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اعظم مقدس / دکتر علی ساع ی** /دکتر مسعود غفاری

***

چكیده
هدف این مقاله ارائه تحلیل و تبیین جامعه شناختی از نقش جامعهه مهدنی ر تیبیهم ماتیاتیه
اسم .تیبیم ماتیاتی میحله سام ر فیاینهد ماتیاتیااسهیاب دها و شهیف مافقیهم ایهن فیاینهد
انسته مهیشها  .تریدهه خهار ارو هاق شهیآی و امییتهاق رتهین ر همار دهه ماتیاسهی و تیبیهم
ماتیاتی  ،ماجب افاایش تاجه ده اثار جامعه مدنی دی تیبیم ماتیاسیهاق ناظهار ر ژوهشههاق
علمی و اتا می شد و دا ستیش سهازمابهاق جامعهه مهدنی ر سه ال ملهی ،فیوملهی و فیاملهی ،و
مشغالیم ابها ر فعالیمهاق انا اب اجتمهاعی ،سیاسهی ،محی هی ،فیهنوهی و اآت،ها ق ،هیور
ی اختن ده ظیفیمهاق دالقا جامعه مدنی ر هماار تی ب مسیی مار ده میحله تیبیهم ماتیاتیه و
تتمیل این میحله ،اشتار ی ید .دا نظی ده این یور  ،ناشتار حا ی س از میورق دی دحثهاق نظیق
ردار جامعه مدنی و تیبیم ماتیاتی  ،چوانوی تأثیی جامعه مدنی دی تیبیم ماتیاسی را دا تاجه ده
مؤلفههاق راد ه ولم و جامعه مدنی ،ویژ ی و ساختار رونی سازمابهاق جامعه مدنی و تهأثیی عاامهل
دییونی و دین المللی ،مار دیرسی آیار خااهد ا .
کلید واژهها
ماتیاتیااسیاب ،ماتیاسی ،تیبیم ماتیاتی  ،جامعه مدنی ماتیاتی .

*

انشراق تتیق جامعهشناسی سیاسی انشوا تیدیم مدرس ،تهیاب ،اییاب

** استا یار یو جامعه شناسی ،انشوا تیدیم مدرس ،تهیاب ،اییاب
***استا یار یو علام سیاسی ،انشوا تیدیم مدرس ،تهیاب ،اییاب
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مقدمه
تریده ماتیاسی ر تشارهاق مختلف ته ماتیاتیااسیاب را شهم سی ماشهتهانهد ،نشهاب
می هد دا وجا مار مافق ،تضمینی وجا ندار ته ماتیاسی تهاز شهتل یفتهه ،دقها و وام
اشته داشد .دا تاجه ده این مالحظه تمیتا ا دیا و م العا ماتیاتیااسیاب ،مع اف شهد دهه
عاامل و شیوف تقایم ،داثبا سازق و تیبیم ماتیاسیهاق جدید و انچه ر محافهل علمهی و
انشواهی و حتی سیاسی و اجیایی اهمیم یافم ،نه تعدا مارها و افاایش شمار ماتیاسهیها
دلته تاانایی اب ها ر تیبیم ،تعمیق و تداوم ماجا یم خا دا  .زمانی تهه عالمهاب سیاسهی ر
م العا مار ده دازیویاب سیاسهی زمهاب همار ،شهیا ههاق همار و تهأثیی اب دهی چشها انهداز
ماتیاسی تاجه نشاب می ا ند ،جامعه شناساب ده نقش جنبشها ،دازیویاب اجتماعی و جامعهه
مدنی ر دقا و تاسعه ماتیاسی ی اختند (دیاق میال ر.ک ده او انل و اشهمیتی6891 ،؛ لینها و
استپاب6881 ،؛ او انهل و میناارینه 6881 ،؛ یامانهد 6881 ،و  .)6881تهالش ایهن سهته از
عالماب اجتماعی دی ظیفیمها ق ماتیاسی ساز جامعه مدنی و دازیویاب مختلهف ایهن عی هه از
یو هاق فشار تا سازمابهاق غیی ولتی و جنبشهاق اجتماعی ،سازتار فعالیهم ابهها و تهأثیی
آدر و یا عملتی جامعه مدنی ر ماتیاسیهاق جدید میل ماتیاسی ر تشهارهاق ارو هاق
شیآی ،افییقا و امییتاق رتهین ،متمیتها دها ( ییسهه6881 ،؛ دیتهی6888 ،؛ تاسهفیی6889 ،؛
فینبیگ و همتاراب.)1001 ،
گفتار اول :مروری بر مفاهیم
 -3دموکراسی
مفاهیا ماتیاتیااسیاب ،مار یا تیبیم ماتیاتی  6زمانی روشن مهی ی نهد تهه مها رک
مشخ،ی از مفهام ماتیاسی 1اشته داشیا .مشته از تاریخ طارنی حضار این واژ ر ا دیها
سیاسی ،مفهام ی ازقهاق معا ی از ماتیاسی ده مرماعههاق از مالکهها دهیاق تعییهف یه
نظام ماتیاسی اشار میتنند .یاید اتی ماتیاسی را ایهن انهه تعییهف مهیتنهد «نظهامی
سیاسی ته ر اب رهبی اب رسمی و حقیقی ولم ،از طییق انتخادا سیاسهیق مبتنهی دهی حهق
رأق فیا یی دار سارب دا وزب رأق دیادی ،ناما هاق متعد و رأق ییق مخفی ،ر فاا ل مهنظا
1. Democratic Consolidation
2. Democracy
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انتخاب میشاند ( ».اتی .) 4 6881 ،تأتید دی انتخادا رآهادتی ،عا رنهه ،مهنظا و مشهارتم ر
تعییف نظییه ی ازاب یویق میلهانتینوتاب 6نیا ید میشا (هانتینوتاب .)6111 ،عالو دهی
این اهمیم ازا قها ق مدنی ،ازا ق دیاب و ستیسی ده منادع اطالعاتی رآیب نیها مهار تاجهه
دا اسم .دیتهام 1معتقد اسم دهتیین را دیاق تعییف ماتیاسی ،تعییف اب ده مرماعه داورها
و ا الی اسم ته تعیین میتنن د ت،میما جمعی چوانه داید اتخاذ شاند .این داورها عبارتنهد
از لاوم دحث ازا میاب ید ا هاق رآیب ،وجا حهق دیادهی اعضها ر دیهاب یهد ا ههاق خها ،
انتخاب احب من،باب از میاب خا و تهأثیی همارق دهی نظهی انهها ،ازا ق تشهتیل انرمهن دها
همیاهی یویاب دا هدف افاو ب دی نفاذ رأق و هدا (دیتههام .)11 6198 ،رادهی ال 1نیها ر
تتاب ماتیاسی و منتقدانش ،نج اد ه دیاق سنرش نظامهاق ماتیاتی معیفی مهیتنهد
دیادههیق رأق ،مشههارتم مههؤثی ،رک روشههن ،تنتههیل دینامههه و سههتار تههار سیاسههی ،شههمال و
ردی ییند ی ( ال .)110 6898 ،از نظی ال رک روشهن مسهتلام اشهتن اطالعها و ازا ق
دیاب و مشارتم ،مستلام وجا استقالل و خا مختارق انرمنی اسم .این معیارها داید هماماب
4

وجا اشته داشند ر غیی این ار  ،سخن از ماتیاسی دیمعنها خااههد دها  .تهارل تهاهن
ماتیاسی را «حتامم جمعی» تعییف میتند ته ر اب اعضاق اجتمها دهه طهار مسهتقیا یها
غییمستقیا ر یفتن ت،میاهایی ته ده همه انها میداف میشا  ،شیتم ارند یها مهی تااننهد
شیتم اشته داشند .وق معتقد «مشارتم» مفهام تلیدق ماتیاسی دها و آهاام ماتیاسهی
ده مشارتم اسم (تاهن .)11 6111 ،دی اساس ید ا تهاهن ،نظامههاق سیاسهی ر هارتی
ماتیاتی تا یف می شاند ته ر ت،میا ییقهاق اساسهی و سیناشهم سهاز مهی م ،عن،هی
تلیدق مشارتم عینیم یافته و محار آیار یفته داشد .او دیاق ماتیاسی سه دعهد آایهل اسهم
.1
ته مافقیم و میااب تحقق ماتیاسی را ر هی جامعه تعیین میتند هنهاورق ،1ژرفها ،5و دهی
هناورق ماتیاسی ده تمی دها ب امنهه مشهارتم و تعهدا افهیا ق میدهاف مهیشها تهه ر
ت،میا ییق سهیا هستند .ژرفا ناظی ده تیفیم اسم و واآعی دا ب یا نبا ب مشهارتم را دیهاب

1. Huntington
2. Bitham
3. Dahl
4. Carle Cohen
5. Depth
6. Range
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می تند ،ر حالی ته دی

