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 چكيده
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 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. ٭



 مقدمه

جامعه مدنی و دموکراسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ هر زمان مطالبات دموکراتیک مردمی افزایش یابد، 
دنبال آن به اند که آنچهگیرد. ایران در این مورد استثنا نیست و از زمانی که مردم دریافتهگفتمان جامعه مدنی نیز رواج می

ر تاند و هر زمان پایه دموکراسی قویبردهره امور یعنی دموکراسی است به لزوم متشکل شدن پیهستند مشارکت در ادا
 نظر رسیده جامعه مدنی نیز گستره بیشتری یافته است.به

های زنان. های جامعه مدنی در ایران دو مورد بنا به دالیلی حایز اهمیت بیشتری است: اصناف و تشکلدر میان تشکل
وند و شهای قابل بررسی کار جمعی اجتماعی محسوب میظ تاریخی مقدم بر جامعه مدنی هستند و از نمونهاصناف به لحا

تواند گویای نقاط ضعف و قوت جامعه مدنی در ایران باشد. اصناف در بازه مورد تحقیق، یعنی پس ها میفراز و نشیب آن
اند و به شهادت تاریخ، در انقالب مشروطه و رد شدهصورت متشکل در معادالت سیاسی ـ اجتماعی وااز مشروطه ـ به

و ساختار غیرحکومتی  2اند. اصناف با کارکرد دوگانه اجتماعی ـ اقتصادیای را بازی کردهتحوالت پس از آن نقش ویژه
واهی خهای زنان اصوالً زاده مشروطهگذارند. تشکلخود در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی بر تصمیمات حکومت تأثیر می

نظر از جنسیت به نوعی تحت تاثیر قرار و بیداری مردم ایران هستند و مناسبات تمام افراد جامعه را اعم از زن و مرد صرف
ها در حال حاضر به حدی گستردگی یافته اند که از جمله مسایل شهروندی مانند. این تشکلدهند و محدود به زنان نمیمی

و دغدغه مشترکی محسوب می شوند که افراد جوامع ملی و محلی را به ار می روند جهانی و جامعه مدنی جهانی به شم
  8زنند.جامعه مدنی جهانی گره می

یافتگی ، میزان توسعه4هاهای فعالیت آندر این تحقیق تالش بر این بود با دو شاخص تعداد نهادهای مردمی فعال و سال
دلیل نبود آمار های آماری مشخص شود، ولی این هدف بهمستند به دادهجامعه مدنی در ادوار پس از مشروطه در ایران 

 منسجم جز در مورد احزاب و تأکید تحقیق بر نهادهای غیرسیاسی ممکن نشد.
 . جامعه مدنی چیست؟1

عنوان مجموعه از جامعه سیاسی به لئون دوگیبا گسترش روزافزون نهادهای واسط امروز کمتر کسی با شنیدن تعریف 
رد و نه بکند؛ رکنی که نه الزاماَ فرمان مینبرداران، خأل رکن سومی را در آن احساس نمیدربرگیرنده فرمانروایان و فرما

 جامعه مدنی شامل»است؛ از جمله هگل بر این باور است که دهد. تعاریف گوناگونی از جامعه مدنی ارائه شدهفرمان می
ی اشود که در خارج از ساخت سیاسی و قضایی حکومت قرار دارد و ذاتاً حوزهمی مناسبات اجتماعی و خانوادگی میتما

نظر بندی دوگانه جامعه مدنی ـ حکومت است. بهرسد هگل قائل به یک تقسیمبه نظر می«. از فردگرایی نامحدود است
ه مناسبات مالکیت خود را از جامعه باستانی قرون وسطایی واژه جامعه مدنی در قرن هجدهم ظاهر شد وقتی ک»مارکس 

امروز[ جامعه مدنی »]نویسنده دیگری معتقد است:  5«.آیدرهانیده بود. جامعه مدنی به این معنا فقط به همراه بورژوازی می
ماعی، های اجتشای است که در آن کشمکماند. حوزههایی است که پس از تعیین و تجزیه دولت باقی میشامل همه حوزه

دورکیم  6«.کوشد آن منازعات را از طریق وساطت یا سرکوب حل کندشوند و دولت میاقتصادی و ایدئولوژیک واقع می
 تواند یک عامل بازدارنده باشد که از منافع توده افراد در جامعه مدنی منفک شدهدولت وقتی می»نویسد: در این باره می

                                                           
 کنند و این به معنای غیر انتفاعی نبودن صنف نیست.. کارکرد اصناف هدایت امور اعضایی است که فعالیت اقتصادی می2

ــکل از زنان  Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). از جملـه نمـادهای این تحول انجمن فراملی   8 متشـ
 باشد.روشنفکر جهان سوم می
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ته نباشند. فقط وقتی یافگیرند کامالً توسعههای ثانویه که بین فرد و دولت قرار میفتد که گروهاباشد و این وقتی اتفاق می
افظت توانند از حقوق افراد محای در برابر دولت بسازند میکنندهها به قدر کافی نیرومند باشند و عامل متعادلاین گروه

کننده نظارت شهروندان بر حکومت جامعه و حکومت و تأمینبنابراین دورکیم جامعه مدنی را نهاد واسط بین  1«.کنند
 داند. می

می ای از زندگی عمودر تحقیق حاضر نیز برداشت اخیر مورد پذیرش است؛ با این تعریف که جامعه مدنی محدوده
ولی خارج از حیطه حکومت است و نقش نهاد واسط میان جامعه )زندگی خصوصی افراد( و حکومت را با محوریت 

