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Public interest has always been a controversial concept in spatial planning
theories. The controversies over the concept imply a critical disagreement on
what public interest is and if it exists at all. These have led to the
development of multiple theories, challenging the legitimacy of planning.
This article emphasizes the importance of addressing the question of public
interest. However, it has not aimed to find an ultimate answer to the
question; rather, it has focused on understanding the nature of the
disagreements on this concept through the formulation of the different
responses to this question. Accordingly, it has put its finger on the various
ontological perspectives on the relation between the social and the individual
by applying the meta-synthesis method and aimed to understand the trace of
these perspectives on the conceptualization of public interest in the twelve
most influential traditions on planning theory and practice. The article
indicates the dominance of four approaches to the public interest in spatial
planning, including individualism, universalism, pluralism, and critical
tradition. In terms of these approaches, the article has addressed three
questions: what is the nature of the relation between the social and the
individual; what does constitute the public interest; and how does the socalled public interest actualize, especially in spatial planning?
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مقاله پژوهشی

ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
فصلنامه 


مفهومپردازیازمنفعتعمومیدر

بهسویچارچوبیبرای


سمیه زندیه
مظفر صرافی



دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استاد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال3063/60/31 :

برنامهریزیفضایی 


چکیده
منفعتعمومیمفهومیپرمناقشهدرنظریههایبرنامهریزیفضاییبودهاست.اینمناقشات،باداللتبرنبود
اندکهمشروعیتبرنامهریزیرابهچالشبکشند.اینمقالیه


وگاهتاجاییپیشرفته
ریزیفضاییشده

برنامه
باتأکیدبرضرورتپرداختنبهاینمفهومبنانداشتهکهپاسخیقطعییوایاییبیهپرسیشچیسیتیمنفعیت
بندیپاسخهیاییبیودهاسیتکیهبیه

عمومیبدهد،بلکهبامقدمدانستندرکاینمناقشات،درپیصورت
پرسشمنفعتعمومیدربرنامهریزیفضاییدادهشدهاند.بهاینمنظیورایینمقالیه،بیابیهکیارگیریروش

تاریخ پذیرش3063/60/31 :

ینظریههایمختلفییدرودربیارهی


)مفهوممنفعتعمومی،منجربهتوسعه
وفاقبرسرچیستی(وبودونبود

طهیبینامراجتمیاعیوامیر
فراترکیبکیفی،بردرکچشماندازهایهستیشناسانهیمختلفدربارهیراب 
نظریهوعم برنامهریزیفضاییدردوازدهسنتفکریاثرگذاردربرنامهرییزیبیییرد.اییندوازدهسینت
نشانازالبهیچهاررهیافتفردگرا،جهانشمول،تکثرگراوانتقیادیبیهمنفعیتعمیومیدربرنامیهرییزی
فضاییدارند.درچارچوباینچهاررهیافتاینمقالهبهسهپرسشپرداختهاست:چهپیوندیمیانفیردو

ISSN: 2476-5864

فردیتأکیدکردهوبرآنبودهاستتارداینچشمانیدازهارابیرشیک گییریمفهیوممنفعیتعمیومیدر


اجتماعوجوددارد؛آنچهمشترکوشک دهندهیمنفعتعمومیاستچیست؛وچیونیهمییتیوانآنرا
تحققبخشید؟

مقالهحاضربرگرفتهازرسالهدکتریسمیهزندیه،دانشیاهشهیدبهشتیاست .
نویسندهمسئول s.zandieh@sbu.ac.ir:

eISSN: 2476-6402

کلیدواژهها :منفعت عمومی ،فردگرایی ،تکثرگرایی ،جهانشمولگرایی ،رهیافت انتقادی.
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طرح مسئله
دربارهی فضای

ایدهای 
برنامهریزی فضایی باهدف اصالح و هدایت فضا ،در جستجوی  

دربارهی خوب و بد ،و درست و الط

پرسشهایی 

نرو ناگزیر ،با 
«خوب» است و ازای 
دربرنامهریزی بودهاستو

مناقشهبرانییز 

روبروست .اینکه«خوب» چیستهمواره بحثی 
مفهوم «منفعت عمومی» مفهوم کلیدی در این بحثهاست (ازجمله نیاه کنید به:
;Alexander, 2002a; Alexander, 2002b; Alexandr, 2006a, Alexander, 2010
& Banfield & Meyerson, 1995; Campbell & Marshall, 1998; Campbell
;Marshall, 1999; Campbell & Marshall, 2000; Campbell & Marshall, 2002
Campbell, 2000; Campbell, 2002; Campbell, 2012; Campbell & Fainstein,
;1996; Fainstein, 1982; Fainstein, 2012; Harvey, 1978; Klosterman, 1980
; .)Klosterman, 2012; Moroni, 2004; Moroni, 2006b; Moroni, 2018این

مناقشات،باداللتبرنبودوفاقبرسرچیستی(وبودونبود)مفهوممنفعتعمومی،منجربه
توسعهی نظریههای مختلفی در و دربارهی برنامهریزی فضایی شده و گاه تا جایی پیش

رفتهاندکهمشروعیت برنامهریزیرا بهچالش بکشند.چنیناستکهپرداختن بهمفهوم

بهآنموضوعیحیاتیدربرنامهریزیبودهاست.

منفعتعمومیوفهممناقشاتدرپاسخ 

اینمقالهباتأکیدبرضرورتپرداختنبهاینمفهومبنانداردکهپاسخیقطعیوااییبه
پرسش چیستی منفعت عمومی بدهد ،بلکه با مقدم دانستن درک این مناقشات ،در پی
صورتبندی پاسخهایی است که به پرسش منفعت عمومی در برنامهریزی فضایی داده

شدهاند .

البته که صورتبندی مفاهیم منفعت عمومی در برنامهریزی بحث تازهای نیست.
الکساندر ) (2002aدر یک صورتبندی چهارگانه برداشتهای یکانی ،تجمعی یا
عمومیرامعرفیمیکند.برداشتهاییکانی

گرا،وظیفهگراوگفتیوییازمنفعت 


فایده
آندستهازبرداشتهاییاندکهقائ بهیکمنفعتعمومیواحدورایمنافعشخصیاند.
برداشتهای فایدهگرا ،در مقاب  ،منفعت عمومی را حاص جمع منافع فردی میدانند.

بهجایخوبیپیامدهایکنشیمنفعت
بهدرستیکنشی 
هایوظیفهگراباارجاع 


برداشت
برداشتهایگفتیوییتعییننفعتعمومیرامنوطبهفرایندی

عمومیرامیسنجند؛و 
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تعاملی در میان سهمبران میدانند .صورتبندی الکساندر بر تفاوتهای محتوایی یا
رویهای ،اساستعریفمنفعت (فرد،گروه،اجتماع،حقوقفردی،سهمبران)،نظریههای

مرتبط ،دورنمای ذهنی یا عینی آنها ،و کاربردشان در برنامهریزی دست میگذارند.
)باتأکیدبردوچارچوباخالقیاایتگرا

صورتبندیدییرازکمب ومارشال(2002

گرا،ومعیارهایدییریچوناساسمنفعت(فردگرایاجمعگرا)وعینییاذهنی


ووظیفه
بودن منفعت عمومی قائ به چهار برداشت از منفعت عمومی است :فایدهگرایی و
محور،وگفتیویی.منطبقبراینصورتبندی،دو


،یکانی،حقوق
فایدهگراییتعدی شده

برداشت اول در چارچوب اخالقی اایتگرا و دو برداشت دوم در چارچوب اخالقی
وظیفهگراقاب فهماند.شیدایی وداداشپور ) (2022باهدف مرتبطساختنمفهوممنفعت

گانهای
بندیپنج 


هایمختلف،صورت
عمومیوروشنساختننقشبرنامهریزدربرداشت

گرا،مکتبعدالت،مکتبارتباطی،مکتبنخبهگراومکتب


اند:مکتبفایده

معرفیکرده
(در حال ظهور) جنوب .معیارهای این صورتبندی عینی و ذهنی بودن ،نظریهپردازان،
هایبرنامهریزی،روشهایتحلی ،مقیاسعم و


بران،نظریه

تعمومی،سهم
هدفمنفع
نقشبرنامهریزهستند .

برای ایفای سهمی در این کوششها ،این مقاله بر آن است که عالوهبر گسترش
دامنهی نظریههای موردبررسی نسبت به مقالههای پیشگفته ،از فهم هستیشناسی فرد و

اجتماعدررهیافتهایمختلفبه منفعتعمومیبیافزاید.چراکه برآناستکهریشهی
چشماندازهای
این تنوع نظری در پاسخ به پرسش منفعت عمومی ،متأثر است از  
دربارهینهادبشرواجتماع،

یمتفاوتومجموعهپیشفرضهایمتافیزیکی


شناسانه

هستی
اندییر ،به میانجی این
خیر اایی آنها ،و تجلی این مفاهیم در زندگی اجتماعی .بهبی 
چشماندازهاست که برداشتهایمختلفازمنفعتعمومی(و وجود وعدم آن)ظهور

میکنند .
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روش و مراحل انجام کار
اینپژوهشیکپژوهشیتوصیفیبارویکردکیفیاستوبرایپاسخبهپرسشهایخود
از روش فراترکیب استفاده میکند .فراترکیب قسمی مطالعهی کیفی است که یافتههای
یاصلیخوددرنظرمیگیردوباتلفیقتفسیری

بهمثابه  
داده
پژوهشهایکیفیدییررا 

این دادهها میکوشد تفسیری نو و چارچوب مفهومی دییری بیافریند (Finfgeld-

 .)Connett, 2006این روش در این مقاله شام چهار مرحله است (عابدی جعفری و
امیری :)8931،

مرحلهی نخست -طرح پرسش 
اینمقاله،بناداردبهسهپرسشپاسخدهد :
ماهیترابطهی

میپردازد.چیستیو
هستیشناختیفردواجتماع 
 پرسشنخستبه 
درتفسیرمنفعتعمومیکلیدیاست.چشماندازیکهباوردارداجتماعچیزی

ایندو،
چشماندازیکهبرداشتیکامالًاستعالییازاجتماعدارد،هر
نیستمیر مجموعافراد،و 
یک تفسیریمتفاوتازمنفعتعمومیدارند .بهایناعتنا ،پرسشایناستکهاساساًچه
دییریرابرمیسازد؟

کدامیک
پیوندیمیانهستیشناسیفردیواجتماعیوجودداردو 
 پرسش دوم ،بر اساس پرسش نخست ،بر آن است که عناصر اصلی برای فهم
چیستیمفهوممنفعتعمومیرادرهررهیافتبیابد.پرسشایناستکهآنچهمشترکو
دهندهیمنفعتعمومیاست،چیست؟ 

عمومیوبنابراینشک 
 پرسشسوم کهپرسشیهنجاریناست ،میکوشددریابد کهتفاسیرمختلف از
منفعت عمومی چیونه قاب تحققاند .بر اینمبناپرسشایناست که وظیفهی دولتو
برنامهریزیفضاییچیستوچهداللتهایهنجارینبرایسنجشمنفعتعمومیوجود

دارد؟
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مرحلهی دوم -آمادهسازی فهرست کاملی از مطالعات کیفی
دراینمرحلهفهرستکاملیازمنابعمرتبطبادوازدهسنتفکرییکهبیشترینتأثیررابر
ریزیفضاییداشتهاندیتهیهشد(8شک  .)8


هایبرنامه

نظریه

شکل  .0سنتهای فکری اثرگذار بر نظریههای برنامهریزی فضایی

-

2020

-

2010

-

2000

-

1990

-

1980

-

1970

-

1960

-

1950

2

(مأخذ :جهانزاد 22 :0411 ،و )24

مرحلهی سوم -ارزیابی مطالعات انتخابشده در مرحلهی دوم
گفتهی
در این مرحله منابع بر اساس تواناییشان برای پاسخ به یک یا چند پرسش پیش 
پژوهشاربالشدند .
توانآنهاراهمزماندردورهیافتجایداد.بااین


هاییوجوددارندکهمی
 .8چنانکهدرشک یکپیداستسنت
هامعرفیشدهاند.

