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  چکیده 

نماینـدگی بـه   ) دموکراسـی (سـاالري   امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحث گذار از مردم
دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه بـا رشـد جوامـع انسـانی، گسـترش           . ساالري مشارکتی مطرح اسـت  مردم

ار تر شـدن روزافـزون سـازوکارها و روابـط انسـانی، افکـ       شهرنشینی و باالرفتن فرهنگ عمومی و پیچیده
اي اشـتغال دارنـد و    عمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمداري به صورت حرفـه 

هاي سیاسی و امکـان مشـارکت مسـتقیم خـود را در مـدیریت       برعکس بیشتر تمایل دارند سرعت چرخه
 شـروع ایـن فرآینـد   . زندگی و سامان دادن به وضعیت عمومی و زندگی روزمـره خـویش افـزایش دهنـد    

یافته بلکـه در کشـورهاي در حـال توسـعه از خـالل گسـترش و        هاست نه فقط در کشورهاي توسعه سال
هـاي غیـر دولتـی     ها، به وجـود آمـدن سـازمان    هاي غیر دولتی در همه زمینه هاي سازمان تعمیق فعالیت

نی مشـهود  هاي ملـی و جهـا   ها در سیاستگذاري المللی و تأثیرگذار شدن هرچه بیشتر آن اي و بین منطقه
کنـد سـازوکارهایی را    این مقاله تالش مـی . انداز شهر و شهروندي نقشی اساسی دارند در این چشم. است

تفـویض اختیـار بـه    (سـاالري نماینـدگی    توان براي این گذار از دولت و سیاست مبتنی بـر  مـردم   که می
تأکید ما بـر آن  . رسی نمایددر نظر گرفت بر) مستقیم(ساالري مشارکتی  به مردم) اي سیاستمداران حرفه

تـوان و بایـد از طریـق تقویـت اخـالق شـهروندي و تفکـر         است که چگونه و با استفاده از کدام منابع می
در واقع استدالل مقاله آن است کـه شـهروندي نـوعی تمـرین در ابعـاد      . شهروندي به این هدف نایل آمد

صـوص بـا اسـتفاده از امکانـات دیـد فناورانـه       خ ساالري است و به کوچک براي رسیدن به آن نوع از مردم
اي و تقسـیم   بـه ویـژه زنـدگی محلـه    (کارگیري درست و مناسب تقسیمات شهري  و به) اي جامعه شبکه(

توان به سوي این اشـکال جدیـد حرکـت کـرد تـا هـم        می) هاي قابل مدیریت مستقیم پهنه شهر به خرده
سـاالري نماینـدگی را نیـز     و هم به صورتی موازي مردم تر ارائه شود الگویی براي گذار به واحدهاي بزرگ

چون کشور مـا ضـروري اسـت،     سازي در کشوري هم سازي و دولت که هنوز براي تحکیم فرآیندهاي ملت
  . تقویت گردد
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  .  سازي ملت

  
  

  طرح مسئلهمقدمه و 
هـا   بیش از نیمی از مردم جهان در شـهر . ها بدل شده است شهرنشینی امروز به شکل غالب و قطعی زندگی انسان

یافته و یا در کشورهاي در حـال   و این میزان در کشورهاي توسعه) 192: 2005، 2ـ هابیتت ان.یو(کنند  زندگی می
افـزون بـر   ). 195همـان،  (رسـد   درصد جمعیت می 80تا  70توسعه با رشد باال، بسیار بیشتر است و گاه به باالي 
ایی نیـز  هـاي روسـت   اي شدن آن سبب شده است که جمعیـت  این، ورود جهان به دوران انقالب اطالعاتی و شبکه

هـایی کـه از خـالل     هاي اطالعاتی جاي گرفته و هرچه بیشتر و نه فقط از طریـق تصـاویر و ذهنیـت    درون شبکه
چنین از طریق تغییـر   بلکه هم) 140-131: 2004؛ لندي، 1993؛ کاستلز، 1989ان، .یو(رسد  ها می ها به آن رسانه

براچیک و همکـاران،  (نزدیک شدن فیزیکی به شهرها زندگی و در بسیاري از نواحی از طریق دو فرآیند   در سبک
هرچه بیشتر به زنـدگی  ) فکوهی، همان(و بازگشت به روستاي شهرنشینان ) 116-105:ب1383؛ فکوهی، 1999

  . شان با مسایل شهرنشینان در اشتراك قرار گیرد شهري نزدیک شده و مسایل
ـ  در این شرایط، شهرها بیش از پیش اهمیت می شـهرها و   شـهري و ظهـور کـالن     االرفتن جمعیـت یابند و با ب

بلکـه  . شـوند  هـاي بـاالي سیاسـی بـدل مـی      هاي بزرگ، شهرها به واحـدهایی بـا توانـایی    ها و قدرت ثروت  تجمع
سـاالري و اختیـارات مردمـی در سـطوح بسـیار گسـترده، مطالبـات مربـوط بـه           چنین به دلیـل رشـد مـردم    هم

هاي مبتنـی بـر نماینـدگی     ساالري ، جایگزین مطالبات پیشین یعنی مردمساالري مشارکتی و از نوع نزدیک مردم
  ). 36-13: 2005بوث و دیگران، ( شود و تمرکز قدرت در رأس و در نهادهاي رسمی سیاسی می

هاي ملی برخوردارند؛ مردم ایـن شـهرها طبعـًا     بسیاري از شهرهاي جهان امروز از قدرت و ثروتی بیشتر از برخی دولت
هاي شـهري   کنند حکومت گیري از بیرون به نام دولت ملی نیستند و بنابراین تالش می پذیرش هر نوع تصمیمحاضر به 

  ). 51- 31: 2004؛ تایلور، 225- 213: 2004پارکر، (خود را تقویت کنند 
تواند راهی فرهنگی و مناسـب   در این میان تقویت شهروندي به طور عام و اخالق شهروندي به طور خاص می