کند و از طریق نهادهای غیر سیاسی، ناسودبر و غیر حکومتی )مردم خاسته( شهروندان را در برابر ارکرد نظارتی بازی میک
و تنها به دنبال تأثیرگذاری بر قدرت و انسانی  8کند. عمل جامعه مدنی معطوف به قدرت نیستحکومت نمایندگی می

 ر فرهنگ جامعه و حفاظت از شرافت انسانی در برابر حکومت است. گذاری بکردن رابطه حکومت و جامعه به هدف تأثیر
میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه رفت و برگشتی برقرار است؛ به این معنا که جامعه مدنی در حرکت رفت، منجر 

ر ادامه . دکندشود و دموکراسی در بازگشت جامعه مدنی را تقویت میبه دموکراتیک شدن رابطه شهروند و حکومت می
و در نتیجه گسترش حیطه جامعه مدنی، زمینه مشارکت معنادار شهروندان در ابعاد گوناگون و تحقق واقعی حق تعیین 

شود و به عبارت دیگر تکمیل نواقص دموکراسی اکثریتی با سوق دادن آن به دموکراسی مشارکتی برطرف سرنوشت می
و در نتیجه گسترش نظارت شهروندان بر حکومت، توسعه بخش گردد. از طرف دیگر در اثر گسترش جامعه مدنی می

شود. به همین دلیل از اواخر دهه هشتاد میالدی و روشن شدن لزوم کاستن از حجم حکومت و هم خصوصی تضمین می
 ثعنوان نماینده شهروندان در این مثلسازی رابطه حکومت، شهروندان و بخش خصوصی، جامعه مدنی دوباره بهزمان بهینه

-مانند زنان، از جمله مهم 1های اقلیتویژه در مورد گروهای یافت. در این شرایط توانمندسازی جامعه بهکنندهنقش تعیین

 ترین کارکردهای جامعه مدنی است.
بندی کند. کسانی که قائل به تقسیمای به جامعه دیگر تفاوت میارکان جامعه مدنی انواع مختلفی دارد و از جامعه

 های فشار وها، گروهها، سازمانهای اجتماعی، گروهحکومت ـ جامعه مدنی هستند، تمام نیروها، طبقات، جنبش دوگانه
دلیل برخی اندیشمندان، از جمله هگل، حتی خانواده را به 10دهند.ها را در درون جامعه مدنی قرار میهای نماینده آنانجمن

رسد چنین دیدگاهی منجر نظر میبه 11دانند.اجتماعی، یک نهاد مدنی می جایگاهش در تولید و بازتولید الگوهای روابط
به درآمیختن زندگی خصوصی و عمومی و بازتولید شکلی از فئودالیسم شود و از طرف دیگر مثالً در جامعه ایرانی اساساً 

خصوصی، جامعه مدنی و  گانه، حوزهخانواده نقش چندانی در تولید الگوهای اجتماعی ندارد. اگر قائل به تقسیم سه
ای هحکومت باشیم و جامعه مدنی را نهاد واسط حکومت و مردم بدانیم اجزای این بخش عبارت خواهند بود از: اتحادیه
 هایکارگری، مراکز مستقل مذهبی، ان.جی.او ها، کانون وکالی دادگستری، نظام مهندسی، نظام پزشکی، انجمن

 ها.های فرهنگی و مانند اینهای مستقل، انجمنها، اصناف، رسانهها، محالت، تعاونیدانشجویی، جنبش
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 . در این خصوص تنها استثنا احزاب است که به دنبال کسب قدرتند و همین ویژگی باعث شده بسیاری معتقد به غیرمدنی بودن احزاب باشند.8

ــمیم1 ــت و زنانگیری. در تعریف اقلیت و تمیز اقلیت از اکثریت، ترکیبی از معیار عددی و میزان تأثیرگذاری در تص اظ معیار دوم در با لح ها واجد اهمیت اس
 باشند.های اقلیت میبسیاری از جوامع از جمله گروه

 .882. بشیریه، پیشین، ص 10

11. Meidinger, Errol E. "Law Making By Global Civil Society: The Forest Certification Prototype", Paper Prepared 

For The International Conference On Social And Political Dimensions Of Forest Certification, University Of 

Freiburg, Germany, June 20-22, 2001, pp. 6-7. 



-است. سازمان)ان.جی.او( متجلی شده  12های غیردولتییافته شهروندان، در قالب سازماناَشکال جدید تعامل سازمان

تماعی به فعالیت اجعنوان کنشگران های افقی اجتماعی، بههای غیردولتی با طراحی بستر اجتماعی غیررسمی در قالب شبکه
ایی ههایی دارد از جمله داشتن شخصیت حقوقی، ساختار غیر حکومتی )با شاخصسازمان غیردولتی ویژگی 18 پردازند.می

مانند استقالل مالی از حکومت، منشا غیر حکومتی، عدم عضویت افراد حکومتی به عنوان مقام حکومتی(، هدف 
های دیگر این نهادها از ویژگی 14بودن عضویت و ساختار درونی دموکراتیک.غیرانتفاعی، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه 

است که در کنار دارا بودن شخصیت حقوقی، سازمان غیردولتی را صرف نظر از محتوای فعالیت آن به « یافتگیسازمان»
 15کند.مایز میهای مطالعات جمعی و ... متهای سنتی کار گروهی خیریه یا گروهعنوان یک قالب جدید از صورت

همزمان با گسترش گفتمان جهانی  16المللی فعال باشند.های غیردولتی ممکن است در سطح محلی، ملی یا بینسازمان
اند و در سطح جهانی نمایندگی شهروندان در جایگاه جدیدی در جامعه مدنی جهانی یافته های غیردولتیشدن، سازمان

ه در هایی مانند استانداردسازی فنی )به ویژسازی حقوقی در زمینهو حتی در قاعدهاند تحقق مطالباتشان را برعهده گرفته
 سازمانی در تشکیالت چندملیتی قواعد مربوط به داوریای تولید، حقوق بشر، قواعد میانحوزه محیط زیست(، قواعد حرفه

