طرحهای مشارکتی کشور را در دست مشـارک شـعاری قـرار مـیدهـد .نیـازی ( ،)1385در
مقالهای با عنوان تبیین وضعی مشارک اجتماعی شهر کاشان به این نتیجه رسید کـه در شـهر کاشـان در زمینـههـای
خانوادگی ،محلی و مذهبی ،مشارک وجود دارد ،اما در زمینههای عمـومی و اجتمـاعی نامشـارکتی وجـود دارد .مـاکرانی
( ،)1386در مقالهای با عنوان کاربرد ن ری کنش ارتباطی یورگن هابرماس در شهرسازی :موافقان و مخالفان نتیجهگیری
میکند که برنامهریزی ارتباطی در حکم پارادایم جدید برنامهریزی شهری ،توانایی خود را در مقایسه با مدلهای دیگر به
اثبات رسانده اس  ،اما برای کاربردی کردن هر چه بیشتر آن ،باید موانع موجود در این مسیر را با اجرای تحقیقات ن ری
و عملی و با استفاده از نمونههای مطالعاتی متعدد شناسایی کرد و در مسیر غنیسازی آن گام برداش  .تقوایی و دیگـران

( ،)1388در مقالهای با عنوان تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارک شهروندان در مدیری شهری ،مطالع مـوردی
منطق  4شهر تبریز به این نتیجه رسیدهاند که هر چه احساس مالکی در میان شهروندان بیشتر باشد ،بـه همـان انـدازه
مشارک آنان افزایش پیدا میکند .همچنین معتقدند که هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدماترسانی مدیران شـهری
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بیشتر باشد ،به همان میزان تمایل بیشتری به مشارک در مدیری دارند .زیاری و دیگران ( ،)1388در مقالهای با عنـوان

بررسی مشارک شهروندی و نقش آن در مدیری شهری شهرهای کوچك ،نمونـ مـوردی شـهرهای گلـهدار ،ورزنـه و
هیدج به این نتیجه رسیدند که بین بعد ذهنی مشارک در شهرهای تح مطالعه به عنـوان متغیـر مسـتقل و مشـارک
مردمی ارتباط معناداری وجود دارد و بستر مشارک در شهرهای تح مطالعـه از بعـد ذهنـی و بـهصـورت بـالقوه بـرای

مشارک در مدیری شهری بسیار باالس  .تقیلو ( ،)1390در رسال مقطع دکتری خویش با عنوان بررسی عوامـل مـؤثر
بر مشارک مردم در فرایند توسع روستایی (شهرستان ایجرود – استان زنجان) به این نتیجه رسید که جامع مدنی الزمه
و بستر مشارک مردم در فرایند توسعه اس و در بستر جامع مدنی اس که تشـکلهـای مردمـی تشـکیل و مشـارک
سازمانیافت مردم انجام میگیرد .به ن ر وی از شاخصهای ساختاری که بر مشارک مـردم تأثیرگـذار بـوده و عملکـرد
نهادهای مردمی را با مشکل مواجه میکند ،دخال های سازمانهای دولتی و ضعفهای قانونی اس کـه مشـارک را از
ن ر کیفی و کمی تح تأثیر قرار میدهد .ضعف و فقـدان آگـاهی از زمینـههـای الزم مشـارک  ،نفـوذ دولـ در بدنـ

تشکلهای مدنی و غیره اس  .حسینزاده و دیگران ( ،)1391در مقالهای بـا عنـوان بررسـی عوامـل مـؤثر بـر مشـارک
شهروندی در بین شهروندان شهر خرمآباد به این نتیجه رسیدهاند که بین متغیرهای فایـدهمنـدی مشـارک شـهروندی،
جامعهپذیری مشارک

شهروندی ،اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتمـاعی اقتصـادی رابطـ مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.

