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Abstract 

Civil society includes private institutions that are independent of the government and 

organized by people who seek their own goals and can realize their freedom and desires. One 

of the social-political terms that have been highly regarded and used by thinkers in the relevant 

field in recent decades is the term civil society. Since civil society plays an undeniable role in 

the restoration of citizens' rights, therefore, various aspects of this debate and issues related to 

it, including strategies for expanding civil society, have been analyzed. Therefore, the demands 

that were expressed,  It is possible to understand the importance of the special position of civil 

society and its valuable role in realizing the rights and meeting the needs of the citizens as a 

fundamental axis in the country. This study tries to study strategies for the expansion and 

development of civil society. Also, in the current study, descriptive and library methods were 

used to collect data, and finally, analytical methods were used to achieve the results. 

Keywords: Civil Society, Development and Expansion Strategies, Citizens, Parties. 
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 چکیده:

جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است  هه صوتی تی هدت اد  ان ایت جه  هه مدت               

صید هدتتت اتد ستتتتانمتانتدهی   اهتدات  دندتا   بته  هته  ایراد   ویستتتر  بیده    ان حکیمت  

شتتینداواب یانادانادیها صیاستت ه ها  صیدرامس ز ستتانندا یکی انا تتعبحاا    داراا  می

  ویستر اندیمتعاداح حینه مربی ه بدتیار میرد ویجه    ها  اصیرستیاستی اج عا ی هه در دهه

باشتدا ان اناایی هه جامعه مدنی در احیا   است   ا تعبج جامعه مدنی میاست ااده  اع  شتده

هاد  باابرایت ابعاد مخ لف ایت بسث   مدتال     ح یق شتهر نداح ن متی ریر عاب  انکار ایاا می

 رش جامعه مدنی میرد وسلی    بررستی  اع  میضتی اا مرودر با اح ان جعله راهکارها  گدت

استتت اازاانمعتاادی هه بیتاح گردید می ویاح به اهعیت   جایژتاه  یهه جامعته مدنی  ن   گردیده

ارنشتعاد  هه می یانددروس ز  احیا  ح یق  ری  نیانها  شتهر نداح به  ایاح مسیر  استاستی  

اهکارهایی جه  گد رش   ویسعه  درهمیرباشدپی بردا در ایت م ااه نیز سعی بر اح اس  هه ر

جامعه مدنی میرد معااعه  اع  شتتیدا هعیایت در په ه  حاضتتر جه  گردا ر  ا ب اا    

ا    جه  دست یابی به ن یاه نهای ا ان ر ش وسلیلی است ااده  ها ان ر ش وی تیای  ه ابخانهداده

 اس اشده

 اداح  احزاب: جامعه مدنی  راهکارها  ویسعه   گد رش  شهر نواژگان کلیدی
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 م دمه:

  در  چاانیه  اما  بمر  اس    واکرواریخ    د ره جدید  ماهیم نییت جامعه مدنی مسوی   چاد  هر 

  اندیمید هایی میسانماح     انداح به نهادها هعاح د راح نیز ان  اس امده  ارسعی  ایکار  سیاس   

 ان  عد   ازا  استتانند  را مس ز برابر   ها  اناداندتتاح  حیاا اج عا ی  د ا  ب یاند  هه جدا  ان

  به  النم همتیر در  مدنی  جامعه جایژاه  با  اروداط در    م دمه   ایاح به ا ت  میضتی  به  پرداص ت

  به  هه  ووتعیعاوی در باید  مردم هه  است   اح  ممتاره ی  دمیهراستی نیرباایی  یلدتاه  هه  است   ذهر

    ح یق با  شتتهر ند یک   ایاح به  اندتتاح  باابرایتا  باشتتاد  ستتهی   شتتید می مربیط  انها  نندگی

  نهادها   وعام به  ستیاست    ریی حینه   را  ان  شتهر ند   ماهیم     است   معرج  ممتخ   جایژاه

 نعایادگی    ستیاستی  هام  ح یق  وامیت  ممتاره ی  دمیهراستی  وس ز در  و دما  یابدمی  گدت رش

ا  اس ااا      نهاد  مزهب   نباح  رنگ     عیمی  مبحظاا  ان   ریاظر جامعه   عمرها   هعه برا 

  ودعیض  یا    باشتد  مسر م  حز ایت  ان جامعه  یک جععی  ان بخمتی دایلی  هر به  باشتد  عرار  اگر

 نیر  ممتاره ی  دمیهراستی  یلدتاه  انژاه شتید  ا عا   صا تی گر ه میرد در   ایاح  هر به  نار ایی

   ریز  ان  ویاندمی  ممتتاره ی  دمیهراستتی  وس ز  مه   ابزار   ایاح به  مدنی  جامعه  ار دمی  ستتیا  

 :دارد بر  نیاد   ها گام نیر  ها نمایه

     است   اثربخ   صیدگردانی صید  برا   اندتانی  ها ظریی  ان حعای     ارو ا در  مدنی  جامعه

 ,P20)(Abrahamian,اباشتد  واثیرگزار  جععی  ا عا   ر   بر  ستیاستی  نعایادگی   ریز ان  ویاندمی

Ervand (1982) 

 با    داده  ایزای  را  هعکار     ا  عاد  ستع   شتهر نداح  ممتاره    ریز ان  ویاندمی  مدنی  جامعه

ا ستاند ر شتت  را  مردم  ستیاستی  وکاایف   ح یق  ستیاستی   رعاب     ستیاستی  ممتاره   ایزای 