ماتیاسی دیانوی مسائل مار مشارتم می م اسم .دی

ماتیاسی ر

هی اجتما  ،ده وسیله و عامل تعیین می شا  :تعدا و اهمیم ماار ق ته افهیا ههی جامعهه ر
ت،میا یفتن راجع دهه ابهها ،عمهال ،شهیتم ارنهد و رجهه تأثیی همارق اعضهاق جامعهه دهی
ت،میاهاق ستوا حاتا و نظار غیی مستقیا (تاهن.)48 6111 ،
 -3دموکراتیزاسیون
ماتیاتیااسهیاب 6فیاینههد ههمار و انتقههال از یه حتامههم غیههی ماتیاتیه دههه حتههامتی
ماتیاتی اسم و ر سه میحله ده انرهام مهیرسهد ،فیو اشهی رژیها غیهی ماتیاتیه  ،همار
ماتیاتی و ر نهایم تیبیم ماتیاتی  .دا فیو اشی سهاختارهاق رژیها اآتهدار یا ر میحلهه
اول و تغییی و حیتم از ساختارها و فیایندهاق اآتدار یا ده سمم ساختارها و فیایندهاق جدیهد
ر میحله وم ،زمانی فیا میرسد ته دا نها ینه شدب ساختارها و فیایندهاق جدیهد ،ماتیاسهی
ده میحله تیبیم دیسد .چنانچه تشارق دا مافقیم از ایهن میاحهل عبهار تنهد ،مهیتهااب فهم
ماتیاسی ر اب تشار ده نظامی ایدار و دا وام تبدیل شد اسم .دنادیاین داید فم فیو اشهی
رژیاها ق اآتدار یا و غیی ماتیاتی  ،لاوماً دهه همار دهه ماتیاسهی نمهیانرامهد دلتهه میهااب
احتمال مار دستوی ار ده سیاسی -مدنی دا ب نار ایتیها ،ماتیاتیه دها ب سهازمابهاق
فعال ،دیجستوی و غلبه نوهیش ماتیاتیه ر دهین ایهدئالاژقهاق رایهج و تمایهل و امها ی
رهبیاب و نخبواب سیاسی دیاق سازش و ائتالف دا یوی نییوهاق سیاسی (دشیییه.)94 6194 ،
رهیافمها ق متعد ق ده ماتیاتیااسیاب وجا ار ته هیی ده ناعی این فیایند را تشییح
و تحلیل تی انهد .توهارق مدرنیااسهیاب ،تحلیلههاق وادسهته دهه مسهیی(را محهار) ،رهیافهم
ساختارق و توارق مار ،جییابهاق ا لی آادل ذتی ر این حاز هستند.
 .2-1تئوری مدرنیزاسییو  ،1فیاینهدق از دسهیج اجتمهاعی را تا هیف مهیتنهد تهه ر اب
ماتیاسی تادع و نتیره تاسعه اآت،ا ق ،انباشم ثیو و تمایا تارتی ق اسم (اشمیتی1004 ،
 .)401توارق مدرنیااسیاب ستیش ماتیاسی را ده مدرنیته و اید روشهنویق جههاب شهمالی

1. Democratization
2. Modernization Theory
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یشیفم یاند می هد .لفم ویچ 6دا چنهین رویتهی ق معتقهد اسهم تاسهعه اآت،ها ق ر ههی
مرماعه اق اعا از ماتیاتی یا غیی ماتیاتی ر دلند مد ده تالید ماتیاسی منری خااهد
شد (لفم ویچ.)118 6881 ،هانتینوتاب نیها ر ما هعی مشهاده مهینایسهد تاسهعه اآت،ها ق
مبتنی دی نعتی شدب ،داعث ستیش ارزشها و رفتارهاق هماهن دا ماتیاسی ،ارتقا سه ح
امازش ،افاایش منادع یو هاق اجتماعی ،ترار خارجی و طبقه متاسط میشا ته هموی دها
نها هاق ماتیاسی همبستوی ارند (هانتینوتاب.)15 -11 6111 ،
 .2-2رهیافت ساختاری 1دی فیایندهاق دلند مد ساختارق تأتید ار  .هدف ر اینرا تشف
و اشتار سازق ساختارهاق تعیین تنند ر حیا سیاسهی اجتمهاعی دشهی اسهم .تمیتها ایهن
رهیافم دی ساختارهاق آدرتی میل آدر طبق ا  ،آدر ولم و آهدر خهارجی اسهم (دهیاق
میال ب .ک ده روشه میی ،استفاب و استفاب  .)6881ده داور نظییه ی ازاب این رهیافم ،سهاختار
ولم ،استقالل یا وادستوی اب ده طبقا اجتماعی ،آدر و عف طبقها اجتمهاعی از جملهه
طبقه متاسط و فشار یا حمایم نظهام دهین المللهی ر سیناشهم ماتیاتیااسهیاب تهأثیی همار
خااهد دا  .این سته از نظییهها تنها میتاانند دوایند فشارق دیاق اسهتقیار ماتیاسهی ایرها
شد اما از تا یح اینته مار چه زماب ،چوانه و دا تتیه دی چه سازتارق اغاز میشها  ،ناتااننهد
(تدیار.)601 6191 ،
 .2-3رهیافت گذار 1تاجه ویژ اق ده تنشویاب ار و دنا ار از آالبههاق سهخم سهاختارق
عبار تند .ر این رهیافم دازیویانی متعههد و ا ها همار ماتیاتیه را دهی عههد مهی یینهد.
طیفداراب متتب مار معتقدند میتااب زمینه وآا ماتیاسی را فیاها نما و نیازق نیسهم ر
انتظار فیاها امدب زمینه ساختارق خهار ،ماتیاسهی شهدب را دهه تعایهق انهداخم .تعهامال
نخبواب ،از مباحث اساسی این رهیافم اسم .م،الحه ،4یمابهها ،5چانهه زنهی و مهیاو  1میهاب
رهبیاب اآتدار یا و مخالفاب ماتیا ابها ،ده فیایند ماتیاتیااسیاب ر جاامع مختلهف شهتل
می هد ( یو ل.)51 1001 ،
1. Leftwich
2. Structural Approach
3. TransitionApproach
4. Compromise
5. Pacts
6. Negotitiation and transaction
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 .2-4رهیافت وابسته به مسیر 6یا را محار ،ده ناعی سعی ار همه متغییهاق تبیینی ،اعا
از ساختارق یا عاملی را وار تحلیل خا ساز  .ر س حی از تحلیل ده لحظا خا ی از تهاریخ
اشار میشا ته عامالب سم ده انتخابهایی میزنند و دی مبناق این انتخابهها سهاختارهایی
شتل می یی  .ر میحله دعد ،اثار یی اق ساختارهاق شتل یفته از انتخاب تنشویاب دیرسهی
میشا (دیاق اشنایی دیشتی ر .ک ده ماهانی 1000 ،و  .)1004دههعنهااب نمانهه مهیتهااب دهه
م العاتی اشار تی ته ده دیرسی نقش فیهن سیاسی ده جاق ماند از رژیا اآتدار یاق سهادق
ته ر جامعه و رهبیاب سیاسی جدید نها ینه شد اسم ،می ی ازند ( ینتا1005 ،؛ ها ا یهاب و
میناارین 6891 ،؛ ولا .)1005 ،شاید نخستین دار این تیق تارل 1دا تهه دهه هیور چنهین
رهیافتی اشار تی و از اب ر اثار خا استفا نما (تارل 6891 ،و  .)6886از نظهی او چنهین
رهیافتی تا یح می هد چوانه تغیییا ساختارق امتاب و نحا مار از رژیا غیهی ماتیاتیه
را شتل می هند و نا مارق ته ر این شیایط شتل می یی تعیین میتند ته ایها همار دهه
ماتیاتیااسیاب منری میشا یا اساسا راههی تهه دهیاق همار ممتهن شهد  ،مهانع از همار دهه
ماتیاسی اسم.
سخن ا لی ید ا مسییمحار این اسم ته انتخادهاق استیاتژی تحم تأثیی مییاث مشته
یا انتخابهاق یشین ساختاردندق میشاند .این ده معناق جبی یایی نیسم .ساختارها ،انتخاب
تنشویاب را تعیین نمیتنند ابها فقط زمینههاق 1را تهه اتفاآها ر اب رم مهی هنهد ،شهتل
می هند (تدیار.)605 6191 ،
 -1جامعه مدنی
جامعه مدنی 4از اب سته مفاهیا علام اجتماعی و جامعه شناختی اسم ته نا ژوهشویاب
مختلف ،تعاریف متفاوتی اشته اسم .اجهاا و عنا هی تشهتیل هنهد جامعهه مهدنی ،نقشهها و
تارتی هاق اب و میزهاق اغاز و ایاب این عی ه ر چشا اندازهاق انا اب ،متغیی دها اسهم.
عماماً جامعه مدنی ده مرماعهاق از نها ها اطالق میشها تهه دهین ولهم و خهاناا و تالیهد

