
 هاي ظهور شهروندي در ایران انضباط و محدودیت شهر بی

  *عباس کاظمی
  **محمد رضایی

  )1/2/88: ، تاریخ تصویب14/7/87: تاریخ دریافت( 
  

  چکیده

پیامـدهاي چنـین   . سازوکاري است که شهر مدرن را به شهري منضبط بدل کرده اسـت  1پذیري حکومت
هـا بـر اخـالق اجتمـاعی و      برخـی از نظریـه  . شناسان و فیلسوفان بوده است شهري موضوع تأمالت جامعه

نحـوه تکـوین جامعـه    . انـد  فردگرایی دگرخواهانه و برخی دیگر بر شکلی از جامعه انضباطی تأکیـد کـرده  
هـایی عمـدتًا جهـت     چنـین نظریـه  . و شهر منضبط در کانون اصلی چنین مباحثی بـوده اسـت   انضباطی

مـا چنـین    شوند، در حالی که در موضـوع بحـث   کار گرفته می بهاي با انضباط   گیري جامعه توضیح شکل
ایـن مقالـه ضـمن بحـث     . نامیم کمک کنند انضباط می چه که ما شهر بی هایی بناست به تشریح آن نظریه

انضـباط در ایـران از    دهـد شـهر بـی    ل نتایج یک تحقیق درباب نظارت و کنترل در جامعه نشـان مـی  حو
اعتمـادي بـه    هنجاري در میان شهروندان، عدم احساس نظارت و کنترل، بـی  خصایصی چون احساس بی

هـایی بـه    سپس بر اساس چنین شـاخص . نهادهاي انضباطی و احساس عدم قطعیت قانون برخوردار است
انضـباط از   شهر بی. انضباط است رسیم که متناسب با شهر بی هایی از عقالنیت در زندگی روزمره می همؤلف

  .زند اي دامن می انضباطی اي است که به چنین بی نظر ما قبل از هرچیز متأثر از سازمان اجتماعی جامعه
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  طرح مسئله
گـام بـا    ترین معضالت شهرهاي بزرگ چون تهـران در کشـورهاي پیرامـونی ایـن اسـت کـه هـم        یکی از مهم

. هاي مدرن، قواعد اخالق و هنجارهاي مـرتبط بـا نظـام شـهروندي در آن نهادینـه نشـده اسـت        گیري نظام شکل
  . مند و نابهنجارساز رقاعدهبنابراین تهران شهري است متناقض با مظاهر مدرن و رفتارهاي نامنسجم، غی

بودن جامعه را با وجود نظام انضباطی فراگیـر و کامـل    ترین فیلسوفان اجتماعی زمانه ما، مدرن برخی از بزرگ
هاي فراگیر انضباطی نه تنها پدید نیامده است، بلکه این شـهر را بـه نمونـۀ     در تهران نظام. اند سان فرض کرده هم

هاي نظري مرتبط با اخالق شهروندي و نظام  در این مقاله ضمن تشریح بنیان. ستانضباط بدل ساخته ا شهري بی
هاي پژوهش میدانی نشان خواهیم داد که علل فقدان اخالق شـهروندي را در چـه عـواملی     نظارتی، به کمک داده

شـناختی   نهـاي روا  هایی که مسایل شهروندي را بـه دیـدگاه   وجو به نظریه در این جست. وجو کرد توان جست می 
گیـري اخـالق    چرا که به نظر مـا شـکل  . کنیم کنند توجهی نمی دهند و بر آموزش شهروندان تأکید می تقلیل می

. هاي شهري و الگوهاي نظارتی در شهر در ارتباط است که به آموزش مرتبط باشد با زیرساخت شهروندي بیش از آن
عقالنیتـی  . یت شهروندان تهرانی را شکل داده استهاي شهري است که عقالن همین الگوهاي نظارتی و زیرساخت

. کند انضباطی را در شهروندان بازتولید می که با مظاهر شهر تهران هماهنگ شده است و متناسب با آن، اشکال بی
گیري اخالق شـهروندي در تهـران از چـه     هاي شکل در پایان به این پرسش مهم پاسخ خواهیم داد که محدودیت

انضباط کمک کرده  شوند و چگونه عقالنیت زندگی روزمرة شهري به بازتولید هنجارهاي شهر بی عواملی ناشی می
  است؟

  
  شهر اخالقی و شهر منضبط

هاي مختلف و مذاهب گوناگون به طـور مبسـوط مطـرح شـده       است که در مکاتب فلسفی، نظریه می  مفهوم عا  2اخالق
بـه عبـارتی، جامعـه مـدرن     . به معنایی کـه مـدنظر ماسـت مخـتص جامعـه جدیـد اسـت        3اما اخالق اجتماعی. است

جـا امـر    در ایـن . طلبد و براي حفظ انسجام خود به چنین مفهومی نیازمند اسـت  ساختارهاي اخالقی خاص خود را می
ازسـازي اخـالق مـدرن    تواند در ب اي که همه منابع فلسفی و دینی اخالق می خورد، به گونه اخالقی با امر مدرن گره می

کـدام بـه تنهـایی منبـع تعریـف اخـالق مـدرن محسـوب          در عین حال باید بگوییم که هیچ. یا اخالق مدنی به کار آید
  .شوند نمی
 .اسـت  پردازانی است که به نسبت امر مدرن و امر اخالقـی توجـه کـرده      ترین نظریه امیل دورکیم یکی از مهم 

پردازد کـه فـرد در    ابتدا به مطالعه وظایفی می. نگرد از دو زاویه به اخالق می اي و مدنی اخالق حرفهوي در کتاب 
قبال گروهی که به آن تعلق دارد باید انجام دهد و دوم به اخالق عامی اشاره دارد که مستقل از عضـویت در ایـن   