  ایااد  با    نعاید  ایاا  بدتزایی  ن    اج عا ی   سترمایه  و یی  در  ویاندمی  مدنی جامعه  هعیایت

  پاسخژی  را  د ا ی  نهادها      ایزای  را  شهر نداح  ویانعادسان   النم   ا ب اوی مااب     هاهانا  

 ا(Garcia, E. G,2003.P12)اا  نعاید

  ع   مردم   امه   نعایاده   ایاح به     شیدمی   عیمی  ارودا اا     واکر  ارو ا  با ث  مدنی  جامعه

  ها ال بت  ومتکی   ننی چانه  مزاهره   ها مهارا  ستیاستی   ها مهارا  ارو ا   با  ویاندمی    هاد

 (Iija, V. I. (2011),P50)ا دهد  ایزای  راااا  
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  ویاند می  هه ن متی    مدنی جامعه  جایژاه   اهعی  به  ویاحمی   شتد  ودییت هه  معاادی ان  باابرایت

ا  برد   پی   باشتد داشت ه همتیر در  استاستی  مسیر    ایاح به  مردم  نیانها  ری    ح یق  وس ز در

 شدا  صیاهد  پرداص ه  مدنی جامعه بدر  جه  میجید  راهکارها   ودییت     رج به  ادامه در

 چهارچیب نظر   وعریف مااهی  :  

 جامعه مدنی:ماهیم  

ها    گزیاه  هامهع ریت میااه  جامعه مدنی یکی ان  اشتتتاره شتتتد  بیاناا ییق هه در  هعاح  یر

بیمت ر    اوااق نظره درباره معاا   هاربرد جامعه مدنی بر اح  نانیه امر  اشتدابویستعه ستیاستی می

گییاد جامعه مدنی بخمتی ان هاد ایت است  هه میاست    بیمت ر ایت معانی در ذهت صعیر می

ها  ا تاات  احزاب   ها است  هه مدت    ان د ا  است    در عااب اناعتنندگی  عیمی اندتاح

  ا ( 75)هعدی  بی وا ص  بیت یرد   د ا  استت  رابریابد   اژی جریاح میهها   ماام  یرگر ه

 اوتر ا    دارا است  ان   -1شتید:  ایت معاا سته  اوتر برا  جامعه مدنی شتعرده میمعابز  

ها  پر ر نز ا  اوتر ستیم شتدکه3ها   عیمی مدت   ا   اوتر د م رستانه   -2اع وتاد بانارا 

ستتتدتتتاا  یهتا   ما   ان اناعت  یهتا  ننتدگی اج عتا هتا  صیدجیش در وعتام نمیاتهومتتتکت 

بر   اج عا یا باابرایت انیه میرد نظر ان جامعه مدنی است   صوتی تی یا مدنی  یرهاژی   یا  

ستدتاوی است  هه حل ه   ت  بیت د ا    مل  است     یها   ماح  یاق بیمت ر  هدت   ستانماح

ا  است  هه هعددت ه نیدت   ار جامعه ار عرار داردا جامعه ویدها    ویدهدر م اب  جامعه ویده

ها در اح در صدم  د ا  هدتت اد    عی هه ویدهجیام     ان ممتتخوتتاا جیام  ویواای ر استت 

هایی ان شتتت   ماستته هه ان انها یک گیرد ماناد ویدههاد   به هار مید ا  انها را بدتتیم می

ا  هدت د ا عرداح ایت استت  هه یرد را به صدم  صید  ستتانندا در جامعه ویدهستتاص عاح می

دتاح است  هه ان  ریز ستانماح   ومتک  بژیرند؛ در م اب  در ماهیم جامعه مدنی در  اع  ایت ان

رستتد   گا عاح بیت د ا     ستتاند   د ا  به عدرا می  حزب ان پاییت به باال د ا  را می

ها  مدت    به جامعه گیرد هه ان ایت ستانماحها  مدت    شتک  میمل  ان  ریز ایت ستانماح

ه د ا  به معاا  معا تتر  هاادهاادا پس جامعه مدنی به  جید ا رنده   واستتیسمدنی وعدیر می

ها  مدتت    استت    ایت برصبت جامعه شتتیدا د ا  میاید ایت جامعه   ایت ستتانماحاح می

ا  یک ممتخوته برا   ویانی  در م اب  جامعه ویدهدر هعیااا میا  (80ا  است  )هعاح صویده

اندتتاح  ستت  هه در جامعه مدنی د ا  در صدم   اجامعه مدنی نام بدری     اح ممتتخوتته ایت  

هاتد بته نتام د ات  صتدم ژزارا د ات   صتدم ژزار اندتتتاح استتت    د ات  یتک ماهیمی پیتدا می

 شیدامی



 

4675 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می 
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن
 

1401
 

 ب ه بر ایت معای ان جتامعته متدنی  در ستتتیر   وسی    وکیح صید جتامعته متدنی یتک معاتا   

گییاد جامعه مدنی بیمت ر ح یق مل    به وعدیر دیژر  نیز به صید گری ه است   میععی هه می

ح یق شتتهر نداح   ح یق ایراد واب  یک همتتیر معرج استت ا ح یق ستت یزح شتتی   دیژر  

 ا(56 ص1387ها  ایراد شهر ند معرج اس  )ایر غ س یزح

ویاح چایت  ایاح هرد هته جتامعته متدنی دارا  د  معاتا استتت   یتک معاتا؛ باتابرایت بعیر هلی می

