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چکیده

آینده پژوهی به منزله یک حوزه میان رشته ای ،امکان شناسایی رویدادها و روندهای موثر در شکلگیری
تحوالت سیاسی آینده و دست یابی به تصویر آینده را فراهم کند .یکی از مهم ترین مفروضات آینده پژوهیی
نگاه طیفی و کثرت گرا به آینده است .به عبارت روشن تر در آینده پژوهی تنها با یک آینده متعیین رو بیه رو
نیستیم بلکه همواره با طیفی از آینده های پیشروی سیاست و سیاستگذاری وجود دارد .جامعهمدنی از جمله
مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزههای گوناگون علمی هم چون حقوق،
علوم سیاسی ،مدیریت ،جامعه شناسی و  ...را در برمیگیرد .مفهوم جامعه میدنی در درون گفتمیان مدرنیسیتی
توسعه جایگاه ویژه ای دارد مروری بر نظریات توسعه سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نشیان میی دهید کیه
تکوین و شکل گیری جامعه مدنی یکی از شرایط اساسی توسعه سیاسی و در حقیقت پیش شرط تحقق همیه
شرایط دیگر است .زمینه های شکل گیری جامعه مدنی در ایران با دشواری های زیادی رو به رو بوده اسیت.
اما ادامه این روند با توجه به تغییرات و پیشران هایی که در این حوزه وجود دارد امکان پذیر نیست .هید از
پیاده سازی روش ( )CLAکه سهیل عنایت اهلل آن را طراحی کرده است این است که با تحلیل الیه الیه ای
علت ها ،ساخت شکنی پدیدههای اجتماعی و با رسیدن به درک عمیق از الیههای زیرین مسائل و مشکالت،
به در ک عمیق تری نسبت به موضوع برسیم.
کلمات کلیدی :آینده ،آینده پژوهی ،جامعه ،جامعه مدنی ،توسعه ،روند ،پیشران.
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مقدمه:
اهمیت تصویر آینده به حدی است که آینده پژوهانی چون جیمز دیتور و فِرد پُالک مدعی هستند
تصویر آینده سنگ بنای آینده پژوهی است و در صورتی که سازمان ،ملت و تمدنی تصویری از آینیده
نداشته باشد ،محکوم به شکست است (.)Dator, 2002, 10-11
از بدو پیدایش نخستین اندیشهها و نظریههای سیاسی ،تصویرپردازی در خصوص آینده به منظور
خروج از وضع موجود و نیل به وضع مطلیو ،،همیواره میورد توجیه فیلسیوفان سیاسیی بیوده اسیت
) .(Lombardo, 2010مفهوم یوتوپیا که در زبان فارسی آرمانشهر و ناکجاآباد برگردانده شده ،یکیی
از مهمترین مفاهیم مرتبط با تصویر آیندة مطلو ،است.
به اعتقاد توماس اسپریگنز ،آرمانشهر تجسم عالِم و نظریه پرداز علم سیاست از جامعۀ بازسیازی
شده است و نمایانگر آینده است .وی تأکید میکند که نظریه پرداز علیم سیاسیت آزاد نیسیت کیه در
تصورات شیرین غرق شود .به عبارت روشنتر ،این آینده اندیشیی از جینس خییالپردازی و ریییاگرایی
نیست ،بلکه به شدت با واقعیات مرتبط است .به عبارت روشنتر ،تصویر آینده باید فرافکنیی امکانیات
واقعی و قابلیت های حقیقی زندگی انسانی باشد؛ یعنی بر زندگی واقعی افیراد در جامعیه اسیتوار باشید
(اسپریگنز.)142-143 ،1370 ،
از همین رو ،هارولد السوِل ،از پیشگامان علم سیاسیت ،ضیرورت تصیویرپردازی در حیوزة علیوم
سیاسی را به منزلۀ گامی مهم در دستیبابی به آیندة مطلو ،مطرح کرد .او برای پیشبرد مقصود خیود
یعنی آمیختن علوم سیاسی با آینده پژوهی ،پنج شرط زیر را در نظر گرفت (:)Bell, 2003, 49-50
 -1شفا سازی اهدا و ارزشها؛
 -2توصیف روندها؛
 -3تبیین شرایط؛
 -4تصویرپردازی آیندههای ممکن و محتمل در صورت تداوم سیاستهای کنونی؛
جامعه مدنی موجب شناسایی جامعه و ساخت های آن به اعضای خود و در نهایت تودهها میشود
و بدین ترتیب به عنوان عامل جامعهپذیری سیاسی و اجتماعی نقش قابل مالحظهای در بسیج افیراد
در تصمیم گیریها و انتخابات دارند .جامعه مدنی با دریافت خواستهها و تقاضیاها از بافیت اجتمیاعی
عالوه بر اینکه آن را به سطوح عالی و دولت انتقال میدهد ،با اصالح و تعدیل این خواسته ها ،آن را
عقالنی نموده و بدین ترتیب موجب گسترش آگاهی جمعی و ارتقاء بینش افراد جامعه میگردد.
درحالی که نقش و رسالت جامعهمدنی در رشد و توسعه اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی یک ملت و
کشور انکارناپذیر است .امّا در ایران نتوانسته است از جایگاهی واقعی برخوردار باشد و رسالت تاریخی
خود را ایفا کند .یکصدسال پیش از این زمان ،مفاهیمی مانند حاکمیتقانون ،عدالت ،مشارکتسیاسی،
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و  ...به مثابه آرمانهای اساسی جامعه مدنی ،جنبشی را در ایران به وجود آورد که انقیال ،مشیروطه
نام نهادند و در آن زمام مباحثی در زمینه مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت این مفاهیم توسط مخیالفین و
موافقین آن مطرح شد.
یکصد سال پس از آن زمان ،برای چندمین بار ،این مفاهیم به مثابه آرمان هیای اساسیی جامعیه
مدنی ،انرژی گسترده ای را در ایران آزاد نمود که آن خرداد  1376نام نهادند.
یکصد سال در ایران چه گذشته است که جامعه میا هیم چنیان در تعییین مطلوبییت و ییا عیدم
مطلوبیت آن مفاهیم جا مانده است ،اما نهاد ناخودآگاه جامعه ،علیرغم نفی این مفاهیم در عمل ،روبه
پذیرش آنها دارد و در دورههای متوالی به آزاد نمودن انرژی های در خود خفته خویش اقدام میکند
و پس از آن آرام می گیرد و این چرخه مدام درحال حرکت و تکرار است .تاریخسیاسیی یکصیدسیال
گذشته به طور مکرر شاهد حرکت معنا دار سیکل دوره ای کوتاه از آرامش و ثبات (آرامش گورستانی
به تعبیر منتسکیو) و دورهی شورش ،انقال ،و آزاد شدن ناگهانی انرژی ها بوده است.
مساله اصلی در کدام قضیه نهفته است که جامعه ایران باید در دور باطل گرفتیار آیید و قیادر بیه
تحرک و پیشرفت و دست یابی به اهدا مدنی در قالب ارزش های بومی و دینی خویش نباشد؟ چه
اندیشههایی و در پی آن چه کسانی موافقین جامعهمدنی و چه اندیشه هایی در عمیل مخیالفجامعیه
مدنی است؟
مشکل اصلی در جامعه ایران در دستیابی به جامعه میدنی کیدام اسیت؟ آییا مییتیوان بیا ایجیاد
ساختاری شبیه آنچه که در جامعه مدنی غر ،تجویز می شود به جامعهمدنی دست یافت؟ و یا اینکه
همه این ساختارها باید مسبوق به زمینه های فکری و مطابق با ارزش های جامعه مدنی باشد؟ آینده
های بدیل پیش روی جامعه مدنی در ایران چیست؟
تبیین روش آینده پژوهی الیه الیۀ علّی CLA

روش الیهای علّی را برای نخستین بار سهیل عنایت اهلل در سال  1998میالدی در مقالیه ای بیا
عنوان «تحلیل الیهای علی :فراساختارگرایی به مثابۀ روش» در مجلۀ فییوچرز مطیرح کیرد .در ایین
مقاله عنایت اهلل از رویکردهای فراساختارگرایی افرادی مانند میشل فوکو و مایکل شپیرو در شناسایی
و تحلیل شکلدهنده به آینده تأثیر گرفتهبود ) .(Inayatollah, 1997, 815–829اما به تدریج عنایت
اهلل در ویرایشهای بعدی نظریۀ خود رهیافتهای تجربی و تفسیری را نیز بکار گرفت .به طوری که در
کتا ،پرسش از آینده مدعی شد روش الیه ای علّی دستاورد تلفیق سه نوع آینده پژوهی به شرح زیر
است (.)Inayatollah, 2007, 6-7
نکتۀ مورد توجه در روش الیه ای علّی آن است که به منظور شناخت «واقعییت» چیارچو،هیای
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معرفت شناختی و روش شناختی متفاوت به طور همسنگ دیده میشوند .به عبیارت روشینتر ،میدعی
اصلی این روش آن است که هر چارچو ،معرفت شناسی و روش شیناختی ،امکیان شیناخت الییه و
سطحی از واقعیات شکل دهنده به آینده را به دست میدهد .بنابراین ،نمیتوان یک چارچو ،معرفت
شناسی را نسبت به چهارچو ،دیگر دون پایه تر یا برتر دانست .از همین رو طیفی از روشهای کمی
و کیفی برای شناخت سطوح و الیههای واقعیت بکار گرفته میشوند.
مطابق روش الیه ای علّی زمانی که در خصوص موضوعی قصد آینده پژوهی داریم ،باید طیفیی
از الیههای عینی و ذهنی شکل دهنده به آینده را مطابق شکل  1مورد توجه قرار داد.
هر کدام از این الیهها را به کمک یک چهارچو ،معرفت شناختی به شرح زیر میتیوان شیناخت
(:)Inayatollah, 2004, 11-15