: 1989دورکیم، (آنان یا آن گروه، با ماهیت انسان مرتبط است؛ همانند احترام به دیگران یا ضرورت حفظ آبروي 
. )1369دورکـیم،  (کنـد   طور، دورکیم دو وجه اخالقی و خودخواهانه فردگرایی را از هم تفکیک مـی  همین). 110

                                                
2. Ethic 
3. Social mores 



فردگرایی اخالقی به معناي مسئول بودن فرد در قبال افراد دیگر و جامعه و اخالق مدنی است و برپایـه احسـاس   
برپایـه   4فردگرایی یا کیش فـرد ). 91: 1383کسل، (ت استوار است همدردي با رنج بشري و آرزوي برابري و عدال

  . اي اجتماعی دارد نوعان، آرزوي برابري و عدالت بنیاد نهاده شده است و سرچشمه احساس همدردي با رنج هم
ایـن  . در مقابل، فردگرایی خودخواهانه نوعی ویژگی اخالقی است که صرفاً بر تقدم منافع شخصی مبتنی است

دورکیم در نقـد فردگرایـی خودخواهانـه    . ز فردگرایی اساسًا مخل نظم هنجاري جامعه و نظم اجتماعی استنوع ا
و بـه همـین   ) 97: 1378گیدنز، (کردن نفع شخصی بنا نهاد  توان برپایه دنبال اي را نمی معتقد بود که هیچ جامعه

. اجتماعی در تدوام و بقاي جامعه تأکید داشـت دلیل همواره بر جنبه اخالقی جامعه و کارکرد اساسی همبستگی 
کند و در نیازها و امیال این قبیل افراد ریشه دارد؛ به  نشده ظهور می فردگرایی خودخواهانه اغلب در افراد اجتماعی

چلبی، (کند و نتیجه آن افزایش هرج و مرج است  همین دلیل، زمینه را براي تشدید ناهنجاري اجتماعی فراهم می
چه خواستار حفظ نظم در جامعه باشیم، باید فردگرایی اخالقـی جـایگزین    طبق نظر دورکیم چنان). 286 :1375

ها  هاي انسانی و بشردوستانه در جامعه حاکم شود تا براساس آن شاهد نگرش فردگرایی خودخواهانه گردد و ارزش
  . و رفتارهاي انسانی در سطح جامعه باشیم

. شناسی بر نوع خاصی از اخالق مـدنی تأکیـد داشـت    گذار جامعه رکیم به عنوان بنیانجا نشان دادیم که دو تا این
دورکـیم،  . اي از فردگرایی مبتنی اسـت  آید بر شکل ویژه اخالق شهروندي و مدنی که در شهرهاي مدرن پدید می

ن خالصـه کـرد کـه    توا گونه می از این رو، بحث دورکیم را این. کند بر خصلت درونی اخالق مدنی جدید تأکید می
مفهوم اخالق اجتماعی، امروز نیز در بـین متفکـران اهمیـت    . وي به دنبال توصیف نوعی شهروندي اخالقی است

براي مثال میشل فوکو، در بحث . شود دارد، اما چنین اخالقی ذیل سازوکار دیگري چون قدرت و انضباط معنا می
هرچنـد  . هاي ظهور شهروند منضبط را فـراهم سـاختند   مینهپردازد که ز از مفهوم قدرت انضباطی، به شرایطی می

هایی دارد که به شهروند اخالقی دورکیم شبیه است، اما فوکو توضـیح متفـاوتی از ظهـور     شهروند منضبط ویژگی
   .کند شهروندي اخالقی ارائه می

امعه مدرن ارائه کرده گیري ج میشل فوکو فراگیرترین روایت را از نحوة ارتباط قدرت، کنترل و نظارت، در شکل
دو شکلی که دو . شده است ، قدرت جدید به دو صورت بر زندگی انسان اعمال 19به اعتقاد وي، با آغاز قرن . است

قطب اول، بـر بـدن بـه    . ندپیوند دارهایی از مناسبات و روابط  واسطۀ خوشه روند هستند که با یکدیگر به قطب یک
هایش، استخراج و آزادسازي نیروهایش و بـه   سازي توانایی ن بدن، بهینهمنضبط کرد. عنوان ماشین متمرکز است

هاي کنترل اقتصادي و کارآ اهداف این تکنولوژي  موازات آن، افزایش سودمندي و اطاعتش و هماهنگی آن با نظام
اسـت  » 5سیاسـت تشـریحی بـدن   «اش انضباط یـا   همۀ این سازوکارها توسط فرآیند قدرت که ویژگی. بوده است

هاي بدن به مثابۀ پایۀ فرآیندهاي  اي دیرتر پدید آمده بر گونه قطب دوم که تا اندازه). 1378فوکو، (اند  تضمین شده
نظارت بر این سازوکارها، تحت تأثیر مجموعۀ کاملی از . یا دیرپایی 7و ماندگاري 6زاد و ولد: بیولوژیکی استوار است

                                                
4. Cult of individual 
1. An anatomopolitics of the body 
2 . Propagation  
3. Longevity  



کنـد   یـاد مـی  » 8سیاست حیات جمعیـت «یرد که از آن با تعبیر گ کننده صورت می هاي تنظیم مداخالت و کنترل
  9).139: 1980فوکو، (

افزاییم که تبیین فوکو از شهروندي مدرن بر درك وي از قدرت در جامعـه مـدرن مبتنـی     به همین ترتیب می
شده قـدرت در   در این برداشت، فوکو اشکال نهادي. ترین مفهوم وي در این زمینه قدرت انضباطی است مهم. است

هاي ایدئولوژیک یا هـر    دسته از نظریهچنین آن  هاي نخبه و هم ساختارهایی مثل دولت یا انحصار آن توسط گروه
ها، انتخاب اجتماعی را تبیین کننـد،   ها یا سنت تصوري از قدرت نمادین را که ممکن است در سطح عقیده، ارزش

