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چکیده
بحث از رابطه دولت وجامعه مدنی مهمترین مبحث نظریۀ سیاسی  -اجتماعی مدرن است که نمیتوان جایگاا نن را در نظاا
سیاسی کشورها نادید گرفت و گریزی از ورود به این موضوع در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز وجود ندارد (طرح مسئله).
از این رو پژوهش حاضر میکوشد به یکی از چالشهای اساسی سیاسی در رابطه با تحقق الگوی پایه پیشرفت کشور بپردازد و
با بررسی چیستی جامعه مدنی اسالمی از نظر متفکران اسالمی ،به این پرسش پاسخ دهد که چه موانعی برای تشکیل و رشاد
این ج امعه مدنی وجود دارد(سوال) .تبیین این جایگا پیش از هرچیزی نیازمند تبیین نسبت دین و جامعه مدنی است .مقاله
حاضر با بهر گیری از روش توصیفی – تحلیلی(روش) برای نخستین بار به بررسی دیدگا های مختلف در رابطه دین و جامعه
مدنی در قالب تقابل و تعامل پرداخته است و با مفروض گرفتن تعامل دین و جامعه مدنی(فرضیه) به دنبال نسایب شناسای
تحقق جامعه مدنی اسالمی در ایران است(هدف) .این موانع در حوز هاای مختلاف سااختاری ،فرهنگای ،سیاسای واقت اادی
استخراج گردید است(یافتهها).
واژههای کلیدی :جامعه مدنی ،دولت ،دین ،فرهنگ سیاسی

 .1مقدمه
چیستی و کارایی جامعه مدنی در ایران حجام قابال تاوجهی از مطالاب مطبوعاان و منشاوران دانشاگاهی را باه خاود
اخت اص داد است .با این حال غبار و نشفتگی ناشی از رقابت هاای جنااحی ماانع از دساتیابی باه یاا اشاترا نظار
دربار مفهو و کارایی جامعه مدنی شد است و لذا باید ادعا کرد که در ایران تلقی مشاتر و واحادی از جامعاه مادنی
وجود ندارد.به عبارن دیگر در ایران بعد نظری جام عه مدنی دقیقاا تبیاین نشاد و حاریم هاا و حادود نن روشان نشاد
است ،بنابراین هرکس به سلیقه خود به طارح موضاوع و توضاین نن مای پردازد.گاا از جامعاه مادنی باه م اباه شایو و
روشی برای حاکمیت و مشارکت مردمی یاد می شاود و گاا اندیشاه سیاسای خاصی(لیبرالیسام) در نن نمیختاه شاد و
دفاع از تحقق جامعه مدنی رنگ دفاع از دموکراسی لیبرالهای موجود در مغرب زمین را باه خاود مایگیارد .برخای نیاز
از جامعه مدنی صرفا در حد ابزاری برای کاستن خودکامگی و تمامیتخوا هی انتظار دارناد و برخای دیگار تماامی نرماان
ها و اید نل های سیاسی و اجتماعی خود را در برقراری جامعه مدنی و تقویت و شکلگیری نن جستجو میکنند.
از سوی دیگر برخی جامعه مدنی را ناکارنمد و ابزارهای جامعه مدنی را فرسود و باه دنباال جاایگزین نن هساتند بارای
م ال دکتر ح مید موالنا مینویسد « :با پایان نخرین دهاه قارن بیساتم و در نساتانه هازار جدیاد ایان ساوال بازر و
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جدی پیش نمد است که نیا احزاب سیاسی به طور کلی نن طوری که در ع ر معاصار رشاد و نماو کارد اناد ،نهادهاای
الز و مفیدی برای استقرار و تحکیم نظا های سیاسی و دموکراسای هساتند یاا اینکاه اداماه وجاود ننهاا در چاارچوب
سنت سیاسی ملت  -دولت و جامعه مدنی کنونی نامفید و حتی همرا با خسارن سیاسای مایباشاد و بایاد باه دنباال
جایگزینی برای چارچوب فرسود احزاب سیاسی اماروز باود »(موالناا .)227 ،1382 ،بناابرا ین نخساتین و شااید مهام
ترین نسیب جامعه مدنی ایرانی را می توان ابهاا مفهاومی ایان واو و عاد توافاق اندیشامندان و نخبگاان سیاسای در
این زمینه عنوان کرد.
به طور کلی در ایران دو دیدگا اصلی در این بار قابل توجه است :یکی جامعاه مادنی برگرفتاه از الگاوی جامعاه مدیناه
النبی(ص) و به عبارتی جامعه مدنی دینی و دیگری جامعه مدنی باه عناوان یاا پدیاد کاامال غربای باا باار مفهاومی
اخت اصی که تحقق نن یعنی پذیرش بنیان های اندیشه و سیاست غربی.
ننچه مسلم است این است که نمی توان با کشیدن دیوار مانع ورود مفهو جامعه مادنی در ماتن جامعاه شاد ولای ایان
نیز درست نیست که برخی روشنفکران ما سعی کنند که این دال را با مادلولش بااهم وارد کنناد ،اگار جامعاه مادنی در
متن جامعه ما وارد بشود باید به مدلول های خاص خودش رجوع بدهد .از این رو جامعه مادنی در ایاران مایبایسات باا
مخت ان یا جامعه اسالمی بازتعریف گردد و الگوی جامعه مدنی غربی را نمی توان مدنظر قرار داد.
در این مق اله تالش شد است تا با تعریف جامعه مدنی ،نسابت نن باا دیان مشاخد گاردد و ت اوران موجاود در ایان
زمینه طرح گردد و از این نسبت سنجی مفهو جامعه مادنی دینای حاصال شاود ساپس باا توجاه باه اینکاه در ایاران،
جامعه مدنی به مفهو مدرن و دینی هنوزشکل نگرفته است و نسیب شناسی در این زمینه ضاروری باه نظار مای رساد،
چالشهای پیشروی تحقق این امر بررسی گردد.

 .2تعریف جامعه مدنی
اصطالح جامعه مدنی در علو اجتماع ی معموالً در مقابل دولت به حوز ای از روابط اجتماعی اطاال مایشاود کاه فاار
از دخالت قدرن سیاسی است و مجموعاهای از نهادهاا ،مؤسساان ،انجمانهاا و تشاکلهاای خ وصای و مادنی (غیار
خ وصی)را در برمیگیرد .اگر بگوییم که ویژگی اصلی دولات سااخت قادرن نمراناه یاا نمریات و تابعیات اسات ،در نن
صورن جامعه مدنی فاقد چنین ساختی است(بشیریه )329 ،1386 ،بدین ترتیاب جامعاه مادنی ،مجموعاهای اسات از
انجمنهای واسطه که نه در تعریف دولت میگنجد و نه خاانواد  .جامعاه مادنی در برگیرناد انجمانهاا و شارکتهاای
داوطلبانه و سایر نهاد های دارای شخ یت حقوقی است(مالین.)156 ،1387 ،
بحث جامعه مدنی و دولت در واقع تعیین حدود حوز ها و عرصه های اقتدار است بادی ن معناا کاه جامعاه تاا چاه اناداز
می تواند فضای مربوط به خود را داشته و تا چه حدی دولت این حوز را محتر مایشامارد در حقیقات ارزیاابی کاه از
میزان دموکراسی در نظا های گونااگون باه عمال ماینیاد بار ا ساا