مسأله عینی
علل اجتماعی
جهان بینی و گفتمان مسلط

اسطوره ها و استعاره ها

 -1الیۀ مسألۀ عینی که ناظر بر عینیترین و آشکارترین سیط آینیده اسیت و فهیم آن نییاز بیه
مهارت های تحلیلی خاصی ندارد .در این الیه وقوع آینده برای همه پذیرفته شیده و از حییک کمّیی،
دادهها و اطالعات بسیاری در خصوص آن در رسانههای گروهیی منتشیر شیده اسیت .در ایین الییه
مفروضات به ندرت در معرض پرسش قرار میگیرند .آینده پژوهی تجربی چهارچو ،معرفتی مناسیب
برای شناخت این الیه است.
 -2الیۀ علتهای اجتماعی که ناظر بر عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسیی و تیاریخی اسیت .در
این الیه تالش میشود دادههای کمی بر حسب همبستگی متغیرها ،رابطۀ علیت ،به کیارگیری ییک
نظریۀ خاص و نقد سایر نظریات تفسیر شوند .در این الیه مؤسسات سیاسیت پیژوه و سیاسیت گیذار
تحلیل های مستدل و مستندی را در خصوص آینده در روزنامهها و مجالت منتشیر مییکننید .نقطیۀ
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تعالی این تحلیل ها ،تبیین علمی و فنی رخدادهای آینده است .در ایین الییه ،نقیش دولیت و سیایر
کنشگران ،خاصه گروهای فشار پر رنگ میشود .اما نکتۀ مهم آن است که دادههای کمی در معرض
پرسش و تردید گذاشته نمی شوند و چنانچه مورد پرسش واقع شوند ،پیارادایم پشیتیبان موضیوع بیه
چالش کشیده نمی شود و بنابراین این پارادایم هم چنان مسلط باقی میماند .در این الیه نییز آینیده
پژوهی تجربی چارچو ،معرفتی مناسب برای شناخت واقعیت است.
 -3الیۀ سوم ناظر بر فهم ساختار ،جهانبینی و گفتمانی است که نه تنها پشتیبان دعاوی معرفتی
مرتبط با آینده است بلکه به این دعاوی مشروعیت میبخشد و علتهای اجتماعیِ بوجود آورندة مسألۀ
عینی (الیۀ اول) را شکل میدهند .این الیه بر تصویر بزرگ و پیارادایمی متمرکیز اسیت کیه باعیک
می شود ما پدیدارها و رخدادهای عالم را واقعی یا غیر واقعی بدانیم .در این الیه تالشهای آیندهپژوه
ناظر بر شناخت ساختارهای فرهنگی ،زبانی و اجتماعی هستی بخشِ آینیده اسیت .فهیم مفروضیات
عمیقِ نهفته در مسائل مرتبط با آینده و ارائۀ تفسیری جدید از مسأله در این الیه مورد توجه است .در
این مرحله ،آینده پژوه میتواند گفتمان های مختلف شکل دهنده به آینده را کشف کند و نشان دهید
که چگونه گفتمانی که ما برای فهم مسائل به کار میگیریم ،در پیکربندی خود آن مسأله نقش دارد.
 -4الیۀ چهارم ناظر بر فهم نشانه ها و استعاره هایی است که به شیوه ای ناخودآگیاه ،بیه شیکل
گیری جهان بینی و گفتمان مسلطی که بوجود آورندة علتهای اجتماعی و مسألۀ عینی شیده اسیت،
کمک میکنند .در این الیه عمیقترین روایت ها ،طرحوارهها و تصاویر ذهنیِ شیکل دهنید بیه آینیده
مورد کنکاش قرار می گیرند .این روایت ها ،طرحوارهها و تصاویر نه در اندیشه بلکه در احساس افیراد
ریشه دارند.
در این الیه ،زمینه های تمدنی شکل دهنده به گذشته ،حال و آینده بازنمیایی مییشیوند .شیالوده
شکنی استعارههای متعار و عرضۀ استعارههای بدیل رهگذر مناسبی را به منظور نقید حیال و خلیق
آیندههای بدیل فراهم میکند .بر این اساس ،فهم استعارهها و اسطورهها نه تنهیا الییههیای عمییق
تمدنی شکل دهنده به یک آیندة خاص را آشکار می کند ،بلکه با ردیابی عوامل ناخودآگا ه و اسطوره،
امکان خلق آینده را فرای مرزهای عقالنی مهیا میسازد.
بنابراین ،در روش الیه ای علّی ،آینده پژوه با نگاهی از باال به پایین و از پایین به باال ،مییتوانید
تحلیل خود را یکپارچه سازد و گفتمانها ،شیوههای کسب معرفت و جهانبینیهیای میؤثر در شیکل
گیییری آینییده را بییا هییم ادغییام و در نتیجییه بییر غنییای تحلیییل خییود در خصییوص آینییده بیفزاییید
(.(Inayatollah, 2008،9
نکته ای که ذیل روش تحلیل الیه ای علّی باید به آن توجه کرد آن است که بیه میزانیی کیه از
الیۀ مسألۀ عینی ،که ملموس ترین الیه است ،به الیۀ اسطوره و استعاره ،که ناملموس ترین الییه در
شکل دهی به آینده است ،نزدیک میشویم ،کسب شناخت و معرفت هم به لحیا زمیانی و هیم بیه
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لحا درجۀ عینی و ذهنی بودن آن تغییر میکند .الیۀ اول و دوم ملموس تر و الییۀ سیوم و چهیارم
ناملموس تر و به تبع آن شناخت آنها نیز دشوارتر و در بازة زمانی طوالنی تری به دست میآید.
شش ستون آینده پژوهی
عنایت اهلل شش پرسش بنیادین را در فعالیت آینده پژوهی به این صورت معرفی می کند:
 -1به نظر شما آینده چگونه خواهد بود؟
 -2آن را چگونه پیش بینی می کنید؟
 -3از چگونه آینده ای هراس دارید؟ آیا فکر می کنید توانایی تبدیل چنین آینده ای را به آیندهای
مطلو ،دارا هستید؟ چرا؟
 -4فرض های پنهان در پیش بینی شما راجع به آینده کدام هستند؟
 -5اگر فرض های خود را تغییر دهید ،چه تصاویر بدیلی از آینده ظاهر می شوند؟
 -6آینده مطلو ،شما کدام است؟
چگونه می توانید آینده مطلو ،خود را محقق سازید؟ (عنایت اهلل.)2008 ،
وی با طرح اهدا آینده پژوهی در قالب سؤاالت باال این حوزه را بنایی متکی بیر شیش سیتون
معرفی می کند :نگاشت ،چشم داشت ،زمان بندی آینده ،تعمیق آینده ،خلق بدیل و تبدیل آینده.
به زعم عنایت اهلل ،برای دستیابی به اهدا هر ستون می توان از روشهیای گونیاگونی اسیتفاده
کرد .در نمودار  1جای گاه این روش ها در ارتباط با شش ستون پیش گفته به نمایش درآمده است.
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نام ستون ها

