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مقدمه

کشــورهای توســعه نیافته بــه ارمغــان آورده اســت مقبولیتــی عــام  کــه چندیــن دهــه توســعه شکســت های بســیاری را بــرای  امــروزه ایــن بــاور 
یافتــه، درحالی کــه توســعه فراینــدی قابل توقــف نیســت. در محافــل توســعه خودانتقــادی افزایــش یافتــه اســت و متفکریــن و سیاســت مداران در 
ع  جســتجوی مــداوم بــرای یافتــن جایگزین هــای دیگــر، تمایــل بــه خوداصالحــی دارنــد. امــا مســئله ای کــه غالبــا در گزینــش راه حل هــای ایــن موضــو
مغفــول مانــده اســت، توجــه بــه وضعیــت جامعــه به عنــوان بخشــی از مســئله و راه حــل اســت. جامعــه بی شــکل و تــوده ای نه تنهــا توانایــی انتقــال 
گاهــی عمیقــی از جامعــه، منافــع و مطالبــات  ــز آ ــت نی ــدارد، بلکــه ســبب می شــود دول ــه حکومــت و پیگیــری آن هــا را ن خواســته ها و منافــع خــود ب
آن نداشــته باشــد. در چنیــن شــرایطی حکومــت نــه قــادر اســت برنامه ریــزی صحیحــی در مســیر توســعه بــرای جامعــه خویــش داشــته باشــد و نــه 
ع نهادهایــی در مســیر توســعه  کــردن مــردم در امــر توســعه و اســتفاده از منابــع جامعــه در ایــن راســتا را خواهــد داشــت. امــا چــه نــو توانمنــدی دخیــل 
کــه حکومــت  کــدام یــک موجــب می شــوند  کار کننــد؟ و  بــه توانمندســازی حکومت هــا کمــک می کننــد و باعــث می شــوند کل جامعــه و اقتصــاد بهتــر 
نتوانــد کارکردهــای خــود را به درســتی انجــام دهــد و منابــع به ســوی منافــع یــک اقلیــت خــاص هدایــت شــوند و بــه توســعه کل جامعــه آســیب 

برســانند؟ پاســخ بــه ایــن ســوال بــرای بهبــود زندگــی مــردم در اقتصادهــای درحال توســعه، بســیار مهــم اســت. 
کــه نقشــی در توســعه جوامــع کنونــی ندارنــد، به طــور قطعــی از حــوزه مطالعــات   تــا دهــه 1990 مورخــان اصنــاف را به مثابــه نهادهــای پیشــامدرن 
ج کــرده بودنــد. دانــش پذیرفته شــده در مــورد اصنــاف ایــن بــود کــه آن هــا یــک پدیــده قــرون وســطایی در اروپــا هســتند کــه بــا وضــع  جدیــد خــود خــار
قوانیــن خــاص بــرای تولیــد کاال و خدمــات، کارآفرینــی و نــوآوری را منکــوب می کننــد، بنابرایــن در قــرن هفدهــم اهمیتشــان در شــهرهای انگلیــس 
کــم و هرگــز در قــاره آمریــکا تاســیس نشــده اســت. امــا رویکردهــای جدیــد در اقتصــاد، مطالعــات اجتماعــی و تاریــخ، اصنــاف را بــا تمرکــز بــر تمایــز بیــن 
شــیوه های تولیــد ســرمایه داری و پیشاســرمایه داری مــورد بررســی مجــدد قــرار داده انــد. به عــالوه مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد کــه اصنــاف فقــط 
یــک پدیــده اروپایــی نبــوده ، بلکــه در سراســر شــمال آفریقــا، خاورمیانــه و همچنیــن درآمریــکای التیــن و بســیاری از مناطــق آســیا از جملــه چیــن و 
ــا قــرن بیســتم نیــز وجــود داشــته اند. تحقیقــات جدیــد  ژاپــن رایــج بــوده اســت. در اروپــای مرکــزی، چیــن و خاورمیانــه در قــرن نوزدهــم و حتــی ت
کــه  ــر دالیــل تاســیس اصنــاف، اینکــه چــرا اصنــاف توانســتند بــرای مــدت طوالنــی بقــای خــود را حفــظ کننــد تمرکــز کرده انــد و چنیــن می گوینــد  ب
ج از اروپــا شــکوفا شــوند.1 بنابرایــن بــه  نــوآوری، کارآفرینــی و امنیــت اجتماعــی می تواننــد به طــور هم زمــان در ســاختارهای صنفــی در داخــل و خــار
نظــر می رســد اصنــاف یکــی از مهم تریــن نهادهــای اجتماعــی در طــول تاریــخ بشــر هســتند کــه تأثیــر مســتقیمی بــر فراینــد توســعه کشــورها داشــته اند.
ــرای درک ریشــه های  ــا توســعه کمــک می کنــد. اول آنکــه، بررســی اصنــاف ب ــه درک مســائل گســترده تری در رابطــه ب به عــالوه مطالعــه اصنــاف ب
تاریخــی رشــد اقتصــادی مهــم اســت. پیــش از صنعتی شــدن، ایــن اصنــاف بودنــد کــه قواعــد بــازی فعالیــت اقتصــادی را تعییــن می کردنــد. بنابرایــن 
کــه اصنــاف به عنــوان یکــی از  بــرای درک اینکــه کشــورهای مختلــف چگونــه توانســتند بــه رشــد اقتصــادی پایــدار دســت یابنــد، بایــد بدانیــم 
ــه می تواننــد بازارهــا را مقیــد  ــد. مطالعــه اصنــاف همچنیــن در مــورد اینکــه نهادهــای اجتماعــی چگون ــه کار می کردن مهم تریــن نهــاد آن هــا چگون
کــه  ســازند و یــا کارکــرد آن هــا را تســهیل کننــد نیــز اطالعــات مفیــدی فراهــم می ســازند. هــر بــازاری ممکــن اســت دچــار شکســت شــود. از آن جایــی 
کــه شکســت بــازار را بهبــود می بخشــند یــا آن هــا را تشــدید می کننــد،  بازارهــا عنصــری ضــروری بــرای رشــد اقتصــادی هســتند، شــناخت نهادهایــی 

