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Abstract  

 
As a public and managerial field, Civil society has political, cultural, 

economic, and social origins to achieve the guarantee of freedomand human 
dignity as a natural right and a valuable supervisory institution and its 
supervisory role as a particular task concerningthe type and scope of 
supervision is focused by a democratic society. Therefore, in the present 
study, we examine the current Barriers to civil society development. The 
descriptive-library method has been used to collect information in this 
research, and the analytical method has been used to obtain the result. The 
findings of the study showed that since in recent years this category and its 
various dimensions have been paid much attention to, there are still 
obstacles to its spread in society, including the impact of atheistic thoughts 
on civil society. And the constituent elements of its dependence on 
foreigners, the existence of individual and government-affiliated regime 
parties, public pessimism and ignorance of the position of civil society and 
its constituent elements, including parties, and the lack of fundamental 
changes in the formulation and the confrontation between tradition and 
modernity. In general, it can be concluded that civil society is an important 
and fundamental category in realizing the rights and needs of the people, so 
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its development and removal of obstacles to its expansion are important and 
it is necessary that at the macro-level of regulation, more attention should be 
paid to it. 
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  جامعه مدني با تمركز بر ايرانشناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط

  
 24/12/1399: تاريخ دريافت         1فيصل حميدي

  26/2/1400: تاريخ پذيرش          2 علي اكبر اميني
  3ياسر كهرازه

  چكيده
جامعه مدني به عنوان حوزه عمومي و نظارتي با خاستگاه سياسي، فرهنگي، اقتصادي و 

زادي و كرامت و ارزش انساني به عنوان اجتماعي به منظور رسيدن به حفظ و تضمين حقوق آ
بنابراين در پژوهش . حق طبيعي و يك نهاد ارزشمند نظارتي از اهميت خاصي برخوردار است

حاضر سعي بر آن است كه موانع موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني مورد مطالعه قرار 
نه اي و جهت در اين پژوهش جهت گردآوري اطالعات و داده ها از روش كتابخا. گيرد

هاي تحقيق نشان داد يافته. كيفي استفاده شده است-دستيابي به نتيجه نهايتاً از روش تفسيري
هاي اخير بسيار به اين مقوله و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است  كه با توجه به اينكه در سال

: توان به رد ميباز هم موانعي بر سر راه گسترش آن در جامعه وجود دارد كه از جمله اين موا
تأثير افكار الحادي بر جامعه مدني و عناصر تشكيل دهنده وابستگي آن به بيگانگان، وجود 
احزاب رژيمي فرد محور و وابسته به دولت، بدبيني و ناآگاهي عامه مردم نسبت به جايگاه 

در اي و اساسي جامعه مدني و عناصر تشكيل دهنده آن از جمله احزاب و عدم تغييرات پايه
                                                                 

 ، ايراندانشجوي دكتري علوم سياسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمي، زاهدان. 1

  )نويسنده مسئول(. گروه علوم سياسي، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران. 2
 amini.aliakbar@yahoo.com: ايميل

 استاديارگروه علوم سياسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمي، زاهدان، ايران. 3
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-توان نتيجهبه طور كلي مي. هاي اجتماعي، و مقابله بين سنت و تجدد اشاره نمودبنديصورت

گيري كرد كه جامعه مدني در تحقق حقوق و رفع نيازهاي مردم به عنوان يك مقوله مهم و 
رود لذا توسعه آن و از بين بردن موانع بسط آن از اهميت برخوردار است و اساسي به شمار مي

  . هست كه در سطح كالن تنظيم قوانين، به آن بيشتر توجه گرددنياز 
  

  . جامعه مدني، موانع جامعه مدني، حقوق شهروندي، ايران:واژگان كليدي
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 مقدمه و بيان مسئله

هاي مشترك اجتماعي و سياسي  واژه شهروندي مفهوم بسيار مفيدي براي تحليل جريان
ها و مشاركت، عناصر حياتي و محوري هر ها، حق ليتهاي آن از قبيل مسو زيرا كه مؤلفه. است

لذا چنانچه فردي احساس تعلق به هويت . باشدنظامي كه مدعي دمكراتيك بودن است، مي
خود را به عنوان شهروند داشته باشد، آنگاه مشروعيت حكومت به شكل جدي تضمين خواهد 

از . د برقرار باشند و بهبود يابندتواننهمچنين در اين ارتباط نهادهاي سياسي موجود مي. بود
هاي شهروندي انكار شود يا بسته بماند، حكمراني نيز ناپايدار طرف ديگر چنانچه ارزش

اجتماعي كه در دهه هاي اخير، توسط –يكي از اصطالحات و عبارات سياسي . خواهد شد
 استفاده واقع متخصصان و انديشمندان حوزه مربوطه  بسيار مورد توجه و دائر مدار تمركز و

توجه به جايگاه جامعه مدني در كشور حائز اهميت . باشدشده است اصطالح جامعه مدني مي
هايي كه به وضعيت زندگي مردم است، زيرا از منظر دموكراسي مشاركتي در رابطه با تصميم

مرتبط است، بايد سهيم باشند، بنابراين انسان شهروندي است كه جايگاه و حقوق مشخصي 
نهاد . هايي متفاوت يافته استپديده شهروندي در بسترهاي مختلف اجتماعي صورت. ددار

شهروندي را بايد جزيي اساسي از مجموعه نهادهايي دانست كه منظومه نهادي جامعه مدرن را 
.  ملت دارد-هاي مدرني چون شهرنشيني و دولتسازند و از اين رو رابطه نزديكي با پديدهمي

نظران نهادمند شدن شهروندي را از شروط الزم براي تحقق مدرنيته بلذا برخي از صاح
نظر از مذهب، نژاد، گام اول در محقق شدن دموكراسي مشاركتي، صرف. اندسياسي دانسته

. باشدتأمين كامل حقوق سياسي و نمايندگي براي تمام اقشار جامعه مي.. زبان، رنگ پوست و 
ه هر دليل از اين حقوق محروم شوند و يا به هر دليلي در چنانچه قسمتي از مردم يك جامعه ب

شود تا فلسفه دموكراسي مشاركتي مورد فشر خاصي تبعيض ناروايي صورت گيرد باعث مي
 در اين زمان يكي از ابزارهاي تحقق بخشيدن به فلسفه دموكراسي مشاركتي، .زير سوال برود

توانند خودگردان شوند جامعه مدني تأثير هاي انساني ببراي اينكه ظرفيت. جامعه مدني است
. تواند تأثير داشته باشدجمعي ميبسزايي دارد و با استفاده از نمايندگي سياسي بر كارهاي دسته

ها و تواند نقش زيادي ايفا كند و از طريق كانالجامعه مدني در بهبود سرمايه اجتماعي مي
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هاي انمندي شهروندان شده و در نتيجه ارگانمنابع اطالعاتي الزم، باعث باال بردن ميزان تو
جامعه مدني موجب باال رفتن تفكر و ارتباطات عمومي . دولتي را مجبور به پاسخگويي نمايد

ها و زني، تشكيل ائتالفهاي مذاكره، چانههاي سياسي، مهارتتواند با ارتقاي مهارتشده و مي
توان به اهميت و جايگاه جامعه مدني و ن شد ميبنابراين از مطالبي كه تبيي. را افزايش دهد... 