برخی از روش ها

پیشینه
مشترک

نگاشت

آینده
دورنمای
آینده

چرخ
چشم
شش

داشت

ستون
آینده

آینده
CLA

زمان بندی
آینده
نگاشت
چهارگوش

تعمیق
آینده

پیچ ها و
مهره ها

سناریو نویسی

خلق بدیل

تبدیل

پسنگری

آینده

نمودار  -1شش ستون آینده پژوهی و برخی از روش های قابل استفاده در هریک از آن ها
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-1الیه اول مساله عینی
نگاشت گذشته ،حال و آینده ،نخستین ستون آینده پژوهی و قدم اول برای درک آینده اسیت .در
این مرحله می خواهیم با بررسی گذشته ،حال و آینده درکی واض تر راجع به آن ها کسب کنیم ،اگر
چه ممکن است در آینده با چیزهای جدیدی مواجهه شویم ،اما معموال دقت در گذشته و حال ،نشیانه
هایی از آن چه در آینده رخ خواهد داد را برای ما آشکار می سازد .از اینرو مطالعه تاریخ در این مرحله
حیاتی است .عالوه بر این باید روندها ،پیشران ها و تصاویر آینده را به عنوان عوامیل شیکل دهنیده
آینده بشناسیم (عنایت اهلل.)19: 2007،
جامعه ایران در یک صد سال گذشته در معرض رشد فزآینیده برنامیه هیای نوسیازی اقتصیادی،
اجتماعی و سیاسی بوده است و جامعه کنونی ایران از منظر فرآیندهای نوسازی جامعهی مدرن است.
اما اگر از منظر منظومه ای جامعه مدنی به جامعه ایران نگاه کنیم نشان می دهد که بخش میدنی در
جامعه غلبه ندارد بلکه بسار نحیف است.
هر چند در مقاطعی از تاریخ پر فراز و نشیب ایران شاهد رشد و گسترش نهادهای مدنی بسییاری
بودهایم اما هرگز شاهد شکل گیری جامعه مدنی قوی و کارآمد که رسالت اصلی خود در رسییدن بیه
توسعه سیاسی و دموکراسی انجام دهد را ندیده ایم .یکصد سال پیش از این زمیان ،مفیاهیمی ماننید
حاکمیت قانون ،عدالت ،مشارکت سیاسی و  ...به مثابه آرمان های اساسی جامعه مدنی ،جنبشی را در
ایران به وجود آورد که انقال ،مشروطه نام نهادند و در آن زمام مباحثی در زمینه مطلوبیت و یا عیدم
مطلوبیت این مفاهیم توسط مخالفین و موافقین آن مطرح شد .یکصد سال پیس از آن زمیان ،بیرای
چندمین بار ،این مفاهیم به مثابه آرمان های اساسی جامعه مدنی ،انرژی گسترده ای را در اییران آزاد
نمود که آن خرداد  1376نام نهادند.
یکصد سال در ایران چه گذشته است که جامعه میا هیم چنیان در تعییین مطلوبییت و ییا عیدم
مطلوبیت آن مفاهیم جا مانده است ،اما نهاد ناخودآگاه جامعه ،علیرغم نفی این مفاهیم در عمل ،روبه
پذیرش آن ها دارد و در دوره های متوالی به آزاد نمودن انرژی های در خود خفته خویش اقیدام میی
کند و پس از آن آرام می گیرد و این چرخه مدام در حال حرکت و تکرار است .تاریخ سیاسیی یکصید
سال گذشته به طور مکرر شاهد حرکت معنا دار سییکل دوره ای کوتیاه از آرامیش و ثبیات (آرامیش
گورستانی به تعبیر منتسکیو) و دورهی شورش ،انقال ،و آزاد شدن ناگهانی انرژی ها بوده است.
مساله اصلی در کدام قضیه نهفته است که جامعه ایران باید در دور باطل گرفتیار آیید و قیادر بیه
تحرک و پیشرفت و دست یابی به اهدا مدنی در قالب ارزش های بومی و دینی خویش نباشد؟ چه
اندیشه هایی و در پی آن چه کسانی موافقین جامعه مدنی و چه اندیشه هایی در عمل مخالف جامعیه
مدنی است؟
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مشکل اصلی در جامعه ایران در دستیابی به جامعه مدنی کیدام اسیت؟ آییا میی تیوان بیا ایجیاد
ساختاری شبیه آن چه که در جامعهمدنی تجویز می شود به جامعه مدنی دست یافت ؟و یا اینکه همه
این ساختارها باید مسبوق به زمینه های فکری و مطابق با ارزش های جامعه مدنی باشد؟
جامعه مدنی از دیروز تا امروز
براین مبنا می توان تشکل های مدنی را در سه دوره پیش از مشیروطه ،از مشیروطه تیا انقیال،
اسالمی و از انقال ،اسالمی به بعد مورد مطالعه قرار داد.
دوره پیش از مشروطه :به اعتقاد یکی از نویسندگان ،یک جامعه مدنی در اییران حیداقل از نیمیه
دوم حکومت صفویان بر پایه دو گروه با قدرت علمای شیعه و بازاری ها وجود داشیت (کمیالی1381،
.)77:
علمای شیعه در ایران سازمان مذهبی مثل کلیسای مسیحی نداشته و پایه قدرت و نفوذشیان بیر
سازمانهای اجتماعی مثل مرجعیت تقلید ،نیابت امام غایب ،اجتهاد ،جمع آوری و تصدی مالیاتهیای
مذهبی مثل خمس و زکات و سهم امام ،تولیت اماکن مقدسه و سرپرستی اوقا استوار بود.
خانم لمبتون نیز در تحلیل خود از جامعه اسالمی ایران در سده های میانه از قیدرت بازارهیا نیام
برده و می نویسد که دولتها آن چنان به قدرت اقتصادی بازار وابسته بودند که در مواردی بعضیی از
بازاری ها با استفاده از نفوذ خود به وزارت نیز می رسیدند .بنابراین بازار و روحانییت را میی تیوان دو
رکن اصلی جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه دانست .البته نویسنده دیگری عالوه بر این دو گیروه
بزرگ از نهادهای دیگری نظیر گروه های عشیره ای و روستایی ،محلهها ،عیاران و اهلفتوت ،لوطی
ها و داش ها ،ریش سفیدان و نیز سنت بت نشینی به عنوان گروه ها و نشانه های جامعه مدنی ایران
پیش از مشروطه نام می برد .عالوه بر این ها می توان از گروه های دیگر چون هیأت های مذهبی و
حسینیه های سنتی نیز نام برده شود (علوی تبار.)69: 1377 ،
از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
انقال ،مشروطه حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی و گروه های جدید اجتماعی علیه قدرت
خودکامه بود .نیروهای عمده این انقال ،رهبران مذهبی ،تجار بازار ،اصنا  ،ریسیای قباییل ،اشیرا
بودند که همگی در جامعه مدنی قرار می گرفتند (بشیریه.)577 :1382 ،
پیروزی انقال ،مشروطه باعک گسترش جامعه مدنی و تشکل های مدنی جدیید در کنیار جامعیه
مدنی سنتی گردد .به عنوان نمونه ،نخستین اتحادیه کارگری ایران در سال  1285توسط شکل گرفت
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(افضلی.)186: 1377،
اما با ظهور رضاشاه و تشکیل حکومت نوساز و اقتدار طلب او و با استیالی دربار و ارتش ،زنیدگی
مدنی رو به افول رفت .هرچند که در این دوران دو گروه عمده شهری یعنیی بیوروکرات هیا و گیروه
های متوسط و کارگران رشد یافتند حکومت رضاشاه با فشارها و اقدامات فیراوان علییه گیروه هیای
مدنی سنتی مثل روحانیت و بازارهای سنتی و نیز محدود کردن تشکل های جدیید ،جامعیه میدنی را
بسیار الغر و ضعیف کرد .با سقوط رضاشاه و باز شدن فضای اجتماعی بیار دیگیر جامعیه میدنی بیه
صحنه آمد اما باز هم نابسامانی و هرج و مرج و نزاع گروه های داخلی زمینه را بیرای ظهیور مجیدد
دولت مطلقه فراهم آورد .وقوع کودتای  28مرداد با دوره ای دیگر از استبداد و خودکامگی و در نتیجه
محدود شدن جامعه مدنی همراه بود.
انقالب اسالمی ایران به عنوان یک شگفتی ساز
پس از پیروزی انقال ،اسالمی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی گسترش قابل مالحظیه ای
یافت .افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی
جریانات اسالمگرا ،فضایسیاسی و اجتماعی را به سمت انسداد برد .ضمن آنکه غلبه جریان اسالمگرا
به رهبری روحانیت بر جریان ها و ورود روحانیت به قدرت سیاسی باعک شد تا جامعه میدنی یکیی از
ارکان اصلی خود را از دست بدهد .شکل گیری نوعی سیستم پوپولیستی در سالیان دهه  60و تیالش
برای تمرکز قدرت و سعی در سیاسی کردن بخش های مختلف جامعه ،جامعه مدنی را بسیار ضیعیف
و رنجور نمود .پس از پایان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقیال ،و روی کیار آمیدن رئییسجمهیور
جدید با سیاست های اقتصادی باز ،امید به پیشبرد و گسترش جامعه مدنی می رفت .اما این امید ثمر
چندانی نداشت .افزایش نزاعهای سیاسی در سط قدرت و میل مجدد سیستم بیه تمرکیز بیشیتر بیا
حذ جریان چپ اسالمی از قدرت و نیز تغییرات گسترده در برنامه پینجسیاله دوم و کمرنیگشیدن
سیاستهای تعدیل اقتصادی باعک گردید که جامعهمدنی در مجموع رشد قابل مالحظهای پیدا نکند.
انتخابات دوم خرداد و پیروزی کاندیدایی که سبط و گسترش جامعه میدنی را سیرلوحه برنامیه هیای
انتخاباتی خود قرار داده بود .امیدهای فراوانی را برای گسترش جامعه مدنی برانگیخت .به متن آمدن
گفتمان جامعه مدنی و غلبه آن بر سایر گفتمان ها از مهمترین عوامل این امید بود .در این سیال هیا
تشکل های مدنی رشد قابل مالحظه ای یافتند اما ادامه نزاع گیروه هیای سیاسیی و مقاومیت هیای
جدید ساختار قدرت البته بخش های اقتدارگرای آن تداوم گسترش جامعه مدنی را با خطیرات جیدی
مواجه کرده است.
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شکل  -1نظام اجتماعی جامعه سنتی ایران

باهاگ (حیوه عموزمی
صنف هوا ،مزاآوش عموزمی،
هوگخانه ،مساجد
دولت
نظام مذهب +نظام حقز ی آمزهش
و پووزوگش  +مسوواجد ،مکتووب خانووههووا،
دفتزهای اهدواج و طالق ،دادراه ها

(مساوی با یک
نفر شاه

رزوههای اجتمواعی غیوز
آ (لزطی هوا عیواگا و اهو
فتزت و عشیزه ها

شکل . 2نظا م اجتماعی جامعه مدنی در ایران امروز
مذهب ،مسجد،
تکیه ،دانشگاه ،حوزهه
های دینی