کلیــدی اســت. 
کــه همــان انباشــت هنجارهــای مشــترک،  کــه »ســرمایه اجتماعــی« تولیــد می کننــد  امــا مهم تــر آنکــه اصنــاف نمونــه خوبــی از نهادهایــی هســتند 
کــه در گروه هــا انجــام می شــود. ســرمایه اجتماعــی موجــب افزایــش اعتمــاد و بنابرایــن، بهبــود کارکــرد  اطالعــات، قوانیــن و کنــش جمعــی اســت 
کــه ســرمایه اجتماعی شــان بــه توســعه اروپــا در  بازارهــا و حکومت هــا می شــود. پژوهشــگران بــه اصنــاف به عنــوان شــبکه هایی اشــاره می کننــد 
گــر ایــن ادعــا درســت باشــد، پــس اصنــاف احتمــااًل  کــرده اســت و درس هــای مثبتــی بــرای کشــورهای توســعه نیافته امــروز دارنــد. ا گذشــته کمــک 

ــز داشــته اند.  ــرای کل جامعــه نی ــرای اعضــای خــود فراهــم می ســاختند، بلکــه پیامدهــای مثبتــی ب نه تنهــا منافعــی خــاص ب

1 . lucassen, j. moor, t. (2008). The Return of the Guilds: Towards a Global History of the Guilds in Pre-industrial Times. Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis,7-8.

5مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



ســرمایه اجتماعــی ساخته شــده توســط اصنــاف رابطــه نزدیکــی بــا یــک مســئله کلیــدی دیگــر دارد. اصنــاف رایج تریــن و ریشــه دارترین نمونه هــای 
شــبکه های اجتماعــی در طــول تاریــخ جوامــع هســتند. شــبکه های اجتماعــی می تواننــد بــا تســهیل ارتباطــات و همــکاری، پیامدهــای جانبــی 
مثبتــی بــرای توســعه سیاســی ایجــاد کننــد. ظرفیــت اصنــاف بــرای کنــش جمعــی نیــز می توانــد تاثیــرات سیاســی خوبــی داشــته باشــد.1 اصنــاف از 
کــه در طــول تاریــخ در انــواع حکومت هــای اقتدارگــرا و دموکراتیــک وجــود داشــته و کارویژه هــای سیاســی مهمــی  جملــه نهادهــای مدنــی هســتند 
گاهــی حکومــت از تقاضــای جامعــه و نهایتــا مشــارکت در برنامه هــای توســعه و تعییــن  همچــون پیگیــری منافــع اعضــای خویــش، تعمیــق آ
ــادآور  کــه ی ــود  ــر می ش سمت وســوی آن هــا داشــته باشــند. اهمیــت اصنــاف به عنــوان نهــادی مدنــی در مســیر توســعه سیاســی هنگامــی پررنگ ت
ــرو هســتیم، شــکافی عمیــق بیــن حکومــت و جامعــه شــکل  ــا فقــدان نهادهــای مدنــی واســط بیــن حکومــت و مــردم روب کــه ب شــویم در وضعیتــی 
ــورش های  خ دادن ش ــر ر ــوی دیگ ــه و ازس ــتی و اقتدارگرایان ــت های پوپولیس ــمت سیاس ــه س ــت ب ــش حکوم ــای آن گرای ــه پیامده ک ــت  ــد گرف خواه