همچنین معتقدند که فایدهمندی مشارک شهروندی ،جامعهپذیری مشارک شهروندی و اعتماد اجتمـاعی مهـمتـرین و
تعیینکنندهترین عوامل تأثیرگذار مثب و مستقیم بر مشارک

شهروندی محسوب میشوند .در حالی که پایگاه اجتماعی -

اقتصادی تأثیری غیرمستقیم بر مشارک شهروندی دارد .ربانی و دیگران ( ،)1391در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر رفـاه
اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارک شهروندان در امور شهری مورد مطالعه شهر اصفهان به این نتیجه رسیده اند کـه
هر چقدر مسئوالن شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و از این طریق بر رضایتمندی اجتماعی آنان بیفزایند ،در ایـن
صورت احساس تعلق آنان را به منطق سکونتیشان افزایش میدهند و باعـم افـزایش مشـارک آنـان در امـور شـهری
میگردند .موسوی ( ،)1391در مقالهای با عنوان مشارک اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمای اجتمـاعی بـه ایـن نتیجـه
رسیده اس که اعتمادپذیری هم در بین شهروندان و هم در بین شهروندان و دستگاههای دولتی از بعـد ذهنـی پـایین و
نامناسب اس و همین باعم شده اس که بعد عینی مشارک اجتماعی ،یعنی شبک تعامالت اجتماعی شکل نگیرد و در
نتیجه مشارک اجتماعی تحقق پیدا نکند .پاتنام ( ،)2000اعتقاد دارد که عل تفاوت مشـاهدهشـده در اوضـاع اقتصـادی
مناطق مختلف ایتالیا ،تفاوت در سرمای اجتماعی این مناطق اس  .همچنین به اعتقاد وی یك هـمبسـتگی قـوی میـان
سنجههای مشارک مدنی و کیفی دول ها در مناطق مختلف ایتالیا وجود دارد .لـی ( ،)2006اعتقـاد دارد کـه بـرای افـزایش
مشارک شهروندان در امور مختلف شهری ،اعتماد نهادی و وجود آن ضروری و تعیینکننده اس  .حسن و همکـاران (،)2011
تأکید دارند که فرایندهای مشارکتی برای تحقق به منابعی نیاز دارند که به این شرح اس  :زمان ،تالشهای سازمانی ،ارتباطات
و تعهد روشن .پارس و همکاران ( ،)2012نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که مشارک نقش مهمی در برنامههـای بازسـازی
شهری دارد .همچنین بین توسع شبکههای حکمروایی مشارکتی با نتایج سیاس گذاری و عناصر ساختاری قبل ،ن یر موقعی
محالت در ن ام شهری یا دسترسی و ویژگیهای سرمای اجتماعی محلی یك ارتباط دیالکتیك وجود دارد .هـاوکینز و وانـ
( ،)2012یك مدل مفهومی را برای حکوم توسع پایدار پیشنهاد دادهاند .در مدل پیشنهادی نگارندگان بـر تعامـل و همیـاری
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میان دول های محلی ،ساکنان جامعه و سازمانها تأکید وجود دارد .در بیشتر تحقیقات ارزشمند ذکرشده نبود اعتمـاد و ضـعف
جوامع مدنی سبب عدم شکلگیری و به فعلی نرسیدن مشارک میگردد .منتها این سؤال مطرح میگردد که چرا این اعتمـاد
شکل نمیگیرد و چرا با استقرار متعالیترین نمودهای جامع مدنی در روستاها و شهرهای کشور در قالب شوراهای روسـتایی و
شهری ،باز هم مفهوم مشارک صورت عینی و رسمی به خود نمیگیرد .تحقیق حاضر در حد توان خویش سعی در تبیین این
مسئله دارد .در راستای این تبیین نیز بر کیفی ارتباطات بین ارکان اصلی شهر یعنی شهرداری (ادارهکننـدۀ شـهر) ،شـهروندان
(ادارهشوندگان) و شورای شهر (نمود جامع مدنی) تأکید دارد با این ذهنی که اگر ارتباطات بین این ارکان تحریف نشده باشد،
میتوان با اعتمادسازی زمینههای الزم را برای مشارک فراهم آورد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر در سه مرحل توصیف ،تبیین ،تحلیل و ارائ راهکار به انجام میرسد .در مرحلـ اول وضـع موجـود منطقـ
تح مطالعه در زمین مشارک شناسایی و توصیف میگردد .در مرحل دوم ،وضع موجود در منطق تح مطالعـه (شـهر
گرگان) بر اساس ن ری کنش ارتباطی تبیین میشود .همچنین در ارائ راهکارها و پیشنهادها نیز سعی میگردد با رویکرد
رهاییبخش و انتقادی این مهم صورت گیرد .با این تفاسیر میتوان گف روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی و در قالب
روششناسی چندگان کمی و کیفی اس .

