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سخن نخست

پرداختــن بــه موضــوع اخــالق بخصــوص اخــالق در فضــای شــهری از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. 
امــروزه در فضاهــای شــهری بــه واســطه عــدم شــناخت افــراد از یکدیگــر و نیــز نبــود روابــط چهــره بــه چهــره، 
فاصلــه اجتماعــی بــه وجــود آمــده اســت؛ طبــق نظــر اغلــب کارشناســان، شــکاف و فاصلــه اجتماعــی در جوامــع 
امــروزی، بــه واســطه فردگرایــی و خصیصــه شهرنشــینی اســت و بــدون رعایــت اخالقیــات اجتماعــی، بــه یــک 
معضــل و آســیب جــدی تبدیــل مــی شــود. اخالقیــات اجتماعــی، بــه تعبیــری کــه در ایــن نوشــتار آمــده، انطبــاق 
رفتارهــای شــهروندان و شهرنشــینان بــا اصــول و ضوابــط اخالقــی، انســانی، قانونــی، هنجــاری و ارزشــی حاکــم 
در فضاهــای شــهری اســت و بــی شــک از مباحثــی اســت کــه عــالوه بــر شــهروندان، مدیریــت شــهری را نیــز 
شــامل مــی شــود، بــه ایــن معنــی کــه شــهروندان و مدیریــت شــهری، در جهــت ارتقــای فرهنــگ شهرنشــینی 
مــی بایســت بــه صــورت دو ســویه و متقابــل، اخالقیــات اجتماعــی را رعایــت کننــد. امیــد اســت انتشــار ایــن 
ــاد و  ــناخت ابع ــب ش ــینی، موج ــی شهرنش ــگ متعال ــه فرهن ــت یابی ب ــتای دس ــا در راس ــت از گزارش ه دس

مؤلفه هــای اخالقیــات اجتماعــی و نیــز رعایــت ایــن ابعــاد و مؤلفه هــا در فضاهــای شــهری گــردد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده 

اخــالق، بــه هــر معنایــی کــه فــرض شــود، مبیــن آن دســته از اصــول و قواعــد ارزشــی- هنجــاری اســت 
ــن  ــتند. در ای ــا هس ــی م ــردی و اجتماع ــای ف ــای رفتاره ــده و راهنم ــده، جهت دهن ــم هدایت کنن ــه در حک ک

ــاد می شــود:  ــر مهــم ی ــی از دو تعبی ــر اخالق ــگام ذکــر اوصــاف و خصایــص ام ــه معمــواًل هن زمین

1- اخالقیــات1؛ منظــور از آن، وجــه رویــه ای، عینــی عملــی و رفتــاری بروز یافتــه از ســوی فــرد اجتماعــی 
در رابطــه بــا یــک نظــام ارزشــی- هنجــاری خــاص اســت.

2- اخالق2؛ منظور وجه ایده ای، ذهنی، شناختی و نظری مرتبط با اخالقیات است.

هنگامــی کــه از نســبت اخالقیــات و فضــای شــهری صحبــت می کنیــم، بیشــتر منظورمــان ایــن اســت کــه 
رفتارهــای شــهری -فــردی و اجتماعــی- شهرنشــینان در تعبیــر عــام، یــا شــهروندان در تعبیــر فنــی- تخصصــی 
کلمــه، تــا چــه حــد بــا اصــول و ضوابــط اخالقــی و هنجارهــای ارزشــی متعــارف مــورد توافــق عــام، منطبق اســت.

ــرۀ تأثیــر و شــعاع نتایــج مترتــب  ــه لحــاظ دای اخــالق در عیــن داشــتن شــئونات فــردی امــا در نهایــت ب
بــر آن، در اصــل یــک پدیــده و رخــداد اجتماعــی اســت. ایــن امــر در خصــوص اخــالق شــهری، شهرنشــینی، 
شــهروندی، شهرنشــینان نیــز کــه گونــه ای از اخــالق اجتماعــی هســتند، صــدق می کنــد. پیچیدگــی و درهــم 
 تنیدگــی مســائل اخالقــی بــا وضــع شــبکه ای زندگــی اجتماعــی در کالن شــهری ماننــد تهــران، می توانــد منجــر 
بــه آســیب زدن بــه اخــالق شــهری در تهــران شــود. از ایــن حیــث و بــه ویــژه از زاویــۀ نــگاه مدیریــت توســعۀ 
شــهری و کارگــزاری برنامه ریــزی فرهنگــی بــرای کالن شــهر تهــران، می تــوان بــه مــواردی اشــاره کــرد کــه 

نشــانگر ماهیــت بی اخالقــی یــا بداخالقــی شــهری در تهــران هســتند، ایــن مــوارد عبارتنــد از: 

اخالق گریزی مردم و مسئوالن شهری . 1

بی توجهی به اهمیت اخالقی مسئولیت در برابر دیگری . 2

آشفتگی، خودسری و رفتارهای غیرمدنی . 3

وجود دروغ، تزویر، ریا، نفاق، اجحاف، افزون طلبی و قانون شکنی. 4

محافظه کاری، منفعت طلبی، رفاه زدگی، تملق گویی، ریاست طلبی و دورویی . 5

کمرنگ شدن امانتداری، گذشت، ایثار، انصاف، تعاون، صداقت، یکرنگی و تعهد. . 6

ــی-  ــای اجتماع ــه تعیین کننده ه ــوان ب ــران را می ت ــهر ته ــی در کالن ش ــی/ بداخالق ــتگاه بی اخالق خاس
ــی نســبت داد.  ــوغ اخالق ــدم بل ــینی و ع ــی، حاشیه نش ــه فردگرای ــی از جمل ــی مهم فرهنگ

1- Morality 
2- ethics



راهبردهــای سیاســتی شــهری، کــه می تواننــد بــرای تدبیــر ایــن نابســامانی اخالقــی در کالن شــهر تهــران 
مــورد نظــر مدیریــت شــهری قــرار گیرنــد، عبارتنــد از: 

همراه ســازی توســعۀ اقتصــادی شــهری کنونــی تهــران بــا مالحظــات اخالقــی مرتبــط -عدالــت، انصــاف . 1
و برابــری

ــت . 2 ــط -هوی ــی مرتب ــات اخالق ــا مالحظ ــران ب ــی ته ــهری کنون ــی ش ــعۀ اجتماع ــازی توس همراه س
ــارکت ــاز، مش ــه، امتی ــق، وظیف ــهروندی، ح ش

همراه ســازی توســعۀ فرهنگــی شــهری کنونــی تهــران بــا مالحظــات اخالقــی مرتبــط -آمــوزش اخــالق . 3
شهروندی

ــی . 4 ــط – قانون گرای ــی مرتب ــات اخالق ــا مالحظ ــران ب ــی ته ــهری کنون ــی ش ــعۀ حقوق ــازی توس همراه س
ــهری. ــت ش ــدی مدیری ــهروندی و قانون من ش
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9اخالقیات اجتماعی در شهر )تحلیل ثانویۀ وضع موجود کالن شهر تهران(

پیشگفتار 

ــه  ــران(  ک ــزی شــهر ته ــات و برنامه ری ــز مطالع ــنبه 31 شــهریور 1393- مرک در نشســت تخصصــی )دوش
اختصــاص بــه نقــد و بررســی ارائــۀ گــزارش ایــن پژوهــش داشــت، اعضــای حاضــر در ایــن نشســت بــه ویــژه 
دکتــر حســین ایمانــی جاجرمــی، نکته هایــی اصالحــی را بــه عنــوان مکمــل ایــن پژوهــش گوشــزد کردنــد کــه 
ــدۀ ایــن  ــات اجتماعــی در شــهر تهــران، توضیحــات نگارن ــرای تکمیــل بحــث اخالقی در ایــن خصــوص و ب
پژوهــش، بــه صــورت خالصــه ارائــه می شــود. در ایــن جــا الزم اســت از ایشــان و نیــز هیئــت ارزیابــی گــزارش 

ایــن پژوهــش -حاضــر درنشســت مزبــور- بــه دلیــل مطــرح کــردن نکته هــای اصالحــی تشــکر شــود.

نکته های تکمیلی

برای روشن شدن مباحث، در زیر به چند نکته اشاره می شود:

مســئلۀ تمایــز میــان اخــالق و اخالقیــات؛ تجلــی عینــی و انضمامــی اخالقیــت در رفتارهــا و فضاهــای . 1
ــرای  ــه ب ــی ک ــود، در حال ــان می ش ــات« بی ــۀ »اخالقی ــا مقول ــول، ب ــور معم ــه ط ــهری ب ــی و ش اجتماع
رســاندن معنــای تــراوش ذهنــی و انتزاعــی اخالقیــت بــه طــور عمــده، مفهــوم »اخــالق« بــه کار مــی رود. 
مــا در ایــن پژوهــش مقولــۀ اول )اخالقیــات( را اســتفاده کرده ایــم -بــه ایــن دلیــل کــه ناظــر بــر توصیــف 

و تحلیــل نحــوۀ زیســت اخالقــی شــهری اســت-. 

مســئلۀ معیــار توافــق در تعریــف اخالقیــت؛ در خصــوص اینکه چه نیــروی اجتماعــی یا هســتی متافیزیکی، . 2
کارگــزار اصلــی تعریــف اخالقــی بــودن و اخالقــی نبــودن و تعییــن خصایــص اخــالق اجتماعــی، شــهری 
و ماننــد آن اســت، بحث هــای تئوریکــی زیــادی در زمینــۀ »فلســفۀ اخــالق و نظریــۀ اخالقــی« صــورت 
گرفتــه اســت کــه پرداختــن بــه آنهــا از حوصلــه و اهــداف تعریف شــدۀ ایــن پژوهــش خــارج اســت. امــا 
نمی تــوان فروگــذار کــرد کــه در »نظریــۀ اجتماعــی اخــالق« بــه صــورت متعــارف و معهــود آن، جامعــه 
و گروه هــای اجتماعــی هســتند کــه دارای مرجعیــت مقتــدر تعییــن محتــوای امــر اخالقــی و ضمایــم آن 
ــری  ــری و جامعه پذی ــق مکانیزم هــای اجتماعــی شــدن،  فرهنگ پذی ــه از طری ــی جامع ــه عبارت هســتند. ب
-حداقــل در مــدل هابرماســی- متصــدی ســه گانۀ: »تفســیر اجتماعــی اخــالق/ ایجــاد تعهــد اجتماعــی 
در افــراد/ تقویــت تکلیــف اخالقــی« اســت. همچنیــن می تــوان از مکانیزم هــای »کنتــرل اجتماعــی« یــاد 
ــه کار می گیــرد. از همیــن  ــرای مدیریــت و تدبیــر انحــراف از اخالقیــات اجتماعــی ب کــرد کــه جامعــه ب
رو، مــا نیــز در ایــن پژوهــش بــه هنــگام بررســی اخالقیــات اجتماعــی عرفــی از قواعــد جامعه شــناختی 
ــات فرهنگــی زیســت   ــت شــئونات اجتماعــی و مقتضی ــگام رعای ــه هن ــا ب ــم. ام ــروی کرده ای مرســوم پی
شــهری ایرانی-اســالمی خویــش،  بحــث موثــق »اخــالق اســالمی« را نیــز بــه عنــوان جایگزیــن مباحــث 

ــی، برجســته ســاخته ایم.   اخالقــی غرب
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مســئلۀ همتایــی و یکتایــی جامعــۀ مــدرن و زیســت شــهری؛ برخــی معتقدنــد بــه دو دلیــل مهــم بایــد . 3
اصــرار داشــت کــه زندگــی اجتماعــی عیــن زندگــی شــهری اســت و بــر عکــس، آن دو دلیــل بــه شــرح 

زیرنــد:

ــز آنچــه شــهری اســت،  ــی آنچــه مــدرن اســت،  شــهری اســت و نی  الــف- در عصــر مدرنیتــۀ کنون
مــدرن اســت. 

 ب- »زیست غالب- قالب« فقط زندگی شهری است. 

ــر جهــان  ــی نظی ــن رخــداد اجتماعــی حتــی در جهان هــای اجتماعــی غیرغرب  درســت اســت کــه چنی
ــت  ــده گرف ــد نادی ــا نبای ــده اســت،  ام ــود آم ــه وج ــه نســبت ب ــز ب ــا نی ــی- اســالمی م ــی ایران اجتماع
کــه حداقــل در محــدودۀ فضــای اجتماعــی بومــی مــا، زندگــی شــهری، مجــزا از زیســت روســتایی و 
عشــایری -هرچنــد کم رمــق- وجــود دارد. بــه عبارتــی اگــر در ایــن گونــه پژوهش هــای شــهری، بــر 
زیســت شــهری و در پــی آن خصیصــۀ مهمــی ماننــد اخالقیــات اجتماعــی شــهری بــه تصریــح تأکیــد 
ــهری  ــت های غیر ش ــات، در زیس ــز آن از اخالقی ــدن تمای ــته ش ــل برجس ــه دلی ــتر ب ــم، بیش می کنی
ــز  ــر تمای ــح ب ــه تصری ــه عمــد و ب ــث در پژوهــش حاضــر ب ــن حی )روســتایی و عشــایری( اســت. از ای
زیســت شــهری مــدرن و اخالقیــات آن بــه عنــوان یکــی از تجلیــات فضایــی اجتماعــی جامعــۀ مــدرن، 

تأکیــد شــده اســت. 

مســئلۀ ســرمایۀ اجتماعــی و اخالقیــات اجتماعــی؛ نســبت بســیار معتبــری میــان مفهــوم -پدیدۀ »ســرمایۀ . 4
اجتماعــی« بــه خصــوص از ایــن نظــر کــه ایــن نــوع ســرمایه مؤلــف اســت از »اعتمــاد و اعتبــار« و اینکــه 
مــوازات تشــدید و تقویــت آن در هــر جامعــه و هــر فرهنــگ و هــر گــروه اجتماعــی، بــه تجربــه می تــوان 
انتظــار باالرفتــن مســئولیت پذیری و تعهــد اجتماعــی و کارگروهــی بــا تأمیــن اهــداف جمعــی را داشــت،  
ــم کــه جنــس، سرشــت و سرنوشــت ســرمایۀ اجتماعــی  ــل انکاراســت. از ســوی دیگــر می دانی ــر قاب غی
ــا  ــن همت ــود ای ــا وج ــی« اســت، ب ــاد« از ریشــه »اخالق ــار و اعتم ــد »اعتب ــی آن مانن ــای اصل و مؤلفه ه
فــرض کــردن و یکــی گرفتــن ســرمایۀ اجتماعــی و امــر اخالقیــات اجتماعــی، بــه ایــن دلیــل کــه دومــی 
ــر دو  ــن ه ــد و در ضم ــف کن ــا تضعی ــت ی ــی را تقوی ــد دوم ــز می توان ــی نی ــی اســت و اول ــتگاه اول خاس
بــا وجــود پیوســتگی از منطــق مســتقلی نیــز برخوردارنــد، منطقــی و مقــدور نیســت. از ایــن رو، در ایــن 

پژوهــش مــا نیــز بــه همیــن روش عمــل کرده ایــم. 

ــی و . 5 ــای اخالق ــز متن ه ــت و نی ــه در بطــن اخالقی ــی ک ــوب؛ از آنجای ــوب و شــهر خ ــۀ خ مســئلۀ جامع
بــه دنبــال آن هرگونــه بحــث اخالقــی، وجــود ســه گانۀ مهــم: »انســان خــوب،  زیســت خــوب و   جامعــۀ 
خــوب« بــه عنــوان هــدف تحقــق مطلــوب »اخالقیــت« فــرض می شــوند، بنابرایــن مــا نیــز در پژوهــش 

حاضــر، ایــن فــرض را از پیــش جــزو »ثابتــات« قلمــداد کرده ایــم. 
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مقدمه: امر اخالقی و اخالق شهری 

امر اخالقی •

اخــالق، بــه هرمعنایــی کــه فــرض شــود، مبیــن آن دســته از اصــول و قواعــد ارزشــی و هنجــاری اســت 
کــه هدایت کننــده، جهت دهنــده و راهنمــای رفتارهــای فــردی و اجتماعــی مــا هســتند. در ایــن زمینــه معمــواًل 

هنــگام ذکــر اوصــاف و خصایــص امــر اخالقــی از دو تعبیــر مهــم یــاد می شــود: اخــالق و اخالقیــات. 