1. Path DependentApproach
2. Terry Karl
3. context
4. Civil Society
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اآت،ا ق عمهل مهیتننهد .چانهدوک 6جامعهه مهدنی را آلمهیو ازا ق و حقهاق فهی ق و ایرها
محدو یم دیاق ولم می اند .جامعه مدنی از ولم اسخوایی و مسؤولیم مییق مهیطلبهد و
اب را ده رعایم حقاق شهیونداب ،احتیام ده ازا ق ابها و عدم ایرا محدو یم دیاق ازا قهاق
اساسی و آانانی ،و حتامم آاناب فیا میخااند (چاندوک .)111 -118 6111 ،ارزشهایی میهل
مشارتم سیاسی ،اسخوایی ولم و عمامی دا ب سیاسم ،ده واس ه حضار و فعالیهم جامعهه
مدنی ر جامعه ریشه می ییند.
ر دیاب یاماند 1جام عه مدنی عی ه زند ی اجتماعی سازماب یافته اسم ته داز ،اوطلبانه،1
خا زا ،4نسبتاً خا حمایتوی ،مستقل از ولم و مح،ار و متعهد ده نظا آانانی یا مرماعهاق از
آااعد اسم ( یاماند .)116 6888 ،از نظی داسار  ،5جامعه مدنی شامل تمام مرماعهههاق غیهی
انتفاعی اوطلبانه تشتل یافته اسم ته منفعم یا عالآهاق خار را حمایم یا تیویج مهیتننهد؛
این مرماعه ها نه دخشی از ولم اند نه حاز خاناا  .دنادیاین جامعه مدنی ممتن اسم شهامل
اناا مختلفی از فعالیمهاق سازماب یافته داشد .ر واآع او دی اهمیم تنش اوطلبانهه و جمعهی
تاتید ار (داسار .)96 1001 ،
ر اینرا ده تعییفی از این مفههام اشهار مهیتنهیا تهه فیلیهش اشهمیتی 1دها ر نظی هیفتن
ویژ یها ق مهمی ته غالب تاردیاب مفهام جامعه مدنی ده اب اعتقا ارند ،ارائه تهی اسهم .از
نظی او جامعه مدنی ،مرماعه یا نظامی از یو هاق واس هاق خا ساماب تعییف میشا ته
الف) نسبتاً از اآتدار عمامی و واحدهاق خ،ا ی تالید و دازتالید ،یعنهی شهیتمها و خهاناا ،
مستقل اسم؛
ب) آا ر ده اندیشه ،تددیی و اتخاذ تنش جمعی ر فا و تیغیب منافع و عالیق اسم؛
ج) ده نبال جانشهینی تهار ااراب ولتهی و تالیدتننهد اب خ،ا هی یها همییفتن مسهؤولیم
حتامم دی جامعه ده میاده ی تل نیسم؛
) ملتام ده عمل روب آااعد و آاانین مدنی اسم.
1. Chandhoke
2. Diamond
3. Voluntary
4. Self- generating
5. Boussard
6. Schmitter
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ده طار خال ه میتااب فم از نظی اشمیتی سهازمابهاق جامعهه مهدنی دهه چههار شهیف یها
هنرار تتیه ارند استقالل وسایه ،تهنش جمعهی ،ماهیهم غیهی غ،هبی و مهدنیم (اشهمیتی،
 .)61 6881شیف اثیدخشی و تارامدق جامعهه مهدنی ایهن اسهم تهه واحهدها و اجهااق روب
جامعه مدنی شیوف و هنرارهاق ذتی شد را اعمال نمایند و میاجع آهدر عمهامی و نها ههاق
خ،ا ی نیا ابها را دپمییند و ده اب احتیام دومارند .دا این حال دیخی نایسند اب دا تاجهه دهه
وجا تعاملی ایدار میاب جامعه مدنی و جامعه سیاسی ،زمهانی تهه سهخن از اسهتقالل جامعهه
مدنی ده میاب میاید تا انداز اق محتاطانهتی ام دی می ارنهد .دهیاق میهال داسهار مهینایسهد
«سازمابهاق جامعه مدنی اهی اوآا از ولم تم هاق مالی ریافم مهیتننهد و هاهی ر
اجیاق سیاسمهاق ولم ده تار ااراب تم میتنند و دنادیاین دهتی اسم دهیاق جامعهه مهدنی
ده جاق استقالل تامل ،استقالل جایی ر نظی دویهییا( ».داسهار  .)91 1001 ،چانهدوک هها
معتقد اسم جامعه مدنی و ولم از طییق ساختارهاق آدر ده شهتلی انهداماار دهه هها یانهد
یافتهاند (چاندوک .)10 1006 ،اما تأتید دیشتی نایسند اب دی ایهن اسهم تهه ر عهین روادهط،
مناسبا جامعه مدنی و ولم نباید اب را از مسهیی ا هلی خها و ترمیهع و نماینهد ی منهافع
غیی ولتی داز ار  .وظیفه نظار دی ولم ده سازند اب جامعه مدنی وا مار شهد اسهم و تمهام
نییو و آدر جامعه مدنی ده نقش این عی ه ر تعها ل دخشهیدب دهه آهدر ولهم و افهاایش
تارامدق اب ر اسخوایی ده منافع اجتماعی ارتباف مییادد (دیتی.)51 1004 ،
 -3تثبیت دموکراتیک ،چندگانگی معنا
دیشهتی تعهاریف میدهاف دهه تیبیهم ماتیاتیه دهه نها ینهه شهدب و مشهیوعیم نها ههاق
ماتیاتی اشار ارند .حمف تهدید شتسم ماتیاسی و از میاب دی اشهتن احتمهال داز شهم
اآتدار یایی نیا ر تعییف تیبیم ماتیاتی ذتی شهد انهد .ریشهه هیفتن ماتیاسهی جدیهد،
رونی شدب آاانین و رویههاق اب و انتشار ارزشهاق ماتیاتی رلم دی تیبیهم ماتیاتیه
ارند ( ییدهام و لائیس6881 ،؛ لینا و استپاب6884 ،؛ اشدلی.)6881 ،
ر میاب تعاریف ماجها از تیبیهم ماتیاتیه  ،تعهاریف لهیق یامانهد ،لینها و اسهتپاب 6و
اشمیتی ،شهی دیشتیق ارند .یاماند معتقد اسم تیبیم ماتیاتی ده معناق مییش ا ال،
1. Linz & Stepan

13

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ جامعه مدنی و تثبیت دموکراتیک :درآمدی نظری

هنرارها و رویههاق ماتیاتی

از ساق نخبواب ،نها ها و سازمابهاق یه

تشهار و نیها تها

می م اسم .ده عبار یوی تیب یم ،فیایند ستیادی ده مشهیوعیم عمیهق و سهتی اسهم ،دهه
انهاق ته تمام دازیویاب سیاسی مها ر س ح نخبواب و تا ها ،داور اشهته داشهند تهه رژیها
ماتیاتی  ،نسبم ده هی اینه واآع یایانه آادل ت،ار یوی ،دهتیین ،رسمتیین و مناسبتیین
رژیا دیاق جامعه ابهاسم .رآبا داید ماتیاسی را (و آاانین ،روندها و نها هایی ته ماتیاسهی
تعیین می تند) ،تنها چارچاب مناسب و آادل وام دیاق حتامم دی جامعه و یش دهی ب منهافع
خا شاب ددانند .ر س ح تها هها ،دایهد اجمها هنرهارق و رفتهارق سهتی  ،اجمهاعی وراق
شتافهاق طبقاتی ،آامیتی ،ملیتی و یوی شتافها ،ردار مشیوعیم نظهام آهانانی و سیسهتا
مشیوطه وجا اشته داشد ،یچه ممتن اسم عملتی این سیستا ر مق عی از زمهاب هعیف
دا و ر ایم دخش نباشد ( یاماند.)15 6888 ،
دیاق اینته ماتیاسی تیبیم شا  ،نخبواب ،سازمابها ،و عمهام تها هها دایهد دهاور اشهته
داشند ته ر تشارشهاب نظهامی سیاسهی ارنهد تهه سهااوار و شایسهته اطاعهم و فها اسهم.
مشیوعیم ر این معنا چیاق دیش از التاام هنرارق اسهم و دایهد ر رفتهار ،اشهتار و معمهال
ی  .ر واآع تیبیم ،ر دی ییند چیاق اسم ته انتاار روستا« 6خا ییق» 1میخااند تهه
ر اب هنرارها ،روندها و انتظارا از ماتیاسی انقدر رونی می شهاند تهه دهازیویاب دهه طهار
عا ق و خا دخا ق دا آاانین ناشته و ناناشتهق دهازق همنهاایی مهیتننهد ،حتهی زمهانی تهه
دشد ر تناز و رآادم هستند (روستا .)156 6810 ،ایهن التهاام و تعههد عمیهق ،غیهی آادهل
تی ید و عا ق شد ده ماتیاسی و فیایندهاق اب ر س ح نخبواب و تا هاسهم تهه عن،هیق
تعیین تنند از تیبیم را تالید میتند.
تعییف لینا و استپاب از تیبیم نا ی ده تعاریف آبلی و تها انهداز اق مهیتبط دها مشهیوعیم
مشها رژیا ماتیاتی و حمایم نویشی از اب و عا ده اب اسم .ابها از تعبیهی ماتیاسهی
«ده میاده تنها دازق ر شهی» 1استفا میتننهد و معتقدنهد ماتیاسهی تیبیهم شهد اب نها
ماتیاسی اسم ته ر اب ،هیچ ی از دازیویاب سیاسهی مهها ،احهااب ،منهافع سهازماب یافتهه،
نییوها و نها ها ،ت،ار نتنند دیاق ستیادی ده آدر  ،جایواینی دهیاق فیاینهدهاق ماتیاتیه
1. Dankwart A. Rustow
2. Habituation
3. The Only Game In Town
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وجا