سیاست ،دولت،
مجلس ،دادرستزی

حقووز ی دینووی،
موووودنی ،مجلسووووی،
دادرستزی

فشزبندی اجتماعی،
طبقات آواگرز و بوزگزاهی
جدید و متزسط جدید

ا تصاد ،شوزآت
هووووا و آاگخانجووووات
تزلیووودی ،اتیادیوووه و
بانک ها

آمزهش ،دانشوگاه
هوووا ،مزاآوووش آموووزهش
خصزصی و دولتی

احوووشاس ،سووواهما هوووای
غیزدولتووووی ،جنووووب هووووای
اجتموواعی ،موبزعووات ،فیوواهای
عمزمی و باهی
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حال پس از مرور جامعه مدنی در تاریخ ایران می توان به ویژگیهای تشکلهای مدنی در اییران
اشاره نمود:
الف) محدودیت :همان طور که مالحظه گردید جامعه مدنی در طول تاریخ و به خصیوص تیاریخ
معاصر ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است اما آنچه در همه این سال ها تقریباً وجود داشیته
محدودیت و کمرنگ بودن نهادهای مدنی بوده است .به طوری که حتی در دوران هرج و مرج و عدم
حکومت دولت مطلقه نیز این جامعه سیاسی بود که بر جامعه مدنی غلبه داشت
 )،عدم احاطه :این ویژگی را باید مخصوص تشکل های مدنی جدید دانسیت .ایین تشیکل هیا
اساس ،فاقد نفوذ کافی در مورد پیروان خود بوده و اساساً در سط مؤسسین خود متوقف می مانند .به
طور مثال اتحادیه های کارگران و اصنا کمت ر در میان کارگران یا بازاریان نفوذ خیود را نشیان داده
اند .به همین دلیل این تشکل ها از کارایی الزم برخوردار نیستند
ج) نظارت و کنترل شدید دولت :بسیاری از نهادهای به اصطالح مدنی شیکل گرفتیه در اییران
معاصر اساساً دولت ساخته بوده و یا تحت کنترل و نظارت شدید دولت مرکزی بوده انید .بیه عنیوان
مثال در مورد نظام صنفی ،این نظام به سبب ضعف تاریخی جامعه مدنی و سلطه عمال حکومیت بیر
کسبه و پیشه وران شهری به نهادی خودگردان تکامل نیافت و هیم چیون ابیزاری در دسیت حکیام
خودکامه و یا سیاست پیشگان درآمد و نتوانست به نوبه خود به رشد جامعه مدنی مدد کنید (احمیدی،
.) 41: 1377
نقش پیشران ها در تحقق جامعه مدنی در ایران
دومین ستون آینده پژوهی بر تحلیل روند و امور نوظهور متمرکز است .در اینجا به دنبیال پییش
بینی ،به معنای دقیق نیستیم ،بلکه هد یافتن بذرهای تغییر است (عنایت اهلل .) 29: 2007،
الف .شرایط بین المللی :با وقوع بحران در دولیت هیای رفیاهی در دهیه  1970و شیکل گییری
نئولیبرالیسم و پایان اقتصاد کنیزی ،موج سوم تجدد با محوریت دولتحداقلی و جامعهمدنی حداکثری
شکل گرفت .این موج که در ابتدا در کشورهای غربی بود ،به تدریج و بیه خصیوص پیس از سیقوط
کمونیسم در صحنه جهانی ،تمام جهان را در برگرفت .وقایع پس از  11سپتامبر  2001به ایین رونید
شتابی دو چندان داد .این موج به بیشتر کشورهای خاورمیانه سرایت کرده است .امروز غالب حکومت
های خاورمیانه تحت فشار ایاالت متحده به تدریج از سیاست های تمرکز دست برداشته و بیه سیمت
گسترش جامعهمدنی پیش می روند( .بشیریه )542-546-690: 1382،این تغییرات در صحنه جهیانی
و منطقه ای بدون تردید ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و ماهیت تمرکزگرایانیه قیدرت سیاسیی را
کمرنگ خواهد کرد.
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 .،نوسازی اقتصادی و طبقه متوسط جدید :نوسازی و تحوالت ساختاری در حوزه های اقتصادی
و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه ،معموالً شرایط مساعد تکوین جامعیه میدنی را فیراهم میی
آورندو برنامه های نوسازی متعدد در ایران منجر به شکل گیری و گسترش طبقیه متوسیط جدیید در
جامعه گ ردیده است .این طبقه که در تحلیل های مختلف از آن به عنوان موتور محرکه جامعه میدنی
و دموکراسی یاد می شود تالش خود را برای ایجاد فرهنگ سیاسی مدنی و محدود کردن قدرت و در
نتیجه گسترش جامعه مدنی به کار خواهد بسته است (احمدی ) 247: 1377،
ج .نزاع های سیاسی در ساختار قدرت :غالباً جمهوری اسالمی نه به شکل ییک سیازمان هرمیی
شکل بلکه به صورت یک اندام با اعضای ناهمگون جلوهگر شده است .ساختار قدرت در این نظیام از
تعدادی حلقه به هم پیوسته و در عین حال خود مختار با درجات متفاوت قدرت تشکیل شدهاست نزاع
های سیاسی در سالیان اخیر و عدم غلبه مطلق هیچ یک از جناح ها زمینه مناسبی را برای گسیترش
جامعهمدنی فراهم آورده است .عالوه بر این ،در این سالها حمایت بخشی از قدرت حاکم یعنی جناح
اصالح طلب از تشکل ها و سازمان های غیردولتی و مدنی در بسط و گسترش جامعیه میدنی ،مفیید
بوده است البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به احتمال یک دست شدن حاکمیت و قیدرت
به نفع جناح اقتدارگرا ،این فرصت مهم در سبط جامعه مدنی را به طور قابل مالحظه ای کاهش پییدا
کند
و .رشد رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتبیاط جمعیی :امیروزه فضیاهای جدییدی در عرصیه
ارتباطات شکل گرفته است که در اختیار حکومت نبوده و به صورت مستقل اداره می شوند .نفوذ روند
جهانی شدن به ایران ،همراه با رشد چشمگیر استفاده از اینترنت و فضاهای مجیازی و نییز گسیترش
کلو ،های گروهی و وبالگ های شخصی در این فضاها همچنین ،جهانی شیدن رسیانه هیا و تولید
ماهواره ها و نیز گسترش ارتباطات زمینی و هوایی ،همگی زمینه خوبی را برای شکسیت اییدئولوژی
های مخالف گسترش جامعه مدنی و در نتیجه بسط آن را فراهم می آورد .به عنوان نتیجه می تیوان
گفت که علی رغم وجود موانع جدی بر سر راه گسترش جامعه مدنی می توان با توجه به زمینه هیا و
فرصت های عنوان شده ،به بسط و گسترش بیشتر جامعه مدنی در ایران امیدوار بود.
جامعه مدنی در ایران امروز
نهادها و سازمانهای مدنی امروزی هم از نظر تعداد و هم از نظرنوع ،رشد زیادی پیدا کیردهانید.
اهم نهادهای مدنی در جمهوری اسالمی را میتوان در چهار گروه طبقهبندی کرد :سازمانهای مدنی
نیمهدولتی ،سازمانهای غیردولتی(ان.جی.ا) ،شوراهای اسالمی و شهر و روستا و احزا ،سیاسی.
د ر ایران بیشترین عضویت افراد در نهادهای جامعه مدنی متعلق به نهادهای بسته یا به اصیطالح
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نهادهای واجد سرمایه اجتماعی است .به قراری که داههای موجود نشان می دهند ،بیشترین عضویت
مردان در وهله نخست متعلق به همکاری با هیاتهای مذهبی با  48درصد و پیس از آن بیه ترتییب
انجمن های ورزشی و تفریخی با  29درصد ،پایگاه بسیج با  24/7درصد  ،انجمن های اولیا و مربییان
با  24/2درصد ،خیریه با  20درصد ،انجمن های اسالمی با  17درصد ،علمی با  18/2درصید ،هنیری
ادبی با  12درصد و احزا ،و گروهای سیاسی با  4/2درصد است (یافتیه هیای پیمیایش ارزش هیا و
نگرش ها.)7-341 :1383،
بر اساس این داده ها بیشترین تعداد عضویت متعلق به انجمن های بسته اسیت کیه بیر اسیاس
هویت مذهبی و ورزشی شکل گرفته است ،یعنی همون شاخص هایی که معر انجمن های بسته و
منزوی و مشارکت سنتی در مقابل مشارکت مدرن اند.
بیشترین فعالیتسازمان و نهادهایمدنی ،چنان که گذشت ،صر امورمالی ،پولی ،قرض الحسنه،
نیکوکاری ،امور خیریه و عام المنفعه شده است .در سال  84سی درصد از این سازمان هیا بیه همیراه
شعبه هایشان در این امور فعالیت داشتند (نتایج آمارگیری از سازمان های غیر دولتی.)12: 1383،
فعالیت سازمانهای زنان غیر دولتی در ایران نیز بر اساس ارزیابی مرکز امور مشارکت زنان به12
مورد تقسیم بندی شده است که شامل انجمنهای مربوط به حوزه فرهنگ و اوقات فراغت ،تحقیقی،
تحصیلی ،بهداشت ،محیط زیست ،توسعه و آموزش فنی و شغلی ،توسعه حقوقی ،مذهبی ،حرفیه ای و
صنفی ،پرداخت وام های کوچک ،خدمات اجتماعی و شبکه های سازمانهای غیر دولتیی زنیان میی
شود .از میان بیش از  480تشکل غیر دولتی زنان در زمان انجام نمونه گیری ،بیشترین تعداد متعلیق
به انجمن های فعال در امور خیریه است که بالغ بر  22/6درصد این تشکل در حوزه زنان را تشیکیل
می دهد .پس از آن نیز انجمن هایی قرار داند که در ارائه خدمات اجتماعی فعالیت دارند و  22درصید
کل این تشکل ها را در برمیگیرند (.)babamoradi,2004:7
گروه دوم ،سازمانهای غیردولتی هستند که آنها را میتوان سازمانهیای واقعیی جامعیۀ میدنی
درایران محسو ،کرد .بهمن نیرومند تعداد سازمانهیای غیردولتیی کشیور را در سیال  1384حیدود
10.000تخمین زده است که بیشتر در حوزههای علیم و پیژوهش ( 38درصید) ،فرهنیگ و هنیر (37
درصد) ،مسایل اجتماعی ( 16درصد) و مسایل زیست -محیطی ( 9درصد) به فعالیت مشغول بودهانید
(نیرومند .)9 :2003 ،در "بانک اطالعاتی سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردمی اییران" اسیامی
 2 .289سازمان غیردولتی ذکر گردیده است.
برخی دیگر از محققان کشور سازمانهای غیردولتی را باتوجه به سیه شیاخص موضیوع فعالییت،
سط عملیات و گروه مشتریان طبقهبندی کردهاند .برایناساس این سازمانها از نظر زمینیۀ فعالییت،
در شش مقولۀ رفاهی ( 29/2درصد) ،توسعهای( 6/8رصد) ،حمایتی-ترویجی ( 33/9درصد) ،آموزشیی
( 25درصد) ،شبکهسازی ( 2/1درصد) و پژوهشی( 3/1درصد) فعال هستند .برایناساس ،سازمانهیای
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خیریه ،قرضالحسنهها ،تشکلهایی نظیر انجمن زنان مبتالبه سرطان سینه و جمعیت مبارزه با اعتیاد
در زمرة سازمانهای رفاهی محسو ،میشوند .تعداد کمی از سازمانهای غیردولتیی در عرصیههیای
توسعهای کار میکنند که فعالیتهایی چون تحقیقات توسعه و عمران محلی یا منطقیهای را برعهیده
دارند.
نوع دوم سازمانهای غیردولتی ،سازمانهایی را در برمییگییرد کیه اهیدا غیرصینفی را دنبیال
میکنند .این نوع سازمانها در حال حاضر بیشتر حول محور حقوقبشر و حقوق زنان فعالیت میکنند.
ازجمله سازمانهای حقوق بشری غیردولتی در ایران میتوان انجمین حماییت از زنیدانیان سیاسیی و
انجمن مدافعان حقوق بشر را نام برد.
شوراهای اسالمی شهر و روستا
طبق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شوراها یکی از ارکان تصمیمگیری دربارة
امور کشور در سط میانه و خرد ،و یا امور مربوط به استانها ،بخشها و روستاها محسو ،میشیوند.
در سال  1377اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزارشد و شوراها درکشور رسمیت پیدا کردند.
درحال حاضر ،شوراهای اسالمی عالوهبر اختیاراتی که در زمینۀ انتخیا ،شیهردار ،بخیشدار و دهدار،
طرح لوای و پیشنهادهای دربارة امور اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی شهری و روستایی دارند ،میتوانند
برعملکرد نهادهای شهری روستایی شامل شهرداریها ،بخیشداریهیا و دهداریهیا نظیارت داشیته
باشند و با سایر ارگانهای شهری و روستایی همکاری کنند .در روستا ،شورا یکی از اهیرمهیای رفیع
اختالفات محلی و انعکاس نیازهای روستاییان به مراجع باالتر محسو ،میشود.
براساس آمار وزارت ارشاد اسیالمی ،در سیال  1386در کشیور  152حیز ،و گیروه سیاسیی بیه
طوررسمی مجوز فعالیت داشته انید .بیه ایین تعیداد بایید احیزا ،سیاسییای را اضیافه کیرد کیه بیه
طورغیررسمی در خارج از کشور فعالیت میکنند .احزا ،و گروههای سیاسی داخل کشیور را از جهیت
رابطهشان با جمهوری اسالمی در سالهای پس از انقال ،میتوان به دو طیف اصیلی تقسییم کیرد:
احزا ،و گروههای سیاسی بیرون از قدرت و احزا ،و گروههای سیاسی درون قدرت.
الف .احزا ،و گروههای سیاسی بیرون از قدرت :این دسته احزا ،و گروههای سیاسیای را شامل
میشوند که از زمان پیروزی انقال ،تا بهحال به دالیلی از مشارکت در قدرت محروم شدهاند .ازجمله
احزا ،بیرون از قدرت میتوان به حز ،ملت ایران ،جنبش مسلمانان مبارز ،جنبش آزادی بخش ملی
ایران(جاما) ،نهضت آزادی ایران و گروه موسوم به ملی-مذهبیها اشاره کرد.
 .،احزا ،و گروههای سیاسی درون قدرت :این گروه از احزا ،که با توجه بیه تغیییر وتحیوالت
شرایط سیاسی داخلی و بینالمللی کم و بیش اجازة مشارکت در قدرت را پیداکردهاند.
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درحالحاضر جامعۀمدنی ایران دارای سه جنبش مهم و تأثیرگذار است :جنبش دانشجویی ،جنبش
زنان و جنبش حقوقبشر.
نقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقال ،انکارناپذیر است .پس از پیروزی انقال ،و به وییژه در
دوران جنگ این جنبش به حمایت از انقال ،و پاسداری از دستآوردهای آن پرداخیت .از ییک دهیۀ
گذشته به بعد جنبش دانشجوییذحالت اعتراضی به خود گرفته است .اولینحرکت اعتراضی در  18تییر
 1378در قالب تظاهرات علیه توقیف روزنامۀ سالم و نیز اعتراض به طرح اصالح قانون مطبوعات در
مجلس پنجم صورت گرفت .پس از آن تا مدت کوتاهی جنبش دانشجویی به حالیت انفعیال سیاسیی
درآمد .تا این که از نیمۀ دوم خرداد ماه  1382حرکتهای دانشجویی بعد وسیعتری به خود گرفیت و
در جریان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد  1388نقش مهمی ایفا کرد.
عالوه بر جنش دانشجویی ،دو جنبش دیگر نیز در سالهای اخیر در اییران درحیال شیکلگییری
است :جنبش زنان و جنبش حقوق بشر .جنبش زنان در ایران بیشتر در پی دستیابی بیه حقیوق برابیر
زنان با مردان در مواردی چون حق طالق ،حقوق برابر ارث ،اصالح سن ازدواج ،حق حضانت فرزندان
برای مادران و حق دیه ،حق تحصیل و اشتغال و سایر موارد مشابه است .جنبش حقوق بشر عالوهبیر
حقوق زنان بهدنبال دفاع از حقوق زندانیانسیاسی و اقلیتهای قومی و قبیلهای و مذهبی است .هردو
جنبش در نوع مبارزه با روش مدنی و در قالب نهادهای مدنی در چهارچو ،قوانین کشور بیا یکیدیگر
اشتراک دارند.
الیه دوم سطح علت های اجتماعی
در سط علت های اجتماعی به بررسی موانع موجود بر سر راه شکل گیری جامعه مدنی در ایران
می پردازیم .موانع موجود را می توان در سه بخش خرد ،میانی ،کالن مورد ارزیابی قرار داد .چرا کیه
این موانع رشد را نمی توان به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار داد.
الف) در سطح کالن:

در این سط می توان به ساختار قدرت ،دولت های رانت ،پوپولیستی بیودن دولیت ،بوروکراسیی،
اقتصاد و سیاست بین الملل اشاره کرد .قدرتسیاسی متمرکزو افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت،
اعماز منابع اجبارآمیز و غیراجبارآمیز قدرت ،احتمال تحقق و نهادمندی جامعهمدنی را کاهش میدهد.
در طول تاریخ ایران و به ویژه تاریخ معاصر همواره قدرت سیاسیحاکم میل به تمرکز داشته و تمرکز
قدرتسیاسی با عامل مزاحمی به نام جامعه مدنی همراه بوده است .بنیابراین قیدرتهیای حیاکم بیه
سمت مقابله و از بین بردن جامعه مدنی همواره حرکت کرده اند .اما باید گفت که امکان از بین بردن
جامعهمدنی ،اگر نگوییم غیرممکن ،ولی دشوار است .در شرایط امیروز نییز فضیایسیاسیی بیهسیمت
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تمرکز بیشتر قدرت در حال حرکت است که این خود مانع بزرگی بر سر راه گسترش جامعه مدنی می
باشد (بشیریه.)693: 1382،
ایدئولوژی های حاکم :در طول تاریخ معاصر ایران ،اساساً ایدئولوژی های حاکم در تقابل با بسیط
جامعهمدنی بوده اند .اگر سه گفتمان یا ایدئولوژی پاتریمونیالیسم سنتی ،مدرنیسم و سنتگرایی را سه
گفتمان حاکم بر ساختار قدرت در ایران معاصر بدانیم باید بگوییم که این ایدئولوژی ها به هیچ وجیه
جامعه مدنی را به درون خود راه نمی دهد (بشیریه.)693: 1382،
دولت رانیتر :دولت رانیتر ،دولت هایی هستند که پیوسته مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت
می کنند که حکومت ها یا مؤسسات خارجی پرداخت کننده آن هستند .این دولت ها را می تیوان بیا
چهار ویژگی بازشناسی کرد )1 :از آنجا که تمام اقتصادها و دولت ها دارای برخی مشخصه های رانتی
هستند ،از این رو دولتی را دولت رانیتر می نامیم که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل دهید.
 ) 2را باید منشأ خارجی داشته باشد یعنی هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولییدی در اقتصیاد داخلیی
نداشته باشد ) 3 .در یک دولت رانیتر فقط درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت بوده و
بنابراین اکثریت جامعه توزیع کننده یا دریافت کننده رانت می باشند و  )4دولت رانیتر به تنهایی رانت
را دریافت و آن را هزنیه می کنند.
حال با توجه بهویژگی های دولت رانیتر مشخص است که حکومت ایران به خصوص در نیم قرن
اخیر یک دولت رانیتر بوده است .بسیاری از صاحب نظران وجود چنین دولتی را یک عامل عدم رشید
جامعه مدنی ذکر می کنند (حاجی یوسفی.)76-77: 1376،
البته برخی دیگر از صاحب نظران نیز معتقدند این دولت در صورت وقوع بحران های میالی راه را
به سمت گسترش جامعه مدنی بازخواهد گشود (عظیمی.)34 :1387 ،
ب) سطح میانی

در این سط چالش های پیش روی جامعه مدنی را می توان ناشی از نا کارآمدی احزا ،سیاسیی
،نخبگان سیاسی ،توسعه نیافتگی سازمان های غیر دولتی ،و در نتیجه کاهش سیرمایه اجتمیاعی ییاد
کرد .سقوط سرمایه اجتماعی در ایران امروزه به عنوان یک مانع بسیار مهم پیش روی جامعیه میدنی
یاد کرد.
ج) سطح خرد