اات   اعمتار دیژر )احزاب  ها  به  جید ا رنده د ا  مث  احزاب  ا ت دارا است  ان ستانماح

ا   ان احزاب ستیاستی است ( هه حل ه رابعه بیت د ا    مل  هدت اد   ایت معاا  ستانمانی اح  

شتید مدتا    جامعه مدنی در ستیر وعیر صید هه جامعه مدنی می ااست    یک معاا  د می دارد

مدنی با با ح یق شتهر نداح  ایت یک نژرش ح یعی  ستیاستی است  به جامعه مدنی هه جامعه  

 ح یق مل  مرادت گری ه شیدا 

وریت وعریف   ودییت معاایی ان جامعه مدنی د  رهت استاستی    ویاح گا  هه در هام ن یا ا می

ها   ا اات سیاسی  یکی بسث ح یق مل    دیژر   جید احزاب   ومک   اا لی  جید دارد

   ا   ان اح اس ا  

پرداص ه      نظراح ایت حینه تاحب  اندیمتعاداح    ظرما ادامه به ودییت معاایی جامعه مدنی ان در

  هاتد جتامعته متدنی ان جعلته ایاکته هژت  در وعریف جتامعته متدنی چایت ودییت می  اصیاهتد شتتتد

    به واهایی معاا    به صید  صید اریخ استت   و   اک یکی وکام  جامعه    ا  انستتیردیامرحله

برا     وز ان ی  بلکه   ضتتتعی ی داخیاه نیدتتت  گییا    اح امر  ثاب     جید ارنشتتتی نداردا

)گراممتی   یعای د ا  مدد  شتید  ا  یراوراح به مرحله با   اها  ها    در  صانیاده است  وا

ها   ا  ان نهادها  مدت      اناعتااکدتی د ویهیب  جامعه مدنی را ماعی ه  ا(96 ص1384

ها ان حعای  رستتیم    ایت اناعتها ن متتی ندارد  ای داند هه د ا  در ایااد احدا  لدانه می

 ا(19 ص1387)ایر غ   نهادها  اج عا ی م ااسب با دمیهراسی برصیردارند

 :مدنی  جامعه گد رش  جه   میجید  راهکارها 

در ایت بخ  ان په ه  در پی اح هدتتت ی  هه راهکارهایی هه میجب گدتتت رش جامعه مدنی  

     اع وتاد   ااعللی  نیستان شترایر بیتها   تاای   ومتکی    و یی  ومتک  ان جعله   شتیدمی

   بسث   بررسی عرار بژیردا ویجهجدید  ااا میرد   م یسر   د ه
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 صنفی:  های  تشکل  تقویت  و  تشکیل .1

 معلعیت    مدرستیت  هردگاح وسوتی   دانمتاییی   ها ومتک   عدی  ان  ها   تاایو یی    ومتک 

 ان بعد  ما همیر در چه  اگر ا اع  شیدویاند در گد رش   بدر جامعه مدنی مؤثر  باناریاح می  

  ستتاص ار      پهلی      عاجار  ها حکیم  بیدح  استت دداد   عدی  ان  دالیلیه ب  ممتتر  ی   ان بب

  در   متتتایر     ایبا  متدا م  حضتتتیر  نتاامای   احدتتتا    جید     امایت   ی تداح  عتدرا   معل ته

  وادد      ستات   میاح  و اب     اج عا ی  یرماستییح در بایادیت  وسیالا  ی داح  ستیاستی   ها  ر ته

  واربه  هعتی  یا ندید    مدنی  جامعه ضتتعف  احزاب   جایژاه به ندتتد    عیمی  نااگاهی   بدبیای

  همتیرماح  در حزبی  نظام  د ا   به  ابدت ه    دست یر   احزاب   جید  ستیاستی   ها ممتاره 

 گری ت  نظر در بد ح  ماع ه هردگاح  وسوتی   ستیاستی   احزاب بر  جایژزیای  برا   نمتده   نهادیاه

   تتتاای    ومتتتکبا  عتااتب  در  امتدح گرده       علیتاوی  هتار  یتک  بتا  ویاناتدمی  صید  ویره      تایاته

  اس     یرا ایت در    هااد  پر  را  ن یوه ایت  جا   ااسداهعرض  ها  تاد ق ح ی  یا     هاهیاا

  ان خاباوی   دالالح    ستیادبی  ستایداحری   ان  بعضتی  دست   ان  ماع ه در  ان خاباا  هدای   ایدتار  هه

 اشیدمی  گزاش ه  ماع ه هرده  وسوی   جیاناح   هده بر    گری ه

  در  همتیر  وریتیای هومتک   یراندتها شتید  ودتهی   هاومتک   ایااد  عیانیت  باید  انضتعامی  ماظر  ان

     هااناعت  تاای   ها ستانماح  ستادیکاها   احزاب ) اح  ها ومتک  هعه  ناظر  عانیحا  است   ار پا

  هاریرمایی   ومتک  یعایا  1905  ستا    ها ومتک   ایااد  عانیح:  نیدت   بیمت ر  احده  ماده یک(  ریره

     اندشتده   یومتک  عانیح هعاح  با  ه  اح  احزاب  است  شتده  واستیس  عانیح هعاح با  همتیر ایت

 ه  ریره    هااده  موترت ان  دیا   ها اناعت   نادر   گینه اح     ایت یا نیدت   مسیر  حایظاح