تواند در تحقق حقوق و رفع نيازهاي مردم به عنوان محوري اساسي در كشور نقشي كه مي
از آنجايي كه جامعه مدني در احياي حقوق عامه و شهروندان نقشي . داشته باشد پي برد

و مسائل و موضوعات مرتبط با ابعاد مختلف اين بحث . كندچشمگير و غيرقابل انكار ايفا مي
آن از جمله موانع گسترش جامعه مدني در ايران، مورد كندوكاو بايد قرار گيرد زيرا بيش از 

گرايي، نهادهاي مدني و استقرار جامعه مدني در يك قرن است كه مباحث مربوط به قانون
ت زيادي در اين در اين مدت تحقيقات، مقاالت، سمينارها و مطالعا. كشور ايران مطرح است

خصوص صورت گرفته، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بوده، عدم استقرار روابط، مناسبات 
بنابراين در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه موانع موجود بر . و نهادهاي مدني بوده است

  . سر راه گسترش جامعه مدني مورد مداقه واقع شود
  

  چهارچوب نظري و تعاريف مفاهيم
   جامعه مدنيمفهوم

 متفاوت به كار رفته ي در پنج معناياسي سشهي در اندي مفهوم جامعه مدنيخي تارجنبهاز 
باشد و در در انديشه ارسطويي جامعه مدني به معناي دولت در مقابل خانواده مي) 1: است

از منظر افرادي ) 2 باشدانديشه اصحاب به معناي قرارداد اجتماعي در مقابل وضع طبيعي مي
مانند آدام فرگوسن در كتاب درباره تاريخ جامعه مدني منظور جامعه متمدن در مقابل جامعه 

 از منظر )4 باشداز منظر هگل منظور شكل اوليه كامل شدن دولت مي) 3 باشدابتدايي مي
ها ي طبقاتي ماركس مفهوم جامعه مدني عبارت است از حوزه روابط اقتصادي و مادي و عالقه

 لي از روبنا و مركز تشكقسمتي يجامعه مدناز منظر گرامشي ) 5ر مقابل دولت  و اجتماعي د
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: 1399 ، و همكارانزاده قاضي(باشد مي طبق حاكمه ي فكري هژمونا يكيدئولوژيقدرت ا
118 .(  

آنچه امرزوه انديشمندان درباره معنا و كاربرد جامعه مدني بر آن اتفاق نظر بيشتري دارند و 
گويند جامعه مدني بخشي از زندگي كند اين است كه مي در ذهن خطور ميبيشتر اين معاني
ها و ها، اصناف، احزاب، گروهها  كه مستقل از دولت است و در قالب انجمنعمومي انسان

). 35: 1399، يرزاييم(يابد و حلقه وصل بين فرد و دولت است مجامع فرهنگي جريان مي
 عنصر اول عبارت است از -1: شوده مدني شمرده ميمطابق اين معنا سه عنصر براي جامع

هاي پر رونق عنصر سوم شبكه. 3. هاي عمومي مستقل  عنصر دوم رسانه-2. اقتصاد بازار
ها و مؤسسات هاي زندگي اجتماعي اعم از انجمنهاي خودجوش در تمام زمينهتشكل

 از جامعه مدني است و بر بنابراين آنچه مورد نظر. خصوصي يا مدني، فرهنگي و يا اجتماعي
ها و مؤسساتي است كه حلقه وصل بين دولت و ملت است و آن وفاق بيشتري هست، سازمان

وار جامعه توده). 88: 1398 و كرد، خرمشاد(وار قرار دارد اي و تودهدر مقابل جامعه توده
ها در تودهاي است كه همبسته نيست و از مشخصات جوامع توتاليتر است، جوامعي كه جامعه

هايي از گيرد مانند تودهكند و به كار ميها را بسيج ميآن در خدمت دولت هستند و دولت آن
اي هدف دولتمردان اين است كه در جامعه توده. سازندشن و ماسه كه از آنها يك ساختمان مي

 طريق فرد را به خدمت خود بگيرند؛ در مقابل مفهوم جامعه مدني در واقع اين  است كه از
رسد و سازد و دولت به قدرت ميسازمان و تشكل و حزب از پايين به باال دولت را مي

هاي گيرد كه از اين سازمانهاي مستقل شكل ميگفتمان بين دولت و ملت از طريق اين سازمان
پس جامعه مدني به وجود آورنده و تأسيس . كنندمستقل نيز به عنوان جامعه مدني تعبير مي

هاي مستقل دولت مولود اين جامعه و اين سازمان. شودولت به معناي معاصر آن ميكننده د
عالوه بر اين معني از جامعه ). 84: 1374 ،بشريه(اي است است و اين برخالف جامعه توده

مدني، در سير و تحول و تكون خود جامعه مدني يك معناي ديگري نيز به خود گرفته است، 
 مدني بيشتر حقوق ملت و به تعبير ديگر حقوق شهروندان و حقوق گويند جامعهوقتي كه مي
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ها، افراد شهروند مطرح است حقوق ستيزن شيپ، ستيزن. افراد تابع يك كشور مطرح است
  ). 196: 1399ساجدي و همكاران، (

كند كه جامعه مدني مانند نظام حاكم بر بازار هگل در تعريف جامعه مدني چنين تبيين مي
به نظر الكسي دوتوكوبل ). 96: 1384گرامشي، (شود  آن مبادله كاال و كار انجام مياست كه در

هاي داوطلبانه است كه دولت نقشي در  از نهادهاي مستقل و انجمنجامعه مدني يك مجموعه
كنند گيري آنها ندارد اما تهادهاي اجتماعي متناسب با دموكراسي از اين نهادها حمايت ميشكل

دو دسته معنا و تعريف وجود  يامعه مدندر ايران براي ج). 730: 1398هنگي، شياري و فر(
عبارت است از  ،يجامعه مدنباشد دسته اول كه به اعتقاد محققين تعريف بهتري ميدر : دارد

، شفاف، حافظ حقوق مردم، مبتني بر حاكميت ملي، توزيع كننده  است قانونمندياجامعه
 تعريف نيدر ا.  و شوراها و مبتني بر قراردادهاي اجتماعيقدرت بر اساس چهارچوب احزاب

 ،عليجاني(اشاره دارد  به كل جامعه شوداستفاده مي ياصطالح جامعه مدنزماني كه از واژه 
بر اساس اين تعريف جامعه مدني يك شهر آرماني است و از آنجا كه جوامع  ).10: 1392

گيريم در اين جوامع، ه دارند بنابراين نتيجه مياطراف و جامعه ايران با اين تعريف زياد فاصل
 در ادبيات سياسي  كهيجامعه مدنديگري از  فيتعربر اساس  اما. جامعه مدني وجود ندارد

 ي فضاي عبارت است از، جامعه مدنانداكثر محققين آن را تاييد كرده غرب حاكم بوده و
جه به مطالب فوق، جداي از دخالت با تو ).198: 1381 ،مك لين( دولت و خانواده بين موجود

- مي ي از روابط اجتماعيا حوزهيجامعه مدنهاي عمومي، مستقيم دولت و در تركيب با ارگان

باشد مي ياسي قدرت سمكاني برايدولت و  ي قدرت اجتماعمكاني براي يجامعه مدن. باشد
 جامعه مدني داراي دو توان چنين عنوان كرد كهبنابراين به طور كلي مي). 567: 1382 ،بشريه(

هاي به وجود آورنده دولت مثل احزاب، اصناف و معنا است، يك معنا؛ عبارت است از سازمان
كه حلقه رابطه بين دولت و ملت هستند و ) احزاب اعم از احزاب سياسي است(اقشار ديگر 

كه و يك معناي دومي دارد جامعه مدني در سير تطور خود . اين معناي سازماني آن است
شود مساوي با حقوق شهروندان، اين يك نگرش حقوقي، سياسي است به جامعه مدني مي

ترين توان گفت كه در كامللذا مي. جامعه مدني كه جامعه مدني با حقوق ملت هم رديف است
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تعريف و تبيين معنايي از جامعه مدني، دو ركن اساسي و اصلي وجود دارد يكي بحث حقوق 
  .  است... هاي  سياسي وحزاب، اصناف و تشكلملت و ديگري وجود ا