 11المللی و ... فعال هستند.بین
 
 های مدنی در ایران . وضعیت تشکل2

عنوان یک های مدنی در تحقق حق تعیین سرنوشت، بسیاری از اسناد حقوق بشری آن را بهکارکرد تشکلدلیل به
اند از جمله ماده بیستم اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده بیست و دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق به رسمیت شناخته

 هم کنوانسیون حقوق کودک. به تبع این اسناد در ایرانماده هشتم میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده پانزد
دم حقوق مر»است. متمم قانون اساسی مشروطه در شده های مردمی در متون قانونی به رسمیت شناخته هم وجود تشکل

ند در شکه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباها و اجتماعاتیانجمن»داشت: در اصل بیست و یکم مقرر می« ایران
کند وص مقرر میخصتمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این 

ر این زمان بدیهی است که د«. های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشندباید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدان
های آن مانند مردمی، غیر انتفاعی و داوطلبانه بودن شده نیست ولی بر ویژگیان شناختهاصطالح جامعه مدنی در ایر

اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با عبارت مشابه مقرر کرده است:  18است.همکاری تاکید شده 
شده آزادند، مشروط به ای دینی شناختهههای اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت»

این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را 
 «.ها مجبور ساختها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنتوان از شرکت در آننمی

م زمان با ورود دیگر مفاهینظام اجتماعی ـ حقوقی ما دارند و همای طوالنی در های مدنی سابقهبه این ترتیب، سازمان

                                                           
 اند.تر است ولی این نهادها به سازمان غیردولتی معروف شدههای غیرحکومتی دقیقدر گفتمان حقوق عمومی اصطالح سازمان 12

، 28، ش. 6، ســال رفاه اجتماعیمحیطی در ایران، های زیســتهای غیردولتی با نمونه ســازمانیابی کارکرد ســازمان. عبدالهی، احمد و ایمان، محمدتقی، ارز18
 .211، ص 1885

، صــص  41تحقیقات حقوقی، ش. ، مجله «های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایرانجایگاه و ماهیت حقوقی ســازمان ». رک. دولت رفتار، محمدرضــا، 14
401-812. 
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 .84-21، صص. 1886المللی ابرار، چاپ یکم، مطالعات و تحقیقات بین

 .81. همان، ص. 16

11. See: Keane, John, Global Civil Society?, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 9. 
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رغم به اند. ولیشدههای قانونی به رسمیت شناخته مدرن مانند پارلمان، حاکمیت قانون، آزادی، تفکیک قوا و ... در متن
ر آشتیانی است. منوچهنیافته گذشت بیش از صد سال از گذار از نظام مطلقه به مشروطه، کماکان جامعه مدنی در ایران قوام 

. عدم رشد مناسبات تولیدی اقتصادی و ضعف 1شمارد: نایافتگی جامعه مدنی در ایران را برمیپنج علت تاریخی در توسعه
. وجود 2ت؛ اسنیروهای مولد اجتماعی و فقارت وجه تولید آسیایی که مناسبات اجتماعی و سیاسی را با وقفه مواجه نموده 

. ورود خرافات 8است؛ دت سرکوبگر و فعال سلطنتی که قانونمندی و آگاهی اجتماعی را متالشی کرده نظام درازم
اش بینی مردم که نتیجهویژه شعر در جهان. رواج تصوف عوامانه از راه ادبیات و به4ضدعقل به تعقل توده ملت ایران؛ 

. رواج 1. تبلیغ حکومتی تعبدگرایی و انجماد؛ 6ر ساله؛ . استمرار فقر و جهل سه هزا5نگری است؛ گرایی و تاریکابهام
توان به علل ناکامی در توضیح مورد دوم، قوام نیافتن جامعه مدنی را می 11دیدگاه جبرگرایانه صفوی بر دوام حکومت.

و نیز  ( داردکار گروهی نسبت داد که ریشه در اقتدارگرایی تاریخی و گریز از هر چارچوبی )اعم از قانون و برنامه و ...
بدیهی  20.کندرا به عنوان الزمه ایجاد گروه نابود می« پذیرش تفاوت»فردمحوری )نه فردگرایی( نامحدود افراد که زمینه 

دولت مدرن  گیریشود. به این ترتیب به رغم شکلاست در فقدان نهادهای مدنی، اقتدارگرایی بیش از پیش تقویت می
است، تا جایی که حتی پس از به وجود آمدن دموکراسی لرزان مشروطه ون فراهم نشده در دوران صفوی، جامعه مدنی تاکن

  21توان از وجود معنادار و مؤثر جامعه مدنی سخن گفت.و بعدها تغییر شکل حکومت به جمهوری نیز به سختی می
ها، واگذاری شورا پس از انقالب اسالمی عالوه بر تصریح قانون اساسی بر آزادی تشکل، مباحث تشکیل و تقویت

ها مسؤلیت به مردم، محدودسازی حکومت، تقویت بخش خصوصی اقتصادی و تعاونی در کنار بخش دولتی و مانند این
در قانون اساسی و دیگر قوانین که همگی داللت بر پذیرش گسترش نقش مردم در اداره امور در نظام سیاسی جمهوری 

ش جامعه مدنی نیستیم. اولین مانع اساسی بر سر راه نظام اجتماعی پس از اسالمی ایران دارد ولی کماکان شاهد گستر
لیل است. به دهای مذکور بوده انقالب اسالمی نبود دیدگاه نظری علمی مشترک برای اجرایی و عملیاتی کردن آرمان