روش گردآوری اطالعات
جمعآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق نیز در دو مرحل کتابخانهای و میدانی صورت میگیرد .در مرحل میدانی از ابزارهایی
همچون پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده استفاده میشود .پرسشنام بهکاررفته در تحقیق نیز در دو سطح شهروندان شهر
گرگان و کارکنان شهرداری و شورای شهر گرگان تکمیل شده اس  .تعداد حجم نمونه در زمین پرسشنامـ مربـوط بـه
شهروندان از طریق فرمول کوکران و جمعی سال  1390شـهر گرگـان 384 ،نمونـه ،و در زمینـ کارکنـان شـهرداری و
شورای شهر گرگان نیز  21نمونه انتخاب شده اس .
در این قسم متغیرهای به کاررفته برای تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق و چارچوب انتخاب آنها شرح داده میشود .در
مرحل اول تحقیق همانگونه که ذکر شد ،وضع موجود مشارک توصیف میشود .در این راستا مشارک در دو بعد عینـی
و ذهنی بررسی میگردد .در بعد ذهنی به تمایل به مشارک و روحیـ مشـارک طلبـی در سـطح شـهروندان و کارکنـان
شهرداری و شورای شهر گرگان تأکید میگردد .در بعد عینی نیز مشارک در بعد رسـمی (نهـادی) بررسـی مـیشـود .در
مرحل دوم تحقیق ،وضع موجود مشارک در فضای شهر گرگان از طریق ن ری کنش ارتباطی هابرماس تبیین و سـعی
میشود چرایی و نحوۀ ارتباط عوامل مختلف برای شکلدهی وضع موجود تبیین گـردد .در ایـن زمینـه و بـا ایـن مبنـای
ن ری که مشارک در اثر ارتباطات سالم و تحریفنشده با مشخص عقالنی حاصل میگردد ،وضع موجود مشـارک در
فضای شهر گرگان از طریق عوامل و شاخصهایی که شکلدهندۀ یك ارتباط تحریفنشـدهانـد ،تبیـین مـیشـوند .ایـن
عوامل زمینه ساز ارتباط عبارتند از :کنش غیرابزاری ،اعتماد اجتماعی (عمومی و نهادی) و نگرش انتقادی .فرایند فـو در
شکل  1برای همزبانی بهتر میان نگارندگان و خوانندگان بهصورت گرافیك ارائه میگردد.
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شکل  .1فرایند انتخاب متغیرها برای شناخت ذهنیت مورد نظر

محدودة تحت مطالعه
گرگان از شهرهای شمالی ایران و مرکز استان گلستان اس  .این شهر تقریبـاً در فاصـل  400کیلـومتری شـمال شـرقی
تهران و  30کیلومتری دریای کاسپین قرار دارد .بر اساس سرشماری سال  ،1390جمعی این شـهر  329536نفـر بـوده
اس  .مساح این شـهر نیـز تقریبـاً  1/699کیلومترمربـع اسـ (میرکتـولی و دیگـران .)22 :1391 ،شـکل  2موقعیـ
جغرافیایی منطق تح مطالعه را نشان میدهد.
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کشور ایران

استان گلستان

شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحت مطالعه

یافتههای پژوهش
در این قسم یافتههای حاصل از پرسشنامه در دو سطحی که اشاره شد ،بررسی میشود.
توصیف فضای مشارکت در بین ارکان اصلی شهر گرگان
جدول  1این فضا را در دو بعد ذهنی و عینی در سطح شهروندان و کارکنان شهرداری و شورای شهر گرگان نشان
میدهد.

جدول  .1کیفیت فضای مشارکت دو بعد ذهنی و عینی در سطح شهروندان و کارکنان شهرداری و شورای شهر گرگان