کند که نمایـانگر   به جاي چنین مفاهیمی، فوکو تصویري از قدرت ارائه می). 111: 1994ناي،  مک(رد کرده است 
به نظـر  . کنند هاي خاص به اعمال بهتر قدرت کمک می  ها، مانورها و روش ر آن تفکیکنوعی استراتژي است که د

گیـرد   زمان در نظر می و اعمال ارادة هم» موقعیت استراتژیکی پیچیده«فوکو قدرت را ) 77: 1985(بري اسمارت 
  . که فاعل مشخصی را در مرکز تحلیل خود قرار دهد بدون این

هـا بـه وجـود     هایی جهت تنظیم رفتار و حاالت افراد و روابط میان آن ها و روش شیوه همگام با ظهور جوامع مدرن،
قـدرت انضـباطی بـا    « وياز نظر . مشخص شده است» انضباط«آمده است که در رهیافت فوکو نیز تحت عنوان مفهوم 

انضـباط  . کنـد  مین مـی هـا را تضـ   نظارت و کنترل جزء جزء رفتار و حاالت افراد، اقتصـاد و کـارآیی نیروهـاي بـدن آن    
افـزایش  ) مندي در قاموس اقتصادي فایده(انضباط نیروهاي بدن را . سازد می هایی فرمانبردار، تمرین کرده و مطیع  بدن

قدرت انضباطی بـه چنـد   ). 172: 1378فوکو، (» دهد کاهش می) در قاموس سیاسی اطاعت(دهد و همین نیروها را  می 
هـایی چـون حصـاربندي یعنـی       کنـد؛ بـا اسـتفاده از روش    به توزیع افراد در مکان مـی  ابتدا، اقدام: کند طریق عمل می

بنـدي کـه در آن هـر فـرد جـاي       گیري از اصل شـبکه  هاي دیگر؛ بهره کردن یک مکان ناهمگن با همۀ مکان اختصاصی
ه معماري ایـن کـار را   مندي نهادهاي انضباطی ک گیرد؛ ضابطه می کند و در هر مکانی یک فرد جا  خاص خود را پیدا می

برعهده گرفته است؛ تعریف و تبیین عناصر واحد انضباطی به صورت ردیف، که امکان تعـویض و جـایگزینی عناصـر بـا     
هاي درس به صورت ستونی یـا خطـی از    هایی که در کالس سازد، همانند ردیف می ها را فراهم  بین آن  همدیگر و فاصله

پـس از توزیـع افـراد در مکـان، قـدرت      . شوند ها ایجاد می در پادگان  می ف افراد نظاگیرند یا صفو آموزان شکل می دانش
هاي روزانه، پردازش زمانی عمل، پیونـد بـین بـدن و حرکـت،      کند و با برنامه ها می انضباطی اقدام به کنترل فعالیت آن

جانبـه از   ند و نیز با استفادة همـه ک ها خط اتصال دقیقی ترسیم می کند و میان آن بندي بدن ـ شئ را تعریف می  مفصل
زنـد و بـه    مـی  انضباط سپس به ترکیـب نیروهـا دسـت    . پردازد می ها  زمان و جلوگیري از اتالف وقت به کنترل فعالیت

ترکیب فضا و زمان که در آن بدن به عنصري که قابـل جـایگیري در فضـایی    : کند چندین شیوه این ترکیب را بیان می
هاي دیگـر، بـه طـوري کـه بتـوان حـداکثر کمیـت         شود و سپس انطباق زمان هر بدن با بدن باشد مبدل می خاص می

نیروها را از بدن استخراج و در محصولی مفید ترکیب کرد؛ ایجاد نظام دقیق فرماندهی جهت ترکیب نیروها کـه در آن  

                                                
4. Bio- politics of the population   

هـاي خـود قـرار     هاي اجتماعی را در مرکز تحلیل تردیدي نیست که مستقیم یا غیرمستقیم اندیشمندان دیگري هم مسئله انضباط و چگونگی انقیاد سوژه.  5
هاي مهـم در ایـن زمینـه،     یکی از نوشته. اند پرداخته) تابع و منقادبه معناي کارگزار و (ها دربارة مدرنیته به چگونگی سوژه شدن  اساساً، غالب تحلیل. اند داده

در این مقاله آلتوسر بـا تکیـه بـر مفهـوم بازتولیـد، بـه شـرح        . است) 1971(» هاي ایدئولوژیک دولت ایدئولوژي و دستگاه«مقالۀ مشهور آلتوسر تحت عنوان 
  .پردازد لید میدارانۀ تو هاي اجتماعی در مناسبات سرمایه چگونگی انقیاد سوژه



و وضـوح اسـتوار اسـت تقطیـع شـود و      شان به اختصار  هایی که تأثیر و کارآیی فعالیت فرد منضبط باید با فرمان می  تما
قدرت انضباطی، قدرتی است کـه کـارکرد اصـلی آن    «: با توجه به چنین فرآیندي است که فوکو معتقد است. تداوم یابد

هـا را   دهـد تـا آن   است؛ قدرت انضباطی، نیروها را به یکدیگر پیوند نمی» کردن تربیت«گیري بلکه  نه تلکه کردن و خراج
قـدرت  . ها را افزایش دهـد و از آن اسـتفاده کنـد    دهد که آن می اي به یکدیگر پیوند  یروها را به گونهکاهش دهد؛ بلکه ن

کنـد، تحلیـل    ها را جـدا مـی   هایش را در قالب یک تودة متحدالشکل واحد درآورد، آن که همه تابع انضباطی به جاي آن
هـا و   کنیک ویژة قدرتی است که افراد را هم به منزلۀ ابـژه سازد و ت می انضباط فرد را  ]...[کند  گذاري می کند، تفاوت می

  ). 213: 1378فوکو، (» گیرد می هم به منزلۀ ابزارهاي اعمال خود در نظر 
از نظر . نامد می  10»جامعۀ انضباطی«شود که فوکو آن را  اي می گیري پدیده همۀ این موارد منجر به شکل