له حکومت، قرار ها در ارتباطی شفاف با دیگر اجزای نظام اجتماعی، از جمهمین محدودیت اساسی است که سازمان
ت که اسها به لحاظ کمی و کیفی دچار اشکاالت ساختاری است. این ابهام باعث شده های آنندارند و مجموعه فعالیت

به  22د.المللی بپردازنهای رایج در سطح بینبرداری مدلهای غیردولتی به گرتهفعاالن مدنی و مشخصاً داوطلبان سازمان
ای های از نهادهای اجتماعی )اعم از انجمناری از نهادهای غیردولتی و درصد قابل مالحظهعنوان توضیح درحال حاضر بسی

رسند؛ یعنی صرف مردمی بودن، به ثبت می 28خیریه و مذهبی و ... غیر از احزاب و مطبوعات( تحت نام سازمان )یا سَمن(
عالیت های غیردولتی، جواز فساختاری سازمانهای بدون بررسی انطباق یا عدم انطباق فعالیت مورد نظر با دیگر ویژگی

ظاهراً صورت جامعه مدنی به الگوی  24تحت عنوان سازمان غیردولتی است و از طرف دیگر به منظور اعمال نظارت یکسان
های انجمن»که الگوهای کار اجتماعی دیگری مانند است. در حالیهای مردم نهاد و مطبوعات محدود شده سازمان

گیری مستقل از های غیردولتی، از نظر مالی، اعضا و تصمیمهای داوطلبانه مانند سازمانوجود دارد. انجمن «داوطلبانه
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 است.« نهادسازمان مردم»است و مخفف در متون رسمی ذکر شده NGOمعادلی است که برای « سمن». ظاهراً 28

ــازمـان 24 ــود. این ننهاد در دو مرحله پیش از آغاز فعالیت و روند فعالیت نظارت میهای مردم. بر سـ د زیر هایی ماننهادها ابتدا ملزم به گرفتن پروانه از ادارهشـ
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تر به عالوه به لحاظ ساختاری به مراتب ابتدایی 25ها ممکن است انتفاعی باشند؛کنند ولی بر خالف آنحکومت عمل می
ان سازمانی مانند هیات موسس، هیات مدیره، مجمع، بازرس و ... های غیر دولتی هستند و الزاماً ارکو بازتر از سازمان

های مذهبی و خیریه که یکی از انواع نهادهای مردمی است و در ایران ریشه در ندارند. در نتیجه این اختالط، انجمن
زاری لی که برگهای غیر دولتی هستند؛ در حافرهنگ ملی و مذهبی جامعه دارند ملزم به تبعیت از ساختار مدرن سازمان

ن ها و نیز ناهماهنگ با انتظار مخاطبانشان باشد. به ایتواند نامنطبق با کارکرد آنای میمجامع عمومی و فعالیت هیات مدیره
توانند به ایفای نقش تاریخی بپردازند و هم با گفتمان و ابزارهای سنتی مانع از توسعه فرهنگ ترتیب هم خود نمی

شوند و این همه ناشی از نبود دیدگاه نظری علمی مدرن میعنوان یک نهاد مدرن یا حتی پستههای غیردولتی بسازمان
 است.

 
 ترین نهاد جامعه مدنیمثابه سنتی. اصناف به3

گیری دولت مدرن و حتی از صدر اسالم جامعه مدنی وجود داشته است که برخی معتقدند در ایران پیش از شکل
رسد اصناف صرف نظر از درستی یا نادرستی این گزاره به نظر می 26ومت خودکامه است.همان حوزه رها شده توسط حک

باشند و پس ایجاد این الیه واسط کارکرد خود را منطبق با وضعیت جدید بازتعریف تر از جامعه مدنی داشتهای کهنسابقه
 اند. کرده

 نظام حقوقی صنفی سه ویژگی اصلی دارد:

 . غیرموقتی و اجباری بودن عضویت )بر خالف نظام سندیکایی(؛1 

 . غیر حکومتی بودن و اداره توسط هیئت مدیره مستقل؛ 2 

  21. ترکیب نظام حقوقی از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی8

درن در مگذاری حقوقی است. در دوران پیشاهای مدنی سابقه قاعدهتفاوت بسیار مهم اصناف و دیگر انواع تشکل

ذارِ گاروپا اصناف و نهادهای مشابه نقش مهمی در ایجاد و تضمین قاعده حقوقی داشتند. با تشکیل دولت مدرن، رکن قاعده

شده توسط جامعه را تأیید کرد. دولت مدرن تدریجاً به سمت انحصار صالحیت حکومتی بسیاری از این قواعد ساخته

اخر قرن هجده میالدی فرض بر این قرار گرفت که حکومت تنها منشا مشروعیت گذاری پیش رفت، تا جایی که تا اوقاعده

  28قاعده حقوقی است.

های بلند قدمت در ایران است. ریشه اصناف بنابر نظری پس از ظهور اسالم و پس از ظهور صنف یکی از تشکل

طبقات  ترین مواضع اصناف وبه قدیمی« فاالصرسائل اخوان»قرامطه و بنابر نظر برخی دیگر، ادوار پیش از اسالم است. در 

در عهد صفویه اکثر اصناف ناگزیر بودند مدت یا نوبت معینی را برای سلطان به بیگاری بپردازند.  21است.ها اشاره شده آن

پرداختند. در این هایی که از بیگاری معاف بودند در عوض وجهی به نام خراج به شاه میآن»نویسد: می و. ژ. شاردن
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از  …گیران، درویشان و ها، ماماها، معرکهها، حجامها، سلمانیدوران، برخی از اصناف مانند طبیبان، غساالن، حمامی

های مشتمل بر معافیت اتفاقی یا موقت بعضی اصناف بر دیوارهای مساجد پرداخت مالیات معاف بودند. هنوز لوحه