حالبراساستأکیداتموردنظردراینسنتهاواهدافمقالهاینسنتهاذی یکیازاینرهیافت

  .2بکارگیریمعادلانیلیسیاصلی برخیواژگاندراینمقالهینظیرلیبرالیزم،نئولیبرالیزمومانندآنها یبهدلی 
جاافتادگیاینواژگاندرمتونفارسیبودهاست.همچنیندرانتخابمعادلفارسیبرایواژگانانیلیسیکمترآشنا

هایمورداستفادهی


ها)ازمعادل

بندی،آپاراتوستسخیر،دالاعظم،ومانندآن

برایخواننده(نظیرآگونیسم،سرهم
مترجمانمعتبرومتخصصمتونفلسفی،اجتماعی،اقتصادیویاسیاسیمرتبطاستفادهشدهاست.
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مرحلهی چهارم -سنتز نتایج و ارائهی یافتهها
دستآمدهازمنابعمنتخب،درچارچوبیکهپرسشهایپژوهش
به 
دراینمرحلهدادههای 
شناسیاجتماع،ماهیتامرعمومیوداللتهایهنجارین)درچهار

فراهممیآورد(هستی

بندیمیشوند .


،تکثرگراوانتقادیبهمنفعتعمومیصورت
رهیافتفردگرا،جهانشمول
پسخوراند بخشی جداییناپذیر از آن
الزم به ذکر است که این فرایند خطی نیست و  
است .

رهیافت فردگرا به منفعت عمومی
هایفردیمقدمبرهرارزشدییریهستند.طبقاینسنتها


هایفردگراارزش
درسنت
پدیدمیآیندکهدرخدمتنیازهایفردی

نهادهاوسازمانهایاجتماعیتنهاازاینجهت 

بزرگمقیاس باید قاب تقلی  ،و قاب ترجمه به

باشند .ازاینرو ،تمام پدیدههای اجتماعی 
راتوصیفمیکنند ( ;Moroni, 2006a: 22-24

گزارههاییباشندکهافرادورفتارهایشان 


.)Moroni, 1994: 82-85سهسنتفکریفردگرایاثرگذاردرتعریفمنفعتعمومیدر
از:فایدهگرایی،لیبرالیزم،ونئولیبرالیزم .

عبارتاند

برنامهریزیفضایی


فایدهگرایی
استواراستوجامعهراچیزینمیداند

گراییبرادعاهایقرصومحکمفردگرایانه 


فایده
یمجموعهی

ی 
کننده
.پسجامعهدرفایدهگرایی بایدتداع 

میرمجموعافرادعضودرآن
کلی ترجیحات افراد باشد .این افراد نیز بر مبنای منافع ،امیال و ترجیحاتشان تعریف
میشوند که تنها معیار مهم برای فایدهگرایان است ( Moroni, 2004: 157; Moroni,


.درباورفایدهگرایان(می ،)88:8911،پایداریجامعهودوامزندگیجمعی

)2006b: 59
هابهشکلیبیطرفانهرعایتشود.اینامردر

تکتک  
انسان
وابستهبهایناستکهمنافع 
ینخست،وظیفه یقوانینوترتیباتاجتماعیاستکهخوشبختیهرفردراطوری

درجه
تأمینکنندکهبیشترینهماهنییممکنراباخوشبختیک داشتهباشد؛ودوم،درگروی
تبلیغ احساس تعلق جمعی و اخالقی افراد به جامعه است ،یعنی رعایت منافع جمعی از
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درون افراد مایه گیرد و در ذهن فرد میان خوشبختی او و خیر اجتماع شراکت
ییناپذیرینقشببندد(همان.)39-39:
جدا 
بهاینترتیب،در فایده گراییهرچیزیکهمطلوبیتجمعیرابیشینهکنددرستو

اخالقیاستواینمی ِبهبهینهسازیاستکهمنفعتعمومیراتعیینمیکند (Moroni,

رانمیتوانخوبیابددانست

چچیز 
).2006a: 24; Moroni, 1994: 85دراینسنتهی 
میراین کهپیامدهایآنخوبیابدباشند.پستنهامعیارداورییکعم اینخواهدبود

کهآیاآنعم درجهانخوشبختیآدمیانراافزایشمیدهدیاخیر(می .)3-1:8911،
گراییهیچقضاوتاخالقیدربارهیترجیحاتفردیندارد.نقشحاکمیتبیشینه


فایده
کردنفرصتهابرایانتخابفردیاستوآزادیبازارابزاریپیییریاینهدفاست

یفایدهگراییایناست


درباره
.نکتهیقاب ذکر 

)(Cambell & Marchall, 2000: 308
که گرچه در سطح نظریه این مکتب بر فرد استوار است ،در عم اما اص ِ فایدهگرا،
کمبهعنوانابزاریبرایتعیینِمسائ ِانتخابعمومی،میانمنافعخصوصیوعمومی
دست 

تمایز میگذارد وبرآناست که دولتدر هدایت و همسو کردنمنافعفردی بامنافع
جمعینقشیضروریدارد) .(Campbell & Marchall, 2002: 174-176
دراینسنت فرضپایهآناستکهبرسراهدافوفاق وجودداردوتنهاقلمرویی
کهبایددرآنبهبررسیپرداخت ،قلمروابزارهاینی بهاهدافاست؛بنابراینتمرکزدر
هاوفایدههایپولیو

اینرویکردبرارزیابیِپیامدهاوسنجشِترجیحاتبراساسهزینه
مالی است .این تحلی متکی بر روششناسی علمی و عقالنیت ابزاری است .گرچه در
اصالحشده هدففراتررفتن ازعقالنیتابزاری است( Alexander, 1998:

فایدهگرایی


)365–366؛ اما این تالشها هم نمیتوانند مانع انتقادات به روشهای ارزیابی تجمعی
.بهاینترتیب،سنجش
رویکردفایدهگراییشوند) (Alexander, 2002a: 228, 230

«عینی»
تحقق منفعت عمومی در این سنت با مجموعهای از تکنیکها نظیر تحلی هزینه-فایده،
برنامهریزنقشی
نجاممیگیرد  .

یبرنامهریزی،ارزیابیاثراجتماع وامثالهما


موازنه
برگهی 

گیریداردودرهمهیمراح ِفرایندبرنامهریزیعینیّتی


تصمیم
خنثیوبیطرفدرفرایند

تاموجهانشمولوجوددارد) .(Campbel & Marchalll, 1999: 469
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لیبرالیزم
درکرهیافتلیبرال بهمنفعتعمومیدر گرویدرکتمایزیاستکه لیبرالیزممیان
جامعهی مدنی ی که عرصهی متعلق به افراد است ی قائ میشود.

حوزههای دولت و 
تفکیک میان این حوزهها در این سنت فکری بر اساس مفهوم «قرارداد اجتماعی» رخ
میدهد .وقتیافرادبرایمحافظتازخود،حقوقمطلقشان رادروضعطبیعیطبقیک

قرارداد اجتماعی به قدرتی برتر واگذار میکنند یک حوزهی عمومی و یک حوزهی
واسطهی


بهایناعتنا،درسنتلیبرالیزمدولتبه
مشروعایجادمیشود.8

خصوصیبهشکلی
قراردادیمیانافرادوبرایصیانتازحقوقآنهاشک میگیردوحقوقاینافرادچیزی
استکه بر هر چیزدییری اولویتدارد.در حوزهیجامعهیمدنیهمهیافراد باهم
برابرند و هرکس در جهت تأمین منافع خود تالش میکند (کاپلستون8932 ،؛ بشیریه،
بهمثابه
گراییایدهیمنفعتعمومی 


بااصالتدادنبهفرد،لیبرالیزمهمسوبافایده
 .)8991
گرایانهای است که

همهی آن برداشتهای ک 
ارزشی ورافردی را رد میکند و برعلیه  
رانادیدهمیگیرند).(Moroni, 2004: 155دراینبرداشت،منفعت

«فردگراییاخالقی»
یبرنامهریزیصیانتازاینمنافعفردی


افرادبرهرچیزدییریارجحیتداردووظیفه
است .مناسبات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،در این سنت فکری ،باید از طریق
انتخابهایآزادِکنشیرانعقالنیوآزادکهدرپیمنافعمادییاایرمادیخودهستند،

دریکچارچوبنهادییکهدرپیبیشینهکردنانتخابهایآزاداستیمحققشوند
).(Jessop, 2002:453درعینحال ،لیبرالیزمباقائ بودنبهتقدمحقبرخیروچارچوب
گراییفاصلهمیگیرد( Kukathas & Pettit,


گرایفایده
اخالقیوظیفهگراازسنتاایت


نحال،این
.)1990: 11-13; Moroni, 2004: 154; Alexander, 2002a: 232-233باای 
تأکید بر وظیفهگرایی و درستی خودِ عم (بهجای مطلوبیت پیامدهای آن) به معنای
توانردپاییکصورتبندی


ایبهمنفعتعمومینیست،بلکهمی
رویکردیصرفاًرویه
دوگانهازمنفعتعمومیرادراینسنتیافت( & Alexander, 2010: 144; Campbell
یهابزریشهداردودرنظریهیجانالکبهلیبرالیزمپیوندمیخورد).(Puecell, 2016c


اینمفهومدرنظریه
.8
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Marchall, 2002: 178-179؛تالیس99-11:8939،؛آمارتیاسن:)22-28:8931،
 منفعت عمومی رویهای یا حاکمیت قانون به معنای صیانت از آزادی و حقوق
درتصمیمسازیاست،چراکهدستیابیبهفهمیمشیترک

اشخاصوتضمینمشارکتآنان
از عدالتْ شرط اولیهی عدالت است .این نوع منفعت در دو سطح فراتقنینی و تقنینی
قاب ردیابیاست)(Moroni, 2018؛درسطحفراتقنینیبهمعنایتنظیموترتیبچارچوب
استکهقراراستدربلندمدتفرصتهایافراد

قانوناساسی پسِپردهیجه رالزی 
اهدافناشناخته ومتغیرشانافزایشدهد .درسطحتقنینی،

«ناشناخته»رابرایرسیدنبه
عم کردن در منفعت عمومی به معنای موافقت با کوشش مشروع افراد برای منافع
فردیشاناست.