ا شتید  وددی   شتهر ند  حز به  باید  ومتک  حز های    ودتهی   را  عانیح باید  اب دا  پسا  یرهعیت

 اهاد ثد  را اح  حمدئیال   اسامی   ادر    ومک   د ا 

 ایت  م دا     ماهیم در  مدنی   جامعه  در ومتری  بیمت ر النم به ودییت   ویضتی  است  هه نهادها 

  ها  ستانماح  انیا   نهادها   ایت  میاح درا  دارد  ییاب دا بدتیار  شتکلی  امر ن   ایراح در  هاین  نهادها 

 هااح ان  یک هیچ  شتاید گرچه  اصیرندمی  چمت  به  "صیاهریاه"    "اص یار لب "  "گرا ویستعه"

  ستی    انا  نداشتاد  یای ه  وکام    دار  ریمته  مدنی  جامعه یک در  میجید  نهادها  ان  هاملی  موتداق

  نیرا   برد نعی  جتایی  بته  راه  ایراح  در  هتاجاد      نهتادهتا  داندتتت ت  مازا  نژتارنتده  ا   تاد  بته  دیژر 

 بتااا یته  نهتادهتا   ان  ا جلیه  را  هتا  اح  بتایتد  ر   هعیت  ان     انتدنهتاد   صید  ذاا  در  هتاجاد   ارلتب

     ا حریه  اع وتتاد   بیمتت ر  یای ه  ومتتکی   واهایح  هه  نهادهایی  ماهی  اداندتت   مدنی  جامعه

  احزاب   ومتکی   ستی  به  را  جدید   ر ند  ویاحمی  ایراح در  امر نه هعه  ایت باا  است   ریرستیاستی
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 داری  اح یاج  احزاب به  ما»  هه  است  هرده  ا بم  مدتئیالح ان یکی  چاد  هرا هرد  ممتاهده  ستیاستی

 ا(52:  1383ایخعی )«سیاسی   احزاب نه  ای

 ان  بدتتتیتار   دارا   هاین  بتایتد  را  هته جتامعته متدنی در ایراح  نعید  ودییت  چایت  ویاحمی  ادامته  در 

 هه  ست ا اح یکی ها یهگی  ایت  وریتمه  انا داندت   نیای ه مدنی ویستعه جامعه  یک  ها  یهگی

   جیدبه  هاین  یا  جامعه  اندانی    ماد   ها ظریی   ان بردار بهره    گد رش  برا  النم  نهادها 

جامعه   ویستعه  امکاح  ویاحمی  هه  است  هعدید ایت  ری  با  واهاا است   نارستا    ضتعیف یا  نیامده

  یراه   را  ستیاستی     یرهاژی  اع وتاد    اج عا ی   امیر در  مردم  مدت  ی   ممتاره    ریز  مدنی ان

  ها  جد      هابستث  شتتتاهد  استتتبمی  ان بب  ان  پس  ها ستتتا   در  ایراح  نمیاته  ایت درا  ا رد

ا  است   بیده  نییدتادگاح     ر شتااکراح  میاح در ه     د ا ی  گیراحووتعی   میاح در ه  گیناگیح 

  مخ لف   ااژیها   شتتکدتت    ل   ایراح   نیای ژی جامعه مدنیویستتعه  ها ریمتته چیح  م یالوی

  درا  است   امده  میاح به  هاییبسث چایت در  جدید  ااژی   یک  به  نیان  نیز    ویستعه جامعه مدنی

 بیمت ر  ا تلی بسث  بلکه  یای ه  اهعی   واهایی به  جامعه مدنی  ویستعه  بسث  واها نه  اصیر  ها ستا  

 ااا    جامعه  یرهاگ     ستتیاستت    اع وتتاد   ها بخ  در  جامعه مدنی  م  اب   ر ابر به  پی   ان

  ا تتبحاا   م یاه  واها  نه  ویستتعه جامعه مدنی بسث در  جه   وغییر ایتا  استت شتتده  مععیت

 جامعه  رابعه  پییالی هه  است شتده  با ث بلکه هرده  هعیمته  ان  ورنعایاح را  یرهاژی    ستیاستی

    و یی  ومکبا  رشد ها نمیاه  اگر د ا   اگیرد عرار  ویجه میرد پی   ان  بی   د ا     مدنی

 ایت  هاد   اگر  هعت   اح با  م ااستتب  نهادها   رشتتد    پیدای  به    ا رد  یراه   را  مدنی  جامعه

  نیر ها    هه  رستادمی  جایی به  اح  ان ها  در  مدنی جامعه   د ا  شتید    ی  میی ی   با  مرحله

 هه  است   م ع  ایت درا  اندیمتدمی  چایت  مدنی  جامعه  حداع   یا     برابرند  و ریداً   رت د   نهاد 

 ان ا  گیردمی  عرار  پایدار  ویسعه  مرحله  اس انه  در    شتیدمی گزار  برهه  ارد  رشتد  مرحله ان  جامعه

  ها  همتتعک  به  ارلب هه  استت  جامعه در  ستتیاستتی  ها وا   ایزای   مرحله ایت  ها  یهگی

  پایدار    ویستعه  مرحله به   ر د  برا  ر   هعیت انا  اناامدمی  ان بب به  اههژگ    ستیاستی  جد 

 معکت ایت     برساد  عدرا  نددی ویانح  یک  به  گزار  مرحله  ان ها   در  باید  مدنی جامعه    د ا 

