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نوشته :رضا جاسکی
تعداد کلمات۷۶۴۲ :
همه مخالفین جمهوری اسلمی معترف به اختلفات جدی در مورد اهداف و شیوههای مبارزه با نظ ام هس تند،
اما انان در مورد اهمیت یک موضوع در مبارزه با رژیم فقها اتفاقنظر دارند :ج امعه م دنی .ح تی سرس ختترین
مخالفان و اصلحطلبان حکومتی در این مورد همنظر هستند .اکثر آنه ا معتقدن د ک ه ج امعه م دنی نوش داروی
معضلت ایران است و تنها راه خ روج از چرخ ه خش ونت .طبع ا ان ان در م ورد اه داف اس تفاده از ج امعه م دنی
اختلف دارند ول ی آن را ی ک »وس یله پ اک« در راه رس یدن ب ه دموکراس ی میدانن د .ام ا برداش ت آنه ا از ای ن
»وسیله جادویی« چیست؟ سوسیالیستها ،لیبرالها و محافظهکاران چه درکی از جامعه م دنی دارن د؟ چ را هم ه
مشکلت کنونی ایران را به »نبود جامعه مدنی« یا »ضعف ت اریخی ج امعه م دنی« در ای ران رب ط میدهن د؟ چ را
جامعه مدنی شبیه اشعار حافظ گشته که هر کس هر آنچ ه آرزو دارد ،را در آن مییاب د؟ و از هم ه مهم تر ،آی ا آن
یک »وسیله پاک« و »معصوم« است؟

۱
مفهوم »جامعه مدنی« را میتوان در یونان و روم باستان یافت .سیسرون جامعه مدنی را به عنوان جمعی تی ک ه
ب ه ش کل سیاس ی و حق وقی نظ ام ی افته و از ی ک ق انون تبعی ت میکن د ،تعری ف نم ود .در آغ از ش کلگیری
سرمایهداری آن را در نوشتههای متفکرینی چون ه ابز ،لک و روس و میت وان ی افت .لک ه دف اص لی ج امعه
مدنی را برقراری صلح و آرامش در میان انسانها با هدف اقتصادی حفظ مالکیت قلمداد نمود .از این نظ ر ،اگ ر
دولت یک نهاد سیاسی بود ،جامعه مدنی یک وظیفه اقتصادی داشت .روس و ج امعه م دنی را در ح وزه ح اکمیت
مالکیت خصوصی قرار داد .بنا به او ،انسانها از طریق وضع یک ق رارداد اجتم اعی در جه ت پیش رفت ج امعه
طبیعی به کنش متقابل با یکدیگر میپردازند .به عبارتی روس و بیش تر ب ر محت وای سیاس ی ج امعه م دنی تأکی د
داشت .متفکرین پس از روسو در عوض بر بعد اقتصادی ج امعه م دنی انگش ت گذاش تند ،ج ایی ک ه اف راد در
جستجوی خوشبختی و ه دفهای خودخواه انه و س ودجویانه خ ویش ،در فض ای داد و س تد و رق ابت آزاد و ب ا
همکاری خویش میتوانند موجب پیشرفت جامعه شوند .ادام اس میت ج امعه را در مقاب ل نه اد دول ت ق رار داد،
جایی که دولت حق مداخله در امور ان را نداشت.
بنابراین میتوان گفت ،در قرن هجدهم بتدریج این نظر شکل گرفت ک ه ج امعه م دنی قلمروی ی از فعالیته ای
انسانی را در بر میگرفت که نه در حوزه خانواده قرار داشت و نه دولت ،ن ه خصوص ی ب ود و ن ه عم ومی و ی ا ب ه
تفسیر دیگری هم خصوصی بود و هم عمومی .آن حوزه بازار ،تولید و مبادله را در بر میگرفت .این حوزه متفاوت
اگر چه در دوران باستان نیز وجود داشت اما در دوران شکلگیری سرمایهداری ،زمانی که دول ت ب ه ش کل ی ک
پدیده حقوقی جدید در امد ،هنگامی که امر اقتص ادی از ام ر سیاس ی ج دا و وح دت سیاس ت و اقتص اد دوران
فئودالی پشتسر گذاشته شد ،و یک اقتصاد خودمختار شکل گرفت ،انگاه به شکل امروزیاش زاده شد.
در زادگاه سرمایهداری ،در نزد توماس هابز تقابلی بی ن ج امعه م دنی و دول ت وج ود نداش ت .ج امعه سیاس ی و
مدنی هر دو یک مفهوم را داشتند .از نظر الن میک سینزوود  ،این التقاط دولت و ج امعه فق ط نش اندهنده ای ن
امر بود که دولت از مالکان خصوصی تبعیت میکرد .در انگلستان وضعیتی وجود داشت که مالکان خصوصی ب ه
جای تکیه بر شیوههای اجباری و زور موفق شده بودندبا تکی ه ب ر روشه ای اقتص ادی و ن ه سیاس ی ،ث روت و
مالکیت خود را حفظ کنند.
اگر ارسطو در الگوی اجتماعی خود از دو وجه دولت و خانواده نام برد ،هگل طرح خود را بر پایه خانواده ،جامعه
مدنی و دولت قرار داد .هگل همانند ادام اسمیت معتقد بود که انسانها موجوداتی خودخ واه هس تند ک ه در پ ی
ارضای نیازهای خویش هستند ،اما آنها در تقسیم پیچیده اجتم اعی ک ار ،ب ه یک دیگر نی از دارن د .بای د در نظ ر
داشت که در دوران سرمایهداری ،توسعه اقتصاد مبادلهای به رشد کنشه ای اجتم اعی و همبس تگی اجتم اعی

کمک میکند ،از این رو جامعه مدنی در قلمرو تولید و تقسیم کار میگنج د .در زب ان الم انیBürgerliche -
 – Gesellschaftهم به معنی جامعه مدنی و هم جامعه بورژوایی است .از نظر الن وود ب رای هگ ل ای ن فق ط
یک حسن تصادف زبانی نبود بلکه از نظر او پدیده جامعه م دنی متک ی ب ر ی ک ش یوه اجتم اعی خ اص ت اریخی
یعنی سرمایهداری بود.او نوشت »در حق موضوع شخص است ،در خ انواده موض وع عض و خ انواده اس ت و در