میازان وجاود چناین فضاای فرهنگای ،سیاسای،

اقت ادی و اجتماعی است .در چنین شرایطی بایاد دیاد کاه افاراد وگارو هاای مختلاف تاا چاه اناداز مایتوانناد صادا
وخواست سیاسی خویش را در سیاست عمومی منعکس ساازند و همچناین تاا چاه حادی قاادر باه ایجااد محادودیت
سیاسی برای گسترش و نفوذ دولت میباشند .وسعت حوز های اقتاداردر ایان دو بخاش مای تواناد بار اساا

باازی باا

حاصل جمع جبری صفر مورد ازریابی قرارگیرد زیرا هر انداز در جهت ایجاد جامعه مادنی پایشرویام ،جامعاه بزرگتار و
دولت کوچکتر شد و به هر میزان در جهت دولت اقتادارگرا حرکات کنایم ،دولات بزرگتار و جامعاه کاوچکتر مایشاود
(قوا .)45 ،1376 ،
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از تعریفی که از جامعه مدنی ارائه شد ،می توان ساختار جامعه مدنی را اینگونه وصف نمود که جامعاه مادنی از ساه الیاه
زیرین و میانه و باال تشکیل میگردد .در الیه باال قدرن سیاسی و دولات مایگنجاد ،در الیاه زیارین شاهروندان ،افاراد و
نحاد ملت و خانواد ها ،و در الیه میانی نهادها و تشکلهای مردمی قرار دارند که نه دولتایاناد و ناه خ وصای ،و هماین
فضای میانه ا ست که حقیقت جامعه مدنی را تشکیل میدهد زیرا از یا طارف خواساتههاای تاود هاای مردمای را کاه
حق طبیعی و شرعی ننان است سر و سامان داد  ،در چاارچوب قاانون ارائاه مایدهاد ،از طارف دیگر،باا اتکاا باه نیاروی
مردمی ،قدرن حاکم را در محدود قانون مهار کرد  ،بار انجاا خواساتههاای مشاروع مارد وا مایدارد .لاذا در حقیقات
ابزار جامعه مدنی در همین الیه وسط قراردارد و موجب تعادل میان خواسته های مردمی و قادرن سیاسای حااکم مای -
گردد(معرفت.)23 ،1378 ،
به طور خالصه باید گفت که مهم ترین شاخد های جامعه مدنی عبارتند از :نزادی ،قانونمنادی ،ک ارنگرایای ،مشاخد
بودن حوز های عماومی و خ وصای ،تسااهل و مادارا .در ایان جواماع نظاا حااکم ک ارنگراسات و در نن گارو هاای
مختلف سیاسی باهم رقابت میکنند(ازغندی .)70 ،1389 ،ریچارد نورتون سه مشخ اه باارز بارای جامعاه مادنی قائال
مایشااود کااه عبارتنااد از :مادنیتگرایاای (بردباااری و تحماال دیگااران) ،تجماعگرایی(رو حیااه همکاااری بااا دیگااران) و
شهروندی(علمداری.)74 ،1395 ،
 .3جامعه مدنی دینی
اگر کسی در ایران خواسته باشد بدون در نظر گرفتن ننچاه دیان ایادئولوویا طای ساالیان گذشاته پروراناد باه طارح
مباح ی همچون جامعه مدنی بپردازد ،اگر یا گسست ماهوی نباشد ،قطعاً یاا ماورد تحمیلای خواهاد باود .دیانداری
و حساسیت مذهبی از یا سو و واقع نگری و توجه باه بافات و درون مایاۀ سانتی – ماذهبی جامعاه ماا ازساوی دیگار
ایجاب میکند که هر تلقی و اید ای که از جامعه مدنی مطرح میشود ،میزان سازگاری و وفاا نن باا نماوز هاای دینای
مورد سنجش و ارزیابی قرارگیرد .البته دیدگا های مختلاف در ماورد نسابت دیان و جامعاه مادنی وجاود دارد کاه در دو
دیدگا تقابل به معنای تضاد کامل دین و جامعه مدنی و تعامل به معنای امکان جمع نسبی باین دیان و جامعاه مادنی
قابل طرح است.
 - 1- 3تقابل و تضاد دین و جامعۀ مدنی
طرفداران این دیدگا معتقدند ا گر نگاهی به تحوالن سه قرن اخیر اروپا بیندازیم خواهیم دیاد کاه جامعاه مادنی همازاد
با پدید مدرنیسم بود است ،مدرنیسمی که بر سه رکن سکوالریسم ،اومانیسم و لیبرالیسام اساتوار اسات .از ایان رو در
جامعهای که مبتنی بر اندیشه دینی و خدامحوری  -و نه انسانمحوری مطلق  -اسات و نیاز بارای دولات و هیاتن حاکماه
نقشی در هدایت انسانها قائل می باشد ،چناین جامعاه مادنیای جایگااهی نخواهاد داشات و همچناان کاه در برخای
مقاالن و نوشتهها مشاهد می شود حتی اشترا