  
  نقش جامعه مدني در استيفاي حقوق شهروندي

هاي مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندي نقش بسيار پررنگي  سازماندر جامعه مدني
هاي حالي كه در ايران براي ايجاد تشكلدر .دارند و اين نقش بايد به رسميت شناخته شود

 دارد، در سطح دنيا اين نهادهاي مدني حلقه واسط بين شهروند و مردم نهاد قانون وجود
حكومت هستند و به صورت مستقل و با قدرت، حقوق شهروندان و تعهدات حاكميت را 

تقويت جوامع مدني مكمل منشور حقوق شهروندي است كه به صورت . كننددنبال مي
زايش اعتماد اجتماعي منجر غيرمستقيم به نزديكي بين حكومت و شهروندان و در نهايت اف

در  بحث احزاب كه از مباحث مهم حوزه علوم سياسي است، ).10: 1392 ،عليجاني( شودمي
توان گفت رابطه احزاب و حقوق عمومي در واقع مي .گنجدعالم حقوق در حقوق عمومي مي

مي به طوري كه حق بر تشكيل و فعاليت احزاب در زمره حقوق عمو يك رابطه دوسويه است؛
استيفاي حقوق . كننداست و از طرفي نيز احزاب در تحقق حقوق عمومي نقش مهمي ايفا مي

شود؛ از عوامل هاي آن محسوب ميعمومي به ويژه حقوق شهروندي كه از زير مجموعه
يابي شهروندان به حقوق شهرونديشان در كشورهاي از طرفي دست .باشددستيابي به توسعه مي
نياز تحقق توان گفت تحقق حقوق شهروندي پيشرو مي از اين. استتوسعه يافته بيشتر 

 ، هستندثيرگذارأاز آنجا كه احزاب در تحقق حقوق شهروندي ت .باشدتوسعه در كشورها مي
، ياحمد (شودتوان گفت توسعه احزاب منجر به توسعه حقوق شهروندي در جامعه ميمي

تواند در استيفا و ارتقاي حقوق ي كه ميهاي جامعه مدناز جمله زيرمجموعه). 45: 1393
ها در هاي روشن فكري است كه به تعبير برخي اين كانونشهروندي نقش داشته باشد كانون

توان به اند كه مي در كشور نقش داشته1384 الي 1376هاي جنبش اصالحات سال ايجاد زمينه
اشاره نمود ... كري ديني وهايي از قبيل كانون روشن فكري ديني روحاني و روشن فكانون

هايي كه در جامعه مدني براي استيفاي ها و سازماناز ديگر گروه). 211: 1381پور،  جاليي(
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توان آنها را به هاي غير دولتي هستند كه ميحقوق شهروندي فعاالنه در صحنه هستند سازمان
- تأثير بر سياستهاي واقعي جامعه مدني در ايران به حساب آورد كه برايعنوان سازمان

هاي خاص و ايجاد حمايت اجتماعي مرتبط با هاي مربوط به موضوعگيريها و تصميمگذاري
هاي غيردولتي كه كنند از جمله سازمانهاي هم فكر تالش ميها در ميان مردم و سازمانآن

- اههاي فرهنگي، هنري و باشگهايي نظير انجمنتوان به تشكلگيري آموزشي دارند ميجهت

اي و هنري و فرهنگي هاي فني و حرفهها، موضوعهاي دختران اشاره كرد اين گروه از سازمان
ها براي اين سازمان). 195: 1397 و سعيدي، زيباكالم(دهد را به شهروندان آموزش مي... و 

همانطور كه . كننددفاع از حقوق و اعضاي خود و شهروندان در مقابل دولت فعاليت مي
ها و احزاب فعال در جامعه مدني از طرق مختلف در ارتقا و د اصناف و تشكلمالحظه ش

نقشي كليدي ... استيفاي حقوق مردم در قالب، حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق شهروندي و
هايي خاص انجام ايفا كرده و به طور مستقيم و غير مستقيم در اين راستا عمل نموده و فعاليت

توان چنين تشريح ش جامعه مدني در استيفاي حقوق شهروندي ميدر ارتباط با نق. دهندمي
هاي موفق در كشورهاي مختلف دنيا، براي استيفا و بر اساس تجربهرسد نمود كه به نظر مي

هاي غيردولتي، احزاب و ارتقاي حقوق شهروندي بايد جوامع مدني شامل مطبوعات، تشكل
تواند نقش خود را ايفا ي از اين طريق مي و جامعه مدنهاي مختلف صنفي تقويت شودگروه
  . كند

  
  پيشينه تحقيق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، مشاهده گرديد كه در خصوص شناخت موانع موجود 
بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدني با تمركز بر ايران مطالعات اندكي صورت گرفته است 

 و فرهنگي سياسي، متغيرهاي ساير با آن طارتبا و مدني جامعه و دولت با ارتباط و نيز در
كه به آنها مختصراً  است گرفته صورت هايپژوهش مستقيم،غير و مستقيم طور به اجتماعي
گيري احزاب و در زمينه شكلدر مطالعه خود ) 1399(ساجدي و همكاران . گردداشاره مي

پرداختند و  و بررسي  بحث بهاهدافي كه احزاب سياسي و جامعه مدني به دنبال آن هستند،
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دار باشد و جوامع مدني عهدههاي مدني ميهاي انسان در عرصه بسياري از فعاليتدريافتند كه
 و دريافتند كه باشدترين نهادها مياين وظايف هستند، از اين رو، جامعه مدني از اساسي

-  اما اساساً سازمانتوان گامي به جلو در تقويت جامعه مدني ايران دانست،انقالب اسامي را مي

علت اين امر، . ها و نهادهاي مدني به مفهوم متداول آن، هنوز در ايران توسعه نيافته است
زاده  قاضي.باشدامنيتي مي -ي نگاه سياسيها و قرار دادنشان زير سايهمحدودسازي فعاليت آن

 در جمهوري كاربرد نظريه كوانتوم در تحليل جامعه مدنيدر مطالعه ) 1399(و همكاران 
اي و  از روش كوانتومي به عنوان رويكردي فرارشته، به اين نتيجه دست يافتند كه اسالمي ايران

گفتماني، براي تحليل وضعيت جامعه مدني در -تفهمي-شناسي توصيفي تلفيقي از روش
برداري شد و با تحليل كوانتومي، نشان داده شد كه تحت تأثير  جمهوري اسالمي ايران بهره

قطعيت و درهم  اي، خاصيت غيرجايگزيدگي، عدم زارهاي نوين ارتباطي، ارتباطات شبكهاب«
. كرده است ، سطح بازيگريِ كنشگران فروملي و ملي، نوسانات بسياري را تجربه »تنيدگي

مدني مشاركتي   همچنين، نتايج پژوهش نشان داد كه اين وضعيت، به معناي تحقق جامعه
جهش «كه همانند تأثيرات  اجتماعي درحال وقوع است» نتوميكوا جهش«نيست؛ بلكه نوعي 

مدت، وضعيت  كند و در كوتاه اي به جامعه تحميل تواند تبعات ناخوسته ، مي»ژنتيكي
شياري و فرهنگي . دنبال داشته باشد مدت، فرو ريزش اجتماعي را به ، و درميان»هنجاري بي«
 كه اساساً سياست چه تأثيري ندؤال بوددرصدد پاسخگويي به اين سدر مطالعه خود ) 1398(

 .ي مدني منتج از آن در ايران داشته استي سياسي و به دنبال آن، تحقق جامعهبر روند توسعه
به  وابستگي دولت به نظام ايل تباري، رويكرد مبتني بر تابعيتنتايج اين مطلعه نشان داد كه 