هدف

ابعاد
ذهنی

ترسیم فضای مشارک در شهر
گرگان

عینی

سطوح

میانگین پاسخها

شهروندان

2/7

کارکنان شهرداری و شورای شهر

3/2

شهروندان

1/3

کارکنان شهرداری و شورای شهر

2/5

1

این جدول نشان می دهد که مشارک از بعـد ذهنـی آن یعنـی تمایـل بـه مشـارک در بـین شـهروندان و کارکنـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به خاطر اینکه پرسشها بهصورت طیف پنجگزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) طراحی شدند .مقدار  2/5به عنوان حد متوسطط در
نظر گرفته شده است.
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شهرداری و شورای شهر گرگان ،مناسب و باالتر از حد متوسط اس  .منتها کیفی مشارک رسمی شهروندان با نهادهای
ادارهکنندۀ شهر (شهرداری و شورای شهر) مناسب نیس ( )1/3و بسیار پایینتر از حد متوسط اس  .هر چند ایـن بعـد در
میان کارکنان شهرداری و شورای شهر گرگان مناسب اس  .این موارد نشان میدهد که هر چند بهطور بالقوه شـهروندان
گرگان دارای تمایل ذهنی به مشارک اند ،این ذهنی در عرص عمل به فعلی نمیرسد و مشاهده مـیشـود کـه میـزان
مشارک نهادی این افراد پایین اس .
تبیین فضای مشارکت ترسیمشده در بین ارکان اصلی شهر گرگان
در این قسم برای تبیین فضای ترسیمشده ،همانطور که در بخش متغیرهای تحقیق اشاره شد ،از عوامل سازندۀ یـك
ارتباط سالم و تحریفنشده بر طبق ن ری کنش ارتباطی هابرماس استفاده میشود (جدول .)2

جدول  .2تبیین فضای مشارکت موجود در بین ارکان اصلی شهر گرگان

هدف

متغیرها

سطوح

میانگین پاسخها

کنش ابزاری

4/2

کنش غیرابزاری

1/8

نگرش انتقادی

شهروندان

1/9

تبیین فضای مشارک موجود

اعتماد عمومی

2/2

در بین ارکان اصلی شهر

اعتماد نهادی

1/2

گرگان بر طبق عوامل سازندۀ

کنش ابزاری

3/8

یك ارتباط سالم و تحریفنشده

کنش غیرابزاری
نگرش انتقادی
اعتماد عمومی
اعتماد نهادی

کارکنان شهرداری و شورای
شهر گرگان

2/2
2/3
2/3
2/8

(منبع :اطالعات اخذشده از پرسشنام تکمیلشده)

این جدول به نوعی فضای ترسیمشده در جدول  1را تبیین میکند .در جدول  1مشاهده میشود که مشارک نهـادی
شهروندان پایین اس  .این وضعی را بر طبق جدول  2میتوان اینگونه تبیین کرد که میزان اعتماد نهـادی پـایین آنهـا
این وضعی را بهوجود آورده اس  .بهطوری که اظهار میداشـتند در فضـای اجتمـاعی موجـود در شـهر امکـان انتقـاد و
انتقادپذیری محدود اس  .کنشهای اشخاص بیشتر برای اهداف خویش اس و کنشهای غیرابزاری در بین آنهـا پـایین
اس  .شاید همین عوامل باشد که مانع از عینی یافتن تمایل ذهنی باالی آنها برای مشارک گردد .این وضعی در بـین
کارکنان شهرداری و شورای شهر نیز تقریباً به همین منوال اس  ،منتها این گروه میـزان اعتمـاد نهـادی خـویش را بـاال
اظهار میکردند .در حالی که شرایط را برای داشتن نگرش انتقادی مناسب نمیدانستند .همچنـین کارکنـان شـهرداری و
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شورای شهر در مصاحبه با نگارندگان اظهار میداشتند که بیشتر مراجعههای شهروندان به آنها برای اهداف شخصیشـان
اس  .همچنین کارکنان شورای شهر اظهار می داشتند شهروندان آشنایی زیادی با حیط وظـایف شـورای شـهر (فلسـف
پیدایش) به عنوان یك جامع مدنی ندارند و غالباً درخواس هایی دارند که با حیط کاری و فلسف پیدایش ایـن نهـاد در
تضاد اس  .جدول  3کیفی مراجعات شهروندان به شورای شهر گرگان را در سال  92تا  93نشان میدهد.

جدول  .3انگیزة مراجعات شهروندان به شورای شهر گرگان طی سال  1392تا 1393

عل مراجعه

درصد

کم کردن میزان تخلفات ساختمانی

22

معرفی به ادارهها و سازمانهای مختلف ن یر کمیت امداد ،تأمین اجتماعی ،بانكها و...

47

کارهای متفرقه ن یر امور سربازی ،دریاف وام ،استخدامی و...