لفظی هم بین چیزی که ما در حوز ی تمدن دینای مطارح مایکنایم

با ننچه که در حوز ی تمدن غرب مطرح است وجود ندارد.
در این دیدگا به این نکته توجه داد میشود که در بینش اساالمی خداوناد متعاال هماه را متوجاه یاا نقطاه و یاا
قبله کرد در حا لی که در جامعه مدنی سخن از تشکلها و گرو هاای مختلاف اسات و هماین امار نشاان از ناساازگاری
جامعه مدنی با جامعه دینی دارد .جامعه د ینی قابل تقسیم به تشکل های مختلف نیست وامت باید به یاا نقطاه توجاه
داشته باشد وتما ارتباطان اجتماعی ننها به یا محور منتهی بشود و همچنین همه افراد امت بایاد مشاارکت سیاسای
داشته باشند واین امکان باید به همه داد شود .حال ننکه در جامعه مادنی مشاارکت سیاسای صارفاً از طریاق نهادهاای
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اجتماعی امکان پذیر است واندیشه ای که در قالب نهادهای اجتماعی نباشد ،نمی تواند مشارکت سیاسای داشاته باشاد.
از طرف دیگر در جامعه مدنی ت میمگیری در شؤون سیاسی وخط مشی های کلی با نهادهاای اجتمااعی اسات و حاال
اینکه ت میمگیری دربرنامه ریزی های کالن و خط مشی ها در امت با اما است(علم الهدی.)103 ،1378 ،
از این منظر جامعه در اسال جامعه اسالمی است و نه جامعه مدنی همانطوری که مفهو جامعاه در اساال باا مفهاو
جامعه در غرب متفاون است ،مفهو مدنیت و مدنی بودن در اسال با ننچه که در غرب مایبینایم ،تفااون فااحش دارد.
جوام ع جامعه اسالمی را باید با جامعه شناسی اساالمی مطالعاه کنایم و بنیاان جامعاه شناسای اساالمی امات اساالمی
است(موالنا.)171 ،1382 ،
جامعه مدنی دینمدار نیست ،یعنی دین و محتوای درونی نن در ت امیمان و الزاماان و تادبیران حکاومتی و سیاسای -
اقت ادی جامعه دخالت ندارد .البته،این به معنای دینزدایای و دیانگریازی نیسات .نگارش پلورالیساتی جامعاه مادنی
اقتضا میکند که دین نیز در کنار سایر افکار و عقاید و مکاتاب در جامعاه ،مجاال حضاور و فرصات رهاور داشاته باشاد.
جامعه مدنی ،جامعه تشکلها و گرو هاست و از ننجا کاه هار گارو و انجمان و صانفی امکاان شاکلگیاری و فعالیات را
داراست ،متدینان به دین خاص نیز می توانند جمعیتها و گرو های مذهبی خاویش را فاراهم نورناد و ایا ن منافااتی باا
عضویت در دیگر گرو های اقت ادی و یا سیاسای نادارد .ماذهب در جامعاه مادنی نبا یاد انتظاار حضاور و حاکمیات در
عرصه های مختلف داشته باشد بلکه میزان حضور و اقتدار مذهب در جامعاه مادنی بساته باه میازان فعالیات گارو هاای
مذهبی و تتثیر ننها بر افکار عمومی است .جامعه مدنی میادان رقابات گارو هاا و افکاار و عقایاد اسات و در ایان رقابات
هیچ امتیاز ویژ ای برای فکر و اید و مذهب خاصی در نظر گرفته نمی شود و در شارایط مسااوی هماهی افکاار و مکاتاب
وعقاید ،مجال چالش و رقابت دارند.
بنابراین در گستر ی فعالیت اجتماعی ،حضور فعال و موفق در جلب افکار عمومی توسط گرو هاا و تشاکلهاای ماذهبی
است که می تواند برنامهریزی و سیاستگذاری و ت میمگیری در سطن کالن جامعه را از نماوز هاا و ایاد هاای ماذهبی
متتثر سازد و دخالت دین در عرصهی حکومت و سیاست ،تنها در میدان رقابت و چاناهزنای میسار مای شاود ،ناه نن کاه
بدون چنین رقابتی ،حق اولویتی برای دین وجود داشته باشد(واعظی.)62 ، 1377 ،
در این میان برخ ی سعی کرد اند با ترکیب و تلفیق جامعه مدنی و دین این تضادها را برطرف کنناد و در واقاع باه یکای
از این دو موضوع میاندیشند:
الف .در بسیاری از اصول و مبانی ارزشی ،معرفت شناختی دین تجدید نظار کارد و قرائات ناوینی از دیان عرضاه کارد
اند ،تا امکان این تلفیق و تعبیر مشتر فراهم شود.
ب .جامعه مدنی را به معنای رایج نن به کاار نبارد نن را متارادف باا مادنیت و مجتماع مادنی پنداشاتهاناد .مادنیت و
تشکیل مجتمع مدنی ،پیشینه ای دراز در ت اریخ زندگی بشر دارد و حضرن رسول(ص) اولاین مجتماع مادنی اساالمی را
تشکیل داد ،اما این جامعه مدنی – دینی ،هیچ تناسبی با تفسیر رایج از جامعه مدنی ندارد(واعظی.)152 ، 1377 ،
در نگا اول برای م ال مجتهد شب ستری دو پیش فهم از دین ارائه میدهد :یا پیش فهم ایان اسات کاه تمادن ساازی،
جامعه سازی ،حل مشکالن زندگی ،معنی کردن عدالت و اخال  ،تاسیس نهادهای حفظ کنند عدالت و اخاال کاه باه
مشکالن زندگی این دنیایی بشر مربوط است،کار و وریفه انسان است .ان سان با علم و فلسفه و موضاعگیاریهاا و ایجااد
ارزشها به تامین این مهم می پردازد و خداوند نیز استعدادهایی در انسان نفرید کاه وی باا اساتفاد از ننهاا مای تواناد
این وریفه را انجا دهد .پیش فهم دیگر این است کاه بارای حال مشاکالن زنادگی ایان جهاانی انساان و ساازماندهی
مدنیت ب اید همیشه از عالم غیب راهنماییهایی بیاید ،خداوند باید به وسیله پیامبران یاا سانت دینای تاسایس کناد
که نن سنت دینی شامل چارچوبها و مکانیسم های زندگی کردن انساان در ایان جهاان باشاد ،یعنای ننچاه اماروز بار
عهد فلسفه و علو سیاسی و جامعه شناسی و مانند اینها اسات از کتاا ب و سانت مطالباه شاود .وی پاذیرش پایش -
فرض نخست را الزمه شکلگیری جامعه مدنی در ایران میداند(مجتهد شبستری.)232 ،1376 ،
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به طور کلی گرو اول جهت تلفیق دین و جامعه مدنی پنج چهار متفااون و قرائات مختلاف از دیان ارائاه داد اناد کاه
عبارتند از:
الف)دین نیینی
این نوع از دین که عمدتا در شعائر و مراسم دینی(مانند مراسم عزاداری اماا حساین(ع) ،اناواع مراسام مرباوط باه ماا
رمضان ،ادای نذر ،عروسی ،تدفین و عزا و  )...حضور دارد ،دین عمو مرد اسات و نهادهاای خااص خاودش را نیاز م ال
تکایا ،هیئت های مختلف و مساجد داراست .این نوع دین چندان چارچوب های فقهی را بر نمی تاباد و برخای از علماا و
مراجع در برابر برخی صور نن مخالفت خود را صریحا ابراز داشتهاناد .مبناای ایان دیان نیاین اسات و باا ایادئولووی کاه
بنیاد نن عقید است همخوانی ندارد.
ب)دین فقهی
این نوع دین و دینداری ،عمدتا در میاان رو حاانیون و مقلادان ننهاا ،رایا ج اسات .اساا