در سط خرد می توان به فرهنگ سیاسی ،ناقص بودن روند جامعه پیذیری سیاسیی ،مشیکالت
هویتی ،فرد گرایی منفی و موارد دیگر عنوان نمود .به عنوان مثال فرهنگ سیاسیی میدنی در اییران
حضور چندانی ندارد .روحیات ایرانی در طول تاریخ میل به تفرد و عدم همکاری و عدم اعتماد داشیته
و این امر خود را در سط فرهنگ سیاسی نیز نشان داده است (ازغندی.)45 :1376،
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در سالیان اخیر نیز شکل گیری نوعی بحران هویت و افیزایش فردگراییی افراطیی منفیی باعیک
تداوم این فرهنگی غیرمدنی شده است.بدین علت مدنی نبودن فرهنگ سیاسی به روند جامعه پذیری
در جامعه بر می گردد ،چرا که روند اجتماعی شدن در ایران بهطور ناقص انجام میشود و افراد تربیت
و پرورش مدنی پیدا می کنند تا بتوانند به اعضای موثری از نهادهای مدنی تبدیل شوند.
الیه سوم الیه گفتمان ها و جهان بینی
به طور کلی میان اندیشمندان ایرانی سه گفتمان درباره جامعه مدنی مطرح است:
 -1سنت گرایی دینی
 -2نوگرایی دینی
 -3نگاه جامعه شناسی
نگاه سنت گرایی به جمع میان جامعه دینی و جامعهمدنی اساسا سلبی است .بر اساس این دیدگاه
شاخصهای اندیشه جامعهمدنی که عبارت هستند از :فردگرایی ،سود انگاری ،عرفی گرایی ،عقالنیت
ابزاری ،تکثر گرایی ،شکاکیت اخالقی ،ضدیت با دین و لیبرالیسم است ،نقطه مقابل دین گرایی قیرار
خواهد گرفت .بر اساس این دیدگاه جامعه میدنی در غیر ،برآینید و نتیجیه ییک فرآینید سیاسیی و
اقتصادی خاص نیست ،بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازی های متنوعی اسیت کیه بیه رغیم
اختال نگرش ها در چند اصل ریشه ای و بنیادی که ریشه در نظریه لیبرالیسم دارد مشترک هستند.
حجت االسالم صادق الریجانی ،از روحانیون طرفدار این رویکرد در ایین بیاره میی نویسید :اندیشیه
لیبرالیسم این است که هر قانون غیر اخالقی اگر مورد رضیایت عمومی باشد ،مجاز و قابل اجرا است
و دولت مؤظف به تبیین اجرای آن است.
چون دولت مبنایی برای تعیین صوا ،و خ طیا و توصییه و تجیویز نییدارد ،کییارش فقیط حفی
آزادیها است اگر مردم خود اختیار کردند که سقط جنین آزاد باشید ،همجینس بیازی مجیاز باشید،...
دولت [لیبرالی ] باید بیه ایین امیور تین در دهید و قوانین خود را با آن ها منطبق سازد» (الریجیانی،
.)220 :1376
آیت اهلل واع طبسی در این باره می گوید« :بیزرگ ترین تفاوت جامعیه میدنی ،بیا والییی ایین
است که در جامعیه والییی  ،تعهید ،میسئولیت و خو از خدا است و منافع شخصی مطرح نیسیت و
مسئولیت پذیری بیرای رسییدن بیه سود شخصی نیسیت ،در حیالی کیه در جامعیه میدنی ،درسییت
عکیس ایین میسائل مطیرح است» (واع طبسی)8: 1376 ،
نوگرایی دینی ،تضاد میان جامعۀ دینی و جامعۀ مدنی را رد میکند و بر این باور است که در واقع،
جامعۀ مدنی یک شیوه و یک مقولۀ روش شناختی است ،اما جامعۀ دینی مقوله ای ایدئولوژیک است.
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به تعبیر دیگر ،دین برای جامعه ،ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه میدنیت
برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید .می توان جامعۀ مدنی را ،به عنوان روشی
در خدمت جامعۀ دینی ،به مثابۀ جامعه ای ایدئولوژیک قیرار داد و بیدین ترتییب ،تنیوع و تکثیر را در
قرائتهای دینی به رسمیت شناخت .در این صورت جامعۀ مدنی ،جامعۀ مدنی دینیی اسیت .از جملییه
صاحبنظران این گروه ،محمد مجتهد شبستری است .شبستری بدون ایینکیه تعریفیی از جامعه مدنی
ارائه دهد ،درباره رابطه جامعه مدنی با دین معتقد است این رابطیه بیستگی به دو نیوع فهیم از دیین
دارد :در فهم اول از دین ،خدا وظیفه تنظیم امور دنیوی را به عهیده خیود انییسان گذاشییته اسیت و
انسان به واسطه عقل خود از عهده حل مشکالت روزمره زنیدگی بیدون کمیک یک نییروی میافوق
الطبیعی بر می آید بر اساس درک دوم از دین ،عقل انسان بیرایحیل میشکالت زنیدگیبیشر کیافی
نیست و انسان برای رفع مشکالت خود نیازمند بهره برداری از کتییا ،آسییمانی و سیینت پییامبران
الهی است.
عبدالکریم سروش ،یکی دیگر ار روشنفکران دینی نوگرا ،جامعه مییدنی را متییردا بیا "جامعیه
سیاسی" و در مقابل "جامعه بدوی" به گونه زیر تعریف می کند جامعه مدنی ییا جامعیه سیاسیی در
مقابل جامعیه بیدوی قرارمیی گییرد ،کیه جامعه ای است بدون حکومت و بدون قیانون ،کییه در آن
تفکییکقیوا صیورت نپذیرفته و هرکس خود را مجاز میداند که دیگیری را مطیابق معیارهیایخیود
ساخته  ،محکوم و مجازات کند .بر حسب این که جامعه بدوی را واجد یا فاقید چیه خصیلتی بیدانیم ،
جامعه مدنی را واجد یا فاقید نقییض آن خیواهیم دانیست (سروش .)16: 1376،
طیف سوم یعنی قائالن به دیدگاه جامعه شناسی فارغ از مناقشات فکری سنت گرایی و نیوگرایی
عمدتا توجه خود را به جمع میان جامعه دینی و مدنی معطو کرده اند .آن هیا اساسیا شیکل گییری
جامعهمدنی را بخش جدا نشدنی فرآیند مدرنیته می دانند که همه جوامع و در کنار آن جوامع اسالمی
هم باید آن را بپذیرند .روشنفکران متیاثر از نظرییات متفکیران لیبیرالدموکراسیی در غر ،در جست
و جوی شناخت نظری جامعهمدنی و ترسیم مدلی بیومی از آن بیا ویژگیهای فرهنگ ایرانی هستند.
فرق این گروه از روشنفکران با روشنفکران دینیی در این است که در مباحک خود دربیاره رابطیه
دین و جامعه مدنی بحیک نمییکننید معرفی و تحلیل اجزاء و مؤلفه های جامعه مدنی ،شناخت موانع
تحقق جامعه میدنی در ایران و جست و جوی راه حلهایی برای رفع آن هیا از موضیوعات محیوری
مباحک این گروه را تشکیل می دهند .بخش دیگری از قائالن به دیدگاه عرفی ،عموماً از منظر جامعه
شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولۀ جامعۀ مدنی نگریسته اند .از منظر جامعه شناسیسیاسی ،به
طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و میدنی
آن کامالً بدیهی است.
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البته خود مفهوم جامعۀ مدنی هم در طول تاریخ ،تحوالت عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است.
معنای اخیری که اغلب از آن استفاده میشود ،تضعیف اقتدار دولتها و تضیعیف اییدئولوژیهای کیالن
نگر است .وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسیترش پییدا کنید ،در آن صیورت
گرایش به جامعۀ مدنی اجتنا ،ناپذیر خواهد بود .به طیور خالصیه ،مییان اییدئولوژی و اقتیدارگرایی
دولت از یک سو ،و گسترش حوزة عمومی و جامعۀ مدنی از سوی دیگر ،همواره تعارض وجیود دارد و
تحوالتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجیوه اییدئولوژیک و اقتدارگرایانیۀ دولتهیا انجامییده ،مجیال
بیشتری برای حوزة عمومی و جامعۀ مدنی پدید آورده است .از منظر اقتصاد سیاسی ،پییدایش جامعیۀ
مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدیید آمیده
است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت میکند.
مسعود پدرام ،یکی از از صاحبنظران این گروه ،جامعه مدنی را فضایی میان جامعه و دولت تعریف
می کند که بر لیبرالیسم و تکثرگرایی استوار است و با شاخص های چون اصالت عقل خودبنیاد ،علیم
مدرن ،سکوالریسم و پیشرفت و توسیعه مییشخص میییشییود (پیدرام .)6 :1381 ،پیدرام در مقالیه
دموکراسی اصیل؛ گفیت و گیو در عرصیهعمیومی به نظر پدرام  ،مهم ترین مانع ساختاری  -تاریخی
تحقق فضای عمومی در ایران ،از نظر سیاسیی ،بیزرگبیودن دولییت و از نظییر فرهنییگسیاسییی،
روحییه "خودکیامگی" "اقتدارگرایی" فرد ایرانی است .متأثر از نظریه "دموکراسیی گفیت و گیویی"
هابرماس ،ضیمن پیذیرش "گفیت و گیو در عرصهعمومی" به عنوان شالوده اساسی یک دموکراسی
پایدار ،به بررسی موانع اساسیی تحقق آن در ایران می پردازد.
مولفه های جامعه مدنی در سه گفتمان
جامعه مدنی در برابر جامعه سنتی (پیمان ،اشکوری ،کدیور ،سروش)
حوزه مستقل از دولت (کدیور ،سروش و)...
تشکیل یافته از سازمان های غیر دولتی ،افکارعمومی و احزا ،سیاسی (پیمان ،کدیور ،سروش)
مولفه ها :قانون مند و قانون گیرا (خیاتمی ،اشیکوری ،سیروش) حقیوق شیهروندی (خیاتمی و
اشکوری) خرد جمعی (اشکوری ،پیمان ،شبستری) استقالل از دولت (سروش ،اشکوری ،کدیور)
تکثر گرا (سروش ،اشکوری ،خاتمی)
کارکردها :گفت گوی عمومی (پیمان ،پدرام) نظارت بر دولت (سروش ،کدیور) شکلگیری افکار
عمومی (پیمان) مشارکت اجتماعی و سیاسی (پیمان ،اشکوری) توزییع عادالنیهثیروت و قیدرت
(اشکوری)
جلوگیری از نخبه گرایی (اشکوری) پاسداری از ارزش های اجتماعی و دینی (اشکوری ،پیمان)
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سطح چهارم استعاره ها و اسطوره ها
امروز در عرصه عمومی ایران معموالً مراد از جامعه مدنی بیشتر فضایی از جامعه است که نهادها
و تشکل های مستقل از دولت در آن فعالند؛ جامعه مدنی در جامعه ،سیپری در برابیر تعیدیات دولیت
فرض می شود؛ و شهروندان می توانند در این فضا خود را سامان دهند .اما با مروری به ادبییات ایین
موضوع در جامعه شناسی حداقل میتوان چهار استعاره برای جامعه مدنی در نظر گرفت .برای توضی
ساده تر موضوع ،ابتدا جامعه را یک هرم در نظر می گیرم .هرمی که سه بخش دارد؛ یکی بخش باال
(که دولت ،گروه ها ،تشکل ها ،محافل و شخصیت های سیاسیی را دربرمیی گییرد) ،دیگیری حیوزه
میانی (یا حوزه یی که گروه ها ،تشکل ها ،محافل و شخصیت های مسیتقل از دولیت را شیامل میی
شود) و باالخره بخش پایین (یا حوزه یی که زندگی روزمره مردم ،با تمام ویژگی هیای متنیوعش در
آن در جریان دارد) .اینک باید ببینیم هریک از این چهار معنای جامعیه میدنی چیه تصیویری از سیه
بخش جامعه ارائه می دهند.
 -1جامعه مدنی از منظر لیبرالیسم

در معنای اول ،جامعه مدنی به فضای وسیعی که در آن خودشکوفایی افراد رخ می دهد گفته میی
شود .در این معنا جامعه مدنی فضایی عمومی است که از افراد مستقل و صیاحب حقیوق (و تکلییف)
تشکیل شده است که امکان رشد استعدادهای انسانی برای آنها فیراهم اسیت .افیراد در ایین جامعیه
آزادند (البته به شرطی که آزارشان به دیگری نرسد) تا در زمینیه هیای علمیی فرهنگیی ،اقتصیادی،
اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند و خود را پرورش دهند .در این جامعه اصل با فضای عمومیً مسیتقل
از دولت و مستقل از حوزه خصوصی (یعنی حوزه روابط بین شخصی ،خیانوادگی و عقییدتی میذهبی)
است .در این معنا دولت ساخته اراده شهروندان است و تنها وظیفه دارد امنیت افراد را در جامعه برقرار
کند تا فضای عمومی به فضای هرج ومرج و بروز رفتارهای غیرمدنی (یعنی رفتارهای ضیددیگری در
فضای عمومی) تبدیل نشود .در این دیدگاه ،اگرچه دولت یا بخش باالی جامعه برای برقراری امنییت
طبق قوانین (که البته در این قوانینحقوقاساسی افراد در فضایعمومی ملحو شده) از روی اضطرار
اعمال قدرت می کند ،ولی بخش میانه جامعه دربرگیرنده فضای مدنی است و این بخش وسیع ترین
بخش جامعه را تشکیل می دهد .در بخش میانی جامعه ،نوع رفتارهای عقالنی معطو بهارزش های
مدنی (یعنی ارزش هایی چون احترام به انسانیت افراد ،احترام به دیگری ،احترام به توافقات و قیانون،
مشارکت فعال برای کاستن از دردهای همنوعان و افزودن بر شادی آنان ،پاسیخگو خواسیتن دولیت،
مخالفت با تعصبات فردی و جمعی) بر سایر رفتارها غلبیه دارد .ایینمعنیا از جامعیه میدنی ریشیه در
اندیشه متفکران لیبرال عصر روشنگری دارد که بهترین مفسران آن منتسکیو و توکویل هستند.
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 -2جامعه مدنی از منظر محافظه کاری