اخالقیــات را بایــد وجــه رویــه ای، عینــی عملــی و رفتــاری بروز یافتــه از ســوی فــرد اجتماعــی در رابطــه بــا 
یــک نظــام ارزش- هنجــاری خــاص لحــاظ کــرد. حــال آن کــه اخــالق را بایــد وجــه ایــده ای، ذهنــی، شــناختی 

و نظــری کــه مرتبــط بــا اخالقیــات اســت فــرض کــرد.

در ضمــن بایــد توجــه داشــت کــه اولــی دارای صورتــی موضعــی، خاص گــرا و نســبی، امــا دومــی بیشــتر 
ناظــر بــر صورتــی بنیانــی و شمول گراســت. بــه معنایــی دیگــر نیــز کــه در زبــان علــوم اجتماعــی و پیــرو آن 
در زبــان نوشــتار حاضــر جــاری اســت، اخالقیــات پدیــده ای فرهنگــی- اجتماعــی اســت، در حالــی کــه اخــالق 
ــۀ  ــات و ارائ ــارۀ اخالقی ــا موشــکافی درب ــده ای اســت کــه ب ــی، شــناختی و ای ــه طــور عمــده، از جنــس تحلیل ب

هنجارهــای هدایــت اخالقیــات درگیــر اســت. 

ــه سرچشــمه های ارزشــی و هنجــاری فــرد  ــه بحــث از اخالقیــات مــا را ب ــه طــور خالصــه، هرگون پــس ب
ــه  ــای آن را ب ــات، مســائل و چالش ه ــتگاه های اخالقی ــا بحــث از اخــالق، خاس ــد، ام ــک می کن ــه نزدی و جامع
روی مــا بــاز می کنــد. از ایــن منظــر مقصــود نوشــتار حاضــر، تنهــا ورود بــه عرصــۀ بحــث دربــارۀ رویــۀ اخــالق 

اجتماعــی در یــک فضــای شــهری اســت.

اخالقیات اجتماعی شهری •

بــا ایــن توصیــف هنگامــی کــه از نســبت اخالقیــات و فضــای شــهری صحبــت می  کنیــم، بیشــتر منظورمــان 
ایــن اســت کــه رفتارهــای شــهری -فــردی و اجتماعــی- شهرنشــینان در تعبیــر عــام، یــا شــهروندان در تعبیــر 
فنــی- تخصصــی کلمــه، تــا چــه حــد بــا اصــول، ضوابــط اخالقــی و هنجارهــای ارزشــی متعــارف مــورد توافــق 
ــه احتمــال بســیار  عــام، تطابــق دارد. چنیــن تعبیــری کــه مــا آن را اخالقیــات اجتماعــی شــهری می نامیــم، ب
زیــاد، بــا برخــی مضامیــن مشــابه از جملــه اخــالق شــهروندی، اخــالق شــهری یــا آنچــه کــه نگارنــده تحــت 

عنــوان شــهروندی شــهری، بیــان کــرده اســت )نجاتــی حســینی، 1389( نیــز قرابت هایــی دارد.

منطق بحث  •

منطــق نوشــتار حاضــر )البتــه در معنــای هایدگــری- گادامــری آن، کــه بــه مفهــوم کلیــت ماجــرای درگیــر 
ــه قرائــن تجربــی و بینــش شــهودی  ــا اســتناد ب شــدن تحقیــق و محقــق در مســئله، پرســیدن، پاســخ دادن ب

ذهنــی محقــق ( بــه قــرار زیــر اســت:
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ــد تهــران، طــی ســال های  ــات شهرنشــینان در کالن شــهری مانن ــن اســت کــه، اخالقی ــف- پرســش ای ال
اخیــر، از چــه وضعــی )کمــی و کیفــی( برخــوردار بــوده اســت؟

ــی  ــات اجتماع ــران، اخالقی ــی شــهری در ته ــات زندگ ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــه، ب ــن اســت ک ــرض ای ب- ف
ــوع  ــعه نیافته از ن ــق و توس ــده کم رم ــور عم ــه ط ــهری«، ب ــی ش ــالق اجتماع ــوف »اخ ــای موص ــه معن ب

»پیشــاعقالنی« و »پیونــدی« )نیمه سنتی}روســتایی{- نیمه مدرن}شــهری{( اســت. 

ج- مبنــای نظــری بحــث نیــز ایــن اســت کــه، بــا توجــه بــه تعریــف اخــالق اجتماعــی در تــراز »نظریــۀ 
حــق- وظیفــه« کــه مشــتمل بــر »نظریــۀ نســبت خــود- دیگــری« اســت و در نهایــت بــه »راهبــرد اخــالق 
شــهروندی شــهری« منتــج می شــود، الزم اســت تــا اوصــاف اجتماعــی- اخالقــی نظیر»مــروت، انصــاف، 
همــدردی، خیرخواهــی، نیکــوکاری، جوانمــردی، ایثــار، مــددکاری، همراهــی، همدلــی، همــدردی، گذشــت، 
ــار ســنجش  ــزان و معی ــراز می ــار شــهری ت ــوان رفت ــه عن ــی« را ب ــی و نرم خوی ــت، صلح جوی ــدارا، عطوف م

وضــع اخالقیــات اجتماعــی شــهری محســوب کــرد.

د- رویــه )روش و تکنیــک( نوشــتار حاضــر نیــز در ذیــل »مطالعــۀ اســنادی«، تکنیــک »تحلیــل ثانویــه« 
همــراه بــا »بینــش شــهودی« محقــق اســت.

ساختار بحث  •

روال بحث با توجه به ماهیت اقتضایی آن به صورت زیر پیش خواهد رفت:

طرح مسئله . 1

مرور ادبیات . 2

مبانی نظری . 3

وضع موجود. 4

سنتز بحث. . 5

1- طرح مسئله: فضا - انسان شهری مدرن و اخالقیات 

مســئلۀ تضعیــف یــا زوال و انحطــاط اخالقیــات شــهری، همــواره بــه لحــاظ اهمیــت معنــوی و نیــز اجتماعــی 
آن بــه شــدت مــورد توجــه بــوده اســت. زمانــی ایــن توجــه بــه تغییــر ناگــوار در محتــوای اخالقیــات شــهری 
ــی  ــالق چانه زن ــل اخ ــی از قبی ــا پدیده های ــهر ب ــه در ش ــی ک ــه، هنگام ــرای نمون ــت -ب ــده اس ــوف می ش معط
ــه نفــع  ــر ســر منافــع شهرنشــینان ب ــا اخــالق معاملــه ب ــر ســر امتیــازات بیشــتر از منابــع شــهری کمیــاب ی ب
ــِب  گروه هــای ذی نفــع، گروه هــای فشــار، قدرتمنــدان ذی نفــوذ در میــان مقامــات محلــی، اصحــاب فرصت طل
ــی در  ــز توجــه دگرگون ــز مرک ــد آن مواجــه هســتیم، گاهــی نی ــع شــهری و مانن ــرده در شــوراها، مجام رخنه ک
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ــی کــه مشــاهده می شــود نوعــی اخــالق معطــوف  ــد مواقع ــوده اســت -مانن ــات شــهری ب شــکل های اخالقی
بــه گریــز از مشــارکت یــا اخــالق ســواره گیری مجانــی )بــدون هزینــه، منتفــع شــدن از منافــع حاصلــۀ جمعــی 
کــه دیگــران هزینــۀ آن را داده انــد( یــا بدتــر از ایــن دو اخــالق بی اخالقــی )ماننــد خشــونت، تخلــف، جرائــم و 

ــود.  ــایع می ش ــج و ش ــا( رای ــد آنه ــهری و مانن ــی ش بی قانون

در هــر صــورت آنچــه مهــم بــوده و اکنــون نیــز هســت، ایــن اســت کــه بــه راســتی ایــن نــوع دگردیســی 
در اخالقیــات شــهری در ایــن روزگار غریــب، کــه گاه اخــالق شــهری مــا شهرنشــینان را تــا مــرز بی اخالقــی/ 
ــوع تحــول  ــن ن ــا ای ــه چــه صــورت حاصــل شــده اســت؟ آی ــه و ب ــی شــهری ســوق می دهــد، چگون بداخالق
ــا محصــول شــهر،  ــات آن تنه ــدرن و اخالقی ــی( در زیســت شــهری م ــات منف ــا تبع ــراه ب ســلبی )تحــول هم
مقتضیــات فضایــی کالبــدی، اســت، یــا نشــئت گرفته از خلــق و خــوی انســان شــهری مــدرن، خصایــص روحــی 

عاطفــی شــخصیتی و َمنشــی اســت؟ 

ــان در  ــدرن و انســان شــهری مدرنیته مســلک-، هم زم ــر دو -فضــای شــهری م ــر دو ه ــه ه ــم ک می دانی
ــا اخالقیاتــی خــاص و نیــز نحــوه ای از ســلوک اخالقــی  ــه نوعــی از زیســتن شــهری، همــراه ب شــکل دادن ب
ــع  ــون وض ــد و چ ــد از چن ــون بای ــن رو، اکن ــد. از ای ــود، مؤثرن ــه خ ــص ب ــی مخت ــات اجتماع ــا تبع ــر ب متناظ

ــه شــکل گرفتــن اخالقیــات شــهری قنــاس3 کمــک کــرده اســت.  ــه ب موجــودی پرســید کــه ایــن گون

بــه ایــن منظــور بــا مــروری بــر ادبیــات بحــث، اعــم از نظــری و تجربــی، می تــوان پرتویــی بــر برخــی از 
زوایــای پیــدا و پنهــان وضــع موجــود اخالقیــات شــهری در زندگــی اجتماعی -بــه صــورت عــام آن- و اخالقیات 
شــهری -بــه صــورت خــاص آن- افکنــد. ایــن ســیر و ســفر علمــی در متــن ادبیــات آکادمیــک )کتــاب، مقالــه 
و گــزارش طــرح تحقیقاتــی( و ادبیــات کارشناســی موضــوع )مصاحبــه، گــزارش، خبــر و یادداشــت(، می توانــد 

مــا را بــا جنبه هــا و وجــوه مســئله، بیشــتر درگیــر کنــد. 

2- مرور ادبیات: فضای مفهومی- تجربی اخالق شهری           

ــا مســئلۀ  ــوا و مضمــون آن، کــه بی نهایــت ب ــر حســب محت ــوان ب ــات موجــود در ایــن حــوزه4 را می ت ادبی
پژوهــش حاضــر مرتبطنــد، در چنــد دســته بــه شــرح زیــر مــورد بررســی قــرار داد:

الف- دیدگاه های کلی دربارۀ اخالقیات اجتماعی و گاه اخالقیات از نوع شهری 

ب- الزامات توجه به اخالقیات شهر تهران

3- distorted- biased urban morality 
4- ایــن ادبیــات بــه طــور کامــل بــه صــورت اینترنتــی از فروردیــن تــا خــرداد 93 از ســایت های مرتبــط جســت و جــو شــده ، در همیــن حجــم 
محــدود امــا قابــل اعتنــا هســتند. لــذا، دسترســی بیشــتر بــه منابــع گســترده تر فراهــم نشــد. الزم بــه ذکــر اســت ضمــن جســت و جــوی کلیــدواژۀ 
اصلــی - اخــالق اجتماعــی در شــهر تهــران- کــه از قضــا، بــا ایــن عنــوان کمتــر مــوردی یافــت شــد؛ مــا بــرای جســت و جــوی بهتــر از تعــداد 
زیــادی کلیــدواژۀ فنــی نزدیــک بــه هــم؛ )اخالقیــات در شــهر، اخالقیــات در زندگــی شــهری، اخالقیــات شهرنشــینی، اخالقیــات و شهرنشــینی، 
اخــالق شــهروندی، اخــالق در تهــران و ماننــد آن( اســتفاده کردیــم کــه پــس از غربالگــری، تنهــا 40 عنــوان منبــع قابــل اعتنــا بــه دســت آمــد، 

نتایــج حاصلــه از آنهــا در ایــن بخــش مــرور می شــوند.   
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پ- تبیین مسئلۀ اخالق شهری و شهرنشینی 

ت- راهکارهای حل مبنای مسئلۀ اخالق شهری 

ث- یافته های تجربی مؤید وضع موجود اخالق شهری در تهران و برخی شهرهای دیگر.

در ادامه به این مضامین پرداخته می شود:

2-1- اخالق اجتماعی 

دربارۀ کلیت ضرورت و اهمیت اخالق اجتماعی، چند مورد قابل توجه است:

آیــا اخــالق فــردی اســت یــا اجتماعــی، ذهنــی اســت یــا عینــی، درونــی اســت یــا برونــی ؟ )ســفیدپوش، 
1390( بــه عبارتــی مضمــون ایــن اســت کــه اخــالق بــه طــور کامــل بــه فــرد، منــش، خصایــص و شــئونات او 
وابســته اســت یــا اینکــه بــر عکــس اخــالق مقیــد، مشــروط و وابســته بــه ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی و 
مقتضیــات جامعــه اســت. در ایــن بــاره برخــی بــه جــد معتقدنــد کــه بایــد از یکســونگری در ایــن مــورد دســت 
ــا  ــه نفــع یکــی از ایــن دو جایــز، کافــی و رضایت بخــش نیســت. بنابرایــن، بایــد ب ــرا اســتدالل ب برداشــت، زی
نگاهــی دوجانبــه اخــالق را امــری ناشــی از دیالکتیــک فــردی- اجتماعــی دانســت. ایــن رأی کــه رأیــی صائــب 
اســت در ایــن پژوهــش جایــی خــاص دارد. زیــرا می دانیــم کــه اخــالق در عیــن داشــتن شــئونات فــردی امــا در 
نهایــت بــه لحــاظ دایــرۀ تأثیــر و شــعاع نتایــج مترتــب بــر آن، در اصــل یــک پدیــده و رخــداد اجتماعــی اســت. 
ایــن امــر دربــارۀ اخــالق شــهری، شهرنشــینی، شــهروندی، شهرنشــینان نیــز کــه گونــه ای از اخــالق اجتماعــی 

ــد.  هســتند، صــدق می کن

مضمــون دومــی کــه در ایــن بــاره جــاری و شــایع اســت، بحــث از مهم تریــن خاســتگاه زوال و کمرنگــی 
اخــالق، اعــم از فــردی، اجتماعــی و شــهری اســت. برخــی بــر آننــد تــا نشــان دهنــد ایــن خاســتگاه عقیدتــی 
اســت، نــه معرفتــی و اجتماعــی. بــه نظــر آنهــا از بیــن رفتــن حــس معنویت گرایــی خداجویانــه و نیــز زوال حــس 
ــد سرچشــمۀ زوال اخــالق در  ــی اســت، می توان ــی و رفاه زدگ ــی از مادی گرای ــود ناش ــه خ ــی ک ــانیت حقیق انس
دنیــای معاصــر باشــد )برزگــر، 1391؛ فرخانــی و اســماعیل زاده، 1391(. می دانیــم کــه از هــر دو منظــر فلســفی 
)تفکــر عرفــی( و الهیاتــی )تفکــر عقیدتــی(، زیســتن اخالقــی نهایــت آن چیــزی اســت کــه فیلســوفان کالســیک 
)یونانــی و اســالمی( آن را ســعادت یــا ادامونیا5می نامیدنــد و امــروزه فالســفۀ مــدرن آن را »زیســتن– تــراز– بــا– 
فضیلــت« می نامنــد. چنیــن زیســتنی بــه طــور یقیــن، شایســته و بایســتۀ نــه تنهــا انســان مــدرن کــه لزومــًا 
مقتضــای شــهر و کالن شــهر نیــز هســت. بیشــتر بــه ایــن دلیــل مهــم کــه پیچیدگــی وصــف  ناشــدنی ســاختارها 
و نهادهــای اجتماعــی در مدرنیتــۀ کنونــی و بــه تبــع تســری آن بــه فرهنــگ شــهری، همچنــان مؤیــد الــزام 

بیشــتر و گســترده تر بــه اخالقیــات شــهری اســت.

