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  چکیده

مـدنی ایـران طـی یـک قـرن       ۀهاي ساختار جامعـ  ترین دگرگونی شناختی مهم هدف مقاله حاضر مطالعه و تحلیل جامعه

  . است) 1388تا 1357(و انقالب اسالمی ) 1320تا  1285(انقالب مشروطه ة زمانی دو دور ۀگذشته، یعنی فاصل

شـدن   که تفکیک و تمـایز کـارکردي و نیـز تخصصـی     استشناسی  بر نظریه نوسازي در جامعهمبتنی این مطالعه 

دهـد و تـالش    روند توسعۀ جامعه از سنتی بـه مـدرن توضـیح مـی    هاي اجتماعی را در  ها و کارکردهاي نظام نقش

هـاي   ینـدهاي تغییـر تکـاملی نظـام    آیند رشد و توسعۀ نظـام جامعـۀ مـدنی را در ارتبـاط بـا سـایر فر      آکند فر می

کـه بـه روش اسـنادي و بـا      هنتایج ایـن مطالعـ  . کنداجتماعی ایران در دو دورة مشروطه و انقالب اسالمی تحلیل 

ینـد تغییـر اساسـی در جامعـه ایـران بـا تغییـر        آدهد که اولین فر اي صورت گرفته است، نشان می سهتکنیک مقای

در ایـن دوره، همـۀ   . نـه، مجریـه و قضـاییه شـد    نگیـري قـواي مق   یندي که منجـر بـه شـکل   آسیاسی آغاز شد؛ فر

ـ " ،"دین"سه نهاد اجتماعی وابسته به هم، یعنی  بهجامعۀ ایران  در هاي اجتماعی نظام محـدود   "دولـت "و  "ازارب

 مستقل شـامل دولـت، اقتصـاد، دیـن، آمـوزش،      ها به مرور زمان به هفت نظام اجتماعی نسبتاً نظاماین . شدند می

یافتـه در جامعـۀ    آخـرین نظـام اجتمـاعی سـاخت    . قشربندي اجتماعی و جامعۀ مدنی گسترش پیدا کردند حقوق،

هـاي   فضاي عمومی، سازمان: یابد هاي زیر توسعه و تکامل می نبهایران، یعنی جامعۀ مدنی، به تدریج در ابعاد و ج

چنـین   هـم ). دانشجویی، زنان و حقوق بشر(هاي اجتماعی  غیر دولتی، شوراها، مطبوعات، احزاب سیاسی و جنبش

هـاي اجتمـاعی بـه     ها و کارکردهاي جامعۀ مدنی مانند وظایف و کارکردهاي سایر نظام توان گفت امروزه نقش می

  .شوند ها نهادینه و تخصصی می نسبی در چارچوب سازمانطور 

  

  .هاي غیر دولتی، تمایز و تفکیک کارکردي حوزة عمومی، جامعۀ مدنی، نظام اجتماعی، سازمان :کلیديواژگان 

  

  

  مقدمه

 1905(هجـري شمسـی    1285ایران که با تغییر ساختار سیاسـی ایـران در اوایـل قـرن بیسـتم، یعنـی سـال        در روند نوسازي 

ویـژه پیـدایش و رشـد جامعـۀ      در سایر ساختارهاي جامعۀ ایران و بهرا تدریج تغییراتی  شد، به ه آغازبا انقالب مشروط) میالدي

  .گیرند مورد بحث و بررسی قرار می زیرکه در  رقم زد مدنی
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  نظام سیاسی. 1

، قانون و تعهد متقابـل بـین شـاه و مـردم     2قدرتموروثی در ساختار . الگویی موروثی داشتنظام سیاسی ایران قبل از انقالب مشروطه 

آید؛ همه در مقابل شـاه مکلـف و    ال مردم ندارد و مملکت ملک وسیع شاه به حساب میبگونه تعهدي در ق وجود ندارد، یعنی شاه هیچ

نیز چنین وضـعیتی حـاکم    20و  19قرن  در ساختار حکومت قاجار در. آید نفع و صاحب حق به شمار می و شاه است که ذي اند فظمو

اعم از قـانون، سـنت و   هیچ چیز ـ  مال کند و نسبت به هر چیزي مدعی باشد؛ ور اعتوانست نظر شخصی خود را بر کل کش شاه می. بود

رت اراده و قـد شـاه  منبع مشـروعیت  ). 28: 1387چلبی، ( که بتواند قدرت شاه را محدود کندـ وجود نداشت اي   تعهد نوشته یا نانوشته

نه براساس میزان تخصص و شایستگی افـراد، بلکـه براسـاس     توزیع قدرت و مناصب کشوري و لشکري. امور کشور بود ةدر ادار اوتوان 

هـاي ایـن نظـام سیاسـی،      از دیگـر ویژگـی  ). 47: 1380بشیریه، ( گرفت صورت میقدرت منبع روابط خویشاوندي و میزان نزدیکی به 

اعالن جنگ، عقد صلح، بستن قرارداد اقتصادي، واگذاري تیول، اعطاي مناصب و وصـول مالیـات   . دست شاه استتمرکز زیاد قدرت در 

توانست نسبت به مال و منال هریـک از شـهروندان    شاه حتی می. شد او باالترین مرجع قضایی کشور نیز شناخته می. از وظایف شاه بود

  ).  29: 1387چلبی، (نیز ادعا کند 

به طـوري کـه در نظـام    . قالب مشروطه و تدوین اولین قانون اساسی کشور این وضعیت تا حدود زیادي تغییر کردانوقوع با 

، تفکیک نسـبی قـوا  و با  سیس شدندأخانه ت سلطنتی مشروطه اختیارات شاه در امور کشور بسیار محدود شد و مجلس و عدالت

  .ته شدعنوان مرجع حل مشکالت تا حدودي به رسمیت شناخ قانون به

  

  )صنعتی و خدماتی(اقتصاد . 2

گیري زندگی اجتمـاعی   که مبناي شکل استوار بود) داري تیول(چنین، نظام اقتصادي کشور در این دوره بر اساس کشاورزي  هم

بسـته  داران برخالف رویۀ فئودالی غرب قراردادي  که در این نظام اقتصادي میان حکام و تیول جا از آن. شود قلمداد میروستایی 

، )کشـاورزي (در این نظـام اقتصـادي   . اي هم شکل نگرفت ساالري پیچیده داري خاص و نیز دیوان شد، نظام اقتصادي زمین نمی

المللـی پیوسـته منجـر بـه      هاي قومی شکل گرفت کـه بنـا بـه شـرایط داخلـی و بـین       ۀ زورمدارانه بین دولت و گروهطراب ینوع

 باالجبـار هاي محلـی   ؛ به طوري که در زمان اوج قدرت حکومت مرکزي، قدرتشد هاي محلی علیه حکومت مرکزي می شورش

محلی نه تنها قانون دولت مرکـزي   هاي با ضعف دولت مرکزي، قدرت. ندپرداخت میکردند و مالیات کشاورزي  با آن همکاري می

  ). 47: 1380بشیریه، (آمدند  آن برمیخاستند و درصدد براندازي  دولت مرکزي به مخالفت برمی هکردند، بلکه علی را رعایت نمی

گیـري بخـش صـنعت و خـدمات      داري را نیز لغو کرد، اقدامی که در بلندمدت باعث شکل قانون اساسی مشروطه نظام تیول

انـد، طـی    اي را تجربـه کـرده   هاي صنعت و خدمات در کشور رشد قابل مالحظـه  به طوري که طی چند دهۀ گذشته بخش. شد

درصد، یعنی بـه حـدود دو برابـر و نـیم، تقلیـل       18درصد به  6/46در ایران سهم بخش کشاورزي از  1385تا  1345هاي  سال

بـه   1345درصـد در سـال    5/27درصد و بخـش خـدمات از    5/32درصد به  9/25در مقابل، سهم بخش صنعت از . یافته است

: 1387و تقـوي،   150: 1380امـانی،  ( دهـد  درصدي را نشـان مـی   90رسیده است که رشد حدود  1385درصد در سال  1/49

119 .(  

  

  گسترش شهرنشینی. 3

در حـالی کـه   . تغییر در شیوة تولیدي کشور از کشاورزي به صنعت و خدمات باعث گسترش شهرنشـینی شـد  که طبیعی است 

                                                             
2. Patrimonial power  



ـ  5/68به  1385این میزان در سال  .شهرنشین بودند )1285(در سال وقوع انقالب مشروطه  مردم ایراندرصد  25فقط  ایش زاف

میـزان  1385و  1375، 1365، ، 1355، 1345، 1335هـاي   کشور در سالصورت گرفته در هاي  براساس سرشماري. یافته است

هـاي   که این رونـد در سـال  ) 105: 1386امانی، (بوده است  5/68و  61، 3/54، 9/46، 1/39، 4/31جمعیت شهرنشین کشور به ترتیب 

درصـد و براسـاس    70براساس تحقیقات مرکـز مطالعـات جمعیتـی وزارت مسـکن و شهرسـازي،      . داشتافزایش خواهد  چنان آتی هم

بـاالتر از متوسـط آن در   این میزان که ) 1373ایزدي، (شهرنشین خواهد بود  1400درصد جمعیت ایران در سال 77بینی دیگري  پیش

  .بود خواهد) 2025 درصد در سال 58(ها  کشورهاي در حال توسعه در همین سال

  

  )عمومی و عالی(آموزش . 4

هـاي   انـد، طـی سـال    سواد بوده بی 1285میلیونی ایران در سال  10درصد جمعیت  90شود حدود  در حالی که تخمین زده می

ـ . چند دهۀ اخیر تغییرات آموزشی مهمی در ترکیب سواد جمعیت ایـران بـه وجـود آمـده اسـت      درپس از آن و بخصوص  راي ب

 60/84بـه   1385شـد، در سـال    ایران را شامل مـی   درصد از کل جمعیت 7/28، 1345ایران که در سال   مثال، جمعیت باسواد

آموختـه  ایران در سال مزبـور خوانـدن و نوشـتن      میلیون نفر از مردم 63این به معنی آن است که بیش از . درصد رسیده است

مرکـز آمـار ایـران و سرشـماري     (صد گزارش شده اسـت  در 88نسبت باسوادي در مناطق شهري بیش از  1385در سال . بودند

دآموزي طی ایـن  اسوادي، فاصلۀ بین زنان و مردان از نظر شاخص سو عالوه بر کاهش میزان بی). 1385 عمومی نفوس و مسکن

  .پیدا کرده است آشکاريها کاهش  سال

طبـق آمـار   . انقالب قابـل توجـه اسـت   هاي پس از  ها بخصوص در سال این سال طیچنین، رشد آموزش عالی در کشور  هم

نفـر در سـال    3.300.000بـه   1357نفر در سـال   175.675وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعداد دانشجویان کشور از حدود 

براسـاس آخـرین سرشـماري    ). 1385و سرشماري سال  1374-75گزارش ملی آموزش عالی ایران، (افزایش یافته است  1385

نفـر بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه جمعیـت دانشـجویی حـدود            70.495.782تعداد کل جمعیت کشور  1385کشور، در سال 

  .نفر ارتقا یافته است 4600، سرانۀ دانشجو به جمعیت در این سال به بیش از 1386نفري در سال  3.300.000

  

  قشربندي اجتماعی. 5

نظام قشربندي کشور نـه از طبقـات   ) درصد 75(کشور  ان مشروطه به دلیل بافت غالب روستایی و عشایريدوردر حالی که در 

که هم از نظر تعـداد و هـم از نظـر    ـ فکران   روحانیون و روشن ،هاي کوچک محلی و عشایري، بازاریان یافته، بلکه از گروه توسعه

دمات، هـاي نوسـازي صـنعتی، توسـعۀ بخـش خـ       برنامـه  در نتیجـۀ  تشکیل شده بود، به تدریج ـکیفیت محدود و ضعیف بودند

نوین تغییراتی در ترکیب طبقاتی جامعۀ ایرانی در طی یک قـرن   تشکیل نظام اداريگسترش آموزش عالی، رشد شهرنشینی و 

پیـدایش طبقـات   در پـی آن  هاي محلـی و عشـایري و    گذشته رخ داد که باعث تحلیل رفتن طبقۀ متوسط سنتی و حذف گروه

  .گردید فکر روشنطبقۀ س آن أمتوسط جدید و در راز جمله بورژوازي جدید و طبقۀ  ،جدید اجتماعی

و کـاهش سـهم    1385درصـد در سـال    18بـه   1345درصد در سـال   6/46بخش کشاورزي از  کاهش تولیدات با توجه به

و افزایش سـهم صـنعت   ) 62: 1387تقوي، ( 1385در سال درصد صدم  15/0به  1285درصد در سال  25جمعیت عشایري از 

افـزایش یافتـه    1385در سـال   1/49و  5/32بـه   1345در سـال   5/27و  9/25ه میزان آن به ترتیـب از  و خدمات در کشور ک

رود که از نقش اقشار متوسط سنتی در تحـوالت سیاسـی کاسـته شـود و نیروهـاي کـارگري، طبقـۀ متوسـط          است، انتظار می

در آینده طبقۀ . رت و اهمیت بیشتري پیدا کنندقدگیري و تقویت هستند،  بورژوازي که در حال شکل و طبقۀ خرده) فکر روشن(

هـاي   برنامـه . رود کارفرمایان و کارکنان مستقل بخـش خصوصـی رو بـه گسـترش مـی      افزایش بارزدار در ایران به علت  سرمایه



طبق آمار رسمی، در حالی که رشد جمعیـت شـاغل   . کند قانون اساسی این روند را تقویت می 44اجراي اصل  باسازي  خصوصی

 3درصد افزایش یافته است، تعـداد کارفرمایـان ایـن بخـش      37فقط  1355-75در بخش خصوصی در دو دهۀ  به باال هسال ده

افزایش  1375نفر در سال  527.510به  1355نفر در سال  182.299برابر شده است، یعنی عدة کارفرمایان بخش خصوصی از 