رسد تا آن دوران اصناف نظر میبه 80«.مع اصفهان باقی استگوهرشاد مشهد، مسجد جامع یزد، مسجد شاه و مسجد جا

هراً از اند. ظاآمدههای مذهبی کمتر گردهم میاند و جز در اعیاد و عزاداریصورت تشکیالتی و منظم فعال بودهکمتر به

 اند.تهنداششده و نقش مشارکتی و حمایتی قابل توجهی عنوان ابزاری جهت گرفتن مالیات استفاده میاین نهاد به

های محلی شهرهای بزرگ است. این اصناف کدخدایانی )رئیس صنف پیش از انقالب مشروطه از جمله سازمان

اغل های میان صنف خود و مشبردند تا تفاوتکار میای بههای ماهرانهصنف( غالباً انتخابی و گاه موروثی داشتند و روش

، شاگردان و اعضای صنف خود را حل و فصل کنند. اعضای اصناف دیگر را مشخص کنند و اختالفات میان استادان

انه، خکردند؛ قهوهکردند؛ موازین و مقررات شغلی را در مورد اعضا اجرا میشاگردان را از میان بستگان خود استخدام می

کار عت خود بهگرمابه، بازار، زورخانه و حتی گورستان خاص خود را داشتند و رموز خاصی برای حفظ اسرار فن و صن

های یک نهاد رغم متشکل شدن و برخورداری از بسیاری از ویژگییعنی به 81ای بودند.بردند و در مجموع جوامع بستهمی

ند از کنترین ویژگی را که همان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت است ندارند و بر عکس تالش میجامعه مدنی، مهم

اف سازی( به انزواطلبی اصنویژه عرفیخواهی و تحوالت پس از آن )بهنبش مشروطههر گونه ارتباطی به دور باشند. ج

د نظارت روپایان داد. با ایفای نقش بازاریان و تجار در انقالب مشروطه و گرفتن حق تشکل پس از انقالب انتظار می

گذاری هین نرخ کاال و مالیات قاعدصورت غیرحکومتی و از مجرای صنفی اعمال شود و اصناف بتوانند مانند قبل در تعیبه

یجه تر و در نتای شد برای اعمال محدودیت بر اصناف و اعمال محدودیت بیشکنند. ولی برعکس اجتماعی شدن بهانه

 تر.نارضایتی بیشتر و حضور سیاسی ـ اجتماعی گسترده

های از جمله اولین نمونه 82رد.ها سابقه طوالنی دانظارت مستقیم حکومت بر اعضای اصناف پیش از متشکل شدن آن

است که مخالفت شدید بازاریان  1805در آذر « های صنفیقانون الغای مالیات»رسمی محدودسازی پس از مشروطه، صدور 

ای اصناف به هرا برانگیخت. بعد از این دوره قوانینی برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت

ا و هها بود؛ برای مثال ماده سی و پنج قانون تشکیل شهرداریتاً شهرداری و انجمن شهر مجری آنتصویب رسید که عمد

وظایف انجمن شهر و قصبه به قرار زیر است:[ بند »]دارد: مقرر می 1828انجمن شهرها و قصبات مصوب چهارم مرداد 

.. بند پانزده( تصویب نرخ خواربار؛ بند پنج( رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف؛ .

 «. های کار و اقتصادهای عمومی و خدمات با موافقت وزارتخانهشانزده( تصویب نرخ سایر نیازمندی

به این ترتیب حل اختالفات درونی به رغم پیشینه تاریخی از صالحیت اصناف خارج شد. ماده سی و نه همین قانون 

های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و ( مراقبت در اجرای نرخ8ایف شهرداری[ بند از وظ»]دارد: چنین مقرر می

( تهیه و تکمیل 1ها ]است[... . بند فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن

نامه مجمع هیئت وزیران آیین 1888در آبان «. هامقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آن

فی نامه به منظور اصالح و بهبود امور بازرگانی و صنهای صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این آیینعمومی اتحادیه
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دی و اهای اقصها و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاهو تمرکز سازمان آن

 هایی که به تشخیص حکومت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویبهای حکومتی و شهرداری در تهران و شهرستاندستگاه

ست و سه موجب ماده بیتشکیل شد. سپس به« های صنفی و بازرگانیمجمع عمومی اتحادیه»موجب آن جمعیتی به نام و به

نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران نامه اجرای آن در تکمیل آیینآیین و 1888های بازرگانی مصوب هفتم دی قانون اتاق

زرگانی تحت های صنفی باهای صنفی بازرگانانی به تصویب وزارت اقتصاد ملی مقرر گردید انتخابات اتحادیهو اتحادیه

نفر  نظارتی مرکب از پنج عمل آید و به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمننظارت فرماندار تهران به

از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام کرده و به امانت و درستی معروف باشند تشکیل دهد که در انجام انتخابات 

ای مطابق بند شانزده نامهآیین 1884آن صنف نظارت نمایند. وزارت کشور به استناد ماده چهل و دو قانون شهرداری، در 

کل العملی اجرایی برای تشتصویب کرد که  در واقع دستور« های اصنافنامه اتحادیهآیین»تحت عنوان  از قانون مذکور

های صنفی و اصناف را تعیین کرد. کمیسیون خاص رسیدگی به های صنفی بود که تلویحاً ارتباط میان سازمانسازمان

دید و اصالحات انجام شده روی این الیحه توسط با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل گر 1850الیحه نظام صنفی در 

مجلس سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت. از این تاریخ سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور 

اق شود که در اولین جلسه اتای اداره میاتاق اصناف وسیله هیئت رییسه»ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. 