ایان ناوع دیناداری،عمل باه

دستوران فقه است و به دلیل قواعد راهری و ایجاد عادن در مومنان ،قابلیت بیشاتری بارای ایادئولوویا شادن نسابت
به دین نیینی دارد.
ج) دین ایدئولوویا
این نوع دینداری برخالف دین فقهی که موید گذشته است ،گذشته را نفی یا نقد میکناد و تاالش دارد کاه حاال را باا
رجوع به اراد خداوند یا با نیت جمعی و روند زمانی با پوششی از اسم خداوند معنیدار کناد .البتاه دیان ایادئولوویا از
دل دین نیینی برون نمینید بلکه مرحلهای پس از دین فقهی است.
چ) دین فرافقهی  -فراایدئولوویا
دینداری فرافقهی  -فراایدئولوویا از ن ظر فردی ،باطنی و معنوی است و از نظر اجتمااعی ،اماور را باه عارف وامای گاذارد.
ننچه این دینداران نفی میکنند فقهی شدن تا و تما و ایادئولوویا شادن هماه چیاز( از لباا تاا طارز را رفاتن و
ترتیبان منزل و )...است.
ح) دین مدنی
این دین مح ول داد و ستد نهاد دین و پدید دولت  -ملت است .بنابراین بادون شاکلگیاری دولات  -ملات و نهادهاای
مدنی متنارر با نن نمی توان از دین مدنی سخن گفت .دین مدنی مبناای خاصای بارای ارتبااط فارد باا جامعاه عرضاه
می کند .دین مدنی امکان برنورد شدن نیازهای جمعی پیوستگی و تعهد افراد و نیازهای فاردی هویات شخ ای و تعلاق
را توسط فرایندهای اجتماعی فراهم می کند .چرا که خود مح ول همان فرایندهاسات و فراینادهای ماذکور در توضاین
اولیه را درونی کرد است .دین مدنی ابتدائا دین است و سپس مدنی باه ایان معناا کاه مجموعاهای از باورهاا و نیاین -
هاست ولی مدنی است و با جامعه مدنی و نهادهای نن همساز و ه منوا شد است .بنابراین دین مادنی باه صاور ن یاا
عامل بازدارند در برابر دولت – م ل دین سنتی در برابر دولت در دور ماقبال انقاالب  -قاد علام نمایکناد بلکاه باه نن
قید میزند یا حیطه اختیاران نن را مشخد میکند(محمدی.)243- 264 ،1378 ،
به نظر میرسد گرو اول با ارائه چنین قرائت هایی از دیان در نسابت باین دیان و جامعاه مادنی ،اولویات را باه جامعاه
مدنی با تفاسیر غربی داد و تالش میکنند تا دین را باه گوناه ای تفسایر نمایناد کاه باا نن ساازگاری داشاته باشاد در
حالی که گرو دو در این نسبت سنجی ،اولویت را به دین داد و تالش میکنند تفسایری از جامعاه مادنی ارائاه دهناد
که با دین همخوانی داشته باشد.
این گرو با نگا ابزاری به جامعه مدنی می گویند«:ما جامعه مدنی را یا نرمان نمایدانایم کاه ببینایم ایان نرماان باا
نن نرمان سازگاری دارد یا نه ،تجانس یا تزاحم دارند یا نه ،بلکه ما جامعاه مادنی را یاا ابازار مایدانایم بارای باه ثمار
نشاندن همان معتقدان مذهبی و برای تحقق عادل انساانی و اساالمی  .جامعاه مادنی در واقاع یاا روش ادار جامعاه
ال اگار جامعاه مادنی برقارار شاد و دولات
است که در سایه نن دموکراسای و نزادیهاا مای توانناد محقاق بشاوند و ما ً
5

ورایفش را تقسیم کرد بین احزاب و انجمنهای صنفی و مطبوعان نیا ایان مساتلز نن خواهاد باود کاه اعضاای ایان
انجمن ها مسیحی باشند یا مسلمان باشند یا الئیا یا چیز دیگر هیچ تضاادی بااهم ندارناد ،شاما مایتوانیاد در درون
این نهادها پایبند به بایدها و نبایدهای خودتان باشید»(باقی.)218 ،1381 ،
در نظر این گرو جامعه مدنی روش مطلوبی اسات بارای ادار حیاان اجتمااعی انساان هاا و همچاون ساایر روشهاا در
بستر تاریخ در معرض بهسازی و تحول می باشد و در نیند ممکن است قرائات هاای موجاود ازنن ماورد تردیاد و تجدیاد
نظر قرار گیرد .پس تفکر دگماتیسی و جز گرایانه در پذیرش یا انکار نن ناا صاواب و ماردود اسات .اگار جامعاه مادنی را
صرفاً روش بدانیم طبعاً تابع دو ویژگی خواهد باود :اوالً خ الت عاا و فراگیار دارد و ثانیااً دارای ماهیات خن ای اسات.
بنابراین جامعه مدن ی در ذان خویش ممکن است با فرهنگ ها و ساختارهای متفاون و حتی با هرنوع اندیشاه دینای یاا
غیر دینی ،شرقی و غربی ،حق یا باطل،کارنمد و یا ناکارنمد ،سازگاری داشته باشد(مهاجر.)47 ،1377 ،
 - 2- 3تعامل دین و جامعه مدنی
در این دیدگا جامعه مدنی نه به عنوان یا نرمان دست نیافتنی ،بلکه به عنوان یا دستاورد بشاری باه صاورن نسابی
چیز مطلوبی است .این دستاورد بشری نه تنها در تضاد با هی چ تفسیری از دین نیست ،بلکه می شود گفات کاه خاودش
پایه محکمی در دینی شدن واقعی نحاد و افراد جامعه دارد.
معتقدان به این دیدگا تحقق جامعه مدنی واقعی را در پرتو دین میدانند و بیاان مایکنناد« :گرچاه در ضارورن قاانون
سخنی نیست و همه متفقاند اما همه ،هر محتوایی از قانون را برنمیتابند برخای محتاوا را مناوط باه خواسات مارد و
بعضی منوط به سازگاری با قوانین الهی میدانند و چون اسال  ،تنها دین حاق اسات ،قاوانین تضامینکنناد ی جامعاه
مدنی واقعی نن است که بر گرفته از قوانین اسال باشند»(خسروپنا  .)130 ،1379 ،لذا جایگاا جامعاه مادنی در ایاران
با جایگا جامعه مدنی غرب فار دارد .اگار از ایان واو در جهاان غارب برداشات خاصای داشاته ،و از نن نزادی مطلاق
تلقی میکنند ،در جامعه ایرانی که به اختیار خود در حاکمیت اسال زنادگی مایکنناد ،جامعاه مادنی شاان زیار ساایه
"اهلل" و بر مبنای م الن واقعی خود مرد متتثر میگردد(بابازاد .)48 ،1380 ،
شهید مطهری نیز معتقد به امکان تحقق جامعه مدنی دینی است و در نثار خود باه پایش زمیناههاای معرفتای شاکل -
گیری فضایی مستقل از اعمال اقتدار حکومت اشار میکند «:از نظر فلسافه اجتمااعی اساال ناه تنهاا اعتقااد باه خادا،
پذیرش حکومت مطلقه افراد نی ست و حاکم در مقابل مارد مسائولیت دارد بلکاه از نظار ایان فلسافه تنهاا اعتقااد باه
خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول میسازد و افراد را ذیحق میکناد،و اساتیفای حقاو را یاا وریفاه الز
شرعی معرفی میکند»(عدالتی.)38 ،1378 ،
ننچه مسلم است این است که در حوز تفکر دینی سه پایه جامعه مدنی غربی وجود ندارد .بعالو نن تقسایمبنادی کاه
در جوامع غربی در نظر گرفته می شود یعنی حوز دولت ،حاوز عماومی ،حاوز خ وصای در تفکار دینای کاه نقشای
برای حکومت دینی در هدایت مرد بر اسا وحی قائل است ،وجود نادارد ولای نن بعاد از جامعاه مادنی کاه باه طاور
خاص به وجود الیهای بین طبقه حاکمه و ش هروندان که مانع فشار مساتقیم هیات ن حاکماه بار مارد و از ساوی دیگار
انتقال خواستها و پرسش های مرد به طبقه حاکم مایباشاد ،در ا ندیشاه اساالمی ماورد پاذیرش مای باشاد(مجیدی،
 .)108 ،1378چنانچه نوگرایان دینی به نهادها و گرو های مستقل از دولت توجاه ویاژ ای داشاتهاناد و اساتاد مطهاری
بر روحانیت و دکتر شریعتی بر روشنفکران مذهبی تتکید می کند که هار دو گارو مساتقل از دولات تلقای مای شاوند و
عضویت در ننها داوطلبانه و ارادی است .شهید مطهری معتقد باود کاه روحانیات حتای در چاارچوب حکومات اساالمی
باید استقالل خود را حفظ کند و اعضاای نن در دساتگا هاای دولتای و غیار دولتای عضاو نشاوند از هماین جهات وی
معتقد بودکه روحانیت موجود را باید اصالح کرد و نباید نن را علی رغم مشکالتش از میان بارد .شاریعتی اصاوالً باه یاا
نهاد تخ