ار و هیچ نها سیاسی یا یوهی ،مدعی وتاق اآدام و تنشهاق سیاستومارانی تهه دهه

شیا ماتیاتی انتخاب شدند ،نباشد .ماتیاسی زمانی ده تنها دازق ر شهی تبدیل مهیشها
ته ده لحاظ یایش ،اتیییم جامعه ماتیاسی را دهتیین نظهام سیاسهی تهه دایهد حهاتا شها
ددانند و ده لحاظ رفتارق ،هیچ دازیوی سیاسی عمد اق سعی نتنهد ولتهی را تهه دها انتخادهاتی
ماتیاتی روق تار امد اسم ،سینواب ساز و ولم ناچار نباشد تمام منادعش را ده مبارز دها
یو هاق غیی ماتیاتی اخت،ار هد .ده لحاظ آانانی نیا تمام هیو هها و احهااب حا هی ر
جامعه داید دیامازند تضا ها و اختالفها را روب آااعد و هنرارهاق ماتیاتی حل تنند و دهه
این شیا عا نمایند (لینا و استپاب.)5 6881 ،
لینا و استپاب معتقدند دیاق اینته سه س ح تیبیم ،نویشی ،رفتارق و آانانی ،تیتیب شاند
و ماآعیم ماتیاسی را ده عنااب تنها دازق ر شهی تضمین تنند ،هنج عی هه دایهد یتهدیوی را
تقایم نمایند جامعه مدنی ،جامعهق سیاسهی ،حتامهم آهاناب ،یاانسهاررق ولتهی و جامعهه
اآت،ا ق (لینها و اسهتپاب .)1-65 6881 ،تعامهل تارامهد ایهن عی هههها دها یتهدیوی ،تیبیهم
ماتیاتی را ممتن میساز .
از نظی اشمیتی ،تیبیم ماتیاتی  ،فیاینهد تغییهی شهتل تیتیبها عار هی و غیهی اساسهی،
هنرارهاق محتاطانه و را حلهاق مشیوطی اسم ته ر خهالل همار از اآتهدار یایی دهه سهاق
روادط همتارانه و رآادتی ظاهی شد اند؛ رواد ی ته ده طار آادل اعتما ق شهناخته شهد انهد ،دهه
طار منظا اعمال میشهاند و افهیا و مرماعههههایی میهل شههیونداب و سیاسهتمداراب تهه ر
حتامتویق ماتیاتی مشارتم ارند ،ده ار اوطلبانه ،ابها را می مییند .ا ی ایهن فیاینهد
اغاز شا  ،رژیا ماتیاتی ر حاز هاق سیاستومارق و نقشهاق خار ،نها ینه خااههد شهد و
ده شهیونداب اطمیناب می هد ته رآادم دیاق ت،یف مقام و یا اعمال نفاذ من،فانه خااهد دا و
ده سلسلهاق آادل یش دینی از نتایج محدو میشا (اشمیتی .)4 6881 ،از نظی او ماتیاسهی
زمانی تیبیم میشا ته لارالیسا اجتماعی و سیاسهی ر غالهب یو ههاق ذق نفهع و احهااب
سیاسی دیوز تی داشد.
دهطار تلی معنایی ته ده تیبیم نسبم می هیا ،دستوی ار ده جایی ته هستیا( یهد ا
تریدی ما) و جایی ته ده اب نظی اریا( افق هنرارق ما) .اشدلی 6مینایسد ا ی دخااهیا دهدانیا
1. Schedler
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وآتی نایسند اب مختلف از تیبیم ماتیاتی

سخن می ایند ،ردار ق چه چیاق حیف مهی-

زنند داید ده جایی ته ابها ایستا اند ،ده جهایی تهه مهیخااهنهد دیونهد یها از رفهتن دهه انرها
خا ارق می تنند ،دنوییا؛ داید نظی تنیا ده نقاف ناخاشایند یها م لهاب دهیاق انهها ر میهاب
وآ بی ته اآتدار یایی و ماتیاسی یشهیفته 6دهه اب شهتل مهی هنهد (اشهدلی.)14 6881 ،
زمینههاق تریدی و افقهاق هنرارق متفاو ژوهشویاب سبب شد اسم ته تعییف تیبیهم ،از
مف هامی تلی ده جها مختلف تاسعه یادد .از ی سا دقهاق ماتیاتیه  ،1اجتنهاب از شتسهم
ماتیاسی1و اجتناب از فیسایش تدریری 4ماتیاسیهاق ناظهار م هیل شهد و از سهاق یوهی
تعمیق ماتیاسی ،5سازمابیادی ماتیاسی 1و تتمیل ماتیاسی.1
 .3-3سطوح و ابعاد تثبیت دموکراتیک از نظر دیاموند
ده لیل تاجه یاماند ده ادعها و سه ال مختلهف ر تیبیهم ماتیاتیه  ،ر ایهن آسهمم
اشار اق ده مضماب دحث او خااهیا اشم .از نوا یاماند تیبیم ر و دعد ،هنرارهها و رفتهار،
و سه س ح نخبواب ،سازمانها و یو ها و تا می م ،رم می هد.
 .4-1-1سطح نخبگا

ر دارتیین سه ح ،نخبوهاب تشهار ،ت،همیا سهازاب ممتهاز ،رهبهیاب

سازمانی ،فعارب سیاسی و شتل هند اب افتار ،ر سیاسم ،ولم ،اآت،ها و جامعهه هسهتند.
نخبواب ده لیل آدر و نفاذ دی تناسب خا  ،نه تنها ر رفتار دلته ر داورهایشاب ،دیاق ثبها
و تیبیم ماتیاسی دسیار اهمیم ارند .هنرارها و عقاید نخبوهاب معمهارً مهها هسهتند ،زیهیا
همان ار ته رادی ال می اید احتمال اینتهه نخبوهاب ،اراق سیسهتمی آیهق و اسهتا انه از
داورهاق سیاسی داشند و این داورها ،رفتار ابها را هدایم تند دیشتی اسم؛ انها ر ههی مهار ق،
نف اذ دیشتیق دی رویدا هاق سیاسهی ارنهد .نخبوهاب ،وراق آهدر مسهتقیا خها دهی وآهایع و
ت،میما سیاسی ،نقش تعیین تنند اق ر شتل ا ب ده فیهن سیاسهی و مشهخک تهی ب
رفتارهاق مناسب و نامناسب ایفا میتنند.
1. Advanced Democracy
2. Democratic Survival
3. Avoiding Democratic Breakdown
4. Avoiding Democratic Erosion
5. Deepening Democracy
6. Organizing Democracy
7. Completing Democracy
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 .4-1-2سطح میانی ر این س ح احااب ،سازمابها و جنبشها آهیار مهی یینهد تهه عقایهد،
هنرارها ،و الواهاق عمل خا را ارند البته ممتن اسم این الواها ر میاب تمامی اعضا ده ی
شتل نباشد .تنشویاب جمعی جهم ییقهاق متفاوتی را نسهبم دهه ماتیاسهی اشهتار مهی-
سازند .ی حاب سیاسی لیبیال یا سازمانی از وتال و ماتالب دیاق فا از حقاق دشی ،ده انه-
اق متفاو از حادی سیسخم و داآیماند از ور اآتدار یایی یا سازماب جدایی طلب آهامی دهه
ماتیاسی می نویند و دا آاانین اب سی و تار ارند .عالو دهی ایهن ،ر حهالی تهه ممتهن اسهم
نخبواب ،دازیویاب جمعی را رهبیق تنند ،ایهن تنشهویاب هیورتاً التهاام و تعههدا رفتهارق و
هنرا رق یتساب دا رهبیانشاب ندارند .ممتن اسم یه سهازماب یها اتحا یهه تمتهی متمایهل دهه
م،الحه یا مدارا دا یو مخالف داشد .ابها ممتن اسم دشد تحم تنتیل رهبیانشاب داشند یا
دالعتس ،ده شیا اق تمیتاز ایی شد عمل تننهد .ر ههی هار  ،تها حهدو ق تهه دهه عنهااب
تنشویاب جمعی دا اعضاق دسیار و تاتتی ها و اهداف منسرا ،عمل میتنند ،رفتار و عملتهی
ابها یامدهایی دیاق ماتیاسی ده همیا ار .
 .4-1-3سطح توده مردم ر این س ح تیبیم زمانی نمایاب میشا تهه اتیییهم آهاطعی از
شهیونداب دهاور اشهته داشهند تهه ماتیاسهی ر ا هل ،دهتهیین شهتل حتامهم و همچنهین
مناسبتیین نا حتامهم دهیاق تشهار انهها ر اب زمهاب اسهم .ر سه ح رفتهار تها  ،تیبیهم
ماتیاتی نیازمند ر خشانم ،تقلب ،تیور و دی آانانی ده میاده اداارهاق عا ق تنش سیاسهی
اسم .ماتیاسی حتی زمانی ته تعدا رأق هند اب اندک اسم ،آادل تیبیم اسم .ماتیاسهی
زمانی نمیتاا ند تیبیم شا ته حمایم تنند اب احااب رآیب ر منازعه آدر  ،متهیر یتهدیوی
را دتشند و تیور تنند ( یاماند.)11 -18 6888 ،
ده طار خال ه میتااب ده چند نتته ر دی اشم یاماند از تیبیم اشار تی  .نخسهم اینتهه
تیبیم ماتیاتی ی فیایند اسم .وم ،روب این فیایند ،دازیویاب سیاسی رژیها ماتیاتیه
( ر س ح نخبواب و تا ها) حامل ویژ یهاق اب هستند .سام تاآع ایهن اسهم تهه نخبوهاب و
تا ها  ،ده اظهار و ادیاز ر ایم و ماافقم ستی نسبم ده مشیوعیم نظام مشیوطه ،دهه جهاق
تیویج را حلهاق اآتدار یایانه ،دپی ازند.
دا استفا از نظییا یاماند ،لینا و استپاب ،و اشمیتی  ،تیبیم ماتیاتی ر ایهن ناشهتار
انسهته مهیشها  .معهیفههاق ا هلی
معا ل مشیوعیمیادی عمیق و ستی رژیا ماتیاتی
چنین مشیوعیتی عبارتند از مییش آااعهد و ارزشههاق ماتیاتیه
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رسمیم شناختن ازا قهاق مدنی از ساق نخبواب ،دی هاارق انتخادها ازا  ،عا رنهه و مهنظا،
رآادم ،تنتیل مدنی دی نییوهاق نظامی و جلا ییق از مداخله ابها ر سیاسم.
 -6جامعه مدنی و تثبیت دموکراتیک :نظریه ،امید یا واقعیت
نواهی اجمالی ده مرماعه ا دیا و م العا حاز ماتیاتیااسیاب نشاب می هد ته دخش
آادل تاجهی از اثار و ژوهشها ق ماجا ردار مار ده ماتیاسی و تیبیم ماتیاتی  ،تمیتا
خا ی دی افعال ،او ا و فیهن سیاسی نخبواب ده عنااب تار ااراب ا لی و ههدایمتننهد اب
ماتیاتیااسیاب ارند .تیبیم ماتیاتی ر تعدا زیا ق از این اثار مح،هال و دیاینهد نههایی
اجما م یاب نخبواب حاتا ردار آاانین نظام ماتیاتیه اسهم (دهیاق میهال ر.ک دهه دیتهاب،
انتی و هیولی6881 ،؛ اشمیتی و تارل6886 ،؛ فیلد ،هیولی و دیتاب ،6880 ،دشیییه .)6194
ا یچه تی یدق ر نقش مها نخبواب ر وراب تیبیم وجا ندار  ،اما ابها تنها دهازیویاب ایهن
حنه نیستند .نقش افییناب فیایند تیبیم ماتیاتی  ،فقط افیا  ،خاا ر س ح نخبواب خاا
ر س ح تا ها ،نیستند .تعدا ق از نها ها میل سازمابهاق غیی ولتی ،اتحا یههههاق ترهارق،
انرمنهاق حیفهاق ،یو هاق تار یق ،انرمنهاق زناب و مانند ابها ،ته هدفشاب سهازماندهی
تنش جمعی اسم ،تامالً ر این فیایند تأثیی مارند .ر واآع سها آادل تاجهی از اهمیهم عامهه
می م دیاق تیبیم ماتیاتی از این فیض ناشی میشا ته عامهه مهی م دها سهازماندهی خها
هماار از این دخم و فی م دیخار ارند ته ده وسیله اعتهیاض و مبهارز دها ارزشهها و عملتهی
غیی ماتیاتی ماجا  ،ده ا الل و یشیفم رژیاهاق ماتیاتی تم تننهد .ایهن سهازمابها
ته ر جامعه مدنی فعالیم میتنند ،دا دیاب مشتال و نیازها ،ده مقامهاق انتخاب شد  ،هشدار
می هند و ده مشتال میداف ده تاستیها و عیاب ماتیاتی اشار مهیتننهد .هاهی اوآها
جامعه مدنی تنها اداار شناسایی چنین مشتال و مسائلی اسم.
سازمابهاق جامعه مدنی میتاانند دا دیآیارق ارتباف از طییق رسهانهههاق جمعهی یها جلهب
تاجه مستقیا مقاما منتخب دا اداارهاق مختلف ،جایوا ما اعا میداف ده ماتیاسهی را ر
دینامه و ستارتار سیاسی ولم دار دبیند و ده ابها اولایم دخشند .فعالیهم جامعهه مهدنی ر
حاز هایی میل مدیییم عمامی ،یا حقاق دشی ته ظاهیاً نخبواب تمایلی ده عمل ر اب ندارنهد،
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نمانه اق از ایهن انهه آهداما اسهم .مایتهل فهالی و دهاب ا وار ز )6881( 6ر ایهن خ،هار
مینایسند جامعه مدنی فعال از طییق دسیج مقاومم مدنی ر دیادی ولم اآتدار یا ،یش دینهد
ماتیاسی خااهد دا  .یاماند نیا ر اثار متعد خا ده طار مف،ل ده نقهش جامعهه مهدنی ر
مهار اعمال آدر ولمهاق ماتیاتی و نیا ماتیاتیا تی ب ولمههاق اآتهدار یا ی اختهه
اسم (ر.ک ده یاماند.)6888 ،
 .6-3رابطه جامعه مدنی و تثبیت دموکراتیک در ادبیات
دیرسی راد ه جامعه مدنی و تیبیهم ماتیاتیه نیازمنهد چهارچادی تواریه