هاي سیاسی و اجتماعی به یکدیگر باشد و امکان رسیدن به یک جایگزین را در این زمینـه   پیوند دادن حوزه براي
بدین منظور الزم است ابتدا موضوع را در چارچوبی تاریخی مورد توجـه قـرار دهـیم و بـر ایـن نکتـه       . فراهم آورد

هاي سیاسی کـه امـروز    یرة نوع خاصی از نظامتأکید کنیم که لزوماً نباید مفاهیمی چون شهروندي و شهر را در دا
توانیم با توجه به تجربه این کشورها و سایر کشورهاي جهـان   در جهان شکل غالب را دارند محدود کنیم، بلکه می

کـه ایـن امـر     هاي کنونی داشته باشند، بـدون آن  به اشکال جدیدي دست یابیم که کارآیی باالتري نسبت به نظام

                                                
1.UN-Habitat   



هـا   هاي جهانی شود که به ناچار باید درون آن و قرار گرفتن در معرض تضاد و تناقض با نظامسبب ایجاد اختالف 
  ).  106-84: 2004؛ بارگاوا و ریفلد، 59-1: 3،1995کمیسیون حکومت جهانی(زندگی کنیم 

  
  پیشینه مفهوم شهروندي

سیاسی اسـت کـه بـه آن اشـاره      شهروندي در معناي جدید آن که پس از انقالب فرانسه رایج شد مفهومی کامالً
تـاریخ و تمـدن   . اي طوالنی در ادبیات و تاریخ سایر کشورها نیز هسـت  خواهیم کرد؛ اما این مفهوم داراي پیشینه

هایی است که هنوز از دیدگاه شـهروندي   از جمله دوره) ص(اسالمی، موقعیت صدر اسالم و دوران حکومت پیامبر
شناسان در آن دوران عمدتًا بر رابطه میان دو حوزه دینـی   توجه اغلب تاریخ جدید مورد بررسی قرار نگرفته است،

و سیاسی بوده و کمتر به مفهوم  شیوه زیست و نزدیکی میان نظام سیاسی و حکومـت شـوندگان در غالـب یـک     
افـزون  ). 80-61: ب 1381؛ فکـوهی،   149: ب 1383فکوهی، (چون شهر بدان توجه شده است  نظام زیستی هم

این، متأسفانه تجربه سنت اولیۀ صدر اسالم خیلی زود با الگوبرداري حاکمان اسـالمی از امپراتـوري ساسـانی و    بر 
مراتبی شـدن و از میـان رفـتن     به وجود آوردن یک حاکمیت امپراتوري شکل با تأکید بر شهرهاي بزرگ و سلسله

هاي باستانی داد کـه پـیش از آن در    ولید نظامرابطه میان حکام و مردم عادي از میان رفت و جاي خود را به باز ت
  .   شد هاي ایرانی و رومی مشاهده می امپراتوري

هاي یونانی دربـاره   باز هم در سنت اسالمی، فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا که به شدت تحت تأثیر اندیشه
هـا،    اي اخالقـی را دربـاره ضـرورت   هـ  شهر بودند مفهوم مدینه فاضله را در سنت نوافالطونی به کار بردند و شـیوه 

آراي در این میان سهم فارابی بسیار زیاد بود؛ او بـا کتـاب   . حقوق و وظایف شهروندان چنین شهري مطرح کردند
خـود توانسـت بخشـی از سـنت     ) 438-436: 1373الفـاخوري،  ( السیاسات المدنیهچنین  و هم اهل مدینه فاضله

یونان باستان را درباره اخالق شهروندي بـه جهـان اسـالم و از آن طریـق حتـی بـه اروپـایی کـه هنـوز در حـال           
 . گیري اولیه خود بود منتقل کند شکل

شته باشد که در آن جـز  توانست در اروپاي قرون وسطایی وجود دا با این وصف مفهوم شهروندي و محتواي آن نمی
ها خبـري از شـهروندان و اهـالی جـز در خـدمت       هاي اربابی داشتند و در آن چند شهر معدود، اغلب شهرها شکل قلعه

هـایی غیـر قابـل دسـترس و      کردند و شهرها منطقه ارباب نبود و اکثر مردم نیز در روستاها و خارج از شهرها زندگی می
تنها در دوران رنسانس بود که اروپا شروع بـه شـهري شـدن    ). 79 - 70: ب 1383، فکوهی(کامالً محافظت شده بودند 

مـیالدي   18تـا   14هاي  هاي جدید مطلقه اروپایی و رشد تجارت و صنعت در سده کرد و شهرنشینی در قالب حکومت
  ). 83 -  79: ب 1383فکوهی، (توانست به شیوه زندگی گسترده در این قاره بدل گردد 

هـاي بـورژوایی و دموکراتیـک     هاي آغازین انقالب فرانسه و سایر انقالب گرفتن اندیشه پیش از شکلبنابراین تا 
قـرارداد اجتمـاعی    "فیلسوفان"نویسی و  المعارف  هگري، دایر به بعد، یعنی حرکت فکري روشن 18اروپایی از سده 

این امر با . یافته امکان بروز بیابد سازمان اي توانستیم انتظار داشته باشیم که اخالق شهروندي به مثابه اندیشه نمی

                                                
3. Commission on Global Governance 



، انقالب فرانسـه  1781انقالب آمریکا و تدوین قانون اساسی این کشور در سال : چند واقعه مهم امکان ظهور یافت
و سـرانجام  ) 1990روالنـد،  (بـه بعـد    1789گرفتن اعالمیه حقوق بشر از سـال   چنین  شکل و قانون اساسی و هم

هـا از   در سراسر اروپـا و گسـترش آن  ) ملت –یا دولت (هاي ملی  اي قانونی موسوم به دولته گیري حکومت شکل
آرنـت،  (به کل جهان در طول دو قرن اخیـر  ) استعمار، نو استعمار و سایر فرآیندها(شدن  هاي جهانی خالل فرآیند