ی به عنوان عامالن و مبلغان دین اعتقاد ندارد ولی برای انجا ایان کاار،گرو دیگاری را باه جاای ننهاا مای -
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نشاند .ا ین گرو ویژگی صنفی ندارد ولی می تواند به یا تشکل مدنی مبدل شود .ایان گارو کاه ایادئولووی شاخ اهی
ننهاست روشنفکرانند روشنفکران مسئول و مذهبی(محمدی.)283 ،1378 ،
بنابراین گرچه وجهی برای سازگاری کامل دین با جامعه مادنی م اطلن (باه تمامیات و کلیات نن)وجاود نادارد ،ولای
میتوان پار ای توصیه ها و اهداف نن را که م بت و سازند است با جامعه دینی همرا کرد که عبارتند از:
اندیشیدن در باب بهبود و ارتقای کیفیت مشارکت مرد در امور سیاسای و اجتمااعی ،قاانونماداری و رعایات حقاو و
نزادیهای فردی ،حساسیت نسبت به تمامیتطلبی قدرن سیاسای ،اندیشایدن دربااب بهیناهساازی،کیفیت نظاارن و
کنترل بر اعمال صاحبان قدرن سیاسی ،از توصیهها و اهدافی است که نه تنها منافاتی با نماوز هاای دینای نادارد ،بلکاه
به گونهای مورد سفارش و تتکید متون دینی و سیر ی عملی اولیای دین نیاز قارار گرفتاهاناد  .از طرفای چاون اساال باا
عد ارائهی قالب و روش خاص در برخی زمینهها ،عمالً مجال بهر مندی از تجاارب بشاری و تاتمالن عقالیای را فاراهم
نورد است .باید با بازخوانی متون دینی و مراجعه به سنت و سیر ی پیشوایان دینای و تجرباهی عملای حکومات دینای
در صدراسال ،به جوهر ی مدنیت اسالمی دست یافت و عناصر اصلی این مدنیت را در قالب و اشاکال متناساب باا ایان
ع ر ونسل بازنفرینی کرد.
 .4موانع تحقق جامعه مدنی در ایران
وجود یا ساختاراجتماعی تفکیاا شاد و قشاربندی پیچیاد اجتمااعی و شاکلگیاری دولات باه عناوان یاا نهااد
اجتماعی پیچید با ورایف متعدد ،شرایط الز ساختاری را برای شکلگیاری جامعاه مادنی فاراهم ماینمایاد .اماا ایان
شرایط ساختاری شرط کافی برای به وجود نمدن جامعه مدنی نمیباشد .عوامل دیگری چاون وضاعیت فرهنگای و ناوع
ساختار و ایدئولووی سیاسی طبقه حاکم نقش مهمی در شکلگیری جامعاه مادنی ایفاا مایکنناد(پناهی.)12 ،1376 ،
بررسی این عوامل در جمهوری اسالمی ایران رسالت اصلی این نوشتار میباشد.
 - 1- 4ساختار فرهنگ سیاسی
یکی از چالش های مهم جامعه ما در راستای تحقق جامعه مدنی ،فرهنگ سیاسی موجود اسات .فرهناگ سیاسای اماری
نیست که یا شبه به وجود ن ید یا تغییر کند برای شاناخت چاالش هاای تحقاق جامعاه مادنی بایاد فرهناگ سیاسای
موجود را نسیب شناسی نمود .جامعاه سیاسای ایاران بارای اولاین باار در قضایه مشاروطه ساعی کارد مفهاو جامعاه
مدنی(به معنای مدرنش) را تجربه کند .هرچند این تجربه مقرون به موفقیت نباود ،ولای نهادهاایی از جامعاه مادنی باه
شکل ناقد وارد فرهنگ سیاسی ما شاد .فرهناگ سیاسای ماا ملقماهای اسات از ارزشهاای اساالمی ،فرهناگ ملای و
ایرانی و برخی از بایسته های فرهنگ غربی .اگر نخواهیم به شاکل جزئای وارد بحاث نسایب شناسای فرهناگ سیاسای
شویم ،میتوانیم به برخی از شاخد های نن به شکل مخت ر اشار کنیم:
قهرمانپروری ،نرمانگرایی مطلق ،غلبه ارادن و روابط بر لیاقت و ضوابط ،هتا قاانون ،اعماال نااقض عقالنیات تفااهمی
و منفینگری(حقیقت.)487 ،1376 ،
ماهیت ساختار اجتماعی فرهنگ ایران که در طول تاریخ شکلگرفته  ،زمیناه سااز پیادایش قادرنهاای خودکاماه باود
است .م لحت فرد بر م لحت همگان همیشه برتری داشته و عد تمایل به کار جمعی مانعی بارای پیادایش ساازمان -
های اجتماعی بود است .در طول تاریخ دستگا حکومت  ،قلمرو خ وصی شخد فرمانروا و شاا محساوب شاد اسات.
سلطان از طریق یا دستگا دیوان گستر مشتمل بر کارگزاران ،درباریان و ...به نحاو کاامالً خودکاماه حکومات مایکاردو
قدرن حکومت مستحق ستایش و احترا و تمجید و اطاعت محض تلقای مایشاد.در جامعاه سانتی ایاران ،اساتدالل و
منطق هیئت حاکمه و صاحبان اختیار ،این بود ا ست که چون اک ریت افراد جامعه بیاطالع و از نعمات ساواد بایبهار -
اند ،لذا رشد فکری کافی ندارند و به همین جهت به سرنوشت خود بیاعتنایند.
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این طرز تفکر در طول تاریخ گذشته ایران مانع مشارکت افراد در گرو ها وابراز عقاید خود باود اسات .لاذا موجاب نباود
یا کاهش گرو ها و سازمان های اجتماعی و سیاسی و انگیازش ساازمانی شاد  ،رشاد جامعاه مادنی را دشاوار و توساعه
سیاسی را کند کرد است زیرا قدرن انطبا با درخواساتهاای نوساازی ومشاارکت را نداشاته اسات(فرامرزیان،1376 ،
.)522
بنابراین یکی از مشکالتی که جامعهی مدنی در کشور ما دارد تاریخ شاهنشاهی و استبدادی نن اسات .باه قسامی کاه
وقتی جمهوریت هم شکل گرفت چاون افاراد در شارایط حکومات هاای خودکاماه رشاد کارد اناد وباه نن ناوع زیسات
خوکرد اند در جامعهی جمهوری هم خود را باور نمیکنند و نمی توانند به را حتای قواعاد جامعاه مادنی را برتابناد(باقی،
.)221 ،1381
درفرهنگ سیاسی ایران که عمدتاً با مشارکت افراد در ت میمگیری ها و گارو بنادیهاا و تحاز ب در تضااد باود و افاراد
به نهادهای دولت تعلق داشتهاند و خود فاقد نقش سیاسی و اجتماعی بود اند ،لذا نهادهای مستقلی چاون اتحادیاههاا،
احزاب و گرو های صنفی در خارج از دستگا حکومت تحقق نیافتهاند .سخن اصلی در ایان رابطاه ایان اسات کاه اصاوالً
فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ با تحزب ،گرو بنادی و ...ناه تنهاا متنااقض و بازدارناد اسات بلکاه نسابت باه نن
بدبی ن است .بایاعتماادی باه تحازب باه صاورن یکای از ویژگای هاای اصالی فرهناگ سیاسای جامعاه ایاران درنماد
است(فرامرزیان.)520 ،1376 ،
در ادامه به برخی از باورها و رفتارهای ایرانیان که به نحاوی در تحقاق جامعاه مادنی نقاش بازدارناد ای ایفاا مایکنناد،
اشار میشود:
 1- 1- 4جامعه ایران،جامعه ایست ذهنگرا
فقدان زمینه فرهنگی عقالنیت در جامعه ایرانی در طی صد سال گذشاته باه طاور م ساتقیم بار روی پیادایش و تکاوین
روش ها و معیارهای شناخت علمی ا ین جامعه حکم بازدارند را داشته است  .طرز رفتار ما ایرانیان باه گوناهای اسات کاه
نشان میدهد به کوچکترین نظم و ترتیب مادی در پدید های طبیعی و غیرطبیعی اعتقاد نداریم .
ذهنگرا بودن ایرانیان اقتضا میکند که به علم بودن فرهنگ باور نداشته باشند .علمای باودن فرهناگ بادین معناا اسات
که مرد ننقدر به علم و کارنمدی نن باور پیدا کنند که برای هار پدیاد ای علتای وجاود دارد کاه باا روش علمای قابال
تحلیل است .فرهنگ ما ایرانیان فاقد مبنای استداللی الز وکافی است .تمادن و فرهنگای در جامعاه مانادنی و ماروج و
حامی تحقق جامعهای مدنی است که فضای سیاسی ،اجتماعی و فکری نن بار اساتدالل و منطاق اساتوار باشاد و حال
مشکالن با مشارکت عموم ی و با تتمل و تساهل انجا پذیرد(ازغندی.)405 ،1376 ،
 2- 1- 4بی اعتنایی به نظم و قانون
فرهنگ عامه طی صد سال گذشته ناه تنهاا توجاه باه قاانون را باه عناوان یکای از عناصار اصالی توساعهی سیاسای و
فرهنگی فاقد بود  ،ب لکه عناصر دیگری را هم که به نحوی از انحاء از مشتقان توجه به قانون باود اناد ،نادیاد مایگیارد.
فرهنگ بیاعتنای ی به قانون عامل زمینه ساز ابراز لیاقتها و هویت هاای شخ ای نمایشاود ،در نتیجاه رواباط اجتمااعی
ناشی از نن نه براسا لیاقت های افراد به وجود مینید ،بلکه بر اسا مالحظاان و سالیقه هاای شخ ای و یاا گروهای
شکل میگیرد(ازغندی .)406 ،1376 ،قانونمندی و حکومت قانون به ایان معناسات کاه ناه تنهاا رفتاار افاراد بایاد بار
اسا موازین قانونی سنجید شود ،بلکه رفتار دولت و دولتیان نیز از این قاعاد مسات نا نیسات .همانقدرکاه یاا فارد
حقیقی ممکن است مرتکب خطا شود ،افراد حقوقی نیز ممکن اسات چناین کنناد .افازون بار نن باا قانونمنادی هماه
احسا