داوران بهنجارسازي «. کند هاي قابل مقایسۀ بهنجارسازي عمل می يفوکو جامعۀ انضباطی مدرن از طریق استراتژ
اي از  در هر جایی که هستند، هر فرد را بر حسب مجموعه... در اشکال کارشناس اجتماعی، معلم، پزشک و

ند افراد از طریق قدرت هنجارم. کنند می  قدرت است، ارزیابی / ها یا شبکۀ دانش ها که ناشی از التزام بهنجارسازي
: 1994ناي،  مک(» نامرئی و نامحسوس است شود، زیرا به طور نسبی  شوند و این قدرت مؤثر واقع می کنترل می

95 .(  

  

  هاي انضباطی اخالق شهروندي و تکنولوژي

هاي خاصی اعمال شـود و یـا    چه این انضباط از سوي نهادها و دستگاه. است  هر انضباطی مبتنی بر تکنولوژي
در سـطح اول  : هاي انضباطی را در دو سطح بررسـی کـرد   توان تکنولوژي می . دشان تحمیل کنندخود افراد بر خو

شـوند و فـرد را بـه موضـوع نظـارت مبـدل        گیرند که از جانب نهادهاي مدرن تحمیل می می هایی قرار  تکنولوژي
و از ایـن طریـق خـود را بـه      کنند اعمال می» خود«هایی قرار دارند که افراد بر  در سطح دوم تکنولوژي. سازند می 

   .کنند هاي خویش شناسایی می عنوان فاعل کنش
چون میکروسکوپی براي رفتـار عمـل کـرده     از نظر فوکو این نهادهاي انضباطی، نظام کنترلی را ایجاد کردند که هم

ثبـت و  هایی که نهادهاي انضباطی تحقـق بخشـیدند یـک ماشـین مشـاهده و       هاي ظریف و تحلیل بندي است؛ تقسیم
هـاي مـرتبط بـا تربیـت       ، روش11سراسـربینی  بـراي مثـال،  ). 218: 1378فوکـو،  (ها شکل داد  تربیت را در مورد انسان

. انـد  جـا مطـرح   هایی هسـتند  کـه در ایـن     ،  برخی از روش13و مجازات بهنجارساز 12مراتبی صحیح افراد، نظارت سلسله
. بنتام جهت کنترل بهتر و نظارت بیشتر بر زندانیان پیشنهاد کـرد  می  اي استوار است که جر تکنیک سراسربینی بر ایده

که خود دیده شود، همۀ حاالت و رفتار زنـدانیان را   کرد که بدون این می عمل   چون چشمی در این طرح، سراسربین هم

                                                
10 . Disciplinary society   
11. Panopticon.  
12. Hierarchial surveillance.  
13. Normalizing judgement.  



عـرض دیـد قـرار    که قـادر بـه رؤیـت نـاظر باشـد، مسـتقیماً در م       این کار هر فرد را بدون این. داد می تحت نظارت قرار 
کند که تـأثیر اصـلی سراسـربین     فوکو بیان می. سازد می شدن موجبات تنظیم رفتار وي را فراهم  احساس دیده. دهد می 

پذیري خـود آگـاه باشـد، حـالتی کـه       شده که از رؤیت ایجاد حالتی همیشگی و پایدار در فرد محبوس«عبارت است از 
فوکـو،  (» اي عمل شود که اثرهاي مراقبت، همیشگی باشـد  باید به گونه پس. کند عملکرد خودکار قدرت را تضمین می

1378 :250 .( 

زیـرا هـر کسـی ممکـن اسـت در      . شود در این نظام، به بهترین وجهی غیر مستقیم بودن مراقبت مشخص می
جایگاه مرکزي سراسربین قرار بگیرد و دیگران را تحت نظارت قرار دهـد و حتـی ممکـن اسـت اساسـاً کسـی در       

. رت بـر رفتـار خـود وادارد   جایگاه ناظر قرار نگیرد و در عین حال تـوهم وجـود نـاظر، افـراد را بـه تنظـیم و نظـا       
توانـد   می ها براي همگان ممکن است و هر کسی  ها و زندان هاي مخفیانه از مراکزي چون مدارس، کارخانه بازرسی

مانند اسـت کـه هـم مراقبـان و هـم مراقبـت        شبکه می  لذا سراسربین نیز نظا. ها را ببیند با چشم خود عملکرد آن
دهـد   مـی  اي سازمان یافته که به مراقب اجـازه   این تکنیک به گونه. قرار دارند شوندگان در پیوندي مستمر با نگاه

دهـد کـه    مـی  شماري را مشاهده کند، و در عین حال، به همگان نیـز ایـن امکـان را     با یک نگاه افراد متفاوت بی
را چنـین   نحـوة عملکـرد نظـام سراسـربین    » چشم قدرت«اي تحت عنوان  فوکو در مصاحبه. مراقب ناظران باشند

کنـد،   طرفه بر دیگران اعمـال مـی   اي مطلق و یک کند که در آن، قدرت کالً به کسی که آن را به شیوه تشریح می
شود، چه کسانی که ایـن قـدرت را اعمـال     بلکه این ماشینی است که هر کسی در آن گرفتار می. شود واگذار نمی

  ). 156: 1980فوکو، (کنند و چه کسانی که در معرض آن هستند  می 
کـه   چیز را تحت نظارت دارد بدون ایـن  بانی حاکم است که با نگاه همه در این فضاي انضباطی نوعی نظام دیده

ایـن الگـو بـه دلیـل     . می پیـدا شـد   هاي نظا نخست در اردوگاه مراتبی  آل نظارت سلسله نمونۀ ایده. خود دیده شود
فوکو بیان . ها نیز به کار گرفته شد ها و زندان س، بیمارستانهاي شهرسازي، مدار آمیز بودن، بعدها در طرح موفقیت