5- eudemonia
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2-2- بی اخالقی/ بد اخالقی در شهر 

ایــن مســئله کــه آیــا در کالن شــهر ها بــه طــور کلــی، و تهــران بــه طــور خــاص، مصادیــق نگران کننــده ای 
وجــود داشــته باشــد کــه پژوهشــگران شــهری، سیاســت گزاران شــهر و کارگــزاران اصلــی مدیریــت بــر شــهر 
ــی  ــد، بحث ــوب شــهری بدانن ــا اخــالق نامطل ــی در شــهر ی ــوب اخالق ــت نامطل ــل وضعی ــه دلی ــد آن را ب بتوانن
قابــل توجــه و اعتناســت. از ایــن حیــث در برخــی از مســتندات بومــی موجــود بــا چنیــن فرضــی، مصداق هایــی 
ــود  ــه وج ــی ب ــای کارشناس ــه در گزارش ه ــرای نمون ــده اند. ب ــان ش ــهر بی ــی در ش ــی و بد اخالق از بی اخالق
پدیــدۀ کــودکان کار، کــودکان خیابانــی، زبالــه دزدی، تکدی گــری، اعتیــاد، فحشــا تحــت عنــوان آسیب شناســی 

بی اخالقــی در شــهر تهــران اشــاره شــده اســت )دانشــور، 1392(.

ــران،  ــد ته ــهری مانن ــه در کالن ش ــد ک ــان می کنن ــهری بی ــت ش ــگاه مدیری ــی از ن ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ع
ــی  ــی و بداخالق ــاز بی اخالق ــه بسترس ــود دارد ک ــترده تری وج ــرات گس ــا تأثی ــر ب ــی کالن ت ــای اجتماع پدیده ه
ــه  ــینی ک ــز حاشیه نش ــه ای و نی ــهری و بینا منطق ــهری، بینا ش ــای روستا ش ــد مهاجرت ه ــتند، مانن ــهری هس ش

ــش، 1391(. ــت )عرفا من ــران اس ــد ته ــهر هایی مانن ــالت کالن ش ــن معض ــی از بزرگ تری ــود یک خ

بــا ایــن وجــود، تصــور اینکــه مصادیــق بی اخالقــی یــا بداخالقــی در شــهر تهــران، تنهــا در حــد ایــن نــوع 
ــائل  ــی مس ــم تنیدگ ــی و دره ــه پیچیدگ ــری اســت، چراک ــد ســطحی و ظاه ــی می مان ــوس باق ــق ملم مصادی
ــزی اســت کــه در حــد  ــا وضــع شــبکه ای زندگــی اجتماعــی در شــهر، بســیار گســترده تر از آن چی ــی ب اخالق
ایــن نمونه هــای اجتماعــی بتــوان آنهــا را بــه عنــوان آسیب شناســی اخــالق شــهری تهــران محســوب کــرد. از 
ایــن نظــر بــه خصــوص از زاویــۀ نــگاه مدیریــت توســعۀ شــهری و کارگــزاری برنامه ریــزی فرهنگــی، می تــوان 
بــه مــوارد دیگــری نیــز اشــاره کــرد کــه از لحــاظ نشــان دادن ماهیــت آسیب شناســی بی اخالقــی یــا بداخالقــی 

شــهری تهــران، حائــز اهمیــت هســتند. بــرای نمونــه بــه مــوارد زیــر می تــوان اشــاره کــرد: 

اخالق گریزی مردم و مسئوالن شهری )ایازی، 1390( •

بی توجهی به اهمیت اخالقی مسئولیت در برا بر دیگری  •

آشفتگی، خودسری و رفتارهای غیرمدنی  •

وجود دروغ، تزویر، ریا، نفاق، اجحاف، افزون طلبی و قانون شکنی )روحانی، 1385( •

محافظه کاری، منفعت طلبی، رفاه زدگی، تملق گویی، ریاست طلبی، دورویی )مرتضوی، 1392( •

کمرنگ شدن امانتداری، گذشت، ایثار، انصاف، تعاون، صداقت، یکرنگی و تعهد )طالیی، 1392(. •

بــاری همان گونــه کــه مالحظــه می شــود مــوارد بیان شــده از مصادیــق بی اخالقــی یــا بداخالقــی شــهری 
در کالن شــهر تهــران هســتند کــه بایــد دربــارۀ خاســتگاه و تبعــات آنهــا بحــث کــرد. در ادامــل ایــن مضمــون 

نیــز، بــا کاوش در ادبیــات موضــوع ارائــه می شــود.
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2-3- خاستگاه آسیب شناسی اخالقی شهر 

همــان طورکــه در بــاال گفتــه شــد، ایــن موضــوع کــه چــرا و چگونــه وضــع اخــالق اجتماعــی در کالن شــهرها 
و بــه دنبــال آن در تهــران بــه مرحلــۀ آسیب شــناختی آن رســیده اســت، بخشــی از تبییــن مســئلۀ اخــالق اجتماعــی 
ــن مســئله  ــه ای ــی، ب ــدان عمق ــه چن ــه ن ــات موضــوع، اگرچ ــز بخشــی از ادبی ــث نی ــن حی در شــهر اســت. از ای
نگاه هایــی داشــته اند کــه مــرور آنهــا در خــور توجــه اســت. بــا توجــه بــه ضــرورت مرتــب کــردن منطقــی ایــن 

مباحــث پراکنده شــده در البــالی مســتندات موجــود، مــا آنهــا را در قالــب چنــد نکتــه ارائــه می دهیــم.

اول( عامل فردگرایی 

برخــی بــاور دارنــد کــه بــروز فردگرایــی خودمــدار در رفتــار شهرنشــینان، در برابــر فردگرایــی خردمــداری کــه 
موجــود نیســت ولــی بایــد باشــد، بخشــی از مســئله اســت. آنهــا بــه جــد معتقدنــد کــه ظهــور ایــن نــوع ســبک 
زندگــی و ایــدۀ شهرنشــینی، بــه خودخواهــی و عــدم احســاس مســئولیت در برابــر دیگــران منجــر شــده اســت و 
ــه ویــژه در کالن شــهرهایی ماننــد  ــوع اخالق ســتیزی شــهری ب ــرای ایجــاد هــر ن ــد خاســتگاهی ب ــذا می توان ل

تهــران باشــد )فکوهــی، 1393(.

دوم( عامل حاشیه نشینی 

ــی از  ــت فیزیک ــه غیب ــه مثاب ــًا ب ــرفتۀ آن، عمدت ــی- پیش ــینی اجتماع ــای حاشیه نش ــینی در معن حاشیه نش
حضــور در متــن زندگــی شــهری معنــا می دهــد )کوثــری و نجاتــی حســینی، 1388(. امــا بــه معنــای فضایــی- 
ــی و  ــات مدن ــه الزام ــی ب ــه بی توجه ــت ک ــراه دانس ــی هم ــا تبعات ــد آن را ب ــتر بای ــنتی آن، بیش ــدی و س کالب
اخالقــی زندگــی شــهری از ســوی حاشیه نشــینان شــهری را بــه وجــود مــی آورد. در ایــن معنــا حاشیه نشــینی، 
از طریــق دامــن زدن بــه چنــد عامــل اجتماعــی- فرهنگــی مرتبــط بــه شــکل گیری نوعــی بی اخالقــی شــهری 
دامــن می زنــد -از جملــه از خــالل تزلــزل در حــس تعلــق بــه شــهر )تعلــق شــهری(، بی توجهــی بــه قوانیــن 
ــس  ــردن ح ــر ک ــهر، فراخ ت ــی در ش ــس غریبگ ــدید ح ــهری، تش ــگ ش ــا فرهن ــی ب ــت بیگانگ ــهری، تقوی ش

ــزوا در شــهر و طــرد شــدن از متــن زندگــی شــهری6  )همــان؛ ســایت نواندیــش، 1393(. بی پناهــی، ان

سوم( عامل عدم بلوغ اخالقی  

ــه از برخــی  ــت ک ــا ناملمــوس را یاف ــف، محســوس ام ــوان عامــل ظری ــوارد ممکــن اســت بت در برخــی م
جهــات می توانــد، مانعــی بــر ســر راه ایفــای وظیفــۀ اخالقــی فــرد شــهری باشــد. بــه ایــن مفهــوم، برخــی از 
ــی  ــی اخالق ــدن وظیفه گرای ــگ ش ــهری را کمرن ــی ش ــا بداخالق ــی ی ــل بی اخالق ــن عام پژوهشــگران مهم تری
معنــوی می داننــد، کــه خــود ناشــی از تقویــت نفع گرایــی اقتصــادی مــادی دنیــوی در زندگــی شــهری اســت 

)محمــودی، 1393(.

6- همان، فصل اول؛ نیز نگاه شود به:
بررسی علل حاشیه نشینی و راه حل رفع تعارض با اصول شهرسازی، سایت نواندیش www.noandish.com خرداد 1393.
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از منظــر فلســفی و نظریــۀ اخــالق مــدرن، ایــن مســئله را بایــد ناشــی از نرســیدن شهرنشــینان بــه بلــوغ 
اخالقــی دانســت کــه الزمــه و نشــانۀ آن جدیــت و حساســیت در ایفــای وظایــف اخالقــی مکلــف اســت. از ایــن 
نظــر، کالن شــهر تهــران بــا شهرنشــنیانی مواجــه اســت کــه احتمــال دارد، بخــش قابــل توجهــی از آنــان بــه 

دالیــل گوناگــون هنــوز بــه مــرز بلــوغ اخالقــی نرســیده باشــند.

ــات نامناســب  ــع تبع ــرای رف ــه طــور عــام ب ــد مســئله و در اصــل و ب ــن چن ــرای ای ــد ب ــد دی ــن، بای بنابرای
ــی از  ــز برخ ــاظ نی ــن لح ــت. از ای ــه اس ــی توصی ــه توصیه های ــهری، چ ــی ش ــی و بد اخالق ــوار بی اخالق و ناگ
مســتندات کارشناســی در ادبیــات موجــود، نکته هایــی را بیــان کرده انــد کــه هرچنــد تــا انــدازه ای کلــی اســت، 
امــا می توانــد بــه عنــوان بخشــی از راهبردهــای مســئلۀ مــورد توجــه واقــع شــوند. در ادامــه بــه ایــن موضــوع 

نیــز خواهیــم پرداخــت. 

2-4- مواجهۀ درست با مسئلۀ تزلزل اخالق شهری  

ــر  ــه شــرح زی ــودی ب ــه رهنم ــد نکت ــر چن ــه، بیانگ ــن زمین ــوع خالصــه مباحــث مطرح شــده در ای در مجم
اســت:

ــاون،  • ــد، تع ــت، تعه ــر صداق ــی ب ــرم مبتن ــالق گ ــق رواج اخ ــهر از طری ــی در ش ــت معنویت گرای تقوی
ــر   ــوق همدیگ ــه حق ــرام ب ــدی، احت ــار، کرامت من ــندگی، ایث بخش

ــرای ترویــج اخالقیــات )فرخانــی و اســماعیل زاده،  • ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــه امــر ب ــزوم توجــه ب ل
)1391

ضــرورت مفاهمــه و بیــدار کــردن وجــدان اخالقــی فــرد در راســتای عمــل بــه عــرف و قاعــده )ایــازی،  •
)1390

 لــزوم مداخــالت مدیریتــی شــهری بــه صــورت پروژه محــور، شــراکتی، محلــه ای، تســهیلگرا بــرای رفــع  •
مســائل اجتماعــی و تقویــت اخالقیــات در شــهر )جعفــری، 1393(

تبدیــل فضــای شــهر بــه فضایــی شــاد و مؤمنانــه از طریــق توســعۀ اجتماعــی و توجــه بــه ادب، نزاکــت  •
و اخــالق بــه عنــوان رکــن زندگــی در شــهر تهــران )ایــازی، 1393 ب(

 ضرورت ایجاد قانون برای کنترل از برون و اخالق جهت کنترل از درون )روحانی، 1385( •

مســجد محوری بــرای اشــاعۀ معــارف اســالمی در شــهر و اعتــالی اخــالق اســالمی و توســعۀ فرهنگــی  •
معنــوی شــهر )ناصحــی، 1392(

ضــرورت شــکل دادن بــه آرمان شــهر مهــدوی، حکمرانــی شــهری خــوب بــه عنــوان محوریــت، حیــات  •
طیبــۀ اســالمی بــه عنــوان تعالــی انســان و میــل بــه فضیلــت و شایســتگی اخالقــی )طالیــی، 1392(
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تأثیــر بــر ســبک زندگــی شــهروندان از طریــق اخــالق اســالمی، مدیریــت تغییــرات فرهنگــی شــهر بــه  •
ســمت اخــالق اســالمی )ایــازی، 1393 الــف(

اجــرای طــرح جامــع اخــالق شــهروندی از طریــق آمــوزش شــهروندی مــردم توســط ائمــۀ جماعــات و  •
ــاف، 1392( ــی )کتان ب ــگان فرهنگ نخب

لــزوم تقویــت نقــش اخالقــی شــوراها در زندگــی شــهری - بــرای برخــورد اخالقــی شــوراها بــا مــردم از  •
ــا  ــه عهــد ب طریــق مســئولیت پذیری، شــرح صــدر و ســعۀ صــدر در شــنیدن مشــکالت مــردم، وفــای ب
مــردم، برخــورداری از صداقــت در گفتــار و کــردار و رعایــت عدالــت و انصــاف )جعفــری و بوچانــی، 1386؛ 

وزارت کشــور، 1393(

ــوان بخشــی از اخــالق  • ــه عن ــازمان های شــهرداری ب ــوع از ســوی س ــوق ارباب رج ــه حق ــه ب ــزوم توج ل
حرفــه ای مدیریــت شــهری )قراملکــی، 1393(

ــش  • ــش و کن ــش، من ــش، بین ــای دان ــدف ارتق ــا ه ــوزش شــهروندی ب ــای آم ــت برنامه ه ضــرورت تقوی
ــد آن  ــه عهــد، وجــدان کاری و مانن ــای ب ــل، انصــاف، وف ــت درک متقاب ــا محوری ــی شــهروندان ب اخالق

ــی، 1388(. ــی و لطف )رفیع

جالــب آنکــه در ایــن بیــن، آمــوزش اخــالق شــهری -البتــه در البــالی برنامه هــای فرهنگــی شــهری- بــه 
عنــوان نوعــی راه حــل تلقــی شــده اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه برنامــۀ »فرهنگســرا« هــای کالن شــهر 
ــا ایــن مضمــون اشــاره داشــت کــه تحــت عنــوان گســتردۀ »آمــوزش  تهــران در ایــن خصــوص یــا مرتبــط ب
مهارت هــای زندگــی« بــه شهرنشــینان عالقمنــد در طیــف ســنین مختلــف )از خردســالی تــا بزرگســالی( عرضــه 
ــت  ــالق زیس ــا اخ ــط ب ــای مرتب ــن برنامه ه ــای ای ــوس و عنوان ه ــینا، 1393(. رئ ــرای س ــود )فرهنگس می ش