درصد رشد کرده اسـت،   7/6بگیران بخش خصوصی طی دو دهۀ مزبور فقط  در حالی که تعداد حقوق تر آن که یافته است؛ مهم

  .)113: 1378رضایی، (درصد افزایش یافته است  189شمار کارکنان مستقل در این بخش 

  

  جامعۀ مدنی. 6

 هـایی نظیـر   گیـري جامعـۀ مـدنی اشـاره کـرد کـه بـا شـاخص         شکلبه  بایدجامعۀ ایران در عنوان آخرین نظام رو به تکامل  به

) اینترنت(هاي مدنی غیر دولتی، فضاي عمومی و مجازي  هاي مدنی، شوراها، نهادها و سازمان مطبوعات، احزاب سیاسی، انجمن

  .شود مشخص می) دانشجویی، زنان و حقوق بشر(هاي اجتماعی  و جنبش

عی رو به رشد جامعـۀ ایـران   عنوان آخرین نظام اجتما هدف اصلی این مقاله بررسی تغییرات انجام شده در جامعۀ مدنی، به 

  : شود االت زیر پاسخ داده میؤدر بخش اول به س. پردازد در این راستا، مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می. است

  اجتماعی به نام جامعۀ مدنی بوده است؟ یک قرن پیش داراي نظامی تا آیا ایران. 1

 ؟است مجامعه و کارکردهاي آن کدا هاي سازندة این لفهؤترین م گر جواب مثبت است، مهما. 2

 عصـر االت دیگري درصدد بررسی تغییرات انجام شده در جامعۀ مدنی سنتی از دورة مشـروطه تـا   ؤقسمت دوم مقاله با طرح س

  :حاضر است

 ؟اند شده کتفکی همهاي اجتماعی از  آیا در روند توسعۀ ایران نظام. 3

  اجتماعی تحول یافته است؟ آیا جامعۀ مدنی سنتی به نوع جدیدي از نظام. 4

 ؟استهاي سازندة جامعۀ مدنی جدید و کارکردهاي آن کدام  لفهؤترین م مهم. 5

  

  چارچوب نظري

توسـعۀ نظـام جامعـۀ مـدنی بـا       ارتباطها اشاره شد، الزم است  به آن رسد، براي تحلیل تغییرات اجتماعی که در باال به نظر می

 وسـیله بهتـرین   3براي این منظـور، نظریـۀ تمـایز و تفکیـک سـاختاري     . قرار گیرد نظرمد هاي اجتماعی ایران  توسعۀ کل نظام

، چـرا کـه ایـن مفهـوم اغلـب گسسـت آشـکار در الگوهـاي کهنـۀ زنـدگی اجتمـاعی و اقتصـادي در             استتحلیل موضوع براي 

. قـرار داشـته اسـت    هتوسـع  ینـد آطی قرن گذشـته در فر  نیزو ایران ) 358: 1381اسملسر، ( کند هاي توسعه را تبیین می دوره

تجزیـه و   6و پیچیـدگی  5شـدن  یند تغییر اغلب برحسـب تخصصـی  آفر 4نزد متفکران کالسیک مکتب تکاملی نظیر امیل دورکیم

، 9، سـاموئل ایزنشـتاد  8، نیـل اسملسـر  7نزوخر این مکتب نظیر تالکوت پارسـ أنظران مت صاحبنزد در صورتی که  شود؛ میتحلیل 

                                                             
3. Structural differentiation  
4. E. Durkheim 
5. Specialization  
6. Complexity 
7. Talcot Parsons 
8. N. Smelser 
9. Samuel Eisenstadt 



. دهنـد  و دیگران این مفاهیم تا حدود زیادي جاي خود را بـه مفهـوم تمـایز و تفکیـک مـی      11و نیکوالس لومان 10ریچارد مونچ

هـاي نهـادي    اول، براي توصیف جدایی کارکردهاي اصلی اجتماعی یا حـوزه ۀ شدن، در درج تمایز همانند پیچیدگی یا تخصصی

هاي اجتمـاعی تفکیـک شـده،     تبیین این موضوع که کارکرد نظام بعدي، براي ۀدر درج و رود اصلی جامعه از یکدیگر به کار می

خاص و مستقل همـان نظـام نهادینـه     هاي سازمانی و نمادین نسبتًا شوند و در درون چارچوب هاي تخصصی وابسته می به نقش

  .یابند شده سازمان می

شود  آل جامعۀ بدوي تلقی می نمونۀ ایده همان قفۀو در چارچوب تکاملی، چنین تمایز و تفکیکی به مثابه تحول و توسعۀ بی

شوند و نیز تقسیم کار مبتنی بر واحدهاي خـانوادگی و خویشـاوندي    هاي عمده بر مبناي انتساب توزیع می که در آن همۀ نقش

  .یابد شدن و تمایز ادامه می صصیختوسعه از طریق مراحل گوناگون ت. است

. نیست همها به  آن نبودن تههاي نهادي جامعه از یکدیگر به معناي وابس حوزهشدن و تمایزیافتگی  به نظر ایزنشتاد، تخصصی

بـودن   مکمـل اما . کنند عمل می 12شوند و در درون همان نظام نهادي فراگیر به صورت مکمل ها بیشتر به هم وابسته می بلکه آن

اسـتقالل رو بـه رشـد هـر حـوزه از      . آورد هاي نهادي مشکالت دشوار و پیچیدة انسجام و یکپارچگی را به وجـود مـی   این حوزه

د؛ بـه  کن ایجاد میرا براي هر حوزه  تري بزرگها، مشکالت  تنیدگی متقابل آن زمان وابستگی و درهم فعالیت اجتماعی و رشد هم

 هـاي دیگـر   اش را بـا حـوزه   هاي خود را مشخص کند و روابط سازمانی و هنجـاري  ها و پتانسیل طوري که هر حوزه باید گرایش

ل دشـوار و پیچیـدة ادغـام کـردن ایـن      یتر تمایز، اسـتقالل فزاینـده هـر حـوزه موجـب مسـا       یافته در سطح توسعه. تنظیم کند

  ).324: 1381ایزنشتاد، (شود  هاي تخصصی در درون یک چارچوب سیستمی می فعالیت

کنـد، یعنـی    مجزا تعریف  می اسملسر، تمایز را تکامل یک ساختار نقشی چند کارکردي به ساختارهاي تخصصی متفاوت و 

واحـدهاي اجتمـاعی   . شـود  یندي که از طریق آن یک سازمان یا نقش اجتماعی به دو یا چند نقش یا سـازمان تفکیـک مـی   آفر

شـوند   گردند، امـا بـه لحـاظ کـارکردي بـر روي هـم بـا واحـد اصـلی یکـی مـی            جدید به لحاظ ساختاري از یکدیگر متمایز می

نظر اسملسر، در روند توسعه این تمایز در ساختارهاي خانواده، اقتصاد، مذهب، قشـربندي اجتمـاعی   به ). 359: 1381اسملسر،(

  .شود شدن امور این نهادها می کند و در مرحلۀ بعد، منجر به تخصصی و سیاست بروز می

فنـاوري،  : کند می نز در نظریۀ اصول عام تکامل اجتماعی، به چهار اصل تکاملی در نخستین سطح جامعۀ بشري اشارهوپارس

هـیچ جامعـۀ بشـري     .مشخصی با یکدیگر قرار دارند در روابط نسبتاً که مذهب و ارتباطات مبتنی بر زبان سازمان خویشاوندي،

از حالـت   هنز، در رونـد توسـعۀ جامعـ   وبه نظـر پارسـ  ). 280: 1381نز، وپارس(لفه وجود ندارد ؤاي بدون این چهار م شده شناخته

قشـربندي اجتمـاعی، مشـروعیت فرهنگـی،     : یابنـد  سنتی به مدرن شش نظام اجتماعی در سطح ساختار اجتماعی توسـعه مـی  

حالی که دو نظام قشـربندي اجتمـاعی و مشـروعیت فرهنگـی در     در . ، نظام بازار، نظام حقوقی و انجمن دموکراتیکاداريسازمان 

یابنـد کـه مرحلـۀ ابتـدایی توسـعه را       ، دومین گروه اصول عام تکاملی در جوامعی توسعه مـی دهند مراحل ابتدایی تکامل جامعه رخ می

 نظـام  انـد از  از اولـین ایـن اصـول عبـارت     مورددو . ها سوادآموزي نهادینه شده است ویژه در جوامعی که در آن اند، به پشت سر گذاشته

هنجارهاي عـام در حـوزة   . اند ها در برگیرندة هنجارهاي عام ر این است که آنو نظام بازا اداري ویژگی مشترك اقتدار. اداري و نظام بازار

کـه فشـار یـا نفـوذ مناسـب را از      است ي شامل تعیین حدود اختیارات یک مقام اداري و مدت دسترسی به آن و خط تمایزي نظام ادار

هنجارهاي دیگـر روابـط قـراردادي و    . ها، زمین و پول االاند از حقوق مالکیت بر ک براي بازار هنجارهاي عام عبارت. دکن می جدانامناسب 

  .کنند واسطۀ پولی را طرفین معامالت تنظیم  می

                                                             
10. Richard Munch 
11. Niklas Luhmann  
12. Complementarity 



نظـامی یکپارچـه از    ؛شـود  مـی  در نظر گرفته هترین جنبۀ تکامل جامع اساسی 13نز، توسعۀ نظام قضایی عمومیواز نظر پارس

مستقل از دیـن و   برحسب اصول و معیارها بسیار عام است و نسبتًارود و  جامعه به کار میکل شمول که براي  هنجارهاي جهان

  ).298: همان( کند عمل میدولت 

تـرین و   گیـرد و بـه مثابـۀ مهـم     نز در جامعـۀ مـدرن شـکل مـی    وانجمن دموکراتیک آخرین نظامی است که بـه نظـر پارسـ   

  :شمرد لفۀ مهم و اساسی برمیؤیک چهار منز براي انجمن دموکراتوپارس. شود لفۀ سازندة جامعه تلقی میؤترین م برجسته

  نهادینه کردن کارکرد رهبري در شکل یک مقام انتخابی. 1

 ها مشی منصبان سیاسی و نیز خط گیري، یعنی مشارکت نهادي اعضا در انتخاب صاحب يأحق ر. 2

 .گیري و تعیین نتایج آن يأیند رآاي براي فر نامه ینیکردن قواعد آ نهادینه. 3

  )305: همان(کردن اصل داوطلبانۀ عضویت در انجمن که با هرگونه انتساب یا اجبار مخالف است  نهادینه. 4

اي است که حاصل عواملی نظیر رشد جمعیـت،   در دیدگاه سیستمی نیکوالس لومان، تمایز جامعه نتیجۀ پیچیدگی فزاینده

برابـري   شدن تلقی نابرابري به مشروع بودن مشارکت اجتماعی و تغییرات فرهنگی مانند تغییر مشروع گروها، 14اي شمول جامعه

 دربـارة تواند  دیگر نمینهادهاي عمومی گیري  یابند، کنش و تصمیم چنان که این عوامل گسترش می به نظر لومان، هم. باشد می

. در این صورت، به ناهنجاري کاملی منجر خواهد شد. کند 15تبارگران ادعاي اع ها و همۀ کنش هاي کنش، همۀ گروه همۀ حوزه

هـاي   تحت این شرایط، وقتی شـور و اشـتیاق مـذهبی و ایـده    . شوند محدود میتر  هاي تعاملی کوچک گیري به نظام کنش و تصمیم

وجـوي حقیقـت در    جسـت  .گیري سیاسی به کار گرفته شوند، نتیجۀ آن فقط منازعه و درگیري خواهـد بـود   فکري براي تصمیم روشن

گیـري و یـا تحمیـل مواضـع ایـدئولوژیک       موضوع خاص مورد توجه علم است؛ در حالی که همین امر در سیاست به فلج کامل تصمیم

هـاي   ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه آرمـان      . هـاي بسـیار اسـت    هایی از میـان گزینـه   شود که انتخاب بر تصمیماتی منجر می تغییرناپذیر

از آن  یقـوانین سیاسـ   بـاب مـداران در  کنند که سیاست اي فراهم می ها ماده ند، بلکه آنا یند سیاسی نامناسبآبراي فر گري کامًال روشن

از . کننـد  هـاي بـزرگ اسـتوار مـی     هاي انتخاباتی خود را بر مبناي ارزش فعالیترأي، ها براي کسب  به این معنا که آن .کنند استفاده می

ینـدي خـود   آینـد تمـایز، فر  آفر. سـازد  از این رو، تمایز بیشتر را ضـروري مـی  . شود افزایش پیچیدگی مییند تمایز باعث آنظر لومان، فر

: 1381مـونچ،  (هاي فرعی تعامل است که داراي قوانین خاص خود هستند  تمایز به معناي استقالل رو به افزایش نظام. است 16استمرار

از  بـاره دهـد در ایـن    او ترجیح می. داند دوبارة نظم اجتماعی در جوامع مدرن می دهی حل ممکن سامان راه یگانهلومان، تمایز را ). 396

بنـابراین،  . افتـد  هاي خاص کنش به مخاطره می این نظم به واسطۀ ادعاهاي دور از دسترس نظام. انتظام و هماهنگی کنش صحبت کند

ایـن نظـم   ، ن کنش مذهبی محدود کنند، همه چیز منظم استخودگردا ن خود را به تعریف معنا در حوزة کامًالابراي مثال، اگر روحانی

  .دانند ل را مییمساهمۀ حل  فکران مدعی شوند که راه ن و یا روشناخورد که روحانی هنگامی به هم می

بـر ایـن اسـاس،    . اسـت  17کند، نظریۀ توازن خودکـار  اصل دیگري که لومان آن را براي جامعۀ مدرن بسیار اساسی و مهم تلقی می

گیـرد کـه بایـد     شود که هر یک دیگري را محیطی در نظر مـی  هاي اجتماعی خود تنظیم کننده تقسیم می ه به تعداد زیادي نظامجامع

