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  نظریه انتقادي، کنش ارتباطی و سیاستگذاري شهري
  

  1زهرا ادهم
  شهرسازي، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، دانشکده شهرسازيدانشجوي دکتري 

  2محسن اسماعیلی 
  دانشجوي دکتري شهرسازي، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، دانشکده شهرسازي

  آیلین شیدایی
  ریزي شهري، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، دانشکده شهرسازيکارشناس ارشد برنامه

  چکیده 
هاي واپسین قرن بیستم و ناکارآمدي رویکردهاي صرفا علمی و ابزاري در هاي اثباتی و علمی در دههنارضایتی نسبت به نظریه

اوج . ها بخصوص حوزه علوم انسانی نمودپردازان را متوجه لزوم ارتباط نظریه و عمل شهرسازي با دیگر رشتهشهرسازي، نظریه
هاي انتقادي هابرماس و به خصوص اندیشه» فرانکفورت«ریزي، با تولد مکتب انتقادي اتی برنامههاي اثبها نسبت به نظریهتردید

در جامعه مدرن از » سلطه«به عنوان ابزار » عقالنیت فنی و ابزاري«هابرماس با انتقاد از . مصادف شد» کنش ارتباطی«در باب 
گونه از عقالنیت مبناي جدیدي را براي د؛ از نظر هابرماس اینسخن به میان آور» عقالنیت ارتباطی«بدیل این عقالنیت یعنی 

نظریه پردازان متعددي چون فورستر، . آوردهاي ابزاري و بروکراتیک فراهم میخلق دانش انسانی و رهایی او از سلطه نظام
را بر پایه رویکرد انتقادي  پردازي خودهیلی، اینز، هوك، سیگر بیش از دیگران متوجه این رویکرد شدند و کانون اصلی نظریه

در » توافق«و » مذاکره«، »کنش ارتباطی«، »همکارانه/ ریزي ارتباطیبرنامه«استوار نمودند؛ براساس نظریه » عقالنیت ارتباطی«
  .آیندریزي به حساب میریزان براي برنامهاي، مهمترین منابع اطالعاتی برنامههاي تخصصی و حرفهکنار عقالنیت
عقالنیت «هاي مکتب انتقادي فرانکفورت مورد بررسی قرار گرفته و سپس اندیشه مقاله در گام نخست، اندیشهدر این 

ریزي هاي ورود این دیدگاه به نظریه برنامههاي نقادي آن مورد تحلیل واقع شده است؛ سپس زمینههابرماس و حوزه» ارتباطی
در » ارتباطی«هاي مختلف بندي دیدگاهبررسی واقع شده و درنهایت طبقه مورد» همکارانه/ ریزي ارتباطیبرنامه«تحت عنوان 

ریزي برنامه«دهد که هاي نظري این مقاله نشان مییافته. شهرسازي و اصول و معیارهاي عملی آن مورد کاوش واقع شده است
برخوردار بوده و » عقل عملی«و » اطیعقل ارتب«، »عقل فنی«از ظرفیت مناسبی براي تمهید وحدت از دست رفته میان » ارتباطی

  .برخوردار است -حتی در جوامع توسعه نیافته - هاي یکپارچه سیاستگذاري در شهرسازياز توانمندي باالیی براي خلق نظام
  

  .1ریزي همکارانه، برنامه6ریزي ارتباطی، برنامه5، کنش ارتباطی4، مکتب فرانکفورت3نظریه انتقادي :واژگان کلیدي
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