شــهری عبارتنــد از:

برنامــۀ فرهنــگ آپارتمان نشــینی و همســایه داری: حقــوق، وظایــف، مشــارکت و همراهــی )کــد برنامــه ای  •
02 -01-02-17 و 18( 

ــوزش  • ــایگی: آم ــه و همس ــهر، محل ــی در ش ــهری و اجتماع ــارکت ش ــای مش ــوزش مهارت ه ــۀ آم برنام
ــا 6(. ــه ای 02 -01-04-1 ت ــد برنام ــارکت )ک ــهری و نحــوۀ مش ــوق ش حق

ــئله و  ــب تر از مس ــر و مناس ــری بهت ــوان تصوی ــون می ت ــد، اکن ــان ش ــه بی ــی ک ــه نکته های ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــی، واقع ــت -منطق ــۀ درس ــه مواجه ــر ب ــه ناظ ــت ک ــاال داش ــبه رهنمودی ب ــای ش ــی توصیه ه ــز برخ نی
کارشناســی- بــا ایــن مســئلۀ اجتماعــی در کالن شــهر تهــران هســتند. بــه ایــن منظــور و بــرای تدقیــق بیشــتر 
موضــوع، الزم اســت برخــی از مبانــی مســئله از زاویــۀ نظریــۀ اخــالق اجتماعــی بررســی شــود. در قســمت بعــد 

کــه مضمــون آن مبانــی نظــری اســت، بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت. 
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3- مبانی نظری: نشانگرهای اخالق اجتماعی در زندگی شهری 

بــه منظــور پرداختــن بــه مبانــی نظــری اخــالق اجتماعــی و بــه دنبــال آن اخــالق اجتماعــی شــهری، الزم 
اســت رئــوس اصلــی مضامیــن ایــن نظریــه بــا تأکیــد بــر جامعه شناســی اخــالق -در معنــای عــام آن- و ســپس 
جامعه شناســی شــهری اخــالق -در معنــای خــاص آن- و نظریــۀ اجتماعــی اخــالق شــهری -در معنــای اخــص 
ــی  ــهری آن بررس ــه ش ــپس وج ــوع و س ــناختی موض ــه جامعه ش ــدا وج ــور ابت ــن منظ ــه ای ــود. ب ــرور ش آن- م

می شــوند. در نهایــت نیــز تصویــری از وجــه اتوپیــای اخالقیــات شــهر اســالمی بــه دســت خواهیــم داد.

3-1- وجه جامعه شناختی اخالق 

برای فهم بهتر موضوع موارد زیر سودمندند:

اخــالق بــه هــر معنایــی کــه فــرض شــود، مبیــن آن دســته از اصــول و قواعــد ارزشــی هنجــاری اســت . 1
ــا هســتند. ــردی و اجتماعــی م ــده و راهنمــای رفتارهــای ف ــده، جهت دهن کــه در حکــم هدایت کنن

اندیشــیدن فلســفی دربــارۀ امــر اخالقــی، ناگزیــر بــا تبییــن و توجیــه نظام یافتــه و روشــمند اخالقیــت و . 2
نیــز محتــوای آن )مشــتمل بــر درســت/غلط، خــوب/ بــد، خیر/شــر، حق/تکلیــف و واقعیــت/ارزش( ســر 

و کار دارد.

بایــد اخالقیــات را وجــه رویــه ای، عینــی عملــی و رفتــاری بروز یافتــه از ســوی فــرد و جامعــه در رابطــه بــا . 3
یــک نظــام ارزشــی- هنجــاری خــاص لحــاظ کــرد، حــال آنکــه امــر اخالقــی را می تــوان وجــه ایــده ای، 

ذهنــی، شــناختی و نظــری کــه مرتبــط بــا اخالقیــات اســت، فــرض کــرد.

ــگاه امــر . 4 ــر جای ــۀ اخالقــی معاصــر وجــود دارد کــه ناظــر ب دو مســئلۀ مهــم، در فلســفۀ اخــالق و نظری
اخالقــی در زیســت روزمــره و نیــز پیوندهــای امــر اخالقــی بــا زیســت روزمــره اســت. اولــی در پــی ایــن 
اســت تــا نشــان دهــد، اخالقیــت چــه نقشــی در زندگــی روزمــرۀ فــردی و جمعــی مــا دارد و اینکــه چگونــه 
بایــد ایــن اخالقیــت خــود را بــا ســایر حوزه هــای زندگــی اجتماعــی بــه خصــوص سیاســت و حقــوق پیونــد 
دهــد. در اینجــا نقــش قانــون، بــه عنــوان ضمانــت اجــرای حــق اخالقــی و دولــت، بــه مثابــه کارگــزار 

تحقــق ایــن ضمانــت اجــرای حقوقــی، بســیار بــارز و قابــل بررســی اســت.

فلســفۀ اجتماعــی اخــالق نیــز بــا چنــد مضمــون و مســئلۀ مهــم در زمینــۀ اخــالق اجتماعــی ســر و کار . 5
ــه شــرح زیــر خالصــه کــرد:  ــوان ب دارد. ایــن مســائل را می ت

»حق و وظیفۀ اجتماعی« که برای پیوند زدن »خود و دیگری« امری مهم است. •

ــه  • ــاوت در جامع ــای متف ــان دیدگاه ه ــه می ــرای مصالح ــد ب ــه می توان ــی« ک ــی اخالق »کثرت گرای
ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــوب« ب ــالق خ ــق »امراخ ــت و مصادی ــارۀ ماهی در ب
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»فــرد و جمــع« کــه می توانــد بــرای آشــتی دادن مصالــح اجتماعــی ناشــی از »فردگرایــی اخالقــی«  •
ــر واقــع شــود. ــی اخالقــی« مؤث و »جمع گرای

ــری،  • ــد آزادی، براب ــدی مانن ــت های کلی ــا سیاس ــی ب ــر اخالق ــح ام ــی صحی ــۀ اجتماع ــوۀ مواجه نح
ــد آن. ــاف و مانن ــت، انص عدال

ــن مســئله . 6 ــد، ای ــری می کن ــه مضمــون و مســئلۀ اخــالق اجتماعــی را پیگی در جامعه شناســی اخــالق ک
بــه تفصیــل بحــث می شــود کــه امــر اخالقــی مــد نظــر فلســفه اخــالق و نظریــۀ اخالقــی را بایــد نســبت 
بــا جامعــه، فرهنــگ و کنــش در نظــر گرفــت. از ایــن جهــت مارکــس، وبــر و زیمــل بــه طــور ضمنــی و 
دورکیــم بــه تصریــح و تفصیــل ایــن ایــده را پرورانده انــد. در ایــن راســتا، ایــدۀ اخــالق اجتماعــی نیچــه ای 
)بــه عنــوان نقطــۀ متضــاد بــا ایده هــای دورکیمــی( و همچنیــن اخــالق گفــت و گویــی هابرماســی )بــه 

ــد.  ــل تأمل ان ــوان نقطــۀ ارشمیدســی مکمــل و متمــم ایده هــای جامعه شناســی اخــالق( قاب عن

بحــث اصلــی مارکــس مبنــی بــر تعیین کنندگــی زیربنــای اقتصــادی بــرای روبنــای فرهنگــی و اجتماعــی، . 7
بــه طــور منطقــی بــه یــک اســتنباط چالش انگیــز و پرمناقشــه و خطرنــاک در نظریــۀ اخــالق اجتماعــی 
ــات  ــر از اقتصادی ــه ای متأث ــر جامع ــات در ه ــه »اخالقی ــد ک ــان می کن ــده بی ــن ای ــد. ای مارکســی می رس
ــدۀ  ــه، تعیین کنن ــگ و جامع ــد فرهن ــه معتقدن ــی ک ــی، برخــالف دیدگاه های ــه عبارت ــه« اســت. ب آن جامع
اخالقیــات اجتماعــی اســت، اخــالق اجتماعــی مارکســی بــر نقــش تعیین کننــدۀ اقتصــاد در شــکل دادن 
ــه  ــای مارکســی آن )کــه البت ــه معن ــا فــرض توســعۀ اقتصــاد ب ــه اخــالق اجتماعــی متمرکــز اســت. ب ب
ــه  ــه ب ــود ک ــخص می ش ــگاه مش ــردی، آن ــی و ف ــت اجتماع ــه زیس ــی( ب ــول و واقع ــت معق ــی اس فرض
ــر فرهنــگ و از  ــز، ایــن مادی گرایــی اســت کــه تعیین کننــدۀ مؤثــری ب معنــای درســت و تأســف برانگی

جملــه اخــالق اســت. 

ــل . 8 ــدۀ زیم ــت. ای ــی اس ــی و اجتماع ــی فرهنگ ــر اخالق ــه ام ــه ب ــتگاه توج ــل خاس ــول« زیم ــفۀ پ »فلس
ــرد اجتماعی شــده هــم از  ــه ف ــن اســت ک ــن ای ــی مبی ــدرن غرب ــه زندگــی م ــول ب ــر تســری پ ــی ب مبن
ــر  ــت ب ــش اجتماعــی، معامــالت اقتصــادی، مالکی ــه و هــم از آزادی عمــل بیشــتری در کن عمــل آزادان
اشــیا، مصــرف کاالهــا، اوقــات فراغــت، ســبک زندگــی و ارتباطــات اجتماعــی خــود، برخــوردار شــود. امــا 
بــه برکــت پولــی شــدن، انســان اجتماعــی مــدرن اســیر نوعــی فرهنــگ عقالنــی، محاســباتی، خشــک، 
عینــی و رســمی نیــز شــده، چنیــن فرآینــد فرهنگــی باعــث شــده تــا انســان مــدرن بتوانــد بــا اســتفاده 
از پــول تمــام امــور مــورد نیــازش را تأمیــن کنــد. بــه ایــن معنــا اگــر بتــوان بــا پــول تمــام چیزهــا را بــه 
دســت آورد، آنــگاه می تــوان روابــط اجتماعــی را نیــز ایــن گونــه ســامان داد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن 
کــه هنجارهــای هدایت کننــده و قاعده مندکننــدۀ ایــن روابــط از امــور اخالقــی نشــئت می گیرنــد، پولــی 
ــن رو،  ــد. از ای ــر باش ــز مؤث ــت نی ــت و اخالقی ــد معنوی ــر مانن ــور ذهنی ت ــر ام ــی ب ــد حت ــی توان شــدن م
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ــوند.  ــه ای ش ــی و معامل ــه مثل ــه ب ــه، صــوری، مقابل ــباتی، منفعت طلبان ــد محاس ــی می توانن ــط اخالق رواب
ــی پولی شــده در جامعــۀ مــدرن مواجــه هســتیم.  ــا نوعــی امــر اخالقــی عقالن پــس مــا ب

نظریــۀ معــروف وبــر دربــار »عقالنــی شــدن« فرهنــگ مــدرن ابــزاری بــرای اســتنباط نظریــۀ اخالقــی . 9
ــدرن  ــۀ م ــزا و عناصــر فرهنگــی در جامع ــی اج ــی شــدن تمام ــر عقالن ــل وب ــق تحلی ــری اســت. وف وب
ــۀ مــدرن  ــه جامع ــزی ب ــا اقتصــاد، سیاســت و حقــوق، چهــرۀ متمای ــن ت ــر و دی ــوژی، هن ــم، تکنول از عل
نســبت بــه جامعــه ســنتی داده اســت. ایــن عقالنــی شــدن کــه بــه معنــای ســلطۀ »محاســبات منطقــی 
ــه ارزش هــا و  ــر اســاس منافــع عینــی و ن ــه آن ب پیش بینــی شــده میــان اهــداف و ابزارهــای حصــول ب
هنجارهــای ذهنــی« اســت، توانســته اســت فرهنــگ را نیــز دگرگــون کنــد. از ایــن نظــر، عقالنــی شــدن 
ابــزاری و صــوری در هــر دو نــوع نظــری و عملــی آن، بــه ارزش زدایــی از فرهنــگ مــدرن انجامیده اســت. 
تعابیــر نوســتالژیک و تراژدیــک معــروف وبــری دربــارۀ »جهــان افســون زدودۀ فــارغ از رمــز و راز«، »قفس 
ــت جهان  ــک زیس ــود ی ــی از نب ــی حاک ــدان«، همگ ــی یخبن ــک قطب ــب تاری ــی« و»ش ــن بروکراس آهنی
ــزاری  ــدن اب ــی ش ــدرن، عقالن ــۀ م ــن در جامع ــنتی آن اســت. بنابرای ــای س ــه معن ــی ب ــی اخالق اجتماع

اخــالق نیــز قابــل مالحظــه اســت. 

جامعه شناسی اخالق دورکیمی این مضمون را از سه منظر مورد تحلیل قرار داده است: . 10

ــی در  • ــزۀ انســان اجتماع ــت –غری ــاختن طبیع ــد س ــرای مقی ــارف ب ــات مشــترک متع ــت اخالقی اهمی
ــه  جامع

ضرورت درونی کردن اخالقیات اجتماعی از طریق آموزش و پرورش رسمی •

لزوم نهادی شدن اخالقیات اجتماعی از طریق اجتماعی شدن اخالقی.  •

بنابرایــن اخــالق اجتماعــی دورکیمــی بــه مثابــه »قواعــد هنجــاری هســتند کــه بــرای ایجــاد نظــم اجتماعی، 
ــند. در  ــده« می باش ــردی تعیین کنن ــی ف ــت خودبنیان ــت هوی ــز تثبی ــی و نی ــتگی اجتماع ــرای همبس ــیری ب مس
ایــن زمینــه دورکیــم بــه عمــد بــا عرفــی کــردن اخالقیــات اجتماعــی، آن را بــه ســمت چهــار پدیــدۀ اجتماعــی 

مهــم و مؤثــر ســوق داده اســت: 

پیوند اخالقیات اجتماعی در نظم بخشی اجتماعی به جامعه •

نقش اخالقیات اجتماعی در وابستگی به گروه اجتماعی •

اهمیت اخالقیات اجتماعی در فرآیند حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی  •

 تأثیر اخالقیات اجتماعی در حفظ هویت خودبنیانی فردی، آزادی و استقالل فرد. •

جامعه شناســی اخــالق دورکیمــی بــرای اجتنــاب از تناقــض میــان فردگرایــی اخالقــی )تأکیــد بــر فــرد بــه 
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عنــوان ســوژۀ خودمختــار، آزاد، آگاه و صاحــب اراده در انتخــاب و انجــام عمــل اخالقــی( و جمع گرایــی اخالقــی 
)تمرکــز بــر فرهنــگ و جامــه بــه عنــوان هســتی های اجتماعــی مقیدکننــدۀ فــرد بــه عمــل اخالقــی الــزام آور( 
بــر تثبیــت فردگرایــی اخالقــی ملتــزم بــه اخالقیــات اجتماعــی و اخالقیــات اجتماعــی متضمــن خــود بنیانــی 
ــی  ــئت گرفته از خودبنیان ــه نش ــی ک ــی اخالق ــی، فردگرای ــری دورکیم ــر نتیجه گی ــد. بناب ــد می کن ــردی، تأکی ف
ــم  ــی )اصــل نظ ــات اجتماع ــز اخالقی ــه( و نی ــرد در جامع ــت ف ــت و کرام ــظ حرم ــی حف ــردی )اصــل اخالق ف
اجتماعــی، همبســتگی اجتماعــی افــراد در جامعــه و یکپارچگــی جامعــه( کــه منبعــث از الزامــات هنجــاری جامعــه 

اســت، دو روی ســکۀ امــر اخالقــی هســتند.    