گونهایاست
کوششدررسیدنبهبازتوزیعبه 

 منفعتعمومیمحتواییبهمعنای 
کهفقروتبعیضبهحداق برسند.دراینتعریف،معیارهاییچون«بهحداکثررساندنرفاه
تالشها در
میگیرد .مهمترین  
محرومین» و «کاهش خالص تعداد آنها» مدنظر قرار  
برنامهریزی برای تعریف این منفعت کوشش برای تحقق معیار سیاستهای توزیعی رالز

بودهاست).(Alexander, 2010

نئولیبرالیزم
بهاتفاق جنبههای زندگی سیاسی،
نئولیبرالیزم به عقالنیتی سیاسی بازمیگردد که قریب  
اجتماعی و فرهنیی را با محاسبات اقتصادی شک میدهد .جامعهی مطلوب این سنت
جامعه ایفردگراستکهدرآنافرادفرصتتعیینمصالحومنافعخودراازبینکاالهای

.نقطهیاتکایمکتبردِ

موجوددریکاقتصادبازاردارند)(Jackson, 2016: 267-268
وجود هر شکلی از اایت مشترک پیروان این برای افراد است ).(Hayek, 1944: 275
وهولآوریپیچیدهودرکاینپیچیدگیرابرای

آنهاجامعه رابهطرزایرقاب انکار 

مسئلهی هستیشناسی فرد و
برنامهریزان ناممکن میبینند .مهمترین داداهی آنها در  

اجتماعچیونییوفقدادننظماجتماعیباحفظآزادیهایفردیاستوپاسخیکهبه
هایآگاهانهیفردی که

آن میدهند«نظمخودانییخته» است.ایننظمنه حاص  
کنش
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جامعهیمبتنیبرنظمخودانییختهدرمقاب جامعهایقرار

حاص منافعآزادیافراداست .
میگیردکهکامالًآگاهانهسازمانیافتهاست.مطابقبااینسنتفکری،نظماجتماعیتنها

سازماندهیکلی،اعمالقدرت،

درصورتیمطلوباستکهنهادهایاجتماعیبدونهیچ
واستفادهایاززورشک بییرندوعم کنند(لسناف .)283-289:8931،اینتاجایی

پیش میرود آنها بخواهند همهی انواع همبستیی اجتماعی به نفع فردگرایی ،مالکیت
خصوصی ،مسئولیت شخصی و ارزشهای خانوادگی منح شوند ( Allmendinger,

.)2017: 106-107; Jessop, 2018: 2-3
طبق این سنت فکری برداشتی واحد از منفعت عمومی نه مطلوب و نه امکانپذیر
است؛چراکه  درجوامعکنونینهشواهدودلیلیبربرتریوجودیکدیدگاهمشترک
یارزشهاپاسخیوست؛

هستونهازاساسقدرتتخی محدودانسانبرایدرکهمه
بنابراین فرقی نمیکند که تصمیمگیران دربارهی منفعت عمومی دگرخواه باشند یا
هاتوانتصمیمگیریبرایافرادباارزشهایمتفاوترا


خودخواه،مسئلهایناستکهآن
نمیتوانند
ندارند و عبارات (ازنظر آنها) مبهم «خیر مشترک» ،یا «رفاه عمومی»  
بهاینترتیب ،از دید
کنندهی سیاست عمومی باشند )  .(Hayek, 1944: 275-277
تعیین 
نئولیبرالها بهترین راه برای بیشینه کردن منافع عمومی ،بیشینه کردنِ حق انتخاب افراد

یاینحقانتخابدریکجامعهی نئولیبرالمحدوداستبهانتخاباز


اماگستره
است؛
بین کاالها و سبکهای زندگی موجود در یک اقتصاد بازار و قرار نیست به ساختن
نهادهایاشتراکینیرومندیاایجاداحزابسیاسیبرایمداخلهیدولتدراقتصادبیانجامد

(هاروی39:8911،؛ .)Jackson, 2016: 267-268
باوجود قائ بودنبهاصالتفرد،مکاتبمختلفنئولیبرالیزمنقشهایمتفاوتیبرای
عقبنشینی دولت و مقررات زدایی
دولت متصورند :هم نئولیبرالیزم پسرَونده 8که از  
گرایانهتربرای

نئولیبرالیزمپیشرونده 2کهدرآندولتنقشیعم 

حمایتمیکند،وهم 
تسهی رشداقتصادی دارد ،هردودر نئولیبرالیزم میگنجند .چراکه درهردو برنامهریزی
1.Roll-Back Neoliberalism
2.Roll-Out Neoliberalism
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ایبرایدستیابیبهاایاتجامعهینولیبرالعم میکند.درهیچکدامازاین

بهمثابهوسیله

نفسهمخالفتنمیشود،چراکه برایاجتنابازپیامدهایمنفیو


ریزیفی

هابابرنامه

نسخه
نترتیب ،موضوع
بهای 
بودگیهایی همچون آلودگی هوا برنامهریزی ضروری است  .


برون
ایننیستکهآیابایدازبرنامه ریزیحمایتکردیاخیر،بلکهایناستکهآیااقدامات

بهکاررفته بازار را تقویت میکنند یا مانعی برای آناند (Allmendinger, 2017: 106-


) .116نسخهی برنامهریزی نئولیبرالیزم نسخهای است انعطافپذیر (با تأکید بر فضاهای
موقتی،باز،وسیال)،فرایندی(باپایانینامعلوم)،وکامالًتحتسلطهیخودش (Gunder,

) .2010: 302

رهیافت جهانشمول به منفعت عمومی
اینرهیافتشام آنسنتهایفکریمیشودکهوجودیکمنفعتعمومیورافردیو
جهانشمول را فرض میگیرند؛ خواه این منفعت جهانشمول در ذات اجتماع (همچون
اجتماعگرایی)باشد،خواهقاب دستیابیازطریقوفاق(همچونعقالنیتارتباطی) .


اجتماعگرایی
بینند،اجتماعگرایانبه


هرفردمی
رادراازدریچهیحقوق«طبیعی» 8

درحالیکه لیبرالهااف
افراد بر پایهی حقوق برخاسته از عضویت در یک اجتماع خاص هویت میدهند .برای
اجتماع گرایان ،عضویت در یک اجتماع به معنای داشتن مسئولیت و وظایفی در کنار

حقوق است .این وظایف داوطلبانه نیستند ،بلکه در ذات یک نقش و جاییاه اجتماعی
اندوبنابراین،هرفردبایدنقشیرادرتوسعهیاجتماعبپذیرد( Lowndes, 1995:


خاص

 .)172
ردّ پای مهمترین نظریههای اثرگذار در برداشت اجتماعگرایان از جامعه و منفعت
عمومی را میتوان در کار فیلسوفانی از ارسطو ،تا روسو و تا هی دنبال کرد .آنها
برداشتی استعالیی از منفعت عمومی (که متمرکز بر برخی ایدههای کلی چون «روح
1.Natural Rights
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هستند)دارند.مطابقباچنینبرداشتی،منفعتعمومیبرپایهیامر

تاریخ»یا«اساسدولت»
ضروریاخالقیجمعیویکانیاست( & Alexander, 2002a: 230-231; Campbell

 .)Marchall, 2000: 308-309; Campbell & Marchall, 2002: 176-178نهایتاً ،در
رابطهی میان امر کلی و جهانشمول با امر جزئی ،این امر کلی و جهانشمول است که

چیزیتحتعنوانمنفعتعمومییاخیرِهمیانیرامیسازد.چراکه تأکیدصرفبرامر
جزئیومحلیسببتجویزراهح هایخودسرانهمیشود).(Campbell, 2002: 279در
اینجاتأکیدبرآناستکهمنفعتعمومینهجمعمنافعفردی،بلکه یک مفهوم اخالقی
استکهافرادحتیاگرمغایربامنافعشخصیشانباشدبایدبهآنتندهند( & Campbell

 .)Marchall, 2002: 177-178
لیبرالها دولت را
اجتماعگرایان برای دولت نیز نقش متفاوتی قائ اند .درحالیکه  

حامی بیطرف حقوق افراد برای دنبال کردن منافع شخصی خود میبینند ،برای
اجتماعگرایان دولت نقشبسیارمهمی دارد .دولتمظهرارزشها و نیازهایمشترک و

مبستییدریکجامعهیمدرن وپیچیدهاستکهدرآنافراد با هم

تجسمضروریه
اند.دراینجادولتبیشازآنکهبیطرفباشد،حام اهدافوارزشهایاجتماعی


اریبه
استوعدالتمیانافرادمهمترازآزادیهرفرداست) .(Lowndes, 1995: 172

اگرتوجیهمنفعتعمومییکانیوابستهبهلزوموضرورتیکنظماجتماعیدرنظر
تواننظریههایائتالف 8رامنطبقبااینشک ازمنفعتعمومیدید


گرفتهشود،آنیاهمی
،اینسنتمدافعایدهیهماهنییاجتماعاست .