معيوب ناشي از روشنفكران ناكارامد، از پذيري، عدم تكثّرگرايي و روشنفكري آحاد جامعه، هم
ي سياسي و به تبع آن، عدم تحقق جمله علل عمده و مؤثر در عقيم ماندن فرايندهاي توسعه

ي مدني در ايران بوده است كه يا بر دولت تحميل شده يا به عنوان سياست متخذه از جامعه
ي به منظور تحقق توسعهي فعاليت و تالش دولت را سوي آن در كشور اعمال شده و عرصه
تفكرات جديد خود را در ) 1974(جان الك و هابز . سياسي در كشور محدود كرده است

كنند كه تاسيس جامعه مدني و سياسي را بيان مي» دو رساله در باب حكومت مدني«كتاب، 
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ظر ها با صرف نهاي ناشي از وضع طبيعي داشته است كه در آن انسانبهترين درمان نابساماني
كردن از آزادي، مالكيت و ديگر حقوق طبيعي خود از آزادي و حقوق مدني بهره مند مي 

يكي از . به عقيده وي حكومت و قدرت فردي هر دو بايد در جامعه مدني محدود باشند. شوند
است، يعني مجموع نهادهايي ) مستقل(مهمترين وجوه توسعه سياسي نيز، وجود جامعه مدني

بشيريه .  از دولت به نقد حاكميت مي پردازند و حامي آزادي هستندكه بدون كمك گرفتن
گويد، امروز جامعه مدني در مقابل دولت به مي» جامعه شناسي سياسي«، در كتاب )1374(

-شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از روابط اجتماعي اطالق ميحوزه

گيرد، جامعه هاي خصوصي و مدني را در برميكلاي از نهادها، موسسات، انجمن مسها و تش
، در )1363(مجتهدي . مدني حوزه روابط اجتماعي و دولت حوزه ي روابط سياسي است

گرايي، قصد دارد كه به نويسد، كانت با زيرسوال بردن تجربهكتاب فلسفه نقادي كانت، مي
قيقت نيست و آنچه هست آموزد حانسان دوران روشنگري بفهماند كه آنچه او از تجربه مي

بنابراين در همين خصوص تعدادي از انديشمندان بر اين عقيده . علم، دانش و اخالق است
هستند كه گرايش كانت سبب شده بيشتر به متفكري فردگرا بدل شود و چه در ترسيم تفكرات 

وانع خود درباره جامعه مدني و دولت و چه در مورد انديشه در حيطه بين المللي نتواند م
  . هاي افراد باشدحقوق و خواسته

  
  فلسفه سياسي جامعه مدني در ايران

 عبارت  واقعهك ي:در نظر گرفته شود تعامل كنش و ساختار ي، حاصل جامعه مدنچنانچه
، باشدشوند به عبارت ديگر يك لحظه شدن مياست جايي كه كنش و ساختار با هم منطبق مي

 واقعه و لحظه شدن به  رابطهراني دولت در اياسي سشهي كه در اندگفت در اين هنگام بايد
 و نقش انسان را از گاهي نگاه جااين معموالًنگاهي بستگي دارد كه به نوع انسان شده است و 

: 1397زاهد زاهداني، (كند مشخص ميامعه ج در انسان و نوع مداخله تيفي ك،زانينظر م
 و دولت از قبل فرد فرمانروا و فرمانبر با بين رابطهي اسي ستفكر در هر گر،ي دني؛ به سخ)172
چنانچه .  استمعلوم سياسي كامالً و چهارچوب مشاركت و نقش افراد در عرصه شده فيتعر
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از جنبه قومي نگاه شده كه به انسان گردد به تاريخ گذشته ايران مراجعه شود، مشاهده مي
در كند كه به اين موضوع اشاره مي، باشد ميه خدايكه شاه سا«:  اصلني ااست؛ به عنوان مثال

 كشور مردم و بر روي زمين نيز شاه اين حق را دارد دارد، تي بر بشر الوهپروردگار كه يحال
: 1395 ،و هاشمي زاده ملك(» اعتقاد دارندفقها يا برخي . هيچ اختيار و قدرتي ندارنددر برابر او 

92.(  
بنابراين نياز دارد كه به او .  استو درمانده ناتوان، نادان ي، انسان موجوداز اين ديدگاه
رغم بلوغ فكري الزم است كسانيكه فاقد اين نقايص هستند او را رهبري و كمك شود و علي

شود و حق اقتدار به افرادي با توجه به اين مطلب بحث اقتدار و قدرت مطرح مي. هدايت كنند
 و شرع ي منابع مذهبي از سواد ي دارنتيت مشروعن از جانب ساشود كه ياختصاص داده مي

 ران،ي اچهارچوب ساختاريدر بر اين اساس . )37: 1395بيات و همكاران، (شوند مي دأييت
 بر جامعه ي بر اقتدار خاندانهيتكيك نفر به عنوان سلطان زمام امور را در دست دارد و با 

در ). 72: 1363دي، مجته(يابد  از طرف نظام مذهبي حاكمي مشروعيت ميايكند، يحكومت م
آيد اما باشند بنابراين الزاماتي براي افراد به وجود ميجامعه ايران خدا و پيامبر داور نهايي مي

در جامعه مدني غرب اكثريت مردم داور نهايي هستند بنابراين رابطه كنش و ساختار و تالقي 
  ).120: 1389 اي،سبزه(است   گيري جامعه مدني از نوع غرب شده  اين دو موجب شكل

  
  موانع موجود بر سر راه توسعه و گسترش جامعه مدني

-فلسفه زيربنايي دموكراسي مشاركتي آن است كه مردم بايد در تصميماتي كه به زندگي آن

ها مربوط مي شود، سهيم باشند، لذا انسان به عنوان يك شهروند با حقوق و جايگاه مشخص 
يابد ه عرفي سياست به تمام نهادها گسترش ميمطرح است و مفهوم شهروندي از وراي حوز

تقدم در تحقق دموكراسي مشاركتي تأمين حقوق كامل ). 193: 1399ساجدي و همكاران، (
ي قشرهاي جامعه، صرف نظر از مالحظات قومي، رنگ، زبان، سياسي و نمايندگي براي همه

 باشد به هر دليلي بخشي از اگر قرار). 195: 1397 و سعيدي، زيباكالم(است ... مذهب ، نژاد و
جمعيت يك جامعه از اين حق محروم باشد و يا تبعيض ناروايي به هر عنوان در مورد گروه 
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جامعه مدني به عنوان . رودخاصي اعمال شود آنگاه فلسفه دموكراسي مشاركتي زير سوال مي
  :داردي زيادي برهاهاي زير گامتواند از طريق زمنيهابزار مهم تحقق دموكراسي مشاركتي مي

 هاي انساني براي خودگرداني اثربخش است جامعه مدني در ارتقا و حمايت از ظرفت
: 1381پور،  جاليي(تواند از طريق نمايندگي سياسي بر روي اعمال جمعي تأثيرگذار باشد و مي
211.( 

 تواند از طريق مشاركت شهروندان سطح اعتماد و همكاري را افزايش جامعه مدني مي
اده و با افزايش مشاركت سياسي و رقابت سياسي، حقوق و تكاليف سياسي مردم را روشن د

ي اجتماعي نقش بسزايي ايفا نمايد و تواند در تقويت سرمايههمچنين جامعه مدني مي .سازد
ها و منابع اطالعاتي الزم، توانمندسازي شهروندان را افزايش و نهادهاي دولتي را با ايجاد كانال

 ).732: 1398شياري و فرهنگي، (و نمايد پاسخگ

 ي عامه شود و به عنوان نمايندهجامعه مدني باعث ارتقا تفكر و ارتباطات عمومي مي
زني، تشكيل هاي مذاكره، چانههاي سياسي، مهارتتواند با ارتقاي مهارتمردم عمل كند و مي