  ).   1970سوبول، (را رقم زد  ترین این وقایع طبعاً انقالب فرانسه بود که تولد این واژه مهم). 293، 13: 1982
  آیـــد کـــه فوســـتل دو کـــوالنژ مـــی 5فرانســـوي از ریشـــه التـــین ســـیویس) شـــهروند( 4واژه ســـیتوین

آن را در نزد یونانیـان در اتحـادي قـراردادي میـان  رؤسـاي       تاریخ شهر باستاندر )1830 -1889: 226 -230( 
چنـین   تبعیـت از خـدایان و قـوانین واحـد و هـم      و) شهر(اي براي استقرار در یک نقطه مشخص  هاي قبیله گروه

البته در یونان باستان مفهوم شهروند تنها به مثابه عضوي از شهر معنـا  . شرکت در مناسک مشترك به کار گرفت
گرفت و قرارداد در واقع قراردادي الیگارشـی بـود کـه     داشت که این تعلق از خالل یک خانواده یا کالن انجام می

دهنده شهر بسته شده بود و در آن تمام بردگان و زنان شـهر بیـرون از    هاي تشکیل ل یا خانوادهمیان رؤساي قبای
البتـه تفکـر   ). 1999فاسـتیگر،  (آمدند  به حساب نمی» دموس«گرفتند و جزو  قرار می "ساالري مردم"دایره تنگ 

ز طریق تفویض اختیار از جانـب  نه ا) فیلسوفان(افالطونی اصوالً ضد دموکراتیک بود و معتقد به حکومت نخبگان 
). 1078-1051: 1375؛ گمپـرتس،  1367:861افالطون، (هاي آرمانی بود  مردم بلکه بر اساس رأي خدایان و مثل

تري نسبت به دموکراسـی داشـت آن را لزومـاً مشـروط بـه قرارگـرفتن در حـد وسـطی          ارسطو نیز که نظر موافق
ارسـطو،  (اسـیر کنـد   ) آریستوکراسـی (گرایی  د را در سیطره اشرافیتبها دهد و نه خو "عوام"دانست که نه به  می

بــه هــر رو، تجربــه یونــان در روم بیشــتر در قالــب یــک  ). 1564: 1375؛ گمپــرتس، 145-147، 1370:55-59
هرچند این تجربه نیـز در روم وجـود   (امپراتوري الیگارشی تجدید شد و کمتر در قالب یک جمهوري دموکراتیک 

مـوس،  ) (ساالري کنترل شده به وسیله یک مجلس عالی یا سنا را بایـد در روم دانسـت   صلی مردمداشت و ریشه ا
  ).94-44: 1989؛ فاستیگر، 1999؛ میشل، 18-51: 1991

منتسکیو در کتاب . ترین و تأثیرگذارترین مرحله در تاریخ مفهوم شهروندي در دورانی نسبتاً متأخر رخ نمود مهم
داند  مدنی می -اي از سازوکارهاي اخالقی  را مجموعه 6خود شهروندي) 109-107: ج 1381فکوهی، ( روح القوانین

که باید آن را در مفهوم روابطی که میان شهروندان حاکم است تعریف کرد و تالش نمود بیشتر به روحـی کـه در   
مفهوم قانون اساسـی و حکومـت    از این رو، منتسکیو. ساالري وجود داشت، برسد اندیشه ارسطویی نسبت به مردم

در قالب مجلس عوام و (ساالري مشروطه را تدوین کرد که اساس آن بر مشروعیت دوگانه حاکمیت از پایین  مردم
ایـن نظـام کـه در نظریـه منتسـکیو بـا       . بـود ) بر پایه نهاد سلطنت و مجلس خواص(و از باال ) هاي انتخاباتی نظام
ساالري  هاي مردم شد بعدها به طور کامل در نظام گانه تکمیل می یک قواي سهگرفتن نهاد دولت بر اساس تفک شکل

تـري از   اي به طور کلی نـوع رادیکـال   هاي فرانسوي و قاره پیاده شد؛ در حالی که در نظام) نظیر بریتانیا(مشروطه 
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ز طریـق یـک   ا "عوام"شهروندي دموکراتیک مبتنی بر جمهوریت رایج شد که هرچند نظام دو مجلسی و کنترل 
را حفظ کرد اما دامنه و توانایی یک قشر بزرگ سیاسی را در قالب احزاب و نهادهاي ) نظام دو مجلسی(مجلس دوم 

هـاي بیـان و عقیـده و     هاي انتخابـاتی و آزادي  سیاسی حکومتی و مخالفان حکومت بسیار گسترش داد و به بازي
  ). 1977تبلیس، (ن سازوکارها دامن زد ها به مثابه ابزارهاي اصلی ای مطبوعات و سایر رسانه
هـاي ملـی نـوین قـرار دادنـد و       اي براي دولت هاي جدید مفهوم شهروندي را به مثابه پایه بدین ترتیب انقالب

اي منسجم از شهروندانی که بـه یـک قـدرت سیاسـی مشـروع از پـایین معتقـد بودنـد          ملت را به عنوان مجموعه
ها در تجربه اسـتعمار   با این وصف، این نظام. به وجود آوردند) هاي گذشته نظامهاي از باال در  برخالف مشروعیت(

فرآیندهاي اسـتعماري فرآینـدهایی بودنـد کـه عمـدتاً بـا       . ساالر چندان موفق نبودند هاي مردم در گسترش نظام
ندي و کـه مفهـوم شـهرو    هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی محلی همـراه بودنـد بـدون آن    تخریب نظام
در عین حال ایـن  ). 1996؛ کوهن، 2006گینیو، (ساالري را به کشورهاي تحت استعمار منتقل کنند  مفهوم مردم

که ایـن امـر    هاي ملی وادار شدند تا بتوانند در نظام جهانی قرار بگیرند بدون آن کشورها به ناچار به تشکیل دولت
هاي شـهروندي و حقـوق آن تعریـف     یعنی در چارچوب هاي حقوقی مشخص و به ویژه کارآ و واقعی، در چارچوب