  برا    درامد   پی  صید  ویانح ایتا  ععب د  هر در  ستاالرانه  مردم  نهادها   پااه در  مژر  نیدت 

   کس   برا  است  همتیر   یعاای  بیمت ر   پییاور جامعه مدنی در  نهاد   ستاالر   مردم  است  رار

 هردح نابید  یا  وضتتعیف به عادر  مدنی  جامعه یا د ا   ععب د  ان یکی  گزار  مرحله  ی در  اگر

  ای د می  ر    ب به  نیز  شتترایعی  در    ماندمی  م یعف  رشتتد  مرحله در  جامعه شتتید   دیژر 

 ا(32:  1380   امانی)
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 :المللی  بین  شرایط-2-1-5

  جهانی    ه ر ت در مهعی  وغییراا نی   هزارة    جدید  عرح  اران    میبد  بیدت    عرح  پایاح در 

 ان  بدتیار  هه  یابی درمی  گزشت ه به  نژاهی باا  است   پییست ه  عی  به  اندتانی  ارودا اانمیاه  در  

     د م  جهتانی  جاتگ  ان  پس  نظتام  ان  ااعللی بیت  ارودتا تاا     ااعللیبیت  نظتام  بته  مربیط   اتا یت

 بیت   ستترد  جاگ  هستتای ری ت  هاار   شتتیر    اوساد  یر پاشتتیا  استت گری ه  نمتت ا ستترد  جاگ

  ار پا  شرق ان  سانمانی      یرهاژی  ها همعک      هاپیعاح هنمیا در هاییدگرگینی   هاابرعدرا

 به   هاجریاح ایت  یرایاد  اهعی ا است  ا رده  دندا   به  پاستیایک  -استیا هحین    صا رمیانه  وا  گری ه

  امیر   در  مردم  مدتتت  ی   شتتترهت      ریرد ا ی  هتا ستتتانمتاح  یعتاایت      یرهاژی  هنمیات  در   یهه

  در  جیام    دیع  چژینژی در  باننژر   مدت لزم ستیاستی     اع وتاد   ها نمیاه در  ااعللیبیت

    نییدادگاح  سردمداراح  د ا عرداح  ان گر هی  سدب هعیت بها  اس  ااعللیبیت ر ابر  همسد د

  اح  در هه  را  جهانی  مدنی  هجامع  میضتی   جهانی   ها ستیاست    ااعللیبیت  امیر  هارشتااستاح

  امیر  در  ممت ر    یر به ااعللیبیت    ا ماع ه    ملی  ریرد ا ی  ها ستانماح در    مدت  یعاً  مردم

:  1381اند )میالنا هرده  معرج  دارند   ممتاره   نیدت   مسیر     یرهاژی     اع وتاد      ستیاستی

 ا(56

  اع وتتاد   پایاح     نئیایدراایدتت   گیر شتتک     1970  دهه در  ریاهی ها د ا  در  بسراح   عی  با

 ایتا  گری   شتک   حداهثر   مدنی  جامعه    حداعلی  د ا   مسیری  با  وادد  ستیم  میج  هایز  

  در  هعینیدت   ست یط  ان  پس  صوتیص به     ودریم به  بید   رربی  همتیرها  در  اب دا در  هه میج

  شت ابی  ر ند ایت به  2001  ستت امدر  11 ان  پس  عای ا  برگری  در را  جهاح  وعام  جهانی    تساه

  رااب   امر نا  استتت هرده  ستتترای   صا رمیانه  همتتتیرها   بیمتتت ر به میج  ایتا داد چاداح د 

 دستت   وعرهز  ها ستتیاستت  ان  ودریم به  م سده  ایاالا  یمتتار  وس   صا رمیانه  ها حکیم 

    جهانی   تتساه در  وغییراا ایتا  ر ندمی  پی   مدنی جامعه  گدتت رش  ستتع  به    برداشتت ه

 ستیاستی  عدرا  وعرهزگرایانه  ماهی    داده  عرار صید  و ثیر  وس  را  ایراح  وردید بد ح  ا ماع ه

 اهرد  صیاهد  هعرنگ  را

 :جدید  متوسط  طبقه  و  اقتصادی  نوسازی -3-1-5

  ویسعه    حا   در  همیرها  در  اج عا ی     اع واد   ها حینه در  ساص ار   وسیالا    نیستان 

  در  م عدد  نیستان   ها برنامه  ا رند  می  یراه   را  مدنی  جامعه  وکییت  مدتا د  شترایر  مععیاًل

 هه   د ه  ایتا  است گردیده جامعه در  جدید  م یستر   د ه  گدت رش    گیر شتک  به  ماار  ایراح

    شتتتیدمی یاد  دمیهراستتتی    مدنی  جامعه  مسرهه  میویر   ایاح به اح ان  مخ لف  ها وسلی  در
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 گدتت رش  ن یاه در    عدرا هردح  مسد د    مدنی  ستتیاستتی  یرهاگ  ایااد  برا  را صید  وبش

   ابد  صیاهد  هار به  مدنی  جامعه

 با   د ه ایتا دارد  بایاد   ن    یرهاگ    ستیاست   اع وتاد   یهههب  هانمیاه  هعه در  م یستر   د ه

  اح به  صاص   نا یه   درییه  ان  هس هر    استتت ری ه  هار به  م اا وی  وعابیر    مخ لف  ها نام