میکنند که در برابر قانون یکساناند(علمداری.)283 ،1395 ،
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 3- 1- 4تر

از دولت

ت ویری که ایرانیان از دستگا حکومتی در طول تاریخ داشتهاناد ،ت اویری اسات ترسانا و پرهیبات .تار از قادرن
سیاس ی عامل اساسی رابطه میان دولت با مرد و مرد با یکدیگر اسات .زماانی کاه تار از دولات در فرهناگ و رفتاار
حقارن و خودسانسوری کماا ماینمایاد و در نهایات

مرد و کلیه روابط اجتماعی حاکم شود ،به بیاعتمادی ،احسا

این احسا که در مقابل دولت موجودی ناتوان است ،را نجان را در تسالیم بایقیاد وشارط مرجعای باه ناا قهرماان
میبیند(ازغندی.)408 ،1376 ،
 - 2- 4ساختار قدرن (تمرکزگرایی)
تمرکز منابع قدرن در دست حکومت ممکن است کارایی نن را افزایش دهد ،اما به فرایناد تکاوین جامعاه مادنی نسایب
میرساند .افزایش کنترل حکومت بار مناابع قادرن ،اعام از مناابع اجباارنمیز و غیراجباارنمیز قادرن ،احتماال تحقاق و
نهادمندی جامعه مدنی را کاهش میدهد(بشیریه .)21 ،1376 ،روند تمرکزگرایی قدرن ،ساازمانهاای مشاارکت کنناد
و مشارکت جو را از بین میبرد .در جامعاه سانتی ایاران ،دولات از جامعاه جادا و در فاو نن قارار داشاته ،در نتیجاه در
تحلیل نهایی ،دولت پایگا و نقطه اتکای محکم و مداومی در درون اجتماع نداشته و باه هماین دلیال نیاز از مشاروعیت
سیاسی در میان طبقان مرد برخوردار نبود و منافع ننها را نمایندگی نکرد است .به ایان ترتیاب حقاو اجتمااعی در
انح ار دولت بود و حقوقی که هر فرد ،گارو و طبقاه اجتمااعی و حتای کال جامعاه از نن برخاوردار باود  ،اساسااً بار
مبنای اجاز و اراد دولت قرار داشته اسات .بناابراین سااخت قادرن در ایاران همیشاه تمایال باه تمرکزگرایای داشاته
است(فرامرزیان.)522،1376 ،
در حال حاضر نیز حکومت ها در ایران به جای نظارن بر حسن اجرای قوانین یا سیاستگاذاری و برناماهریازی مساتقیماً
در امور دخالت میکنند ،تا جایی که در عرصه اقت اد خود به تولید یاا توزیاع کاالهاا و خادمان اقادا مایکنناد یاا در
عرصه فرهنگ و رسانه ها بخش عظیمی از تولید ،توزیع و م رف را در اختیار مایگیرناد یاا در عرصاه سیاسات از میادان
دادن به احزاب و تشکل های مستقل سر باز مای زنناد .در حاال حاضار بسایاری از اماور قابال واگاذاری باه شارکتهاا و
مؤسسان خ وصی است(محمدی.)353 ،1378 ،
 - 3- 4فقدان طبقه متوسط اجتماعی
ضعف ساختار طبقان اجتماعی و مستحیل شدن نن ها در دولت و سایطر هماه جانباه دولات بار ننهاا ،موجاب شاد
است که این گرو ها نتوانند نقش خود را به نحو مطلوب در جهت توسعه سیاسی ایفا نمایند .لاذا تواناایی ایجااد تحاول
سیاسی در جامعه ایران را نداشتهاند .از این رو فقدان طبقه یا طبقان اجتمااعی نیرومناد و مساتقل در ایاران کاه بتواناد
قدرن دولت را محدود کناد ،موجاب عاد رشاد جامعاه مادنی و انبسااط قادرن دولات شاد اسات(فرامرزیان،1376 ،
.)517
لذا ننچه که بیشتر مد نظر است و در متن نظا فعلی ما می تواند به عنوان جامعاه مادنی مطارح بشاود جامعاه مادنیای
است که هاله خودش را به تمامی پیکر جامعه می کشد ،نه بر یا طبقه خااص .چاون اساسااً هناوز در جامعاه ماا ایان
گونه فرماسیون های اجتماعی شکل نگرفتهاند که بتوان بحاث از یاا طبقاه خااص کارد .جامعاه مادنی در تماا بدناه
جامعه ما معنا پیدا میکند(تاجیا.)67 ،1378 ،
 - 4- 4تنوع نیافتگی ساختاری
نهادهای جامعه مدنی به طور طبیعی و خودجوش و با توجه به نیازهای ساختاری در بستر تحاوالن اقت اادی ،سیاسای
و فرهنگی رهور پیدا میکنناد .بناابراین ایجااد نهادهاایی چاون احازاب سیاسای ،اتحادیاههاا و انجمانهاای صانفی و
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شوراهای محلی برای تبیین تجمع خواستها و تقاضاهای گوناگون به وجود مینیند تا در فرایناد تبادیل ایان خواسات -
ها به سیاست مؤثر باشند .لذا برای رهور یا جامعه مدنی اصیل نهادهای مزبور از پایین پا باه عرصاه وجاود گذاشاته و
تنوع ن نها تابعی از نیازهای واقعی گرو بنادیهاای اقت اادی ،سیاسای و فرهنگای مایباشاد .تناوع سااختاری مساتلز
برخورداری زیر سیستم ها از استقالل نسبی است .تنها تحت این شرایط است که مارد و گارو هاای مختلاف فرهنگای،
سیاسی و اقت ادی می توانناد مشاارکت داشاته و ساهمی از قادرن را باه خاود اخت ااص دهناد .طبیعای اسات تناوع
نیافتگی ساختاری و عد برخورداری خرد نظا هایی چون نهادهای واسطه از استقالل نسابی ،امکاان هرگوناه انتقاادی
را از عملکرد دولات و دساتگا هاای وابساته باه نن از میاان مایبارد و در نتیجاه مقاماان حکاومتی را در مقابال تاتمین
خواست های مرد پاسخگو و مسئول نمیکند .این وضعیت رفتاه رفتاه باعاث بازر تار شادن دولات و تحلیال جامعاه
مدنی میشود(قوا .)49 ،1376 ،
 - 5- 4عد استقالل نهادها
در ایران تشکلهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی(صنفی و شغ لی) از حیث اساتقالل باا دشاواری مواجاه هساتند .چاون