ینـدهاي  آفر ات ویمبخش مستقیمی بـراي تصـم   فکري هیچ گونه ویژگی مشروعیت هاي روشن از این رو، ایده. فعاالنه با آن سازگار شود

شـوند کـه بایـد بـر مبنـاي قـوانین درونـی نظـام سیاسـی در خصـوص            قلمـداد نند حقایق محیطـی  توا ها فقط می سیاسی ندارند؛ آن
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16. Self-perpetuating  
17. Autopoiesis  



  ).397: همان(ثر و کارآمد پردازش شوند ؤگیري م تصمیم

  

  پیشینۀ تحقیق

هـاي تخصصـی علـوم انسـانی ماننـد       در برخی از مجلـه  ها و فعاالن سیاسی ستادان دانشگاه، ا70و اوایل دهۀ  60در اواخر دهۀ 

، و کمتر از یـک دهـۀ بعـد، در    گذاشتندوگوي نظري  بحث و گفت مفهوم جامعه مدنی را به... و نگاه نو، آفتاب، ایران فردا، کیان

طلب ریاسـت   ، سید محمد خاتمی، کاندیداي اصالح1376جریان مبارزة انتخاباتی هفتمین دورة ریاست جمهوري در خردادماه 

به یکی از مطالبات سیاسی مـردم ایـران تبـدیل     این مفهوم که در عمل  ه وارد کردجامعافکار عمومی  به حوزة آن را جمهوري،

  . شد

تحقـق  " عنـوان  بـا در سمیناري  1376بهمن  12و  11هاي  جامعۀ مدنی بنا به اهمیتی که در این زمان پیدا کرد، در تاریخ

ي جامعۀ مـدنی، دیـن و جامعـۀ مـدنی، جامعـۀ      ها لفهؤ، در چهار محور شامل مفاهیم و م"جامعۀ مدنی در انقالب اسالمی ایران

بـه  نام سمینار با همان ها در کتابی  حاصل این بحث .تمقاله مورد بحث قرار گرف 65مدنی و قانون و جامعۀ مدنی در ایران، در 

 اکثر مقـاالت مربـوط بـه جامعـۀ مـدنی ایرانـی بـه       . دمنتشر ش 1367سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی در اسفند  همت

 دربـارة  "جامعۀ مدنی در ساخت اجتماعی کهن و نو ایران"عنوان  باها  مباحث نظري اختصاص دارد و فقط یک مورد در بین آن

، که بیش از یـک  کنونتا 1376از سال . است نوشته آن راهادي خانیگی  مدنی سنتی ایرانی است، که  ۀهاي سازندة جامع لفهؤم

جامعۀ مدنی به چاپ رسیده است، مطالعات  بابد، اگرچه تعدادي کتاب و مقالۀ جدید درگذر سمینار مزبور میبرگزاري دهه از 

تغییر در جامعۀ مدنی . جامعۀ مدنی سنتی و ب. حال مقاله را در دو بخش الف. آکادمیک جدي در این باره صورت نگرفته است

  .دهیم ادامه می

  

  جامعۀ مدنی سنتی. الف

عمومی مستقل از دولت، در ایران در دورة قاجار شـکل   ةحوز در معنايجامعۀ مدنی سنتی  تتوان گف با یک بررسی تاریخی می

  .شود هاي مدنی تعریف می نهادها و سازمانو گرفت که با سه شاخص نیروهاي اجتماعی، فضاي عمومی 

  نیروهاي اجتماعی .1

اي، فکـري و   طبقـه  هـاي  عی بـا گـرایش  طیف اجتمـا چهار ثیرگذار جامعۀ مدنی سنتی در زمان مشروطه از أنیروهاي مهم ت

عیاران و اهل فتـوت  (هاي محلی  اي و گروه هاي عشیره فکران، گروه ها، روشن علما و بازاري: فرهنگی مختلف تشکیل شده بودند

  ).ها و لوطی

  

  ها علما و بازاري. 1. 1

ب رسمی کشور به تـدریج یـک   هجري شمسی و پذیرش مذهب شیعه به عنوان مذه 880با به قدرت رسیدن صفویان در سال 

در ایران شکل گرفت، که این قشر در کنار تجار نقش مهمـی در   "علما"س آن أن و در راطبقۀ اجتماعی قدرتمند به نام روحانی

 .دندکر سیاسی جامعۀ سنتی ایران ایفا می -تغییرات اجتماعی

ها و علما را در برابـر دولـت، بـه عـواملی نظیـر       قدرت بازاري) 1360(و لمبتون ) 1376(، آبراهامیان )1381(مسعود کمالی 

 ).78: 1381کمالی، (دانند  شهري و استقالل این طبقه از دولت مرتبط می کپیوند پول و ایدئولوژي، ساخت مورفولوژی

ن بـه  چنـا  هاي ایـران آن  نویسد دولت رده و میاشاره کها  قدرت بازاري به هاي میانه تغییر و تکامل در ایران سدهلمبتون در 

حیطـۀ  " بازار نـبض تپنـده و مرکـز   . رسیدند قدرت اقتصادي بازار وابسته بودند که در مواردي بعضی از تجار به مقام وزارت می



هـاي   هـا، سـازمان   خانه ها، مکتب هاي عمومی، مساجد، تکیه ها، حمام خانه همراکز مهم مثل قهو. جامعۀ شهري ایران بود "عمومی

  ). 112: 1376میان، ابراهآ(شدند  ها اداره می بازاري به دستدر بازار قرار داشتند و سسات خیریه، همه ؤم و صنفی

گرفـت و   اول این که عالوه بر اخذ مالیات از اصناف، در مواردي از بـازار وام مـی  : دولت به دو دلیل عمده به بازار نیاز داشت

 ةخصـوص جایگـاه ویـژ    روابط اجتماعی قـوي در بـازار و بـه   به سبب شبکه . دوم این که حوزة عمومی جامعه متعلق به بازار بود

  .اي باالیی علیه دولت برخوردار بود علماي مذهبی در تنویر افکار عمومی، این حوزه از قدرت بسیج کنندگی توده

دو  شهرهاي ایران را در قدرت بسیج کنندگی ایـن  کرفولوژیوساخت م شناسی ایران التی در جامعهامق براهامیان درآیرواند 

ساختار سیاسی شهرها حاصل موازنۀ پیچیدة قدرت مابین پادشـاه و بـازار   : نویسد داند و می ثر میؤنیروي اجتماعی علیه دولت م

هـا   جمعـه  هـا و امـام   االسـالم  کرد و گماشتگان وي، مثل شیخ ساي اصناف را خود منصوب میؤهرگاه پادشاه اقتدار داشت ر. بود

کـه  (هـا   و محتسب) که نظارت بر اصناف را به عهده داشتند(کالنتران  و شدند محسوب می در شهرهامهمی مذهبی  هاي قدرت

پادشاه ضـعیف  قدرت هرگاه . ندداشت سلطتبر زندگی شهري ) بودندها و امور کلی بازار  مسئول نظارت بر اوزان و مقادیر، قیمت

حکومـت بودنـد و بـا    مسـتقل از  هاي مذهبی  قدرتن که اکردند و مجتهد کسوتان صنف انتخاب می بود، رؤساي اصناف را پیش

: همـان (کردنـد   عنوان رقیبی در برابر دولت قد علم می افراشتند و به کسبه و تجار پیوند تنگاتنگی داشتند، پرچم استقالل بر می

112.(  

دولـت بـراي رفـع     اتحـاد بـا تجـار و همکـاري بـا     : گـردد  از نظر کمالی، نفوذ علماي شیعه در جامعۀ ایران به دو عامل برمی

هـایی کـه در    از این رو، دولت. مشروعیت به علماي دینی نیاز داشتند براي کسبها  به عالوه، دولت. منازعات بین مردم و دولت

هاي مهم جامعـۀ آن روز ایـران بودنـد،     که در واقع شریانـ سسات مهم اجتماعی را  ؤآمدند، ادارة بسیاري از م ایران روي کار می

ن در بـازار  اچنین، با نفوذي کـه روحانیـ   هم. گذاشتند ن میابه عهده روحانی ـمساجد   و ها ازدواج و طالق، دادگاه یعنی دفترهاي

. کردنـد  شـرکت مـی  ... شـاهد، قاضـی، معتمـد و    عنوانهاي اقتصادي به  داشتند حتی در داد و ستدهاي اجتماعی و عقد قرارداد

این ارتبـاط  . نیاز بودند از نظر مالی از دولت بی "سهم امام"و  "وقف "اد مذهبیعالوه بر موارد فوق، علماي شیعه به برکت دو نه

  ).  78-9: 1381کمالی، (کرد  یند اجتماعی دیگر، یعنی ازدواج بین این دو طبقه، تقویت میآاقتصادي و مذهبی را یک فر

  

  فکران روشن .2.1

فکـري را مرکـب از سیاسـتمداران، سـیاحان،      اولین گروه روشنر جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجاویلم فلور در 

بـه نظـر فلـور، گـروه     . داند که با غرب آن زمان، یعنی قفقاز، عثمانی و اروپـا ارتبـاط برقـرار کردنـد     تجار و نخبگان فرهنگی می

فکـران ایـن    روشـن . دیل شـد تب آنفکر در ایران ابتدا از درون حاکمیت بیرون آمد و سپس به جریانی مستقل و مخالف با  روشن

  ).57: 1366فلور، (ها دور هم جمع شوند  گذاري انجمن اندازي روزنامه و بنیان هاي دوري، راه دوره توانستند با تشکیل محفل

تـر از آن بودنـد کـه بتواننـد یـک طبقـۀ        کمتر و نامتجـانس ] فکران روشن[«: نویسد براهامیان نیز در توصیف این گروه میآ

بعضی اشراف، حتی شاهزادگان، بقیه افراد لشکري و کشـوري، و بـاز بعضـی دیگـر کارمنـد و تـاجر       : شکیل بدهنداجتماعی را ت

هاي شغلی و اجتماعی، قشر خاصی را تشکیل دادند، زیرا در شوق به تغییر اساسی اقتصـادي، سیاسـی و    رغم تفاوت اما به. بودند

  ).56: 1381آبراهامیان، ( »عقیدتی با هم اشتراك داشتند

  

  اي هاي عشیره گروه. 3.1

به شرایط سیاسی کشور کـم و بـیش    تهسران ایالت و قبایل بس. هاي سنتی جامعۀ آن روز ایران بودند ترین گروه عشایر از بزرگ

هـا را تشـکیل    هاي قاجار فاقد ارتش مـنظم بودنـد، ایـالت بخشـی از سـربازان دولـت       جا که دولت از آن. در قدرت سهیم بودند



یا بـا یکـدیگر و یـا     جا که عشایر دائمًا اما از آن. کرد که این امر جایگاه سران ایالت و قبایل را در سیاست مستحکم می دادند می

. توانستند علیه دولت مرکزي متحد شـوند  در تضاد و جنگ بودند، هیچ گاه نمی) ها ها و شهرنشین روستانشین(ها  جانشین با یک

عف حکومت مرکزي رابطۀ معکوس داشت، به طوري که در زمانی که حکومت مرکـزي  شدت و ضعف قدرت ایالت با شدت و ض

با تضعیف حکومـت مرکـزي سـران ایـالت سـر بـه       . شدند قوي بود، بسیاري از سران ایالت از طرف حکومت مرکزي کنترل می

  ).29: 1387چلبی، (شدند  گذاشتند و با دولت و یا با یکدیگر وارد جنگ می شورش می

بخشی از نیروهـاي عشـایري   . داشتنداي در جامعۀ مدنی سنتی  دوگانه  هاي بزرگ، نقش ها خان س آنأویژه در ر عشایر و به

اما از سوي دیگر، برخـی  . کردعلیه انقالبیون بسیج را  ها آن در جریان انقالب مشروطهدولت کار و ضد مشروطه بودند و  محافظه

سسان انجمن سیاسـی کمیتـۀ انقالبـی و از طرفـداران پرشـور      ؤعد بختیاري از مخان سردار اس قلی هاي عشایر مانند علی از خان

ساي ایـالت ماننـد   ؤشاه، برخی از ر واخر دوران محمدعلیانویسد در  چنان که آبراهامیان می .)72: همان(انقالب مشروطه بودند 

شان علیـه دولـت    لخانی با بسیج اعضاي قبیلهالسلطنه از طایفۀ ای امصن بزرگ مازندران و صمادار خان سپهدار، از زمین محمدولی

  ).90: همان(مرکزي شورش کردند و سپس براي فتح تهران عازم پایتخت شدند 

  

  هاي محلی هگرو .4.1

مـرد و برخـی دیگـر     ها را جوان برخی از محققان آن. ها هستند هاي خودجوش محلی عیاران و اهل فتوت و لوطی منظور از گروه

خـانیگی،  (انـد   اي دیگر مخالف مشروطه قلمـداد کـرده   ها را طرفدار مشروطه و عده اي آن از نظر سیاسی عدهاند و  زورگو خوانده

1381 :51-250 .(  

دربـار اشـاره   حمایـت از   هـا در  چه برخی به نقش لوطی چنان. ها در انقالب مشروطه نیز دو دیدگاه وجود دارد در مورد نقش لوطی

هاي سابق دو محلۀ امیرخیـز و شـیخی    تبریز را از لوطی ۀو باقرخان، دو تن از رهبران انقالب مشروطاي دیگر ستارخان  کنند، و عده می

  ).  89و  87: 1381آبراهامیان، (اند  ها طرفدار انقالب مشروطه بوده گیرند که لوطی دانند و از آن نتیجه می تبریز می

  

  حوزة عمومی. 2

هـا مسـاجد،    ها، زورخانـه  خانه شامل قهوه(هاي تجمع مردم  پاتوق یا مکان: د ازان اجزاي حوزة عمومی جامعۀ مدنی سنتی عبارت

آیی به  ی موقتی براي گردهمهای ها که مکان محفل و بازار قرار داشتند والیها در ح که اکثر آن) ها خانه ها و قرائت تکایا و حسینیه