     دانادمی  دمیهراستتی  مسرهه  میویر   ایاح به  را  اح  ستتیاستتی  ویستتعه  نظر ان   ا دها  نژردمی

 ااد ه  صیاناد؛می  ویاید     ویستتتعته  مسر   میویر را اح  اع وتتتاد   ویستتتعته  نظر  ان دیژر   ا ده

  ویما  » بار  نخدت یت  رستدمی  نظر به  امع  دند   د ه ایت  هارهرد در  ولایز  نی ی به ه    ادست ه

     د ه به  اشتتتاره در  ورهیدی  وعدیر  یک   ایاح به را  م یستتتر    د ه  ماهیم  1785 در «گیزبیرح

    داراحنمیت بیت بید  جایژاهی  هه برد هار به   راحپیمتته  (  دارایی   تتاحداح) م عکت    م عی  

  ماهیم  هاربرد  وریترایم  معاا ایتا دیژر  ستی   ان  شتهر   همتا رن   هارگراح   ستی  یک ان  مبهاح

 ا(135 :  1374)بمیریه  بید میبد  نینده    سده در  م یسر    د ه

 هار به  «ستاید  ی ه  شتاربح یا  هارگراح» به ا بق در  م یستر   د ه  ا تعبج بیدت     ستده در  اما

  ح یعداناح     هیبح   حدتابداراح   پزشتکاح   ان  گری ؛می بر در  را  ستیعی   یف  هه  شتد  گری ه

 مث   وخوتوتی  نیعه     مععی   ندتد  به  ممتار   در  درگیر  ایراد  وا  گری ه  دانمتژاه  است اداح  عضتاا 

  وتاریخی   استا   ان ا(  5:  1382نیذر  )    ادار      صتدمتاوی  ممتتتارت   یتا  دی ر   هتارهتا   هتارماتد  

  ار پا   در  «یئیدااید »   د ره  اصریت در انهاا  اس  شده  صیانده م یسر    د ه  «بیرژ ا    د ه»

  یای ه   ستتیعی  گدتت رش  هه  شتتدندمی  شتتام   را  ر ایا    دارنمیت  اشتترات بیت ها گر ه  یا   د ه

 ا(66:  1389شا       ار   جریدی هزار )  بیدند

  اح  اج عتا ی  جتایژتاه     ن      درامتد  میزاح  واهتا  جتدیتد   م یستتتر    د ته  ان  امر ن   وعریف  در

  وعلز      صیاهی  دمیهراسی  نیگرایی   گرایی وسلی     گرایی     هارامد    بلکه نید    میردنظر

  حدتتاب  به  م یستتر    د ه بارن  صوتتی تتی   ان جامعه  پاییت    باال    د اا به  ندتتدی  نداشتت ت

 ا ایدمی

(  م اصر )«جدید»   (  م  دم)«ستا ی» گر ه  د  به  را  ایراح  م یستر    د ه  ا ضتا   شتااستاحجامعه

    شتتاح   عمتتر  چادیت   برگیرنده در صید  گر ه د  ایت  ان  هدام  هر هه  هاادمی  باد  و دتتی 

     واجراح ر حانی    اج عا ی  عمتتر  د   شتتام   ستتا ی  م یستتر    د ها  استت   اج عا ی  مازا 

     رشتد  نیستان    یرایاد  مسوتی   هه  جدید  م یستر    د ه  هه حاای در  است ؛  ستا ی  باناریاح

 هدت اد   ایراح در   اای  امینش   بیر هراستی  شتهرنمتیای  گدت رش    رشتد  اع وتاد     ویستعه
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  پزشتکاح   مهادستاح  ان  ا    ها   احریه یا  م خوتوتاح  دانمتاییاح   ر شتااکراح   مدیراح   هارماداح 

 ا(80:  1386  معلدی) گیردمی بر در راااا   

  تاع ی به  گرای      اند  ستاالر دییاح  نظام   بانمانده  جدید  م یستر    د ه  ا ضتا    اع  در

  ر   همتیرها  در  جدید   د ه ایتا  دارند گیناگیح  ستعیج در  پر رش    امینش  ویستعه     شتدح

  به  نیگرایی     نیستان   ا تلی   ام     است   ستا ی جامعه دگرگینی  حا ت   ایراح   ماناد  ویستعه به

 ا(63:  1390     مسعد   ) مدعیدنیا ایدمی  شعار

 هه  ایت جعله ان  دارد  هاادهوعییت  ن متتی  ایراح  م یستتر    د ه در  اع وتتاد  هه  مع  دند برصی

     د ه   دارد  اع وتاد   ستاص ار با مه    رابعه نندگی  ستدک     یرهاژی  نژرش  نی   گییادمی

ا استت   مااکی صرده  میانی   ها دهک ایت  یهگیا  ایدمی  بیر ح  میانی  ها دهک  د   ان  م یستتر

 ایت به  هاد؛می  ودییت  را م یستر    د ه  ستیاستی    اج عا ی  ری ارها   ان بدتیار   مااکی صرده

  ها  ری ار ان  شتتیدمی  ستتدب اح  دردره هعیت     استت  ایاده  نژراح هعیاره  مااک صرده هه  معاا

 باابرایت   است شتده یربه  بدتیار  ایراح در  م یستر    د ه هه  اناا  انا  باشتد ر یژرداح  امیزصمتین 

  نیدت    ارراق  اگزاردمی  بدتیار  واثیر  ایراح در  اج عا ی  ها ر ند  یرم    شتک  در اح  یهگی ایت