ــی . 11 ــه ناش ــد ک ــد می کن ــری تأکی ــی دیگ ــای اخــالق اجتماع ــر ایده ه جامعه شناســی اخــالق نیچــه ای، ب
از بحــران فرهنگــی و اخالقــی در روابــط اجتماعــی انســان مــدرن معاصــر اســت. روابــط اجتماعــی کــه 
بــه جــای توجــه بــه اراده معطــوف بــه خیــر، بیشــتر اراده معطــوف بــه قــدرت اســت. بــه ایــن ترتیــب از 
ــوق  ــی، مخل ــتی های اجتماع ــۀ هس ــه هم ــود ک ــل می ش ــه حاص ــن نتیج ــالق، ای ــی اخ دل جامعه شناس
تعامــل بــا قــدرت هســتند. بــه عبارتــی نظریــۀ اجتماعــی اخــالق نیچــه ای، نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه 
در فرهنــگ و جامعــۀ مــدرن، تنهــا اخــالِق قــدرت اســت کــه بایــد ســازندۀ بی رقیــب واقعیــت اجتماعــی 
تلقــی شــود. در ایــن زمینــه، نیچــه از انــواع اخالقیــات اجتماعــی بحرانــی و چالشــی بــه عنــوان نشــانگر 
ــی،  ــالق بردگ ــامان، اخ ــالق بی س ــرا، اخ ــالق نخبه گ ــد از: »خ ــه عبارتن ــرد ک ــام می ب ــدرت ن ــالق ق اخ
ــی در  ــت اخــالق اجتماعــی نامتعارف ــن وضعی ــه ای«. اینهــا مبی ــه ای و رم اخــالق حاکمــان و اخــالق گل
ــن  ــاع نیچــه ای، ای ــدۀ اخــالق اجتم ــدرن هســتند. در مجمــوع هســتۀ مشــترک ای ــۀ م ــگ و جامع فرهن
اســت کــه موتــور محرکــۀ زیســت فــردی و جمعــی مــا »ارادۀ معطــوف بــه قــدرت« یــا میــل و انگیــزۀ 
ســیری ناپذیر بــرای تســلط بــر منابــع قــدرت، ثــروت، لــذت و ســایر منابــع انســانی بــه هــدف مطیع ســازی 
ــناختی نشــان  ــت جامعه ش ــن روای ــه اطاعــت از خواســت های ماســت. ای ــان ب ــردن آن دیگــران و وادار ک
ــت اخــالق انســانی هســتند،  ــدون رعای ــا، چــون ب ــردی و جمعــی م می دهــد کــه تمامــی کنش هــای ف
پــس بــه نوعــی رنــگ و لعــاب بی اخالقــی دارنــد. نیچــه جامعــۀ بشــری مــدرن را ماننــد بــازاری بــرای 
نفع طلبــی غیراخالقــی می دانــد کــه در آن »منطــق معاملــه- ســود« بــه جــای »منطــق ارزش- اخــالق« 
حاکــم اســت. از ایــن منظــر در فرهنــگ و جامعــۀ مدرنــی کــه مــد نظــر نیچــه اســت، هنجــار اخالقــی 
درســت ایــن اســت کــه نــزاع حیاتــی در اصــل بایــد بــر ســر ایده ال هــای اخالقــی و ارادۀ معطــوف بــه 
قــدرت باشــد. بــا وجــود ایــن، در تفکــر اخــالق نیچــه ای و در عمــل آنچــه کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 

»اخــالق، منطــق و حقیقــت« قربانی»دانــش- قــدرت« اســت )نجاتــی حســینی، 1390 الــف(.

بــه طــور خالصــه مبانــی نظــری اخــالق اجتماعــی، گــواه نشــانگرهای اجتماعــی فرهنگــی متنوعــی هســتند 
ــی و  ــی، محل ــه ای، مل ــی، منطق ــی )جهان ــی جمع ــی در زندگ ــات اجتماع ــی اخالقی ــای تجرب ــازندۀ فض ــه س ک

شــهری( و چالــش، معضــالت و پارادوکــس آن هســتند کــه در جــدول زیــر بــه آنهــا اشــاره شــده اســت:
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جدول 1. نشانگرهای فرهنگی اخالق اجتماعی
نشانگرحیاتیعامل تعیین کننده

قواعد، هنجارها و ارزش هاایدۀ اخالقی
رفتار و کردار درست، خوب و خیررویۀ اخالقی

مادی گرایی، سودگرایی، خودخواهیاقتصاد معیشتی
معامله به مثل، محاسباتی شدن، مبادله ای شدنپولی شدن فرهنگ

ارزش زدایی، معنویت زدایی، ابزارگراییعقالنی شدن فرهنگ
فردگرایی افراطی، خودخواهی بی قید و بند، غریزه گرایی، آزادی گرایی بی حد و حصرعرفی شدن جامعه

اخالق بازاری، اخالق ابزاری، اخالق منفعتحاکمیت منطق قدرت

ایــن نشــانگرها بــه هنــگام تســری و شــایع شــدن در حــوزۀ شــهری و زیســت شــهری، نمــود بارزتــری پیــدا 
می کننــد. ایــن موضــوع، در وجــه دوم نیــز بررســی می شــود. 

3-2- وجه شهری اخالِق اجتماعی 

ــوز  ــه شــد، هن ــاال ارائ ــۀ اجتماعــی اخــالق کــه بخش هــای مهــم آن در ب ــی نظری ــات غن ــر خــالف ادبی ب
ادبیــات قابــل توجهــی از نظریــۀ شــهری اخــالق یــا نظریــۀ اخــالق شــهری در دســترس نیســت. بنابرایــن بــه 
ــۀ اجتماعــی اخــالق  ــودن اصــل تســری اســتدالل ها و یافته هــای نظری ــی ب ــن واقع ــی و همچنی لحــاظ منطق
بــه مضمــون اخیــر -اخالقیــات زیســت شــهری-، حداقــل در محــدودۀ ایــن نوشــتار، می تــوان نکته هایــی بــه 
نفــع موضــوع بیــان کــرد. ایــن امــر بــه ویــژه بیشــتر از ادبیــات شــهری کــه بــه صــورت تجربــی بــا ســنجش 

ــد، حاصــل می شــود. ــا آن نســبت دارن ــط ب ــا مقوله هــای تاحــدی مرتب اخــالق شــهری موجــود ی

 از ایــن رو، از میــان یافته هــای تجربــی اخالقیــات شــهری کــه در دســترس نگارنــده قــرار گرفتــه اســت، 
ــلی و  ــا، 1393؛ توس ــده اند )بی ن ــان ش ــهری بی ــگران ش ــن پژوهش ــوی ای ــبه نظری« از س ــۀ »ش ــد مقول چن
طالبــی، 1393؛ آواز و حبیبیــان، 1389؛ شــاه طلبی و قپان چــی، 1392؛ ربانــی و شــهابی، 1389؛ ذاکــری هامانــه 
ــی، 1388؛  ــمیان فر و گنج ــران، 1389؛ هاش ــدی و دیگ ــران، 1389؛ محم ــدی و دیگ ــران، 1391؛ عاب و دیگ
ــه  ــه در ادام ــکلی ک ــه ش ــه ب ــه هیچ وج ــوارد ب ــن م ــه ای ــینی، 1397، 1388، 1390 و 1392(. البت ــی حس نجات
ــا ویرایش هــای فنــی- ادبــی  خواهیــم گفــت، در ایــن تحقیقــات مرتــب و منتظــم بیــان نشــده  اند، بنابرایــن، ب

ــم شــده اند.   ــات شــهری تنظی ــک اخالقی ــات تئوری ــه شــکل ادبی الزم، ب

 آنچــه در ادامــه خواهــد آمــد، نکته هایــی اســت کــه هــم ناظــر بــر مبانــی اخالقیــات شــهری  و هــم بــه 
نحــوی بــرای تببیــن تجربــی اخالقیــات شــهری در کالن شــهرهایی ماننــد تهــران مطــرح شــده اند و در ضمــن 

ــد.  ــه کار می آین ــز ب ــی مشــابه نی ــای آت ــرای پژوهش ه ب

ــه  • ــه نظــم شــهری، تعهــدات شــهری، اعتمــاد بــه شهرنشــینان و اعتمــاد ب وابســتگی اخــالق شــهری ب
مدیریــت شــهری
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وابستگی نوع اخالقیات شهری به فرهنگ اخالقی غالب/ قالب: عقالنی یا ارزشی  •

وابستگی نوع اخالقیات شهری به فرهنگ حقوقی غالب/ قالب: وظیفه  مدار یا حق مدار •

درجه و شدت اخالقیات شهری مرسوم، معمول و متعارف از نظر نهادی شده یا درونی شده  •

ــاص و  • ــا خ ــخصی ی ــام و غیرش ــویه های ع ــر س ــینان بناب ــی شهرنش ــار اخالق ــال رفت ــری اعم جهت گی
شخصی شــده.   

ــا  • ــردی ی ــت ف ــی و منفع ــق آن: خودخواه ــداف تحق ــاظ اه ــهری از لح ــات ش ــی اخالقی ــکل اجتماع ش
ــی  ــت جمع ــی و مصلح دگرخواه

عــالوه بــر ایــن مــوارد کــه بیشــتر نوعــی گونه شناســی بــرای شــناخت و تحلیــل اخــالق شــهری هســتند، 
مقوالتــی نیــز در ارتبــاط بــا تجلیــات اخــالق شــهری قابــل طرحنــد، ازجملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

احساس وفاداری به زندگی شهری  •

احساس تعهد به گروه اجتماعی  •

احساس مسئولیت در قبال زندگی شهری  •

 داشتن حس ایثار برای مشارکت حقیقی در شهر  •

 احساس تکلیف در قبال بهتر کردن زندگی شهری.  •

3-3- اتوپیای اخالقیات شهر اسالمی 

ــات  ــۀ تئوریــک هستی شناســی اخالقی ــه روی ــاال در کلیــت خــود ناظــر ب ــی کــه مندرجــات مباحــث ب در حال
ــا  ــۀ اگزیولوژیــک ی ــه روی ــه طــور عمــده معطــوف ب ــن مســئله کــه ب ــا وجــه دیگــری از ای شــهری هســتند، ام
ارزش شــناختی اخالقیــات شــهری اســت، در ذیــل مباحــث مرتبــط بــا اخــالق اســالمی و آرمــان شــهر اســالمی 
}هرچنــد کلــی و متأســفانه در برخــی مــوارد و از برخــی جهــات تــا انــدازه ای کلیشــه ای، بــدون ارزیابــی انتقــادی 
یــا اتصــال دادن بحث هــا بــه واقعیت هــای اجتماعــی موجــود{ تشــریح شــده اســت )نجاتــی حســینی، 1390 ب(.

علــی ایحــال بــه لحــاظ ضــرورت تئوریــک و نرماتیــو )هنجــاری- ارزشــی( طــرح ایــن نــوع مباحــث مرتبــط 
بــا اخالقیــات اســالمی و آرمــان شــهر اســالمی در البــالی چنیــن مضامینــی، مــا طــی چنــد نکتــه مهم تریــن 

ایــن مضامیــن را ارائــه خواهیــم داد: )منتظرقائــم، 1387(

مبانی اندیشه ای آرمان شهر اسالمی؛ جهان بینی توحیدی، اخالق و رفتار اسالمی )ص 128( 7. 1

استراتژی آرمان شهر اسالمی؛ اخوت به مصداق »انما المومنون اخوه« )ص 118(. 2

7- ارجاع صفحات در این نکته ها به ماخذ شماره 31 است. 
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اصول حاکم بر آرمان شهر اسالمی؛ کرامت، عدالت، برابری، آزادی و امنیت )ص 184(. 3

ــم، . 4 ــد، نظ ــدا، توحی ــر خ ــوم )ع(؛ ذک ــث معص ــه حدی ــتند ب ــالمی مس ــهر اس ــازی آرمان ش ــی شهرس مبان
ــص 118 ، 245( ــدل و داد )ص ــی، ع ــالمتی، پاک ــاه، س ــت، رف ــی، امنی زیبای

مبانی شهرنشین آرمانی اسالمی؛ شهرنشیان عادل، صالح و مومن )ص 301 ( . 5

اصــول فرهنگــی اخــالق در آرمان شــهر اســالمی؛ عــدم اعمــال ضــرر بــه غیــر، رعایــت حریــم و حرمــت . 6
غیــر، وجــدان کار )ص 293 (

هدف تربیتی شهر آرمانی اسالمی؛ تربیت شهرنشین مطلوب - عادل، صالح و مؤمن- )ص 175(. 7

ارکان آرمان شهر اسالمی عبارتند از: مذهب، مسکن و تجارت )ص 224( . 8

 فضاهای آرمان شهر اسالمی نیز مشتمل اند بر: مسجد، محله و بازار )ص 225( . 9

نقش پتانسیلی مسجد در آرمان شهر اسالمی به عنوان تقویت کنندۀ اخالق شهری اسالمی )ص 77( . 10

نقش امنیت و اطمینان خاطر در توسعه یافتگی شهر اسالمی )ص 110(. 11

منابــع مرتبــط مؤیــد ایــن واقعیــت آرمان شــهری اســالمی هســتند. بــا توجــه بــه الــزام عقیدتــی- شــرعی 
شــرع مبیــن اســالم )بــه هــر دو معنــای عــام و خــاص آن(، مبنــی بــر ضــرورت و مصلحــت رعایــت اخــالق در 
ــد  ــه بای ــز دو مقول ــن رو در تصویرگــری و مهندســی آرمان شــهر اســالمی، نی زیســت فــردی و اجتماعــی، از ای

توأمــان در نظــر گرفتــه شــود:

ــدی  • ــری، ب ــت دیگ ــم و حرم ــت حری ــی، رعای ــاوی همگان ــالمی؛ »تس ــهر اس ــی آرمان ش ــول اخالق  اص
ــر« )ص 184(  ــت اســراف و تبذی ــه مقدســات، ممنوعی ــرام ب ــان نرســاندن، احت نکــردن، زی

 اصــول حقوقــی آرمان شــهر اســالمی؛ اصــل مالکیــت، اصــل صحــه گــذاردن بــر اعمــال مــردم، نداشــتن  •
ســوء ظــن بــه مــردم، اصــل الزامــی عمــل بــه تکالیــف، اصــل ضمانــت قــول و قــرار و انجــام تعهــدات 

فیمابیــن مــردم )ص 195(.

ــه برخــی الزامــات و پیــش شــروط معرفتــی- عقیدتــی شــده  در همیــن راســتا، اشــاره های دیگــری نیــز ب
کــه در آنهــا توســعۀ اخــالق آرمان شــهر اســالمی نقطــۀ اتــکا قــرار گرفتــه اســت. خالصــۀ ایــن مباحــث را نیــز 

می تــوان بــه صــورت زیــر مرتــب کــرد )نوایــی و دیگــران، 1392(:

پایه های اخالق اسالمی: محبت، کرامت، مروت و شفقت . 1

ــل، . 2 ــم و فض ــل عل ــت اه ــالخوردگان، بزرگداش ــاالن و س ــت بزرگس ــالمی: بزرگداش ــت اس ــول کرام اص
ــوازی  ــب ن ــوازی و غری ــدان، میهمان ن ــت نیازمن بزرگداش

اصول جامعۀ اسالمی: عدل، قسط، احسان، تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی . 3
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اصــول مغایــر بــا رفتــار اســالمی: محافظــه کاری و منفعت طلبــی، راحت طلبــی و رفاه زدگــی، تملق گویــی، . 4
ریاســت طلبی، فزون خواهــی، دروغ گویــی و دورویــی.