نترتیب
بهای 
) .(Alexander, 2002a: 231

عقالنیت ارتباطی
یهابرماسدرپیبهچالشکشیدنعقالنیتابزاریوسلطهیآنبرزندگیروزمره


پروژه
اینپروژهیکیازدوواکنشمهمبهکاستیهایعقالنیتابزاریبودهاست

است.درواقع 
)(Allmendinger, 2017: 242؛واکنشاولکهکنارگذاشتنکام دستاوردهایمدرنیته
پستمدرنیسم راایجادکرد؛واکنش
یمیکرد،جریان 

بهطور ویژه«عقالنیت»راپیییر
و 
1.étatist
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دوم کوششی از سوی مدرنیستهای متأخر بود برای بازپسگیری مدرنیته از عقالنیت
شقراوالن
ابزاری.اینجریاندرپییافتنبدیلیبرایعقالنیتابزاریبود.هابرماسازپی 
اینجریاناست.
درجامعهایکهپیچیدهاستو

ایندوجریان،هردو،برآناندکهعقالنیت«علمی»
ترمیشود،سلطهیافتهوجلویدییرراههایاندیشیدنوعم کردنراسدکرده


پیچیده
است).(Ibid: 244هابرماسضمنهمدلیباکانتدرضرورتایجادبنیانیجهانشمول
نقطهضعف
برایدموکراسیوتحسینتالشهایاودراینراستا،اتکابرسوبژکتیویتهرا 

بزرگ مدرنیته میداند و در رسیدن به این بنیان جهانشمول بر رویکردی بیناسوبژکتیو
گذارد.اواینرویکردرابامفهومعقالنیتارتباطیبسطمیدهد.ازدیداوعق 


دستمی
ارتباطیکه دستیابی به وفاق را دنبال میکند ،ذاتیحیاتاجتماعیبشراست.عقالنیت
یطرف است،اما
گیریمحتواییاینداردوازاینجنبهب 

یکه هیچجهت
ارتباطیدرحال 
جهانشمولیدارد(فلوبیر8331،ب .)831-811:
هایرویهای 


گیری

جهت
گیریهای

به این اعتنا ،منفعت عمومی در عقالنیت ارتباطی همسو با این جهت
ریزیشرطهایالزمبرایرسیدنبهوفاقیاستکهمنجربهارتباطبینذهنی،


ای،پایه

رویه
هممیشود( Hillier, 2003:

درکمتقاب  ،دانشمشترکواعتمادمتقاب وسازگاری با

 .)39دستیابی به وفاق مستلزم پیشفرضهایی است که باید در زمان برقراری ارتباط و
انتقالدانشازکسیبهدییری،باهدفدرکواعتمادمتقاب وهمدلی،درجامعهموجود
مینامد که
فرضها را پیشفرضهای وضعیت آرمانی گفتار  
باشد .هابرماس این پیش 
هادربارهیواقعیتبیرونی؛

عبارتاند از):(Forester, 1989: 144درستیودقتگزاره

یوصداقتدربارهی

مناسببودنوحقانیتروابطبینفردیبااشخاصدییر؛روراست
وضعیتدرونی؛وقاب فهمبودنزبان.اینآرمانکنشارتباطیزمانیحاص میشودکه
ذینفعان آمادگی بیرون آمدن از زیر سلطهی پول و قدرت را داشته باشند و به شکلی

هایجامعهکنندتازمینههایالزمبرایدستیابیبهوفاق


ریزیارزش

اشتراکیشروعبهپی
ممکنشود).(Mantysalo, 2005: 9
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ریزیارتباطیخواندهمیشودطیف

بهعنوان  
برنامه
هایبرنامهریزیآنچه 

درنظریه
گیرد؛براینمونهبرنامهریزیارتباطیایکه


هایمختلفرادربرمی
گستردهایازرهیافت

یکه
هیلی بسط می دهد ،بیشتر در پی دگرگونی ساختارهای موجود است ،درحال 
برعاملیتومکانیسمهاوپیامدهایمناسباتبینشخصی

ریزیهمکارانهیفارستر 


برنامه
تأکید دارد ) .(Allmendinger &Tdwer Jones, 2002: 7بااینحال نقطهی اشتراک
همهی این رهیافتها تأکید بر رویهای جهانشمول در جستجوی گفتیو و وفاق است.

داداههایی که با این تأکید وارد عم برنامهریزی فضایی شده است شام مشارکت

اجتماعات سیاسی ،مناسبات قدرت ،میانجیگری ،طراحی نهادی ،سیستمهای حکمرانی،
ندست است( ;Healey, 1997, 1999, 2007; Harris, 2002
ح تنشهاوچیزهاییازای 

.)Forester, 1998, 1989

رهیافتهای تکثرگرا
شناسی وحدتانیار 8که قائ به وجود

هستیشناسی تکثرگرا واکنشی است به هستی

هایادرراههایدستیابیبهحقایقینظیرذاتیوییانهفرض

وحدتدرحقیقتوارزش
کردن وفاق ی هستند ) .(Reshcer, 1993; Herlitz, 2012مطابق با این رهیافت ،جامعه
مظهر شکلی تقسیم قدرت در میان گروههای هممنفعت متعددی است که در رقابت با
یمشترکاند .همچنینقدرت بهطور گستردهایدر جامعه

دییر گروههای بااعضاءگاه
پراکنده است و نابرابری در قدرت و دسترسی به تصمیمسازی پذیرفته شدهاند
هایفکریاثرگذاردربرنامهریزیفضایی


ترینسنت
) (Allmendinger, 2017: 157
.مهم
در این رهیافت ،بهجز سنت لیبرالیزم که در رهیافتهای فردگرا تشریح شد ،شام 
سنتهایتکثرگراییارتدوکس،تکثرگراییعم گراوتکثرگراییآگونیسمهستند .

تکثرگرایی ارتدوکس
مطابقبااینسنت،تکثردرجوامعمدرنمتأخردرمنافع،نیازها،اهدافوخواستههایک
1.Monistic
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توجهترین گواهایننوعتکثرومتشک ازافرادو
واقعیتتجربیاست.شهرمعاصرقاب  
گروههاییاستکهتوافقیبرسرمنافعشان ندارند).(Moroni, 2006b: 56-57همچنین

هیچراهسرراستینیزبهحقیقتوجودنداردواهدافعملیونظریدرجامعهباتکثری
مواجهاندکهبایدجدیگرفتهشوند).(James, 2008: 29

ایده یاصلیدراینسنتفکریایناستکهمنفعتعمومییکانیدرمقاممعیاری

جهان شمولکههموارهبردییرمنافعبرتریدارد،وجودنداردوپذیرشودفاعازیک
یچندپارهیمدرنارجحباشدایرممکن


افراددرجامعه
تکتک
منفعتکهمشخصاًبرای 
هایافرادوگروههاازنظراخالقی


ها،اایاتوارزش

اندازمنافع،خواسته

است.دراینچشم
.هیچارزشفراگیروبهلحاظسلسلهمراتبیواالتری،وجودندارد .

سنجشناپذیرند
بهاینترتیب،اینسنتفکریباآاوشیبازارزشهایاجتماعیوسیاسیرابرای

تکصدایی را رد
بهمثابه منبعی  
مباحثه و بررسی میپذیرد و در مقاب  ،منفعت عمومی  
یبرنامهریزی


ریزیفضایی،نظریه

یاصلیدراینسنتفکریدربرنامه

کند.دونظریه

می
واندکافزاییلیندبالم)(1959هستند.

وکالتیدیویدف)(1965

عملگرایی
بهمانند تکثرگرایانارتدوکسهرمفهوماستعالییازجمله منفعتعمومی
عم گرایاننیز 
هایمشترکیهستند.آنهابابهرسمیت

راردمیکنند؛امادرعینحال،قائ بهوجودارزش

شناختنتکثروعدموفاقبرسراهدافوخواستههاوبرسرمسیردستیابیبهآنها،تضادو

تفاوت در جامعه را امری گریزناپذیر میداند .نسبت امر اجتماعی و فردی در سنت
گراییرامیتوانبراساسمرزبندیدقیقاینسنتباسایرمکاتبتبیینکرد.دراین

عم 
ازکسانیکهدرپیمبانیاستعالییوبیانتهابرایتعیینحقیقت

مرزبندیعم گرایانهم
گردند،فاصلهمیگیرند وهمدر نقطهیمقاب ایدهی «فردعقالنیمنفردکه تنهادر


می
میایستند) .(Heally, 2008: 279
انزوامنافعخودخواهانهیخویشرادنبالمیکند» 

ازدیدعم  گرایانانسانمبتنیبراینکهچهچیزبرایاودرزمینهوموقعیتاجتماعی
اینموقعیتمندی

خاصخودشمعنادارتراست،میاندیشد (.)Rescher, 1993: 67پس
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عملیواجتماعیازآنچهیکفرددرستوبهحقدرنظرمیگیردجدانشدنیاست .این
قسم نسبیت گرایی ،هر چارچوب نظری پیشینی برای جامعه را به چالش میکشد
).(Allmendinger, 2017: 129; Heally, 2008: 279; Festenstein, 1997: 24برداشتی
گرایانازمنفعتعمومیدرجامعهیمتکثردارندیاگراصالًبتوانگفتکهقائ 

کهعم 
نظریهی
بهشکلیازآنهستندیتحتتأثیرسهمکتبنظریبهشرحزیرشک میگیرد :
باتأکیدبراهمیتزبانوارتباطاتبیناسوبژکتیودرجامعهیمتکثر( Healey,

عم ارتباطی

،نظریهینقدمناسباتقدرت

)2008: 282; Hoch, 1996: 40-42; Forester, 1985: 5
فوکوییباتأکیدبروجودمناسباتقدرتدرجامعه( Hoch, 1996: 35-37; Forester,

پستمدرنیسم با تأکیدش بر
 ،)1985: 5; Allmendinger, 2017: 135-136و نظریهی  
هاواندیشهیعصرجدید).(Allmendinger, 2017: 137نقش


پذیرشوتشویقتفاوت
نظریهی
یبرنامهریزیعم گرا،اشتراکاتیباتأکیدهای 


محوریاعطاشدهبهزباندرنظریه
عم ارتباطی دارد ،اما تفاوت بزرگ با این نظریه (و همپوشانی میان عم باوری و
پستمدرنیسم)ردامرمطلق،وفاقوحقیقتاستعالییاست ).(Healey, 2008: 278-279

آرمانهای

بهجای اتکا بر 
بهجای وفاق مینشاند؛ یعنی  
عم گرایی مصالحه یا سازش را  
اشکالمختلفمصالحهیمشروطرا تجویز

دربرنامهریزی،تمرکزبر 

اخالقی جهانشمول 
یاخالقیمیانگروههایمختلفمردمتبدی بهیکافق

میکند.ازاینمنظر،مصالحه

مشترک میشود که مردم را قادر میسازد اهداف خود را بهموازات هم پیش برند
) .(Vidyarthi & Hoch, 2017: 629-643

آگونیسم
محصولمدرنیتهی

بهمثابه 
فلسفهی آگونیسمباتأکیدبرتمایزیکهمیانلیبرالیزمسیاسی ،

بهمثابه محصول مدرانیزاسیون زیرسلطهی روابط تولیدی
سیاسی ،و لیبرالیزم اقتصادی  ،
میکوشدبدیلیبرایلیبرالیزمعقالنیباشد.مبتنیبراینسنت،
سرمایهداری ،قائ است ،

پذیرش لیب رالیزم سیاسی مستلزم صحه گذاشتن بر فردگرایی یا لیبرالیزم اقتصادی نیست
درکخصلتویژهی

(موف19-12:8933،؛.)Mouffe, 2005: 115تأکیداینسنت،بر
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امر سیاسی و سهم آنتاگونیسم در شک دادن به حیات اجتماعی است .شانتال موف،
پردازاصلیاینسنت،بررابطهایبودن شک گیریهرهویتوشک گیریآندر


نظریه
نسبتباچیزیدییرتأکیددارد8؛یعنیازنظراوشرطامکانهرهویتیدراجتماعتصدیق
تفاوتوتعیینیک«دییری»استکهبیرونازیک«ما»یسیاسیوجوددارد.همواره
وآنتاگونیسمها