یـن دوره بـه تـدریج وسـایل ارتبـاط جمعـی کـه بیشـتر         ، در ااین عواملدر کنار . وگوي بین گروهی بودند منظور بحث و گفت

  .شدند، شکل گرفت ها را شامل می روزنامه

  

  هاي تجمع ها یا مکان پاتوق .1.2

هـا و در   ها، مساجد، تکایا و حسـینیه  ها، زورخانه خانه هاي تجمع اعضاي جامعۀ مدنی سنتی عبارت بودند از قهوه ترین مکان مهم

  .ها خانه اواخر این دوره قرائت

در زمان قاجاریـه،  . شود میآیی مردم ایران محسوب  ها براي گردهم ترین پاتوق خانه یکی از اصلی قهوه کنونتا راز دورة قاجا

: 1381شـهري،  (ها بود  کوب و امثال این اي از مردم از جمله گروه کارگري متشکل از بنا، نقاش و آهن خانه پاتوق دسته هر قهوه

هـاي مختلـف    گـذرانی گـروه   تفریح و وقـت  مکانی براي، بود محل صرف غذا و نوشیدنی گرمکه  اینها عالوه بر  خانه قهوه). 405

بـه نقـل از ادوارد بـراون در کتـاب     . انـد  ل روز مملکت در ایران بودهیوگو و طرح مسا ویژه محلی براي بحث و گفت اجتماعی و به

، اخبار سیاسـی  شاهنامههاي اساطیري  ها به جاي نقل داستان خانه اي در قهوه رفهدر این دوره، نقاالن ح انقالب مشروطیت ایران



  ).147: 1380: براون(رساندند  را به اطالع مردم می

جعفـر شـهري در   . شـدند  ها اداره مـی  لوطی به دست شوند که عمدتاً ها اولین سازمان ورزشی در ایران محسوب می زورخانه

از کارکردهـاي  ). 179: 1381شـهري،  (دانـد   مردي و پهلـوانی مـی   جوانآیین زورخانه را اشاعۀ ترین کارکرد  اصلی طهران قدیم

  .هاي مردمی براي افراد مستمند بوده است آوري کمک دیگر زورخانه جمع

گوید در زمـان تضـعیف قـدرت     به طوري که کمالی می. ها با دولت نیز به اقتدار دولت مرکزي بستگی داشت رابطۀ زورخانه

گرفتنـد   ها قرار داشتند، مسئولیت برقراري نظم عمومی را در شهر به عهـده مـی   ها که تحت نفوذ علما و بازاري ، این گروهدولت

هـاي   هـا بـا پیـدایش بحـران     اما این گروه. است ناپذیرنیز انکار هنقش این گروه در پیروزي جنبش مشروط). 85: 1381کمالی، (

کم کارکرد مثبـت خـود    زدند و کم "گیر هاي باج دسته"و  "هاي مجازات کمیته"یل سیاسی و اجتماعی خودسرانه دست به تشک

هـایی بـراي    مکـان و به  ها از بین رفتند و یا تغییر ماهیت دادند محلتدریج این  با به قدرت رسیدن رضاشاه به. را از دست دادند

  .لوسان تبدیل شدندپدوستان و چا تجمع شاه

هـا و   در انقـالب مشـروطه مسـاجد، تکایـا و حسـینیه     . تر اسـت  هاي مذهبی سنتی برجسته نقش مکان ها ین مکاندر کنار ا

ضعف و فقدان وسایل ارتباط جمعی پیشـرفته از  حالت خصوص مساجد بزرگ چندین کارکرد عمده براي انقالب داشتند؛ در  به

سال پیام انقالب به مردم، تنـویر افکـار عمـومی و بحـث     ار ۀوسیل یگانهجمله تلویزیون و روزنامه در ایران آن روز، منبر مساجد 

  .آمدند نشینی و اعتراض به عملکرد دولت هم به کار می چنین براي بست ها هم این مکان .ل کشور بودیپیرامون مسا

نظیـر انجمـن معـارف و    (هـاي فرهنگـی    سیس انجمنأسیس مدارس نوین، تأانقالب مشروطه، به دنبال فزونی ت تکاپويدر 

اي از  داشـتند، عـده  عالقـه  هاي سیاسی، که در راستاي اهـداف خـود بـه انتشـار مجلـه و روزنامـه        و انجمن) ت طبع کتبشرک

هدف اصلی از اختصـاص  . کردندجهت استفادة عمومی مطرح را هایی از جراید  فکران ایدة تشکیل محلی براي ارائۀ نسخه روشن

زدودن آثـار جهالـت، آشـنایی بـا     . فرهنگ و دانش در بـین مـردم کشـور بـود    خانه، ترویج  محلی براي خواندن جراید، یا قرائت

خوانی در بین اقشار محروم، جلـوگیري از هـدر رفـتن وقـت افـراد در       تهذیب اخالق، اشاعۀ فرهنگ کتاب ی وترقمهاي  اندیشه

هـا در   خانـه  اندازي قرائت اف فرعی راههاي فرهنگی از دیگر اهد عرضۀ فعالیتبه دهی  بازارها و سامان ها، سر ها، گذرگاه خانه قهوه

  ).24: 1382نژاد،  کوهستانی(اند  کشور عنوان شده

  

  ها محفل. 2.2

بیشـتر در  (شدن افراد یک گروه، انجمن، طایفه و حزب سیاسـی در محـل خاصـی     ها را که جلساتی خصوصی براي جمع محفل

  .دوستانه، خانوادگی، سیاسی و دینی: بندي کرد هتوان در چهار طیف طبق بودند، می) ها خانه منازل شخصی و قرائت

هاي سنتی از قبیل خانقـاه و   فکري بودند که میلی به حضور در پاتوق ها خاص گروه روشن این محفل: هاي دوستانه محفل -

 و اسـرافیل صـور  هـایی چـون    فکر بیشتر دور یک روزنامه به طور مثال روزنامـه  روشنو فکر  گروه دوستان هم. زورخانه نداشتند

  .آمد ها با دیگران رقابتی به وجود می شدند و بین آن جمع می اتحاد اسالمی

عثمـانی   و فکري در کشورهاي فرانسه، آلمان، روسیه هاي روشن زمان با محفل ها بیشتر هم این محفل: هاي سیاسی محفل -

  .در داخل و خارج از ایران شکل گرفتند

هـایی از   پس از استقرار ایل قجر در تهـران بخـش  . وادگی یا خویشاوندي خاص ایل قجر بودهاي خان محفل: هاي خانوادگی محفل - 

به این ترتیب، در این نـواحی مقـاومتی   . نظام خویشاوندي این ایل از حاکمیت جدا شد و به حاشیه تهران و سایر شهرها نقل مکان کرد

اي در اثـر تعامـل غیـر رسـمی و خودمـانی بـا        نیروهاي عشـیره . از درون ایل قجر شکل گرفت که به بیرون از حوزة رسمی منتقل شد

  ).62: تا صفایی، بی(دهی به بسیاري از اجتماعات شدند  یکدیگر منشاء شکل



افراد مـذهبی   آیی با گردهمهاي مذهبی  ها و هیئت ها، حسینیه هاي دینی در تکیه در دورة قاجار، محفل: هاي دینی محفل -

  .یین جامعه شکل گرفتندطبقۀ متوسط به پایین و پا

  

  مطبوعات. 3. 2

خواهان ایـران را بـه    شاه به اصالحات اساسی در طول سلطنت خود موجی از مهاجرت نویسندگان و آزادي اعتنایی ناصرالدین بی

سـیا را  نگاري تبعیدي ایران در اروپـا و آ  روزنامهپدیدة این مهاجرت هستۀ اصلی . در پی داشتاروپا، هندوستان، مصر و عثمانی 

اولـین روزنامـۀ   . رسـید  روزنامـه فارسـی خـارج از ایـران بـه چـاپ مـی        22خر قرن نوزدهم حدود اشکل داد، به طوري که در او

) اسـتانبول (میالدي در قسطنطنیه  1875نگار جوان به نام میرزامهدي و محمدطاهر در سال  دو روزنامهرا خواهان مهاجر  آزادي

خواهـان   از آزادي زیـادي در عثمانی سبب شـد تعـداد    اخترانتشار . شد یمخفیانه در ایران توزیع م کردند کهمنتشر  اختربه نام 

بـه  (مـیالدي  1896تـا سـال    اختـر روزنامـۀ  . ایرانی مهاجر مانند میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی کرمانی گرد هم آیند

  ).129: تا موالنا، بی(د کر توقیفآن را حکومت عثمانی  لانتشار یافت و در این سا )مدت بیست سال

میالدي سید جمال الدین اسدآبادي با همکاري یکی از نویسندگان مصـري بـه نـام شـیخ محمـد        1885تا  1882از سال 

هـاي اسـتبدادي ایـران، مصـر و      را به زبان عربی در پاریس منتشر کرد، کـه در آن عملکـرد حکومـت    عروة الوثقیعبده روزنامۀ 

خـان در لنـدن منتشـر     که میرزا ملکـم  قانونهاي آخر عمر سید جمال، او با روزنامۀ  در سال. گرفت عثمانی مورد انتقاد قرار می

علیه واگـذاري انحصـار توتـون و تنبـاکو بـه      اجراي تنباکو در ماولین واکنش ضد استعماري مطبوعات . داشت، همکاري کرد می

  ). 109: همان( شکل گرفتشرکت انگلیسی رژي 

نامـه بـه منظـور تنـویر      زیادي روزنامه و شب با به رسمیت شناختن آزادي مطبوعات در قانون اساسی مشروطه تعداد نسبتاً

). 129تـا،   موالنـا، بـی  (هاي کشور ظهور کردنـد   مراکز استانو  18افکار عمومی و توجیه نظام مشروطه و قانون اساسی در تهران

ها در حـدود   در این سال). 80: 1381آبراهامیان، (نوشتند  هاي مخفی می ها را اعضاي انجمن ترین و مشهورترین نشریه برجسته

میالدي که اولین روزنامـه   1873از سال . شد ها منتشر می خواه در تهران و شهرستان آزادي روزنامۀ ملی و غیردولتی عموماً 40

روزنامـۀ دولتـی مختلـف در     83د، روي هـم رفتـه   کرصادر را شاه فرمان مشروطیت  در ایران منتشر شد تا سالی که مظفرالدین

  ). 129: تا موالنا، بی(ها منتشر شدند  پایتخت و شهرستان

  

  هاي مدنی نهادها و سازمان. 3

  .ها و احزاب سیاسی انجمن: عبارت بودند ازترین نهادهاي مدنی دوران مشروطه  مهم

  

  ها انجمن .1. 3

  . هاي غیررسمی هاي رسمی و انجمن انجمن: توان در دو طیف کلی تقسیم کرد هاي این دوره را می انجمن 

: هاي رسمی سـه صـورت داشـتند    در دورة قاجار، انجمن. ندشدسیس أاز طریق قانون و با نظارت دولت ت ي رسمیها انجمن

از ایـن رو، اگـر   . شـدند  سیس میأمردان ت هاي رسمی بنا به میل و اهداف دولت براون معتقد است انجمن. ، ایالتی و والیتیبلدي

کردند و در غیر این صـورت دچـار    ها شانس بقا پیدا می سازگاري داشت، آن  هاي دولت ها با امیال و سیاست کار و اهداف انجمن

                                                             
مجلس، وطن، نداي وطـن، نـداي اسـالم، کلیـد سیاسـت،      : یاد کردها  توان از این روزنامه تهران میاین دوره در  شده دري منتشرها از جمله روزنامه .18

و  کشکول، مساوات، تمدن، صبح صادق، روح القدس، روح االمین، الجمال، الجناب، جام جم، زبان ملت، آدمیت، تدین، گلستان سـادات، حبـل المتـین   
 .صور اسرافیل



هاي رسـمی را نماینـدگان دولـت مرکـزي در امـوري       خانیگی انجمن). 232: 1380براون، (شدند  زودهنگام می زوال انحطاط و

  ).257: 1381خانیگی، (داند  آوري مالیات می چون نظارت بر انتخابات، رسیدگی به شکایات و جمع

هـاي   انجمـن : ي کـرد بنـد  گروه کلی طبقهچهار توان در  را که در دوران قاجار شکل گرفتند می رسمیهاي غیر به طور کلی، انجمن

در دوران مبـارزه بـراي برقـراري مشـروطه،     . هاي صـنفی  هاي سیاسی و انجمن هاي قومی و مذهبی، انجمن هاي اقلیت فرهنگی، انجمن

بـراي مثـال،   . ها داراي وظایف و کارکردهـاي چنـدمنظوره شـدند    پوشانی پیدا کرد، به طوري که آن ها با یکدیگر هم وظایف این انجمن

تعـداد  . شـدند  ل سیاسـی مـی  یهـاي قـومی وارد مسـا    پرداختند و انجمن اصناف و یـا اقلیـت   سیس مدرسه میأسیاسی به ت هاي انجمن

. کردنـد  انجمـن در تهـران فعالیـت مـی     144هـا   زننـد کـه از بـین آن    تخمین مـی  1000هاي غیر رسمی را در این دوره بالغ بر  انجمن

  .قرار گرفتند "انجمن مرکزي"یک نظارت نی تحت هاي غیر رسمی تهران بعدها از نظر سازما انجمن

  

  هاي فرهنگی انجمن. 1. 1. 3

ند، کمـک بـه توسـعۀ فرهنگـی     کردسیس أت) مسیحی و اسالمی(فکران، تجار و علماي مذهبی  ها، که روشن هدف از این انجمن

هـاي مسـیحی    هاي فرهنگی در ایران، انجمن اولین انجمن. خواه و نوگرا بود هاي توسعه برد اصالحات و ترویج اندیشه شیایران، پ

 و سـازي  سازي، بیمارسـتان  ها با حمایت از مدرسه آن. نشین ایران داشتند علمی مناطق ارمنی پیشرفتبودند که نقش مهمی در 

