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چند نکته در باره جامعه مدنی
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دانشگاه گوتنبرگ در سوئد از  ۴۵۰شاخص متفاوت ب رای نش ان دادن وض ع دموکراس ی در جه ان بع د از س ال
 ۱۹۰۰استفاده میکند.نمودار بال شاخص مشارکت ج امعه م دنی ای ران ،افغانس تان و ع راق در ام ور ج امعه از
ابت دای ق رن گذش ته ت اکنون را نش ان میده د .ای ن نموداره ا ب ر اس اس مجم وعه پرس شهای متف اوت از
متخصصین ،دادههای موجود تاریخی.. .و بر پایه مدلی ک ه ای ن دانش گاه ایج اد ک رده اس ت ،تهی ه ش دهاند.در
نتیجه نمودار بال نه بر اساس دادههای واقعی بلکه مدلی که دانشگاه مزبور درست نموده ،ترس یم ش ده اس ت.
بسیار مهم است که درک شود نمودار بال ،بر اساس یک داده-م دل کش یده ش ده اس ت و میتوان د ب ا واقعی ت
کمی تفاوت داشته باشد اما این در شرایط نبود الترناتیو دیگری ،بهترین مدلی است ک ه میت وان ب ر اس اس آن
بحث و تبادل نظر کرد.
بر پایه چهار پرسش :چقدر سیاستمداران با جامعه مدنی مشورت میکنند؟ مشارکت مردم در سازمانهای غی ر
دولتی چقدر است؟ آیا زنان مجاز به شرکت در آنها هستند؟ و در نهایت میزان دموکراسی و نحوه انتخاب ات در
سازمانهای حزبی چگونه است؟ این شاخص تعیین میشود .لزم به تذکر مجدد است که نگارن ده اطلع ی در
مورد میزان صحت و سقم و نحوه استخراج دادههای بال ندارد ،اما این یک پروژه طولنی مدت بینالمللی است
و دانشگاه گوتنبرگ در این زمینه تخصص دارد .نمودار بر پایه سازمانهای غیردولتی ،غیر سیاسی ایج اد ش ده
است .انجمنهایی که هدف خود را کامل معنوی قلمداد کردهاند در دادههای این نم ودار وج ود ندارن د ام ا هم ه
انجمنهای مذهبی که نوعی از فعالیت دنیوی را دنبال میکنند در آمار حضور دارند.
باری ،شاید برای عدهای تعجباور باشد که در طی یک قرن گذشته به جز بی ن س الهای  ۱۹۶۰-۲۰۰۲ش اخص
مشارکت سازمانهای مدنی در افغانستان بهتر از ایران بوده است .این نمودار درواقع نشاندهنده چند موضوع
مهم است:
 .1این واقعیت دارد که در مواردی ،اما نه همیش ه ،ق درت ج امعه م دنی ب ه معن ی ض عف دول ت مرک زی
است .اما باید به خاطر آورد که این ضعف همیشه مطلوب نیست .در شرایطی که یک دول ت ب ه دلی ل
بسیار متفاوت ،از جمله عدم وجود یک ساختار مستحکم ،جن گ و غی ره ،از وظ ایف خ ود ب از میمان د
جامعه مدنی مجبور است بخشی از وظایف معمولی دولت را به عهده گیرد .چنین پدیدهای ب ه خ ودی
خود و تحت همه شرایط آرزوی نیروهای مترقی نیست .شیوع هر پدیده ضد دولتی به معنی گس ترش
دموکراسی نمیباشد.
 .2بعد از سال  ۲۰۰۰در افغانستان و عراق جامعه مدنی بشدت تقویت شده است .آیا این ام ر را میت وان
به معنی کاهش خشونت در جامعه تفسیر کرد؟
 .3آیا افزایش تعداد نهادهای مدنی به خودی خود و بدون توجه به رابطه جامعه مدنی-دول ت ب ه معن ی
تقویت دموکراسی است؟
***
در طول چند قرن گذشته متفکرین بزرگی جامعه مدنی را مورد بررسی قرار دادهاند و س عی کردهان د تم ایز آن ب ا