ــای  ــر اتوپی ــر ب ــی )ناظ ــی( عقیدت ــالق اجتماع ــی اخ ــۀ عرف ــر نظری ــر ب ــی )ناظ ــات معرفت ــن توصیف ــا ای ب
ــرای  ــی ب ــت اصل ــد دترمینان ــم چن آرمان شــهر اســالمی و اخــالق اســالمی(، پرواضــح اســت کــه اگــر بخواهی
اخالقیــات شــهری را فهرســت کنیــم، بــدون شــک متغیرهایــی مانند:حــس تعهــد، تکریــم، مســئولیت، تکلیــف 

ــود.  و ایثــار پیشــتاز خواهنــد ب

البتــه آنچــه بیــان شــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه بقیــۀ ایــن منظومــه بــی اهمیــت هســتند، زیــرا می دانیــم 
کــه مقــوالت عــام اخالقــی ماننــد »صداقــت، وفــاداری، گذشــت، انصــاف، عدالــت، شــفقت، خیرخواهــی، مــروت، 

نیکــوکاری و ماننــد آن همگــی از نمودهــای اجتماعــی- فرهنگــی ســه دترمینانــت گفته شــده هســتند.

اکنــون بایــد دیــد در واقعیــت اجتماعــی کالن شــهر ایــران )و تهــران(، ایــن اخالقیــات تــا چــه انــدازه قابــل 
اعتنــا بــوده و هســتند. بــه ایــن منظــور در بخــش بعــد بــا کاویــدن وضــع موجــود، تــالش می کنیــم ایــن مهــم 

نیــز بــه منصــۀ ظهــور برســد. 

4- وضع موجود: واقعیت ایرانی اخالقیات کالن شهری 

ــرای بررســی وضــع موجــود اخالقیــات شــهری در کالن شــهر تهــران، الزم دیدیــم از منظــر مقایســه ای  ب
نیــز در حــد اطالعــات موجــود – کــه متأســفانه بســیار ناچیزنــد- بــه ایــن بحــث پرداختــه شــود. بــه ایــن منظــور 
ابتــدا بــه وضــع کالن اخــالق اجتماعــی در ســطح جامعــه خواهیــم پرداخــت، ســپس بــا نگاهــی بــه تحقیقــات 
نوشــتاری در دســترس}مورد اشــاره در بخــش 3-2{، تــالش می کنیــم آن دســته از یافته هــای اصلــی را عرضــه 
کنیــم کــه بــه نوعــی مؤیــد وجــود رفتارهــای بداخالقــی/ بی اخالقــی/ کم اخالقــی در زیســت شــهری هســتند. 
ــا  ــه آنه ــی شــهری موجــود }ک ــه برخــی از اطالعــات فراهم شــده در بانک هــای اطالعات ــا اســتناد ب ســپس ب
نیــز چنــدان غنــی نیســتند{، تحلیلــی از وضــع موجــود ایــن رفتارهــای مرتبــط بــا اخالقیــات اجتماعــی شــهری 

درکالن شــهر تهــران ارائــه دهیــم. 

4-1- جامعۀ ایران 

بــرای پرداختــن بــه وضــع کمــی و کیفــی اخــالق اجتماعــی در ســطح کالن آن -جامعــۀ ایــران- نیازمنــد 
ــز الزم  ــن نظــر نی ــن، از ای ــد نظــری و روشــی »جامعه شناســی کالن اخــالق« هســتیم. بنابرای کاربســت قواع
ــالق  ــع اخ ــر وض ــای متأخ ــان دهندۀ چالش ه ــه نش ــی را ک ــای تجرب ــری و یافته ه ــع نظ ــی مواض ــت برخ اس
اجتماعــی در ســطح کالن آن -جامعــه- هســتند، مــورد توجــه قــرار دهیــم. در ادامــه بــه چنــد نکتــه در ایــن 

ــم: ــاره می کنی ــوص اش خص

الــف- از حیــث جامعه شــناختی- اخــالق اجتماعــی ناظــر اســت بــه قواعــد، اصــول و هنجارهــای 
فرهنگ پذیــری و جامعه پذیــری کــه در کار کنتــرل اجتماعــی و منتظم ســازی زندگــی اجتماعــی در تمامــی 

ــوه آن هســتند.  ــب و وج جوان
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ــا  ــث ب ــن بح ــط ای ــات مرتب ــواًل در ادبی ــی معم ــالق اجتماع ــناختی -اخ ــق جامعه ش ــث مصادی ب-ازحی
ــی،  ــی، انصاف گرای ــئولیت اجتماع ــتی، مس ــت: »نوع دوس ــراه اس ــی هم ــای اجتماع ــم- پدیده ه ــن مفاهی ای

ــه شناســی«.  ــاد و وظیف ــی، اعتم همدل

ج- از حیــث ابعــاد جامعه شــناختی، ارزش هــای اخــالق اجتماعــی مشــتمل بــر چهــار بعــد هســتند: فرهنگــی 
ــر درســتکاری، خیرخواهــی، گذشــت  ــد صداقــت، راســتگویی و یــک نگــی اخالقــی(، اجتماعــی )نظی )مانن
ــت(  ــدی(، سیاســی)همچون انصــاف و عدال ــداری و پایبن ــد امانت ــران(، اقتصــادی )همانن ــه دیگ و کمــک ب

ــی، 1392: 56-57(. )حاجیان

اکنــون بایــد دیــد کــه اخالقیــات اجتماعــی بــا ایــن اوصــاف در چــه مــرزی قــرار دارنــد. جــداول پایــۀ 2 و3 
ــای  ــم پژوهش ه ــج مه ــدی خالصــۀ نتای ــا جمع بن ــالش شــده اســت ت ــه و در آن ت ــون پرداخت ــن مضم ــه ای ب

بومــی ســه دهــۀ اخیــر در ایــران پیرامــون ایــن مســئلۀ مهــم ترســیم شــود.

جدول 2. خالصه وضعیت روند اخالق اجتماعی در جامعۀ ایران در دهۀ 70 )حاجیانی، 1392: 63-76(

منبع داده هاخصیصۀ آماری داده ها / داده های تجربیمقوله

1. صفات اخالقی برتر مورد نظر ایرانیان
خوش اخالقی، باایمانی، باتقوایی، اجتماعی بودن، 

صداقت، دلسوزی، گذشت، خیرخواهی، ادب و متانت
منوچهر محسنی 1374: 268/ پیمایش 

ملی

2. صفات منفی و ضداخالقی مورد نفرت ایرانیان
بداخالقی، دروغگویی، بی ایمانی، ریاکاری، 
مردم آزاری، خودخواهی، بی ادبی، شرارت، 

سخن چینی، دزدی، تک روی، کاله برداری و حسادت

منوچهر محسنی 1374: 271/
پیمایش ملی

3. میــزان موافقــت مــردم بــا امــر بــه معــروف نهی 
از منکــر/ میــزان دلســوزی مــردم نســبت بــه هــم/ 

میــزان توجــه مــردم بــه رعایــت حقــوق هــم
درصد »بسیار زیاد و زیاد«- به ترتیب :51، 1، 4

ابراهیم حاجیانی 1377/
پیمایش ملی با نمونۀ 3764 نفری از 

طبقات متوسط شهری کشور

4. بــرآورد میــزان انصــاف در روابــط اجتماعــی میــان 
مــردم

به نسبت منصفانه
تقی آزاد ارمکی و احمد غیاثوند 1383: 

159/ پیشین

5. برآورد مردم از صفات یک آدم خوب
صداقت )47 درصد( ایمان )16 درصد( اخالق 
 خوب )11 درصد( انسانیت )7 درصد( انصاف 

)6 درصد(

پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان 1382: 312

6. روند کاهش ارزش های اخالقی ایرانیان از 
دیدگاه مردم بین 1380 تا 1382

گذشت )55 به 47(، امانتداری )41 به 38(، انصاف 
و عدالت )56 به 53(، کمک به مردم )36 به34(، 
صداقت )58 به50(، پایبندی به قول و قرار ) 49 
به 42(، دورویی، تظاهر و ریا )69 به 74(، تملق و 

چاپلوسی )64 به 72(

پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان 1382و 1380

7. مشکالت اخالقی رایج در بین مردم
نظر اکثریت: دروغگویی، عدم پایبندی به اخالق، 

عدم گذشت

منوچهر محسنی - 1374 و 1375: 
310-293 / پیمایش ملی با نمونۀ 

3540 نفری
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جدول 3. خالصه وضعیت روند اخالق اجتماعی در جامعۀ ایران در دهۀ 80 )همان: 72-77(

منبع داده هاخصیصۀ آماری داده ها/ داده های تجربیمقوله

1. بــرآورد مــردم از افزایــش صفــات ضــد اخالقــی 
و بــد طــی 5 ســال بعــد )1387-1382(

افزایش دورویی، تظاهر، تقلب و کاله برداری )87 
درصد(

پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان 1382و 1380

2. بــرآورد مــردم از افزایــش صفــات خــوب و 
اخالقــی طــی 5 ســال بعــد )1387-1382(

افزایش صداقت، راستگویی،گذشت و امانتداری 
)16 درصد(

پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان 1382و 1380

3. میــزان وجــود آنومــی بــه معنــای دورزدن 
از  اعــم  قانون گریــزی  و  موجــود  هنجارهــای 

اخالقــی و اعتراضــی

از 27 تا 30 و 60 درصد
بسته به شرایط

محمد رضایی، پیمایش چند سازمانی 
/ 49-69 :1384

با نمونۀ 800 نفری

4. میانگیــن کل شــاخص اعتمــاد اجتماعــی بیــن 
مــردم )31 (

اعتماد پایین )75 درصد(
اعتماد متوسط ) 16 درصد(

اعتماد باال )8 درصد(

محمد فاضلی 1384 : 250/ پیمایش 
ملی ایسپا، با نمونۀ 4789 نفری

ــر  ــران معاص ــات در ای ــی اخالقی ــع اجتماع ــه وض ــوط ب ــه مرب ــوق، ک ــی ف ــای تجرب ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
ــوص  ــناختی در خص ــج جامعه ش ــن نتای ــه ای ــوان ب ــت، می ت ــۀ 1390 اس ــه ده ــی ب ــال منته ــت س ــی بیس ط

ــرد.8 ــاره ک ــکل کالن آن اش ــه ش ــالق ب ــی اخ ــکل بندی اجتماع ش

بــاال بــودن میــزان جمع گرایــی و عام گرایــی اخالقــی ماننــد نوع دوســتی، همگرایــی عاطفــی، همــدردی . 1
و همدلــی 

باال بودن احساس آنومی و سردرگمی اخالقی قانونی . 2

میانین بودن درجۀ پایبندی به اخالقیات شرعی و دینی . 3

روبه رشد بودن افزایش جرایم با وجود نوسانات کاهشی در برخی مقاطع . 4

باال بودن میزان نوع دوستی و همیاری . 5

باالبودن گرایش مردم به معرفی کردن خود به عنوان یک انسان اخالقی . 6

وجود نگاه بدبینانه بین مردم در مورد رواج صفات منفی در جامعه . 7

اعتقاد میانین به وجود کالهبرداری، تملق و چاپلوسی . 8

اعتقاد میانین به کمرنگ بودن امانتداری، صداقت، انصاف و خیرخواهی.  . 9

بــا در نظــر گرفتــن فضــای شــهری هــم بــه عنــوان زیســت فضــای غالــب- قالــب در ایــران معاصــر و هــم 
بــه مثابــه فضــای تابــع جامعــۀ کالن ، بایــد دیــد وضــع اخالقیــات اجتماعــی در فضای هــای شــهری -بــه ویــژه 

کالن شــهر تهــران- چگونــه اســت. در قســمت بعــدی بحــث بــه ایــن مســئله نیــز پرداختــه می شــود.
8- این ها برگرفته از اثر زیر است: ابراهیم حاجیانی )1392 پیشین، صص 77-72( 
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4-2- فضای شهری 

ــای  ــد داده ه ــا کالن آن، هرچن ــام ی ــه طــور ع ــی در فضــای شــهرها ب ــات اجتماع ــورد وضــع اخالقی در م
بســیاری در دســترس نیســت، بــا وجــود اســن، از میــان همیــن تعــداد محــدوِد داده هــای تجربــی موجــود نیــز 

ــرار داد: ــه ق ــورد توج ــده اســت، م ــدول 4 آم ــی را چنانچــه در ج ــوان نکات می ت

جدول 4. وضع اخالقیات اجتماعی در فضای شهری )حاجیانی، 1392 ]به جزمورد6 [(

مالحظاتدادۀ تجربی/ خصایص آماریمقوله

ــی  ــه: مبتن ــار همیاران ــه رفت ــل ب ــزان عم 1. می
ــع  ــر نف ــی ب ــه: مبتن ــی/ خودخواهان ــع جمع ــر نف ب

ــردی ف

رفتار همیارانۀ خودشان ) دو سوم(
رفتار همیارانۀ دیگران )20 تا 40 تا درصد بسته 
به موقعیت اقتصادی(، رفتار همیارانۀ دیگران در 

موقعیت عادی )40 درصد(

سید ضیاء هاشمی و محمدرضا جوادی 
یگانه 1384: 141-173/ نمونۀ 730 

نفر در شهر تهران

2. میزان گرایشات نوع دوستانۀ مردم
در وضع عادی )20 درصد(، اضطراری )42 درصد(، 

در مجموع )51 درصد(
سیروس احمدی 1388 : 98- 106 / 

شهر یاسوج

3. میزان رواج اخالقیات تعاملی در میان مردم
کمی رواج صداقت و پاسخگویی )73 درصد(، 
کمی رعایت صداقت توسط خود )44 درصد ( 

ضرورت گذشت )63 درصد(، پایبندی زیاد به 
قول و قرار ها )32 درصد( 

رسول ربانی و سیامک شهابی 1389: 
90-81 / شهر اصفهان

4. میزان شیوع رفتار دگردوستی
زیاد )26 درصد(، متوسط )32 درصد(،

پایین )42 درصد(
سعیده امینی 1385 : 135/ دو منطقۀ 

شهر تهران با نمونۀ 419 نفری

5. میزان رواج و احساس آنومی اخالقی
احساس باال )49 درصد(، احساس متوسط )43 

درصد( احساس پایین )7 درصد(

مسعود کوثری و سید محمود نجاتی 
حسینی 1388 : 228/ مناطق 

حاشیه نشین شهرهای استان تهران با 
نمونۀ 989 نفری

اخالقــی  امنیــت  احســاس  و  رواج  میــزان   .6
اجتماعــی

احساس باال )2 درصد(، احساس متوسط
) 84 درصد(، احساس پایین )14 درصد(

راضیه ذاکری ماهانه، سید علی افشار و 
عباس عسکری ندوشن 1391/ شهر یزد 
با نمونۀ 246 نفری از سه منطقه شهری

ــه در  ــت ک ــوان گف ــی، می ت ــت کیف ــا ماهی ــی ب ــای تجرب ــایر یافته ه ــب بیان شــده و س ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ســطح فضــای شــهر بــه طــور عــام چنــد »پدیــدۀ شــهری« کــه تســریع کنندۀ رفتارهــای ضــد اخالقــی هســتند، 

قابــل بررســی هســتند:

»عقالنــی شــدن بدقــوارۀ« زندگــی فــردی کــه موجــد نفع طلبــی یکســویه بــدون لحــاظ منافــع فــردی . 1
دیگــران اســت.

رواج »بی اعتمــادی« بــه دیگــران کــه می توانــد خاســتگاهی بــرای تحلیــل هزینــه- فایــده در رفتارهــای . 2
ــد. اخالقی باش
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»فقــدان احســاس امنیــت اخالقــی- اجتماعــی« در زیســت شــهری کــه می توانــد عاملــی بــرای دامــن . 3
زدن بــه مراقبــت از خــود و در پــی آن نفع گرایــی فــردی بــدون لحــاظ مصالــح جمعــی باشــد. 