  . شود
هاي  یافته در قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، امکان پدید آمدن  دولت با این حال در کشورهاي توسعه

شـهرهایی   هاي محلی بـزرگ یعنـی کـالن    رفاه فراهم شد و بدین ترتیب گسترش شهرنشینی توانست به حکومت
ایـن  . هایی کوچک و حتی متوسـط داشـتند   ریک با انباشت ثروت، جمعیت و قدرت دولتامکان ظهور بدهد که ه

سـاز نیـز هسـتند     کننـد امـا در عـین حـال مشـکل      شهرها امتیازات زیادي براي سـاکنان خـود فـراهم مـی     کالن
زه امرو...). هاي شهري، انحرافات اجتماعی هاي همسایگی، شورش ها و مزاحمت محیطی، تنش هاي زیست آلودگی(

از یک سو شهرنشینی به امري جهانی تبدیل شده است امـا از سـوي دیگـر بـه دلیـل نبـود اخـالق شـهروندي و         
ترین بخش ایـن کشـورها را تشـکیل     امکانات عملی آن در بسیاري از کشورهاي جهان که شاید بتوان گفت بزرگ

برنـد و مـوقعیتی بسـیار     ادي مـی رغم امتیازات شهرنشـینی، از آن رنـج بسـیار زیـ     دهند، اغلب مردم جهان به می
 1384؛ فکـوهی،  1999؛ بانـت،  1999راچفـرت،  (کننـد   متناقض و حتی در بسیاري موارد خطرناك را تجربه می

  ). الف
هـاي   اي از قـوانین و عـرف   تـوان مجموعـه   با توجه به این پیشینه تاریخی ـ نظري، اخـالق شـهروندي را مـی    

چنـین در شـهرهاي    اجتماعی تعریف کرد که بتوانند در این زمینه بـه ویـژه در شـهرهاي بـزرگ و متوسـط هـم      
ا فـراهم کننـد، چـه بـا     کوچک، به دست اندرکاران و ساکنان این شهرها امکان زندگی هماهنگ و بـدون تـنش ر  

هـاي مناسـب و از میـان برداشـتن      یکدیگر و چه با محیط زیست و براي توسعه پایـدار یعنـی نیـل بـه موقعیـت     
 .  هاي آینده شرایط مناسبی را به وجود آورند زاي کنونی، براي نسل هاي تنش موقعیت

 

 



  ضرورت موضوع براي کشور ما
توان چنـدین اسـتدالل مشـخص را     اي کشور ما اهمیت دارد میدر برابر این پرسش که چرا موضوع شهروندي بر

 :توان به موارد زیر اشاره کرد ها می ترین آن مطرح کرد که از مهم
شـهرهاي متعـدد بـا     وجـود تهـران بـزرگ، کـالن    ). درصـد  65بـیش از  (ایران کشوري عمـدتًا شـهري اسـت    . 1

تـرین   شهر در بیسـت سـال آینـده، شـهري     1000 ها تا انداز آن و چشم) شهر 700بیش از (هاي میلیونی  جمعیت
کشور خاورمیانه و به طورکلی منطقه قفقاز و حتی آسیاي جنوبی را سـاخته اسـت و ایـن نـه فقـط در معـادالت       

؛ 1377حسـامیان و دیگـران،   (ریزي در تمام سطوح باید مـد نظـر باشـد     جهانی، بلکه در معادالت داخلی و برنامه
  ). 1381؛ عظیمی، 1367سلطانزاده، 

در مناطق غیر شهري، عشایر ایران با یک درصد از جمعیت کل کشور فرآیند یکجانشینی را با سـرعت تجربـه   . 2
فکـوهی،  (مـدت نیـز وجـود نـدارد      اي حتی میـان  اندازي براي تداوم این شیوه از زندگی در آینده کنند و چشم می

درصدي روسـتاییان، ایـن    35تا  30جمعیت حدود  اما درباره روستانشینی باید توجه داشت که باوجود). د 1383
اي  ها به شکل گسـترده  جواري فیزیکی با شهرها و به دلیل انقالب اطالعاتی و گسترش رسانه ها به دلیل هم روستا

امروز بسیاري از روستاهاي ما به صورت فیزیکی به شهرها متصل هستند و یـا حتـی درون بافـت    . اند شهري شده
روستاییان از طریق وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی دائمـًا بـا شـهرها رابطـه دارنـد و      . اند شهري قرار گرفته

آید تا نظامی اقتصادي که در کنار نظام صـنعتی شـهر بـه     روستانشینی بیشتر توصیف نوعی زیستگاه به شمار می
کـه پـس از انقـالب     ها به شبکه بـرق  تجهیز کامل روستا). 351-337: ب 1383فکوهی، (زندگی خود ادامه دهد 

هـاي تصـویري را بـه روسـتاها آورده و ذهنیـت       اسالمی انجام شد نیز تمام وسـایل الکترونیـک شـهري و رسـانه    
افزون بر این، هر سال تعداد بسـیار زیـادي از روسـتاییان وارد    ). ب 1384فکوهی، (روستاییان را تغییر داده است 

اي انسانی، پایدار و عمیق را میان  شـهر   ند و از این طریق رابطهشو التحصیل می هاي کشور شده و یا فارغ دانشگاه
گفتن از نوعی تقابـل شهرنشـینان و روستانشـینان بـه مثابـه دو گـروه        بنابراین، سخن. آورند و روستا به وجود می

  .  معناست هاي کامالً متقابل امروز بی جمعیتی با تمایالت و ذهنیت
» شـهروندي «هاي مناسـب بـراي    بنابراین فرصت تکمیل ذهنیت. باال بوده استسرعت شهري شدن در ایران بسیار . 3

رو هسـتیم تـا بـا شـهرهایی در      در نتیجه ما بیشتر با روستاهایی شهرزده و شهرهایی روستازده روبه. وجود نداشته است
اکثـر کشـورهاي جهـان     این روند تا اندازه زیادي ناگزیر بوده است و این اتفاقی است کـه در . هاي مناسب خود موقعیت