در برخی از زمینهها(مانند شغلهای ی که در رستهی کارمندی یا کشاورزی قرار میگیرناد) اصاوالً تشاکلی صانفی وجاود
ندارد .در برخی دیگر از زمینهها ،تشکل ها توسط حکومات تتسایس و ادار مایشاوند (م ل برخای از اناواع انجمانهاای
فرهنگی و هنری یا خانه کتاب) ،در برخی زمینهها دولت با حمایت و پرداخت یارانه ،اساتقالل ننهاا را خدشاهدار مای -
کند(م ل انجمن های علمی یا شوراهای کارگری) ،در برخی قلمروها ،تشکل هاا بارای برخاورداری از حمایاتهاا و بیماه
کردن خود به جناحها یاا بخاش هاایی از حاکمیات وابساته مای شوند(صانوف مختلاف تجااری یاا برخای انجمانهاای
دانشجویی) (محمدی.)352 ،1378 ،
 - 6- 4ساختار اقت ادی
دولت های ایران چه پیش از انقالب و چه پس از نن باه دلیال درنماد مساتقل حاصال از فاروش نفات و مناابع طبیعای،
خود را از جامعه جدا احسا میکرد اند .به این معنی که دولت خاود را در قباال جامعاه جوابگاو نمایداناد زیارا تنهاا
قسمت ناچیزی از درنمدش از طریق مالیان به دست مینید و درنتیجه در انجا کارهاا احتیااجی باه موجاه جلاو دادن
اعمالش احسا

نمیکند .در چنین اوضاعی ،جامعه مدنی نمیتواند شکل بگیرد  .باه هماین علات ،بارای رشاد جامعاه

مدنی در ایران ،توسعه صنعتی از اهمیت شایانی برخوردار اسات ،زیارا درنماد حاصال از تولیاد در صانایع موجاب ایجااد
پیوند میان دولت و جامعه مدنی میگردد .در ایران قدرن است که ثرون مینورد ،در صاورتی کاه اگار جامعاه مادنی باه
رشد کامل خود دست یافته باشد باید عکس این امر صحت داشته باشاد یعنای قادرن در ساایه ثارون باه دسات نیاد.
چنین وضعی زمانی ممکن خواهد بود که بخش اقت ادی جامعه مدنی به یا حوز صانعتگارا و تولیادی تبادیل شاد
باشد(امیراحمدی .)154 ،1381 ،از سوی دیگر ننچه موجب پیدایش انواع تشکلها و گرو هاا مای شاود تمایزیاابی اسات
و یکی از عوامل تمایز افراد ،طبقان اقت ادی است .در ایاران سارمایهداری صانعتی و تجااری مساتقل از دولت(باه دلیال
درنمدهای نفتی) چندان قوتی نیافته است تا افراد مربوط به نن یا طبقاه متماایز را تشاکیل دهناد و از مناافع خاویش
دفاع کنند .همچنین به دلیل عد رشاد متاوازن صانعت ،کاارگران هایچگاا طبقاهای باا هویات را تشاکیل نمایداد -
اند(محمدی.)357 ،1378 ،
 - 5نتیجهگیری
چند گانگی در برداشت و تلقی از مف هو جامعه مدنی در کشور ما زمینههاا را بارای داوری ،غباارنلود و نشافته مایکناد.
از این رو روشن ساختن ابع اد بحث و تفکیا روشن و واضن انحای تلقیها و نگارش هاا در بااب جامعاه مادنی در ایاران
ضرورن دارد .از طرف دیگر در جامعه کنونی ما ،مدرنیست ها جامعه مدنی را الزامااً در برابار دیان بکاار بارد اناد و برخای
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مذهبیون هم با عنایت به این مسئله پذیرفتهاند که جامعه دینی در تقابل با جامعه مدنی اسات .لاذا بسایاری باه جاای
ننکه در صدد تبیین موضوع و جواناب مختلاف نن باشاند از موضاع سالبی و دفااعی باا نن برخاوردکرد اناد و در حاال
حاضر ،جامعه مدنی موجود در ایران بر حول محور اخاتالف میاان گفتماان سانتگرایای ایادئولوویا و گفتماان جدیاد
جامعه مدنی گسیخته است.
با این حال جامعه مدنی در حوز حکومت دینای تعریاف خااص خاودش را دارد .بناابراین ماا در جامعاه اماروز بایاد در
برخورد با مفاهیم غربی جانب دقت واحتیاط را رعایت نماییم .ننچه بادیهی مای نمایاد ایان اسات کاه جامعاه اساالمی
دارای ویژگی های خاص خود است کاه در پاار ای از ماوارد باا ویژگای هاای جامعاه مادنی نیاز انطباا دارد اماا جامعاه
اسالمی و جامعه مدنی غربی در بنیان با یکدیگر تباین دارند .این یاگونه تعادیل در مفهاو رایاج جامعاه مادنی اسات
که اصول اصیل نن را پذیرفته ،زاید های نن را حذف می نماییم و معیار در ایان پاذیرش و حاذف ،مباانی اصایل اساالمی
ا ست که در مدینه النبی(ص) ریشه دارد.
موانعی که برای تحقق جامعه مدنی مورد بررسی قرار گرفت ،از یکدیگر جدا و منفا نمیباشاند بلکاه هار یاا از مواناع
مزبور می تواند به صورن ت اعدی عمل کرد و سایر نقاط ضعف جامعه مدنی را تشدید نماید.
با بررسی موانع مذکور در رشد جامعاه مادنی در ایاران مای تاوان اذعاان داشات کاه تغییار بنیاادی درفرهناگ سیاسای
واصالح ساختار اقت ادی و تمرکززدایی از قادرن باا مکانیسامهاای قاانونی و تواناایی گارو هاا و افاراد در فعالیاتهاای
اجتماعی و سیاسی می تواند نقش سازند ای در رفع موانع و رشاد جامعاه مادنی ایاران داشاته باشاد و از هماه مهامتار
مطالعه زندگی روزمر در جامعه ایران (و نه صرفا فرهنگ عامه) است که بساتر شاکلگیاری جامعاه مادنی اسات .بارای
طی این را دشوار پیداست که عز ملی نیاز است و در کنار پاژوهش هاای فرهنگای و علمای باه گساترش عرضای هام
باید پرداخت و شرایط و صفان جامعه مدنی را به دور از شعار ،به شعور اجتماعی پیوند داد.
فهرست مراجع
-