گهانــی در جامعــه خواهــد بــود.  اعتراضــی نا
از ســوی دیگــر مســئله اغلــب کشــورهای توســعه نیافته حکومت هــای اقتدارگــرا و گــذار بــه دموکراســی اســت. نظریــات گذار به دموکراســی امــروزه یکی 
ع ایــن نظریــات فراینــد انتقــال از رژیم هــای غیردموکراتیــک بــه رژیم هــای  از زیرشــاخه های اصلــی علوم سیاســی و جامعه شناســی اســت. موضــو
دموکراتیــک و تمرکــز اصلــی ایــن نظریــات بــه بیــان دقیق تــر دوره ای اســت بیــن گسســت و تالشــی رژیــم اقتدارگــرا و اســتقرار رژیــم دموکراتیــک. 
کــه هــر یــک از نظریه پــردازان نقــش یکــی از نیروهــای اجتماعــی را در تحلیــل خــود  گــذار، نیروهــای اجتماعــی متفاوتــی نقــش دارنــد  در فراینــد 
کــه می توانــد بیــن حکومــت و مــردم  کــه در حکومت هــای اقتدارگــرا اتحادیه هــای صنفــی محتمل تریــن نهــادی اســت  برجســته می کنــد. ازآنجا

گــذار بررســی خواهــد شــد. ــذا در ایــن نوشــتار نقــش ایــن اتحادیه هــا در توانمندســازی حکومت هــا، جامعــه و دوران  میانجی گــری کنــد، ل
لــذا بــرای بررســی نقــش نهادهــای صنفــی در فراینــد توســعه سیاســی، ابتــدا نهادهــای صنفــی به مثابــه گروه هــای هم ســود کارکردشــان در پیگیــری 
کــه نقــش مؤثــری بــر ســرمایه اجتماعــی دارنــد بررســی می شــود. ســپس  منافــع اعضــای خــود از حکومــت، و اصنــاف به مثابــه شــبکه های اجتماعــی 
ع مشارکتشــان در آن مــورد کنــکاش واقــع می شــوند.  ــا ســاختار سیاســی و نــو در چارچــوب الگــوی کورپوراتیســم اتحادیه هــای صنفــی در نســبت ب
بــه دلیــل نقــش کلیــدی اصنــاف در تاریــخ توســعه کشــورهای مختلــف، کارکــرد تاریخــی اصنــاف بــرای حکومت هــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ع  کــه اصنــاف به مثابــه عضــوی از جامعه مدنــی می تواننــد در جوامــع دموکراتیــک یــا غیردموکراتیــک ایفــا کننــد، موضــو اســت. به عــالوه نقشــی 
بخــش بعــدی گــزارش اســت. در آخریــن بخــش گــزارش بــرای بررســی نظریــات گــذار بــه دموکراســی ابتــدا مفاهیــم متفــاوت از دموکراســی مــرور شــده 
اســت. در ادامــه پــس از بررســی انــواع نظریــات موجــود در ایــن رابطــه، نظریــات متفکرانــی همچــون گریــم گیــل و روشــمایر به عنــوان دو نظریه پــرداز 
گــذار پرداخته انــد بررســی شــده اســت. و در انتهــا جمع بنــدی  کــه بــه تفصیــل بــه نقــش جامعه مدنــی و اتحادیه هــای حرفــه ای در دوره  برجســته ای 

گــزارش ارائــه شــده اســت.  کوتاهــی از 

1 . Ogilvie, S. (2019). The European guilds: An economic analysis. Princeton University Press.
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اصناف به مثابه گروه های هم سود

کــه می تواننــد بسترســاز بســیج اجتماعــی شــوند. برخــی از پدیده هــای اجتماعــی بــه ســبب  دنیــای اجتماعــی پیوســته پدیده هایــی تولیــد می کنــد 
فقــدان گروه هــای متولــی هرگــز بــه جایــگاه »مشــکالت عمومــی« دســت نمی یابنــد. فهمیــدن این کــه در یــک کنــش جمعــی چــه مطالبــه می شــود و 
گــروه هم ســود شــامل هــر ســاختار ســازمان یافته ای درون یــک نظــام  ع شــود.  گــروه هم ســود رجــو کــه مطالبــه می کنــد، ایجــاب می کنــد بــه مفهــوم 
کــه به طــور جمعــی از نفعــی خــاص دفــاع می کنــد و در پــی انباشــتن ارزش هــا و ارجحیت هــای اعضــای خــود اســت و بــا ابــزار و  سیاســی معیــن اســت 
بیــان آن هــا می کوشــد هــم بــر افــکار عمومــی و هــم بــر خط مشــی حکومــت تأثیــر بگــذارد. عمده تریــن تفــاوت گروه هــای هم ســود از احــزاب سیاســی 
عبــارت اســت از آنکــه هــدف اول احــزاب سیاســی تســخیر قــدرت سیاســی اســت؛ درحالی کــه گروه هــای هم ســود )یــا فشــار( می خواهنــد بــا اســتفاده 