  .)92: 1395 ،و هاشمي زاده ملك(را افزايش دهد ... ها وائتالف
-توان به اهميت و جايگاه جامعه مدني و نقشي كه ميبنابراين از مطالبي كه تبيين شد مي

تواند در تحقق حقوق و رفع نيازهاي مردم به عنوان محوري اساسي در كشور داشته باشد پي 
- در ادامه به طرح و تبيين موانع موجود بر سر راه بسط جامعه مدني و سپس به تشريح راه. برد

  :رش جامعه مدني در ايران پرداخته خواهد شدهاي گست
عدم اصالحات الزم  و اساسي در فرماسيون اجتماعي و تقابل ميان جامعه سنتي . 1

  )تجدد(قديم و جامعه جديد امروزي 
توان را مي ... از موانع مهم رشد و گسترش جامعه مدني و به دنبال آن توسعه احزاب و

ي در فرماسيون اجتماعي، و مقابله بين سنت و تجدد عنوان اي و اساسعدم وجود تغييرات پايه
 و 1كلين(گيرد كرد كه به علت عدم تغييرات محدودي كه در اين زمينه صورت گرفته و مي

هاي تاريخي موفق نبودن  ؛ با اين توضيح و تشريح كه يكي از ريشه)72: 2019همكاران، 
                                                                 
1 Klein 
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احزاب در ايران آن است كه بر جامعه مدني و عدم گسترش آن و همچنين عدم موفقيت 
خالف اروپاي پس از دوران رنسانس در ايران تغيير و تحوالت صورت بندي هاي اجتماعي 

اما در اروپاي پس از رنسانس، در پي ). 10: 1392 ،عليجاني(زيربنايي و بنيادي نبوده است 
 اجتماعي متفاوتي هاي داري، گروه رخدادهايي از قبيل زوال فئوداليسم و بروز و حضور سرمايه

پديدار شد كه هر يك جهت رسيدن به قدرت سياسي و به دست آوردن سهم بيشتري از 
هاي اجتماعي در بنديدر صورتي كه صورت. كردند درآمدهاي اقتصادي، با هم رقابت مي

كشور ايران تا نيمه قرن بيستم دستخوش تحوالتي آنچنان نشد و پايه و زيربناي اقتصاد ايران 
. )96: 1384گرامشي، (كرد  ترين كارفرما عمل مي ن، دولتي بوده و دولت به عنوان بزرگهمچنا

توسط رژيم شاه با هدف اضم حالل نظام  1340 حتي اصالحات ارضي، كه در اوايل دهه
 رعيتي انجام شد و در آن بيشتر كسب وجهه براي رژيم مد نظر بود، نتوانست در آن -ارباب

از موانع ديگر  .)198: 1397 و سعيدي، زيباكالم(ي ايجاد كند فرماسيون تغييرات چندان
تاريخي، اجتماعي و سياسي كه هميشه در جوامع سنتي وجود داشته است، درگيري مستقيم و 

اي جديد است و غير مستقيم ميان سنّت و تجدد است و جامعه مدني و تشكيل احزاب پديده
جوامع . )49: 1393، ياحمد( نكرده و نخواهد كرد طبيعتاً جامعه و ساختار سنتي از آن استقبال

هاي نوين حالت تقابلي و تدافعي دارد و كمتر به اين گونه تغييرات  سنتي تقريباً هميشه با پديده
گيري كه ابتدا ئا در بين مردم و طبقات مختلف دولت و ملت جبهه.روي خوش نشان داده است

گذشت مدت زماني مردمان جامعه به دنبال آن خاصي در اين باره صورت گرفته، اما بعد از 
كه البته تاريخ گوياي اين  روندرفته و در پي تجزيه و تحليل ابعاد مختلف آن پديده مي

   ).569: 1382 ،بشريه(ها بوده است درگيري
هاي تر موضوع مذكور الزم به ذكر است كه؛ يكي از اجزاي صورت بنديدر تشريح مبسوط
باشد كه احزاب سياسي با كاركردهايي از دني تشكيل احزاب سياسي مياجتماعي در جامعه م

قبيل گسترش مشاركت سياسي، ايجاد مشروعيت، يكپارچگي ملي، مديريت منازعات، 
دهي و گسترش جامعه مدني توانند در شكل پذيري سياسي، مي هاي سياسي و جامعه آموزش
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ويي جامعه ايران در اين مقطع از تاريخ از س. )42: 2020 و همكاران، 1هگر(موثر واقع شوند 
البته در اين مسير موانعي از قبيل . نيازمند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است

باشد كه در سطوح كوچك از جمله شهرها اين مقوله گرايي قابل مشاهده ميگرايي و طايفهقوم
كنند  حتي در بسياري از موارد جاي يت ميگرايي عالوه بر اينكه در تنافي با احزاب فعالطايفه

اند؛ لذا با پذيرش اين كه چنين حالتي نوعي بيماري  ها شده آنها را گرفته و بلكه جايگزين آن
اجتماعي و چالشي عمده در راه توسعه متوازن و همه جانبه است آثار منفي و عوارض مخربي 

گذارد غير قابل انكار  دني بر جاي مياي در گسترش جامعه ماي و عشيرهرا كه فرهنگ طايفه
اما حسب واقع تاريخ ايران به صورت متعدد شاهد ). 96: 1395 ،و هاشمي زاده ملك(باشد مي

اي بوده و اين وضعيت بر ذهنيت تاريخي، فرهنگ و سياسي تاثير بسزايي هاي قبيله كشمكش
- له موجب تجزيه و تحليلگذاشته و در حقيقت رفتار سياسي آنان را تشكيل داده و همين مسا

كه نفع قبيله و طايفه و هاي تفكري، و تصميم گيري نادرست سياسي شده است به طوري
 همچنين عامل خويشاوندي به عنوان يكي از .يابد عشيره بر مصلحت جامعه و شهر برتري مي

ات شود و در چنين شرايطي تعصبمنابع قدرت، مانع جدي بر سر راه شايسته ساالري واقع مي
اين وضعيت . شود هاي مدني و سياسي سالم مي مورد اشاره، مانع از وفاق اجتماعي و مشاركت

هاي جريان طلبي طايف اين عصبيت و برتري . گمان با تمدن و دنياي مدرن در تناقض استبي
كند كه با توجه به تغيير و  گرايي ايجاد ميگرايي و قبيلهفكري و سياسي را به نام طايفه

ت جامعه كنوني و مطرح شدن موضوع جامعه مدني يكي از موانع عدم بسط و گسترش تحوال
  .)13 :1394عبدالهي و بشري، (جامعه مدني همين موضوع است 

بنابراين شايان ذكر است كه يكي از موانع موجود بر سر راه گسترش و فعاليت جامعه مدني 
اعي است آن هم به دليل اينكه ايجاد عدم ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين در فرماسيون اجتم

توان گفت تقريباً و به صورت هميشگي با نوعي نارضايتي و عدم تغييرات در جوامع سنتي مي
هاي جديد تشكيل استقبال همراه و توأم بوده است و از سويي ديگر يكي از اين صورت بندي

 به داليلي از قبيل شود وهاي جامعه مدني محسوب ميباشد كه از زيرمجموعهاحزاب مي
                                                                 
1 Hegre 
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گرايي در بسياري از مناطق كشور  اقبالي از تشكيل و تقويت فعاليت  برتري فرهنگ قوم و قبيله
اين احزاب نشده است و به دنبال آن همين مساله تا حدودي بر گسترش نيافتگي جامعه مدني 

  .باشدتاثيرگذار مي
هاي سياسي عوامل و گروهعدم شناخت عامه مردم نسبت به جايگاه جامعه مدني و . 2

  دهنده آن تشكيل
هاي  بعد از پيروزي انقالب اسالمي سطح و كيفيت مطالعه و افزايش اطالعات و آگاهي