چیز به  دهد که با یک نگاه همه می کند در این فضاها نیز همانند الگوي اردوگاه نظامی، دستگاه انضباطی امکان  می
و  14گرایی کنندة همه چیزها باشد و هم امکان هم اي مرکزي که هم منبع نور و روشن طور پیوسته دیده شود؛ نقطه

امکان تجزیۀ مراقبت و نظارت به خردتـرین   مراتبی  که نظارت سلسله ضمن این. چه باید دانسته شود تقارب هر آن
  ). 218: 1378فوکو، (عنصرها را فراهم ساخت 

نگـاهی دقیـق و سراسـري کـه ماننـد      . قرار دارد 15در پیوند مستقیم با نگاه مراتبی  به طور کلی نظارت سلسله
هـا اقـدام    وجوه شخصیتی افراد را زیر نظر دارد و از این راه به تربیت و ساختن شخصـیت آن   می تما میکروسکوپ

اخـالق انضـباطی   . شود جز به کمک اخالقی که محصول همـین جامعـه اسـت    چنین تربیتی ممکن نمی. کند می
ظارتی را در بطـن خـود   چنین اخالقی نوعی الگوي ن. اخالقی است که بر خودکنترلی و مراقبت نفس استوار است

توانـد محصـول    توان توضیح داد که فقدان چنین اخالقی در جامعه مـا تـا چـه انـدازه مـی      اکنون می. نهفته دارد

                                                
14. Convergence.  
15. Gaze.  



. انضباط است اي بی کند بلکه خود مشوق جامعه ساختارهایی باشد که نه تنها به برقراري انضباط بیشتر کمک نمی
هـایی کـه دورکـیم بـراي آن برشـمرده       ت که اخالق مدرن با تمام ویژگیجا آن اس به بیان دیگر، ادعاي ما در این

هایی در ایران منجر بـه ظهـور نـوعی     هاي نظارتی در جوامع مدرن است و فقدان چنین نظام محصول ظهور نظام
  .16انضباط شده است اي بی و جامعه» زندگی شهري بدون شهروند«

  
  شناسی روش

بـا  هاي خام تحقیقی به دست آمده است که به شیوه پیمایش  هاي الزم براي این تحلیل از تحلیل ثانویه داده داده
هـاي اصـلی    گریـزي کارمنـدان شـاغل در سـاختمان     جهت بررسی میزان قـانون  1383در سال  850حجم نمونه 

م ادعاهاي نظري ما کفایت تجربی ندارند و ها جهت تعمی این داده .انجام شده است) اعم از زن و مرد(ها  وزارتخانه
چنـین ادعاهـایی البتـه محتـاج     . ایـم  ها استفاده کـرده  از آن) و نه تعمیم(ما صرفاً براي حمایت از ادعاهاي نظري 

  .اند هاي فراگیرتري تحقیقات بیشتر و داده
  

  هاي تحقیق یافته
بخـش و   ول فقـدان سـازوکارهاي انضـباط   انضـباطی در شـهر محصـ    ایده اصلی مقاله حاضر این بوده است که بـی 

اي غیرنظـارتی   انضباط محصول حیات روانـی  جامعـه   شهر بی. هاي بهنجارساز است احساس رهایی جامعه از نگاه
شـود، بلکـه در برخـی مواقـع بـه هنجارهـاي        اي که در آن تخطی از قانون نه تنها ممکن فرض مـی  جامعه. است

گیري مفهـوم شـهروندي مـدرن     هاي نظري دیدیم که شکل در بحث. شود غیررسمی فراگیر جامعه نیز تبدیل می
براي سنجش قدرت انضـباطی یـک   . خواند تابع ظهور نوع خاصی از قدرت است که فوکو آن را قدرت انضباطی می

. کنـد  اي در احساس شهروندان بروز می ترین نشانه قدرت چنین جامعه اما مهم. هاي متفاوتی وجود دارد جامعه راه
شـدن نداشـته    اي را به لحاظ نظارتی نیرومند دانست، در حالی کـه شـهروندان آن حـس نظـارت     توان جامعه ینم

شدن در شهروندان تهرانی بسیار پایین  دهد که حس نظارت هاي تحقیق تجربی مورد نظر ما نشان می داده. باشند
ـ  کنند که تحت کنترل و نظارت افراد مورد مطالعه احساس نمی. است درصـد افـراد    3.6اي کـه فقـط    ه گونـه اند؛ ب

بنابراین حضور قدرتی نامرئی که شهروندان را ببینـد و شـهروندان   . معتقدند که دائماً در معرض نظارت قرار دارند
این امري است که بر خالف تهران، در . تر از امر کنترل است شدن مهم حس نظارت. شود او را نبینند احساس نمی

معناي دیگر فقدان احساس نظارت در شهروندان تهرانـی آن اسـت کـه    . رخ داده است بسیاري از شهرهاي مدرن
  .انجام هر کاري از نظر این شهروندان مجاز است

  

                                                
گریـزي در   قـانون ") 1385(محمـد رضـایی   : بار  توسط نویسنده دوم این مقاله در مقاله زیر مورد استفاده قرار گرفته اسـت  اولین» انضباط جامعه بی«ایده  .1

  .3، سال هفتم، شمارهمجله مطالعات ملی، "ایران



  گویان از میزان اعمال نظارت بر آنها تصور پاسخ. 1نمودار 

  
. اشـته باشـد  باید توجه داشت که حس نظارت و قدرت ناظر بیش از همه باید در هنگام عمل مجرمانه وجود د

پـذیري   شود که کنترل انضباطی هنگامی عیان می بی. شود وجود چنین حسی نوعی سازوکار بازدارنده محسوب می
در جدول زیر نشان داده شده است کـه شـهروندان در مـواقعی کـه بـه      . ترین حد خود رسیده باشد افراد به پایین

دهـد کـه    ها نشـان مـی   داده. ند که تحت نظارت هستندکن زنند تا چه اندازه تصور می اموري غیر قانونی دست می
درصـد   68.9بـراي مثـال   . کننـد  گویـان در هنگـام عمـل مجرمانـه احسـاس نظـارت نمـی        بیش از نیمی از پاسخ