ازغندی ،علیرضا .) 1376( .جامعه مدنی و خلقیان ما ایرانیان  .گردنوری سازمان مدار

فرهنگی انقالب اسالمی.

همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران (صد -410
 .) 401تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی.
-

ازغندی ،علیرضا .) 1389 ( .درنمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران .تهران :قومس.

-

امیراحمدی ،هوشنگ .) 1381 ( .جامعه سیاسی ،جامعه مدنی و توسعه ملی .تهران :نقش و نگار.
بابازاد  ،علی اکبر .) 1380 ( .نگرشی نو بر جامعه مدنی .تهران :شفق.
باقی ،عمادالدین .) 1381 ( .حقو مخالفان :تمرین دموکراسی برای جامعه ایرانی .تهران :سرایی.

بشیریه ،حسین .) 1376( .جامعه مدنی ،قدرن و ایدئولووی :موانع تحقق جامعه مدنی در ایران .گردنوری سازمان
مدار فرهنگی انقالب اسالمی .همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در
انقالب اسالمی ایران (صد  .) 19- 35تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی.
بشیریه ،حسین .) 1386( .جامعه شناسی سیاسی .تهران :نی.
-

پناهی ،محمدحسین .) 1376( .زمینههای جامعهشناختی شکلگیری جامعه مدنی .گردنوری سازمان مدار

فرهنگی

انقالب اسالمی .همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی
ایران (صد  .) 1- 17تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی.
-

تاجیا ،محمدرضا .) 1378 ( .جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی جدید .گردنوری پژوهشکد مطالعان راهبردی.

مقالهها و خطابهها .جامعه مدنی :اصول ،رویکردها و زمینه شکل گیری نن در جمهوری اسالمی ایران (صد  .) 47- 68تهران:
پژوهشکد مطالعان راهبردی.
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-

حقیقت ،سید صاد  .) 1376( .چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسالمی .گردنوری سازمان مدار

فرهنگی

انقال ب اسالمی .همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی
ایران (صد  .) 481- 488تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی.
-

خسروپنا  ،عبدالحسین .) 1379 ( .جامعه مدنی و حاکمیت دینی .قم :وثو .

عدالتی ،منوچهر .) 1378 ( .جامعه مدنی تاریخچه ،مفاهیم و ویژگیها و نسبت نن با حاکمیت دینی .تهران :محقق.
علم الهدی ،سیداحمد .) 1378 ( .جامعه مدنی و امت .گردنوری پژوهشکد مطالعان راهبردی  .مقالهها و خطابهها.
جامعه مدنی :اصول ،رویکردها و زمینه شکل گیری نن در جمهوری اسالمی ایران (صد  . ) 81- 104تهران :پژوهشکد مطالعان
راهبردی.
علمداری ،کارم .) 1395 ( .جامعه مدنی :گفتارها ،زمینهها و تجربهها .تهران  :نموزشکد توانا.
فرامرزیان ،علیرضا .) 1376( .بررسی موانع توسعه جامعه مدنی در ایران .گردنوری سازمان مدار فرهنگی انقالب
اسالمی .همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران
(صد  .) 515- 529تهران :سازمان مدار

فرهنگی انقالب اسالمی.

قوا  ،سید عبدالعلی .) 1376( .موانع تحقق جامعه مدنی در ایرا ن .گردنوری سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی.
همایش تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران (صد - 54
 .) 45تهران :سازمان مدار

فرهنگی انقالب اسالمی.

مجتهدشبستری ،محمد .) 1376( .جامعه مدنی و دو گونه فهم از کتاب و سنت ،گردنوری سازمان مدار فرهنگی
انقالب اسالمی .همایش تحقق جامع ه مدنی در انقالب اسالمی ایران .مجموعه مقاالن تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی
ایران (صد  .) 227- 233تهران :سازمان مدار

فرهنگی انقالب اسالمی.

مجیدی ،محمدرضا .) 1378 ( .کارکردهای جامعه مدنی .گردنوری پژوهشکد مطالعان راهبردی  .مقالهها و خطابهها.
جامعه مدنی :اصو ل ،رویکردها و زمینه شکل گیری نن در جمهوری اسالمی ایران (صد  .) 105- 112تهران :پژوهشکد
مطالعان راهبردی.
محمدی ،مجید .) 1378 ( .جامعه مدنی ایرانی بسترهای نظری و موانع .تهران :مرکز.
-

معرفت ،محمد هادی .) 1378 ( .جامعه مدنی .قم :موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
ما لین ،ایان .) 1387 ( .فرهنگ علو سیاسی نکسفورد .ترجمه حمید احمدی .تهران :میزان.
موالنا ،حمید .) 1382 ( .جامعه مدنی .تهران :پژوهشگا فرهنگ و اندیشه اسالمی.

-

مهاجر ،محسن .) 1378 ( .جامعه مدنی و جمهوری اسالمی ایران .کتاب نقد ،شمار 9و  :10صد .46- 63
واعظی ،احمد .) 1377 ( .ج امعه مدنی ،جامعه دینی .تهران  :پژوهشگا فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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