کــره مســالمت آمیز تــا خشــونت های فیزیکــی خیابانــی، قــدرت سیاســی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. از ابزارهــای مختلــف، اعــم از مذا
ح  ــر ــرود را مط ــپ ب ــنهادی فیلی ــی پیش ع شناس ع نو ــو ــازی موض ــرای ساده س ــا ب ــد. اینج ــیار متفاوت ان ــع بس ــدف و مناب ــر ه ــع از نظ ــای ذی نف گروه ه

گــروه ذی نفــع را تمیــز می دهــد: ــزرگ  ع ب ــو ع منافــع دفاع شــده، دو ن ــه نــو ــا توجــه ب کــه ب می کنیــم 
ــت  ــل اس ــه محتم ک ــد  ــاع می کن ــده دف ــان، ارزش و ای ــک آرم ــروه از ی گ ــا  ــتند. اینج ــان« هس ــک آرم ــل ی ــای »حام ــع، گروه ه ــروه ذی نف گ ع  ــو ــن ن اولی
گــون اجتماعــی دانشــجویان، روشــنفکران، زنــان و غیــره از آن حمایــت کننــد. نمونــه ایــن آرمان هــا بســیارند: ضــد نژادپرســتی،  قشــرهای گونا
ع پرســش ها تنهــا بــه یــک قشــر اجتماعــی، اقتصــادی یــا فرهنگــی خــاص مربــوط نیســتند، بلکــه  حفــظ محیط زیســت، ســقط جنین و غیــره. ایــن نــو

می توانــد از میــان همــه قشــر حامیانــی داشــته باشــد.
ــه  ــش در جامع ــه از پی ک ــت  ــه ای اس ــا طبق ــر ی ــع قش ــاع از مناف ــان دف ــدف آن ــت. ه ــده اس ــی« تشکیل ش ــای »هویت ــود از گروه ه ــروه هم س گ ع دوم  ــو ن
کــرد: اقتصــادی و اجتماعــی )البی هــای صنعتــی(، شــغلی  گــون تعریــف  گونا حضورداشــته اســت. ایــن قشــر را می تــوان برحســب معیارهــای 
)کارفرمایــان، حقوق بگیــران، کارمنــدان، بیــکاران و غیــره(، دینــی، فرهنگــی، تاریخــی و غیــره وزن اجتماعــی و سیاســی ایــن گروه هــا نیــز بســیار 

ــت. ــر اس متغی
وجــه مشــترک گروه هــای هویتــی مختلــف ایــن اســت کــه آن هــا از نفــع خــاص یــک صنــف یــا قشــر اجتماعــی کــه از پیــش وجــود دارد، دفــاع می کننــد. 
بــه ایــن معنــا کــه گــروه هم ســود هویتــی ســعی می کنــد بــرای قشــر اجتماعــی کــه مدعــی نمایندگــی آن اســت و از پیــش در جامعــه حضــور دارد، هویــت 
بســازد. در ایــن حــال ســازمان بســیج کننده بایــد از قشــر اجتماعــی و از مطالباتــش یــک بازنمایــی قابــل دفــاع در منظــر عمــوم تولیــد کنــد و خــودش 

گــروه »هویتــی« هســتند.1 ع  را نماینــده و مخاطــب بــر حــق آن معرفــی کنــد. از ایــن دیــدگاه، در دموکراســی های معاصــر ســندیکاها مهم تریــن نــو
 مهم تریــن ویژگــی مشــترک گروه هــا یــا ســندیکاهای صنفــی به عنــوان نوعــی از گروه هــای هم ســود عبارت انــد از: 1- دارای وظایــف و کارکردهــای 
خــاص خــود هســتند؛ 2- در چارچــوب یــک نظــام سیاســی مشــخص، مفهــوم و هویــت می یابنــد؛ 3- دارای خصوصیــات، آراء، باورهــا و اهــداف 
صنفــی خــاص خــود اســت؛ 4-شــخصیت حقوقــی و مســتقل از اراده اشــخاص حقیقــی اســت. در ایــن راســتا هــدف و عملکــرد واحــد و هماهنــگ دارد 