جامعه مدنی به معنای حوزه عمومی نیست .اگر در معنای اول ،جامعه مدنی به قلمروی عمومی و
آزاد جامعه (منهای قلمرو دولت و خانواده) گفته می شد ،در این معنا جامعه میدنی ترکیبیی از بخیش
پایین و میانی است .بدین معنا که جامعه مدنی حوزه یی وسیع تر از خانواده اسیت از ایین رو در ایین
تعبیر بزرگ ترین بخش هرم جامعه و فضای عمومی آن ،بخش دولت است .ریشه های معنای دوم از
جامعه مدنی به آرای متفکرانی چون هگل بازمی گردد .اگر بخیواهیم از تعیابیر او اسیتفاده کنییم ،در
جامعه خانواده نهاد ) (Thesisاست و در برابر این نهاد و نارسایی های آن ،جامعه میدنی بیه عنیوان
برابر نهاد ) (Antithesisقرار دارد .خانواده و جامعه مدنی هر دو تا حدودی عقالنی انید زییرا هیر دو
واقعی اند (و از نظر هگل هر چه واقعی است عقالنی است) ولی تنها دولت است که همچون سینتزی
یا هم نهادی ) (Synthesisبر فراز هر دو قرار می گیرد و این دولت است که شرایط کامیل زنیدگی
عقالیی و آزادی واقعی را فراهم می آورد .بنابراین ،آزادی و خودآگاهی واقعیی افیراد در حیوزه پیونید
آنان با دولت تحقق می پذیرد.
 -3جامعه مدنی از منظراندیشه چپ قدیم

معنای سوم معنای مارکسیستی از جامعه مدنی است .در این معنیا جامعیه میدنی بییش از اینکیه
عرصه آزادی ،انسانیت و مدنیت (و دگرخواهی) باشد ،عرصه خودخواهی ها و رقابت بر سرمنافع مادی
و طبقاتی است .به بیان دیگر هر سه بخش جامعه مدرن (یا صنعتی) زیر نفوذ و سلطه بورژواها اسیت
و حوزه عمومی در واقع حوزه بورژوازی است و قسمت عمده بخش پیایین جامعیه ،بخیش محیذو
جامعه ر ا (مانند لشکر بیکاران و کارگران غوطه ور در مشکالت خود) تشکیل می دهد .غلبه رفتارهای
معطو به سود و غلبه روابط کاالیی در چنین جامعه یی مانع خودشکوفایی و رشد استعدادهای افراد،
خصوصاً حجم عظیمی از افراد محذو جامعه ،است و خبری از مدنیت ،آزادی و برابری در میان افراد
انسانی نیست .لذا آزادیبخشی و رهایی افراد در جامعه به میزان خودآگاهی ،سازماندهی و مبارزه افیراد
محذو در بخش پایین جامعه (در برابر اقشار بانفوذ جامعه در بخش میانه و بیاال) بسیتگی دارد .بیه
بیان دیگر جامعه مدنی واقعی ،در جامعه مدرن بورژوازی ،محقق نمی شود ،بلکه در آینده و در جامعه
بی طبقه و بی دولت و بدون رقابت مادی یعنی در جامعه موعودً کمونیستی عینیت می یابید .از نظیر
مارکس تکوین جامعه کمونیستی با گذر از جامعه سوسیالیستی تحقق می یابید .جامعیه سوسیالیسیتی
هم جامعه یی است که در آن اقشار محذو در بخش پایینی جامعه با مبارزات خود این امکان را پیدا
کرده اند که بورژواها را در بخش باالی جامعه شکست بدهند و خود بر بخیش بیاال و دولیت مسیلط
شوند .در چنین حالتی با اعمال مدیریت دولتی و جمعی و اجرای برنامه های اشتراکی و لغیو مالکییت
خصوصی و فرسایش طبقات بورژوازی ،امکان ظهور جامعه کمونیستی فراهم می شود.
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 - 4جامعه مدنی از منظر اندیشه چپ جدید

جامعه مدنی به معنای عرصه یی است که در آن هژمونی (یا سیادت و استیال) در جامعه تکیوین
می یابد .این معنا بیشتر مبتنی بر آرای گرامشی است .از نظر او اگر دولت بتواند با بخش میانی جامعه
(یعنی با تشکل ها و سازمان های آموزشی ،رسانه ،مذهبی ،فراغتی و معیشیتی) بیه لحیا فکیری و
ایدئولوژیک ادغام و یکپارچه شود ،هژمونی و سیادت دولت (یا استیالی دولتی ی جامعتی) میی توانید
سراسر جامعه را دربر گیرد .اما اگر نیروهای محذو جامعه بتوانند بیه لحیا اییدئولوژیک بیا بخیش
میانی جامعه ادغام و یکپارچه شوند ،هژمونی و سیادت انقالبی جامعتی سراسر جامعه را در بر میگیرد
و دولت را مضمحل می کند .به بیان دیگر در نظر گرامشیی جامعیهمیدنی ابیزار اساسیی هژمیونی و
سیادت است و هم می تواند در خدمت دولت و هم در خدمت انقال ،قرار گیرد.
و اما در کنار این مفهوم ،مفهوم دیگری به عنوان جامعه مدنی مدینه النبی هم به وییژه از دوران
اصالحات و در گفتمان سید محمد خاتمی یاد کرد که به نظر میرسد به عنوان ییک مدینیه فاضیله و
یک اسطوره بیشتر مطرح است تا واقعیت عینی برای آن.
خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود جامعه مدنی را همان مدینه النبی معرفیکرده است .برخی
معتقدند او این تعبیررا برای متقاعد کردن اصولگرایان از حسن نیت خویش بکار برد .دو رویکیرد میی
توان در تفسیر جامعه مدنی همچون مدینه النبی داشت .اگر از موضع رادیکال بخواهیم نظر خاتمی را
تحلیل کنیم (رویکرد رایج در مورد این تعبیر خاتمی در میان روشنفکران ایران) احتماالً فرمول جامعه
مدنی همچون مدینه النبی را یاوه و متناقض خواهیم یافت .اما به اعتقاد نگارنده رویکردی دومی هیم
به این مفهوم ممکن است.
شاید بتوانیم بگوییم خاتمی در فرمول جامعه مدنی همچون مدینه النبی مفهومی مشیابه مفهیوم
حسن حنفی از جامعه مدنی مد نظرش بوده است .حسن حنفی یک روشنفکر دینیی اسیت و دراینجیا
مشخصا مقاله مفاهیمِ جایگزین برای جامعه مدنی :یک رویکری اسالمیِ متالهانه او مورد نظر نگارنده
است .در آن مقاله حنفی مفهومی از جامعه مدنی ارائه می دهد که غیر لیبیرال و غیرسیکوالر اسیت،
ولی نامعقول و بنیادگرا هم نیست .حنفی تاکید میکند که مفهوم اسالمی او از جامعه مدنی در مییان
بنیادگرایی (که اصوالً مفهوم جامعه میدنی را مفهیومی غربیی و اساسیاً باطیل مییدانید) ،و مفهیوم
جهانشمول( ضد مذهبی و غربی از جامعه مدنی (که میورد حماییت روشینفکران الئییک اسیت) قیرار
میگیرد.
حنفی معتقد است که اسالم کالسیک شامل مفاهیمی است که این پتانسیل را دارند که نیازهیای
مدرن انسان امروزی را در خود انعکاس دهد .ناهماهنگی مییان اسیالم سینتی و پیاره ای از مفیاهیم
مدرن از طریق اجتهاد پویا در اسالم قابل رفع و رجوع است .حکومت اسالمی حکومتی که فقط درپی
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اجرای قانون جزایی اسالم ،یا برقراری مناسک شرعی در جامعه باشد نیست؛ حکومت اسالمی باید به
اهدا شریعت (مقاصدالشریعه) در قانونگذاری توجه داشته باشد .حکومتی که در پی اجرای مقاصید و
اهدا شریعت است ،تمام نهادهای مرتبط با جامعه مدنی غربی را کپیبرداری نمی کنید ،بیا اینحیال
بسیاری از ارزشهای مرتبط با جامعه مدنی غربی را مراقبت می کند .جامعه مدنی گرچه راه حل تمیام
مشکالت حکومت و جامعه نیست ،اگر به شکلی درست برقرار باشد موجب توزیع قدرت در سیاسیت،
حف استقالل نهادهای دینی ،و حفاظت از بخش زیادی از آزادیهای فردی انسانها می شیود .جامعیه
مدنی در واقع مانعی در برابر استبداد و دیکتاتوری است .در برساخت چنین مفهومی از جامعیه میدنی
حنفی معتقد است که اسالم می تواند از غر ،بیاموزد ،همانگونه که غر ،می تواند از اسالم بییاموزد.
فرهنگ سنتی اسالم تکلیفمحور است و به حق بهای اندکی می دهید ،در حالیکیه فرهنیگ غربیی
مدرن حق محور است و به تکلیف بهای اندکی میدهد (.)Hanafi, 2002, 171-187
در هردو فرهنگ نوعی عدم توازن میان حق و تکلیف (حق انسان و تکلیف در برابر خیدا) وجیود
دارد و مفهوم اسالمی و تجددخواهانه حنفی از جامعه مدنی در پی برطر کردن این نقیصه است.
در سخنان خاتمی در دوران هشت ساله اصالحات و بعد از آن شواهد متعددی وجود دارند که بیر
اساس آنها می توان تصور کرد خاتمی به چنین مفهومی از جامعه میدنی گیرایش دارد .ایین الگیو از
جامعه مدنی را می توان بخشی از امری دانست که خاتمی “مردم ساالری دینی” نام می نهد.
جامعه مدینه که به کوشش پیامبر اسالم (ص) پدید آمد ،آن چنان با پیشینه خود و نیز با آن چیه
در ذهنیت مردمان وجود داشت ،متفاوت شده بود که اطالق مدینه فاضله بر آن چندان دور از واقعیت
نمی نمود؛ جامعه ای مبتنی بر ارزش های متعیالی و دارای شاخصیه هیای پیشیرفت؛ چیون امنییت،
فرهنگ ،نظم و آزادی که حرکت شتا ،آلود آن تا سالیان دراز هم چنان بود و زمان زیادی گذشت تا
خمودی و سستی در آن راه یابد .این پیشرفت ،نتیجه و حاصل آموزه های وحیانی ،کنش های نبیوی
و تربیت متعالی نبی مکرم اسالم (ص) بود که با کوشاورد دست پروردگانش به سرعت به بار نشسیت
و با گسترش همه جانبه توانست تمامی ابعاد زندگی مردم را ،از نظر آرامشیی و آسایشیی (فرهنیگ و
تمدن) در بر گیرد .شهر یثر ،که با هجرت پیامبر به آن جا ،نام مدینۀ النبی به خود گرفیت ،پییش از
این در چالشی جدی با اصول ارزشی و مدنی ،در مسییر انحطیاط قیرار داشیت و از حیداقل سیازمان
س یاسی ،فرهنگی و اجتماعی بهره مند بود ،اما در پی اقدامات پیامبر (ص) تحولی بنیادین یافیت و در
اندک زمانی دچار تحولی ژر و اساسی شد؛ شکل گیری حکومت ،تدوین قانوناساسی ،تحقق زمینه
برادری و برابری و در یک کلمه ،پیدایی امکان اراده گری و نیز فرصت بهرهمندی همگیان از حقیوق
انسانی ،همراه با شناخت وظایف و تکالیف ضروری .بدین گونیه مدینیه توانسیت بیه عنیوان شیهری
اسالمی ،نماد جامعه پیشرفته قلمداد گردد.
◊ 218

آینده پژوهی جامعه مدنی در ایران با تاکید بر روش تحلیل الیه الیه علتها◊ ...