31

(منبع :بایگانی نامههای ثب شده در دبیرخان شورای شهر گرگان ،طی سالهای )1392-1393

این جدول نشان میدهد که شهروندان آشنایی چندانی با فلسف پیدایش شورای شهر به عنوان نمودی از جامع مدنی
ندارند و بیشتر خواستهها و مطالباتشان نیز خارج از چارچوب این نهاد اس  .بیشتر شهروندان شورای شهر را نهادی دولتی
و نه یك جامع مدنی میدانند .همچنین انگیزۀ بیشتر مراجعات نیز کنشهای ابزاری بوده اس .

تحلیل یافتهها
در این قسم سعی میگردد با توجه به مبانی ن ری و یافتههای تحقیق به دو سؤال اصلی مطرحشده در مقدمه و پیشین
تحقیق پرداخته شود .در آن دو قسم عنوان شد که نبود اعتماد و ضعف جوامع مدنی سبب عدم شکلگیری و به فعلیـ
رسیدن مشارک میشود .منتها این سؤال مطرح میگردد که چرا این اعتماد شکل نمیگیرد و چرا با استقرار متعالیتـرین
نمودهای جامع مدنی در روستاها و شهرهای کشور در قالب شوراهای روستایی و شهری ،باز هم مفهوم مشارک صورت
عینی و رسمی به خود نمیگیرد .در زمین سؤال اول نتایج تحقیق نشـان مـیدهـد کـه عـدم آراسـته بـودن تعـامالت و
ارتباطات ارکان اصلی شهر با یکدیگر بر طبق اصول ن ری کنش ارتباطی ،سبب فاصل این ارکان با یکدیگر شده و ایـن
فاصله سبب پایین بودن اعتماد بین آنها شده اس  ،بهطوری که کنشهای ابزاری ،عدم اعتقاد به نگرش انتقادی ،اعتمـاد
عمومی و نهادی پایین ،مشخصات فضای موجود اس  .شاید اصول ن ری کنش ارتباطی و آراسته شدن ارتباطات ارکـان
اصلی شهر گرگان با یکدیگر بر طبق اصول کنش ارتباطی بتواند این فضا را تغییر دهد و سبب نزدیکی و اعتمادزایی ایـن
ارکان شهر به یکدیگر گردد .همچنین در زمین سؤال دوم (چرا با استقرار متعالیترین نمودهای جامع مدنی در روستاها و
شهرهای کشور در قالب شوراهای روستایی و شهری ،باز هم مفهوم مشارک صورت عینی و رسمی به خـود نمـیگیـرد)
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باید به مفاهیم مدرنیته ،مدرنیسم 1و مدرنیزاسیون 2اشاره گردد .همانطور که در قسم مبانی ن ری مطرح شد ،مدرنیتـه
یك رویکرد عقالنی اس که بازتاب آن حرک پیوسته به جلو اس  .مدرنیته نو شدنی اس که در فکر یا در عـالم خـارج
ر میدهد و غالباً از پیش برنامهریزیشده نیس و به عزم کسی پدید نیامده و به عزم کسی هم عون نمیشود .حقیق
و روح عصر جدید ،مدرنیته اس و تحقق آن مبتنی بر تأسیس مبانی مدرن در تفکـر بشـر اسـ  .ایـن مفهـوم در مسـیر
تاریخی خود با مسئل تغییر شکل شـهرها و رشـد شهرنشـینی و پیـدایش نهادهـای جدیـد اجتمـاعی ،حضـور مـردم در
عرصههای مختلف و ایجاد ن ام های قانونی همراه شده اس  .منتها مدرنیسم نوعی ایدئولوژی اس که در پی جـایگزین
کردن نو به جای کهنه اس و نو و مدرن را برتر از کهنه میداند .مدرنیسم اعران و نمود بیرونی تفکر مدرن اسـ و در
این صورت فرایندی اس برنامهریزیشده که عزم فرد یا افرادی آن را رهبری و هدای میکند .همچنـین مدرنیزاسـیون