گــروه، عمــل همســان و هماهنگــی انجــام دهنــد.2 گــروه بایســتی در جهــت اهــداف و منافــع  و اعضــا یــا اشــخاص حقیقــی 

اصناف به مثابه شبکه های اجتماعی

ــه  ــردی، چ ــن ف ــادالت بی ــات و تب ــبکه های ارتباط ــا ش ــرمایه داری- ب ــا س ــی ی ــک، فئودال ــا دموکراتی ــتبدادی ی ــنتی، اس ــا س ــدرن ی ــه ای – م هرجامع
ــه  ــر ب ــدرت براب ــت و ق ــالن را در وضعی ــتند و عام ــی هس ــه اول افق ــی در درج ــبکه های اجتماع ــی از ش ــود. برخ ــخص می ش ــمی مش ــا غیررس ــمی ی رس
یکدیگــر پیونــد می دهنــد. برخــی دیگــر از شــبکه ها عمــودی هســتند و عامــالن نابرابــر را در روابــط نامتقــارن، سلســله مراتبــی و وابســتگی بــه یکدیگــر 
پیونــد می دهنــد. البتــه در دنیــای واقعــی تقریبــا همــه شــبکه های اجتماعــی از هــردو رابطــه عمــودی و افقــی تشــکیل شــده اســت. به عنــوان مثــال 

گه: ص 271-268 گهر، نشر آ گن، ژان-ایو (1389). مبانی جامعه شناسی سیاسی ، ترجمه عبدالحسین نیک  1. موشار، دانیل، دورما
2. ســردارنیا، خلیــل، جاهدیــن محمــدی، ساســان. (1395). ســازوکارهای حقوقــی تعامــل اصنــاف بــا دولــت و ضعــف نهادمنــدی اتحادیه هــای صنفــی در ایــران، مجلــه مقــاالت حقوقــی 

دانشــگاه شــیراز، دوره هشــتم، شــماره اول: ص 60.
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ــبکه های  ــد. ش ــرار می کنن ــه برق ــه ای برادران ــان رابط ــا زندانی ــی ب ــدان گاه ــان زن ــه نگهبان ــد، درحالی ک ــان دارن ــز کاپیت ــگ نی ــای بولین ــی گروه ه حت
واقعــی درون یــک ســازمان ممکــن اســت بــا ایدئولــوژی الهام بخــش آن مغایــرت داشــته باشــد؛ یــا گروه هــای مشــابه آن، ممکــن اســت شــبکه روابــط 
متفاوتــی نســبت بــه آن داشــته باشــند. به عنــوان مثــال، همــه گروه هــای مذهبــی سلســله مراتب و برابــری را بــا یکدیگــر می آمیزنــد، امــا به طــور 
ــی ماننــد  ــر از شــبکه های موجــود در کلیســای کاتولیــک اســت. شــبکه های مشــارکت مدن ســنتی شــبکه های درون اجتماعــات پروتســتان افقی ت
انجمن هــای محلــی، انجمن هــای ســرود، تعاونی هــا، باشــگاه های ورزشــی، احــزاب مــردم پایــه تعامــل افقــی زیــادی را نشــان می دهنــد. بــه بــاور 
کم تــری در یــک جامعــه وجــود داشــته باشــد،  پاتنــام شــبکه های مشــارکت مدنــی شــکل اساســی ســرمایه اجتماعــی هســتند و هرچــه شــبکه های مترا
به احتمــال زیــاد شــهروندان آن بهتــر می تواننــد بــرای منافــع متقابلشــان بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. پاتنــام ســه دلیــل بــرای ســودمندی شــبکه های 

مشــارکت مدنــی برمی شــمارد:
کــه در زمینه هــای اجتماعــی بســیاری بــا   ● شــبکه های مشــارکت مدنــی هنجارهــای متقابــل را تقویــت می کننــد. شــهروندانی 

یکدیگــر تعامــل دارنــد، قــادر بــه ایجــاد هنجارهــای مســتحکم، رفتــار قابل قبــول و انتقــال انتظــارات خــود بــه یکدیگــر هســتند.
کــه موجــب اعتمــاد افــراد بــه یکدیگــر می شــود را   ● شــبکه های مشــارکت مدنــی ارتبــاط بیــن افــراد را تســهیل می کننــد و اطالعاتــی 