 16مدرسـه در   17، 1841، در سـال  به نقل از لمبتون، جانشـین پرکینـز  . کلیساسازي اعتبار خاصی در این مناطق پیدا کردند

  ).132-33: 1379لمبتون، (رسید  45میالدي به  1851روستاي ارومیه براي آسوریان ساخت، که این تعداد در سال 

سیس کردند که هدف آن آموزش صنایع جدیـد  أرا ت "شرکت اسالمی"شاه، گروهی از بازاریان اصفهان  در دوران مظفرالدین

در تبریـز، گروهـی از   . ویژه هنر مینیاتور، بـراي نیـل بـه اسـتقالل اقتصـادي بـود       ی از صنایع دستی، بهمانند نساجی و پشتیبان

زبـان   فکران جوان ترك که با فرهنگ نواحی قفقاز و عثمانی آشنا بودند، انجمنـی را تشـکیل دادنـد کـه روزنامـۀ فارسـی       روشن

  .کرد را منتشر می نجینۀ فنونگ

هـاي خـود،    سیس کردند و با گـردآوري کتـاب  أرا ت "انجمن معارف"فکران  روه دیگري از روشندر این دوره، در تهران نیز گ

مدرسـۀ   55اش تـا انقـالب مشـروطه     انجمن معارف توانسـت از زمـان تشـکیل   . نخستین کتابخانۀ ملی کشور را بنیان گذاشتند

  ).69: 1381براهامیان، آ(سیس کند أمتوسطۀ خصوصی در تهران ت

زبـان   هاي فرهنگی کشور بود که در راستاي انتشار نشریات داخلـی و نشـریات فارسـی    از دیگر انجمن ،"شرکت طبع کتب"

محور اصلی موضوعات مطرح شده در جرایـد مـذکور،   . کرد مبول، فعالیت میتااس اخترکلکته و  المتین حبلخارج از کشور نظیر 

  ).24: 1382 نژاد، کوهستانی(جدي به ترویج فرهنگ و دانش در کشور بود  هتوج

  

  مذهبی ـ هاي قومی هاي اقلیت انجمن. 2.1.3

هایی بود که از نظر مذهبی و قومی در جامعه ایران و یا در شهر تهران در  ها محافظت از منافع گروه سیس این انجمنأهدف از ت

هـا، انجمـن    انجمن آذربایجـانی . هاي سیاسی شدند ها وارد فعالیت بعدها، در جریان مشروطه بسیاري از این انجمن. اقلیت بودند

هاي قـومی   هاي اقلیت ترین انجمن انجمن ایرانیان جنوب از مهمو  ها، انجمن ارامنه، انجمن یهودیان، انجمن زردتشتیان اصفهانی

). 79: 1381آبراهامیـان،  (عضـو داشـت    3000حـدود   ،هـا  ها، انجمن آذربایجـانی  ترین آن ترین و بزرگ و مذهبی بودند که فعال

ها همراه با مردم سایر شهرهاي ایران در دفاع از تصویب متمم قانون اساسی و حمایت از مجلس ملـی   اي انجمن آذربایجانیاعض

  ).83: همان(بسیج شدند 

  



  هاي سیاسی انجمن . 3. 1. 3

هـاي   انجمـن : دتوان در دو طیف جداگانه بررسی کر ها می گیري آن را با توجه به محل شکل رهاي سیاسی در دوران قاجا انجمن

  .هاي سیاسی خارج از کشور سیاسی داخل کشور و انجمن

فکـران   روشـن  ـ  هـا بعـدها بـه احـزاب سیاسـی تبـدیل شـدند        کـه برخـی از آن  ـ  را هاي سیاسی داخل کشور اغلب انجمن

سـیس  أخـواه ت  دينگـاران آزا  کـرده و روزنامـه   و خارج از کشور، تجار، درباریان، اشـراف تحصـیل   )لفنونادار(کردة داخل  تحصیل

هاي سیاسـی   شاه، تعداد انجمن در زمان مظفرالدین. بود "خانه فراموش"و  "اغنب"هاي سیاسی این دوره  از اولین انجمن. دندکر

مرکز غیبی، حزب اجتماعیون عامیون، مجمـع  : رسید پنج مرکزمخفی، که نقش مهمی در انقالب مشروطه به عهده گرفتند، به 

  .و انجمن مخفیآدمیت، کمیتۀ انقالبی 

هاي سیاسی در درجـۀ اول مشـارکت در زنـدگی سیاسـی و امـور       سیس انجمنأفکران داخلی از ت به طور کلی، هدف روشن

ۀ زمینـ هـا   بعدها، ایـن انجمـن  . ها بود هاي سیاسی از دیگر اهداف این انجمن تنویر افکار عمومی و دادن آموزش. بود کشورداري

  ).232: 1380براون، (ان فراهم آوردند گیري احزاب سیاسی را در ایر شکل

گیري نهضت مشـروطه، بـا هـدف رهـایی ایـران از       هاي سیاسی خارج از کشور در دورة استبداد صغیر و قبل از شکل انجمن

اي چون روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران در خارج از کشور، در اسـتانبول،   هاي بیگانه استبداد و جلوگیري از دخالت دولت

ویـژه در امـور سیاسـی و انتقـاد از      ها موجب توسعۀ اندیشـۀ مـدرن بـه    سیس این انجمنأت. تشکیل شدند... لندن و ،قفقاز، برلن

در بـرلن   "کمیتۀ ملیون"در استانبول و  "سعادت"انجمن سیاسی  .چنین اشاعۀ ادبیات اجتماعی شد طلبی حاکمان و هم قدرت

  ).78: 1379بهنام، (بودند هاي سیاسی این دوره  ترین انجمن از مهم

  

  هاي صنفی انجمن . 4. 1. 3

ـ  1285در سـال   رامحمد پروانه اولین انجمن صنفی در ایران   کـوچکی در تهـران واقـع در خیابـان ناصـریه بنیـان       ۀدر چاپخان

اتحادیـۀ   8کارگران تهران را سـازمان دهـد و    30.000نفر از  8.000انجمن عمومی کارگران موفق شد  1301در سال . شتگذا

در بررسـی فعالیـت   . کردند هاي صنفی فعالیت می عالوه بر تهران، در چند شهر بزرگ ایران نیز انجمن. کارگري را به وجود آورد

جامعۀ ایران آن روز یک جامعۀ غیر صنعتی و کشاورزي بـود و لـذا    اول این که: مل استأت نکته شایستۀهاي کارگري دو  انجمن

هـا، ماننـد دیگـر نهادهـاي      دوم این که فعالیت ایـن انجمـن  . تجربه و از نظر تعداد بسیار محدود بودند بیو  پاها بسیار نو انجمن

ها  انجمن. داشت ارتباط ها به اوضاع و احوال سیاسی و چرخش قدرت بقا و دوام انجمن. شد زدگی می جامعۀ مدنی اسیر سیاست

). 1381خـانیگی،  (رفتنـد   رو بـه زوال مـی  نیز ها  ها آن عیف حکومتو با تضشدند  میهاي ملی تقویت  با روي کار آمدن حکومت

آوري مالیات براي دولـت   در برابر دولت، وظیفۀ جمع شگیري خود، ضمن دفاع از حقوق اعضای در ابتداي شکل "انجمن اصناف"

ثیر أهـاي دولـت تـ    گیري میمتدریج با تقویت بنیۀ اقتصادي انجمن قدرتی به دست آورد که حتی بر تص به. را نیز به عهده داشت

  ).86: 1381آبراهامیان، (گذاشت  می

  

  احزاب سیاسی. 2. 3

، )سوسـیال دمـوکرات  (عـامیون   ـ  حزب اجتمـاعیون : در ابتداي تکوین انقالب مشروطه پنج حزب عمده اعالم موجودیت کردند

جـا کـه دو حـزب آخـر      از آن. جنـوب خواهـان   اعتدالیون، حزب اتفاق و ترقی و حزب ترقی ـ  حزب دموکرات، حزب اجتماعیون

جا موضوع را بـه بررسـی سـه     بیشتر احزاب محلی و کوچک بودند و نقش خاصی در تحوالت سیاسی این دوره نداشتند، در این

  .کنیم حزب اصلی که در دوران مشروطه و پس از انقالب مشروطه اثرگذار بودند، محدود می



  

  )موکراتد-سوسیال(عامیون  - حزب اجتماعیون. 1. 2. 3

از . تشکیل شدـ هاي مرزي روسیه با ایران   یکی از شهرـ در باکو   "کمیته سوسیال دموکرات ایران ") میالدي 1905(شمسی  1285در 

بایسـت از طریـق قـانون     گشـت، کـه مـی    ل ایران به شیوه تولید سنتی کشاورزي برمییها، ریشه بسیاري از مسا نظر سوسیال دموکرات

زمینـه   از بین بردن نظام ارباب و رعیتی از طریق اصـالحات ارضـی را پـیش    تحزب سوسیال دموکرا. شد دگرگون میاصالحات ارضی 

دولـت بایـد بـه منظـور برقـراري عـدالت        تدمـوکرا  - حزب سوسیال نامۀ رامطبق م. دانست گیري نظام سوسیالیستی در ایران می شکل

  :داد در موارد زیر انجام میرا اجتماعی اقداماتی 

  .مین نیازهاي زنان، کودکان و افراد نیازمندأت ·

 .کنند زندگی می ديبسکونتگاهی اي براي افرادي که در شرایط  هاي اجاره ساخت مسکن ·

 .سرپرست سیس مدارس دولتی براي یتیمان و کودکان بیأت ·

 .معافیت مالیاتی براي افراد فقیر ·

  ).198: 1998خسروي شارودي، (هاي اساسی  کاهش مالیات گمرکی از کاال ·

آزادي : هاي سیاسی، اجتماعی و مذهبی آمـده بـود   نامۀ این حزب اصولی نیز پیرامون آزادي اقتصادي، در مرام ۀجدا از برنام 

: 1381خـانیگی،  ) (تجمع و اعتصـاب (، آزادي مطبوعات، آزادي اتفاق، آزادي مذهب، آزادي تعطیل )بیان(مشورت، آزادي لسان 

266   .(  

  

  حزب دموکرات . 2. 2. 3

حـاکم شـد    "استبداد صغیر"کودتا،  دست دولتبه . ق. هـ 1326جمادي االول  23با بر افتادن دورة اول مجلس شوراي ملی در

و حکومـت ملـی    ابا فتح پایتخت به دست طرفداران مشروطه سلطنت ملغ. بستر انقالبی افتادبه ه طو در نتیجۀ آن نهضت مشرو

: 1355آدمیـت،  (موجودیت خود را اعالم کرد  "حزب دموکرات ایران"ط پرتحرك سیاسی و ملتهب در این محی. دوباره احیا شد

هـاي   نفـري بـه وجـود آورد، در ایـاالت و والیـات شـعبه       28حزب دموکرات که موفق شد در مجلس دوم یک فراکسیون ). 95

اي ایـن حـزب بـا     پایـه  اتاز جملـه اختالفـ  . نمود آغازرا  شفقو  نوبهار، ایران نو هاي مهچند روزناانتشار سیس کرد و أمختلفی ت

هـا   دمـوکرات . این حزب مخالف تحقق نظـام کمونیسـتی در ایـران بودنـد    . ي بوددهاي اقتصا در برنامه  حزب سوسیال دموکرات

اعیـان  توانـد مجلـس    سیس مجلس سنا با این استدالل که اسالم اعیـان نـدارد، چگونـه مـی    أموافق نظام پارلمانی بودند، اما با ت

  . داشته باشد، مخالف بودند

  

  اعتدالیون - حزب اجتماعیون. 3. 2. 3

هـا،   کرده پایگاه اجتماعی این حزب بیشتر از بین تحصیل. ، حزب اعتدالیون نیز به منصۀ ظهور رسید هم زمان با حزب دموکرات

حـزب  . خواهانـه بودنـد، شـکل گرفـت     کـار آزادي رو که داراي اف میانهفراد تجار، علما و برخی از شاهزادگان و سران ایالت و نیز ا

تشکیل مجلس سـنا، شـوراها، آزادي مطبوعـات و حاکمیـت     . طلب بود اعتدالیون به لحاظ سیاسی معتدل و اصالح -اجتماعیون

  ).270: 1381خانیگی، (مورد حمایت آنان قرار گرفت نیز قانون 

  



  تغییر در جامعۀ مدنی. ب

بـه بررسـی    ادامـه با شناختی که در بخش اول مقاله دربارة جامعۀ مدنی سنتی و نقش آن در انقالب مشروطه حاصـل شـد، در   

  . پردازیم تغییر و تحوالت نظام جامعۀ مدنی سنتی و نقش و کارکردهاي آن می

گسترش فضـاي عمـومی و   :  اند از مدرن را فراهم آورد، عبارت نیمه که زمینۀ تحول جامعۀ مدنی سنتی به عواملیترین  مهم

هاي مدنی غیردولتی جدیـد، رشـد مطبوعـات، افـزایش احـزاب و       شدن طبقات اجتماعی، تولد نهادها و سازمان مجازي، پیچیده

  ).دانشجویی، زنان و حقوق بشر(هاي مدنی  گیري جنبش هاي سیاسی، شکل گروه

  

 فضاي عمومی. 1

ها تغییراتی پذیرفته است که از آن جمله خلق فضاهاي مدرن جدید در کنار فضـاهاي   فضاي عمومی سنتی ایران طی این سال

نمـاز جمعـه، مسـاجد،    مصـالي  هـاي تجمعـی نظیـر     هـا یـا مکـان    منظور از فضاهاي عمومی سنتی پـاتوق . سنتی گذشته است

فضـاي  ایـن  اما در کنار . استبیشتر محل تجمع بخش سنتی جامعه چون گذشته  که در حال حاضر هم استتکایا  و ها حسینیه

اند کـه بیشـتر محـل اسـتفاده طبقـۀ متوسـط جدیـد و         عمومی سنتی، فضاهاي عمومی جدیدي طی دو دهۀ اخیر شکل گرفته