دولت را مشخص سازند .هگل جامعه مدنی را ساختاری بین خانواده و دولت تعریف نمود .توکویل نیز مانند هگل
جامعه مدنی را به عنوان یک ساختار می انی در نظ ر میگرف ت .ویلی ام کورنه اوز یک ی از تئوریپ ردازان ج امعه
تودهای  ،متأثر از توکویل جامعه م دنی را چنی ن تعری ف میکن د» :م ا میت وانیم هم ه جوام ع ،ب ه ج ز س ادهترین
جوامع ،را در سه سطح روابط اجتماعی تصور کنیم .اولین سطح شامل روابط بسیار شخص ی ی ا اولی ه ،ب ه وی ژه
خانواده میگردد .سطح سوم مشمول روابطی میگردد که تمام مردم به ویژه دولت را در بر میگیرد .س طح دوم
شامل کلیه روابط میانی به ویژه جماعتهای محلی ،انجمنهای داوطلبانه و گروههای شغلی میگ ردد .«.منظ ور
از جامعه مدنی در تعریف جدیدش ،ساختارهای میانی با سازمانهای داوطلب انه اس ت ک ه اف راد ه م ب ه راح تی
میتوانند بنا به میل خود وارد یا خارج شوند ،و هم در آنها حقوق فردی و همبستگی جمعی وجود دارد.
بنا بر نظر توکویل ،یکی از فواید مثبت و مهم سازمانهای داوطلب انه ،تش ویق همک اری اس ت .اعض ا ،خ ارج از
محیط خانواده و اقتصاد در این جهت س وق داده میش وند ک ه ب ه دور از من افع تنگنظران ه شخص ی ب ا تق ویت
احساس همبستگی با فردگرایی جامعه مدرن مبارزه کنند.

نمودار بال توسط یکی از ابزارهای گوگل و براساس کتابهای موجود در کتابخانه عظیم الکترونیکی گوگل رسم
شده است ،ان تغییرات کاربرد »جامعه مدنی« در دو قرن اخیر را نشان میده د .در ای ن نم ودار ب ه خ وبی دی ده
میشود که میزان استفاده از این اصطلح ،ده سال قبل از انقلب اکتبر به پایینترین حد خود میرس د .س پس
در زمان به ق درت رس یدن نازیس تها در آلم ان رش د کم ی را نش ان میده د ام ا از نیم ه  ۱۹۸۰ص عود واقع ی و
انفجارامیز آن آغاز میشود .اگر چه لیبرالها مدعی هستند که مارکسیستها جامعه مدنی را نادی ده گرفتن د ،ام ا
این نمودار نشان میدهد که توجه به جامعه مدنی از ابتدا تا اواخر قرن گذشته در میان همه ،از جمله لیبراله ا و
مارکسیستها بسیار نازل بوده است.این اصطلح با اوجگیری مبارزه بر علیه دولت در کشورهای اروپای ش رقی،
و در راس انان لهستان ،ناگهان زندگی دوبارهای یافت.
در ای ن دوران دیگ ر »ج امعه م دنی« آنچ ه ک ه بی ن خ انواده و دول ت ق رار داش ت نب ود بلک ه آن چی زی ب ود ک ه
کشورهای سوسیالیستی فاقد آن بودند .انجمنهای خودمختاری که شهروندان به خاطر دلبستگیهای مش ترک