اسهم تهه از

نظییه هاق ماجا ر و حاز ماتیاتیااسیاب و جامعه مدنی اسهتفا تنهد و دتاانهد دهه رک
اینته چوانه و تحم چه شیای ی جامعه مدنی ده تیبیم ماتیاسهی مهیانرامهد ،تمه تنهد.
جامعه مدنی یچید ی خا ی ار و اهی نقشهاق متناآضی ایفا میتند .داید از سا انوارق
یا مبالغه ردار اب اجتناب تی  .جامعه مدنی ده میاده ی اداار تحلیلی داید از نوا ههاق ارمهانی
و خیالی ور داشد و ر زمینهاق عینی ،واآعی و تاریخی آیار دویی تا شناخم رسهتی از نقهش
اب ر تاسعه ماتیاسی امتانپمیی ی .
شاید دتهااب اثهی تاتایهل« ،1تحلیهل ماتیاسهی ر امییتها» ،را نخسهتین م العهه تریدهی
ماتیاسی ر زند ی واآعی انسم .او ده نبال شیوطی اسم ته ماتیاسی را داثبا میتند و
این را ر جامعه مدنی سیزند و هاشیار و نها هایی میدیند ته از آدر تمیتا ز ایی میتننهد
(ر.ک ده تاتایل .)6191 ،تاتایل معتقد دا ولم ده میاده ی سازماب دهطار ذاتهی دهه سهمم
تمیتا راند میشا موی اینته نییوهاق اجتماعی ،این یایش را تحم تنتیل و نظار خها ر
اورند ،ر غیی این،ار نتیره طبیعی ،رژیمی استبدا ق خااهد دا  .انچه نییوهاق اجتمهاعی را
آا ر می ساز چنین تأثییق اعمال نماینهد سهازماب یهافتن انهها ر آالهب نها هها ،انرمهنهها و
اجتماعا مدنی اسم .ارنسم لنی 1و رادی اتنام 4نیا خط فتیق تاتایل را نبهال تهی انهد.
ر نوا تاتایل و لنی جامعه مدنی مع اف اسم ده شبتهاق از انرمنها تهه نماینهد عالیهق و
منافع ماجا ر جامعه و مسهتقل از ولهم هسهتند (ر.ک دهه تاتایهل6191 ،؛ لنهی.)6884 ،
1. Michael W. Foley & Bob Edwards
2. Tocqueville
3. Gellner
3. Putnam
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ایی ر نظی ابها جامعه مدنی لالهاق جا ویی علیه شمناب جدید و آدیا ماتیاسی اسهم.
اتنام نیا دی انرمنهاق مدنی و سیاسی تأتید مهیتنهد .طبهق اسهتدرل او ،اجتمها مهدنی دها
ارزشها ق مشارتم ،دیادیق ،همتهارق ،اعتمها و مهدارا ،تهه ر سهازمابهاق اجتمهاعی ترسها
مییادد ،مبناق ماتیاسی اسم ( اتنام.)80 6881 ،
همچنین دیتهام ر دیاب ریل اهمیم زند ی انرمنی دیاق ماتیاسی مهینایسهد زنهد ی
انرمنی جایی اسم ته ر اب سیراسمتیین شتل ماتیاسهی را تریدهه مهیتنهیا ،جهایی تهه
میتاانیا ردار سیاسمها و اآداما یو خا ده دحث و تبا ل نظی دپی ازیا و ر اجیاق ابها
دا ها مشارتم تنیا .او ا امه می هد لیل یوی اهمیم ،نقشی اسهم تهه سهازمابهاق جامعهه
مدنی میتاانند ده واس هق تضمین اسخوایی و مسؤولیم مییق ولم ر دیادی شهیونداب ،ر
جهم ارتقا ویژ یههاق ماتیاتیه ولتهها ایفها تننهد .افهاوب دهی ایهن ،انشهها ،مهار هها و
نویشهاق می م از طییق یو ها و انرمنهایی ته تشتیل می هند ،تاسعه مییادهد و ایهن امهی
ده غناق هی چه دیشتی حاز عمامی تم میتند (دیتهام.)15 6198 ،
این نظییه ها ته هموی ده اهمیم زند ی انرمنی و جامعهه مهدنی دهیاق ماتیاسهی اشهار
ارند ،حامل الهاماتی امید دخش دیاق ژوهشهویاب ماتیاتیااسهیاب و میاحهل مختلهف اب ،دهه
ویژ میحله تیبیم ،دا ند .تاسعه این نظییا و عملیاتی سازق مفاهیا ا هلی انهها دهه اآتضهاق
و عیم جهاب معا ی ،ده ژوهشویاب تم مهیتنهد راهتهارق عملهی دهیاق تیبیهم و تاسهعه
ماتیاتی ارائه هند.
ادعا این تاسعه مع اف دا ده ساختار رونی جامعه مدنی و محیط دییونی فعالیم نها ها و
سازمانهاق جامعه مدنی ،اعا از ولم و نظام دین المللی و نا مناسهباتی تهه جامعهه مهدنی دها
ابها دیآیار میتند.
 .6-3ساختار درونی :جامعه مدنی دموکراتیک
مفهام جامعه مدنی نشاب هند این واآعیم اسم ته دیاق حفه ماتیاسهی ،جامعهه دایهد
اراق تشتلها ق انا انی داشد ته ددوب اتتا ده ولم ا ار شاند ،تنها ر این ار میتهااب
ده محدو شدب آدر ولم امیدوار دا  ،تهارتی ق تهه انتظهار مهیرو جامعهه مهدنی ر ور
تیبیم انرام هد ،یعنی تعا ل دخشیدب ده آدر ولم ر عین همتارق دا اب .امها شهیطی ر
اینرا وجا

ار  .این تشتلها نه تنها داید مستقل داشند ،دلتهه رزم اسهم سهازماندهی رونهی
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ابها ماتیاتی