تشکیالت اتاق اصناف  88«.انتخاب مجدد آن بالمانع استشوند، اصناف از بین اعضا اتاق به مدت دو سال انتخاب می

کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون »کمیسیون نظارت بود. 

جمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل شهر، نماینده انو امور روستاها، نماینده انجمن 

ترکیب کمیسیون با عضویت چهار عضو حکومتی و ریاست «. شود و تصمیمات با دستکم چهار رأی معتبر خواهد بودمی

صوابی نوع است ها نامستقل است و با رأی مثبت این چهار عضو تصمیمات معتبر خواهد بود. نظارت مذکور ازیکی از آن

سنجی و رد تصمیمات اتاق دارد. با تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی است و ناظر اختیارات وسیعی در مصلحت

عهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به

اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار گردید شد. دارایی و تعهدات شورای عالی 

 جای نماینده اتحادیه بازرگانان وهای مربوط بهو همچنین از زمان تصویب قانون مذکور مقرر گردید نمایندگان اتحادیه

ت ناف را نماینده واقعی جامعه و مستقل از حکومتوان اصها را برعهده گیرند. بنابراین تا این زمان نمیوران وظایف آنپیشه

 فرض کرد.

 کند: عالوه بر صنف، پنج نهاد دیگر را هم تعریف می 1882قانون امور صنفی کشور مصوب 

رای انجام دادن اند، بفعالیت یکسان یا مشابهشخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای »اتحادیه: 

 «. گرددتشکیل میی مقرر در این قانون هاوظایف و مسؤلیت

رای های صنفی هر شهرستان بمدیره اتحادیهمجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیئت»مجمع امور صنفی: 

 «. شوداین قانون تشکیل میهای مقرر در انجام دادن وظایف و مسؤولیت

با هدف  های کشورامور صنفی شهرستانیسه مجامع شورایی است که از نمایندگان هیئت رئ»شورای اصناف کشور: 
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 «. گرددمیتقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل 

امع امور صنفی ها و مجهماهنگی بین اتحادیه کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد»کمیسیون نظارت: 

ی ها و مجامع امور صنفها و همچنین نظارت بر اتحادیهرات آنوظایف و اختیاهای دولتی در راستای ها و دستگاهبا سازمان

 «. شودتشکیل میهر شهرستان 

ها، لیه اتحادیهکریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برمنظور تعیین برنامههیئتی است که به»هیئت عالی نظارت: 

اف گردد و باالترین مرجع نظارت بر امور اصنیمهای نظارت تشکیل مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون

 «. کشور است

بنابراین اولین حلقه اتصال صنف به حکومت اتحادیه است، در درجه باالتر مجمع امور صنفی است که از نمایندگان 

و  یل جلساتطرز تشک ترتیب انتخاب هیئت رییسه مجامع امور صنفی، وظایف هیئت رئیسه،»ها تشکیل شده و اتحادیه

ط ای ]است[ که توسنامهها طبق آیینالزحمه خدمات آنحقهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع وتعداد کمیسیون

خواهد ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانینظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استاندبیرخانه هیئت عالی 

 یل این نهاد نظارت استصوابی دارد. بنابراین یکی از وزرا بر تشک 84«.رسید

 گردد: هر استان با ترتیب زیر تشکیل میهای ها و در سایر شهرستانهای مراکز استانکمیسیون نظارت در شهرستان»

امور رییس کمیسیون(؛ بازرگانی )های زیر: ها ـ مدیران کل یا رؤسای سازمانهای مراکز استاندر شهرستان -الف

نیروی انتظامی؛ رئیس شورای شهر؛ شهردار؛ رؤسای دادگستری. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دارایی. اقتصادی و 

 االختیار استانداری. مجامع امور صنفی؛ نماینده مطلع و تام

امور اقتصادی و دارایی. رییس کمیسیون(؛ بازرگانی )های هر استان ـ رؤسای ادارات: در سایر شهرستان -ب 

نیروی انتظامی؛ رییس شورای شهر؛ شهردار؛ رؤسای مجامع امور صنفی؛ دادگستری. اشت، درمان و آموزش پزشکی. بهد

  85«.االختیار فرمانداری یا بخشدارینماینده مطلع و تام

ود. روشن شموجب ماده پنجاه و سه همین قانون، هیئت عالی با ترکیبی شبیه کمیسیون در سطح وزرا تشکیل میبه

 که در سلسله مراتب متعدد نظارت بر اصناف نهادهای حکومتی نقش پررنگی دارد. است

 

 ترین نهادهای جامعه مدنیمثابه یکی از مدرنهای زنان به. تشکل4

ای اجتماعی هرا نوشت تاکنون، جنبش زنان یکی از فراگیرترین حرکت« انقیاد زنان»کتاب  استوارت میلکه  1861از 

سی های نژادی، مذهبی، سیاخواهی سیاهان، حمایت از حقوق کودکان، کارگران، اقلیتمانند برابریها است. دیگر جنبش

ا ای از جهان رشوند؛ ولی کمتر نقطهمی آورند و خاموشهایی به دست میو ... مدتی پس از ایجاد و طرح مسأله موفقیت

دویست  رغم گذشت بیش ازهمین دلیل جنبش زنان بهباشد. به توان نام برد که وضعیت زنان به سطح مطلوب رسیده می

های مشترک شهروندان شود و گسترده و فعال است و در حال حاضر به یکی از دغدغهشمرده می« جنبش»سال کماکان 

 است.در سطح جهانی تبدیل شده
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ی رابطه با نقش سیاساست. در در ایران، خروج اولیه زنان از حوزه خصوصی با تحوالت منجر به مشروطه گره خورده