رابطهیدوستییادشمنیشک بییرد
ممکناستبیناین«ما»و«دییری» 
زمانیشک می گیرندکهدییریِدشمندرپیازبینبردنهویت«ما»ست(موف:8933،
9-21؛.)Hillier, 2003: 42بهایناعتنا،هیچافق مشترکیبینکنشیرانوجودنداردکه
بتوانمنافعآنهاراقاب مقایسه وسنجشپذیرکرد.تنهاچیزیکههستتعارضمداوم

میان منافع مختلف است .در چنین فضایی دستیابی به وفاق فقط با سرکوب بخشی از
خودآیینیآنهاممکناست (Hillier, 2003: 42؛روسکام:8939،

کنشیرانو سرکوب 
موف،آگاهیبهسازوکارخصومتدرانسانهاوبهامرسیاسی

.)2اینجاستکهازنظر 
اهمیت ویژهای مییابد .امر سیاسی ذاتی جامعهی انسانی است ،با وضعیت هستیشناسی
انسان هاسروکارداردوتفکرلیبرالبااتکابهمفاهیمفردگرایانهوانسانعقالنیناتواناز

درکآناست(موف .)21-21:8933،
گرچه مبتنی بر این هستیشناسی هیچ توافقی ختم به خیر نمیشود ،اما نتیجه این
نیستکهبرنامهری زاننبایدهیچکوششیبرایمنفعتعمومیبکنند،بلکهبایدبپذیرندکه

با هر تصمیمی که میگیرند دیدگاههای دییری طرد و سرکوب میشوند .پس باید به
دنبالراههاییبودکهتضادهایموجطردبتوانندبروزیابندوبیانشوندتارفتارتهاجمیبه

هابهطرفیناینامکانرامیدهندکهباحرکتورای

حداق ممکنبرسد.همچنیناینراه
سیستمهایرسمی،وبدوناجباربهسازش،منافعوانتظاراتخودرابروزدهند.مناسبات

ینفعان در چنین فضایی کامالً شکننده است و بنابراین هر تعهد شک گرفته ،در
میان ذ 
منزلهیقسمی
به 
اینجا،موقتیوناپایداراست).(Hillier, 2003: 41-43دراینجا،آگونیسم 
ینفعان
منفعتعمومیبهاینمعناستکهبایدفراترازاندیشهیدوست -دشمنرفتوذ 

منزلهی مخاطب و کسانی که میتوان از آنها چیزهایی آموخت در نظر
به 
مخالف را  
 .8موفدراینجاتحتتأثیرژاکلکاناستکهدرادامهآرایاونیزمرورخواهدشد.
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بهشرط آنکه قاعدهی بازی دموکراتیک را رعایت کنند
گرفت )  ،(Ploger, 2004: 87
رابهطورکام ازبین
هرگزنمیتواند آنتاگونیسم 

(موف .)23:8933،چنینفضایی گرچه
دستکممیتواندآنرابهشرایطآگونیسمبرساندکهدرآن،درکنارتصمیمات
ببرد،اما 
دموکراتیکی که تا حدی مورد وفاق هستند ،عدم توافقهای ایرقاب ح پذیرفته و به
رسمیت شناخته میشوند .چنین است که میتوان گفت سنت آگونیستی ،نه ضدِ وفاق
(گرچهوفاقناممکنباشد)،کهضد«عدموفاق»است؛عدموفاقیکهپشتنقابدرواین
وفاقپنهانشدهاست) .(Hillier, 2003: 42-43; Hillier, 2016: 37-38

رهیافتهای انتقادی
رهیافتهایانتقادیباپرسشسلطهوسرکوبسروکاردارند.اینرهیافتهامیکوشند

واقعیتآنچهراکهمنفعتعمومیخواندهمیشوددریابندودرککنندکهبرندگانو

بازندگان نهایی این انیاره چه کسانیاند ) .(Gunder, 2015سنتهای انتقادی کمتر
هاییبرایبرنامهریزیرایافت.

یآنها میتوانردداللت

تجویزیاند،بااینحالدرهمه

بهجز آگونیسم که در رهیافتهای تکثرگرا تشریح شد سایر سنتهای فکری در این

رهیافت که در برنامهریزی فضایی چیرهاند شام سنت اقتصاد سیاسی مارکسی ،تحلی 
بندیدلوزییگتاریاییوروانکاویلکانیاند .


قدرتفوکویی،سرهم

اقتصاد سیاسی مارکسی
در مقاب نظریههای نئوکالسیک که در آن علیّت از منفعت فردی به ساختار اقتصادی
میرسد،برایمارکسجهتعلّیتبرعکساست.ازدیدمارکسیستهااینساختارتولید

مکار اجتماعیاستکهمنافعافرادرامشخص
ویابهبیانمشخصتر،جاییاهفرددرتقسی 

کندوبرایپیبردنبهمنافعافراد،ناگزیربایدتعلقطبقاتیآنهاراشناخت.اینمنافع


می
طبقاتیمختلف اندوتبدی بهمنافعسیاسیومبارزهبرایکسبقدرتمیشوند(کاپوراسا

شفرضسنتاقتصادسیاسیمارکسیایناستکه
ولوین.)39-31:8932،بهایناعتنا،پی 
این مناسبات طبقاتیاند که فرایندهای سیاسی شهری را تعیین میکنند ).(Smith, 2017
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ازاینمناسباتطبقاتیبراینشاندادنتضادارائهمیدهدکه

شدهای
مدلساده  

هاروی 
ساختوساز،ومالکانهستند.

داران،سرمایهدارانصنعت


اجزااصلیآنکارگران،سرمایه
اینطبقاتتغییرناپذیرنیستند،اماآنچهموردتأکیداست،آنتاگونیسموتضادیاستکهی
درنقطهیمقاب ایده یهماهنییاجتماعییدرجامعهمیانمنافعوجوددارد( Harvey,


 .)1978: 217-218
بااینبرداشتآنتاگونیستیازجامعه،سنتاقتصادسیاسیمارکسیبایکپرسش
منفعتعمومیرابهچالشمیکشد وآنایناستکه«مفیدوبهتربهنفعچهوکه؟»
) .(Harvey, 1978: 213; Fainestein, 2000: 468پاسخ صریح اقتصاددانان سیاسی
سرمایه«است.ازدیدآنانمنفعتعمومیبهآنشکلیکه

مارکسیبهپرسشطرحشده«

برنامهریزان ادعا میکنند  وجود ندارد ،بلکه تنها یک منفعت سرمایه وجود دارد که

ومنفعتعمومیبهادامهی

سازوکاریدولتیراخلقوبازیابیوبهنامبرنامهریزیفضایی

حیات آن کمک میکند .آنچه در این ایدئولوژی مترقی به نام منفعت عمومی ناگفته
میماند این است که منفعت عمومی نهایی ایجاد رفاه است و نه توزیع منصفانهی آن

( Harvey, 1978: 224; Harvey, 1985: 177; Fainestein and Fainestein, 1982:

یسرمایهداریدارد :


وسهکارکرداصلیبرایجامعه
)156
هژمونیتوافقیمیانهمهبرسرایناستکهسرمایهداریبه

 ایجادهژمونی:این
ریزیتداوممییابد.


هایمختلفدولتیازجملهبرنامه

نفعهمیاناستوازطریقمکانیسم
برنامهریزی با ابزارهایی چون مشارکت ،نقش قانع کردن عموم را در اینکه
در اینجا  
،میپذیرد).(Hay, 1999: 163
بهنفعآنهاست 

سرمایهداری
 بازتولید اجتماعی :برنامهریزی فضایی «لزوماً» مدافع وضع موجود نیست ،بلکه
کوشدبانیازهایدرحالتغییرسرمایههماهنگباشدوبحرانهایاحتمالیراح کند.


می
اندییر ،درواقع منفعت عمومی
بهبی 
این مهم از طریق بازتولید اجتماعی ممکن میشود  .
تظاهرمیکند( Harvey, 1978:

کهبرنامهریزیبهآن

چیزینیستجزیککنترلعمومی

.)224-225; Harvey, 1985: 177; Fainestein & Fainestein, 1982: 148, 156-157
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آرایشهای فضایی برای افزایش سودآوری :این سنت با تأکید بر بازار


داراییهای سرمایهای نشان میدهد که چیونه از آرایشهای فضایی که به اسم منفعت
شودبرایافزایشسودآوری،بهضررساکنانشهر،استفادهمیشود.در

عمومیانجاممی
آناند( Harvey, 1978:
ششرط 
هایسرمایهداری،بلکهپی 

اینجافضاهانهتنهابازتابپویایی

 .)223; Fainestein, 1994: 20; Allmendinger, 2017: 88
بدی صریح پیروان سنت اقتصاد سیاسی مارکسی جاییزینی شیوهی دییر تولید،
بازصورتبندی سرمایهکه پایانآناست ،ک نظام

یعنیسوسیالیزم است.اینانقالب،نه 
نیازمندسلبمالکیتواستفادهازهمهیمنابعبرایاهداف

اجتماعیراسرنیونمیکند،و
عمومی است ) .(Allmendinger, 2017بااینحال این انتقادات داللتهای هنجارین
دییرینیزبرایمنفعتعمومیداشتهاند.یکیازاثراتانتقادات سنت اقتصادسیاسیبه

نظریهی شهر
برنامهریزان به اثرات بازتوزیعی است  .
مفهوم منفعت عمومی جلبتوجه  
تریننمونهیاینتوجهاست) .(Fainestein, 2000: 468


یسوزانفاینشتاینمهم

عادالنه

تحلیل قدرت فوکویی
کارفوکورانهمیتوانبانسخههایخاممارکسیسمکهبهقسمیجبرگراییتاریخیدرون
ساختار سرمایهداری باور دارند ،مرتبط دانست و نه با کارهای لیبرالها که افراد را
سوژههایانسانیخودآیینوبرخوردارازآزادیکام درعم میبینند(ویلیامز:8939،

داریودولتبهمباحثدربارهیاجتماعاست و

.)891فوکو قائ بهبازگرداندنسرمایه
نهی ساختاری و
میکوشد تا بر تمایز نادرست ساختار و عاملیت و بر دیدگاه جبرگرایا 

گرایانهی عاملیت فائق آید و از آنها فراتر رود ( Allmendinger, 2017:

دیدگاه اراده

سازینقشقدرتدرجامعهصورتمیپذیرد؛ قدرتی


اینفرارویبابرجسته
.)224-225
که دییر به عامالن مختار نسبت داده نمیشود بلکه باید آن را در نسبت با تصورات
جدیدیدربابساختارها،زبانوزمانفهمید(ویلیامز.)813:8939،فوکودانشوقدرت
هیچرابطهیقدرتیبدونتشکی حوزهایازدانشمربوطبه

یکه
بهنحو 
راهمبستهمیبیند 

نحالمتضمنوموجدروابطقدرت
چدانشیهموجودنداردکهدرعی 
آنوجودنداردوهی 
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داداهیقدرت«ساخت» واقعیت