جامعه مدنی موضوع بورژوا است« )اصول فلسفه حق( .هگل اگرچه متأثر از عقاید اقتصاددانان انگلیسی بود اما
بسیار فراتر از انان رفت و جامعه م دنی را منحص ر ب ه نهاده ای اقتص ادی ننم ود .انس ان در جس تجوی من افع
خویش و رهایی از خانواده و تبدیل شدنش به یک شخص خصوصی و فردی آزاد از خانواده ،به جامعه مدنی گذر
میکرد .در چنین فضایی که نه خصوصی بود و نه دول تی ،انس ان امک ان حف ظ آزادی ف ردی را داش ت .ج امعه
مدنی هگلی حوزه افراد آزاد ،برابر و صاحب مالکیت بود .در کنار جامعه مدنی ،دولتی قرار داش ت ک ه» فراگی ر«
بود.
مارکس نه با جامعه مدنی هگلی بلکه دولت «فراگی ر« او مش کل داش ت .از نظ ر هگ ل ،اگ ر خ انواده ب ه عن وان
نماینده کلیت در نظر گرفته شود ،آن در تضاد با جامعه مدنی که نماینده جزییت است قرار میگیرد ،این تنازع و
کشاکش موجب تشکیل دولت میشود که ضامن عقل و آزادی است .دولت هگلی عقلنیترین پدیدهای بود ک ه
بین منافع فردی و جمعی توازرن برقرار میکرد .آن کلیتی بود که بیانگر توازن بین منافع عمومی در مقابل من افع
خصوصی جامعه مدنی محسوب میشد.همچنین بنا به گفته او ،اقتصاد آزاد از سویی م وجب تجم ع ث روت و از
سوی دیگر فقر میشود .از این رو توازن بین منافع جمع ی و ف ردی را ،ن ه از اقتص اد بلک ه بای د از دول ت انتظ ار
داشت .افراد در برابر دولت هم صاحب حق بودند و هم تکالیف معینی داشتند ،ای ن موض وع کم ک میک رد ک ه
دولت اتحادی بین منافع افراد جامعه ایجاد کند.
در عوض مارکس تمام عمر خود را صرف اثبات این موضوع کرد که ،دولت نه موجودی فراگیر بلکه بیانگر رواب ط
طبقاتی است .مارکس به هیچ وجه مخالف تمایز هگل در رابطه با جامعه مدنی و دولت نبود ،بلک ه او نی روی خ ود
را صرف گشودن شالودههای اقتصادی جامعه نمود .هگل جامعه مدنی را تابع دولت ساخت ،ام ا از نظ ر م ارکس
برعکس دولت مطیع جامعه مدنی محسوب میشد.از نظر مارکس دولت به هیچوجه مدافع من افع عم ومی نب ود
بلکه فشرده روابط طبقاتی در جامعه و عمدتا نماینده بورژوازی در سرمایهداری بود.
هگل در زمان خود با تفکیک دولت و جامعه مدنی توانست انقلبی را در تئوری سیاست ایج اد کن د ام ا از س وی
دیگر با وارد کردن سیستم حقوقی به جامعه مدنی آن را بسیار پیچیده و غیرقابل استفاده کرد .از نظر هگل ب رای
تضمین آزادی عمومی و حق مالکیت در جامعه مدنی ،وجود ارگانهای دولتی و س ازمانهای امنی تی در آن لزم
بود .مارکس جامعه مدنی را به قلمرو اقتصادی ،کار ،تولید و مبادله تنزل داد .از نگاه او جامعه به دو شالوده روبنا و
زیربنا تقسیم میشد که دولت در حوزه روبنا قرار میگرفت .اگرچه تحلیلهای مارکس در باره ح وادث سیاس ی و
انقلبی در فرانسه نشانه درک وسیع او از سیاست و قدرت دولتی بود که ب ه تنه ایی در درک س اده زیربن ا-روبنا
نمیگنجد ،اما در مجموع برای توضیح رابطه دولت و جامعه مدنی نباید به مارکس ،بلکه مارکسیس ت دیگ ری ب ه
نام گرامشی مراجعه کرد.هم چنین در سنت لیبرالیسم نیز با تکیه بر ارا لک نیز نمیتوان ب ه ج ایی رس ید بلک ه
این توکویل و شاگردانش بودند که تعریف دقیقتری از جامعه مدنی به دست دادند.
توکویل نیز مانند هگل جامعه مدنی را به عنوان یک ساختار میانی در نظ ر میگرف ت .ویلی ام کورنه اوزر ج امعه
مدنی را چنین تعریف میکن د» :م ا میت وانیم هم ه جوام ع ،ب ه ج ز س ادهترین جوام ع ،را در س ه س طح رواب ط
اجتماعی تصور کنیم .اولین سطح شامل روابط بسیار شخصی یا اولیه ،به وی ژه خ انواده میگ ردد .س طح س وم

مشمول روابطی میگردد که تمام مردم به ویژه دولت را در بر میگیرد .س طح دوم ش امل کلی ه رواب ط می انی ب ه
ویژه جماعتهای محلی ،انجمنهای داوطلبانه و گروههای شغلی میگردد .«.منظور از ج امعه م دنی در تعری ف
جدیدش ،ساختارهای میانی با سازمانهای داوطلبانه است که افراد هم به راحتی میتوانند بنا به میل خ ود 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 داوطلبانه ،تش ویق همک اری اس ت .اعض ا ،خ ارج از
محیط خانواده و اقتصاد در این جهت سوق 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.
نظرات گرامشی برای چپگرایان از همان اهمی تی برخ وردار اس ت ک ه نظ رات توکوی ل ب رای طرف داران س نت
لیبرالی .هدف گرامشی شناخت پیچیدگیهای قدرت سیاسی در نظامهای پارلمانی کش ورهای پیش رفته اروپ ایی
بود که با سیستم کشورهایی چون روسیه ف رق داش ت .پی روزی در ی ک انقلب سوسیالیس تی ب رای ریش هکن
کردن نظام طبق اتی  ،در کش ورهای پیش رفته ب ود.از دی د گرامش ی ،مب ارزه ب ا س رمایهداری فق ط ی ک مب ارزه
اقتصادی نبود بلکه انقلبیون میبایست با ریشههای فرهنگی و اجتماعی آن نیز مبارزه میکردند.
اگر الگوی مارکس شامل زیربنا-روبنا بود ،گرامشی مجبور به تصحیح تئوری مارکس و احیای دوباره جامعه مدنی
گشت .الگوی سه لیه او ،اقتصاد-جامعه مدنی-دولت بود .در نظر او ،جامعه م دنی بی ن زیربن ای اقتص ادی و
دولت با دستگاه قانونگذاری و دستگاه امنیتیاش قرار داشت .بن ابراین ب رخلف برخ ی از تفس یرها ،گرامش ی
منکر نقش زیربنا نیست .در نگاه او ،همچنان اقتص اد زیربن ا ،و دول ت -ش امل ارگانه ای امنی تی مث ل پلی س،
ارتش ،زندانها ،داددگاهها و دستگاههای اداری و اجرایی -جزیی از روبنا محسوب میشد .مهم ترین نکت ه در
نظرات گرامشی اعتراف به وجود یک بخش میانی بی ن اقتص اد و دول ت نب ودبلکه مهم ترین مس أله رابط ه ای ن
بخش میانی با اقتصاد و دولت بود.جامعه مدنی هم روبنایی بود زی را در ح وزه رفتاره ای ای دئولوژیک و سیاس ی
قرار میگرفت .آن شامل اتحادیهها ،احزاب ،مدارس ،کلیساها ،مطبوعات و دیگر س ازمانهای مش ابه میش د.
از طرف دیگر ،آن شامل بخشی از اقتصاد نیز میگشت زیرا طبقات اصلی جامعه یعنی سرمایهداران و کارگران با
یکدیگر کنشهای اقتصادی داشتند ،جایی برای توافق جمعی ،قلمرویی در میان زیربنا و روبنا بود.
مسأله مهم دیگر دستگاه هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکمه ،نیاز به آن داشت که جامعه مدنی را تسخیر
کند و از آن طریق سلطه خود را بر کل جامعه اعمال نماید .طبق ه ح اکمه ب رای اعم ال مس تقیم ق درت خ ود ،از
ابزارهای دولتی چون پلیس ،دادگاه استفاده میکرد اما برای اعمال سلطه اخلقی خود نیازمند جامعه مدنی بود.
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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 میدهد .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 قدرت 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 شرقی،
و در راس انان لهستان ،ناگهان زندگی دوبارهای یافت.
در این دوران دیگر »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 مشترک
تشکیل میدادند و وجود و عملشان موجب تأثیرات شگرفی 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 غرب 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 مدنی 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 امر 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 به همگرای ی و اتح اد ب ا برنامهه ای دول ت
داشته اند .درواقع پیوند این دو تا حدی پیش رفت که تا اندازه زیادی 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 مورد 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 ،انجمنهای 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 بتوانند 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 اروپای ش رقی وج ود
نداشته است .کافیست به نقش شوراها ،اتحادیهه ای ک ارگری و دهق انی و ان واع انجمنه ای دیگ ر در انقلب
روسیه توجه شود .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 ارزیابی میکردن د .بن ابراین آنه ا نی ز
قبول داشتند که در همه این کشورها ،جامعه مدنی در شکل حداقلی آن وجود داشته است.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 جامعه 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.