 ـ اجتماعی زنان در ایران معاصر و از جمله در مشروطه سه دیدگاه وجود دارد: 

اند و اگر هم در گوشه و کنار تاریخ از آنان نخست، زنان در دوران معاصر همانند پیش از آن نقش چندانی نداشته

 رنگ است؛ای و کمسخنی باشد، حاشیه

است و اغلب آنان به ایفای نقش اند ولی این نقش مثبت و ارزنده نبوده ش داشتهدوم، زنان در تاریخ معاصر نق 

 اند؛ انگیز و روشنفکری غیردینی پرداختهسرایی، مفسدهحرم

چاپ  دلیل عدم دسترسی کافی به امکاناتاند، ولی این نقش بهکننده داشتهسوم، زنان در صد سال اخیر نقش تعیین

 است.  و نشر چندان برجسته نشده

های مذهبی و تحت تأثیر علمای اسالمی به میدان در دوران پیش از مشروطه، زنان عمدتاً به پاسداشت ارزش

تر از نقش زنان در جریان مشروطه به مراتب پررنگ 81و جنبش تنباکو است. 86گریبایدفآمدند؛ از آن جمله حادثه می

ای هدهند )که اطالع زیادی از آن در دسترس نیست(، در درگیریهای سری تشکیل میپیش از آن است؛ برای نمونه، گروه

ر متأثر از کنند. البته کماکان حضور آنان بیشتکنند و حتی مستقیماً با شخص اول مملکت مقابله میمسلحانه شرکت می

ینده اصفهان ق نمافرامین علمای مذهبی است. پس از پیروزی مشروطه، زنان برای اولین بار خواسته داشتن تشکل را از طری

طور کلی، موافق حضور ولی نگران در مجلس اول طرح کردند. نمایندگان به سه گروه مخالف حضور اجتماعی زنان به

از ایجاد فساد در جامعه و موافق حضور و مقابله با تشکل در فرض فسادانگیزی تقسیم شدند و در نهایت قانونی شدن 

الرعایا نماینده همدان بود که به دفاع از مشارکت سیاسی نمایندگان دسته سوم وکیل از جمله 88های زنان رأی نیاورد.تشکل

و اجتماعی زنان برخاست ولی نطق او که به تعبیر  یکی از علما وهن اسالم بود نه تنها مورد توجه واقع نشد بلکه در نشریات 

تخاباتی حق رأی را نیز به دست نیاوردند و بنابراین نامه انبه همین ترتیب زنان با ماده چهارده نظام 81هم انعکاس نیافت.

 توان گفت حرکات مردمی زنان نتیجه عینی برای آنان در پی نداشت.می

بالفاصله پس از بازدید شاه از ترکیه آغاز شد. مؤسسات آموزشی، به  1818اقدام رسمی برای بهبود موقعیت زنان در 

ها، سینماها در صورت قائل ها، هتلدختران گشودند. اماکن عمومی مانند کافهویژه دانشگاه تهران، درهای خود را به روی 

نان های فرهنگی که جایگزین انجمن زکردند. سازمانهای سنگین پرداخت میبایست جریمهشدن تبعیض جنسیتی می

اگر مقام  1814. از تر از همه دستور کشف حجاب بودپرست و حزب سوسیالیست شده بود به فعالیت پرداختند و مهموطن

ته داد. البیافت احتماالً مقام خود را از دست میهای رسمی حضور میای بدون همسر بی حجاب خود در میهمانیرتبهعالی

 40ردند تا آزادی.ککننده برابری جنسیتی نبود و مردم اقدامات این چنینی را سرکوب تلقی میکماکان نظام قانونی تأمین

ا تشکیل سازمان زنان برای اعضای حزب و انجمن زنان برای هواداران در این حیطه فعال شد. سپس حزب توده ب 1822در 
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درصد از اعضای حزب توده از زنان، حزب  4/8رغم تشکیل فقط تشکیالت دموکراتیک زنان جایگزین آن دو شد. به

نظر از  را صرف« بیداری ما»کرد و نشریه یشان دفاع متوده تنها سازمان سیاسی بود که از بسیج زنان در راه احقاق حقوق

 41کرد.های احتمالی سیاسی، مختص زنان چاپ میانگیزه

دهه سی  شوند. از اواسطصورت مستقل، متشکل و رسمی تبدیل به کنشگر اجتماعی میاز دوران پهلوی دوم زنان به

ال رفاهی تقسیم شد و تنها تعداد اندکی به دنبهای سازمانی زنان به دو دسته عمده امور نیکوکاری و امور شمسی، فعالیت

موم طور کلی مذبنابراین اگر در ابتدای مشروطه فعالیت زنان به 42اجتماعی زنان بودند. -مطالبات حقوقی و مشارکت سیاسی

شد، پهلوی دوم در جهت متمرکز کردن آن زیر عنوان یک حرکت ضدسلطنت محدود میبود و در دوران پهلوی اول به

 ازمان مرکزی )ابتدا شورای عالی جمعیت زنان و سپس سازمان زنان( گام برداشت. یک س

از دهه چهل شمسی مسأله حقوق زنان تبدیل به ابزار و موضوع داغ منازعات سیاسی شاه و مخالفان او شد. اوج این  

 1841حال نهایتاً در هشتم اسفند و اقدامات شریف امامی دید. به هر  1841توان در اعطای حق رأی به زنان در جدال را می

زنان ایران برای اولین بار از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار شدند. از دیگر دستاوردهای زنان تصویب قانون 

 حمایت خانواده و محدودیت چندهمسری مردان و مقید شدن حق طالق آنان است. 