افزایــش می دهــد. درواقــع شــبکه های تعامــل مدنــی اجــازه می دهــد شــناخت اعضــای شــبکه بــه یکدیگــر منتقــل و تصفیــه شــود. 
اعتمــاد و همــکاری بــه اطالعــات قابل اعتمــاد در مــورد رفتــار گذشــته و منافــع فعلــی افــراد بســتگی دارد، درحالی کــه عــدم اطمینــان 
معضــالت کنــش جمعــی را تقویــت می کنــد. بنابرایــن هرچــه ارتبــاط) اعــم از مســتقیم و غیرمســتقیم( در بیــن تعامــل کننــدگان بیشــتر 

باشــد، اعتمــاد متقابــل آن هــا بیشــتر و همــکاری آن هــا راحت تــر خواهــد بــود.
ــرای همــکاری آینــده   ● ــد به عنــوان الگــوی فرهنگــی ب موفقیــت حاصــل از همــکاری گذشــته شــبکه های مشــارکت مدنــی می توان

کــه باعــث می شــود راه حــل غیررســمی مشــکالت از گذشــته بــه حــال انتقــال و تــداوم یابــد.1 آن هــا باشــد 

شــبکه های اجتماعــی ذاتــًا ســرمایه اجتماعــی تولیــد می کننــد، زیــرا دو ویژگــی کلیــدی دارنــد: محصــور بــودن و روابــط چندگانــه. »محصــور بــودن« 
کــه کیفیــت و قابلیــت اطمینــان  کــه چــه کســی بــه شــبکه تعلــق دارد، ایــن امــر موجــب می شــود  کــه در آن کامــاًل مشــخص اســت  یعنــی وضعیتــی 
بــه قوانیــن، اطالعــات و هنجارهــای مشــترک الزم بــرای همــکاری تشــدید می شــود. روابــط چندگانــه میــان اعضــای شــبکه دومیــن ویژگــی مهــم 
گونــی از  کــه اعضــای شــبکه در حوزه هــای گونا یــک شــبکه اجتماعــی مؤثــر را تشــکیل می دهــد. ســرمایه اجتماعــی در صورتــی تقویــت می شــود 
کــه اعضــای  فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، مذهبــی، فرهنگــی و جمعیتــی باهــم تعامــل داشــته باشــند. ایــن امــر موجــب می شــود 
ــر همدیگــر و ســازماندهی  ــرای تقویــت هنجارهــای مشــترک، تبــادل اطالعــات در مــورد یکدیگــر، تحمیــل مجــازات ب ــه ب شــبکه راه هایــی چندگان
کــه در یــک شــبکه اجتماعــی قــرار می گیرنــد،  کــه در ظاهــر بــر محــور منافــع فــردی هســتند نیــز زمانــی  کارآمــد کنــش جمعــی بیابنــد.2 حتــی تعامالتــی 
اعتمــاد را پــرورش می دهــد و ویژگی هــای متفاوتــی بــه خــود می گیرنــد. تاروپــود اعتمــاد، جامعــه مدنــی را قــادر می ســازد تــا بــر آنچــه اقتصاددان هــا 

کنــد. 3 »فرصت طلبــی« می نامنــد، غلبــه 
کــه روابــط قــوی بیــن فــردی) ماننــد خویشــاوندی و دوســتی صمیمــی( از اهمیــت کمتــری نســبت بــه روابــط ضعیــف بیــن  کــرد  البتــه بایــد اشــاره 
فــردی) ماننــد آشــنایی و عضویــت مشــترک در یــک انجمــن ثانویــه( در حفــظ انســجام جامعــه و اقدامــات جمعــی برخــوردار اســت. در مقایســه بــا 
گــروه خــاص متمرکــز کنــد، روابــط ضعیــف به احتمال زیــاد اعضــای گروه هــای مختلــف را مرتبــط  کــه تمایــل دارنــد اعضــا را در یــک  گروه هــای قــوی 
کــه شــکاف های  گــروه را حفــظ می کنــد، امــا شــبکه های مشــارکت مدنــی  کــم امــا تفکیک شــده، همــکاری بیــن هــر  می کنــد. شــبکه های افقــی مترا
ــود  ــث می ش ــه باع ک ــت  ــری اس ــی دیگ ــن دلیل ــد، ای ــت می کن ــف تقوی ــای مختل ــن گروه ه ــترده تری را بی ــکاری گس ــد هم ــیم می کن ــی را تقس اجتماع

شــبکه های مشــارکت مدنــی بخــش مهمــی از ســرمایه اجتماعــی یــک جامعــه باشــد.4