نباشد (دریفوس ورابینو.)281-281 :8993 ،ازنظر او 
استونهکشفچیستیِواقعیتآنطورکه«واقعاً»هست(فلوبیر8933،الف .)813:
فوکوبرآناستکهدرپسهرادعایعلمی،پنهانشدننسبتیرابجوید،نسبتیکه
دررابطهیدانشوقدرتیافتنیاست(احمدی .)288:8931،ازنظراو «امرخوببهاین

معناوجودنداردکهانیارمردمیوجوددارندکهمنجمامرخوبدریکآسمانبیانتها

یکنیم
کنیم،ماآنرابهکارمیگیریمماآنراابداعم 


.امرخوبراماتعریفمی
هستند..
نترتیب ،فوکو به بررسی
بهای 
و این یک کار جمعی است» )  .(Foucault, 1980: 13
شودوبرسوژهیانسانی


ساختهمی
روندهاییعالقهداردکهازطریقآنهامنفعتعمومی

میگردد.ازنیاهاوعلومانسانیواجتماعی(شام برنامهریزیفضایی)خودجزئی
تحمی  
ازفراینداِعمالقدرتوروابطاِعمالسلطهبرانسانهستند؛بنابراینپرسشاصلیاواین
است که چیونه اشکال مختلف گفتمان علمی بهعنوان نظامی از روابط قدرت ایجاد
میشوند (بشیریه .)15 :1399 ،برایپاسخ به اینپرسش فوکومفهومحکومتمندی 8را

پیشمیکشد .
یراستوریسکردنچیزهابهشیوهایاستکهبتوانبه


برایفوکوحکومتمسئله
دکهطبقآنها

هاییرانشانمیدهن

اهدافمشخصیدستپیداکرد.تحلی هایفوکوراه
واسطهی قواعدهژمونیکخود-ادارهکردن


هایمستقربادخالتدررفتارهاوبه

قدرت

2

طوری حکومت می کنند که مناسبات اجتماعی از مجراهای نسبتاً منظمی تبعیت کنند
اقداماتیکهرفتارهاوهویتهای

بهایناعتنا،حکومتمندییعنی

).(Bignal, 2002: 136
مشخصیرادرونیکفضایاقلمرویمعینتعریفمیکنند،شک میدهندویادرایجاد

مندیراچندیازنظریهپردازان


مفهومحکومت
آنهااثردارند ) .(Huxley, 2002: 142

برنامهریزیانتقادیبرایتحلی منفعتعمومیدربرنامهریزیبهکارگرفتهاند( Fischler,


 .)2000; Gunder and Mouat, 2002; Huxley, 2002; Ploger, 2004این مطالعات
مثابهشکلیحکومتمندی،عقالنیت


ریزیرسمی،به

دهندکهچطورفرایندبرنامه

نشانمی
1. Governmentality
2. Self-Conduct
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واقعی پسِ بسیاری از اقدامات برنامهریزی را که منجر به طرد و محرومسازی بخش
ینفع شدهپشتنام منفعتعمومیپنهان ،آنهاراسرکوب ،و
گروههایذ 
گستردهایاز 

فضای نرمالشده را بازتولید میکند ) .(Gunder and Mouat, 2002: 124برنامهریزی
بهمثابه قسمی آپاراتوس نرمالسازی از طریق تولید یک فضای انتظامی
فضایی در اینجا  
عم میکند که هم از طراحی هندسی و هم از چشم ناظر برای نظم اجتماعی هدفمند
چنیندیدگاهیازبرنامهریزیمنجر

زندگیروزمرهاستفادهمیکند).(Ploger, 2008: 51
وپیامدهایشمیشودکهبهشکلیرادیکال

تبارشناسیازمنفعتعمومی،عقالنیت

بهنوعی

متفاوت از کوششهایی است که انواعی از احکام هنجارین با تجویزهای عملی تدوین
میکنند).(Huxley, 2002: 137-138


روانکاوی لکانی
یآینهاییبین1تا81ماهیی


یانسانیدرمرحله

طبقسنتروانکاویلکانی،اگویاسوژه
میبیندوشروعبهبازشناسیخود
کودکیشک میگیرد.نوزادتصویرخودرادرآینه  8
یدرحالظهورمیکند.اینیعنیکهمطابقبااینسنت،تصویراگو


مثابهیکسوژه

به
متأثرازنیاهِدییریاستوفردبرایوجودداشتنبایدازسویدییری،وازسویجامعه
ازوجودبیولوژیک

سوژهیانسانیجداازتصویرخودو
بهرسمیتشناختهشود.دراینجا ،
اریزیاش دیده میشود که برای کام شدن محتاج «واقعیت نمادینِ از پیش

و امیال 
حاضری» است( ;Gunder & Hillier, 2016: 45; Hillier & Gunder, 2005: 1050

Hillier & Gunder, 2003: 231؛هومر .)11-19:2119،پسسوژهنیازداردکه بایک
اجتماعیشودتابتواند

موجودوقوانینرسمیوایررسمیدرجامعه

زبانوهویتازپیش
بهنیازهاوخواستههایش (براییکیشدنوک بودگی )2پاسخدهد؛اماک یاامرتام
نمادیناست.اینامرنمادینیادییریِبزرگ 9ازنظر لکان،چیزینیستکهبتوانباآن
یک«ک » راتشکی داد،بلکههمیشهبهشکلیرادیکالبیرونازسوژهباقیمیماند.در
دهندهمانندچهرهیمادر.


سطحبازتاب
.8هر
2.Wholeness
3.Big Other
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اینجا ،سوژه قسمی رابطهای تخیلی با آن را میآاازد که شام توهماتی است ازجمله
خواهد،میپذیردوازاومحافظتخواهدکردبهاینشرطکه


کهجامعهسوژهرامی

این
سوژهبهقوانین این«دییری»متعهدباشد & (Gunder & Hillier, 2016: 13; Hillier

نظریهپردازی لکان این بینش است که
) .Gunder, 2003: 238محور  
نمیتواندبدونامرنمادینوجودداشتهباشد ،نهسوژه
سوژهی انسانی یا جامعه 

درحالیکه
نمیتوانند تنها به امر نمادین تقلی یابند  (Hillier & Gunder, 2005:
و نه جهان مادی 

) .1051ازنظر او ،مناسبات میان ساختار و عاملیت در چارچوب واقعیت اجتماعی مبهم
میروند.لکاناینبعد
سوژهها ،فراتر 
است؛زیرااین مناسبات از زبان و حتیاز تخیالت  
کهسوژهرابرمیانییزاندتا

نامتعینراامرواقعمینامد؛یعنیقسمی«فقدان»در امر نمادین

عنصریتخیلی بسازدواینفقدانرا رازآلودو ثبات ایجادکند؛بنابراینشرطامکانیک
دربارهیامرواقعاست (Gunder & Hillier, 2016: 15; Hillier,

واقعیتاجتماعیتخی 

) .2003: 46
با این توضیح مختصر دربارهی رابطهی سوژه ،دییری بزرگ و امر واقع ،سنت
سوژههایاکنشیران
ریزیفضاییمیکوشدتاشرحدهدکههریکاز 


دربرنامه
روانکاوی
چطور هویت خود را به دست میآورند و این هویت چطور امیال ،ارزشها و باورهای
هارادربارهی«دالهایاعظم»ی8چونمنفعتعمومیوعقالنیتشک میدهد.


خاصآن
برنامهریزاناول،طبق هویتشان در«دییریِبزرگ»باورودانشبهدست
طبقاینسنت ،
گرفتهدرفرایندهویتیابیرابااستفاده

میآورند؛وسپساینباورهایایدئولوژیکشک 

ازدالهایاعظمیچون«عقالنیت»و«منفعتعمومی»بهناممی ،باوروخواستهیعمومی

به عموم ی که نمیتوانند«ما» یمشترکی را بدون«دییری» شک دهند ی حقنه میکنند
).(Gunder, 2005: 89; Hillier & Gunder, 2005: 1049دراینجا«،منفعتعمومی» با
تهیاند که
هایاعظمدالهایبدونمعنایصریحو 

 .8درسنتروانکاویمنفعتعمومییک دالاعظم است .
دال
یکهمی توانندآکادمیکیامتعلقبهیکزمینهیفرهنیی

ردیفیازروایتهایچندگانهوگاهمتضادوگنگ را

دهندهویتهای


حالکهاجازهمی
بههمگرهمیزنند و درعین 

خاصیباشندی زیر یک عنوانجهانشمولونمادین 
هایدییررامیدهند.


ساختهشوند،بهسوژهامکانمتفاوتبودنازهویت
اجتماعیهماهنگومشترک
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ظیفهیتولید
(سوء)استفادهازمی عمومبهامنیت،رفاهشخصی،حستعلقومانندآنهاو 
«توهم» قطعیت را بهمنظور ایجاد امنیتِ هستیشناسانه در جهانی ایرقاب پیشیویی و
کشد.بهایناعتنا،وظیفهیمنفعتعمومی(تظاهربه)ایجادقطعیت


ایرقطعیبهدوشمی
درآیندهدرجهانیایرقطعی،پویا،بیثباتوپیچیدهاست وقوانینیکهدرنتیجهیاین

فرایندتولیدمیشوند،همه،بخشیهستنداز«دییریِبزرگ»( Hillier & Gunder, 2003:

  .)238-239مطابق با سنت روانکاوی ،این سوءتفاهم بزرگ در تعریف منفعت عمومی،
ناشیازدرکاشتباهازسوژهیانسانیاست.سوژهایکهتلویحاًمیکوشدبانادیدهگرفتن

وهای خویشرابرایدستیابییکجهانایمنوهماهنگ
تضادوابهامدرمی انسانآرز 
،آنچهمنفعتعمومیخواندهمیشود،حاص کوششسوژهبرای

نترتیب
بهای 
محققکند .
بازسازی آاوش امن مادرانه در هنیام تولد است؛ این آاوش از طریق ایجاد قطعیتی
برخاستهازاینتوهمبازسازی میشودکهاوخودرابخشیازیک«عموم»ویکک 
هماهنگ اجتماعی بداند ( Gunder, 2005: 87-88; 96; Hillier & Gunder, 2005:

.)1049

سرهمبندی دلوزی گتاریایی
رامیتوانباارجاعبه مفهوم
رابطهیمیانامراجتماعیوامرفردیازدیددلوزوگتاری 8

تودهای از شبکههای
سرهمبندی ،2بهمثابه دیدگاهی هستیشناسانه به جهان ی به سانِ  

مجموعهی روابطیمتشک ازجزییاتبسیارکه

ریزوماتیک(درمقاب سلسلهمراتبی)با 
واقعیت را شک میدهند ی درک کرد .اجتماع طبق این هستیشناسی ،هم با اجتماع
دررهیافتهای

مثابه یککلیت یکپارچه 
به 
رهیافتهایفردگراوهمبااجتماع  

اتمیزهی 

یسرهمبندینهاایتی


یجامعه
اجتماعگرامتفاوتاست ) .(DeLanda, 2016: 9-10
رانه

استعالییوازپیشداده،بلکهرانهایاست کهدرآنامرنهفته - 9یعنیپتانسی وامکان


.8ژی دلوزوفلیکسگتاریدوفیلسوفپساساختارگرایفرانسویمعاصرهستند .
2. Assemblage
3. The Virtual
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یکعلتدرونماندگاردرتاریخاست  (Bignal,

همیشییتبدی شدن بهچیزیدییر -

عبارتانداز :

) .2008: 129چهارویژگیمهماینهستیشناسی
 اولویت شدن بر بودن :در مقاب هستیشناسی استعالیی که در آن کنشهای
تغییردهنده به یک هستی از پیش موجود اضافه میشوند (کولبروک ،)19 :8931 ،در
نسبتگرایانهتعین
اینمتافیزیک  

سرهمبندی برصیرورت وحادثیبودنتأکید میشود .