  ایراح    در  گزشتت ه   ستتااه  100  ها نهضتت     هاعیام  وسیالا  هعه ث    مرهز هه بژییی   اگر

    صرداد  پانزده   عیام نا    شتدح  ملی  ممتر  ی    ها نهضت   درا  است بیده  م یستر    د ه

  م یستر     د ه  واریخی   نژاه بر  ایز حا  است داشت ه  مه  ن متی  م یستر    د ه  استبمی  ان بب

 جامعه در  را  مدنی    جامعه  ها  یهه  هار    ان  اای  هااده   م عاد    بخ  اگاهی  ستاننده   ن متی

  ستتاماح   م یستتر    د ه  ا  داای  ری ار   ریز  ان هعیمتته ا تتبج   میاح  ایت  درا  استت هرده  ایاا

 ا  اس   یای همی

  اثار  ویاندمی  جدید  م یستر    د ها  است   انکارناپزیر  ایراح در  جدید  م یستر    د ه  گدت رش

ا شتتتیدمی شتتتعرده  وهدید یا  یر تتت   ر  هعیت  ان    ا رد بار به جامعه  برا  بارنیاح یا  صیب

  هااده وعییت اناح  ها ها      د ه ایت  ا ضتتا  به ندتتد  د ا عرداح  دید نمیاه   ایت در  گعاحبی

 اع وتتاد   یهههب  هانمیاه   هعه در م یستتر    د ه  ا(64:  1390مدتتعیدنیا  مسعد   )  استت 

 پی در  واها  م یستر    د ه  ا ضتا   اع وتاد   حینه  درا دارد  بایاد   ن    یرهاگ     ستیاست 

)هعاح:   دارند اشکار   ها واا ا ری ار     ما   بیا    در  بلکه نید اد   وانه  بانارها   اندان راه

 ا(71
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 :قدرت  ساختار در  سیاسی  های  نزاع-4-1-5

 با  اندام  یک   تتیرا به بلکه  شتتک   هرمی  ستتانماح یک  شتتک  به نه  استتبمی جعهیر   رااداً 

  پییست ه  ه  به  حل ه  وعداد  ان  نظام ایت در  عدرا  ستاص ارا  است شتده  گرجلیه  ناهعژیح  ا ضتا 

  در  ستیاستی  ها نزا ا  است شتده  ومتکی   عدرا  م اا ا  درجاا با  مخ ار صید  حا    یت در  

  مدنی   جامعه  گدت رش  برا   را  مااستدی نمیاه  هاجااج  ان یک  هیچ  معلز  رلده   دم     اصیر  ستاایاح

 جااج یعای حاه   عدرا ان  بخمتتی حعای   هاستتا    ایت در ایت  بر  ب ها  استت   ا رده  یراه 

  ماید  مدنی  جامعه  گد رش     بدر در مدنی    ریرد ا ی  ها سانماح     هاومک  ان   لبا بج

 ااس بیده

  به  عدرا   حاهعی   شتدح  دست   یک  اح عا   به  ویجه با  هه  است  ضتر ر   نک ه ایت  ذهر  ااد ه

  هاه    ا مبحظه  عاب   یر به  را  مدنی  جامعه بدتتر  در  مه   یر تت   ایت  اع دارگرا  جااج  نا 

 دادا  صیاهد

وغییراا ساص ار  در حینه عدرا در جیام  النمه وغییر ساص ارها  عدرا اج عا ی به سع  

یانتد ایت جیام  را بته و انادستتتان    وتاییتد مؤثر   دمکراویتک نیر هتا  اج عتا ی استتت  هته می

دهد   رهدر  هادا وغییراا در ستاص ار عدرا   و دتی   قپیمتری    مدنی  جامعه مدنی ستی

نها   عیمی  اینسداا مد    برا  وامیت  یم   برا  ها ر  عدرا  یعا  عدرا  واسیس نهادها   

هااد   ایت ا تبحاا دمیهراویک ستیاستی   ااا  ی را به ه  نزدیک می شترایر ح یعی   اج عا

  دندا  اح بدتر   گدت رش جامعه یراه   نعاید اگ   جامعه مدنی   به هنمیاه را برا  ایااد یر

 ا(22:  1381) میاید   

 :  جمعی  ارتباط  وسیع  شبکه  و  عمومی  های  رسانه رشد -5-1-5

     ندیده  حکیم   اص یار در  هه  است   گری ه  شتک   ارودا اا   ر ته در  جدید   یضتاها   امر نه

 چمتعژیر  رشتد با هعراه  ایراح  به  شتدح  جهانی  ر ند نایذا  شتیندمی اداره  مدت      تیرا به

  شتخوتی  ها  ببگ   گر هی  ها هلیب گدت رش  نیز    ماان   یضتاها     ایا رن   ان  است ااده

 نمیای  ارودا اا  گدت رش نیز    هاماهیاره  ویاد    هارستانه شتدح  جهانی  هعیایت   یضتاها ایت در

  یراه    را  اح  بدتتتر  ن یاته  در     متدنی  جتامعته  گدتتت رش  برا   را  صیبی  نمیاته  هعژی  هیایی    

  وسر    مه    تامت  جععی  ارودتا تاا» ویاح چایت  ایاح هرد هتهومتتتری  بیمتتت ر می در اا ردمی

  ومتکی    نهای ا ویستعه   گدت رش      م ادد به  ستا ی  حاا  ان  هااندتاح  وددی      «ستا ی  جیام 