  .شود ها اعمال می کنند که نظارتی بر آن اند که هنگام دریافت رشوه حس نمی گویان گفته پاسخ
  

 )به درصد(هاي تصور از میزان اعمال نظارت  گویهگویان به تفکیک  توزیع پاسخ. 1جدول 

 هاي مقیاس گویه وقت هیچ ندرت به بیشتراوقات همیشه دانم نمی
 پرداخت رشوه 27.9 45.5 9.7 4.5 12.3

 ترك محل کار در ساعات اداري 10.3 36.6 35.3 12.7 5
 رشوه از ارباب رجوع دریافت 26.7 42.5 11.4 4.6 14.7
 دستورات درست درانجام انگاري سهل 14.2 31.8 34.9 13.45 5.6

 بازي پارتی 24.2 36.3 18.9 9.3 11.3
 

هـاي   بـر اسـاس داده  . اعتمادي به نهادهاي انضـباطی دولـت اسـت    ، بی"انضباط شهر بی"مؤلفه دیگر در بحث 
کننـد کـه ایـن سـازوکارها عملکـرد       شهروندان به سازوکارهاي انضباطی دولت اعتماد ندارند و گمان می 2جدول

براي . دانند درصد شهروندان دولت را فاقد توانایی کافی در اعمال تنبیهات قانونی می 70از این رو . ندارند مناسبی
) شدت(دو عامل قطعیت تنبیه و میزان  .سنجش این وضعیت از شاخص ارزیابی قطعیت تنبیه استفاده شده است

قـانون بـودن چیـزي     بنابراین، کافی نیست که مردم نسبت به بـی . سازي امر قانونی تأثیر بسیار دارد آن در درونی
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هـا،   در مورد جامعه ما باید بیفزاییم که ناکارآمـدي نهادهـاي انضـباطی و عـدم قطعیـت آن     . آگاهی داشته باشند
در عوض، شهروندانی که احساس کنند پس از شناسایی بـه طـور   . دهد یزان را افزایش میگر زنی قانون قدرت چانه

  .قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، التزام بیشتري به امر قانونی خواهند داشت
بـه نظـر مـن اگـر     «: گویان از قطعیت نظام تنبیهی، براي نمونه، این گویه آورده شده اسـت  پاسخ براي ارزیابی 

درصـد   41. »شـود  ایی بفهمد شخصی از پرداخت مالیات خودداري کرده، آن شخص حتمـاً جریمـه مـی   ادارة دار
بایـد در نظـر داشـته    . شـود  وجه از سوي اداره مالیات جریمه نمی هیچ اند که فرد خاطی به گویان معتقد بوده پاسخ

امري که باید بـدان توجـه   . معه استباشیم که نمونه فرار از مالیات تنها یک مثال براي فرار از قواعد انضباطی جا
که ایـن احسـاس در شـهروندان     شوند یا آن شود این است که با وجود قوانین تنبیهی، آن قواعد در عمل اجرا نمی

ها در پیش پاي افراد  هاي زیادي براي ناکارآمد کردن آن وجود دارد که قوانین تنبیهی صرفاً نمایشی هستند و راه
  .وجود دارد

  

  )به درصد(تنبیهی  نظام  از قطعیت   ارزیابی مقیاس  هاي  گویه تفکیک  گویان به  توزیع پاسخ. 2جدول 
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 هاي مقیاس گویه

5.7 18.4 35.1 16.8 24 
ا شخصی بفهمد دارایی اگرادارة نظرمن به

خودداري   مالیات زپرداخت
 .شود می حتماًجریمه شخص آن کرده

چه  آن. گویان چه ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی در جامعه دارند نکته مرتبط دیگر این است که بدانیم پاسخ 
به این معنا . اند گویان ارزیابی منفی داشته درصد پاسخ 54.7شود این است که  هاي تحقیق استنباط می از داده

  . اند که نظام تنبیهی جامعه از قطعیت الزم برخوردار نیست ها معتقد بوده که بیش از نیمی از آن

   



  

  گویان از قطعیت نظام تنبیهی ارزیابی پاسخ. 2نمودار 

  
هنجـاري   تواند شهري آنومیک نیز باشد؛ به این معنا که شهروندان آن حـس بـی   طور می انضباط همین شهر بی

انضباط از یکسو به دلیل تضعیف نهادهـاي انضـباطی و از دیگـر سـو بـه       بنابراین، شهر بی. در شهر خواهند داشت
را در وضعیت ابتکار عمل فـردي   هاي هنجاري و سست بودن همبستگی اجتماعی، شهروندان دلیل تضعیف بنیان

چنین اقداماتی نیـز  . شود ترین راه خروج از تنگناها فرض می در چنین وضعیتی، اقدامات فردي مهم. دهد قرار می
طور که پیش از ایـن اشـاره شـد، دورکـیم وضـعیت       همان. دارد اغلب منافع شخصی را بر منافع جمعی مرجح می

نیز پـیش  ) 1382(پژوهش کوثري . داند قانونی، و تعارض هنجاري ممکن می هنجاري، بی آنومیک را در شرایط بی
از پـنج گویـه سـاخته     احساس آنومیدر این مقاله نیز مقیاس . از این، چنین وضعیتی را در تهران نشان داده بود

یک نشـان  به تفک 3ها در جدول شماره  این گویه. سنجد را در جامعه می می  شده است که تصور مردم از وجود آنو
درصد نیز بـا گویـه    52.4. گویان با گویه اول موافق هستند درصد پاسخ 30.6دهد که  نتایج نشان می. اند داده شده

کنند کـه اوضـاع چنـان نیسـت کـه بتـوان بـراي زنـدگی          گویان تصور می درصد پاسخ 61.3دوم موافق هستند و 
 .)گویه چهارم(ها را به پیش برد  ریزي کرد و برنامه برنامه