نبال دسر مسائل زنان ادامه یافت. انقالب جوان از یک طرف بههای انقالبی بر بعد از انقالب اسالمی، جدال جریان

لویی پوشی کند. اصطالحات دوپهتوانست از احکام شرعی چشمالمللی بود و از طرف دیگر نمیاثبات خود در سطح بین

ی اسدر اصل صد و پانزدهم قانون اساسی به شهادت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اس« رجال مذهبی و سیاسی»مانند 

های غیردولتی زیادی با محوریت زنان تشکیل شدند و از فرزند همین تضاد است. از اواسط دهه هفتاد شمسی، سازمان

ن مدنی بینی در امور زنان داشته است. قانوهای گوناگون و بعضاً غیر قابل پیشگذاری ایران واکنشطرف دیگر نظام قانون

المثل کارهای در رابطه با استحقاق زن به اجرت 265است؛ مانند اصالح ماده ای داشته در باب خانواده اصالحات عدیده

االرث زوجه از ماترک زوج و تعریف نفقه در در مورد سهم 146و محاسبه مهریه به نرخ روز، ماده  1082خانگی، ماده 

حمایت خانواده قوه قضاییه در هیئت آن در قالب الیحه  28و  22. تغییر قانون حمایت خانواده و به ویژه دو ماده 1101ماده 

گذاری در حوزه زنان است. اعتراض به طرح این الیحه در مجلس هشتم از دولت نیز از جمله آخرین تحوالت نظام قانون

 48صدا کرد.ای از زنان مسلمان تا سکوالر همنادر تجربیات تاریخی زنان ایرانی است که آنان را در طیف گسترده

توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست، کسب هویت و استفاده از جنسیت ماعی فعلی زنان را میهای اجتهدف تشکل

ه ها معموالً در امور زنان یک گروالتحصیل تاریخ، این انجمنعنوان یک ویژگی مشترک، مانند انجمن زنان فارغزنانه به

انِ در وضعیت بد مانند سالمندان و نیازمندان؛ سوم، کننده خدمات به زنهای رفاهی ارائهکنند؛ دوم، انجمنخاص فعالیت می
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و جهت بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد و تا زمان نگارش این مقاله شورای نگهبان این الیحه به تصویب مجلس رسید  1810در آخرین روزهای سال  48
 است.نظر خود را اعالم نکرده



  44توانمندسازی زنان و بسترسازی مشارکت معنادار زنان در امور اجتماعی.

ن بار های زنان در ایران تأثیر گذاشته و به آشدن و جهانی شدن مسأله زنان بر فعالیتقاعدتاً گسترش گفتمان جهانی

سازی رود فعالیت زنان بیشتر از نوع دسته سوم یعنی توانمندبدین ترتیب انتظار می است. علمی و مطالعاتی بیشتری داده

های مشارکتی انجام شد که انواع زمینه 1882باشد؛ ولی در واقع اوضاع قدری متفاوت است. تحقیقی در تهران در سال 

جه تحلیل ای تقسیم کرد. نتیخیریهزنان را به شش دسته انقالبی، مدنی، حمایتی، فرهنگی ـ تفریحی، محلی و مذهبی ـ 

وان فعال تها نشانگر آن بود که مشارکت اجتماعی هفتاد درصد زنان در سطح پایینی است و تنها سی درصد زنان را میداده

های سنتی مانند امور خیریه است که ریشه در فرهنگ کهن اجتماعی نامید که مشارکت آنان نیز عمدتاً مبتنی بر زمینه

 45سالمی دارد و نه مناسبات جامعه مدرن. مشارکت زنان جوان نیز بیشتر بر بعد تفریحی ـ فرهنگی متمرکز است.ا-ایرانی

 ای در کنش جمعی زنان دارد.بنابراین کماکان مانند پیش از مشروطه، عامل مذهب نقش برجسته
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گونه که توسط حل آغازین تکوین خود، آنرسد جامعه مدنی کماکان در مرانظر میدر ایران پس از صد سال، به

تعریف شده است، قرار دارد. ضعف جامعه مدنی دالیل فرهنگی ـ تاریخی دارد: مانند  توکویلو  دورکیممتفکرینی مانند 

نی این گزینی. دالیل عیپرستی و عزلتنگرفتن طبقات اجتماعی، رواج خرافهعمق ضعف مالکیت خصوصی و شکل 

 در قالب موارد زیر برشمرد: توانناکامی را می

. جامعه مدنی، بخش واسط بین شهرندان و حکومت است؛ ولی در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، نهادهای 1

های مردم نهاد، خانه اصناف، پردازند: مانند خانه سازمانسومی به ایفای وظیفه وساطت میان جامعه مدنی و حکومت می

ها. به این ترتیب عمالً با حذف و ناممکن شدن رابطه مستقیم فرد و حکومت و محول شدن این کمیسیون نظارت و مانند

 شود.این وظیفه به نهادهای مدنی رابطه بین جامعه و حکومت کمتر می

ت. بنابراین اس. گفتمان و ادبیات جامعه مدنی در سطح دانشگاهی باقی مانده و به متن زندگی اجتماعی راه نیافته 2

ا به گذارند و به این ترتیب َآشنایی عمومی با آن راری به عمد یا سهو نام فعالیت اقتصادی یا سیاسی خود را مدنی میبسی

شدن در عمل و انطباق یافتن با شرایط فرهنگی اندازند. از طرف دیگر اطالعات دانشگاهی هم فرصت سنجیدهتأخیر می

 حاکم بر جامعه ایرانی را نیافته است.

ادی شدن فضای جامعه مدنی از یک طرف و ابزار کسب منزلت اجتماعی شدن از طرف دیگر، یعنی پیگیری . اقتص8

 است.اعتمادی شهروندان شده های ناسازنده و دلسردی و حتی بیمنافع فردی به نام نهادهای مدنی، منجر به رقابت
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