۳
جین شارپ که در سال  ۲۰۱۸فوت کرد ،از شخصیتهای مهم جنبش عدمخشونت محسوب میگ ردد و ن امش
در کنار کسانی چون گاندی و مارتین لوترکینگ قرار داده میش ود .او ب رای بس یاری نق ش ی ک ق دیس را ب ازی
میکند هر چند که مخالفانی نیز دارد .موافقین و مخالفین او ،حتی چپ را به دو دسته تقسیم میکنن د ب ه ط وری
که چند سال پیش نوام چامسکی در طی نامهای مجبور ش د از او در مقاب ل بخ ش دیگ ری از چپگرای ان  ،دف اع
کند .شارپ معتقد بود که خشونت از جانب یک دولت مرکزی اعمال میشود و از این رو ج وهر »سیاس ت عمل ی
عدم خشونت«پراکندگی و تشتت در صفوف دولت است .وی خشونت را به خشونت فیزیک ی تقلی ل داد» .دول ت
مرکزی« دشمن اصلی دموکراسی محسوب میشد.
در دوران ریاست جمهوری ریگان ،به هنگام »چرخش نئولیبرالی« در سال  ۱۹۸۳نهادی به نام »وقف مل ی ب رای
دموکراسی« تشکیل شد .در همین زمان شارپ فعالیتهای خود را با ایجاد مؤسسه البرت اینشتین آغ از ک رد .از
نظر شارپ محاصره اقتصادی یکی از راههای مؤثر مبارزه خشونتپرهیز با رژیمهای غیردموکرات بود.محاص ره
اقتصادی بزودی به عنوان یکی از راههای مهم مبارزه با رژیمهای دیکتاتوری اعلم شد .یک ده ه بع د در س ال
 ۱۹۹۶مادلن اولبرایت وزیر امور خارجه بیل کلینتون با این پرسش از سوی لسلی استال خبرنگار سی بی اس در
مورد محاصره اقتصادی عراق روبرو شد»:ما شنیدهایم که نیم میلیون کودک تلف شدهاند .منظورم این است که
این تعداد بیشتر از تعداد کودکانی است ک ه در پ ی انفج ار بم ب اتم ی در هیروش یما کش ته ش دند .و نظ ر ش ما
چیست ،ب ه ای ن هزین ه میارزی د؟«  -اول برایت» :م ن فک ر میکن م ک ه ای ن تص میم بس یار س ختی ب ود .ول ی
هزینه...ما معتقدیم که به این هزینه میارزید«.
در سال  ۱۹۸۵شارپ در یکی از اولین کتابهای خود »ایجاد اروپای شکستناپذیر« عنوان کرد که ن اتو میتوان د
با تکیه بر اقدامهای غیرنظامی اتحاد شوروی را شکست دهد زیرا »اتحاد شوروی به خاطر »تنوع زبانی ،قومی و
ملی« بسیار »شکننده« است .چند سال بعد ،نزدیک به سه چهارم م ردم اتح اد ش وروی در ط ی رفران دومی در
مورد آینده آن کشور ،خواهان ادامه وجود اتحاد شوروی شدند اما بوریس یلتسین ،رهبران کشورهای بالتی ک و
اذربایجان طرفدار تجزیه اتحاد شوروی بودند .در این دوران شارپ و اکرمن )یک ی از ش اگردان س ابق ش ارپ(
به عنوان مشاور چند بار به مسکو و کشورهای بالتیک س فر کردن د .بع د از فروپاش ی اتح اد ش وروی ،ب وریس
یلتسین برنامه اقتصادی »شوکتراپی« نئولیبرالی خود را به اجرا در اورد .بنا به گفت ه ی وران ترب ورن نزدی ک ب ه
چهار میلیون نفر قربانی این برنامه گشتند .آنها قرب انی فق ر ،بیک اری ،ع دم بیم ه درم انی،انواع بیماریه ای
روانی در طی پروسه بازگشت سرمایهداری شدند .پس از حوادث اروپای شرقی و س قوط رژیمه ای کمونیس تی
یکی از تحلیلگران محافظهکار بنام ماک بوت نوشت »:کامل عادلنه است که گفته شود شارپ و اکرم ن بی ش
از هر کس دیگری بعد از لنین و مائو به طور غیرمستقیم مسئول تعداد بیشتری از انقلبات هستند« و «به ایج اد

تعداد زیادی لیبرال دموکراسی« کمک کردهاند.
جمهوری اسلمی بسیاری از کنشگران اجتماعی را به جرم »براندازی ن رم«و دف اع از نظری ات جی ن ش ارپ و
تلش برای »کودتای مخملی« محکوم کرده است .بدون ورود به بحث طرفداران و یا مخالفین ش ارپ میت وان
گفت که میراث شارپ بسیار متضاد است .از سویی نظرات او قطعا به برخی از کنشگران اجتماعی کمک ک رده
است ،اما از سوی دیگر اقدامهای »خشونتپرهیز« او پیامدهای مرگاوری نیز به همراه داشته است.
در دهه هشتاد همزمان با اوجگیری جنبش عدم خشونت و نافرمانی مدنی ،برنامهه ای کم ک ب ه دموکراس ی در
غرب و در راس آن ایالت متحده کمکم رشد نمود .با توجه به آنکه هدف اصلی این برنامه تأثیر بر سیاس تهای
داخلی دیگر کشورها بود ،در دوران جنگ سرد بسیاری به این برنامه با دیده شک و تردید نگاه میکردند اما پ س
از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و کاهش تنشهای ایدئولوژیکی ،ای ن برن امه ب ا اس تقبال بیش تری م واجه
شد .یکی از اجزای این برنامه »کمک ب ه ج امعه م دنی« ب ود .از آنج ا ک ه آمریک ا »دوس تان« دیکت اتور فراوان ی
داشت ،هدف این برنامه در درجه اول »کمک به اس تقرار دموکراس ی« در کش ورهای کمونیس تی س ابق ب ود .در
سال  ۱۹۹۳با انتخاب بیل کلینتون به ریاس ت جمه وری آمریک ا کم ک ب ه س ازمانهای غیردول تی ی ا ان ج ی او
شتاب بیشتری یافت .اهداگران فراوانی وجود داشتند که خواه ان کم ک ب ه رش د دموکراس ی در جه ان بودن د
)جورج سوروس معروفترین آنها بود( .از این رو بحث جدی با توجه به نظریات اهداکنن دگان در م ورد تعری ف
جامعه مدنی در گرفت .البته قدمت این بحث کمی قدیمیتر از آن بود که در پایین به آن رجوع خواهد شد .بحث
بر سر جامعه مدنی »سنتی«» ،مدرن« و یا »سرمایه اجتماعی« شدت یافت .آیا بایس تی بی ن نهاده ای م دنی ک ه
خواهان تغییرات سیاسی در جامعه هستند و آنهایی که شرایط موجود سیاسی را بر هر تغییری ترجیح میدهن د
تفاوت گذاشت؟ رابطه جامعه مدنی و دولت باید چگونه باشد؟ رابطه نهاده ای م دنی ب ا اح زاب سیاس ی ک ه در
نهایت خواهان کنترل دولت هستند بایستی چگونه تعریف شود؟ اه دا کنن دگان ترجی ح دادن د ک ه قلم رو ج امعه
مدنی را از احزاب سیاسی جدا کنند.دلیل انه م بس یار واض ح و روش ن ب ود :ای ن تنه ا راه ی ب ود ک ه میش د از
»دموکراسی پشتیبانی نمود« بدون آنکه در سیاست حزبی درگی ر ش د و از ای ن طری ق مته م ب ه دخ الت در ام ور
سیاسی دیگر کشورها گردید.
بنا بر دلیل عملی و سیاسی دولت امریکا ،شرایط اهداکنندگان کمکهای مالی بتدریج ای ن تعری ف پ ذیرفته ش د
ک ه ج امعه م دنی بای د ویژگیه ای مشخص ی را دارا باش ند :از اف راد داوطل ب تش کیل ش ده باش ند ،مس تقیما
دموکراسی را تشویق کنند ،در پی تعامل با دولت باشند -از جمله به خاطر دفاع از منافع شهروندان  ،ی ا مخ الفت
ب ا سیاس تهای غی ر دموکراتی ک دول تی ی ا اص رار ب ر پاس خگویی دول ت ب ه خ اطر رفتاره ای غیردموکراتی ک.
اهداکنندگان کمکهای مالی نیز ترجیح دادند که به گروههای غیرسیاسی کمک کنن د ک ه فع النه در پ ی تروی ج
دموکراسی هم در جامعه و هم در روابط درون سازمانی خود باشند .بنابراین آنچه که امروز از نظر برخی تعری ف
جامعه مدنی و یا ان جی او میباشد از درون یک بحث عملی با اه داف سیاس ی ک امل معی ن و مش خص دول ت
آمریکا و اهداکنندگان کمک مالی بیرون امد.در آمریکا و دیگر کش ورهای غرب ی از »گروهه ای دموکراس ی« ی اد
میشود که منشور خاصی را دنبال میکنند .در عمل بسیاری از اهداکنندگان کمکه ای م الی خواه ان کم ک ب ه