  )به درصد( می  هاي احساس آنو گویان به تفکیک گویه توزیع پاسخ. 3جدول شماره

کامالً 
 موافقم

 موافقم
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 مخالفم
کامالً 
 مخالفم

 هاي مقیاس گویه

7.0 23.6 11.3 43.4 14.8 
در برابر مشکالت زیادي کـه امـروزه   
هر کس با آن درگیر است کـاري از  
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 .آید دست آدم بر نمی

14.1 38.3 10.8 25.6 11.1 
این روزها وضع طوري شده کـه آدم  

دانــد دلــش را بــه چــه چیــزي  نمـی 
 . خوش کند

2.3 22.2 20.9 28.9 25.7 
کامًال روشن اسـت کـه مسـئوالن و    

اندرکاران کشور بـه فکـر حـل     دست
 .مشکالت مردم هستند

4.5 21.4 12.9 42.5 18.8 
اي است که هـر کـس    اوضاع به گونه

ــی ــد  م ــهتوان ــزي کــرده و   برنام ری
 .انجام دهد کارهایش را به خوبی

12.7 37.6 14.0 30.0 5.8 
هر کس براي خودش اهـدافی دارد؛  

تـوان بـه ایـن     اما چه فایده که نمـی 
 .اهداف رسید

در  مـی   درصد افـراد وجـود آنـو    64در مجموع باید گفت که حدود ) 3نمودار(براساس مقیاس کلی احساس آنومی 
تواند مقوم  شهر فردگرایانه خودمداري باشد که در آن شـهروندان منـافع    چنین احساسی می. کنند جامعه را حس می

  .دهند آنی خود را بر منافع آتی جمعی و فردي خود ترجیح می

  گویان میزان احساس آنومی در بین پاسخ. 3ر نمودا

  
اعتمادي  هنجاري در میان شهروندان، عدم احساس نظارت و کنترل، بی بنابراین، خصایصی چون احساس بی

هایی است که در وضعیت کنونی اخالق  به نهادهاي انضباطی و احساس عدم قطعیت قانون، بخشی از مؤلفه
 .تأثیرگذار استشهروندي و انضباط اجتماعی 
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  گیري نتیجه
گیـري اخـالق شـهروندي     انضباطی در شهر محصول وضعیتی است کـه مـانع شـکل    چه گفته شد، بی براساس آن

بخشـی بـه    گیري اخالق شـهروندي صـرفاً در نتیجـه آمـوزش و آگـاهی      تصور ما این بوده است که شکل. شود می
هـاي مهـم آن احسـاس نظـارت      اي است که از ویژگی هشود؛ بلکه پیش از آن نیازمند جامع شهروندان ممکن نمی

  . کننده است شدید و احساس کنترل اجتماعی و اعتماد به نهادهاي کنترل
شـود کـه جامعـه اخالقـی فوکـو را نیـز مـدنظر         پروژه فردگرایی اخالقی دورکیمی در جامعه وقتی کامل مـی 

. و درك حضور چشـم سراسـربین قـدرت اسـت    سازي  اي که محصول دیالکتیک درونی نظام اخالقی. داشته باشیم
در عـوض در  . کنـد  اي است که تخطی از قواعد اجتماعی را بدون حضور پلـیس نیـز غیـرممکن مـی     چنین جامعه

جامعه ایرانی که نهادهاي کنترلی در درجه اول، نیازمنـد حضـور فیزیکـی هسـتند و در مرتبـه دوم از قطعیـت و       
. شـود  گیري اقـدامات ابتکـاري فـرد و عمـل خودمدارانـه تقویـت مـی        کلعدالت الزم برخوردار نیستند، امکان ش

تـوان آن را در   چنین ساختاري، مولد اخالقیات و حیات روانی خـاص خـود اسـت، نـوعی حیـات روانـی کـه مـی        
. انضـباط اسـت   عقالنیتی که خاص شـهري بـی  . جو کرد و اشکال مختلف عقالنیت زندگی روزمره شهري نیز جست

ایـن نـوع از عقالنیـت شـدیداً     . دیـد  "عقالنیت فردي و خودمدارانـه "توان در  ها را می ن عقالنیتیکی از اشکال ای
انضباط در میان خطوط گسل منـافع فـردي و منـافع     اخالق شهروندي موجود در شهر بی. تابع منافع فردي است

براسـاس  . اسـت  "مـدت  عقالنیت کوتاه"انضباط،  شکل دیگر عقالنیت موجود در شهر بی. جمعی شکل گرفته است
هـا را تضـمین کنـد     تـرین راه را کـه منـافع آتـی آن     هزینـه  این جنبه از عقالنیت، شهروندان تهرانی بهترین و کم

تـرین راه را بـر راه دوردسـت و منـافع آنـی را بـر        ترین و سـاده  کنند، بلکه در بسیاري از اوقات، کوتاه انتخاب نمی
مـدت عقالنـی بـه نظـر      مدت، کردارهاي فردي در کوتاه عقالنیت کوتاه براساس منطق. دهند منافع آتی ترجیح می

برخـوردار   را از مـواهبی   مـی   گران سود درپی دارد، اما همان کردارها در بلندمدت نه تنها آد رسد و براي کنش می
ازمـدت  مـدت شـهروندان در در   هـاي عقالنـی کوتـاه    از ایـن رو کـنش  . دهد ها را افزایش می سازد، بلکه هزینه نمی

از آن سـخن  ) 1370(که ریمـون بـودون    "عقالنیت پیچیده"جا الزم است به  در این. شود غیرعقالنی محسوب می
وضـعیتی کـه مسـئله    . برد از وضعیتی تحت عنوان نظام وابستگی متقابل نام می "بودون". گفته است توجه کنیم