1 . Putnam, R. D, & Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton university press,173-175.
2 . Ogilvie, S. (2019). The European guilds: An economic analysis. Princeton University Press.
3 . Putnam, R. D., & Leonardi, R., Nanetti, R. Y., (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton university press,89.
4 . Putnam, R. D, & Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton university press, 175.
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اصنــاف مجموعــه ای از شــبکه های اجتماعــی و درواقــع رایج تریــن و ریشــه دارترین نمونه هــای شــبکه های اجتماعــی در طــول تاریــخ هســتند. 
ایــن شــبکه ها می تواننــد بــا تســهیل ارتباطــات و همــکاری، پیامدهــای جانبــی مثبتــی ایجــاد کننــد. به طــور مثــال اصنــاف اروپایــی بــا ســاخت 
ــد و  ــه از ایــن هنجارهــا تخطــی می کردن ک ــد، انتقــال ســریع اطالعــات بیــن خودشــان، تنبیــه اعضایــی  ــه بیــن اعضــا مشــترک بودن ک هنجارهایــی 

ســازماندهی کنــش جمعــی میــان اعضایشــان، موفــق بــه حفــظ امتیــازات ویــژه اقتصــادی خــود شــدند. 
کــه آن هــا را بــه شــبکه هایی مؤثــر بــدل می ســازند: اول آنکــه اصنــاف بســیار یکپارچــه بودنــد، بنابرایــن  اصنــاف به طــور تاریخــی دو ویژگــی داشــتند 
ــان اعضایشــان ایجــاد  ــه می ــه چــه کســی عضــو صنــف اســت و چــه کســی نیســت؛ دوم آنکــه اصنــاف اغلــب روابطــی چندگان ک همــه می دانســتند 
می کردنــد. به طــور مثــال روابــط بیــن اصنــاف اروپایــی به طــور مشــهودی چندگانــه بودنــد. یــک صنــف حــول مجموعــه مشــترکی از فعالیت هــای 
اقتصــادی شــکل می گرفــت و عمومــًا بــر پیشــبرد منافــع اقتصــادی اعضایــش تمرکــز داشــت. امــا یــک صنــف عمومــًا درگیــر فعالیت هــای سیاســی، 
فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی نیــز بــود. اعضــای صنــف یــا یکدیگــر روابــط دوســتانه داشــتند و در امــور مذهبــی، امــور خیریــه و اشــکالی از فعالیت های 
فرهنگــی همــکاری می کردنــد. بــا توجــه بــه موانــع تعریف شــده بــرای ورود بــه اصنــاف، اعضــای هــر صنــف به واســطه شــهروندی، خویشــاوندی، 
کــه اعضــا می توانســتند بــرای  ازدواج و حتــی زبــان و قومیــت باهــم ارتبــاط داشــتند. ایــن فعالیت هــا روابــط داخلــی چندگانــه ای را ایجــاد می کردنــد 

پیشــبرد اهــداف دیگــری از آن هــا اســتفاده کننــد. 
ــر اقتصــاد در طــول دوره ای  ــذاری شــبکه های اجتماعــی ب ــرای بررســی شــکل تأثیرگ ــه بســتر مناســبی ب ــاف را ب ــودن و چندگانگــی، اصن محصــور ب
کــه ســرمایه اجتماعــی ساخته شــده توســط ســنت اصنــاف قرون وســطی در  خــاص بــدل می ســازد. به عنــوان مثــال، رابــرت پاتنــام معتقــد بــود 
ــود. او از ایــن مســئله نتیجــه  ــا ب ــا جنــوب ایتالی ــا یــک عامــل مهــم در موفقیــت اقتصــادی ایــن منطقــه در دوران مــدرن در مقایســه ب شــمال ایتالی
ــوان گفــت ســرمایه  ــا و حکومت هــای کارآمــد می شــود. درواقــع می ت کــه ســرمایه اجتماعــی به طورکلــی موجــب پــرورش اقتصادهــای پوی می گیــرد 
کارکــرد بازارهــا و حکومت هــا می شــود. بنابرایــن اصنــاف به مثابــه شــبکه های اجتماعــی  اجتماعــی موجــب افزایــش اعتمــاد و بنابرایــن، بهبــود 
نه تنهــا منافعــی خــاص بــرای اعضــای خــود فراهــم می ســاختند، بلکــه پیامدهــای مثبتــی بــرای کل جامعــه نیــز داشــتند. امــا شــبکه های اجتماعــی 
کــه شــبکه ها می تواننــد تصمیمــات  می تواننــد بــا دامــن زدن بــه فســاد، تبانــی و گروه گرایــی، پیامدهــای منفــی نیــز داشــته باشــند. همان طــور 
گــروه ســازمان یافته ممکــن اســت از هنجارهــای  خــوب افــراد را تقویــت کننــد، بــه همین صــورت می تواننــد تصمیمــات بــد را نیــز تقویــت کننــد. یــک 
کــه دولــت را بــه فســاد می کشــاند و بازارهــا را مختــل  کنــد  مشــترک، اطالعــات و ضمانت هــای اجرایــی خــود بــرای نوعــی از کنــش جمعــی اســتفاده 