هاي مختلف و متفاوتی این پدیـده را   اما این کشورها به صورت). 380- 377: ب 1383فکوهی، (سوم شاهد آن هستیم 
اند از انفجـار گسـترده    اي توانسته هاي آمایشی شهري از سه دهه پیش تا اندازه ریزي در کشور ما برنامه. اند مدیریت کرده

بـه توزیـع   ) تهران(شهر  شهر به جاي یک کالن اند با به وجود آوردن چند کالن یژه توانستهشهرها جلوگیري کنند و به و
با این وصف، این امر نتوانسته است به خودي خود تأثیري در گسـترش اخـالق و   . جمعیت در سطح کشور کمک کنند

   ).1381عظیمی، (فرهنگ شهروندي داشته باشد 
مشـکالت ترافیکـی، برخـی از انحرافـات     (ماعی ـ فرهنگـی در شـهرهاي مـا     ها و مشکالت اجت وجود برخی از آسیب. 4

تا حدي باالتر از استانداردهاي جهانی است و این امر نه فقط اسباب ناراحتی و عـدم آسـایش شـهروندان    ...) اجتماعی و



شـور و حتـی بـر    تواند اثرات درازمدتی داشته باشد که بـر رونـد توسـعه عمـومی ک     مدت است، بلکه می در کوتاه و میان
هـاي بیمـارزایی را    آن نیز تأثیري منفی بـر جـاي بگـذارد و چرخـه    ... هاي کالن اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و سیاست

هاي اجتماعی و بـروز انحرافـات پایـدار و     ها و تنش ایجاد کند که حتی به شرایط بسیار نامطلوبی چون گسترش ناآرامی
  . فرسایی خواهد بود ها کار بسیار مشکل و توان بله با آنهاي سخت و پیچیده منجر شود که مقا معضل

امـا بایـد توجـه    . کردن اخالق شهروندي براي مـا ضـرورتی اساسـی دارد    با توجه به این نکات، ایجاد و نهادینه
هـاي مختلـف  محلـی و بـه خصـوص       توان در خالء و بدون در نظر گـرفتن موقعیـت   داشت که این اخالق را نمی

هـا را بـا    ریـزي  کند که تمام برنامه شدن امروز به ما حکم می شرایط و فرآیند عمومی جهانی. آوردجهانی به وجود 
 1381فکـوهی،  (مان انجام دهـیم   در نظر گرفتن این واقعیت بیرونی و در عین حال جاري در تمام سطوح محلی

 . یابد هاي جهانی اهمیت می از این رو توجه به چارچوب). الف
  

  جهانی ساخت اخالق شهرونديهاي  چارچوب
شـدن بـا محوریـت اقتصـاد نـولیبرال و       اي که باید به آن توجه داشت این است که فرآینـد جهـانی   نخستین نکته

آمیـز و   هاي گوناگون در برابر این فرآینـد جهـان را در موقعیـت تـنش     گرایی آمریکایی در آن و مقاومت جانبه یک
فرآیند مزبـور شـکل تهـاجمی دارد و    ). 16-14: 2000؛ کاسن، 21-17: 2000حلیمی، (خطرناك قرار داده است 

بـا  . یافته امري خطرناك است براي کشورهاي جهان سوم و حتی براي تداوم دموکراسی در خود کشورهاي توسعه
این وصف شناخت و آگاهی نسبت به این موضوع به معناي آن نیست که بتوان لزوماً به صورتی سهل و ساده با آن 

فرآیندهاي مقاومت نیز که بـدان اشـاره شـد اغلـب     ). 1999؛ ماترلت، 80-35: 2002ایندا و دیگران، (ه کرد مقابل
هاي محلی و اشکال مدرن غربی وارد شده به کشورهاي مستعمره پیشین  اي از سنت یافته اشکال پیوندي و ترکیب

هـایی ماننـد    بر پدیده). 1998و، بوربالُن، روان(ها بسیار مشکل است  آورند که شناخت و مدیریت آن را به وجود می
؛ 1999؛ اسـمیت،  1997؛ نیم، 1998؛ کامیلري، 2000؛ بایرن، 1996؛ براون، 1999امسله، (هاي جدید  گرایی قوم

؛ بروتون، 1999؛ سیندزینگر، 1999؛ موچیلی، 1999؛ جیل، 1993اریکسون، ( ها گرایی ، جماعت)1378احمدي، 
هاي اجتماعی با مطالبات جدید، تغییر موقعیت زنان و مردان در جوامع، تغییر موقعیت  ها و جنبش ، تنش)1380

: 1999گیـوان،   داونی و مک(ها بر زندگی روزمره مردم این کشورها  ها و تأثیر آن اقشار اجتماعی، گسترش فناوري
هاي  حل ا سپس بتوان به راهتوان تأثیر گذاشت ت نگر می و غیره تنها به صورت موردي و جزء) 1989؛ کاستلز، 168

ها و سازوکارهایی بالقوه را ایجاد  بنابراین، توجه داشته باشیم که اشکال مقاومت عموماً قابلیت. مدیریتی دست یافت
ها در جهت منافع یک  خودکار و ساده از آن  توانند به صورت منفی یا مثبت تحول یابند و استفاده کنند که می می

دادن یا مدیریت کردن و یا در صورت نیاز از میان  ها و یا سامان ونه استفاده از این مقاومتهرگ. کشور ممکن نیست
 .هاي پیچیده اجتماعی درباره پیامدهاي موضوع دارد ها، نیاز به بررسی برداشتن آن

 
 
  



  ساالري و پیامدهاي آن در کشورهاي در حال توسعه هاي سیاسی مردم بحران نظام
ایـن  . رود شدن در عین حال با فرآیند دیگري همراه بوده است که خـود یکـی از دالیـل آن بـه شـمار مـی       جهانی