بررسی سناریوهای محتمل ،ممکن ،مطلوب
به طور کلی می توانیم چهار چهره مختلف را برای جامعه میدنی در اییران معرفیی کنییم :چهیره
تکنیکی و ابزاری که می توانیم آن را در سازمان های خیریه ،بهداشتی و درمیانی دیید ایین وجیه از
جامعهمدنی قدمت تاریخی برخوردار است و مهم ترین مشخصیه آن بییتفیاوتی سیاسیی و سیاسیت
گریزی است .دومین چهره از جامعهمدنی را می توان جامعه مدنی بهمثابه ابیزار زور و سیلطه بیدانیم.
منظور جامعهمدنی که توسط موسسات و دستگاههای دولتی ساخته می شود .سیومین چهیره جامعیه
مدنی سنتی و بسته است و بعد از آن وجه رهایی بخش جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتمیاعی و
حاصل تغیییر برای ایجاد جامعه مدنی مبتنی بر عدالت و بدون تبعیض و خشونت نگریسته شود.
با توجه به این تیپولوژی از جامعه مدنی و اینکه جامعه مدنی راه بسییار سیخت و پیر از آزمیون و
خطا را در طول تارخ پیموده است میتوان بگوییم با عنایت به پیشرانهای مختلفسیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و بین المللی شکل گرفته ،بیش از هر زمان دیگری میتوانیم به شکل گیری جامعه مدنی در
ایران امیدوار باشیم .جامعه مدنی زمانی می توان به عنوان ییک بیازیگر مهیم در عرصیه سیاسیت و
اجتماع باشد که از یک جامعه مدنی ضعیف به یک جامعه مدنی قوی تبیدیل شیود یعنیی از جامعیه
مدنی در خود ،تبدیل به جامعه مدنی بر خود بشد بدین معنی که از نقش و جایگاه خودش آگاه باشد.
سناریوی ممکن
یکی از سناریوهای مطرح شده در مورد جامعهمدنی که تا حدودی نیز بدبینانه است ادامه وضعیت
موجود است .در این شرایط تنها شاهد جا جایی چند مهیره بیدون تغیییر سیاسیت هیا خیواهیم بیود.
احتمالی دیگری نیز که در این زمینه وجود دارد بازگشت دوباره به حاکمیت دوگانه است؛ وضعیتی که
در دوره اصالحات و دوم خرداد به وجود آمد و مراکز قدرت مانع از پیشبرد برنامههای توسیعه جامعیه
مدنی شدند .در صورت تحقق این سناریو که احتمال آنهم کم نیست ،همان میوانعی کیه در دولیت
هشت ساله آقای خاتمی به وجود آمد با شدت بیشتری تکرار میشود.
سناریوی محتمل
شکل گیری و فعالیت جامعه مدنی در ایران تیابع دو عنصیر اصیلی اسیت  )1شیرایط سیاسیی و
اقتصادی  )2بازیگران عرصه مدنی
با تجربه و تحلیل جامعه و ساختار دولت در ایران و با توجه بیه شیرایط بیه وجیود آمیده یکیی از
سناریوهای محتمل در ایران شکل گیری یک دولت اقتدار گرای بوروکراتیک است که اولویت اول را
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بر توسعه اقتصادی قرار دهد و توسعه سیاسی و اجتماعی را به آینده موکول کند .معموال این دولت ها
سعی می کنند با این منطق فضای سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند و یا به نحوی نیاز به بیاز شیدن
فضای اجتماعی را به تعویق بیاندازند .اگر این سناریو در ایران شکل بگیرد جامعه میدنی دو وضیعیت
خواهد داشت ضعیف و مستقل و دیگری جامعه مدنی قوی و و غیر مستقل .به نظر میرسد که امکان
تحقق این سناریو با توجه به شرایط موجود در جامعه و شرایط بین المللی بسیار می تواند وجود داشته
باشد .یکی از عوامل زمینه ساز این موضوع بحک مسئله هسته ای و تحریم ها است .اگر نگاه خیوش
بینانه بهحل موضوع هسته ای و شکل گیری برجام داشته باشیم به نظر می رسد رفع تخریمها زمینه
را برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و به تبع آن شرایط بهتر برای فعالیت سازمانهای مدنی را فراهم
آورد.
سناریو آینده مطلوب
یکی از مهم ترین مباحثی که در بحک جامعه مدنی در ایران مطرح می شود این است که جامعیه
مدنی برخاسته از فرآیند تحوالتفرهنگی و تاریخیغر ،است و این شرایط از نظرماهوی و ساختاری
با جوامع دیگر به ویژه جوامع اسالمی بسیار متفاوت است .بنابراین اگر بخواهیم جامعه مدنی با وجیه
رهایی بخش و عقالنی در جامعه شکل بگیرد باید به شرایط سیاسی و اقتصادی و به ویژه اجتماعی و
فرهنگی عنایت ویژه کرد .در سناریوی قبل درباره وضعیتسیاسی و اقتصادی بحک شد امیا بیه نظیر
می رسد با توجه به حاکم بودن تا حدود زیادی فرهنگ سیاسی غیر مدنی در جامعه ایران و بیا توجیه
به عنصر فرهنگ دینی و نقش غیر قابل انکار مذهب به ویژه بعد از وقوع انقال ،اسیالمی در اییران
نمیتوان ساده از کنار آن گذشت .پیروزی انقال ،اسالمی بهعنوان یک شگفتی ساز نقش بسیار مهمی
را در این زمینه ایفا نمود که دین و فرهنگ مذهبی منبع و سنگ بنای بسیاری از تحوالت سیاسیی و
اقتصادی باشد.
شکل گیری جامعه مدنی بدون توجه به فرهنگ به ویژه فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه امکیان
پذیر نیست .می توان چندین نوع از جامعه مدنی را در آینده مطرح کرد
 –1جامعه مدنی با توجه به مولفه های فرهنگ غربی
 -2جامعه مدنی مبتنی بر فرهنگ بومی – ایرانی
 -3جامعه مدنی مبتنی برفرهنگ اسالمی
 -4جامعه مدنی مبتنی بر جمع مولفه های فرهنگ ایرانی – اسالمی
همانطور که ذکر آن رفت سه دیدگاه درجامعه ایران پیرامون جامعه مدنی وجود دارد:
 -1سنت گرایی دینی
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 -2نوگرایی دینی
 -3نگاه جامعه شناسانه
در این میان به نظر میرسد نگاه نوگرایی دینی که ،تضاد میان جامعۀ دینی و جامعیۀ میدنی را رد
می کند و بر این باور است که در واقع ،جامعۀ مدنی یک شیوه و یک مقولۀ روش شناختی اسیت ،امیا
جامعۀ دینی مقوله ای ایدئولوژیک است .به تعبیر دیگر ،دین برای جامعه ،ایدئولوژی یا منبیع و مأخیذ
حقیقی و ارزش است و حال آن که مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار میآید.
می توان جامعۀ مدنی را ،به عنوان روشی در خدمت جامعۀ دینی ،به مثابۀ جامعه ای ایدئولوژیک قیرار
داد و بدین ترتیب ،تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت .در این صورت جامعۀ میدنی،
جامعۀ مدنی دینی است.
با عنایت به اینکه دین و فرهنگ اسالمی نقش بسیار مهمی در جامعه ایران دارد به نظیر میرسید
تحقق آرمان شکل گیری جامعه مدینه النبی که دارای مولفهای جامعه مدنی رهایی بخیش از جملیه
حاکمیت قانون ،حقوق شهروندی ،عدالت ،پاسخگو بودن ،اعتماد و ...می تواند به عنیوان ییک آینیده
مطلو ،در مورد جامعه مدنی در ایران قرار بگیرد.
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نتیجه گیری:
انقال ،مشروطیت و رویدادهای آن ،سرآغاز تاریخ نوین ایران است .در فاصله سالهای میان این
رویداد تا اکنون ،جامعه ما از هر لحا دگرگون گشته است .این دگرگونی عمیق اجتماعی آثاری تناقض
گون در جامعه برای دستیابی به جامعه مدنی به بار آورده است .از یک سو ،زمینه های الزم برای
شکل گیری جامعه مدنی را فراهم آورده؛ از سوی دیگر موانع رشد آنرا افزون تر نموده است جامعه
ایران در یک صد سال گذشته در معرض رشد فزآینده برنامه های نوسازی اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی بوده است و از منظر فرآیندهای نوسازی جامعه ی مدرن است .اما اگر از منظر منظومه ای
جامعه مدنی به جامعه ایران نگاه کنیم نشان می دهد که بخش مدنی در جامعه غلبه ندارد بلکه بسیار
نحیف است .هر چند در مقاطعی از تاریخ پر فراز و نشیب ایران شاهد رشد و گسترش نهادهای مدنی
بسیاری بوده ایم اما هرگز شاهد شکل گیری جامعه مدنی قوی و کارآمد که رسالت اصلی خود در
رسیدن به توسعه سیاسی و دموکراسی انجام دهد را ندیده ایم .اما ادامه این روند با توجه به پیشران
ها و تغییرات که در جامعه ایران شکل گرفته است و در این پژوهش ذکر آن رفت به نظر می رسد
چندان امکان پذیر نباشد .در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل الیه به الیه علتها سعی در ارایه
تصویری کامل از شرایط جامعه مدنی تحلیل روند آن و همین طور ارایه سناریوهای پیش روی جامعه
مدنی در ایران آینده پرداختیم.
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