داشد .ا ی دخشهاق مختلف جامعههاق دهی اسهاس مشهی یتتاتارمندانهه ا ار

شاند ،ماتیاسی ر س ح ولم نیا آاام نخااهد یافم (دیتهام و دایل.)55 6111 ،
اهی ت،ار از جامعه مدنی دا مفیو اتی هنرارق ردار م لادیم ی زند ی انرمنهی ،تهه
طیفدار ماتیاسی و مدنیم اسم ،امیخته میشا  .این ماجب غفلم از این مسأله میشها تهه
جامعه مدنی هماار ارمابهاق ماتیاتی را نبال نمهیتنهد و هاهی ممتهن اسهم همسها و
همیا یایشها ق اآتدار یایانه دیخی نظامهاق سیاسی ی  .تمام جاامهع مهدنی یها نها ههاق
جامعه مدنی یورتاً ردی ییند تارتی هاق ماتیاسی ساز نیسم .لما اب نا جامعه مهدنی دها
تیبیم ماتیاتی ارتباف ار ته خا ماتیاتی اسم .شااهدق وجا ار ته نشاب می هد
جاامع سازماب یافته و مرهاق وجا اشتهاند ته ر عین حال دسیار آ بی شهد دا نهد و لهما
اآبالی ده رویهها و ا ال ماتیاتی نشاب نمی ا ند (وایمن و همتاراب.)10 1001 ،
دی اساس متاب مختلف ،جامعه مدنی زمانی ماتیاتی اسهم تهه متشهتل از نها ههایی دها
تمایا ساختی و تارتی ق داشد و دتااند تیفیمهاق مار نیاز سیسهتا را تالیهد و مبا لهه تنهد.
نها هاق ماجا ر این حاز داید ده انهاق ماتیاتی عمل تنند ،دهه تیهی یایهی و تنها
(ارزشها ق ماتیاتی ) احتیام دومارند و انها را میاب اعضاق خا و ر س ح جامعهه سهتیش
هند و تیویج نمایند .همچنین یورق اسم ده ار ییح یها همنی م البها میدهاف دهه
ماتیاسی سیاسی را ر دینامههاق خا دونرانند و دیاق تأمین ابها و داز شدب دیشهتی فضهاق
سیاسی دی ولم فشار دیاورند (ر.ک ده تامیوا و مارا6899 ،؛ یاماند6888 ،؛ اشمیتی.)1001 ،
دیخار ارق از ارزشهاق ماتیاتی و مدنی روب سازمابهاق جامعه مدنی مستلام عااملی
اسم اول سازمابها ق جامعه مدنی داید ر امار اخلی خا  ،فیاینهد ت،همیا سهازق و انتخهاب
رهبی اب ،ماتیاتی داشند .وم ،اجااق جامعه مدنی ،دایژ انرمنها دایهد اههداف و روشههایی
روشن و معین اشته داشند و مسائل خار را نبال تنند .سهام ،نهها ق شهدب سهازمابها دهی
انداز مها اسم .ی سازماب تارتی ق جامعه مدنی داید نها ق شدب تارامهد اشهته داشهد دهه
عبار یوی داید تناسبی میاب آاانین و آااعد رسمی و رفتار و عملتی واآعی ده وجا اید.
ویژ ی یوی جامعه مدنی ماتیاتی  ،تیی یایی اسم .هیچ سازمانی نبایهد مهدعی داشهد
ته تمامی اناا منافع تمام اعضاق اب را نمایند ی میتند .ر ماآعیهم دهد مهدیییتی یها سها
استفا از حقاق روب و دییوب سازماب ،ساختار تیی یایانه سازماب جامعه مدنی ،این امتهاب
را فیاها می تند ته سازمانی جدید جایوهاهی مناسهب دیادهد و تارتی ههاق خها را دهه انرهام
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دیساند .ر واآع ماهیم ماتیاتی

جامعه مدنی دستوی ار ده ستی ق لارالیسمی ته ایرا

میتند .این تتیی ده یو هاق اخلی تم میتند ماجا یم خا را حف نمایند و ابها را دهه
ستیش و تاسعه همتارق و تمیین مماتی دا یویاب تیغیب میتند.
ویژ ی چهارم ،تیاتا و غلظم جامعه مدنی ماتیاتی اسم .ر ی جامعه مهدنی متهیاتا،
مشارتم ،ا اهی ،فعالیمهاق اجتماعی افاایش مییادد و ده فعال تی شدب جامعهه مهدنی تمه
میتند ( یاسارق.)11 1066 ،
جامعه مدنی داید حاوق مرماعهاق از حاز هاق عمهامی خا مختهار داشهد تهه روب ابهها
انرمنها و نها هاق مدنی دتاانند ده امار خا سی و ساماب ددهند و منافع اعضاق خها را هاس
ددارند .این حاز ها داید ر ستیس عمام داشند و امتاب حضار و مشارتم عامه ر ابها وجها
اشته داشد .ماتیاسی ددوب وجا شهبته سهتی اق از انرمنههاق اجتمهاعی ا هارً ممتهن
نیسم .هیچه فشار انرمنها ستی تی و یچید تهی شها  ،ماتیاسهی ختهه تهی و اسهخ هاتی
میشا  .از این رو دسیارق از نایسهند اب انرمنهها را ا هل سهاماب دخهش نظهام ماتیاتیه
میشمارند (دشیییه .)114 -111 6191 ،لینا و استپاب ها من تأتید دی نقش جامعهه مهدنی
ازا و ایا ده عنااب یتی از شیوف رزم تیبیم ماتیاتی  ،استدرل میتنند ته تاسعه جامعهه
مدنی و تغیییشتل شهیونداب ده عامالب تنش سیاسی ،فقهط از طییهق نها ههاق جامعهه مهدنی
امتانپمیی اسم (ر.ک ده لینا و استپاب.)6881 ،
طبقهدندق و اناا سازمابهاق جامعه مدنی نیا اهمیم ار  .ر ی سهته دنهدق ،یامانهد
انااعی را دی میشمار انرمنهاق اآت،ا ق ،سازمانهاق فیهنوهی (مهمهبی ،آهامی ،اشهتیاتی)،
امازشی و اطالعاتی ،منفعم مبنا (اتحا یههاق ترارق ،یو هاق حیفههاق) ،تاسهعهاق ،ما ها
محار و ر نهایم یو هاق مدنی (جنبشهاق تا اق و تظاهیا ) .او از مفهام دازار ایدئالاژی
نیا استفا میتند تا رسانههاق جمعی مستقل ،مخازب فتیق ،انشوا ها ،انتشارا و ماننهد اب
را تعییف تند (ر.ک ده یامانهد .)6888 ،یامانهد ،همییش مشهیوعیم ماتیاسهی و حتامهم
آاناب از ساق این سازمابها را شیف اثیدخشی ابها ر تیبیم ماتیاتی می اند.
 -5کارکردهای جامعه مدنی برای تثبیت دموکراتیک
ده دیاب اشمیتی ،هسته معماق تیبیم ر مرماعهاق از نها هها آهیار ار تهه سیاسهتمداراب
ردار اب تاافق ارند و شهیونداب مایل دهه حمایهم از اب هسهتند .ایهن نها هها تهار اار چنهد
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تارتی

ستی و نسهبتاً متهداخل ر جههم تیبیهم ماتیاسهی ر میحلهه سها مار هسهتند.

یاماند فهیستی دا سیا محار دیاق جامعه مدنی ر فیایند تیبیم ارائه میتند
 . 6تارتی دازرسی و محدو تی ب اولین و ماتیاتیه تهیین تهارتی جامعهه مهدنی ،تنتهیل
آدر ولتی اسم ته ر جامعه اعمال میشا  .س از فیایند مار ده ماتیاسی ،ایهن تهارتی
ولم ،تنتیل و تیغیب ولهم دهه