اي مجازي اینترنتی، اي فرامرزي، فض فضاي رسانه: اند از ترین این فضاها عبارت مهم. گیرند فکران این طبقه قرار می ویژه روشن به

  .فکري سیاسی هاي روشن فکري و محفل هاي روشن کانون

  

  اي فرامرزي فضاي رسانه. 1. 1

ارتباطات و تشکیل جامعۀ ایرانیان خارج از کشـور  امر و تسهیل در ) ماهواره و تلویزیون(با گسترش وسایل ارتباط جمعی جدید 

هـا نظیـر چـاپ     در این فضا بسیاري از فعالیـت . نوع خود تازگی داردیک فضاي عمومی جدید در کشور ایجاد شده است که در 

یابند،  هاي تلویزیونی، که در داخل کشور اجازه فعالیت نمی  شبکههاي رادیویی و  سیس فرستندهأنامه، کتاب و یا ت روزنامه، هفته

در حـال حاضـر، عـالوه بـر     . شـتر اسـت  هاي رادیویی و تلویزیـونی از همـه بی   در این میان نقش فرستنده. پذیر شده است امکان

هـاي فارسـی از    المللی فرانسه که به پخش برنامه سی، صداي آمریکا، دویچه وله و رادیوي بین بی زبان مانند بی رادیوهاي فارسی

سی  بی تلویزیونی دولتی، یعنی صداي آمریکا و بی شبکۀکنند، دو  هاي انگلستان، آمریکا، آلمان و فرانسه مبادرت می سوي دولت

هـا در   ود ایرانـی به دست خ، اند هاي رادیویی، که هرساله رو به افزایش تلویزیونی و تعدادي فرستنده شبکۀ 30فارسی و بیش از 

  .هستندماهواره قابل دریافت  ااند که در داخل ایران ب اندازي شده خارج از کشور راه

  

  فضاي مجازي . 2. 1

وگو و کسب اطالعات براي هموطنان در ایران و خارج از کشور اسـت کـه روز بـه     اینترنت یک فضاي عمومی مجازي براي گفت

نفر در ایران به اینترنت دسترسی داشتند، ایـن رقـم در    250.000فقط  2000در حالی که در سال . روز در حال گسترش است

هـا تشـکیل    اورمیانـه را ایرانـی  درصد کـابران اینترنـت در خ   2/41در ضمن . نفر افزایش یافته است 7.500.000به  2005سال 

ها در شـهرهاي کشـور روز بـه روز در حـال      ها، که تعداد آن نت کافی. نویسی مقام سوم جهان را دارد دهند و ایران در وبالگ می

  ). 84: 1387فام،  یزدان(کنند  هاي جدید را بازي می ش است، نقش پاتوقافزای

طبقـۀ متوسـط    اقشار مختلـف اجتمـاعی و خصوصـًا    ، اطالعاتسایر منابعاي فرامرزي در کنار  فضاي مجازي و فضاي رسانه

ـ باترین و  اگر در گذشته دولت عمده. داده است تغییردست را جدید و طبقۀ باال کننـدة منـابع اطالعـاتی مـردم      مینأنفوذترین ت



ـ  ایران بود، در حال حاضر منابع غیردولتی جدیدي به وجود آمده نظیـر  ه نهادهـاي سـنتی جامعـ    ثیر دولـت و سـایر  أاند که از ت

هـاي موسـیقی،    هاي مرجع جدیـد شـامل گـروه    ثیرگذاري گروهأکاهد و بر اقتدار و میزان ت خانواده و مذهب بر افکار عمومی می

  ).65: 1386ربیعی، (افزاید  بر جامعه می... ورزشی، هنري، سینمایی، ادبی و

  

  فکري هاي روشن کانون. 3. 1

بـرد، کـه    نـام مـی  ) 1368-76(فکـري پـس از جنـگ، یـا دوران سـازندگی       از  سه کانون روشـن  )1381(پور  حمیدرضا جالیی

فکـري   کـانون روشـن  : انـد از  ها عبارت این کانون. در کشور فراهم آوردند 1376-84هاي  هاي جنبش اصالحات را در سال زمینه

 ).211: 1381پور،  یجالی(فکري دینی روحانی  فکري دینی سکوالر و کانون روشن کانون روشن دینی،

دکتـر  فکـري شـاگردان    پور، کانون اول خود از سه حلقه تشکیل شده بود که عبـارت بودنـد از حلقـۀ روشـن     به نظر جالیی

  .سروش، حلقۀ مرکز مطالعات استراتژیک و حلقۀ دانشجویان اعزامی به خارج

جامعـۀ مـدنی و توسـعۀ سیاسـی دفـاع      هـاي   حلقۀ شاگردان دکتر سروش عالوه بر طرح مفـاهیم دینـی مختلـف از آمـوزه    

 عصر آزادگـان  و نشاط، وست، جامعههاي  ندگان روزنامهنرا منتشر کردند و سپس گردا کیان ها، ماهنامۀ اي از آن عده. کردند می

  .بودند

ریـزي کـالن توسـعۀ سیاسـی در ماهنامـۀ       بود که حاصل تحقیقات آن دربارة برنامه "مرکز مطالعات استراتژیک"حلقۀ دوم 

طـرح بحـث   . شـد  چـاپ مـی   عصـر مـا  نامـۀ   آن در دوهفتـه  روزآمـدتر  شـد و بخشـی از مباحـث سیاسـی و     منتشر مـی  راهبرد

  ).226: همان(بود  عصر ماثیرگذار نشریۀ أهاي سیاسی در ایران از جمله اقدامات ت بندي جناح

هاشمی رفسـنجانی بـه خـارج از      که در دوران شکل گرفتدانشجویی دکترایی  2500اعزام  بادینی  يفکر حلقۀ سوم روشن

 .هاي اسالمی فعال بودند اي از انجمن برخی از این دانشجویان در پاره. کشور اعزام شدند

 هـاجر   پیـام نشـریۀ  انتشار چنین،  هم. کردند را منتشر می ایران فردامذهبی بود که نشریۀ  -کانون دوم، شامل نیروهاي ملی

  .شود هاي این کانون محسوب می از فعالیتشد،  ل زنان دفاع مییکه در آن از مسا

ـ  چاپ می نقد و نظرنوگرایانۀ دینی خود را در گاهنامۀ  افکارکانون سوم، کانون روحانیون حوزة علمیۀ قم بود که  بـه   .دکردن

ایـن   تـرین  مهـم . اند فکري فوق مستقیم و غیرمستقیم در تقویت جامعۀ مدنی نقش داشته هاي روشن پور، همۀ کانون نظر جالیی

  ).212: 1381پور،  جالیی(طلب در دوران اصالحات بود  ظهور مطبوعات اصالح ها نقش

  

  فکري سیاسی هاي روشن محفل. 4. 1

هاي سـالیانه احـزاب سیاسـی، منـازل نخبگـان سیاسـی        رهگها، جلسات یا کن فکري سیاسی بیشتر در دانشگاه هاي روشن محفل

هـا از   هـاي اسـالمی دانشـگاه    دعـوت انجمـن  . اند تشکیل شدهه هاي گذشت مجالس دورهنشین و جلسات ادواري نمایندگان  خانه

رة سـالیانۀ حـزب اعتمـاد ملـی،     گـ هاي سیاسی براي سخنرانی، جلسات سخنرانی پیوسته در منزل عبـداهللا نـوري، کن   شخصیت

باشـند کـه بیشـتر ماهیـت      مـی فکري در دوران پس از اصـالحات   هاي سیاسی روشن ، از جمله محفل...مشارکت، خانۀ احزاب و

  .اند سیاسی داشته

  

  مطبوعات  .5.1

فضـاي سیاسـی پـس از جنـگ     در ویـژه آزادي نسـبی    به دنبال رشد آموزش عمومی و عالی در کشور و توسعۀ شهرنشینی و به

 1378اه در ششمین دورة انتخابات مجلس شوراي اسـالمی در بهمـن مـ   . مطبوعات در کشور فراهم شد تتدریج امکان فعالی به



ـ  "احزاب مطبوعـاتی " از این رو، ما در این دوره با پدیدة. بسیاري از وظایف احزاب سیاسی را مطبوعات به عهده گرفتند رو  هروب

در گـزینش   نـه هـاي سیاسـی بودنـد، فعاال    گیري ثیرگذاري بر تصمیمأهاي مجلس و ت مطبوعاتی که در پی کسب کرسی. شدیم

ها مطبوعات از نظر کمی نیز  در این سال). 638: 1383افخمی، (کردند  بلیغصحنۀ انتخاباتی ت کردن نامزدهاي انتخاباتی و فعال

نشـریه در سـال    3.313بـه حـدود    1350نشریه در سال  203اند، به طوري که تعداد نشریات کشور از  داشته چشمگیريرشد 

شـماره در   1.650.000بـه  1970شماره در سال  400.000هاي کشور از  چنین، شمارگان روزنامه هم. استیافته افزایش  1387

در حالی که در سـال  . دهد برابري را نشان می 8افزایش یافته است که رشدي  2000نسخه در سال  3.300.000و  1996سال 

شـماره و در   26بـه   1996شماره روزنامه وجود داشته است، این رقم در سـال   14نفر از جمعیت کشور  1000براي هر  1970

  ).  153: 1386غفاري، (نسخه افزایش یافته است  53به  2001سال 

  

  عناصر یا نیروهاي اجتماعی. 2

  :اند از مدرن ایران عبارت ـ ثیرگذار بر جامعۀ مدنی سنتیأترین نیروهاي اجتماعی ت مهم

  

  ن و بازاریان سنتیاروحانی. 1. 2

 انقـالب  مختلـف از  هاي شکل پا و بزرگ به وران، تجار خرده گیري انقالب اسالمی طبقۀ متوسط سنتی شامل پیشه در روند شکل

همبستگی تاریخی قشر روحانی و بازاري، شاهد نفوذ سیاسی و اقتصادي  دلیلپس از پیروزي انقالب اسالمی به . حمایت کردند

هاي تجاري بزرگی  هاي اول و دوم توسعۀ اقتصادي جمهوري اسالمی فرصت برنامه. هستیمهاي مختلف جامعه  بازاریان در بخش

اکثر مراکـز   برهاي حکومت  مند شدن از حمایت بخش قدرتمند و بانفوذ بازار پس از انقالب با بهره. در اختیار بازاریان قرار دادرا 

تشـکیالتی از جملـه کمیتـۀ     و بـا ایجـاد   مسـلط شـد  دولت مصادره شـده بـود    به دست تولیدي و صنعتی بخش خصوصی که

داري تجـاري را در   الحسنه، سازمان اقتصاد اسالمی و اتاق بازرگانی، کنترل بخـش اصـلی سـرمایه    ضهاي قر امورصنفی، صندوق

شدن ایـن گـروه کمـک     از خارج به فربه خرابی صنایع داخلی در اثر جنگ با عراق و نیاز روزافزون به واردات کاال. اختیار گرفت

. و انسجام بخشـند  کنندسازمان و تشکیالت سیاسی خود را تقویت در بعد سیاسی، بازاریان فرصت پیدا کردند که . دکرفراوانی 

ترین سـازمان سیاسـی بـازار تلقـی کـرد کـه از همـان اوایـل          ترین و مهم تلفۀ اسالمی را قدیمیؤتوان جمعیت م مثال، می رايب

  . سیس ارتباط تنگاتنگی با روحانیت سنتی داشت أت

شدن اقتصـاد،   ها و امکانات اولیه خود را به دالیلی چند از جمله جهانی ج فرصتتدری تا به امروز بازار سنتی به 70اما از دهۀ 

اندازي مراکز تولیـدي و خـدماتی کشـور و     شدن تجارت و بازرگانی و راه کاهش توان مالی دولت رانتی در حمایت از بازار، مدرن

هـا و صـنوف    رش شهرنشینی روز بـه روز حرفـه  عالوه بر موارد فوق، بر اثر گست. دهد ظهور طبقۀ تکنوکرات صنعتی از دست می

هـا   ها بـراي ارائـه کـاال    اي و سوپرمارکت هاي زنجیره هیابند و بازارهاي متعدد و بزرگ جدیدي شامل فروشگا جدید گسترش می

  .دکن ۀ تجارت نیز به تضعیف این طبقه کمک میصخوار در عر رانت و داران نورسیده حضور و فعالیت سرمایه. شوند سیس میأت

بورژوازي بازاري، قدرت سیاسی این طبقه نسبت بـه گذشـته در قـوة     ن اجتماعی خردهأدر کنار کاهش قدرت اقتصادي و ش

شناسـی   درآمـدي بـر جامعـه   رضا ازغندي، استاد دانشـگاه شـهید بهشـتی، در     بر اساس تحقیق علی. گذارد مقننه رو به افول می

گذاري جمهوري اسالمی رقابتی مستمر بین طبقۀ متوسط سنتی و طبقۀ متوسط جدید بـراي   در شش دورة قانون سیاسی ایران

بر این اساس، در . کاهش تدریجی نقش بازار در مجلس بوده است آنهاي مجلس وجود داشته است که حاصل  صندلی تصاحب

بوده است، ولـی از مجلـس سـوم     گیرتر از حضور سایر طبقات و اقشار تر و چشم مجلس اول حضور طبقۀ متوسط سنتی ملموس

شوراي اسالمی به بعد، جایگاه نمایندگان با خاستگاه اجتماعی طبقۀ متوسط جدید نسبت به سایر اقشـار و طبقـات در مجلـس    



درصـد نماینـدگان مجلـس از طبقـۀ متوسـط سـنتی        66/50براي مثال در مجلس اول شوراي اسـالمی  . تسشده ا تر مستحکم

 2/25درصـد در مجلـس پـنجم و     9/28مرور زمان به نفع طبقۀ متوسط جدید تغییر کرده اسـت و بـه    این وضعیت به. اند بوده

ان نماینـدگان مجلـس   ردرصـد از پـد   30گـذاري حـدود    اول مجلس قـانون  ةدر دور. درصد در مجلس ششم کاهش یافته است