سازمانهای اقتصادی و اجتماعی غیرسیاسی هستند.
همزمان با این تغییرات ،طرفداران این سازمانها شروع به تبلیغات زیادی در مورد جامعه مدنی نمودن د .ج امعه
م دنی کلی د ح ل مش کلت هم ه کش ورهای در ح ال گ ذار ب ود .س ازمانهای م دنی ن ه فق ط م وجب گس ترش
دموکراسی بلکه این سازمانها موجب گسترش تعامل در ج امعه و خش ونتپرهیزی میگش تند ۱۵۰.س ال پی ش
توکویل هنگام مطالعه جامعه آمریکا توجه زیادی به سنت نهادهای مدنی و نق ش آنه ا در گس ترش دموکراس ی
امریکایی نموده بود و از این جهت ،برای بسیاری از پژوهشگران راه گذار به دموکراسی فقط از طریق نهاده ای
مدنی با ارزشهای غربی ممکن بود..
اما در عمل مشکلت جدیدی بوجود امد .برخی از کشورها دریافت کمک توسط ان ج ی او را نش انه وابس تگی
این سازمانها به دولتهای متخاصم خارجی تلقی میکنند .عدهای از فعالین سیاس ی فش ار ای ن س ازمانها ب ر
نهادهای قانونگذاری را غیردموکراتیک ارزیابی مینمایند چ را ک ه انه ا از س وی م ردم انتخ اب نش دهاند و از
سوی دیگر به خاطر کمکهای دولتهای غربی از شرایط بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری در امور قانونگذاری در
جهت سیاستهای کشورهای غربی برخوردار میشوند.

۴
توکویل در مورد نهادهای مدنی نوشت که وجود آنها موجب نزدیکی انسانها به یکدیگر گشته و »انان را مجبور
به کمک به یکدیگر میکند« از این جهت نهادهای مدنی سدی در راه گسترش فردگرای ی و دیکت اتوری دولته ا
محسوب میشدند .از نظر او »نهادهای م دنی ت وجه م ردم را از ام ور عم ومی دور نم وده ،ذه ن آنه ا را درگی ر
خدمت به پروژههایی مینماید که برای آرامش عمومی ضروری هستند ،و از فکر انقلب دور میکند» به عبارتی،
توکویل معتقد بود که یکی از مزایای اصلی این نهادها مهار کردن افکار خشونتورزی و آشوب بود.
هان ا ارن ت و برخ ی دیگ ر از تئوریس ینهای ج امعه ت ودهای چ ون کورنه اوزر از ای ن نظ رات در تأیی د تئوری
دولتهای »توتالیتریالیسم« ،از جمله فاشیسم استفاده کردند .توکویل معتقد بود که ج امعه م دنی تض مینکننده
آزادی است زیرا میتواند دولت را مهار کند .ارنت استدلل توکویل را برعکس نمود :دولتهای توتالیتر ب ه خ اطر
ضعف یا عدم وجود نهادهای مدنی شکل گرفتند .عدم وجود این نهادها موجب لجامگس یختگی دول ت گش ت.
کورنهاوزر بنا به گفته دیلن ریلی سه نقش مهم برای نهادهای مدنی قائل گشت :خواستههای سیاس ی را ک م
اهمیت مینمودند ،تاثیر تعدیلکننده بر خواستههای پایین میگذاشتند ،بر مشارکت تودهای وسیع لگام میزدند.
از این رو هنگامی که جامعه مدنی قوی است ،این نشانه اقتدار غیرمتمرکز میباشد و این نهادها با تشویق درج ه
کمی از مشارکت تودهای موجب حفاظت از سیاست میانهگرایی میشوند.برعکس در صورت ضعف جامعه مدنی
جنبشهای تودهای میتوانند شکل بگیرند و تحت شرایط معینی به »جنبشهای توتالیتر« بدل گردند.
از نظر ارنت و طرفدارانش ،در دوران بین دو جنگ جه انی و در ن تیجه بح ران در کش ورهای فاشیس تی ج امعه
مدنی ق دیم ن ابود گش ت و لی ه می انی جدی دی ج ایگزین آن نش د .جه انبگلو نی ز در م ورد ج امعه م دنی و نق د
توتالیتاریسم ،میگوید» :هانا ارنت در تحقیقات خود در مورد نظامهای توتالیتر نتیجه میگی رد ک ه توتالیتاریس م

برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است«
مشکل اینجا بود که تحلیل توکویل به تنهایی قادر به حل مشکل گره کور فاشیسم نبود .این حقیقت دارد که ارنت
بیش از دیگر طرفداران توکویل به ضعف این تحلیل آگاهی داشت .او سعی نمود فاشیسم را ب ا ترکی ب دو پدی ده
متضاد یعنی فقدان احساسات سیاسی و فناتیسم توضیح دهد.اما مشکل بسیار بزرگتر از آن است.
در دهه  ، ۱۹۹۰بحث در مورد نقش جامعه مدنی در توسعه دموکراسی در آمریکا موجب گذار بحث به نقش جامعه
مدنی در شکلگیری فاشیسم شد .رابرت پوتنام در مقالهای به نام »بازی بولینگ به تنهایی« ،عنوان کرد ،جامعه
آمریکا همیشه »انجمن محور« بوده است ام ا در س الهای اخی ر ج امعه م دنی تض عیف ش ده و مش ارکت م ردم
کاهش یافته است.او نتیجه گرفت ،این موضوع دموکراسی را تضعیف میکند .شری برمن در مخ الفت ب ا او در
مقالهای که به شوخی »بازی بولینگ با هیتلر« نامی ده ش د ،ب ه دوران ظه ور فاشیس م در آلم ان و نق ش ج امعه
مدنی مراجعه کرد و عنوان نمود که در دهههای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰در آلمان زندگی انجمنی در آلمان بسیار قوی ب ود.
بسیاری از المانیها عضو انجمنهاو سازمانهای حرفهای و فرهنگی بودند اما این موضوع نه تنها باعث تحکیم
دموکراسی در آلمان نگشت بلکه بنیانهای دموکراسی را درهم شکست .دو دهه بعدتر چن د ت ن از پژوهش گران
در مقاله علمی بلندی به نام »بولینگ ب رای فاشیس م« تئوری بس یاری از محققی ن قبل ی در م ورد نق ش مخ رب
جامعه مدنی در دوران قدرتگیری فاشیسم را تأیید کردند.

نموداردرجهرشدعضویتدرحزبناسیونالیستسوسیالیستالمانباتوجهبهرشدتمرکزانجمنها

نمودار بال یکی از نمودارها و آمار مفصل این محققان است که رابط ه مس تقیم رش د اعض ای ح زب ناس یونال
سوسیالیست و درجه تمرکز زندگی انجمنی در آلمان را نشان میدهد .سه خط کشیده شده سطح پایینی ،می انی
و فوقانی این رابطه را ترس یم ک رده اس ت .ه ر چ ه تمرک ز انجمنه ا افزای ش ی افت ،اعض ای بیش تری از ای ن
انجمنها به حزب فاشیست آلمان پیوستند.
همه این شواهد و مباحث ضعف تئوری توکویل و طرفدارانش را در توضیح پدی ده فاشیس م در تنگن ا ق رار داد .از
آنجا که از نظر توکویل همه انجمنهای دواطلبانه ذاتا برای دمکراسی خوب محسوب میش دند ،ع دهای س عی
نمودندکه این موضوع را تعدیل نمایند .از نظر انان بایستی بی ن انجمنه ای »خ وب« ی ا »دمکراتی ک« در مقاب ل
»بد« » ،ضددمکراتیک« یا »افراطی«تفاوت قائل شد .هر دو این نظر -همه انجمنها خوب هستند یا اینکه فق ط
برخی را باید خوب تلقی نمود  ،در میان بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز رایج هستند.
اما چگونه میتوان خوب و بد را تعیین نمود؟ بسیاری از طرف داران هیتل ر عض و انجمنه ای بازمان دگان جنگ ی
بودند .شاید عدهای به راحتی بتوانند آنها را در جرگه انجمنهای نظامی قرار دهند و از این رو همهر »افراطی« بر
آنها بکوبند .مشکل اینجاست که تعداد زیادی از اعضای ح زب ناس یونال سوسیالیس ت در انجمنه ایی چ ون
ه
بولینگ ،ک ر ،مربیان اسب ،تربیت حیوان ات و امث الهم فع ال بودن د ک ه ب ه راح تی نمیت وان ب ر آنه ا برچس ب
»افراطی«» ،عقبافتاده«» ،ارتجاعی« و ...زد.
در تعریف پدیدههای اجتم اعی نبای د از معیاره ای مبه م و دلبخ واهی اس تفاده نم ود .نمیت وان از عملکرده ای
»دمکراتیک«»/غیر دمکراتیک« یک انجمن به این نتیجه رسید که آیا انجمن مزبور را باید جز جامعه مدنی ق رار
داد یا نداد .درک توکویل نیز از این پدیده چنین نبود .تدا اسکاچپول که برای بسیاری از ایرانیان نامی اشناست ،و
سالها در مورد جامعه مدنی آمریکا تحقیق کرده است ،انجمنی چ ون ک وکلکسکلن را جزی ی از انجمنه ای
مدنی آمریکا قرار میدهد.
در ایران جامعه مدنی در مسیر جدایی روحانیت شیعه از دولت شکل گرفت .این نهاد مذهبی به دلیل فض ای آزاد
برای فعالیت ،استقلل نسبی نسبت به دولت اما در عین حال حمایت کم و بیش قانونی از سوی نهادهای دولتی
از ان ،استقلل مالی،و استفاده از نفوذ معنوی خود در میان مردم ،همیشه از قدرت زی ادی در ج امعه برخ وردار
بوده است.به عنوان یک نیروی محافظهکار ،وظیفه خود را نه خدمت به دموکراسی بلکه بیشتر سرکوب آن ق رار
داده است .مسلما در طول تاریخ معاصر ایران بسیاری از روحانیون در کن ار ازادیخواه ان ب ه مب ارزه ب ا نیروه ای
ارتجاعی برخاستهاند اما کارنامه دموکراسیطلبی آن تقریبا سیاه است .ممکن گفته شود نهاد روح انیت ن ه فق ط
در ایران بلکه حتی در کشورهای غربی نیز در طول تاریخ معاصر خود مظهر مخ الفت ب ا دموکراس ی ،ازادیه ای
لیبرالی ،عدم تعامل با دیگر مذاهب بوده و از این نظر نمیتواند در جرگه سازمانهای مدنی قرار داده شود.
اگر چه شیعه هیچگاه دموکراسی را به عنوان شکل حکومتی در نظر نداشته و در قلمرو پادشاهی شیعه ،امام ان
و نایبامامان قدرت را در دست داشته و خواهند داشت ،با این حال از دوره قاجار دول ت و روح انیت بتدری ج راه
خود را جدا کردند .در انقلب مش روطه بخ ش ک وچکی از روح انیون ب ه انقلبی ون پیوس تند ام ا رض ا ش اه ،ب ه