»فقــدان حــس تعلــق بــه شــهر« و »فقــدان رضایــت از شــهر« کــه می توانــد منبعــی بــرای بی توجهــی . 4
بــه حیــات جمعــی شــهری و بــه دنبــال آن بی مباالتــی در عمــل بــه اخالقیــات باشــد.  

4-3- کالن شهر تهران 

ــه کالن شــهر تهــران خواهیــم  ــوط ب ــی مرب ــۀ شــاخص از یافته هــای تجرب ــد نمون ــه چن در ایــن قســمت ب
پرداخــت. هرچنــد ایــن داده هــا، بــه دلیــل تعــداد انــدک پژوهش هــای اخــالق شــهری کــه ایــن داده هــا را تولیــد 
ــه  ــد ب ــداد کــم می توان ــن تع ــن، همی ــا وجــود ای ــدود و محــدود اســت، ب ــد، مع ــی کرده ان ــی و بازخوان ــا بازیاب ی
ــرای نشــان دادن اولیــن رگه هــای اجتماعــی در وضــع اخــالق شــهری و اخالقیــات  خوبــی معــرف مناســبی ب
اجتماعــی در کالن شــهری ماننــد تهــران - از حیــث وجــود »رفتارهــای بداخالقــی/ بی اخالقــی/ کم اخالقــی«- 
باشــد. مــا ایــن داده هــا و شــواهد تجربــی را بــر حســب مضمــون اصلــی مــورد ســنجش در آن، تشــریح خواهیــم 

کــرد )ایســپا، 1392(.

 ابتــدا بایــد بــه جــدول شــمارۀ 5 اشــاره کنیــم کــه حــاوی -تازه تریــن داده هــای مســتند دربارۀ ریخت شناســی 
ــان داده،  ــهری نش ــی ش ــۀ اجتماع ــه تجرب ــی ک ــیب های ــتند- آس ــران هس ــهر ته ــی در ش ــیب های اجتماع آس

عامــل اصلــی در متزلــزل ســاختن اخالقیــات اجتماعــی هســتند. 

جدول 5. آسیب های اجتماعی متزلزل کننده اخالق اجتماعی در کالن شهر تهران در دهۀ 90 )ایسپا، 1392(
مقوله

}نظر 1274 پاسخگو دربارۀ میزان رواج آسیب های اجتماعی در کالن شهر تهران 1392{
آمار )درصد(
}گزینۀ زیاد{

جدول منبع 
اصلی

755بی اعتمادی اجتماعی
607نزاع و درگیری

6713فحاشی و تندخویی
8415دروغ گویی

8019دورویی و بی کاری
5321تنبلی و بی کاری

7125خودخواهی
7129اسراف و مصرف گرایی

8635رشوه گیری، اختالس، پارتی بازی و باندبازی
7039بی انضباطی و رفتار غیرقانونی

6142مفاسد اخالقی
5943زورگیری و اخاذی

6245مزاحمت
6749نزول و رباخواری
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ــاع  ــک اجتم ــه ی ــی ک ــد اخالق ــص ض ــته از خصای ــام آن دس ــود، تم ــاهده می ش ــه مش ــه ک همان گون
ــاص  ــن خص ــه ای از ای ــران، مجموع ــهر ته ــفانه در کالن ش ــد، متأس ــد کن ــد تهدی ــوب9را می توان ــهری خ ش
قابــل مشــاهده اســت. بــا ایــن وجــود، بــا توجــه بــه اینکــه وفــق روال اجتماعــی ایــن آســیب ها هنــوز حجــم 
ــه  ــان بازســازی وجــه اخالقــی شــهری ب ــن همچن ــد، بنابرای ــور بیــش از حــد نرمــال( نیافته ان ــی10 )وف بحران

قــوت خــود باقــی اســت.  

الف( عام گرایی اخالقی و مصلحت گرایی 

 همان گونــه کــه گفتــه شــد، عام گرایــی اخالقــی ناظــر بــر ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه افــراد -متفــرد 
ــدون تشــخص و ســوگیری  ــد عمــل اخالقــی خویــش را برحســب خصایــص عــام و ب ــا اجتماعــی- می توانن ی
نســبت بــا دیگــران انجــام دهنــد )بــرای نمونــه، بتوانــم بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه طــرف متعامــل مــن آشــنا، 
دوســت، همــکار، خویــش، همســایه و... مــن اســت، تنهــا بــه انجــام عمــل اخالقــی در قبــال او فکــر کنــم و 
نــه چیــز دیگــری(، یــا اینکــه برعکــس افــراد تنهــا بــر حســب میــزان نزدیکــی فــرد مــورد نظــر و ویژگی هــای 
او، بــا وی تعامــل اخالقــی داشــته باشــند )ماننــد زمانــی کــه مــن بــه مثابــه کنشــگر بــرای آشــنایان، نزدیــکان و 

اقــوام خویــش، ســنگ تمــام می  گــذارم چــون آنهــا غریبــه نیســتند، بلکــه افــراد ویــژه ای هســتند(. 

ــه  ــه ب ــا توج ــی- ب ــا اجتماع ــرد ی ــراد -متف ــدازه اف ــه ان ــا چ ــه ت ــت ک ــن اس ــا ای ــث م ــر بح ــش دیگ بخ
ــد و بنابرایــن، اخالقیــات آنهــا  ــده بســتان دارن ــی کــه ب ترازهــای منفعــت فــردی عمــل می کننــد )ماننــد زمان
ــر مبنــای مصلحــت  نیــز معامالتــی و نــه مفاهماتــی و ماننــد آن اســت( و تــا چــه میــزان بــه ســمت عمــل ب
ــه چشمداشــت  ــدون هرگون ــا ب ــی کــه عمــل اجتماعــی م ــد زمان ــد )مانن ــر می دارن جمعــی و خیرخواهــی گام ب
مــادی و حتــی معنــوی بــرای خودمــان انجــام می شــود و تنهــا منافــع جمــع مــد نظراســت، نظیــر فعالیت هــای 

ــام آن(. ــوع گمن ــه خصــوص ن ــه  ی ب غیرانتفاعــی خیری

ــژه در محــدودۀ کالن شــهری  ــه وی ــه ســطح زندگــی شــهری، ب ــن مضامیــن و شــئونات را ب حــال اگــر ای
ماننــد تهــران تســری دهیــم بــه طــور کامــل مشــخص می شــود کــه تــا چــه انــدازه از نظــر کمــی و کیفــی، 
ــا چــه حــد  چنیــن »عام گرایــی- مصلحت گرایــی« در رفتارهــای اخالقــی شهرنشــینان تهرانــی وجــود دارد و ت
ــه ایــن ترتیــب، یکــی از پژوهش هــای شــهری  نقیــض آن، »خاص گرایــی- منفعت گرایــی«، دیــده می شــود. ب
موجــود، تــالش کــرده اســت تــا انــدازه ای -البتــه نــه چنــدان گســترده امــا موجــه- بــه ایــن مــرز نزدیــک شــود 

)بی نــا، 1393(.

9- Good Urban Commuinity
10- critical mass
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جدول 6. وضع کمی و کیفی »عام گرایی- خاص گرایی اخالقی« در کالن شهرتهران در سال1393؛ )در مناطق 3، 10و 16( و )حجم نمونه= 201 نفر( 

دادۀ تجربیمقوله 

عام گرایی 
1. هرجا عام گرایی افزایش یافته، پایبندی افراد به اخالق عملی نیز زیاد بوده است. 

2. هرچه فرد دیگران را مانند خود و خودی تصور کرده، به همان اندازه نیز حس مسئولیتش افزایش یافته است. 

تعهد 
3. هرچــه و هرجــا شــاهد گســترش تعهــد فــرد بــه بیــرون از دایــرۀ حــوزۀ خصوصــی، خویشــاوندی و خانــواده بودیــم، حــس 

ــوده اســت.  ــز بیشــتر ب ــرد نی ــداری ف اخالق م

اعتماد
4. هرچــه و هرجــا دایــرۀ اعتمــاد فــرد بــه دیگــران افزایــش یافتــه، بــه همــان ترتیــب نیــز گرایــش فــرد بــه رعایــت اخــالق 

در عمــل بیشــتر شــده اســت. 

ــی  ــۀ اجتماع ــل در حیط ــی، حداق ــای تجرب ــن داده ه ــای ای ــر مبن ــود، ب ــه می ش ــه مالحظ ــه ک  همان گون
ــد  ــان چن ــی می ــل توجه ــای قاب ــران )3، 10و 16(، پیونده ــی در ته ــورد بررس ــهری م ــۀ ش ــی 3 منطق فرهنگ
عامــل اجتماعــی اخالق ســاز نظیــر: مســئولیت، تعهــد و اعتمــاد دیــده می شــود. بــه ایــن معنــا در کالن شــهری 
ــن  ــه ای ــدازه ای ب ــا ان ــوان ت ــهری را می ت ــات ش ــردرگم اخالقی ــرنخ کالف س ــی از س ــران، بخش ــد ته مانن

تعیین کننده هــای اخالقــی- اجتماعــی )دترمینانت هــا( نســبت داد.

ب( ارزش های اخالقی و کنش های اجتماعی 

کنش هــای اجتماعــی مــا متأثــر از ارزش هایــی هســتند کــه آنهــا را هدایــت می کننــد؛ ایــن کنش هــا خــواه 
در پهنــۀ کالن -اجتمــاع ملــی- خــواه در پهنــۀ خــرد -اجتمــاع محلــی- روی دهنــد، در هــر دو صــورت منــش 
اجتماعــی مــا را می ســازند. از ایــن رو، پیونــد میان»کنــش، ارزش و منــش« ناگسســتنی اســت. بــروز »رفتارهــای 

بی اخالقــی، بداخالقــی و اخالق ســتیزی« در ســطح کالن شــهری حاصــل گسســت میــان اینهاســت.

ــن  ــی ای ــج اجتماع ــه نتای ــد ک ــدول 7 نشــان می دهن ــای ج ــد داده ه ــی مانن ــای تجرب ــر یافته ه ــن نظ از ای
ــه چــه صورتــی اســت.  پیوســت/ گسســت در کالن شــهر تهــران ب
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جدول 7. وضع پیوست/ گسست میان »کنش، ارزش و منش« در کالن شهر تهران در سال1393)توسلی و طالبی، 1392(؛ ) در مناطق 3 و 15/ 

دانش آموزان( و )حجم نمونه= 435 نفر( 
داده های تجربیمقوله

موافقت اکثریت پاسخگویان1. پذیرش اهمیت اخالق در زندگی
موافقت اکثریت پاسخگویان2. شکاف بین اهمیت اخالق در نظر و عمل به اخالق در زندگی

 انصاف، وفاداری، امانت داری و صداقت3. مهم ترین صفات اخالقی اجتماعی زندگی ساز
85 درصد معتقدند وجود ندارد4. میزان پایبندی مردم به اخالق مذهبی

90 درصد معتقدند دورویی وجود دارد 5. میزان راستگو بودن مردم
23 درصد نیز معتقدند ، مردم راستگویند

ــی و  ــی، رانندگ ــار اجتماع ــاده ترین رفت ــن و س ــوان در رایج تری ــی می ت ــتی را حت ــت/ گسس ــن پیوس چنی
ترافیــک شــهری، مشــاهده کــرد. بــرای نمونــه یــک پژوهــش شــهری مرتبــط، نشــان می دهــد تزلــزل در ســه 

عامــل اخالقــی اجتماعــی مهــم زیــر، بــر تزلــزل اخــالق ترافیکــی شــهری مؤثــر واقــع شــده اســت:   

نداشتن حس مسئولیت  •

نداشتن عمل به تکلیف  •

نداشتن حس تعهد.  •

ــه  ــران ک ــار ترافیکــی در شــهر ته ــه وضــع نامناســب رفت ــی از آن اســت ک ــان حاک ــن پژوهــش همچن ای
خــود را بــه صــورت تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی نشــان می دهــد، بیشــتر ناشــی از ایــن اســت کــه فرهنــگ 
ترافیــک شــهری نتوانســته اســت بــه خوبــی و شایســتگی الزم در خدمــت اجتماعــی شــدن اخالقــی راننــدگان 

ــران درآیــد )آواز و حبیبیــان، 1389(. و عاب

 پ( آموزش شهروندی و اخالق شهری 

ــا  ــن زمینه ه ــوزش اخــالق شــهروندی در ای ــه آم ــز نشــان داده شــده اســت ک ــه صــورت مقایســه ا ی نی ب
نیــز می توانــد بســیار کارســاز باشــد )طالبــی و قپان چــی، 1392: 150-129(. بــرای نمونــه بــر اســاس مطالعــۀ 
انجام شــده در شــهر اصفهــان، کــودکان آموزش دیــده از ایــن حیــث، بــه دلیــل تقویــت آگاهی هــای اجتماعــی 
ــه آموزش هــای شــهروندی  ــز داشــته اند، چراک ــی نی ــی- اجتماعــی خوب ــروز رفتارهــای اخالق ــی ب خــود، توانای
از ایــن قبیــل، می تواننــد در انتقــال »دانــش، منــش، اطالعــات، ارزش هــا، باورهــا و هنجارهــا« مؤثــر باشــند.

در شــهر تهــران نیــز یافته هــای تجربــی موجــود، از ایــن نظــر مؤیــد یافته هــای زندگــی شــهری اصفهــان 
اســت. در ایــن راســتا، مطالعــۀ دیگــری در منطقــۀ 5 شــهر تهــران انجــام شــده و حاکــی از آن اســت کــه انجــام 
ــه  ــد مســیری ب ــینان، می توان ــش شهرنش ــش و من ــای بین ــر ارتق ــذاری ب ــه لحــاظ اثرگ ــهروندی ب ــوزش ش آم
ســمت تقویــت کنش هــای شــهری اخالقــی بــاز کنــد، بــه خصــوص از نظــر توســعۀ چنــد الــزام اخالقــی زیــر، 
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ایــن رفتارهــای اخالقــی می تواننــد تقویــت شــوند:

افزایش درک متقابل از هم  •

تقویت انصاف  •

توسعۀ وفای به عهد  •

توسعۀ وجدان کار )رفیعی و لطفی، 1388(. •

ت( اخالق اعتماد، هویت شهری و مدیریت شهری 

پیونــد اخــالق شــهری بــا مدیریــت شــهری و نیــز هویــت شــهری، کمتــر از میــزان شایســتگی اش، مــورد 
ــزل در  ــه تزل ــت ک ــن اس ــن ای ــدود، مبی ــات مح ــی مطالع ــن، برخ ــود ای ــا وج ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــی-  ــدات اخالق ــدۀ تعه ــه نقض کنن ــادی ک ــای بی اعتم ــه رفتاره ــد ب ــهری، می توان ــالق ش ــکل بندی اخ ش
ــه،  ــرای نمون ــود. ب ــر ش ــت، منج ــهر اس ــدگان ش ــهری و مدیریت کنن ــوندگان ش ــان مدیریت ش ــی، می اجتماع
ــه مدیریــت  ــر اعتمــاد شــهروندان ب ــا عنــوان »ســنجش عوامــل مؤثــر ب در ایــن راســتا، پژوهشــی مدیریتــی ب
شــهری؛ مطالعــۀ شــهر تهــران« کــه در ســال 1389 بــا حجــم نمونــۀ 384 نفــر، انجــام شــده اســت، دو یافتــۀ 

ــکاران، 1389(: ــری و هم ــدی جعف ــد )عاب ــرح زیرن ــه ش ــه ب ــد ک ــان می ده ــه را نش پای

ــد،  • ــه عه ــای ب ــت، وف ــد از: »صداق ــهری عبارتن ــت ش ــردم از مدیری ــی م ــارات اخالق ــن انتظ مهم تری
ــی« ــتاندارهای اخالق ــت از اس ــه و تبعی ــار محترمان ــتکاری، رفت درس

مهم ترین انتظار مدیریت شهری از مردم نیز داشتن اعتماد به مدیران شهری است. •

ــم  ــدۀ مه ــروی دو پدی ــویه، درگ ــدات دوس ــوع ته ــن ن ــکل گیری ای ــی از ش ــش مهم ــه بخ ــم ک ــی دانی م
ــت: ــهری اس ــی ش اجتماع

ــۀ  • ــا خان ــهر م ــعه یافتۀ »ش ــس توس ــهر و ح ــه ش ــق ب ــوی تعل ــس ق ــهری: ح ــت ش ــکل گیری هوی ش
ــت«  ماس

شکل بندی هویت شهروندی: حس داشتن آگاهی از »حقوق و وظایف اجتماعی« درقبال شهر. •

هرچنــد پژوهش هــای بســیاری، در ایــن بــاره انجــام نشــده اســت، امــا می تــوان بــه پژوهــش اشــاره کــرد 
ــکاران، 1389(.  ــدی و هم ــد )محم ــر می ده ــران، خب ــهر ته ــده در ش ــورد ذکرش ــق دو م ــع کم رم ــه از وض ک

شــواهد تجربــی زیــر مؤیــد ایــن ادعــا هســتند:

ضعیف بودن هویت شهروندی در بین 80 درصد پاسخگویان  •

احساس برخورداری متوسط از حقوق شهروندی در بین 50 درصد از پاسخگویان  •
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 احساس برخورداری کم از حقوق شهروندی در بین 30 درصد از پاسخگویان  •

 احساس برخورداری زیاد از حقوق شهروندی در بین 19 درصد از پاسخگویان.  •

5- سنتز بحث 

5-1- نتایج 

نتایج این پژوهش را می توان در قالب چند نکتۀ اصلی، مرتب کرد؛

ــت  • ــه مدیری ــاد ب ــه شهرنشــینان، اعتم ــاد ب ــدات شــهری، اعتم ــه نظــم شــهری، تعه اخــالق شــهری ب
شــهری وابســته اند. 