سياسي، اجتماعي و فرهنگي در كشور افزايش يافت و  باال رفتن سطح معلومات و سواد و 
اخير در تاريخ تحصيالت عامه مردم در جامعه امروز، موضوعي است كه مختص دو سه دهه 

باشد و اين و اقعيت دارد كه بعد از انقالب اسالمي، بينش و توجه سياسي معاصر ايران مي
هاي گذشته و با توجه به نوپا و جديد بودن جامعه مدني،  عموم مردم باال رفته، ولي در دهه

ني و حزب و ادبيات سياسي مربوط به آن، اقشار عظيمي از جامعه نسبت به جايگاه جامعه مد
اطالع بودند و  سازي ساختار سياسي كشور بي دهي و بهينه هاي سياسي در سامان احزاب و گروه

حتي بسياري از باسوادان و مطلعان سياسي نيز نسبت به جايگاه اين مقوله و تاتيرات آن در 
 اطالعي و ترديدها هنوز نيز هاي مختلف مردد بودند تا جايي كه اين بيپيشرفت كشور در جنبه

ها و  هايي از عوام و خواص طبقات اجتماعي وجود دارد و بخشي از بدبيني در بخش
ها و ترديدها  اطالعي هاي نامطلوب تاريخ يجامعه نسبت به جامعه مدني، از همين بي ذهنيت

هاي تاريخي عموم   از داليل ديگر اين بدبيني.)195: 1399ساجدي و همكاران، (شود  ناشي مي
هاي توان به اين مسئله اشاره نمود كه عمكلرد و برنامه ه مدني احزاب ميمردم نسبت به جامع

نظري، تئوري و عملي جامعه مدني با سنن، آداب و اعتقادات عمومي و مذهبي، هم سو و 
در اين باره به طور نمونه، سعيد حجاريان ). 91: 1398 و كرد، خرمشاد(مطابق و همگرا نبودند 

در جامعه ما خاطره «: كت اسالمي در اين باره گفته استعضو شوراي مركزي جبهه مشار
يابي  هاي آنرا ريشه  گرايي وجود ندارد، اگر بخواهيم علت  اجتماعي مطلوبي از حزب-سياسي

. توان اشاره كرد هاي تاريخي آن نيز مي هاي ساختاري و اجتماعي به ريشه كنيم، عالوه بر ريشه
 وجود داشته است، مشكالت تاريخي و ساختاري يك بدبيني سياسي هميشه در تاريخ كشور
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هاي سياسي نتوانند روند نهادينه كردن خود را  جامعه مدني و احزاب موجب شدند كه تشكل
طي كنند و مورد اقبال عمومي قرار گيرند، كه البته بخشي از آن نيز ناشي از عملكرد بد برخي 

براين همانطور كه اشاره شد از ديگر بنا. )36: 1399، يرزاييم( »احزاب در گذشته بوده است
عواملي كه بر سر راه بسط و گسترش جامعه مدني در كشور وجود دارد عدم اطالعات كافي و 

باشد كه البته مي مفيد مردم نسبت به اين پديده و مقوله و بدبيني آحاد مردم نسبت به آن مي
امعه مدني با جامعه سنتي در هاي جتوان يكي از داليل آن را عدم همسويي عملكرد و برنامه

  .دانست... مواردي از قبيل سنن، آداب و افكار عمومي و 
  حضور احزاب وابسته به دولت. 3

ساخته  هاي اخير، دستوري و دولت بايد بدانيم كه تعداد زيادي از احزاب ايران در دهه
مستقل و طي نكردن هاي  كه به دليل غير مردمي بودن، خودجوش نبودن، نداشتن پايگاه اند بوده

فرايند تشكيل از پايين به باال، انحرافي اساسي در مسير تحزّب واقعي در ايران به وجود آورده 
 احزاب دستوري .اند اعتمادي و بدبيني بيشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته و موجبات بي

ه به يك شخص هايي كحزب: اند عمده در تاريخ يك سده اخير ايران در سه ساختار ظاهر شده
هايي كه توسط كارگزاران سرشناس رژيم و اند، حزباتكا كرده و بر محور فردي تشكيل شده

اند، احزابي كه بنا بر شرايط ويژه سياسي پديدار شده و به  وجود آمده با سفارش نظام حاكم به 
شي كه  احزاب دستوري يا فرماي.)324: 1393كواليي و كلبعلي، (اند  عبارتي احزاب واكنشي

هاي عميق  شود كه ريشه ساخته نيز جزء آنهاست، به آن دسته از احزابي گفته مي احزاب دولت
مقدس و (اند  وجود آمده اجتماعي ندارند و بر حسب انگيزه فردي، طبقاتي، يا خارجي به 

 گونه احزاب فاقد تشكيالت منسجم حزبي هستند و ايدئولوژي  اين. )42: 1393همكاران، 
گردآوري اعضا و ايجاد ايمان حزبي و ايدئولوژيك در اين نوع احزاب با . ارندمدوني ند

هاي آنان  نامند كه پايه  اين احزاب را از آن جهت دستوري مي.مشكالت فراواني مواجه است
گونه  عامل ايجاد اين . اساسا طبيعي نبوده و از بطن شرايط اجتماعي سرچشمه نگرفته است

. )246 :1377تبريز نيا، (قاتي و باندهاي سياسي و اقتصادي هستند احزاب منافع گروهي و طب
اي در  احزاب فرمايشي در شرايط ويژه سياسي، يعني موقعيتي كه منافع گروهي و طبقاتي عده
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آيند و در نتيجه،  وجود مي گيرد، به  خارج يا داخل نظام سياسي در معرض خطر قرار مي
حزاب سياسي در صحنه اجتماعي و در ظرف تحزّب نفع در قالب اين ا واكنش نيروهاي ذي

شان و نظام كنند و به همين خاطر عمر آنها كوتاه و متناسب با ميل كارگردانان ظهور پيدا مي
ساخته  احزاب مهم و دولت . )175: 1397زاهد زاهداني، (گردد  سياسي سازنده آنها تعيين مي

 نوين، ملّت، و ملّي و نظر با تمهلكي را به دوران پهلوي از جمله حزب رستاخيز، ايران، ايران
پوشيد كه توان از اين حقيقت نيز چشم  هرچند نمي. پيكر ضعيف حزّب در ايران وارد نمودند

بعد از انقالب اسالمي هم، احزاب مهمي مانند، كارگزاران سازندگي، جبهه مشاركت اسالمي و 
 و سعيدي، زيباكالم(نظام تأسيس نمودند  منصبان عاليه  را نيز كارگزاران دولتي و صاحب... 