اجرایی ترین الی این فرایند اس  .به عبارتی ،هنگامی که تفکر مدرن و مدرنیته در قالب مدرنیسمهـای گونـاگون لبـاس
حضور در عرصههای ملموس زندگی بشر را بر تن میکند ،مدرنیزاسیون در حال شکل گیری اسـ  .یعنـی مدرنیزاسـیون
عملی اس که منتج از مدرنیسم و مبتنی بر مدرنیته و افکار مدرن اس (جابری مقدم .)25-26 :1384 ،موارد فو نشان
میدهد که مدرنیته مقدم بر مدرنیسم و مدرنیزاسیون اس و مدرنیسم و مدرنیزاسیون بـر پایـ تفکـرات مدرنیتـه شـکل
میگیرد .منتها این فرایند در کشورهای درحالتوسعه به مانند ایران برعکس بوده اس  .در واقع این کشورها بدون داشتن
تحوالت مدرنیته سعی در مدرن کردن خویش از طریق مدرنیزاسیون بهصورت برنامهریزیشده دارند .در حالی که مدرنیته
فرایندی اس که بهصورت خودجوش در اذهان اتفا میافتد .این عدم تطابق سبب شده اس که نمودهـای مدرنیتـه در
این کشورها به عینی نرسیده و حال شعاری به خود گیرند .به عبارتی جریان نوگرایی (مدرنیسم) در ساختارهای شهری
ایران ،بدون پیشزمینـ نـووارگی (مدرنیتـه) در زیرسـاخ هـای فرهنگـی ،و تنهـا در جریـان روسـاختی بـه نـوپردازی
(مدرنیزاسیون) در شهر تبدیل میشود (رستمزاده و همکاران .)178 :1389 ،این انقطاع فرهنگی سبب میشـود نمودهـا و
اعرانهای بیرونی مدرنیته در ساختار مدیری شهری ایران به مانند شوراهای شهر نتواند معنای خویش را انتقـال دهـد،
چرا که بسترها و زمینههای بایست این انتقال فراهم نیامده اس  ،همانطور که یافتههای تحقیق در جدول  3نیـز نشـان
می دهد که شهروندان آشنایی چندانی با فلسف پیدایش شوراهای شهر ندارند .شاید این تقدم مدرنیسم و مدرنیزاسیون بـر
مدرنیته پاسخی باشد بر اینکه چرا با استقرار متعالیترین نمودهای جامع مدنی در روسـتاها و شـهرهای کشـور در قالـب
شوراهای روستایی و شهری ،باز هم مفهوم مشارک صورت عینی و رسمی به خود نمیگیرد .بهطور کلی ،میتوان گفـ
که برای تحققِ مشارک  ،زمینههای فرهنگی و اجتماعی الزم اس که در کشورهای توسعهیافتـه ایـن زمینـههـا در اثـر
تحوالت مدرنیته فراهم آمده اس  .منتها در ایران به دلیل انقطاع فرهنگی و نوگرایی به فراموش شدن ارزشها ،اصال ها
و هنجارهای اجتماعی کهن ایرانی در ساختارهای کالنشهری منتهی مـیشـود (رسـتمزاده و همکـاران )178 :1389 ،و
مفاهیم برآمده از تفکرات مدرنیته همچون مشارک در هنگام تحقق را با دوگانگی روبهرو میگرداند .در اثر این دوگانگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modernism
2. Modernisation
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اس که با وجود هم تأکیدهای کارشناسان و حتی تغییر ساختار مدیری شهری (تشـکیل شـوراها) تحقـق نیـافتن ایـن
مفهوم به عنوان مانعی مهم در راستای دستیابی به توسع شهری مطرح اس  .شکل  3به توعی تفسیر این موارد اس .