اخالقیات شهری می تواند به فرهنگ اخالقی غالب/ قالب: عقالنی یا ارزشی درآید. •

اخالقیــات شــهری می توانــد بــه فرهنــگ حقوقــی غالــب/ قالــب: وظیفــه  مــدار یــا حق مــدار نشــان داده  •
 . د شو

درجه و شدت اخالقیات شهری متعارف می تواند نهادی شده یا درونی شده باشند. •

ــخصی  • ــام و غیرش ــویه های ع ــب س ــد برحس ــینان، می توان ــی شهرنش ــار اخالق ــال رفت ــری اعم جهت گی
ــا خــاص و شخصی شــده ایجــاد شــود.   ی

ــی و  • ــورت خودخواه ــه ط ــد ب ــق آن، می توان ــداف تحق ــر اه ــهری از نظ ــات ش ــی اخالقی ــکل اجتماع ش
ــی باشــد.  ــا دگرخواهــی و مصلحــت جمع ــردی ی ــت ف منفع

عــالو بــر ایــن مــوارد کــه بیشــتر نوعــی گونه شناســی بــرای شــناخت و تحلیــل اخــالق شــهری هســتند، 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــه می ت ــل بررســی اند، از آن جمل ــات اخــالق شــهری قاب ــه تجلی ــز نســبت ب ــی نی مقوالت

اشــاره کــرد:

احساس وفاداری به زندگی شهری  •

احساس تعهد به گروه اجتماعی  •

احساس مسئولیت در قبال زندگی شهری  •

 داشتن حس ایثار برای مشارکت حقیقی در شهر  •

 احساس تکلیف در قبال بهتر کردن زندگی شهری. •

 از حیــث جامعه شــناختی، اخــالق اجتماعــی ناظــر اســت بــر قواعــد، اصــول و هنجارهــای فرهنگ پذیــری 
ــوه  ــب و وج ــی جوان ــی، در تمام ــی اجتماع ــی و منتظم ســازی زندگ ــرل اجتماع ــه در کار کنت ــری ک و جامعه پذی
آن هســتند. از حیــث مصادیــق جامعه شــناختی- اخــالق اجتماعــی معمــواًل در ادبیــات مرتبــط، بــا ایــن مفاهیــم 
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ــاد و  ــی، اعتم ــی، همدل ــی، انصاف گرای ــئولیت اجتماع ــتی، مس ــت: »نوع دوس ــراه اس ــی هم ــای اجتماع پدیده ه
وظیفه شناســی«. از نظــر ابعــاد جامعه شــناختی، ارزش هــای اخــالق اجتماعــی مشــتمل بــر چهــار بعــد هســتند: 
فرهنگــی )ماننــد صداقــت، راســتگویی و یکرنگــی اخالقــی(، اجتماعــی )نظیــر درســتکاری، خیرخواهــی، گذشــت 

و کمــک بــه دیگــران(، اقتصــادی )هماننــد امانتــداری و پایبنــدی( و سیاســی )همچــون انصــاف و عدالــت(.

 داده هــای تجربــی کــه مربــوط بــه وضــع اجتماعــی اخالقیــات در ایــران معاصــر طــی بیســت ســال منتهــی 
بــه دهــۀ 1390 اســت، بــه ایــن نتایــج جامعه شــناختی در خصــوص شــکل بندی اجتماعــی اخــالق، بــه شــکل 

کالن آن اشــاره دارنــد: 

 بــاال بــودن میــزان جمع گرایــی و عام گرایــی اخالقــی ماننــد نوع دوســتی، همگرایــی عاطفــی، همــدردی  •
همدلی  و 

باال بودن احساس آنومی و سردرگمی اخالقی قانونی  •

میانین بودن درجۀ پایبندی به اخالقیات شرعی و دینی  •

رو به رشد بودن افزایش جرایم با وجود نوسانات کاهشی در برخی مقاطع  •

باال بودن میزان نوع دوستی و همیاری  •

باالبودن گرایش مردم به معرفی کردن خود به عنوان یک انسان اخالقی  •

وجود نگاه بدبینانۀ بین مردم در مورد رواج صفات منفی در جامعه  •

اعتقاد میانین به وجود کالهبرداری، تملق و چاپلوسی  •

اعتقاد میانین به کمرنگ بودن امانتداری، صداقت، انصاف و خیرخواهی.   •

5- راهبردها 

چند راهبرد زیر شایسته توجه هستند:

الف( راهبردهای سیاستی 

همراه ســازی توســعۀ اقتصــادی شــهری کنونــی تهــران بــا مالحظــات اخالقــی مرتبــط -عدالــت، انصــاف . 1
و برابــری-

ــت . 2 ــط -هوی ــی مرتب ــات اخالق ــا مالحظ ــران ب ــی ته ــهری کنون ــی ش ــعۀ اجتماع ــازی توس همراه س
ــارکت-  ــاز و مش ــه، امتی ــق، وظیف ــهروندی، ح ش

همراه ســازی توســعۀ فرهنگــی شــهری کنونــی تهــران بــا مالحظــات اخالقــی مرتبــط -آمــوزش اخــالق . 3
شهروندی-
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ــی . 4 ــط –قانون گرای ــی مرتب ــات اخالق ــا مالحظ ــران ب ــی ته ــهری کنون ــی ش ــعۀ حقوق ــازی توس همراه س
ــهری-. ــت ش ــدی مدیری ــهروندی و قانون من ش

ب( راهبردهای پژوهشی  

تدوین طرح کالن پیمایش اخالق شهری در تهران . 1

تدوین طرح کالن نوسان سنجی اخالق شهری در تهران. 2

تدوین طرح کالن سیاست پژوهشی اخالق شهری تهران.. 3

ساز و کارها 

ــدام  ــای اق ــی از »برنامه ه ــد بخش ــا می توانن ــاز و کاره ــن س ــاال ای ــتی ب ــای سیاس ــه راهبرده ــه ب ــا توج ب
ــد.  توســعۀ اخــالق شــهری« را ســامان دهن

ــه ای« و  ــتی محل ــای دوس ــاد »گروه ه ــرای ایج ــهری ب ــای ش ــی فضاه ــت کیف ــی و تقوی ــعۀ کم توس
»خانه هــای همیــاری هــم محله ای هــا« در راســتای ایجــاد حــس اخالقیــت در میــان شهرنشــینان 

توســعۀ کمــی و تقویــت کیفــی »برنامه هــای آمــوزش اخــالق شــهری« بــا ایجــاد فضــای آمــوزش مجــازی 
شــهری خــاص تهــران و بــا اســتفاده از فضاهــای اینترنتــی )ســایت آنالیــن و ایمیــل( و موبایلــی شهرنشــینان.
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عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1393: 
کتب: 

مبانی نظری حسابد اری و گزارشگری مالی شهرد اری ها؛ جلد  اول و د وم- 
طرح جامع شهر تهران- 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی خد مات شهری جلد  1- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد  2- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک جلد  3- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد  4- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد اری جلد  5- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالک جلد  6- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی بود جه جلد  7- 
قانون خود گرد انی محلی کالن شهر توکیو- 
قوانین مد یریت شهری ترکیه و جمهوری کره- 
قوانین شهرد اری کالن شهر لند ن- 
مد یریت محلی و حکمروایی شهری- 
جهان مسطح است- 
جهان شهرها- 
تولید  فضا- 
چکید ه مقاالت همایش ملی شهر جهانی- 
حسابد اری محیط زیست د ر شهر تهران- 
 -)SOE( گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران
مبانی توسعه پاید ار با تاکید  بر محیط زیست شهری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان بهره برد اری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان ساخت- 
سند  راهبرد ی بحران و پد افند  غیرعامل شهر تهران- 
سیاست گذاری اجتماعی د ر خاورمیانه د ینامیسم های اقتصاد ی، سیاسی و جنسیتی- 
توسعه اجتماعی د ر شهر تهران- 
نرخ سفرسازی کاربری های شهر تهران- 
گزارش تحوالت اقتصاد ی ایران و جهان )19 جلد (- 
اولین نمایشگاه فناوری های نوین مد یریت شهری؛ پاید اری شهری و شهر آیند ه )2 جلد (- 
ابرشهرها فرم شهری حکمروایی و پاید اری- 
الگوی مد اخله د ر منطقه 12 مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی- 
مجموعه مقاالت د ر موضوع جهانی شد ن، شهرهای جهانی و نقش فراملی شهرها- 
مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد یریت ریسک، سوانح و شرایط اضطراری شهری- 
نقشه راه تحول گروه اقتصاد  شهری و د رآمد  پاید ار- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د یپلماسی عمومی(- 
نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
نقشه راه تحول به سوی تعالی- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(- 
تحول جامع مد یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی- 
نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی- 
نقشه راه اقتصاد  مقاومتی و راهبرد های اجرایی آن د ر شهرد اری تهران- 
نقشه راه جهان شهر تهران- 
مجموعه نشست های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد (- 
بازآرایی مناسبات مالی د ولت و شهرد اری )2 جلد (- 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د یپلماسی عمومی( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
زنان و زند گی شهری )8 جلد (- 

گزارش های د انش شهر: 
رفتارها و واکنش های اجتماعی تجربه شد ه د ر هنگام وقوع سوانح- 
ارائه چارچوب مد یریت بصری د ر شهر تهران- 
نقش حاکمیتی شهرداری در مدیریت و اولویت بندی پروژه های شهری )روش ها و ابزارها(	 
شکل گیری فضا در شهرها: بررسی مفهومی رویکردهای نظری به نحوه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی	 

گزارش های مد یریتی: 
راهکارهای ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک د ر شهر تهران- 
آسیب های اجتماعی کارگران میاد ین میوه و تره بار د ر شهر تهران: با تاکید  بر تجربه زند گی روزمره- 



بررسی شاخص های توسعه پاید ار شهری د ر شهر تهران )با تاکید  بر رویکرد  اجتماعی( - 
بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه های کنترل آن - 
مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خود رو تهران بزرگ- 
فرصت ها و تهد ید ها د ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفرهای تحصیلی- 
مقد مه ای بر شناخت تحوالت الگوی محله د ر قرن بیستم و چشم اند از آن د ر قرن حاضر- 
بررسی عوامل موثر د ر طراحی المان ها و مجسمه های شهری د ر فضاهای عمومی شهر تهران- 
مطالعه و بررسی نقش پایش تونل ها د ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برد اری- 
نقش ژئوسنتتیک ها د ر کاهش ترک و روکش های آسفالتی- 
ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکارهای مد یریتی- 
جایگاه روش فعالیت مبنا د ر برنامه ریزی شهری- 
مطالعه و بررسی ابعاد  زیباشناختی نقاشی های د یواری د ر سطح شهر تهران- 
مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد ی برای زمان وقوع بحران- 
جایگاه علم جامعه  شناسی د ر تبیین مسائل و مد یریت زیست محیطی شهر تهران- 
بررسی انطباق سند  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند گی شهری- 
 -)EOC( الزامات تعیین معیارهای طراحی فیزیکی مراکز عملیات شرایط اضطراری
هد ف گذاری اقتصاد ی کالن شهرها، نگاهی مقایسه ای به تجارب جهانی و تهران- 
رهیافتی بر شناخت مد ل ها و تکنیک های مکان یابی ارائه خد مات شهری- 
وند الیسم؛ زمینه های ایجاد  و پیامد های آن د ر محیط شهری- 
مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروند ان د ر برابر زلزله )با تاکید  بر پناه گیری(- 
مفاهیم و اصول مد یریت منابع د ر بالیا و حواد ث طبیعی- 
ایمنی د ر زمین بازی- 
بازیافت ضایعات الستیک- 
بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شوراها و شهرد اری ها د ر وضع و وصول عوارض محلی- 
روش های نوین مد یریت رواناب های سطحی شهری- 
بررسی علل ترافیک د ر روزهای بارانی و برفی و راهکارهای کاهش آن- 
بررسی تمایل به مشارکت شهروند ان د ر مد یریت و توسعه ی فضای سبز پارک های محله ای شهر تهران- 
خاطره ی جمعی د ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره(- 
ساماند هی و توسعه ی میاد ین میوه و تره بار شهر تهران- 
ساماند هی و مکان یابی ایجاد  و توسعه مراکز سوخت رسانی- 
واکاوری مفهوم عد الت د ر توسعه و بهره برد اری از پروژه های حمل ونقل شهری- 
مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- 
پیامد های زیست محیطی ناشی از فعالیت های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتکنیک- 
نقش احد اث و توسعه ساختمان های سبز و بهبود  وضعیت محیط زیست شهری- 
آشنایی با توسعه شهری بد ون خود رو )نمونه مورد ی: محله کن(- 
خورد گی مواد  د ر هوای شهری روش های مطالعه خورد گی و پایش د ر کالن شهر تهران )فاز سوم(	 
تحلیل نقش و عملکرد  فروشگاه شهروند  د ر فرآیند  مشتري مد اري	 
الزامات اقلیمي د ر برنامه ریزي و طراحي شهرها و ارائه راهکار براي شهر تهران	 
تحلیل ترافیک تهران از منظر جامعه شناختی	 
مقدمه ای بر الگوی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی	 
امنیت اجتماعی در شهر تهران )مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران(	 
رویکردهای کنترل رشد افقی شهرها؛ نمونه مورد مطالعه: تهران	 
بررسی فناوری های نوین در ساخت و بهره برداری از پیاده روهای شهری- 
احساس تنهایی در شهر )بررسی تجربه زیستۀ احساس تنهایی در میان شهروندان بالغ شهر تهران و ارتباط آن با میزان رضایت از زندگی(	 
مطالعه و بررسي پراکندگي فعالیت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پیامدهاي آن	 