اسـت  ...) اي و احزاب، پارلمان، سـندیکاهاي حرفـه  (هاي مبتنی بر تفویض و نمایندگی  ساالري فرآیند بحران مردم
آمـدهاي آن کـاهش    و  از جملـه پـی   هاست در کشورهاي غربی آغاز شده اسـت  که سال) 2005بوث و دیگران، (

هـاي خـود انگیختـه     و رشـد جنـبش  ) 1992؛ کابیت و دیگـران،  1992تی، .جی.؛ سی1999کایر، (سندیکالیسم 
خود انگیختگی در . ها از رهبري و حتی اهداف مشخصی تبعیت کنند که این جنبش اجتماعی بوده است بدون آن

آمده، سبب شده اسـت کـه بحـران سیاسـی تقویـت شـود؛ زیـرا         یجا که خود نوعی از مقاومت نیز به شمار م این
» اي حرفـه «دانند با چه کسانی باید وارد مذاکره شـوند و مخاطبـان    توانند و نمی اي دیگر نمی سیاستمداران حرفه

  : از جمله. توان دالیل زیادي را برشمرد براي این موقعیت می). 2005بوث و دیگران، (خود را در کجا بجویند 
به دلیل فساد اقتصـادي بـه ویـژه در    (اي  اعتمادي روزافزون مردم در سطوح عام به قشر سیاسی حرفه بی .1

هـا را بیشـتر سـرگرم تـالش بـراي       زیرا آن) شان حوزه کمک به احزاب سیاسی براي کارزارهاي انتخاباتی
  ). 2006هایدنهایمر و دیگران، ( بینند تا دلسوزي براي شهروندان تجدید قدرت خود می

-17: 2000؛ گویلمرد، 19-1: 2003تیمونن، (اثر شدن عمومی سازوکارهاي دولت رفاه  یافتن و یا کم پایان .2
که به پدید آمدن قشر بزرگی از محرومان در کشورهاي ثروتمند منجر شده  1980هاي دهه  از سال). 29

؛ زنیـدي و  2006نـت،  ؛ واکوا1996؛ اشـناپر،  1993بوردیـو،  (» جهان چهارم«ها  است که اصطالحاً به آن
  ).  جهان سومی درون جهان اول(گویند  می) 2002هنري، 

مهاجرت گسترده مردمـان مسـتعمرات پیشـین بـه کشـورهاي      : غیر قابل کنترل شدن میراث استعماري .3
ها و ادیان کـامالً   هاي چند فرهنگی و تکثر و تعدد اقوام و زبان استعماري سابق و به وجود آمدن موقعیت

ها که گـاه بـه گـاه بـه      ها و پیامدهاي آن ها و تبعیض هاي کوچک سرزمینی، نژادپرستی پهنهمتعارض در 
  ). 450-379: 2002ایندا، (شوند  هاي شهري با خسارات جانی و مالی بسیار ظاهر می صورت شورش

هـاي فرهنگـی ـ انسـانی در برابـر       اي، مقاومـت  یـافتن ابتکارهـاي محلـی ـ منطقـه      گرفتن و قدرت شکل .4
المللـی    اي و بـین  هاي غیر دولتی در سـطوح منطقـه   یافتن سازمان شدن در روند کنونی آن، قدرت یجهان

  ). 282-243: 2000لچنر و بولی، (
 ).250-223: 2005جوو، (ها  شهرداري: هاي محلی یافتن حکومت اهمیت .5

  
 شناسی بحث چارچوب انسان

شـدن بیشـترین ضـربه را بـه      شدن موضوع پیش از هر چیـز بایـد توجـه داشـت کـه فرآینـد جهـانی        براي روشن
ها را یکسان و متحد کرده و براي تولیـد انبـوه کاالهـاي     کند آن هاي غیر مرکزي زده است، زیرا تالش می فرهنگ

کردن همـه چیـز اسـت     ر پی کاالییاین فرآیند د). 2000لچنر و بولی، (کنندگان ساده بدل نماید  خود به مصرف
زنـد و حفـظ    ها ضربه مـی  هاي انسانی، آداب و رسوم و سنت که این امر خود به اخالق، ارزش) 195-145همان، (

شناسـان اعتقـادي راسـخ     انسـان . دهـد  شناسان قرار می این میراث انسانی ـ فرهنگی را امروز در دستور کار انسان 



  »مدرنیتـه «ایط جدیدي براي زندگی در جهـان کنـونی کـه بایـد آن را همـان      بدان دارند که به وجود آوردن شر
بنـابراین، حفـظ   . فرهنگی محلی و بـومی دارد   برداري و استفاده از منابع سنتی و میراث محلی نامید، نیاز به بهره

اي در دستور کار ما  سعهنگارانه و دانشگاهی، بلکه با اهدافی کاربردي و تو هاي موزه ها نه صرفاً با دغدغه این میراث
  ). 2000آرشه و نورمن، (گیرد  قرار می

شدن در روند کنونی آن تقریباً تنها با ابزارهاي  با این وصف باید توجه داشت که امروزه مبارزه با فرآیند جهانی
رشـد   منظور از این ابزارها، وسایلی است که خالقیـت فرهنگـی و  . پذیر است فرهنگی یا سیاسی ـ فرهنگی امکان 

هـا بـا شـرایط جهـانی،      چنین بـا انطبـاق دادن آن   هاي بومی و افزایش ابتکارها را موجب شود و هم تولید فرهنگ
هـا را در سـطوحی    ها را در روندهاي نوزایی وارد کرد و حتـی گسـترش آن   هایی فراهم شود که بتوان آن موقعیت

هاي دقیـق فرهنگـی وجـود دارد کـه      ریزي برنامه براي این کار نیاز به. فراتر از سطوح محلی و ملی ممکن ساخت
اینـدا  (ها به ویژه در حوزه فرهنگ اسـت   خود نیازمند شناخت دقیق فرآیندهاي جهانی و سازوکارهاي پیچیده آن

  ). 379-309: 2002و دیگران، 
ن برعکس منطق و زبان زور دقیقاً همان جایی است که این روند تمایـل دارد کشـورهاي جهـان سـوم را بـدا     