جامعه مدنی ردی ییند دازرسی ،نظار  ،و مهار تی ب آدر
اسخوایی ر دیادی آاناب و انتظارا عمامی اسم.
 . 1تارتی ماتیاسی سازق این تارتی ده جامعه مدنی تم میتند متمهل احهااب سیاسهی
ر افاایش مشارتم سیاسی و تارامدق سیاسی ،همچنین مهار ههاق ماتیاتیه شههیونداب
داشد.
 .1جامعه مدنی ده میاده میدی سازمابهاق جامعه مدنی دیاق اجهیاق ارزشههاق ماتیاتیه و
تیویج اب ر میاب شهیونداب دسیار یورق هستند.
 .4سازماب ا ب تانالهاق چند انهه ایهن تهارتی دهه هیو ههاق محهیوم جامعهه میهل زنهاب،
اآلیمهاق آامی و نژا ق ،تم میتند و ابها را ردی می یی تا ده آهدرتی سهم یادنهد تهه
یش از این ،انها را ر مرماعه و فیایندهاق ت،میا سازق ولتی دارتی نپمییفته اسم.
 . 5تارتی تعمیق ماتیاسی ده منظار نرا از مییاث اآتدار یایی ،ده حداآل رسهاندب زنریهی
روادط حامی یورق اهمیم ار .
 . 1تارتی ده عنااب ساختارق غنی و تیهی یایانهه جامعهه مهدنی غنهی و تیهی یایانهه دها
اآت،ا ق نسبتاً تاسعه یافته ممتن اسم تضا سیاسهی یهد ا هها و جههم یییههاق مختلهف
جامعه را ده حداآل دیساند .دا دیامدب سازمابهاق ما ا محار می مهی از هیو ههاق مهمهبی،
آامی و مانند اب ،ستارتار ماتیاتی جدید یدا میشا و شهتافهاق تهاریخی ر محی هی
ازا تی مار دحث آیار می ییند.
 . 1استخدام و امازش رهبیاب سیاسی جدید دا حمایم دنوا هاق دین المللی ،یوههی خهار از
سازمانهاق جامعه مدنی ر ولمهایی ته ده تاز ی ماتیاتی شهد انهد ،مهأماراب و ناما ههاق
انتخهادی تشههارق یهها محلههی را دهها معیارههاق هنرههارق اسههخوایی عمههامی و شههفافیم ،وراق
مهار هاق تتنیتی و اجیایی ،امازش می هند و تیدیم میتنند.
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 .9روشن ساختن اهداف ماتیاسی سازق سازمابهاق دیطیف ناظی دی انتخادا جامعهه مهدنی
ده لیل نقش خا ر ممانعم از تقلب انتخاداتی دیاق حفه و حمایهم از تیبیهم ماتیاتیه ،
یورق و دسیار رزم هستند.
 .8ت ازیع و انتشار اطالعا ده جامعه این تارتی جامعه مدنی ماتیاتی ده شههیونداب تمه
میتند ر یوییق جمعی منافع و ارزشها و فا از انها آدر یدا تنند .سازمابهاق مستقل
جامعه مدنی اطالعا را از طییق رسانههاق چا ی و دایژ وب سایمها ،منتشی میتنند.
 .60ترهیا و رساندب اطالعا جدید دیاق ستیادی ده ا الحا اآت،ا ق سهازمابهاق جامعهه
مدنی ،جامعه را نسبم ده ا الحا اآت،ا ق م لاب دیاق ماتیاسی ا ا میسهازند ،همچنهین
دا ولم همتارق و اهی اوآا دیاق سیاسمهاق اآت،ا ق جدید همفتیق مینمایند.
 .66تارتی میانری یق و م،الحه نقش یوی جامعه مهدنی دهیاق تیبیهم تهی ب ماتیاسهی
اسم.
 .61جامعه مدنی نییومند ،میتااند دا عالیق متفاوتی میهل مبهارز دها فقهی ،تقایهم تشهاورزق،
حمایم از حقاق دشی و ازا ق هاق مهدنی ،تاسهعه رفها اجتمهاعی و غیهی  ،تهار تنهد و مبهانی
اجتماعی ماتیاسی را مستحتا تند.
 .61تارتی نهایی جامعه مدنی ،نتیره مافقیم واز تارتی دارسم .جامعه مدنی نییومنهد از
طییق«تقایم مسؤولیم ،اسخوایی ،شهمال ،تارامهدق و از ایهنرو مشهیوعیم رژیها سیاسهی،
احتیام شهیونداب ده ولم و التاام میبم ده اب را ده همیا ار ( یاماند.)148 6888 ،
این تارتی ها را ر مرما مهیتهااب دهه هار چههار محهار سهتی و نسهبتاً متهداخل
دینامهریاق و تعیین ستار تار ،امازش و تیدیم ،همتارق و مشارتم و ر نهایم تأمین منبعهی
دیاق ددیلها و انتخابهاق سیاسی جدید ،خال ه نما  .دیایند این فعالیمها ،تسب مشهیوعیم
دیاق رژیا ماتیاتی  ،نها ینه شدب اب و ر نهایم وام و تیبیم ماتیاسی اسم.
جامعه مدنی دا شناسایی مشتال و عیاب احتمالی و م البه ا الحا  ،میتااند اولایمهاق
ستارتار سیاسی را مشخک تند .همچنین سازمابهاق جامعه مدنی از طییق تهارتی جامعهه
مییق و امازش فضایل مدنی ،ماایهاق فضهایل ماتیاتیه (مشهارتم ،تسهاهل و مشهار ) را
تعلیا می هند و ده ماتیاسی تم میتنند ده «تنها دازق ر شهی» تبدیل شا  .دعهالو ایهن
سازمابها میتاانند دا دیانویختن افیا ده مشارتم سیاسی ،دهه هایهم سهازق ابهها دها جامعهه
سیاسی تم

تند .سازمابهاق جامعه مدنی میتاانند نقش احااب سیاسی را ر تشایق مهی م
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ده مداخله ر سیاسم ،دایژ دهه عنهااب رأق هنهد اب ر انتخادها  ،تتمیهل نمایهد .مشهارتم
سیاسی ،مشیوعیم و نها ینه شدب حتامم ماتیاتی
تیبیم اهمیم زیا ق ارند.

را تقایهم مهیتنهد ،امهارق تهه دهیاق

گفتار دوم :دولت ،نظام بین المللی و ظرفیتهای دموکراسی ساز جامعه مدنی
 -3دولت و جامعه مدنی
جامعه مدنی ر خأل عمل نمیتند .هی انه تأثیی مارق و فعالیم جامعه مهدنی ر دسهتیق
از امتانا و محدو یمهاق اخلی و خارجی ار می یهی تهه ولمههاق ملهی ر اخهل و
دازیویاب فیاملی ده وجا اور اند .ده لحاظ اخلی ،عهالو دهی آهاانین رسهمی حمایهم تننهد ،
تاانایی جامعه مدنی ر جهم تیبیهم ماتیاتیه دشهد وادسهته دهه ولهم و اسهتیاتژقهاق
نخبواب حاتا اسم .ولمها داید نقش همتارق و نظارتی جامعه مدنی را دپمییند و دها انهاب دهه
عنااب تانالهاق ترمیع و دیاب منافع عمامی و وزنه تعا ل آدر ولتی ،تعاملی سازند اشهته
داشند.
حاز وسیع وظایف ولمها سبب میشا ابها زماب یا منادع تافی دهیاق تهأمین و تضهمین
تمام نیازهاق رفاهی شهیونداب خا نداشته داشند لما این مسؤولیمها را ده سازمابهاق جامعهه
مدنی منتقل میتنند .جامعه مهدنی دها تهارتی یهارق رسهانی خها  ،مشهتال انها اب را ر
ایینتیین س ح ممتن و ر نتیره رآادم سازمابهاق مار اعتما ولهم حهل مهیتنهد .ایهن
عملتی  ،من تاهش هاینههاق ولم ،اعا از مها ق و غیهی مها ق ،احتمهال دهیوز چالشههاق
جدق و دحیابهاق اجتماعی ،سیاسی و اآت،ا ق را تا حد آادل تهاجهی تهاهش مهی ههد و دهه
افاایش مشیوعیم منری میشا ته دیاق فیایند تیبیم ،یورق اسم.
یاماند معتقد اسم جامعه مدنی میتااند ر تنتیل ،نظار و مهار تهی ب اعمهال آهدر و
اسخوا نوه اشتن اب ایفاق نقش نماید .این تارتی فسا سیاسی را ،تهه ر ماتیاسهیههاق
نا ا فیا یی اسم ،تاهش می هد ( یاماند .)140 6888 ،جامعه مدنی میاآب اسم انچهه ولهم
انرام می هد ر امتدا رویه و روالهاق ماتیاتی داشد .افاوب دی این میتااند سا استفا از
اآتدار اجیایی و تقنینی را ده چالش دویی و سیاسمهاق خا سیانه تحمیلی ولم را ده حهداآل
دیساند .جامعه مدنی اراق ظیفیتی اسم ته ولم را وا ار نماید اسخواتی ،شفاف تهی و نسهبم
ده عمام مسؤول تی داشد و ا ی چنین شا  ،مشیوعیم ولم تقایم میشا .
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سههازمابهاق جامعههه مههدنی ،رهبههیاب سیاسههی اینههد را تیدیههم مههیتننههد .تسههانی تههه ر
فعالیمهاق چنین یو هاق مداخله ارنهد ،مهیامازنهد تهه چوانهه مهی م را سهازماب هنهد و
تحیی تنند ،دینامه ها را تبلیغ نمایند ،تضا ها را فی،له هنهد و اتحها ایرها تننهد .دهه ایهن
تیتیب افیا یا می ییند ده طار مؤثی ده چالشهاق سیاسی دپی ازند.
ده طار تلی و ده لحاظ نظیق جامعه مدنی چهار تارتی میتهاق ر راد هه دها ولهم انرهام
می هد حفاظتی ،مشیوعیمسازق ،مشارتتی ،و انسرامی -ا غامی .ادتدا اینته جامعه مهدنی ر
مقادل رشد نظار ولم و نفاذ آدر ولم دی حاز ههاق عمهامی غیهی سیاسهی و حهاز ههاق
خ،ا ی تار حفاظم را انرام می هد .جامعه مدنی همچنین منبهع اجتمهاعی آهدر سیاسهی
ماتیاتی اسم .جامعه مدنی ترمیع و تا انهداز اق هاینش منهافع اجتمهاعی تعیهین تننهد
آدر سیاسی را نمهایش مهی ههد .ایهن تهارتی ارتبهاف نا یتهی دها مسهأله مشهیوعیم ار .
مشیوعیم ماتیاتی زمانی ظاهی میشا ته افیا تشهتیل هنهد اجتمها دهه دحهث ردهار
ما اعا و مسائل دپی ازنهد و ارا و خااسهم خها را از طییهق نها ههاق سیاسهی اجتمهاعی
طیاحی شد دیاق اسخوایی و ده رسمیم شناختن اآتدار جمعهی جامعهه ،دیهاب تننهد(تاهن،
.)11 6885
ده این تیتیب جامعه مدنی ته استقالل یو هاق اجتماعی تشتیل هند خا را تضهمین و
اسدارق و از استقالل خا ر دیادی ولم حفاظم مهیتنهد ،ر چههارچادی آهانانی تهه ولهم
فیاها تی اسم ،تنها شالا دیاق مشیوعیم ماتیاتی اسم.
جامعه مدنی امتاب ستیسی اساب شهیونداب را ده حاز عمامی ،مشارتم مهدنی و مداخلهه
ر امار عمامی و دهطار دالقا فیایندهاق ت،میا ییق ،تسهیل میتند .سیانرام جامعه مهدنی
و زند ی انرمنی اب محی ی را داجا میاور ته فیض مهیشها انسهرام اجتمهاعی ،همییش
متقادل ،یاندهاق تعلق و ده ها یاستوی اجتماعی تالید میتنهد تهه دهه یتپهارچوی و ا غهام
سیاسی نظامند میانرامد.
از ساق یوی ،فعالیم جامعه مدنی نیا نبایهد سیسهتا را تهدیهد تنهد .ر ا دیها تیبیهم،
همچ ناب ته جامعه مدنی ده نظار دی ولم فیاخاانهد مهیشها  ،تلایحهاً از ایرها چالشههاق
وییاب تنند داز اشته میشا  .دیاق میال از نظی والناور ،6م البا جامعه مدنی تا اب جا آادهل
1. Valenzuela
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حمایم هستند ته ماجب اشفتوی آادل تاجه یا دیها ز ب و ع وجا نشاند .ده اعتقها او ایهن
تیتیبا  ،زمانی ته دیاق تمام افیا میتبط ،دا حهداآلی از سیاسهی شهدب آادهل رک انهد ،دهیاق
تسهیل تیبیم ماتیاتی مناسهب تهیین مهیداشهند (والنهاور ر دیتهی .)59 1004 ،ر واآهع
تیبیم ماتیاتی از طییق جامعهه مهدنی م لهاب اسهم ا هی خااسهتههها ،نیازهها و م البها
اجتماعی ،از طییق روندهاق آادل یشدینی و مییفته شد  ،تنتیل و ا ار شاند.
 -3جامعه مدنی و زمینه خارجی
زمینه خارجی اغلب ده عنااب نییوق حمایم تنند از نها ها و سازمابهاق جامعه مهدنی ر
جهم ماتیاتی سازق یها تیبیهم ماتیاتیه عمهل تهی اسهم .ایهن شهتیبانی ر آالهب
تم هاق مالی ،ا مازشی و خدماتی ،ر دسیارق از ماار ده افهاایش ظیفیهم جامعهه مهدنی ر
تیبیم ماتیاسی منری شد اسم .دینامه عمیاب سازماب ملل متحد ،6دان جهانی 1یها اتحا یهه
ارو ا  1فعالیمها و دینامههاق را ده این منظار انرام ا و تدوین تی اند (دهیاق میهال ر.ک دهه
روق6889 ،؛ نایدو1009 ،؛ اسچالم .)1001 ،ستیش اید ماتیاسی ر س ح جهاب ،افهاایش
تعدا ماتیاسیها ،اآبال فیهن سیاسی جهانی ده سمم اماز هاق ماتیاتیه  ،ههی یه دهه
ناعی تااب تأثیی مارق جامعه مدنی را ر س ح ملی و ر جهم تیبیم ماتیاسی ،افاایش می-
هد دا این حال نباید از نقش مداخله جایانه دعضی از دازیویاب خارجی و اختالرتی ته ر جییاب
تحار و تغیییا سیاسی تشارهاق مختلف ،غفلم تی  .مداخالتی ته اهی نه تنها هامی ر
مسیی ماتیاسی تلقی نمیشاند دلته تقایم تنند دنیا ها و ارتاب اآتدار یایانهه ر تشهارهاق
یوی هستند و ده سیتاب نییوهاق ا الل طلب و هااخاا تغییی منری میشاند.