نیاز
عمومی

واقعیت

خواست

افسانه

حاکمیت

پشتوانۀ

انقطاع از

تاریخی و

تاریخ و

فرهنگی

فرهنگ

شکل  .3روند مدرن شدن سرزمینهای شمال و جنوب
(جابری مقدم)260 :1384 ،

نتیجهگیری :متن فضایی و تحقق مشارکت
در این قسم از ن ریات لوفور 1و سوجا 2برای جمعبندی استفاده میگردد .به اعتقاد لوفور ،فضا یك تولید اجتماعی اس .
به این معنا که در تولید آن مجموع هستیهای اجتماعی افراد در کنش متقابلی که با یکـدیگر برقـرار مـیکننـد ،سـبب
می شوند فضا شکل گیرد .به عبارتی ،وی فضا را محصولی اجتماعی ناشی از روابط انسانها با یکدیگر میدانـد (جـوان و
دیگران .)3 :1392 ،لوفور فضا را نه موجودی ذهنی و نـه موجـودی عینـی مـیدانـد بلکـه از دیـد وی ،فضـا واقعیـ و
مجموعه ای از روابط و اشکال اجتماعی اس  .هدف لوفور از این اندیشه از یك سو متندار کـردن فضـا و نشـانهشناسـی
حاصل از آن اس و از دیگر سو ،او در پی آن اس که با تلفیق فضای ذهنی با بسـترهای اجتمـاعی و فیزیکـی آن ،ایـن
ذهنی را به درک سیاسی و اقتصادی دخیل کند .در واقع او با بیان تثلیثی ادراکی پیرامون سه فضـای عینـی ،انتزاعـی و
فضای بازنمایی 3ن ری تولید فضا را بیان میکند .از این رو فضا تولید میشود و سازمان مییابد .فضای جغرافیایی فضای
اجتماعی اس و صورتها و ساخ های آن آفریدۀ کنش انسانی اس (سقایی و دیگران .)95 :1391 ،موارد فـو نشـان
می دهد که لوفور عالوه بر فضاهای عینی و انتزاعی بر فضای سومی در قالب فضای بازنمایی تأکید دارد .همچنین سـوجا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lefebvre
2 .Soja
3. Representation of space
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نیز با تأکید بر فضامندی ،1به وجود فضای سومی به نام فضای زندگی اشاره دارد و فضامندی را دارای سه فضـای حسـی
– عینی ،فضای ادراکی – ذهنی و فضای سوم که همانا فضای زندگی اس میداند (صادقی .)62 :1393 ،بر طبـق ایـن
ن ریات اگر تولید فضا و فضامندی را محصولی اجتماعی در ن ر بگیریم ،میتوانیم مـتن فضـایی شـهر گرگـان را بـرای
مکتوب کردن مفهوم مشارک بهتر تبیین کنیم .نتایج تحقیق نشان میدهد کـه در مـتن فضـایی موجـود شـهر گرگـان
فضاهای عینی و ذهنی برای مکتوب شدن مفهوم مشارک مناسباند .چرا که نمودهای عینـی ماننـد سـاختمان شـورای
شهر (فضای عینی) و همچنین تفکر به وجود آوردن شوراهای شهر (فضای ذهنی) برای این امر وجود دارند .حال چرا بـا
فراهم بودن این دو فضا ،باز هم مفهوم مشارک در متن فضایی شهر گرگان مکتوب نمـیگـردد جـواب ایـن سـؤال را
میبایستی در فضای سوم (فضای بازنمایی /فضای زندگی) جس وجو کرد .با توجه به یافتههای تحقیق میتوانیم نتیجـه
بگیریم که فضاهای عینی و ذهنی موجود در شهر گرگان نتوانستهاند فضای زندگی و اجتماعی شهر گرگـان را در جهـ
مکتوب شدن مشارک آماده کنند .به عبارتی ،فضای اجتماعی (فضای زندگی و فضـای بازنمـاییشـده) در شـهر گرگـان
مناسب فضاهای عینی (ساختمانهای جوامع مدنی مانند شورای شهر) و فضاهای ذهنی (فلسف پیدایش شـوراهای شـهر
به عنوان نمود جوامع مدنی) نیس  .به خاطر همین پارادوکس اس که مفهوم مشـارک در مـتن فضـایی شـهر گرگـان
مکتوب نمیگردد .چرا که فضاهای عینی و ذهنی از دل فضای اجتماعی شهر برنخاستهاند و به عبارتی بر تـن ایـن فضـا
دوخته شدهاند ،بدون اینکه این ردا (فضاهای عینی و ذهنی) در حد و اندازههای تن مـورد ن ـر (فضـای اجتمـاعی شـهر
گرگان) باشد .به همین خاطر اس که معنای نهایی و متعالی این دو فضا در فضای سوم به عینی نمیرسـد .بـه همـین
سبب در متن فضای (موجود) شهری گرگان امکان تبدیل شهرنشینان به شهروندان و به دنبال آن تحقق مشارک فراهم
نیس  .چرا که نتایج نشان میدهد که شهروندان اعتقادی به نگرش انتقادی ندارند .همچنین میزان اعتمـاد آنهـا نیـز بـه
اداره کنندگان شهر پایین اس  ،با مفهوم و فلسف پیدایش شورای شهر به عنوان نمود جامع مدنی آشنایی چندانی ندارنـد
و همچنین اعتقاد دارند که ارتباطات و تعامالت اشخاص نیز بر طبق عقالنی ابزاری اس (پارادوکس فضاهای ذهنـی و
عینی با متن فضای اجتماعی و زندگی شهر گرگان) .مشخص اس کـه در چنـین مـتن فضـایی امکـان مکتـوب شـدن
مفاهیمی مانند مشارک موجود نیس  .چرا که نقش اصلی فضای شهری در فراهم آوردن امکاناتی برای تسـهیل روابـط
انسانها با یکدیگر تعریف می شود .فضای شهری با تسهیل جریان شهروندی از طریـق حـس تعلـق انسـان بـه محـیط
(فضای ساختهشده از جنب کالبدی) و به اجتماع (از طریق تسهیل کنشهای متقابل انسانها با یکدیگر) حیات مدنی را به
کالبد شهر تزریق خواهد کرد (رهنمایی و اشرفی .)37 :1386 ،متنها فضای اجتماعی شهر گرگان این زمینـههـا را فـراهم
نمیآورد .شکل  4نکتههای ذکرشده را برای همزبانی بهتر نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatiality
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پشتوانههای فرهنگی  -تاریخی