درصـد و در دورة   2/17ري که در دورة چهارم به این نسبت در ادوار بعد با سیر نزولی مواجه بوده است، به طو ؛اند روحانی بوده

به همین ترتیب، به موازات کاهش تعداد نمایندگان روحانی با منشاء طبقـاتی سـنتی،   . درصد کاهش یافته است 2/12پنجم به 

 .شیمبا وران، کاسبکاران و تجار در مجالس شوراي اسالمی می شاهد کاهش تعداد اعضاي دیگر طبقۀ متوسط سنتی، یعنی پیشه

درصد در دور پـنجم   7/16گذاري به  درصد در دور اول قانون 9/26به نحوي که تعداد نمایندگان با خاستگاه اجتماعی بازاري از 

  ).  152-3: 1385ازغندي، (درصد در مجلس ششم کاهش یافته است  2/15و 

  

 طبقۀ متوسطه جدید. 2. 2

هـاي غیردولتـی    سسات و سـازمان ؤسیس و ادارة مأران این طبقه با تفک روشن و خصوصاً دانیم طبقۀ متوسط جدید ه میک چنان

شـدن بخـش    بـه فربـه  ... هاي علمی و مدنی و هاي اقتصادي، احزاب سیاسی، انجمن هاي صنفی، شرکت مانند مطبوعات، اتحادیه

از طریـق در اختیـار    هـا  بـه عـالوه، آن  . نـد کن میخصوصی در مقابل دولت و استقالل مالی جامعۀ مدنی از دولت کمک فراوانی 

ثیرگذار هستند و براي اعتال و رشد فرهنگ أهاي دولتی ت گیري گرفتن مراکز آموزشی، علمی، اداري و سیاسی رسمی در تصمیم

فکران این طبقـه، در مقابـل سـایر طبقـات      ویژه روشن بنابراین، رشد کمی و کیفی این طبقه به. کنند مدنی در جامعه تالش می

تـوان ادعـا کـرد بقـا و دوام      تا جـایی کـه مـی    ؛شدن جامعۀ مدنی از اهمیت حیاتی برخوردار است و نهادینه اجتماعی براي رشد

  .گیري این طبقه میسر نخواهد شد جامعۀ مدنی بدون شکل

از نظـر تعـداد و درجـۀ     هطبقـ ایـن  دهـد کـه    هاي تجربی در مورد طبقـۀ متوسـط نشـان مـی     خوشبختانه آمارها و بررسی

هاي  نفر در دستگاه 1.217.400، 1362طبق آمار در سال . کند بر تصمیمات دولتی روز به روز در ایران رشد میاش  ثیرگذاريأت

  . نفر افزایش پیدا کرده است 3.500.000به حدود  1380اند، که این تعداد در سال  مختلف دولتی مشغول به کار بوده

لـت در نتیجـه اسـتخدام نیروهـاي متخصـص و داراي مـدرك       دو نظام اداريعالوه بر رشد کمی، شاهد ارتقاي کیفی سطح 

 18.020، 1370مرکز آمار ایران در سـال   شرگزاطبق . باشیم هاي پس از انقالب می هاي دولتی طی سال دانشگاهی در دستگاه

نس نفـر داراي مـدرك لیسـا    150.831نفـر داراي درجـۀ فـوق لیسـانس و      15.886نفر از کارکنان دولت داراي درجۀ دکتري، 

و تعـداد   36.199، تعداد کارمندان دولت با مدرك دکتري به حدود دو برابـر یعنـی   1380طی یک دهه، یعنی در سال . اند بوده

در این سال، تعداد کارمنـدان داراي مـدرك   . کارمندان با درجه فوق لیسانس و لیسانس به بیش از سه برابر افزایش یافته است

سسـات  ؤچنـین، در ایـن مـدت تعـداد مـدیران م      هـم . نفر گزارش شـده اسـت   570.165نفر و لیسانس  54.178فوق لیسانس 

بـه طـور   هاي بازرگانی، صنایع تولیـدي، وکـالي دادگسـتري و پزشـکان شـاغل در مراکـز درمـانی خصوصـی          خدماتی، شرکت

  ).127-134: 1385ازغندي، (است  یافته ایشافزچشمگیري 

  

  هاي مدنی نهادها و سازمان. 3

. انـد  پیـدا کـرده   زیاديهاي مدنی امروزي در مقایسه با دوران مشروطه هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع، رشد  زماننهادها و سا

هـاي   دولتی، سـازمان  هاي مدنی نیمه سازمان: بندي کرد توان در چهار گروه طبقه اهم نهادهاي مدنی در جمهوري اسالمی را می

  .و روستا و احزاب سیاسی ، شوراهاي اسالمی شهر)اُ.جی.ان(غیردولتی 
 



  دولتی هاي نیمه سازمان. 1. 3

  :تقسیم کردزیر توان به چند زیرگروه به شرح  ها را می این سازمان

بـا   هاي حقوق بشري شامل سازمان حقوق بشر اسالمی، سازمان امـور زنـان ریاسـت جمهـوري، کـه عمـدتاً       سازمان .1.1.3

  . اند سیس شدهأدخالت مستقیم دولت و یا حمایت مالی و پشتیبانی اداري غیرمستقیم دولت ت

  . هاي اقتصادي و بنیادها الحسنه، سازمان هاي قرض هاي کارگري، صندوق ها، اتحادیه نهادهاي اقتصادي شامل تعاونی .2.1.3

فکـري نقـش    هـاي اقتصـاد مردمـی و روشـن     دیگر سـازمان  رسد، در کنار می 200ها که امروزه تعدادشان به بیش از  تعاونی

هاي کارگري مانند خانۀ کارگر و جامعۀ اسالمی اصناف و بازار  ها، اتحادیه عالوه بر تعاونی. کنند می ایفاگرا را  هاي توسعه سازمان

نیـز در مسـایل سیاسـی    سازمان اقتصاد اسالمی یکی از قدرتمندترین نهادهاي اقتصادي کشور است کـه دسـتی   . فعالیت دارند

  . دارد

بنیادها در جمهوري اسالمی طیف متنوعی از امور تجاري، تولیدي، بـانکی، خـدمات اجتمـاعی، فرهنگـی و تبلیغـاتی را بـه       

شوند و نقـش   هاي سیاسی و انتخاباتی نیز وارد می به عالوه، برخی از این بنیادها مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت. عهده دارند

سواي بنیادهاي اقتصادي خصوصی و وقفی غیر دولتی گروه دیگري از بنیادهاي فرهنگی مانند . کنند ي فشار را بازي میها گروه

بنیاد فارابی و سازمان تبلیغات اسالمی وجود دارند که بر مراکز فرهنگی از قبیل سینماها نظارت دارند و یا در امر انتشار کتـاب  

  . و مجله فعال هستند

اند، در حال حاضـر از   افزایش پیدا کرده ، بنیادها در دورة جمهوري اسالمی ضمن این که از نظر تعداد بسیاربه طور خالصه

هـاي مختلـف یـاري     توانند از یک سو دولـت را در زمینـه   با توجه به این ویژگی، بنیادها می. اي برخوردارند منابع مالی گسترده

شان به رقیبی بـراي دولـت تبـدیل شـوند      شدن تدریجی در آینده به لحاظ فربهکنند و از سوي دیگر، این امکان وجود دارد که 

  ).  146-150: 1381امیراحمدي، (

  

  )اُ.جی.ان(هاي غیردولتی  سازمان. 2. 3

بهمـن  . هاي واقعی جامعۀ مـدنی در ایـران محسـوب کـرد     توان سازمان ها را می هاي غیردولتی هستند که آن گروه دوم، سازمان

هـاي علـم و    تخمین زده است که بیشتر در حـوزه  10.000حدود  1384ولتی کشور را در سال دهاي غیر د سازماننیرومند تعدا

به فعالیـت  ) صدرد 9(محیطی  -ل زیستیو مسا) درصد 16(ل اجتماعی ی، مسا)درصد 37(، فرهنگ و هنر )درصد 38(پژوهش 

 2.289اسـامی   "هـاي مردمـی ایـران    هاي غیردولتـی و تشـکل   بانک اطالعاتی سازمان"در ). 9: 2003نیرومند،(اند  مشغول بوده

   19.سازمان غیردولتی ذکر گردیده است

هاي غیردولتی را با توجه به سـه شـاخص موضـوع فعالیـت، سـطح عملیـات و گـروه         برخی دیگر از محققان کشور سازمان

اي  ، توسـعه )درصد 2/29(فعالیت، در شش مقولۀ رفاهی  ۀها از نظر زمین بر این اساس این سازمان. اند دهکربندي  مشتریان طبقه

فعـال  ) درصـد  1/3(و پژوهشی ) درصد 1/2(سازي  ، شبکه)درصد 25(، آموزشی )درصد 9/33(ترویجی  -، حمایتی)درصد 8/6(

عیـت  بـه سـرطان سـینه و جم    هایی نظیر انجمن زنـان مبـتال   ها، تشکل الحسنه هاي خیریه، قرض بر این اساس، سازمان. هستند

اي کار  هاي توسعه هاي غیردولتی در عرصه تعداد کمی از سازمان. شوند هاي رفاهی محسوب می مبارزه با اعتیاد در زمرة سازمان

هـاي   اي از سازمان اما بخش عمده. بر عهده دارنداي را  ی چون تحقیقات توسعه و عمران محلی یا منطقهیها کنند که فعالیت می

. گیرنـد  آموختگان، محیط زیست و علمـی در ایـن دسـته جـاي مـی      هاي دانش انجمن. کنند رائه میغیردولتی خدمات حمایتی ا

                                                             
 .ایران، تهرانهاي مردمی در  هاي غیردولتی و تشکل ت سازمانبانک اطالعا) 1376(انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران  .19



هـا   هاي خاص و ایجاد حمایت اجتماعی مرتبط بـا آن  مربوط به موضوع يها گیري ها و تصمیم گذاري ثیر بر سیاستأها براي ت آن

تـوان بـه    گیري آموزشی دارند، می هاي غیردولتی که جهت از جمله سازمان. کنند فکر تالش می هاي هم در میان مردم و سازمان

هـاي فنـی و    هـا، موضـوع   ایـن گـروه از سـازمان   . هاي دختران اشاره کرد هاي فرهنگی، هنري و باشگاه نظیر انجمن یهای تشکل

  ). 166-67: 1382سعیدي، (دهند  شهروندان آموزش میرا به ... اي، هنري، فرهنگی، ورزشی و حرفه

اي  هـاي غیردولتـی حرفـه    هاي غیردولتی را برحسب حوزة عملکردشان به دو گروه اصلی سازمان توان سازمان چنین، می هم

هاي صنفی است که براي دفاع از حقوق  ها و انجمن گروه اول شامل طیف وسیعی از سازمان. اي تقسیم کرد و غیرحرفه) صنفی(

مشـی مشـترك    ها ایجاد نظم و ترتیب میان اعضا و اتخـاذ خـط   انهدف این سازم. کنند اعضاي خود در مقابل دولت فعالیت می

هـاي   در این راستا، تعدادي از سازمان. پردازند هاي اقتصادي نیز می ها به فعالیت در کنار این کارکرد برخی از این سازمان. است

هـاي اخیـر    ه اسـت تـا در سـال   مثال، سازمان نظام پزشکی تالش کردراي ب. اند دهکرهاي تجاري  سیس شرکتأصنفی اقدام به ت

و  داردهایی  سازمان نظام مهندسی در اکثر نقاط کشور شعبه. کنترل داد و ستد خدمات و وسایل پزشکی را به دست خود گیرد

هـاي دولتـی از    و همکاري نزدیکی با ارگـان  کند نظارت میبر امور کیفی ساخت و ساز مطابق استانداردهاي ضد زلزله در کشور 

هـاي صـنفی    هـا و انجمـن   ت بلندي از سـازمان فهرستوان  هاي ذکر شده، می عالوه بر سازمان. ها دارد ها و بانک ريجمله شهردا

دانـان ایـران، انجمـن     توان به کانون نویسـندگان ایـران، انجمـن حقـوق     ها می از جمله این سازمان. خصوصی در ایران تهیه کرد

در دهۀ سوم استقرار جمهـوري اسـالمی قـدرت    . داشاره کر... سازان و انجمن فیلمشناسان ایران، انجمن اسالمی معماران،  جامعه

توان به اعتراضات سراسـري   در این مورد می. هاي دولت افزایش پیدا کرده است گیري هاي صنفی بر تصمیم ثیرگذاري اتحادیهأت

مطالبـات خـود و نیـز تعطیلـی     دریافـت  ، اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران براي 1386ن براي افزایش حقوق در سال امعلم

درصد ارزش افزوده به  3بازارهاي تهران و چند شهر بزرگ کشور از جمله اصفهان در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزودن 

  .اشاره کرد 1387هاي اقتصادي در دي ماه  کاال

هـا در   این نوع سازمان. کنند نفی را دنبال میگیرد که اهداف غیرص را در برمی یهای هاي غیردولتی، سازمان نوع دوم سازمان

هاي حقوق بشري غیردولتی در ایـران   از جمله سازمان. کنند حال حاضر بیشتر حول محور حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت می

  . توان انجمن حمایت از زندانیان سیاسی و انجمن مدافعان حقوق بشر را نام برد می

  

  وستاشوراهاي اسالمی شهر و ر. 3. 3

گیري دربارة امور کشـور در سـطح میانـه و     یکی از ارکان تصمیم هاطبق اصل هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، شورا

اولین انتخابات شوراهاي شـهر و روسـتا    1377در سال . دنشو ها و روستاها محسوب می ها، بخش خرد، و یا امور مربوط به استان

در حال حاضر، شوراهاي اسالمی عالوه بر اختیـاراتی کـه در زمینـۀ انتخـاب     . میت پیدا کردندبرگزار شد و شوراها در کشور رس

دار، طرح لوایح و پیشنهادهایی دربـارة امـور اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي شـهري و روسـتایی دارنـد،          دار و ده شهردار، بخش