1. UNDP
2. World Bank
3. European Union
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نتیجهگیری
تیبیم ماتیاتی از چالشهاق اساسی ماتیاسهیهاق ناظههار دها سهاختارهاق تهاریخی،
اجتماعی ،اآت،ا ق و فیهنوهی متفهاو اسهم .ا دیها ماتیاتیااسهیاب و تیبیهم شناسهی ر
جستراق شناسایی شیوف علی تیبیم ماتیاتی و تاجه دهه میهیا نظهیق متفتیانهی ماننهد
تاتایل ،ده جامعه مدنی روق اور اند .این یایش ته تاانسم دا افهاو ب مالحظهاتی دهی غنهاق
مییاث نظیق فاق دیافااید ،جامعه مدنی ماتیاتی و فعال را ر زمی شیوف علّی رزم ،و البته
نه تافی ،تیبیم ماتیاسی آیار می هد .هی چه جامعه مدنی ،فعالتهی ،تیهی یاتهی ،سیشهار از
منادع ،نها ینه شد تی و ماتیاتی تی داشد و ده شتل مؤثی و تارامدتیق ،تنش ر روادهط میهاب
خا و ولم را تاازب دخشد و تعدیل تند ،احتمال اینته ماتیاسی تداوم یادهد و تیبیهم شها
دیشتی اسم.
همچنین از انرا ته ارزشهاق مشتیتی میاب و دهین ماتیاسهیهها وجها ار تهه امتهاب
تفاق هنرارهاق م،الحه ،مماتی و همتارق را ر جامعه مهدنی فهیاها مهیتنهد ،از تضها هاق
دییونی جلا ییق میتند و ده تدوام لح و ارامش ر روادط میاب تشارها تم میتند.
جامعه مدنی ماتیاتی  ،من انرام تارتی ههایی از جملهه تعیهین سهتار تهار سیاسهی،
تیویج ارزشها و ا ال ماتیاتی  ،همتارق دا ولم و نظار دی اعمال آهدر ولهم ،امهازش
مهار ها ق مدنی ده شهیونداب و تیدیم رهبیاب سیاسی ،البته دا تاجه دهه نقهش ولهم و عامهل
خارجی ،امتاب تیبیم ماتیاتی را تحقق میدخشد.
ر اینرا تأتید میتنیا ته تأیید مفیو ا میداف ده جامعه مدنی ،مانع ت،دیق تارامهدق و
آدر تعیین تنند هاق اآت،ا ق ،سیاسی ،و فیهنوی مار دحث ر ور ههاق مشهته نیسهم
حتی ا ی چنین فی یاتی متضمن این نتته داشند ته جامعهه مهدنی واسه هق عاملیهم تعیهین
تنند هاق یوی از تاسعه اآت،ا ق لیپسم ( )10-11 6898تا فیهن سیاسی اتنام ()6881
اسم .دا این حال شااهد تریدی مختلف از نها ها و محافل ژوهشی میل میتا م العها جامعهه
مدنی جابهها تینا ،6نشهاب هنهد نقهش جامعهه مهدنی ر سهتیش و تیبیهم ماتیاسهی ر
تشارهاق ر حال تاسعه و تشارهایی اسم تهه فازههاق اول و وم ماتیاتیااسهیاب را تریدهه
تی اند و دیاق ورو ده میحله تیبیم تالش میتنند (ر.ک ده سارماب1004 ،؛ روتهاناا1004 ،؛
)1. Center for Civil Society Studies (John Hopkins University
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لینا و استپاب .)6881 ،چنین آدرتی نیازمند تاجه و دیرسی دیشتی از ساق ژوهشویاب اسم تها
سازتار تأثیی مارق تارتی ها و نها هاق مختلف جامعه مدنی ر تیبیم ماتیاسی هی تشار دها
تاجه ده تفاو هاق خار ابها اشتار ی .
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
امییاحمدق ،هاشن

( .)6196جامعه سیاسی ،جامعه مدنی ،توسعه ملی .تهیاب نقش و نوار.

اردالستی ،انتانی ( .)6198دموکراسی ،تیجمه حسن میتضاق .تهیاب اشیاب.
دشیییه ،حسین ( .)6191گذار به دموکراسی .تهیاب نوا معا ی.
دشیییه ،حسین ( .)6119توسعه سیاسی و جامعه مدنی .تهیاب علام ناین.
دشیییه ،حسین ( .)6190درسهای دموکراسی برای همه .تهیاب ماسسه ژوهشی نوا معا ی.
دیتهام ،یاید ( .)6198دموکراسی ،راهنمای نوآموز ،یو متیجماب .تهیاب مرد.
اتنام ،رودی ( .)6190دموکراسی و سنتهای مدنی ،تجربه ایتالیا و درسهایی برای کشورهای
در حال گذار ،تیجمه محمدتقی لفیوز .تهیاب روزنامه سالم.
تاتایل ،التسی شارل هانیق ( .)6191تحلیل دموکراسی در آمریکا ،تیجمه رحمماله مقدم
میاغهاق .تهیاب انتشارا علمی فیهنوی ،چ وم.
تانیتس ،فیاب و همتاراب( .)6191اعتماد و جامعه مدنی ،تیجمه محمدتقی لفیوز .تهیاب ژوهشتد
م العا فیهنوی و اجتماعی.
چاندوک ،نییا ( .)6111جامعهق مدنی و ولم کاوشهایی در نظریه سیاسی ،تیجمه فییدوب
فاطمی و وحید دار ی .تهیاب نشی میتا.
ال ،رادی الن ( .)6118درباره دموکراسی ،تیجمه حسن فشارتی .تهیاب شییاز .
ساجا ،امین ( .)6194جامعه مدنی در جها اسالم :چشماندازهای معاصر ،تیجمه فییدوب ددر اق.
تهیاب نشی و ژوهش فیزاب روز.
شاهناشی ،مرتبی ( .)6191جامعهشناسی دموکراسی و استبداد :مقدمهای بر جامعهشناسی
سیاسی .تهیاب ف،ل نا.
فا لی ،محمد ( .)6198موانع ساختاری تحکیم دموکراسی در ایرا  ،ترکیه و کره جنوبی .تهیاب نی.
تدیار ،محمدعلی ( .)6191گذار به دموکراسی ،مالحظات نظری و مفهومی .تهیاب ام نا.
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