فضاهای ذهنی و
تغییر در ساختار ادارۀ شهرها به

تغییر در ساختار ادارۀ شهرها به

عینی منبعث از

پشتوانههای فرهنگی  -تاریخی

خواست حاکمیت بدون پشتوانههای فرهنگی

آن

 -تاریخی

جایگزینی حکمروایی

تشکیل جوامع مدنی

شهروندی به جای

مطرح شدن حکمروایی

تشکیل جوامع مدنی به

شهرنشین بودن یا حتی

به جای حکمرانی با

پشتوانههای فرهنگی

شهرنشینی (القای

به جای حکمرانی بدون

خواست حاکمیت

قوممند و محلهمند بودن

فراهم بودن زمینهها

 -تاریخی (تشکیل

معنای شهروندی)

فراهم بودن زمینهها

(تشکیل شوراهای شهر)

(عدم انتقال معنای
شهروندی)

شوراهای شهر)

مشارکت ارکان اصلی شهر با یکدیگر برای

عدم مشارکت ارکان اصلی شهر با یکدیگر

ایجاد فضایی بهتر برای زندگی

شکل  .4فضاهای اجتماعی مانع و زمینهساز تحقق مشارکت
(منبع :مطالعات نگارندگان)

ارائۀ راهکارها با رویکرد رهاییبخش
اگر بنا به تعبیر لوفور فضا را تولیدی اجتماعی بدانیم که از روابط انسانها با یکدیگر بهوجود میآیـد ،مـیتـوانیم بگـوییم
ن ری کنش ارتباطی در صورت بومیسازی میتواند این فضا را به شکل مناسبی ارائه دهد .چرا که این ن ریه بـه دنبـال
متعالی کردن ارتباطات انسان ها با یکدیگر از طریق عقالنی ارتباطی اسـ و بـا متعـالی شـدن ایـن ارتباطـات ،فضـای
اجتماعی تولیدشده نیز متعالی شده و فضای جدیدی خلق میشود که سبب نزدیکی انسانهـا (در قالـبهـا و نقـشهـای
مختلف) به یکدیگر میشود و به دنبال آن زمینههای الزمه برای مشارک آنها برای توسع مکان زندگی فراهم میآید.
در ادامه ،راهکارهایی برای حل دوگانگی مطرحشده در قسمت قبل بر مبنای نظری تحقیق ارائه میگردد.
 آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصول مورد ن ر کنش ارتباطی به مانند عقالنی ارتباطی به جای عقالنیابزاری.
 آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصول مورد ن ر کنش ارتباطی به مانند نگرش انتقادی. آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصول مورد نظر کنش ارتباطی در راستای اعتمادزایی. آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصول مورد نظر کنش ارتباطی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی. آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصول مورد نظر کنش ارتباطی در راستای القای شهروند بودن به جایشهرنشین بودن در جهان زیست ساکنان شهرها.
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 مدرنیزاسیون فضای شهرها بر بستر فراهمآمده از بنمایههای فکری مدرنیته (که در این صورت نمودهای برخاستهاز این مدرنیزاسیون نظیر شوراهای شهر بهتر میتوانند معنای خویش را انتقال دهند).
 تغییر شیوۀ ادارۀ شهرها از حالت حکمرانی به حکمروایی (به دنبال آراسته شدن فضای ارتباطات شهرها با اصولمورد نظر کنش ارتباطی).
 -ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها در راستای اعتمادزایی.
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