در نتيجه شايان ذكر است كه وجود احزاب وابسته به دولت كه به عنوان يكي از ). 220: 1397
كنند موجب عدم عناصر تشكيل دهنده جامعه مدني نقشي بسيار مهم و چشمگير را ايفا مي

اي ه منافع گروه و طبقهگسترش جامعه مدني شده است چرا كه  اين احزاب تنها تامين كنند
خاص از افراد و باندهاي سياسي و اقتصادي هستند و به موجب اين علت اين احزاب شكل 

  .آيندگرفته و به وجود مي
  وابستگي جامعه مدني و عناصر تشكيل دهنده آن به بيگانگان. 4

يكي از مشكالت تاريخي و موانع موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني كه موجب 
شود، تاثيرپذيري و در مرحله شديدتر وابستگي ها مي ني افزون تر به اين اين دسته تشكلبدبي

 ويژه تحت الحمايگي آنها به شوروي يا وابستگي  بعضي از آنها به دو قطب شرق و غرب و به
كه وابستگي يكي از سه يا چهار جريان اصلي  هاي فراماسونري بوده است؛ همچنان  به مجموعه

گرايان به ايدئولوژي الحادي ماركسيستي، ميان آنها و  هاي سياسي يعني چپ وهاحزاب و گر
 و زاده قاضي(تري ايجاد كرد  عامه مردم پايبند به اعتقادات عميق اسالمي، فاصله افزون

هاي خارجي در ايران و وابستگي افراد و رهبران و عناصر  نفوذ قدرت. )117: 1399 ،همكاران
ها، از جمله عواملي بود كه مانع رشد و توسعه  ها به اين قدرت هموجد جامعه مدني و گرو

هاي جامعه مدني در پويش سير طبيعي خود كه برگرفته از نيازهاي اجتماعي سياسي  فعاليت
جامعه باشد گرديده است و نهايتا موجب عدم گسترش و رشد جامعه مدني شده و خواهد شد 
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هاي دموكرات و  هاي خارجي را در تشكل درتطور كلي نفوذ ق به. )52: 1399علمداري، (
ها،  خيانت. توان مشاهده كرد تري در حزب توده مي وابسته به غرب و به طور مشخص

هاي چپ، از  هايي كه بر اثر پيروي كوركورانه اين حزب و ساير گروهك ها و كارشكني دسيسه
هاي   و صحنههاي سران نظام سوسياليستي شوروي سابق در مسائل مشي دستورات و خط

مختلف همچون جنگ جهاني دوم و خيانت سران احزاب كمونيست در شمال و غرب كشور، 
و سپس مسأله ملّي شدن صنعت نفت و جريانات دوران  1320 مسائل نفت شمال در دهه

اعتمادي تاريخي نسبت به احزاب در  انجام شد، سبب افزايش بدبيني و بي... انقالب اسالمي و 
  .)44: 1393، يداحم(ايران شد 

ها و  و انحالل بسياري از گروهك 1360 اما با تثبيت جمهوري اسالمي در اوايل دهه
اي از اعضاي آنها، مداخله و نفوذ همسايه شمالي در  گرا و ترك وطن عده احزاب چپ

هاي حزبي نسبتاً فروكش كرد كه البته با فروپاشي شوروي سابق اين امر سرعت و  جريان
 اما در دهه اخير، كشورهاي غربي با رهبري و سردمداري اياالت متحده امريكا استمرار يافت،

زعم  اند تا به  هاي حزبي داخلي تالش بسيار روزافزوني نموده براي نفوذ و مداخله در جريان
هاي  نما، طرح براندازي و انقالب هاي روشنفكري و نخبه خويش به وسيله اين احزاب و جريان

هاي شوروي سابق و همسايگان روسيه فعلي نيز در  ر بعضي از جمهوريمخملين اجرا شده د
ها و  دعوت از سران بعضي جريان. )192: 1399ساجدي و همكاران، (ايران اجرا نمايند 

 با - همانند كنفرانس برلين-هاي خارج از كشور هاي سياسي و روشنفكري به كنفرانس گروه
هاي سياسي و حزبي و اعضاي اين  از جريانهمين هدف انجام پذيرفت و متأسفانه بعضي 

ها و مطالبات پاسخ مثبت دهند و با اقبال  ها بدون درس گرفتن از گذشته، به اين دعوت تشكل
به آن آغوش گشودند و با اتخاذ روشي افراطي، خط سير عبور از نظام را دنبال كردند كه 

توان يكي در نتيجه مي. )55: 1399علمداري، (اند  خوشبختانه تاكنون به توفيقي دست نيافته
ديگر از موانع موجود در گسترش جامعه مدني در ايران را وابستگي جامعه مدني و عناصر 
تشكيل دهنده آن به افكار و ساختارهاي بيگانه و الحادي دانست چرا كه با اين وابستگي عامه 

كار و ساختارها قرار گرفتند مردم كه پايبند به اعتقادات عميق اسالمي بودند در تضاد با اين اف
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و به همين دليل از تشكيل و بسط گسترش جامعه مدني استقابل نكرده و در اين زمينه هم 
  .كردند فعاليتي نداشته باشندسعي مي

  
  ي موجود بر سر راه گسترش جامعه مدنيهاها و فرصتنهيزم

توان به ي ماي كه اميپردازي سؤال مني به ايي با توجه به موانع ذكر شده به پاسخگوحال
 يهاها و فرصتنهي راستا، الزم است ابتدا به زمني ادر  بود؟دواري اميگسترش جامعه مدن

  : اشاره شودي گسترش جامعه مدنيموجود برا
 بحران ايجاد شد و 1970هاي رفاهي در دهه زماني كه در دولت: ي المللني بطيشرا. الف

 ي و جامعه مدني دولت حداقلتي با محور،ي پايان يافتزيو اقتصاد كنشكل گرفته  سميبرالينئول
پس از اما  بود، ي غربي موج در ابتدا در كشورهانيا. تشكيل شد موج سوم تجدد يحداكثر

س از بعد پعيوقادر اين بين عواملي مانند . تمام جهان را در برگرفت تدريجا سميسقوط كمون
 انهي خاورمي كشورهاشتريبه بعث شد اين موج تر كرد و بااين روند را سريع 2001 سپتامبر 11
به دليل  انهي خاورم به همين دليل امروزه بيشتر كشورهاي.)210: 1381پور،  جاليي(كند  تيسرا

 ترش تمركز دست برداشته و به سمت گسيهااستي از سجي متحده به تدراالتي افشارهاي
 راتيي تغنياان نيز تحت تاثير بدون شك اير ).70: 1382، بشريه (روندي مشي پيجامعه مدن

 كمرنگ در آن ياسي قدرت سانهي تمركزگراتي و ماهقرار گرفته يا و منطقهيدر صحنه جهان
  .)323: 1393كواليي و كلبعلي،  (خواهد كرد

 و ي نوساز، در حال توسعهيدر كشورها: دي و طبقه متوسط جدي اقتصادينوساز. ب
 طي، معموالً شراشودي ايجاد مي و اجتماعي اقتصاديها در حوزهي كهتحوالت ساختار

 نيز راني در ادر). 1218: 2018، 1آلبردا(كند ايجاد مي ي جامعه مدنني تكوي را برايمساعد
.  استمنجر شده معه در جادي و گسترش طبقه متوسط جدتشكيل متعدد به ي نوسازيهابرنامه
ي  و دموكراسي محركه جامعه مدن به عنوان موتورطبقه متوسط جديد مختلف از يهاليدر تحل

                                                                 
1 Albareda 
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 گسترش جهي و محدود كردن قدرت و در نتي مدنياسي فرهنگ سجادي اي برا كهشودي مادي
  ).35: 1385 ،اسالمي(كنند ي تمام تالش خود را ميجامعه مدن

ي مانند اندامي با اعضاي  اسالميجمهور:  در ساختار قدرتياسي سيهادرگيري. ج
 از ، ساختار قدرت نظامنيدر ا نه مانند سازماني هرمي شكل كه باشدناهمگون نمايان مي

 تشكيل - قدرتتي از با درجات متفاو- حال خود مختارني و در عوستهي به هم پهايحلقه
هاي سياسي ها در درگيريبا توجه به اينكه هيچكدام از جناح ).45: 1393، ياحمد (شده است
 گسترش ي براي مناسبنهي زم مطلق پيروز نبوده،هاي اخير ايجاد شده است بطوركه در سال
ها ارگان جناح اصالح طلب از تيها حما سالني در ا،همچنين.  استايجاد شده يجامعه مدن

، 1سنيت ( بوده استدي مف،ين در بسط و گسترش جامعه مدي و مدنيردولتي غيو سازمان ها
2020 :706(.  
در عرصه ارتباطات امروزه : يجمع ارتباط عي و شبكه وسي عموميهارشد رسانه. و
. شونديمستقل اداره مبطور  حكومت نبوده و اري كه در اختبه وجود آمده يدي جديفضاها