هنگامی که خواهان ایجاد جمهوری بود ،با قدرت روحانیون ،از جمله لشکرکشی مدرس ،به ط ور ج دی دس ت و
پنجه نرم کرد و مجبور شد به حکومت پادشاهی رضایت دهد.
در طی دوران انقلب بهمن ،دولت شاه ب ه خ اطر م وج وس یع اعتراض ات و اعتص ابات ت وان خدمترس انی ب ه
بخش وسیعی از مردم را از دست داد و این نهادهای مدنی جایگزین بودند که وظیفه کم ک و خدمترس انی ب ه
بخشهایی از مردم را به عهده گرفتند .مسلما اکنون در کش وری ک ه م رز بی ن سیاس ت و م ذهب زدوده ش ده،
شعار حکومت »سیاست ما عین دیانت ماست« ،و امت جای ملت را گرفته اس ت موض وع کم ی پیچی ده گش ته
است .روحانیت شیعه امروز نیروی حاکم دولتی است و نقش قبل از انقلب خود را از دس ت داده اس ت .ام ا ت ا
زمانی که سازمانهای داوطلبانه مذهبی دیگ ری وج ود دارن د ک ه همچن ان نق ش پ ای س وم در ج امعه را ب ازی
میکنند و در بین حوزه اقتصاد و دولت قرار دارند نمیتوان آنها را به خاطر مذهبی بودن از حوزه ج امعه م دنی
حذف نمود .درست به خاطر حذف انجمنهای مذهبی در کشورهای در حال توسعه از آمار جامعه مدنی است ک ه
بسیاری از پژوهشگران و کنشگران به این نتیجه میرسند ،در این کشورها »جامعه مدنی وجود ندارد«.
این موضوع مختص ایران نیس ت .در مص ر اس لمگرایان از حض ور در ص حنه سیاس ی من ع ش دند ام ا امک ان
فعالیت نسبتا آزادی در سازمانهای مدنی را بدست اوردند .اسلمگرایان جنبش تغیی ر ج امعه از پ ایین را ب ه راه
انداختند .آنها وقتی که کسب ق درت دول تی را تقریب ا غیرممک ن یافتن د ،ب ه تغیی ر فرهنگ ی ج امعه از طری ق
سازمانهای مدنی پناه بردند .استراتژی اخوانالمسلمین و دیگ ر اسلمیس تها م وفقیتامیز ب ود .ب ا افزای ش
تع داد مس اجد ،ش یخهای بیش تری ب ه موعظهه ای اس لمی پرداختن د ،مدرس ههای اس لمی بوج ود امدن د،
حضورصندوقهای قرضالحسنه در زندگی مردم کامل عادی شد ،اسلمگرایان بر برنامههای رادیو تلویزیون و
مطبوعات تأثیر گذاشتند...نکته مهم آنکه هدف این اقدامها فقط فرودستان جامعه نبود بلکه همه اقشار ج امعه
را در بر گرفت .حضور آنها در دانشگاهها که در درجه اول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبق ه متوس ط
داش تند ک امل مش هود ب ود .بن ابراین ،پ س از انقلب ای ران ،زم انی ک ه دوس تان ش اه ای ران در تلش بودن د
»اشتباهات« شاه را تکرار نکنند دچار همان مشکلت شدند.
در الجزایر جبهه رستگاری اسلمی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق سازمانهای مدنی گشت ،هر
چند که موفقیت انتخاباتی اسلمیستها در نهایت با کشتار فراوان به پایان رسید .در دهه  ۱۹۸۰جنبش اسلمی
با فعالیت در حوزه خدمات تحصیلی ،بهداشت ،کمکهای اقتصادی... ،توانست نقش مهمی در جامعه ایفا کند.
زمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائه خدمات به مردم بود ،این اسلمگرایان بودند که در صحنه حض ور داش تند
و به مثابه دولت عمل میکردند .وقتی که در انتخابات سال  ، ۱۹۹۲قدرت جبهه رستگاری اس لمی اش کار ش د،
دولت اقدام به سرکوب آنها و حذفشان از عرصه انتخاباتی نمود.در لبنان ،حزبالله ب ه کم ک دول ت ای ران از
طریق فعالیتهای مدنی و نظامی خود ،نقش مهمی در جامعه یافت.
در دوران معاصر ،افزایش نفوذ نیروهای غیر دمکراتیک فقط مختص اسلمیستها نیست .کافیست به نق ش و
اهمیت فزاینده احزاب اولترا ناسیونالیست در اتحادیههای کارگری و دیگر سازمانهای مدنی توجه شود .حض ور
انها پدیدهای آشنا در اغلب کشورهای غربی است.

حزب ناسیونالیست هند -بی جی پی  -که در دو دهه اخیر چند بار قدرت رادر هندوستان بدس ت گرفت ه اس ت،
متک ی ب ر »س ازمان داوطلب انه مل ی« آر اس اس اس ت ک ه در س ال  ۱۹۲۵تاس یس ش د .آر اس اس از ح دود
پنجاههزار شاخه )شاخاس به زبان سانسکریت( تشکیل شده اس ت .ای ن ش اخهها وظیف ه تش ویق ای دهالهای
»فرهنگ هندی« ،گس ترش ای دئولوژی هین دوتوا و اس تحکام هندویس م را ب ر عه ده دارن د .از ار اس اس ب ه
عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی جهان نام برده میشود .تأکی د آن ب ر دیس پلین و ش باهتهای دیگ ر آن ب ا
فاشیسم باعث گشته برخی آن را »نسخه هندی فاشیسم« بنامند.ار اس اس دارای ی ک ش اخه نظ امی ب ود ک ه
شورشهای خشونتامیز بر علیه مسیحیان و مسلمانان را سازماندهی میکرد.

۵
بنابراین اگر اسلمگرایان ،فاشیستها ،ناسیونالیستهای هندو ،ناسیونالیستهای مسیحی و ...از نف وذ خ ود
در جامعه مدنی به عنوان سکوی پرتاب خویش به سمت قدرت استفاده میکنن د ،آنگ اه ای ن تئوری ک ه »ج امعه
م دنی مخ الف اس تبداد اس ت« ،دچ ار مش کل ج دی اس ت.در گذش ته لیبراله ا و ام روز لیبراله ای چ پ،
مارکسیستها را به »نفوذ« در اتحادیهه ای ک ارگری و دیگ ر س ازمانهای م دنی »ب رای پیش برد من افع سیاس ی
شوم« خود متهم میکردند )میکنند( ،اما اگر همه نیروهای سیاسی ،از جمله لیبرالها ،برای گسترش نفوذ خود
در جامعه به سمت جامعه مدنی رو میاورند ،آنگاه بایستی پذیرفت که ای ن س ازمانها یک ی از ص حنههای ج دل
مبارزه نیروهای طرفدار دولت و اپوزیسیون محسوب میشوند .این مسأله بویژه برای آن نیروهایی که در ج امعه
سیاسی ایزوله شدهاند ،اهمیت بیشتری مییابد .مسلما در درجه اول ،انجمن خانواده و مدرسه ب ه خ اطر تنظی م
رابطه والدین و مدرسه تشکیل میشود و نه به خاطر تعویض قدرت دولتی .نیروهای سیاسی فق ط زم انی در ای ن
سازمانها نفوذ پیدا میکنند که بتوانند به طور جدی در جهت فعالیتهای واقعی آن سازمانها تلش کنند .هیچ
اتحادیه کارگری رهبر خود را فقط بر اساس نظراتش در مورد قدرت دولتی انتخ اب نمیکن د ،بلک ه ب رای آنه ا
قبل از هر چیز این موضوع اهمیت دارد :چه کسی درس ت ام رو،ز به تر میتوان د از من افع و نیازه ای مس تقیم
کارگران دفاع کند .مسلما همه میتوانند در انتخاب خود دچار مشکل شوند اما این یک مسأله ثانوی است.
گرامشی بر خودمختاری نسبی قلمروهای سیاس ی و فرهنگ ی زن دگی اجتم اعی از عام ل تعیینکنن ده اقتص ادی
تأکید داشت .او سه جنبه و سطح  -۱همبس تگی گروه ی ش غلی  -۲همبس تگی اقتص ادی طبق ه اجتم اعی و در
نهایت همبستگی اخلقی و فکری طبقات اجتماعی را برجسته مینمود .دو جنبه اول و دوم بر اهمی ت و اول ویت
منافع اقتصادی تأکید دارند در حالی جنبه سوم رابطه مستقیمی با منافع اقتصادی ندارد و بیش از هرچی ز متک ی
بر شکلگیری یک فاز سیاسی است .از نظر او هژم ونی ب ا رابط ه سیاس ی بی ن بخشه ای مختل ف ی ک طبق ه
اجتماعی و همچنین با رابطه سیاسی بین طبقات اجتماعی گره خورده است .به عبارت دیگر،در میان ی ک طبق ه
مشخص فقط هنگامی یک گروه به نیروی هژمون تبدیل میگردد ،که آن گروه مشخص رهبری اخلقی و فکری
در درون آن طبقه را بدست اورد .به همین سیاق ،در جامعه زمانی یک طبقه میتواند هژمونی خود را اعم ال کن د