اگـر چنـین عقالنیتـی مـدنظر مـا قـرار گیـرد         .سـازد  می ها را پیچیده و مبهم  نفع و در نتیجه عقالنیت در کنش
ایـن نـوع عقالنیـت    . کند خواهیم دانست که اطالق واژة عقالنی به کردارهاي شهروندان با توجه به زمان تغییر می

یاد کـرده اسـت، یعنـی     "مدت جامعه کوتاه"از آن با عنوان ) 52: 1380(گیرد که کاتوزیان  اي شکل می در جامعه
  .مدت شکل گرفته است همین عقالنیت کوتاه اي که براساس جامعه

عقالنیت زندگی روزمره نقشـی  . گر روزمره است انضباط، عقالنیت سلطه وجه دیگر عقالنیت موجود در شهر بی
در جامعه ما عقالنیت روزمره، خـود  . براي جامعه جدید در نظر گرفته بود دارد) 1384(هابرماس  چه  متفاوت با آن

اخالق شـهروندي در ایـران،   . کند دارد و تحمیل می مقدم می  ر، بر عقالنیت ابزاري و سیستمیرا در بسیاري از امو
در واقع عقالنیـت فـردي خودکامـه زنـدگی     ). 1385ك میرزایی، .ر(اگرچه خودمدارنه است اما فردگرایانه نیست 



گرایانـه خـود خـالی     جمـع  هـاي  از این رو، این اخالق از جنبه. ترین منبع اخالق شهروندي شده است روزمره مهم
 .دهد هاي ایرانی را نیز تحت کنترل خود قرار می اي که حتی عقالنیت نحیف صوري در سازمان است؛ به گونه

اي اسـت کـه اگرچـه نهادهـاي      انضباط برآمده از جامعـه  توان یادآور شد که شهر بی به عنوان نتیجه نهایی می
جا که از قطعیت تنبیهـی یکسـان و فراگیـر و در عـین      ما از آنانضباطی در آن کمابیش حضوري فیزیکی دارند، ا

کردن شهروندان، نتیجه عکـس   شوند که به جاي منضبط حال عادالنه برخوردار نیستند موجب ظهور عقالنیتی می
اي کـه شـهروندان بـه کیاسـت پـی       کنند؛ به گونه گوییم که وارونه عمل می ما از سازوکارهایی سخن می. دهد می
تواننـد بـا    که تنها در سایه اقدامات کامالً ابتکاري فردي و عدم رعایت قـوانین شـهروندي اسـت کـه مـی     برند  می

  .تر به مقاصد خود دست یابند اي پایین هزینه
هاي ابتکاري در زندگی، محصول شکل اعمال قدرت در جامعـه   تصور این است که این خودمداري و اختیار راه

که معطوف به امر اجتماعی باشد، بـه امـر سیاسـی محـدود      م است بیشتر از آنقدرتی که در جامعه ما حاک. است
پـذیرو مـدرن بهـره ببـرد، بـر حضـور مشـهود کنتـرل          که از طریق سازوکارهاي غیررؤیت شده است و بیش از آن
چـه   پذیر است و به همین دلیـل، کالبـد آن   در جامعۀ ما کالبد قدرت بیش از اندازه رؤیت. کنندگان متمرکز است

موجـب فـرار مـداوم     شـدن  این نـامرئی ). 118: 1384کاظمی،(است  که قدرت باید بر آن اعمال شود نامرئی شده 
گرانـه اراده خـود را بـه     جا که قدرت حضوري علنی دارد، با ماهیتی سرکوب آن. است جامعه از چنگال قدرت شده 

چنـین سـاختاري بـا    . گـردد  اي مـی  نـه اراده شـود فاقـد هرگو   مـی  جا که قدرت از نظرها غایب  راند و آن پیش می
انضـباط محصـول موجودیـت قـدرت عریـان و سـاکنان        شهر بی. ندارد ساختارهاي انضباطی جامعه مدرن تناسبی

 .گیرد می نیز بر همین اساس قرار  "شهروند شهر بی"گیري  استدالل ما بر شکل. پنهان است
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	مؤلفه دیگر در بحث "شهر بیانضباط"، بیاعتمادی به نهادهای انضباطی دولت است. بر اساس دادههای جدول2 شهروندان به سازوكارهاي انضباطي دولت اعتماد ندارند و گمان ميكنند كه اين سازوكارها عملكرد مناسبيندارند. از اين رو 70 درصد شهروندان دولت را فاقد توانایی کافی در اِعمال تنبیهات قانونی ميدانند. برای سنجش این وضعیت از شاخص ارزیابی قطعیت تنبیه استفاده شده است. دو عامل قطعيت تنبيه و ميزان (شدت) آن در درونيسازي امر قانوني تأثير بسيار دارد. بنابراین، کافی نیست که مردم نسبت به بیقانون بودن چیزی آگاهی داشته باشند. در مورد جامعه ما باید بیفزاییم که ناكارآمدي نهادهاي انضباطی و عدم قطعیت آنها، قدرت چانهزني قانونگريزان را افزایش ميدهد. در عوض، شهروندانی كه احساس كنند پس از شناسايي به طور قطع تحت تعقيب قرار خواهند گرفت، التزام بيشتري به امر قانوني خواهند داشت.
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	نکته مرتبط دیگر این است که بدانیم پاسخگویان چه ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی در جامعه دارند. آنچه از دادههای تحقیق استنباط میشود این است که 54.7 درصد پاسخگویان ارزیابی منفی داشتهاند. به این معنا که بیش از نیمی از آنها معتقد بودهاند که نظام تنبیهی جامعه از قطعیت لازم برخوردار نیست.
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	براساس مقیاس کلی احساس آنومی (نمودار3) در مجموع باید گفت که حدود 64 درصد افراد وجود آنومي در جامعه را حس ميكنند. چنین احساسی میتواند مقوم  شهر فردگرایانه خودمداري باشد که در آن شهروندان منافع آنی خود را بر منافع آتی جمعی و فردی خود ترجیح میدهند.
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