ها نظـارت داشـته باشـند و بـا سـایر       داري ده و ها ريدا ها، بخش روستایی شامل شهرداري -توانند بر عملکرد نهادهاي شهري می

هـاي رفـع اختالفـات محلـی و انعکـاس نیازهـاي        در روسـتا، شـورا یکـی از اهـرم    . کنندهاي شهري و روستایی همکاري  ارگان

  . شود یان به مراجع باالتر محسوب مییروستا

هـاي دولتـی    ها بـا سـایر ارگـان    راها و رابطۀ آندر حال حاضر اگرچه ابهامات قانونی چندي دربارة حدود و شرح وظایف شو

هایی بین مسئوالن شهري و کندشدن امور شهري گردیده اسـت، امـا بـه     وجود دارد و این امر بعضی اوقات موجب بروز اختالف

ایـن   بـر . سازد اي را ممکن می ثر مردم در امور محلی و منطقهؤطور کلی در بلندمدت، تقویت اصل شوراها مشارکت اجتماعی م

توان با مشارکت عمومی و تحت نظارت دولت انجام داد  هاي فرهنگی، هنري، ورزشی و آموزشی را می اساس، بسیاري از فعالیت



  .ها کاست در بسیاري از زمینه آنسسات وابسته به ؤها و م و از تصدي و انحصار دولت و سازمان

  

  احزاب سیاسی .4. 3

بـه ایـن   . اند حزب و گروه سیاسی به طور رسمی مجوز فعالیت داشته 152در کشور  1386سال بر اساس آمار وزارت ارشاد اسالمی، در 

هـاي سیاسـی داخـل     احزاب و گروه .کنند اي را اضافه کرد که به طور غیررسمی در خارج از کشور فعالیت می تعداد باید احزاب سیاسی

هـاي   احزاب و گـروه : توان به دو طیف اصلی تقسیم کرد انقالب میهاي پس از  شان با جمهوري اسالمی در سال رابطه از جهتکشور را 

  .هاي سیاسی درون قدرت سیاسی بیرون از قدرت و احزاب و گروه

شـوند کـه از زمـان     اي را شـامل مـی   هاي سیاسـی  احزاب و گروه دسته  این: هاي سیاسی بیرون از قدرت احزاب و گروه. الف

توان به حزب ملـت   از جمله احزاب بیرون از قدرت می. اند مشاکت در قدرت محروم شده پیروزي انقالب تا به حال به دالیلی از

هـا   مـذهبی  ـ  ، نهضت آزادي ایران و گروه موسوم بـه ملـی  )جاما(ایران، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش آزادي بخش ملی ایران 

  .اشاره کرد

ا توجه به تغییـر و تحـوالت شـرایط سیاسـی داخلـی و      این گروه از احزاب که ب: هاي سیاسی درون قدرت احزاب و گروه .ب

  :ندپذیر تقسیم یاند، در شش جبهه و یا جناح کل المللی کم و بیش اجازة مشارکت در قدرت را پیدا کرده بین

جامعۀ  ،تلفه، جامعۀ وعاظؤجمعیت م(هاي اسالمی همسو  شامل جامعۀ روحانیت مبارز، تشکل: گراي راست سنتی جبهه اصول 1.ب

، جبهـه  )اصناف و بازار، جامعۀ زینب، جامعۀ اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان و جامعۀ اسالمی مهندسین، جامعـۀ اسـالمی فرهنگیـان   

اهللا، جمعیت ایثارگران، جمعیت وفاداران انقـالب   و گروه انصار حزب )گروه رسا(اهللا  پیروان خط امام و رهبري، اتحادیۀ دانشجویان حزب

  .امعۀ اسالمی نمایندگان ادوار، جامعۀ اسالمی کارگراناسالمی، ج

  .گرایان نواندیش شامل جمعیت آبادگران جوان، حزب اصول: گرا گرایان تحول گراي راست مدرن و یا اصول جبهه اصول 2.ب

  .شامل حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه: رو جبهه میانه 3.ب

انجمـن اسـالمی دانشـجویان،    (هاي خط امام  ل مجمع روحانیون مبارز، ائتالف گروهشام: طلب چپ سنتی اصالح هجبه 4.ب

  ). سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، انجمن اسالمی دانشگاهیان و انجمن اسالمی مهندسین، کارکنان و مدرسان

مشـارکت ایـران   شامل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، دفتر تحکـیم وحـدت، حـزب    : طلب چپ مدرن جبهۀ اصالح 5.ب

  .ساالري و تاحدودي حزب اعتماد ملی اسالمی، حزب همبستگی ایران اسالمی، حزب مردم

این احتمال وجود دارد که این جبهه در آینده از ائتالف حزب مشارکت، نهضـت آزادي  : جبهه حقوق بشر و دموکراسی 6.ب

شکل بگیرد و مبناي فعالیت خـود را بـر دفـاع از حقـوق     ها و تاحدودي حزب اعتماد ملی  مذهبیـ ایران و گروه موسوم به ملی  

  . شهروندي همۀ ملت ایران قرار دهد

  

  )دانشجویی، زنان و حقوق بشر(هاي اجتماعی  جنبش. 4

جنبش دانشجویی، جنـبش زنـان و جنـبش حقـوق     : ثیرگذار استأدر حال حاضر جامعۀ مدنی ایران داراي سه جنبش مهم و ت

  .بشر

جنگ این جنبش بـه  دوران ویژه در  پس از پیروزي انقالب و به .است ناپذیرپیروزي انقالب انکار نقش جنبش دانشجویی در

از یک دهۀ گذشته بـه بعـد جنـبش دانشـجویی حالـت      . آوردهاي آن پرداخت حمایت و پشتیبانی از انقالب و پاسداري از دست

و نیـز   سـالم الـب تظـاهرات علیـه توقیـف روزنامـۀ      در ق 1378تیر  18اولین حرکت اعتراضی در  .اعتراضی به خود گرفته است



پس از آن تا مدت کوتاهی جنبش دانشجویی به حالـت  . اعتراض به طرح اصالح قانون مطبوعات در مجلس پنجم صورت گرفت

تري به خود گرفت و در جریـان   دانشجویی بعد وسیع هاي حرکت 1382تا این که از نیمۀ دوم خرداد ماه . انفعال سیاسی درآمد

  .نقش مهمی ایفا کرد 1388انتخابات ریاست جمهوري در خرداد 

جنـبش زنـان و   : گیـري اسـت   هاي اخیـر در ایـران در حـال شـکل     عالوه بر جنبش دانشجویی، دو جنبش دیگر نیز در سال

ق، جنبش زنان در ایران بیشتر در پی دستیابی به حقوق برابر زنان بـا مـردان در مـواردي چـون حـق طـال      . جنبش حقوق بشر

حقوق برابر ارث، اصالح سن ازدواج، حق حضانت فرزندان براي مادران و حق دیه، حق تحصیل و اشتغال و سـایر مـوارد مشـابه    

هـر  . هاي قومی و مـذهبی اسـت   اقلیت و جنبش حقوق بشر عالوه بر حقوق زنان به دنبال دفاع از حقوق زندانیان سیاسی. است

  . اشتراك دارنددر چهارچوب قوانین موجود کشور با یکدیگر  در قالب نهادهاي مدنیمبارزه با روش مدنی و نوع دو جنبش در 

  

  گیري نتیجه

توان تحوالتی را در ابعاد زیر در جامعۀ ایـران   اي جامعۀ مدنی در دو دورة انقالب مشروطه و انقالب اسالمی می با تحلیل مقایسه

  :شناسایی کرد

، )بـازار (قشربندي اجتمـاعی، اقتصـادي    ،هاي اجتماعی تفکیک و تمایز نظام روند توسعه و تکامل جامعۀ ایران منجر به .1

انقـالب مشـروطه   وقـوع  ، دینی، حقوقی، آموزشی و جامعۀ مدنی از یکدیگر شده است، به طوري که با )دولت(سیاسی 

گرفت، اقتصاد کشور  شکل) خانه عدالت(گذاري و قوة قضاییه  مدرن با قوة قانون براي اولین بار در ایران یک دولت نیمه

هـاي قشـربندي    نظـام . خارج شد و به اقتصـاد صـنعتی و خـدماتی تبـدیل شـد     ) فئودالی(تدریج از حالت کشاورزي  به

) وازي جدیـد، طبقـۀ کـارگر و طبقـۀ متوسـط جدیـد      ژبـور (اجتماعی با حذف طبقات سنتی و پیدایش طبقات جدید 

هاي سنتی خارج شد و جاي خود را به نظام آمـوزش   ها و روش هگسترش پیدا کرد و نظام آموزش از انحصار افراد، شیو

چنین، با تدوین اولین قانون اساسی ایران، قـوانین و مقرراتـی بـراي دولـت و سـایر       هم. یافته داد عمومی و عالی توسعه

صـر و  هاي اجتمـاعی فـوق از یکـدیگر، یـک جامعـۀ مـدنی بـا عنا        در کنار تفکیک نظام. هاي تابع آن تدوین شد ارگان

  .شود ها و کارکردهاي تخصصی آن افزوده می هاي جدید شکل گرفت که روز به روز بر نقش لفهؤم

هـاي هریـک از    در حالی که در زمان مشروطه وظایف سه نهاد دین، اقتصاد و سیاست با هم تداخل داشتند و سـازمان  .2

در حال حاضر نه تنها کارکرد بازار بـه امـور    انه بودند،گهاي اجتماعی فوق تکامل نایافته و داراي کارکردهاي چند نظام

هـاي اقتصـادي    خود را به فعالیتحوزة آن از جمله اصناف،  ۀهاي زیر مجموع اقتصادي محدود شده است، بلکه سازمان

چنـدمنظوره بـا کارکردهـاي صـنفی،      یمثال، در حالی که در گذشـته انجمـن اصـناف، سـازمان    راي ب. اند محدود کرده

هـاي قـومی نیـز داراي کارکردهـاي حمـایتی و       اقلیـت   هاي اجتماعی نظیـر انجمـن   بود و یا انجمنحمایتی و سیاسی 

هـاي فرهنگـی، علمـی،     انجمـن ، هـا  ها و کانون صنف ،ها سازمانشامل  سیاسی بودند، نهادهاي جامعۀ مدنی امروز ایران

 هـاي اجتمـاعی   جنبش و هاي جمعی جدید دولتی، بنیادها، شوراها، رسانه هاي مدنی غیردولتی و نیمه نهادها و سازمان

تنیدگی سیاست با همـۀ امـور اجتمـاعی     درهم دلیلالبته به  .به طور نسبی داراي کارکردهاي مدنی هستند تا سیاسی

کنـیم   براي مثال، مشـاهده مـی  . ها هنوز هم به طور کامل صورت نگرفته است شدن وظایف در همۀ حوزه این تخصصی

  انتخابات یعنی ها ترین آن در امور سیاسی و از جمله در مهممطبوعات سیاسی داریم که  هنوز همما که در ایران امروز 

ویژه جنبش دانشجویی تاحدود زیادي اهداف سیاسـی   هاي اجتماعی جامعۀ مدنی ایران، به کنند و یا جنبش دخالت می

 .کنند را دنبال می

امروز ایران، جامعۀ مدنی با اعضا و نهادهاي جدیدش اکنون  بازار در حیطۀ عمومی ةبه دنبال کاهش نقش تعیین کنند .3



در بـازار و یـا    مدنیها و نهادهاي جامعۀ  لفهؤدر حالی که در گذشته همۀ اجزا، م. بین جامعه و دولت قرار گرفته است

انـد و   یافتـه  امـل انـد، از نظـر حجـم و تعـداد تک     در انحصار بازار بودند، اکنون ضمن این که این نهادها از بازار جدا شده

 .دهند وظایف خود را تاحدود زیادي به صورت تخصصی انجام می

هـاي اجتمـاعی جامعـۀ     نهادهـایش را بـا نظـام    وهاي اجتماعی جامعۀ مدنی سـنتی   در نهایت، اگر خواسته باشیم نظام .4

 1ل شکبه طوري که از  .نشان دهیم 2و 1 شکلقالب دو در را  ها آن یمتوان می ،ش مقایسه کنیمینهادها ومعاصر ایران 

مسـاوي بـا یـک نفـر،     (، دولـت  )و در دل بازار فضاي عمومی(شود، نهادهاي جامعۀ سنتی ایران شامل بازار  فهمیده می

بودنـد کـه بـه    ) اي هـاي محلـی و عشـیره    گـروه (و نظام قشربندي ) شامل نظام آموزشی و حقوقی(، مذهب )یعنی شاه

در صـورتی  . کردنـد  انه و چندمنظوره خود عمل میگیف و کارکردهاي چندغیرتخصصی به وظا و نایافته صورت تفکیک

انـد، چهـار نظـام اجتمـاعی      از یکدیگر جدا شده) اقتصاد، سیاست و مذهب(که در حال حاضر، عالوه بر این که نهادها 

اند کـه   آمدهجدید شامل نظام حقوقی، نظام آموزشی، نظام قشربندي اجتماعی و در نهایت نظام جامعۀ مدنی به وجود 

هـاي   تـر از نظـام   یافتـه  کننـد و تکامـل   ها عمل می هریک به صورت تخصصی به وظایف خود در قالب نهادها و سازمان

 سرچشـمه است با توجه به این که نظام حقـوقی کشـور بیشـتر از قـوانین فقهـی       گفتنی. اجتماعی قبلی خود هستند

اي  یافتـه  که تفکیک و تمایز کـارکردي تکامـل   گفتتوان  ت نمیثر اسأو سیاست نیز تاحدود زیادي از دین متگیرد  می

هاي اجتماعی با یکـدیگر در   رابطه نظام(با نظام دین در ایران صورت گرفته است ) حقوقی و سیاسی(بین این دو نظام 

  )استنشان داده شده  2ل شک

  

  
  هاي اجتماعی جامعۀ سنتی ایران نظام. 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي اجتماعی جامعۀ مدنی امروز ایران  نظام  .2شکل 
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