که بتواند رهبری اخلقی و فکری طبقات دیگر را بدست گیرد.
حال در جوامع مدرن ،با رشد جامعه مدنی دولت فقط زمانی میتواند به طور مؤثر حکومت کند ک ه از نظ ر م ردم
مشروعیت داشته باشد .این به معنای آن نیست که دولت ،طبقه یا گروه خاصی از یک طبقه را نمایندگی نمیکند
بلکه دولت برای آنکه فقط متکی بر ابزارهای سرکوب خود نشود ،به مشروعیت سیاس ی نی از دارد .ام ا از س وی
دیگر نیروهای رقیب دولت نیز خواهان از بین بردن چنین مشروعیتی و کسب مش روعیت ب رای خ ود هس تند .از
این رو بنا به گفته دیلن رایلی ،گرامشی بر خلف توکویل و هم ه طرف داران دی روز و ام روز او ،ت أثیر گس ترش
جامعه مدنی بر پروسه دموکراسی را منوط به پروسه هژمونی مینماید.
در ایران بخشی از روحانیت در مخالفت مستقیم با اصلحات ارضی شاه که مستقیما منافع اقتصادی و سیاس ی
روحانیت را تحت تأثیر قرار میداد ،در دهه چهل شورش کرد اما این ش ورش ح تی نتوانس ت هم ه روح انیت را
حول این مخالفت جمع کند .روحانیت رادیکال سرکردگی اخلقی و فکری خود را مدتها بعد کس ب نم ود .ای ن
سرکردگی طی یک مبارزه طولنی در نهاد روحانیت ،گسترش آن به بازار و سپس کل جامعه کسب شد .در ابتدا
روحانیت در مشارکت با دیگر نیروهای مخالف به مثابه نیروهای ک م و بی ش براب ر ب ه مب ارزه پرداخ ت ت ا آنک ه ب ا
کسب هژمونی همه ورقها برگشت .نیروهای سیاسی رقیب روحانیت »ظرفیت کسب هژمونی« را نداشتند .بنا به
گفته گرامشی» ،ظرفیت هژمونیک« یک طبقه ارتباط کامل مستقیمی با موقعیت اقتصادی آن ندارد .یک طبقه ی ا
قشر که به لحاظ اقتصادی ضعیف است نیز میتواند در پروسه فرهنگی و سیاس ی ب ه ی ک نی روی هژم ون ب دل
گردد.
حال چه رابطهای بین هژمونی و جامعه مدنی وج ود دارد؟ ای ن دو معم ول در دو پروس ه ج داگانه رش د میکنن د.
جامعه مدنی اگر چه سازمانهایی اقتصادی نیستند اما معمول تحت شرایط معین اقتص ادی ش کل میگیرن د .ام ا
کسب هژمونی یک طبقه اجتماعی ،یک پروسه کامل سیاسی است .در نتیجه ،جامعه مدنی تحت شرایط معین ی
میتواند توسعه یابد بدون آنکه نیروی هژمونیک مشخصی در آنها شکل گرفته باش د .ب ه عب ارت دیگ ر ،رش د
جامعه مدنی حتما به معنای رشد دموکراسی نیست.در ابت دای ق رن گذش ته ،در کش ورهای اس کاندیناوی رش د
جامعه مدنی با هژمونی نیروه ای سوس یالدمکرات هم راه ش د .در آلم ان ،ایتالی ا ،اس پانیا و روم انی نیروه ای
فاشیست قدرت زیادی از طریق همین جوامع م دنی کس ب کردن د .عل ت اص لی کس ب چنی ن ق درتی ،تض عف
هژمونیک طبقات حاکم بود :این طبقات نتوانستند اتحاد طبق اتی مقت دری ح ول مش کلت اص لی م ردم ایج اد
کنند .پیامدهای این ضعف فقط گریبانگیر طبقه حاکم نگشت.
در کشورهایی چون ایران ،مص ر ...در ج ایی ک ه نهاده ای سیاس ی ض عیف هس تند ج امعه م دنی میتوان د ب ه
الترناتیوی برای سیاست در شکل سنتیاش بدل گردد و انرژی مردم در این جهت به کار گرفته ش ود .در چنی ن
حالتی جامعه مدنی میتواند )اما نه لزوما( بتدریج به رقیب قدرت سیاسی دولت بدل گردد.
سازمانهای مدنی به خودی خود نه »خ وب« و ن ه »ب د« هس تند .ح تی فوای د ک امل مفی د انه ا ،از جمل ه ایج اد
همبستگی در بین شهروندان ،قدرت بسیج ،پرورش رهبران اینده ،رشد مهارتهای سیاسی و اجتماعی...هم ه
و همه در شرایط خاصی میتوانند به عکس خود بدل شوند.