هایمفهومیومعانیازپیشدادهشدهرارد


بخشیدنبهامراجتماعیبراساسچارچوب
کندکهزمینهیپیدایش


ایوریزوماتیکیتمرکزمی

کندودرعوضبراتصاالتشبکه

می
نبودهاند؛یعنیبجایتمرکزبر
ناپذیریاستکهدرگذشته 

هاینووپیش 
بینی


وظهورجنبه
بندیهایمنتجشدهوبرآینده،برفرایندوظهوروممکنهاو
مثابهصورت 

ک اجتماعیبه
بهجای تبعیت از هنجار یا تصویر ثابتی از
گذرا بودن ( ،)McFarlane, 2011: 206و  
خویشتن،بریکخویشتندرسیالنتأکیددارد(کولبروک.)81:8931،
هستیهای اجتماعی واجد هویتی پایدار
 ضد ذاتگرایی :فرض گرفتن اینکه  
هستند برابر است با این فرض که این وجودِ ذات است که هویت و اینهمانی
موجودیتهای اجتماعی را تعریف میکند )(DeLanda, 2006: 26؛ اما ک اجتماعی
دلوزی-گتاریایی کلی ضد ذاتگراست که هرچه در آن هست اتصاالت و پیوندهایی
است که هر دم شک میگیرند ،تغییر مییابند و از بین میروند .در اینجا تأکید بر
بیرونبودگی 8واستقاللپیوندهاازعناصردوسویپیونداست؛یعنی هرآنایناحتمال

سرهمبندیازآنجداشده و بهسرهمبندیدییری

دهندهی 

وجودداردکهاجزاتشکی 
رابطهمیتواندتغییر

بچسبند)(DeLanda, 2006: 10-11; McFarlane, 2011: 208؛یعنی
کند بدون اینکه طرفین رابطه تغییری کنند .به این اعتنا ،برخالف ک هایی که در آن
سرهمبندیدلوزیگتاریاییباک 

هایاجزاراتعیینمیکند،


ویژگی
«بخشیازک بودن»
راحفظمیکنندوهمک و

درحالظهوریسروکارداردکهدرآناجزاخودآیینیخود
هماجزاعاملیتدارند).(DeLanda, 2016: 9-10

1. Exteriority
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 تنش میان قدرت برسازنده و قدرت برساخته :جامعه سرهم بندی و هر عنصر
درون آن محصول نسبتی میان دو دسته نیروهاست :نیروهای کنشیر که ظرفیت عم 
نهمیکنندونیروهایواکنشی

بندییاقدرتبرسازندهی 8آنرابرایآفرینشبیشی


سرهم
که در خدمت قدرت برساخته یا مستقر 2هستند و سرهمبندی را از تحقق امر نهفته باز
میدارند).(Ruddick, 2012: 210; Purcell, 2013: 24

عاملیتپخششده:9دلوزوگتارینهازساختارها،بلکهازکنشیرانوپیوندمیان


شیرانرابهعامالنایرانسانیگسترشمیدهند .اینامرعاملیت

آاازند.آنهاکن

آنها 
می
هایاجتماعی،فضاییومادیمطرحمیکندودنیاییاز


شدهازجنبه

مثابهامریپخش

رابه
میآفریندکههمهقادربهکنشیری وایجاد
هاوظرفیتهایمختلف  


موجوداتیباویژگی
تفاوتاند).(Anderson et al., 2012:180

دراینجابایدبرتفاوتخودآیینیدلوزوگتاریباخودآیینیلیبرالهادستگذاشت.

آنهابر خودآیینیهمراهاستباتصدیقامراشتراکیوتقدمپیوندمیانعناصربر
تأکید 
نسبیگرایینیست.
کجور  
چوجه نشانی 
عناصر.عالوهبراین،تأکیدبرتفاوت،بههی 

خودِ 
یکبدنرامیسازندوچه

بلکهاین اهمیتدارد کهچهنیروهاومناسباتی باچهکیفیتی 
هاییبهواسطهیایننیروهابهآنبدنتحمی میشود).(Bignal, 2008: 130-131

ارزش
یعامیرامحدودکنندهمیداند،چراکه


باوربههرعقیده
،اینهستیشناسی

درنهایت
رامفروضمیگیرد(کولبروک19:8931،

بانظمسادهای

جهانیازپیشحاضرومشترک
میشود .می 
گیریآپاراتوسهایتسخیرِ 1می  

و)13ومنجربهحذف«دییری»وشک 
مفهومیکلیدیازنظر دلوزوگتاریاست؛می نیرویآفرینشگرجهاناستکهمداماز
ادربهتولیدنیستند(نظیرسرمایهداریودولت)تسخیرمیشود.این

سویساختارهاییکهق
ساختارها سبب میشوند تولیدِ می طبق خواست ساختار عم کند ،نه طبق انییزههای
درونیخود.دلوزوگتاریتحمی ارزشهایواحدرا(تحتهرعنوانیازجملهمنفعت
1. Constitutive Power
2.Constituent Power
3. Distributed
4. Apparatuses of Capture
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هامرتبطمیدانندچراکهباتحمی یکنظماجتماعیدرپیبه


آپاراتوس
عمومی)به این 
بندکشیدنمی ،گرفتنانرژیورامکردنماهیتآنارشیکآنهستند ( Purcell, 2013:

 .)24; Purcell, 2016a: 2
هایهنجاریناینسنتدربرنامهریزی 8فضاییرامیتوانبهدودستهتقسیم


داللت
ریزیاند که بر آن بودهاند تا با برداشتی
کرد :دسته نخست ،آن نظریههای برنامه 
مسئلهی
روششناسانه از پروژهی دلوز و گتاری و استفاده از هستیشناسی آنها  ،

برنامهریزی را ادراک و با آن برخورد کنند .برای مثال ،چرخش صیرورت یا شدن در

برنامهریزی نامی است که هیلبر بر تحولی مینامد که بهموجب این دسته نظریهها در

هاییاندکهمشخصاًبربخشهنجارین
نظریه 
دستهیدوم آن  
ریزیممکنمیشوند  .


برنامه
میخواهندبدونتهیکردنایننظریه ازقدرت
کارفکریدلوزوگتاری تمرکزدارندو 
سیاسی و بدون حذف ویژگی رادیکال آن ،به کنکاش دربارهی چیستی و چیونیی
پروژهی مهمش
برنامهریزی بپردازند .مهمترین نظریهپرداز این دسته مارک پرس با  

برنامهریزیبدوندولت»است.
دربارهی« 


نتیجهگیری
این مقاله بر آن بود تا با برقراری ارتباط میان هستیشناسی فرد و اجتماع در سنتهای
هایآنهاازمنفعتعمومیدربحثهایپیراموناینمفهومدر


فکریمختلفبابرداشت
بااینهدف،مقالهدوازدهسنتفکریاثرگذاربربرنامهریزی

برنامهریزیسهمیایفاکند.

فضاییرادرچارچوبچهاررهیافتمختلفبهمنفعتعمومیمعرفیکرد(شک  .)2
دانندوبرایآنهاجامعهیا


هایفردگراامرفردیرامقدمبرامراجتماعیمی

رهیافت
جمعجبریافراداست،یاقراردادیاجتماعیمیانآنهابرایتأمیننظموامنیت.براساس

اشتهایورافردیوک گراازمنفعتعمومیرا
شناسی،سنتهایفردگرابرد 


اینهستی
کنندوازبرداشتیدفاعمیکنندکهحامیحقوقافرادودرپیافزایشحقانتخاب


ردمی
هایشهریمبتنیبرسرهمبندیدرکارهایکسانیچون


ریزیاستنهنظریه

هایبرنامه

دراینجاتأکیدبرنظریه
 .8
هااثرگرفتهاند.

هایبرنامهریزیازایندستهنظریه


ها.گرچهنظریه

فارلن،سورودیکومانندآن
اندرسون،مک
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آنهاست .بااینحال ،در این سنتها مفاهیمی چون عدالت و مساوات نیز مورد تأکید

اندکهدرفایدهگراییباشعارکمتریندردبرایکمترینافراد،ودرلیبرالیزمبامفهوم


بوده
عدالت توزیعی دنبال میشود .بر اساس این تأکیدات ،این سنتها داللتهای هنجارین
ایچونهزینهیفایدهو


گرایانه

هایاایت
معینیبرایبرنامهریزیفضاییدارندکهازتحلی 

برگهی موازنهی برنامهریزی تا تجویز رویههای قانونی وظیفهشناختی در لیبرالیزم را

دربرمیگیرند .

قراردارند.اینسنتها

شمول

درقطبمقاب رهیافتهایفردگرا،رهیافتهایجهان
نیرندوبرخالفسنتهایفردگراکهادعای


یعضویتدراجتماعمی

بهافرادازدریچه
شمولاند .اجتماعگرایی صریحاً به ارزشهای

بیطرفی دارند ،حام ارزشهایی  
جهان

جهانشمولمحتواییقائ استوعقالنیتارتباطیگرچهدرمحتوابیطرفاست،امادر
گیریرویهایجهانشمول،عق ارتباطیراذاتیحیاتاجتماعیبشرمیداند.


یکجهت
هادرسنتاولیازطریقایدهیهماهنییاجتماعیودرسنتدومیازطریق


اینارزش
زمیشوند .
وفاقتجوی 
یتکثرمینیرندومنفعتعمومیدرتلقی

رهیافتهایتکثرگرابهاجتماعازدریچه

دستکمبهرسمیتشناختنتکثر
اینرهیافتها،درصورتوجود،بایدبهدنبالتکریمیا 

باشد .لیبرالیزم ،تکثرگرایی ارتدوکس ،عم گرایی و آگونیسم مهمترین سنتها در این
اینسنتهانقدبرداشتاستعالییازاجتماعوهرشکلیاز

.نقطهیاشتراک 

رهیافتاند

شمولگراییاست.بااین حالدراینرهیافتردّپایدو قطبمقاب هم را میتوان

جهان
دنبالکرد.در یک سر اینقطب لیرالیزم وجودداردکه ی چنانکه تشریحشد یقائ به
همزمان انتقادیِ)آگونیسماستکهلیبرالیزمرابه
فردگراییاستودرسردییر،سنتِ( 
ناتوانیاش در درک امر سیاسی و آنتاگونیسم موجود در جامعه نقد میکند .این

خاطر 
سنتها بر اساس تفاوتهایشان ،داللتهای هنجارین مختلفی در برنامهریزی داشتهاند.
ناندکافزاووکالتیرسیدهاست.