 ي گروهيها كلوببيشتر شدن ي، مجازي و فضاهانترنتي استفاده از اريهمراه با رشد چشمگ
 گسترش زي و نهاها و تولد ماهواره شدن رسانهي جهان، فضاهاني در اي شخصيهاو وبالگ

 مخالف گسترش ياهيدئولوژي شكست اي را برايي، ظرايط مناسبي و هواينيارتباطات زم
  .)53: 1399علمداري، (كند ايجاد مي بسط آن جهي و در نتيجامعه مدن

ها نهيتوجه به زمي، لذا با  بر سر راه گسترش جامعه مدنيموانع جدبا اين حال و با وجود 
  .يد داشت امراني در اي جامعه مدنشتري و گسترش بتوسعهبه توان يم شده، ذكر يهاو فرصت

                                                                 
1  Senit 
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  گيرينتيجه
توان چنين نتيجه گرفت كه اصطالح جامعه مدني از اصطالحات و از آنچه گذشت مي

هاي هاي اخير بسيار مورد توجه انديشمندان حوزهعبارات نوين و نوپايي است كه در دهه
هاي اخير بسيار به اين مقوله و  با توجه به اينكه در سالاما. اجتماعي واقع شده است-سياسي

ابعاد مختلف آن پرداخته شده است باز هم موانعي بر سر راه گسترش آن در جامعه وجود  
توان دارد كه از جمله اين موارد كه در متن پژوهش مورد مداقه و تبيين و تشريح واقع شد مي

و عناصر تشكيل دهنده وابستگي آن به بيگانگان، وجود تاثير افكار الحادي بر جامعه مدني : به
احزاب رژيمي فرد محور و وابسته به دولت، بدبيني و ناآگاهي عامه مردم نسبت به جايگاه 

هاي بندياي و اساسي در صورتجامعه مدني و عناصر تشكيل دهنده آن و عدم تغييرات پايه
  .اجتماعي، و مقابله بين سنت و تجدد اشاره نمود
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  كتابنامه 
نقش و : تهرانچاپ سوم، ، » امروزراني و ايمجموعه مقاالت جامعه مدن« ،)1393 (دي حم،ياحمد .1

  .نگار
 .96، ص9شماره : مجله دانش پژوهان، » امروزراني و ايجامعه مدن«، )1385 (حامد ،اسالمي .2

چاپ  ،ياسي سي در زندگي اجتماعيروهاينقش ن: ياسي سيجامعه شناس، )1374 (ني، حسهيريبش .3
 .ينشر ن: تهراندوم، 

 و توسعه ي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسيس: استيعقل در س«، )1382 (ني حسه،يريبش .4
 .نگاه معاصر: تهرانچاپ اول،  ،»استيس

حق بر شهروندي، گذار «، )1395(بيات كميتكي، مهناز، بالويي، مهدي و عسگرزاده مزرعه، رقيه  .5
، 2، شماره 3، دوره پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب، »دنياز وضع طبيعي به سوي جامعه م

  .21-44صص 
مركز نشر : ، چاپ اول، تهران»علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران«، )1377(تبريزنيا، حسين  .6

 .المللي بين

هاي اجتماعي با تاكيد بر جنبش اصالحي جامعه شناسي جنبش«، )1381(پور، حميدرضا  جاليي .7
  .اپ اول، تهران، نشر طرح نو، چ»دوم خرداد

اثربخشي طبقه متوسط جديد در تحقق مشاركت « ،)1398 (  فاضل، كرد و محمدباقر،خرمشاد .8
، صص 2، شماره 2دوره ن،  جامعه شناسي سياسي ايرا فصلنامه ،»)96-76 (انتخاباتي در ايران

109-79. 

، »اسي در خاورميانهي مدني و دموكر نقد كتاب جامعه«، )1397(زاهد زاهداني، سيدسعيد  .9
- 180، صص 64، پياپي 12، شماره 18، دوره هاي علوم انسانيپژوهشنامه انتقادي متون و برنامه

157. 

ي   رويكرد ايدئولوژيك حزب توده نسبت به جامعه«، )1397(زيباكالم، صادق و رستمي، مسعود  .10
 .187-212، صص 39، شماره 10 دوره مطالعات سياسي،، »1320-32: مدني

 احزاب «، )1399(جدي، احمد، رحيمي، روح اله، عالئي، حسين و كريمي اصفهاني، خديجه سا .11
مطالعات بين المللي ، »هاي حقوقي ايران و آلمانسياسي و جامعه مدني با مطالعه تطبيقي نظام

  .182- 208، صص 44، شماره 11، دوره پليس
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اي ه مدني در ايران تحليل مقايسهشناختي توسعه جامعتحليل جامعه«). 1388(محمدتقي . ايسبزه .12
، صص 2، شماره 4دوره . مجله مطالعات اجتماعي ايران، »دوره مشروطه با دوره انقالب اسالمي

130-97. 

هاي دولت بر وقوع توسعه سياسي تاثير سياست«، )1398(شياري، علي و فرهنگي، محمد مهدي  .13
، 4، شماره 23، دوره دانشگاه اسالميمطالعات معرفتي در ، »گيري جامعه مدني در ايرانو شكل

  .723-744، 81پياپي 
 نقش سازمانهاي جامعه مدني در «، )1394(عبدالهي، محسن و بشيري موسوي، مهشيد  .14

  .7- 37، صص 59، شماره 15دوره رفاه اجتماعي، ، »فقرزدايي
  .چاپ اول، تهران، توسعه ،»جديد و جامعه مدنيهاي اجتماعي  نبش «، )1399(علمداري، كاظم  .15
 .10-11ص ، ص42، شماره  فردارانيماهنامه ا، » به زبان سادهيجامعه مدن«). 1392 ( رضا،يجانيعل .16

كاربرد نظريه كوانتوم « ،)1399(حسن ،  خداوردي و گارينه، كشيشيان سيركي، شهرام،زاده قاضي .17
، 3دوره ،  جامعه شناسي سياسي ايران فصلنامه، »راندر تحليل جامعه مدني در جمهوري اسالمي اي

  .112-136، صص 11، پياپي 3شماره 

مطالعات ، »گيري جامعه مدني در روسيه موانع شكل«، )1393(كواليي، الهه و كلبعلي، فرزاد  .18
 .319-334، صص 2، شماره 7، دوره اوراسياي مركزي

  .دوم، تهران، انتشارات كتاب جيبي، چاپ »پيدايش روشنفكران«، )1384(گرامشي، آنتونيو  .19
  .اميركبير: ، چاپ هشتم، تهران»فلسفه نقادي كانت«، )1390(مجتهدي، كريم  .20
درآمدي : جامعه مدني و تثبيت دموكراتيك، )1393(مقدس، اعظم، ساعي، علي و غفاري، مسعود  .21

 .31-56، 23، شماره 6، دوره مطالعات سياسي، نظري

: تهرانچاپ اول،  ،ي احمددي، ترجمه حم آكسفوردياسيلوم سفرهنگ ع، )1381( اني ان،يمك ل .22
 .زانيم

هاي جامعه مدني در ارتباط با تحقيقات  ويژگي«، )1395(زاده، امير و هاشمي، سيد محمد  ملك .23
  .85- 114، صص 4، شماره 8، دوره انتظام اجتماعي، »پليسي

ي؛ با تأكيد بر كتب در كتب درس» جامعه مدني«بررسي جايگاه « ،)1399( جمشيد ،يرزاييم .24
، 2دوره ي، پژوهش در آموزش مطالعات اجتماع، »مطالعات اجتماعي مقاطع ابتدايي و متوسطه اول

 .19-46، صص 2شماره 
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