 ان  استتت ااده  ستتتیادامین    جغراییایی   وسر   نمیاه  ایت ویاح در  می  باشتتتدجیام  مدنی می

 جهاح  همتیرها   نیستان   مراح   وریتمه  را  ستیاستی    اع وتاد   ممتاره     جععی  ها رستانه
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  راهدرد  هیچ  ویستعه   حا   در  همتیرها ا نعید  معریی  ستیم صوتی تا پیرامیح بسث جامعه مدنی

  ارودا ی   ستای   ن  ا  شتید ستا ی  ارودا ی   ستای   شتام   هه  اح  مژر  بید  نخیاهد  هام   ارودا ی

 ستا ی  اشتکا    مردمی   ارودا ی  ستای   هه گا   باید    است   ویجه عاب   ری ار   وغییر در را  ستا ی

  به  شتک   وریتستاده به  ری ار   وغییراا  نیرا  است ؛   هم بدتیار  امر ایتا  هدت اد  اروداط     واری 

  اج عا ی   وغییراا با  رابعه در   یهههب  ارودا اا  ن  ا  شتیدمی  حا ت   یرد   ااعع  کس   ستیله

     مسیعی  نیدتت   اع وتتاد     اج عا ی  یرایادها   عدی  ان  شتتید می   اع  مدرح  دنیا   در  هه

  وسیالا     جیام   ستان مدرح با هعراه  ستان مسر م  یا  ستان یکتارچه  یرایادها   شتهرنمتیای 

 ااس   مه  جیاح  ایراد    نناح صانیاده   مث   جامعه  یعا     اا ر در

     هتاارنش  هتا نژرش  هتا اگتاهی  ستتتعیج  معتااعته  مداتا   بر  امکتاح  حتدت  وتا  هتاپیتام  مس یا   بتایتد

  یرهاژی  ستا ی   ستای   شتدح  رای  شتام  باید  ویستعه  صدم  در  ارودا ااا باشتد  مردم  هااارها 

 ا(77:  1390)ی یهی   هعکاراح    باشد بیمی    عیمی  

 ن یاه گیر :

   داراا      ا تعبحاا  ان  مدنی  جامعه ا تعبج  هه  گری   ن یاه چایت  ویاحمی  گزشت  انیه  ان

    ستتیاستتی   ها حینه  اندیمتتعاداح  میردویجه  بدتتیار  اصیر  ها دهه در  هه  استت   نیپایی   نییت

  مخ لف  ابعاد     م یاه  ایت به بدتیار  اصیر  ها ستا   در  ایاکه به  ویجه باا  است شتده   اع   اج عا ی

گدت رش اح   ویاح چایت  ایاح نعید هه راهکارهایی در جه  بدتر  می   است شتده  پرداص ه اح

ویاح بته  جید دارد هته ان جعلته ایت میارد هته در په ه  حتاضتتتر نیز بته انهتا پرداص ته شتتتد می

     اع وتاد   نیستان  ااعللی بیت  شترایر   تاای   ها ومتک   و یی     میارد  ان عدی : ومتکی 

 شتدکه     عیمی  ها رستانه  رشتد  عدرا   ستاص ار در  ستیاستی  ها نزا   جدید   م یستر   د ه

 جامعه در اح   هادهدومتکی    اا تر     مدنی جامعه  اثربخمتی   هارایی جععی   اروداط   ستی 

 اااشاره نعیداا 

 یهرس  مااب :

  وهراح     مدت     ها   ر ننامه   حزبی  معدی اا  ستیاستی   احزاب   (1383)حدتیت  یخعی اا  1

                              ااگاه   نمر

 اوهراح  مهر  سیره  نمر  وهراح   شهر ند    ح یق   (1387)    عاد  ایر غ ا 2

 سع   نمر  وهراح   ایراح    عیمی  شااسی جععی    (1380)مهد    سید  مانی ا ا3
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 امعا ر  سدهیم  وهراح   سیاسی   دان   امینش   (1374)حدیت  بمیریه  ا4

 ا5شعاره  سراج   ولاامهی  مدنی  جامعه    سیاسی  گرایی  هثرا  سبم ا  (وا بی)   دا   هعدی ا  5

  اجیدی  ه اب  ان ماراا  وهراح   ر شااکراح   پیدای    (1384)ان ینیی   گراممی ا6

  یوتلاامه   یر ت   یا  وهدید  ایراح در  جدید  م یستر   د ه   (1391) هعکاراح   حدتیت   مدتعیدنیاا7

 ا  28  شعاره  اع واد    -سیاسی  ا ب اا

  استبمی   جعهیر   در  جدید م یستر   د ه  ستیاستی  هارهرد    ن     (1386)مدتعید    معلدیاا 8

 ا8  شعاره  شااسی   جامعه  یولاامه  ایراح 

 ا4شعاره    ایراح   شااسی  جامعه  مدنی ماله جامعه  سیاسی  ما    (1381) ددااعزیز   میاید   ا9

 ریاه  یوتلاامه  ایراح   در  اج عا ی  وغییراا     اج عا ی  ستیاست    (1382)حدتیاعلی  نیذر    ا10

 ا11ه شعار  سیم   سا    اج عا ی 

  اح  بر  ثریم   یام      شتتهر ند  ح یق ان اگاهی   (1389)هعکاراح     جعار جریدی   هزار  ا11

 ا3شعاره  شهر    ها   په ه     معااعاا  یولاامه
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