. تواند با غلبه نیروي خـود مقاومـت را ولـو بـه صـورت مـوقتی از میـان بـردارد         هدایت کند، زیرا در آن نقطه می
هاي مکانیکی در این موارد نه تنها تأثیري در نفـوذ   اند که مقابله تجربیات در کشورهاي در حال توسعه نشان داده

  ). ه 1383؛ 1379فکوهی، (شوند  میان و درازمدت می ها در فرهنگی بیرونی ندارند، بلکه سبب تقویت آن  تهاجم
اي چند فرهنگی با آمیـزش   انداز زندگی انسان، آینده هر رو، چشم نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که به 

هـا و   هـا، مهـارت   ها، کاالها، دانش هاي فیزیکی انسان جایی ها، جابه مهاجرت: ها و مردمان خواهد بود میان فرهنگ
بینی کرد و از آن به صورت مثبت و  آورد که باید بتوان آن را پیش اء خود به خود نوعی آمیختگی به وجود میاشی

  ). 1990آپادوراي، (در جهت منافع ملی و سود عامۀ شهروندان بهره گرفت 
  

  منابع دینی، سنتی و فرهنگی: منابع اخالق شهروندي

ه تأکید کرد که اخالق شـهروندي فرآینـدي اسـت کـه بایـد آن را      توان بر این نکت چه گفته شد می با توجه به آن
این انتظار که این اخالق و فرهنگ مربوط به . چون هدفی اساسی در نظر گرفت و به صورتی تدریجی ایجاد کرد هم

ما  آن به صورت خودکار و با تغییرات سیاسی به وجود بیایند انتظاري کامالً بیهوده است که نتیجه منفی آن انفعال
 . و کنار گذاشتن اندیشه و ابتکار براي ایجاد و ساختن فرهنگ مزبور است

تـوان بـا    اي نمـی  هیچ فرهنگ و اخالقی را در هیچ زمینه. تواند از صفر شروع شود ایجاد اخالق شهروندي نمی
ي مـا قـوي تـر و    هـا  در این میان، هر اندازه پشتوانه. حرکت از صفر و بدون پشتوانه و مواد خام ضروري بر پا کرد

یابی به هدف غـایی، یعنـی تبیـین یـک اخـالق شـهروندي مناسـب خـود و امکـان           پر بارتر باشند احتمال دست
  . شود گسترش و رواج یافتن این اخالق بیشتر می



کنیم که فرهنگ و پیشینه تمدنی چند هزار ساله دارد و منابع براي کـار   خوشبختانه ما در کشوري زندگی می
با این وصف باید اذعان کرد که کمتر به این منابع توجه شده و اگر هم مورد توجـه  . در این حوزه بسیار زیاد است

دن این موارد به راهکارهاي قابل استفاده تالش شده اند کمتر براي استخراج موارد کاربردي و تبدیل کر قرار گرفته
ترین منابع قابل استفاده بـراي   مهم. بندي اولیه از این منابع ارائه دهیم کنیم یک طبقه ما در اینجا تالش می. است

  :  توان در موارد زیر یافت ایجاد اخالق شهروندي در کشور را می
هـاي دینـی    در عین حال اقلیت. آید متیاز مثبتی به حساب میانسجام و یکدستی دینی در کشور ما ا: دین. 1

هاي اخیـر از ایـن    هرچند در سال. ایران، ادیان ابراهیمی هستند که وجوه مشترکی با دین اکثریت دارند
واقعیت آن است که بایـد  . ابع بسیار استفاده شده است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادي داریممن

هـا در ایجـاد اخـالق     دیان و مذاهب موجود در کشـور و از تمـام تـوان قابـل دسـترس آن     بتوان از تمام ا
در این زمینه طبعاً دین اسالم، دین رسمی است و اکثریت مطلق مردم این کشور . شهروندي بهره گرفت

  ).  الف 1381فکوهی، (داراي اولویت مطلق نیز هستند 
ها و آداب و رسوم داریم که هنوز در بخش بزرگـی از   اي بزرگ از رفتارها، باورها و عرف ما گنجینه: سنت .2

مطالعه پیشینه چند هزار ساله شهرنشینی در ایـران و اخـالق انسـانی    . اند خود مورد استفاده قرار نگرفته
درنیتـه در تنـاقض بـا سـنت     م: تواند کمکی اساسی براي بازآفرینی مدرنیته تلقی شـود  در این کشور می

کـه مـا مدرنیتـه را بیشـتر در تضـاد و تـنش بـا سـنت          دلیل آن. نیست، بلکه باید از دل آن بیرون بیاید
سـازي آن بـا فرهنـگ بـومی      خوانی و هم زا بودن مدرنیته در تعریف کنونی آن و نبود هم بینیم، برون می

فکـوهی،  (هاي خود بسازد  ود را بر اساس سنتهر فرهنگ و هر کشوري نیاز دارد و باید مدرنیته خ. است
1379 .( 

هاي محلی و قومی بـراي کشـور مـا یـک      ها و آداب و رسوم و زبان وجود سنت: تنوع محلی، قومی، زبانی .3
نعمت بزرگ است که باید آن را قدر بدانیم و بتوانیم بـراي سـاختن جامعـه جدیـد خـود از آن اسـتفاده       

که استفاده و مدیریت صحیح، منبعی اضافه بـراي سـاختن    نخست آن: داین کار دو دلیل اصلی دار. کنیم
هـاي نادرسـت    داوري که مدیریت نامناسب و مبتنی بر پیش آید و دوم آن شهروندي براي ما به حساب می

ایم در طـول تـاریخ خـود از     شود که ما همواره توانسته هایی می سبب ایجاد و افزایش خطر تنش و تفرقه
  ). الف؛ ب 81فکوهی، (یمها پرهیز کن آن

شدن به طور عقالنی انجام بگیـرد و   تقویت مفاهیم و باورهاي اخالقی باید در روند اجتماعی: اخالق مدنی .4
خانواده،  سیسـتم رسـمی آمـوزش، حـوزه عمـومی       (شدن  براي این کار باید فرآیندهاي موازي اجتماعی