تشکیل میدادند و وجود و عملشان موجب تأثیرات ش گرفی ب ر سیاس تهای اتخ اذ ش ده دول تی میگش تند .در
کشورهای سوسیالیستی یا به قول برخی توتالیتاریستی ،جامعه مدنی وجود نداشت و فق ط جوام ع غرب ی بودن د
که میتوانستند از چنین موهبتی برخوردار شوند .دلیل اصلی این موض وع وج ود ی ک ح زب کمونیس تی ب ود ک ه
تمام جنبههای زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود قرار میداد.
چارلز تیلور در مقاله خود به نام ایجاد جامعه مدنی به بررسی این پدیده پرداخته است .بنا به گفته او در این زم ان
چنین تصوری بوجود آمد که اختلف سرنوشت دموکراسی در غ رب و ش رق در ای ن نهفت ه ب ود ک ه اول ،ج امعه
مدنی در غرب از دیرباز وجود داشته است و دوم ،جامعه م دنی در غ رب م وجب گس ترش تم ایز ج امعه و دول ت
گشته است .از نظر تیلور ،هر دو ادعا دربردارنده حقیقتی هستند اما آنها بیانگر تمام حقیقت نیستند.
اول ،در غرب همیشه انجمنهای خودمختار ،و مستقل از دولت وجود داشته است اما این انجمنها همیش ه ب ه
سمت اتحاد با دولت گرایش داشتهاند .این ام ر فق ط در دوران ص عود فاشیس تها در آلم ان و ایتالی ا ب ه چش م
نمیخورد ،بلکه در سوئد یا هلند نیز مثل اتحادیههای کارگری گرایش ب ه همگرای ی و اتح اد ب ا برنامهه ای دول ت
داشته اند .درواقع پیوند این دو تا حدی پیش رفت که تا اندازه زی ادی تم ایز بی ن دول ت و ج امعه زدوده ش د .ب ه
عبارت دیگر صنفگرایی یا کئورپراتیسم ) (corporatismیکی از گرایشهای دموکراسیهای غربی نیز ب وده
است .دولتها قبل از تصمیمگیری با انجمنهای نیرومند معامله کرده و با آنها به تواف ق میرس ند ت ا از تص ادم
آشکار در جامعه پرهیز کنند.
اما این سیستم تصمیمگیری هم از جانب چپ و هم راست م ورد انتق اد ق رار گرفت ه ش ده اس ت .مارگ ارت ت اچر
شمیشیر خود را برای مبارزه با اتحادیههای کارگری از رو بست و به مصاف معدنچیان رفت .از این رو از نظر تیلور
کافی نیست که فقط گفته شود جامعه مدنی ،انجمنه ای آزاد بی ن خ انواده و دول ت هس تند بلک ه بای د آن را ب ه
شکل زیر تکمیل نمود:
 .1جامعه مدنی در جایی وجود دارد که انجمنهای آزاد تحت قیمومیت و قدرت دولت نیستند.
 .2جامعه باید با استفاده از چنین انجمنهای آزادی شکل داده شود و اعمالش را هماهنگ کند.
 .3و در تکمیل بند دو ،جامعه مدنی در جایی وجود دارد که کل انجمنها بتوانن د مس یر سیاس ت دول ت را
تعیین یا منحرف کنند.
هیچکس نمیتواند بنا به بند اول مدعی شود که جامعه مدنی در کشورهای غربی و یا حتی اروپ ای ش رقی وج ود
نداشته است .کافیست به نقش ش وراها ،اتحادیهه ای ک ارگری و دهق انی و ان واع انجمنه ای دیگ ر در انقلب
روسیه توجه ش ود .اتح ادیه همبس تگی در لهس تان نش ان دیگ ری از وج ود ج امعه م دنی ب ود .راس تگرایان در
کش ورهای غرب ی درس ت ب ا تأکی د ب ر »مق ابله ب ا ص نفگرایی« ب ه مص اف اتحادیهه ای ک ارگری رفتن د زی را
صنفگرایی را مترادف سوسیالیسم و یکی از اموزههای غلط مارکسیستی ارزی ابی میکردن د .بن ابراین آنه ا نی ز
قبول داشتند که در همه این کشورها ،جامعه مدنی در شکل حداقلی آن وجود داشته اس ت.از نظ ر آنه ا تف اوت
کشورهای غربی با اروپای شرقی در مورد بندهای دوم و سوم بود.
از سوی دیگر چپگرایان نیز فقط تکیه بر بند اول را جایز نمیدانستند .اتحادیههای کارگری و انجمنهای بزرگ ی

که مورد مشورت دولت قرار میگرفتند خود بخشی از دولت محسوب میشدند .بعد از جنبش  ۶۸جناح چ پ ب ه
سازوکارهای معمول دولت رفاه اعتقادی نداشت و به این نتیجه رس ید ک ه در دول ت رف اه ،دول ت و اتحادیهه ا ب ا
سازوکارهای کنترلی خود ،م وجب رش د سرس اماور دیوانس الری گش ته و قلم رو آزادیه ای ف ردی را مح دود
نمودهاند .بنابراین ،آنها نیز خواهان ک اهش بوروکراس ی دول تی و اتح ادیهای گش تند .واکن ش چ پ در مقاب ل
گسترش دستگاه دولتی ،ایجاد خودگردانیه ای مس تقل ب ود .جنبشه ای جدی دی ک ه خواه ان آزادی از قی ود
دولتی بودند .در نتیجه ،این فقط مردم اروپای شرقی نبودند ک ه ب ه س تیز ب ا دول ت برخاس تند ،بلک ه بخش ی از
چپگرایان کشورهای غربی نیز خود را در همان موقعیت یافتند.
بنابراین ،در این زمان ج امعه م دنی ن ه در معن ای ح داقلی آن بلک ه در معن ای ح داکثری آن ،ن ه فق ط در می ان
راستگرایان و مخالفین و معترضین در کشورهای سوسیالیس تی ،بلک ه در می ان چپگرای ان نی ز اهمی ت زی ادی
یافت.

توضیحات
این یکی از مواردی است که من در مقاله »یک نمایش نامه در پن ج پ رده« در س ایت اخب ار روز م ورد بررس ی ق رار
دادهام.دوستان علقهمند میتوانند برای ادامه بحث به این لینک مراجعه کنند:
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