یایچو
برنامهریز 
تکثرگراییارتدوکسبهمدلهای 

گراییباتأکیدبرپیوندزدنتفاوتهایاجتماعیوتشویقزندگیاشتراکی،مصالحه

عم 
شمولاست،مینشاند.آگونیسمبا


یوفاقکهامریجهان
بهجا
راکهفرایندیموقتیاست ،
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بهرسمیتشناختنتضادوقدرتبهعنوان اجزایجدانشدنیتصمیمدربارهیحذفامر
فضاییهشدارمیدهد .

نفعاندربرنامهریزی


سیاسیوسرکوبخودآیینیذی
منفعتعمومیوبرنامهریزی

هاییاندکهنیاهیانتقادیبه
هاآن 
دستهیآخررهیافت 

فضاییونقشآنهادرسلطهوسرکوبدارند.سنتهایاینرهیافترامیتواندردو

دستهیساختارگراوپساساختارگرابازشناخت.سنتهایساختارگرا همچونسنتاقتصاد

یفرایندهایسیاسیواقتصادیمیبینند.درسنتاقتصاد

سیاسیمارکسیفردرابرساخته
سیاسیمارکسیجامعهباتضادشناختهمیشودومنفعتعمومییکیازابزارهایساختار
برای ایجادهژمونی ومشروعساختنتضادطبقاتی به نفعسرمایه است.سنت روانکاوی
لکانی ،دییر سنت ساختارگرا ،8فرد را سوژهای دو بخشی میبیند که بخشی از آن در
قلمرویامرنمادینوبخشیدییردرقلمرویامرواقعقراردارد.جامعهبرایلکاندییریِ
بزرگاستکهبرایایجادتوهمقطعیتدرسوژهپدیدآمدهاست.دراین سنتمنفعت
عمومی بهمثابه ابزار سرکوب و کنترل سوژه عم میکند .فوکو که در میانهی نمودار
ساختارگرایییپساساختارگراییقراردارددرپیفرارویازدوگانهیعاملیتوساختاربا

برجسته کردن نقش قدرت در جامعه است .منفعت عمومی از دید او نقابی است برای
پوشاندن قدرت نهفته پس تصمیمها .سنت پساساختارگرای دلوزی-گتاریایی تعریفی
پیچیده از رابطه ی بین امر اجتماعی و فردی دارد .طبق هستیشناسی این سنت جامعه
سرهمبندی ریزوماتیکی است که عناصر در آن بسیانه و در صیرورتاند .این سنت بر

اندازهی عوام انسانی در
به 
مفهوم عاملیت پخششده تأکید دارد و عوام ناانسانی را  
سرهمبندیهادخی میداند.دراینسنت،منفعتعمومیبراساستحلی می نقدمیشود

وابزاریدردستآپارتوسدولتبرایتسخیرنیرویمولدآناست.رهیافتهایانتقادی

برنامهریزی دارند.
کمتردر پیتجویزند،امابااینحال داللتهایهنجارین روشنی برای 
ایدههای شهر عادالنهی فاینشتاین ،چرخش صیرورت در برنامهریزی راهبردیِ هیلیر ،و

.8لکانبهدودلی ساختارگرابهمعنایدقیقکلمهنیست(هومر:)39:8911،اولآنکهساختارگراییبهدنبالانحالل
میبیند؛ودومازنظرساختارگراییساختارهموارهکام 
کام سوژهاستوسوژهراصرفاً پیامدساختارهاینمادین 
است؛اماازنظرلکانساختاریاامرنمادینهرگزکام نیست.
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این،آنهابهفهمآنتاگونیسم(در

بهجز 
برنامهریزیبدوندولتپرس ازایندستههستند .

آگونیسم و اقتصاد سیاسی مارکسی) و ناممکن بودن وفاق در برنامهریزی (در لکان) و
اهمیتمفاهیمیچونمقاومت(درفوکو)یاگریز(دردلوزوگتاری)کمککردهاند .

هابهمنفعتعمومیشدهاستچشمانداز


،آنچهمنجربهتمایزاینبرداشت
درنهایت
انتخابشدهوتعریفمنفعتعمومیودرپیآن

شناسانهایکهآگاهانهیاناآگاهانه


هستی
نظروعم برنامهریزیفضاییرابهاشکالمختلفیمتأثرساختهاست .
رابطهیامر


رهیافت  گفتماناصلی 
اجتماعیوفردی 

فایدهگرایی 


جامعهبهمثابه

جمعافراد 
تگرا 
اخالقاای 
 جداناپذیریخیرفردیازخیرجمعی 
اجتماعبهمثابه

-

فردگرایی 

لیبرالیزم 

اخالق

قرارداد 

وظیفهشناختی   -تقدمامرفردیبر

امراجتماعی 

تعریفمنفعت

نقشدولتو

عمومی 

برنامهریزی 


 -بیشترینرفاهو

 -همسوکردن

خوشبختیبرای

منافعفردیو

بیشترینافراد

جمعی 

 -کمترینضرر

 -بیشینهکردن

فرصتهایافراد 

برایکمترینافراد 

رویهای:تقدمحق  -صیانتاز

-

داللتهنجارین
دربرنامهریزی
فضایی 
 تحلی هزینهیفایده  تحلی برگهییبرنامهریزی


موازنه
 ارزیابیاثراجتماع پردهی
بهکارگیری 
 -

برخیر(حاکمیت

حقوقوآزادی جه وتسهی حقوق

قانون) 

فردیازجملهحق فردیدررقابتآزاد

 محتوایی:عدالت مالکیتتوزیعی 

خصوصی 

بهکارگیریمعیار
 آستانهای 

محتوایی

انحاللهمه

اشکالهمبستیی
نئولیبرالیزم 

فردگراییبر اجتماعیبهنفع
پایهینظم


فردگرایی،مالکیت،

خودانییخته  مسئولیتفردیو
ارزشهای

خانوادگی 

 رفاههمیانیازطریقآزادیحق
انتخابدرچارچوب
بازار 

 سیالیتوانعطافوسیلهایبرای  -فرایندیبودن 

سلطهیکام بر

دستیابیبهاایات -
بازار 

برنامهریزیباخلق

فضاهایموقتیوسیال 
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رابطهیامر


رهیافت  گفتماناصلی 
اجتماعیوفردی 

تعریفمنفعت

نقشدولتو

عمومی 

برنامهریزی 


داللتهنجارین
دربرنامهریزی
فضایی 

 نیاهبهافرادازدریچهیعضویت

اجتماعگرایی 


اخالقجمعی
ورافردی 

دراجتماعوتأمین
اجتماعی 
 -ارجحیتو

جهانشمول 


همسوییمنافع

 منفعتعمومییکانیبهمثابهمفهومی

اخالقیکههمهباید
بهآنگردننهند 

 -میانجی

نظریههایائتالف 

-

روشهای

ایرخنثیوحام  -
ارزشهای


سازگاریاهدافبا

مشترک

اهدافبرنامههای


جهانشمول 


فرادست 

اجتماعیبرفردی 
 عق ارتباطیعقالنیتارتباطی 

(معطوفبهدرک
اخالقگفتمان 

متقاب )بهمثابهامری
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نسبیگرا 


 تکثرمنافعدرجوامعمدرنبهمثابه

یکواقعیتعینی 

پایهریزی
 -

 -دستیابیبهوفاقبا
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وفاق 
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درمقاب منفعت
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وتشویقزندگی
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جامعهی
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تکثرگرایی
پساساختارگرا 

 -سلبامکان

 ذاتیبودنامرجامعهیانسانی


وکالتیواندکافزا 
مدلهای
 برنامهریزیعم گرا

ریزبهمثابه
برنامه 

مطایبهگر 

برنامهریزی

-

آنتاگونیستی 
سیاسیبرای

مدلهای
 -

برنامهریزیچون

حمایتازتکثر

موقعیتمندی

-

مصالحه 

شام برنامهریزی
همکارانه 

 -پیوندزدن

فردوتأثیرات

برنامهریزیارتباطی


 سرکوبوطرد وقوعامرسیاسی«بیرون» 

(تفاوتبا
تکثرگرایانفردگرا) 

باتنظیمروابط
اجتماعیانسانها 


آگونیستی:نادیده
نیرفتنامرسیاسیو
درنظرگرفتنتضادو
بهعنواناجزا
قدرت 
جداناشدنی
مگیری 
تصمی 
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تعریفمنفعت
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عمومی 

برنامهریزی 


جامعهیمتشک   -یکایدئولوژی  -ابزارطبقه

لقتصادسیاسمارکسی 

ازطبقاتبامنافع

جادکنندهی

ای

حاکمبرای

متضاد 

هژمونی،بازتولید

تضمینثباتو

فردبرساختهی

-

اجتماعیوآرایش مشروعساختن

فرایندهایسیاسیو فضاییبرایحفاظت تضادطبقاتیو
ساختارگرایی  اقتصادی 

ازسرمایه 

سلطهیسرمایه 


سوژهیدوبخشی  -یکدالاعظم

روانکاویلکانی 

درقلمرویامر
جامعهبهمثابه

دییریبزرگ 

دربرنامهریزی
فضایی 
 پاسخرادیکال:اییزینیشیوهی

ج
تولیدسوسیالیزم 
 پاسخاصالحطلبانه:ایدهیشهرعادالنه 

 -فهمناممکنیوفاق

برایسرکوبسوژه   -ایجادتوهم

نمادینوامرواقع   -حاص کوشش

داللتهنجارین

قطعیتبرای

 درکامیالنهفتهیپسدرخواستها


ریزیحادثی،
برنامه 

سوژهبرایبازسازی سوژه/سوژهها  -
ومبتنیبرزبان 

آاوشامنمادرانه 

تحلی قدرتفوکویی 

انتقادی 
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برنامهریزیبرای
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پساساختارگرایی برجستهکردننقش منافعواقعیو
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بازتولیدفضاینرمال دستیابیبهاهداف انضمامیوخرد 
شدهوطرداقلیتها  مشخص 
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دلوزیوگتاری 

ازعناصربسگانهو
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شکل  .2صورتبندی مفهوم منفعت عمومی در برنامهریزی

برنامهریزیبدون

دولت 
 پاسخاصالحطلبانه:برنامهریزیراهبردیو

چرخشصیرورتدر
برنامهریزی 
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