در ایران چپگرایانی که خواهان عدم مشارکت نیروهای سیاسی در نهادهای مدنی به خاطر جل وگیری از سیاس ی
شدن این نهادها هستند ،به خطا میروند .نیروهای سیاسی هم مانند همه افراد این کش ور ،در زن دگی روزم ره و
برای رفع نیازهای عادی خود باید بتوانند عضو هر انجمنی که دوست دارند شوند .قطعا وظیفه هر عضو انجمن،
پیروی از اساسنامه و اهداف آن و خدمت به اهداف انجمن است .جمهوری اسلمی در تلش است ت ا م انع ه ر
گونه فعالیت اجتماعی نیروهای سیاسی مخ الف خ ود ش ود .تش ویق ب ه ع دم مش ارکت ،خ دمت ناخواس ته ب ه
جمهوری اسلمی و نیروهای مخالف دیگر اس ت .در ی ک فض ای سیاس ی قط بی ک ه هیچک س ح ق فع الیت در
احزاب سیاسی را ندارد ،یورش به سازمانهای اجتماعی امری طبیعی است .خود سانسوری نیروهای سیاسی و
حذف انان از صحنه اجتماعی هیچ کمکی ب ه س ازمانهای م دنی نمیکن د .برعک س ،حض ور نیروه ای ورزی ده
سازمانی در انجمنهای داوطلبانه -در صورتی که به اساسنامه و اهداف یک انجمن وفادار باشند -قطع ا م وجب
رشد این انجمنها خواهد شد.
در ایران زمانی که روحانیت نهادهای مدنی خود را ایجاد کرد ،این کار را نه به منظور تسخیر قدرت دول تی بلک ه
دفاع از منافع صنفی خود انجام داد .ایتالله بروجردی که بیش ترین خ دمت را ب ه س ازماندهی روح انیت نم ود،
مایل بود کمتر در مسائل سیاسی دخالت کند .نیروهای چپگرا مسلما بیشتر تمایل دارند در ی ک اتح ادیه ک ارگری،
زنان ،جوانان و امثالهم فع ال باش ند ت ا ی ک انجم ن ک امل ورزش ی .نیروه ای م ذهبی احتم ال برپ ایی ص ندوق
قرضالحسنه یا مدرسه مذهبی را مهمتر از اتحادیه کارکنان تلقی میکنند .اما این نه تمایلت سیاسی انها ،بلک ه
ضرورت مادی ایجاد یک انجمن معین  ،میزان مهارت مسئولین آن در پاسخگویی به این نیاز و ایج اد ارتب اط ب ا
مردم و مقامات دولتی و محلی )در صورت لزوم( است که در م وفقیت و ع دم م وفقیت آن نق ش ب ازی میکن د.
کارگران در ایران به خاطر مشکلت اقتصادی ،مانند تعویق مکرر پرداخت حقوق ،دستمزد ن اچیز ،ع دم رع ایت
ایمنی کار از سوی کارفرمایان...به اتحادیههای کارگری میپیوندند و نه به خ اطر» فریبک اری« چن د کمونیس ت.
مسلما عدهای میتوانند با اهداف کامل سیاس ی و انقلب ی و ب ه خ اطر زی ر و رو ک ردن ج امعه وارد ی ک انجم ن
شوند .اما انجمنها داوطلبانه هستند و اگر اعمال یک انجمن ب ا اساس نامه آن همخ وانی نداش ته باش د ،اعض ا
بسرعت انجمن را ترک خواهند کرد .ورود و خروج اعضا همیشه بارومتر خوبی برای میزان موفقیت ی ک انجم ن
است و تدابیر افراطی و یا غیرمصممانه بسرعت خود را افشا میکنند .مسلما همیشه اعضای یک سازمان م دنی
در رابطه با گذر از خطوط قرمز میتوانند دچار خطا شوند اما در کشوری که حتی نفس کشیدن هم سیاسی است
نمیتوان و نباید دچار بیعملگی شد.
دانشگاه گوتنبرگ در سوئد از  ۴۵۰شاخص متفاوت برای نش ان دادن وض ع دموکراس ی در جه ان بع د از س ال
 ۱۹۰۰استفاده میکند.نمودار زیر شاخص مشارکت مردم ایران در جامعه مدنی از ابتدای قرن گذشته ت اکنون را
نش ان میده د .ای ن نموداره ا ب ر اس اس مجم وعه پرس شهای متف اوت از متخصص ین ،دادهه ای موج ود
تاریخی.. .و بر پایه مدلی که این دانشگاه ایجاد کرده است ،تهیه ش دهاند.در ن تیجه نم ودار زی ر ن ه ب ر اس اس
دادههای واقعی بلکه مدلی که دانشگاه مزبور درست نموده ،ترسیم ش ده اس ت .ب ر پ ایه چه ار پرس ش :چق در
سیاستمداران با جامعه مدنی مشورت میکنند؟ مشارکت مردم در سازمانهای غیر دولتی چقدر است؟ آیا زن ان

مجاز به شرکت در آنها هستند؟ و در نهایت میزان دموکراسی و نحوه انتخابات در س ازمانهای حزب ی چگ ونه
است؟ این شاخص را تعیین میشود .لزم به تذکر مجدد اس ت ک ه نگارن ده اطلح ی در م ورد می زان ص حت و
سقم دادههای ایران ندارد ،بلک ه ای ن ی ک پ روژه ط ولنی بینالملل ی اس ت و دانش گاه گوتن برگ در ای ن زمین ه
تخصص بالیی دارد .نمودار بر پایه سازمانهای غیردولتی ،غی ر سیاس ی ایج اد ش ده اس ت .انجمنه ایی ک ه
هدف خود را کامل معنوی قلمداد کردهاند در دادههای این نمودار وجود ندارند ام ا هم ه انجمنه ای م ذهبی ک ه
نوعی از فعالیت دنیوی را دنبال میکنند در آمار حضور دارند.
برای درک بهتر نمودار و مقایسه باید گفت که :میزان متوسط مشارکت در جامعه مدنی در طول تاریخ ایران کمی
بیشتر از میزان متوسط مشارکت در منطقه خاورمیانه) که خود تقریبا نصف منطقه اروپاست( بوده است .می زان
مشارکت در اسرائیل ،ترکیه ،و در دو دهه اخیر مراکش ،تونس ،افغانستان و عراق بسیار بالتر از ایران است.

اگر به نمودار بال خوب دقت شود ،میتوان به خوبی دید که حتی در اوج دوران اصلحات ،یعنی دوران ریاس ت
جمهوری خاتمی که گسترش جامعه مدنی یکی از هدفهای اصلی آن محس وب میش د ،ش اخص مش ارکت ب ه
اندازه سالهای »طلیی« ) ۲۹-۳۲نیمه اول  (۳۲نبود .نکته دیگر آنکه مش ارکت م ردم در ج امعه م دنی در ده ه
چهل تا شروع جنگ نسبتا بال بود ،ام ا ای ن مش ارکت م انع از ب روز انقلب نگش ت .در دوران انقلب مش روطه
میزان مشارکت در طی چند سال انقلب افزایش قابل توجهی را نشان میدهد .بنابراین در طی سه دوره بحرانی

تاریخ معاصر ،انقلب مشروطه ،جنبش ملی شدن و انقلب بهمن میزان مشارکت بر اساس ای ن م دل تحقیق ی
بال بوده است.
باید نکته مه م دیگ ری رادر نظ ر داش ت :در هم ه کش ورها ب ه وی ژه در ط ی نی م ق رن گذش ته ،ج امعه م دنی
کمکهای دولتی ) و خارجی( دریافت کرده است .این کمکها بسته به سیاستهای دولتی کم یا زی اد میش وند
چنان که در ایران در دوران خاتمی و احمدینژاد دو سیاست متفاوت پیش برده شد.
در نمودارهای دانشگاه گوتنبرگ در مورد وضعیت شاخص مشارکت ج امعه م دنی در م ورد دیگ ر کش ورها ک ه در
اینجا نشان داده نمیشوند ،میتوان چنین گفت:
در الجزایر در دوران جنگ داخلی در دهه  ۱۹۹۰سطح مشارکت مردم بس یار بیش تر از قب ل از آن ب وده اس ت .در
افغانستان میزان مشارکت سالهای اخیر نسبت به دوران حکومت مجاهدین و طالبان ده برابر گش ته اس ت ام ا
متاسفانه این مانع از حذف خشونت از جامعه نشده است .همین موضوع در مورد ع راق نی ز ک ه س طح مش ارکت
بالیی در سالهای اخیر داشته است ،صادق میباشد.
نکته بعدی آن که ،میزان مشارکت مردم به تنهایی نمیتواند میزان تاثیرگذاری سیاسی را تعیی ن کن د .در انقلب
ایران نهادهای وابسته به روحانیت و یا شوراهای کارگری صنعت نفت نقش بسیار مهمی داشتند .در بهار عرب ی
میزان مشارکت مردم در نهادهای مدنی در تونس و مصر یکسان ب ود ام ا اتحادیهه ای ک ارگری در ت ونس نق ش
مثبتتر و مهمتری نسبت به انجمنهای وابسته ب ه اخوانالمس لمین در مص ر ب ازی کردن د .س ازمان ،وس عت،
اهمیت اقتصادی و شیوه ارتباط نهادهای مدنی با مردم و دولت اهمیت سیاسی آن را تعیین میکند.
رشد جامعه مدنی  ،هم انطور ک ه تجرب ه کش ور آلم ان نش ان میده د ب ه ط ور اتوماتی ک ب ه معن ی رش د تفک ر
خشونتورزی و تقویت تعامل نیست .بیان این نکته به معنی نادیده گرفتن ج امعه م دنی نیس ت بلک ه برعک س،
تأکید بر اهمیت گسترش فعالیت در جامعه مدنی است .پافشاری بر تداوم کار طولنی در این عرصه است.
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