در غیـر ایـن صـورت    . قض یکـدیگر نباشـند  با یکدیگر هماهنگی داشـته  باشـند و نـا   ) زندگی شهروندان
هـاي   چرخـه : گیـرد  توانند تأثیر چندانی داشـته باشـند و در نتیجـه شـهروندي شـکل نمـی       یک نمی هیچ

  . ساز بدل شوند هاي مثبت و سالم زا هستند باید به چرخه نامناسب که آسیب
در ذهن مردم به » ولتد«نشدن مفهوم  نگرفتن و درونی نقطه ضعف بزرگ جامعه ما شکل: اخالق سیاسی .5

دولت به عنوان عنصري بیرونی و به مثابه نوعی حاکمیت جـدا از کالبـد عمـومی    : معناي اصیل آن است



تقویـت مشـارکت   : شود، در حالی که باید آن را انعکاسی از روابط و اراده عمومی به شـمار آورد  درك می
اندازي کوتاه و  اصلی است؛ زیرا در چشماي  هاي مناسب این مشارکت وظیفه سیاسی و فراهم آوردن زمینه

در همین حال باید فرآینـدهاي  . ساالري نمایندگی پیش برویم مدت ما هنوز باید در راه تقویت مردم میان
هـاي محلـی،    تقویـت حکومـت  : سـاالري مشـارکتی نیـز فـراهم کـرد      موازي را براي گذار غایی به مـردم 

هاي نقد و نقدپـذیري در جامعـه و کـاهش     ال بردن ظرفیتهاي غیردولتی، با تمرکززدایی، تقویت سازمان
ترین محور زندگی اجتماعی  ها و روابط مبتنی بر زور براي حفظ امنیت و صلح اجتماعی به مثابه مهم تنش
 . ها انسان

  
  کارها و راهگیري  نتیجه

 : یر تأکید کردموارد زدر نهایت با توجه به مباحث ارائه شده در این مقاله باید پیش از هر چیز بر 
هـایی   کردن این رویکرد از طریـق برنامـه   شناسانه و فرهنگی به شهر و نهادینه ضرورت نگاه و رویکرد انسان. 1

  . سازي هاي آگاه ها، انتشارات و برنامه ها، همایش اندیشی چون هم هم
هاي خردنگرانه و محوریت بخشیدن به سـطح محلـی بـراي     هدایت محورهاي پژوهشی به سوي پژوهش .2

یابی بـه   زا و تالش براي دست هاي بیماري شناخت و درك سازوکارهاي اجتماعی ـ فرهنگی، یافتن پدیده 
 . به منظور از میان بردن این مشکالت» درونی«و » نزدیک«هاي  حل راه

): هـا  شـهرداري  (تقویت رابطه میان حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی از خالل گذار از نهادهـاي حکومـت محلـی     .3
هاي غیر دولتی بـه دو نهـاد بـزرگ جامعـه مـدنی بـراي گـذار آرام و مـوازي بـه           ها و انجمن تبدیل شهرداري

ـلی فرآینـدهاي      هـاي تقویـت کننـده و پشـتیبان     هاي مشارکتی و در عین حال به پایـه  ساالري مردم هـاي اص
کردن ایـن مفـاهیم در    و درونی» سازي دولت«و » سازي ملت«عمومی مورد تأکید در کشور، یعنی فرآیندهاي 

  .  رفتارهاي فردي و اجتماعی و در اندیشه و افکار مردم
هاي جدید شهري باید سـه روش فرهنگـی در آن واحـد اتخـاذ      گرایی براي مقابله با اثرات منفی جماعت .4

   :شود
ها به منظور ایجاد مکانی براي شکوفایی و بیـان   گرفتن جماعت نیازسنجی هویتی و کمک به شکل -

 . ها آن
هـا و جلـوگیري از    ن گرایـی میـان آ   ها به منظور هـم  فراهم آوردن امکان تداخل و ترکیب جماعت -

  .ها با یکدیگر تنش و تضاد آن
هاي عمـومی و ایجـاد    متضاد با منافع و هویتهاي منفی و  گرایی گرفتن جماعت جلوگیري از شکل -

مدارانه مقابله با ایـن   هاي قدرت هاي ضروري اجتماعی از راه مثبت و به حداقل رساندن روش انسجام
  .  شود ها منجر می ها که اغلب فرآیند مقاومت به تقویت آن گرایی جماعت
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  . ، زمستان4، دورة چهارم، شمارة ایران شناسی مجلۀ جامعه
  . نشر نی: ، تهرانشناسی هاي انسان تاریخ اندیشه و نظریه) ج 1381( _______
استراتژي توسعه از خالل دموکراسی فرهنگی، همایش توسعه فرهنگی، عوامل و موانـع،  ) الف 1383( _______

  . 1383دانشگاه آمل، اردیبهشت 
  .نشر نی: ، تهرانشناسی شهري انسان ) ب 1383( _______
مجلـۀ  ر ، د»هـا در حـوزة مبادلـه    هـا و تعلـق   پویـایی ممنوعیـت  : شناسـی گفتگـو   انسـان «) ج1383( _______
  . ، بهار1، دورة پنجم، شمارة ایران شناسی جامعه
، در »ایرانـی   هاي بین فرهنگی الگوهاي زیستی شهري ـ عشـایري در یـک نمونـۀ     گرایش«) د1383( _______

 .1، سال پنجم، شمارة فصلنامۀ مطالعات ملی
  0 . نشر نی: ، تهراندر هزارتوهاي نظم جهانیالف،  )1384( _______



ب،  بررسی مشارکت روستایی در دو روستاي گرمسار، فصـلنامه علـوم اجتمـاعی دانشـکده     ) 1384( _______
  . 28علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره 

  . خوارزمی: ، ترجمه محمد حسن لطفی، تهرانمتفکران یونانی) 1375(گمپرتس، تئودور 
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