می کنــد.
ــه گســتردگی و پایــداری  ــا توجــه ب کــه ب ــد  ــذا در مــورد اصنــاف بیــن پژوهشــگران اختالف هایــی جــدی وجــود دارد. برخــی از پژوهشــگران معتقدن ل
ــده و  ــن تولیدکنن ــات بی ــارن اطالع ــدم تق ــااًل ع ــاف احتم ــال، اصن ــته اند. به عنوان مث ــادی داش ــای اقتص ــا مزای ــًا آن ه ــان، قطع ــول زم ــاف در ط اصن
ــد،  ــاد می کردن ــوآوری ایج ــرای ن ــی ب ــد، انگیزه های ــق می آمدن ــانی فائ ــرمایه انس ــرای س ــازار ب ــت های ب ــر شکس ــد، ب ــل می کرده ان ــده را ح مصرف کنن
بــر حکومت هــا فشــار وارد می کردنــد تــا بــا کســب وکار برخــورد خوبــی داشــته باشــند یــا بــا کاهــش رقابــت، منازعــه و نابرابــری، همنوایــی اجتماعــی 
ــه شــکل کارتــل،  ــا فعالیــت ب کــه اصنــاف می توانســتند ب ــد  ــد. آن هــا مدعی ان ــری دارن ــگاه منفی ت ــد. برخــی دیگــر از پژوهشــگران، ن ایجــاد می کردن
سوءاســتفاده از مشتری هایشــان، محــدود ســاختن دسترســی بــه ســرمایه انســانی، ایجــاد مانــع بــرای نــوآوری، رشــوه دادن بــه دولت هــا بــرای 
ج از صنــف ماننــد زنــان و فقــرا و توزیــع منابــع بیــن اعضایشــان بــه هزینــه آســیب بــه کل جامعــه،  دریافــت مســاعدت، آســیب رســاندن بــه افــراد خــار

بــه اعضــای خودشــان ســود برســانند. 
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گــروه بــا تبعیــت از بنتلــی پذیرفتــه شــد. بنتلــی  در قــرن بیســتم، در ایاالت متحــده و قــدری دیرتــر در بریتانیــا و در اروپــای غربــی رهیافــت مبتنــی بــر 
کلیــد درک فراینــد سیاســی کلی تــر می دانســت. ایــن مطالعــات در ســنت مطالعــه نظــام سیاســی  مطالعــه گروه هــا و تعامل هــای آن هــا بــا حکومــت را 
گــواه تــوان و نیــروی مــردم امریــکا و ســرزندگی دموکراســی در ایــن  کــه بــر اســاس آن هــا کثــرت بیش ازحــد گروه هــای سیاســی  امریــکا ریشــه داشــت 

کشــور دانســته می شــد.1
کنــش بــه الگــوی پلورالیســم و در حاشــیه آن عرضــه شــده اســت.  کورپوراتیســم )صنف گرایــی( در معنــای الگــوی جامعه شناســی سیاســی، در وا
نظریــه کورپوراتیســم دربــاره رابطــه دولــت مــدرن و جامعــه مبتنــی بــر ایــن اصــل اســت کــه هماهنگــی و وحــدت طبقاتــی، الزمــه تــداوم جامعــه اســت 
کار از حقــوق و وظایــف خــود نســبت  کــه طبقــات اجتماعــی و به ویــژه ســازمان های طبقاتــی ســرمایه و  و ایــن هماهنگــی وقتــی بــه دســت می آیــد 
کــه در بدنــه واحــدی وحــدت  گاه باشــند. به عبارت دیگــر در نظریــه کورپوراتیســم، جامعــه مرکــب از اجــزای مختلفــی تلقــی می شــود  بــه یکدیگــر آ
کــه حکومت هــا نمی تواننــد عالیــق گروه هــای  یافتــه باشــند و یــک بــدن )corpus( را تشــکیل دهنــد. در الگــوی کورپوراتیســم، فــرض بــر ایــن اســت 
ــا نســبت بــه آن هــا بــه نحــوی تبعیض آمیــز عمــل کننــد، بلکــه ماهیــت دولــت مســتلزم توجــه بــه منافــع گروه هــای  مختلــف را نادیــده بگیرنــد و ی
مختلــف و جمــع، تلفیــق و تعدیــل آن هــا به منظــور حفــظ ثبــات سیاســی و اجتماعــی و نیــز ایجــاد حداقلــی از عدالــت در درون بافــت اجتمــاع اســت.

ل می شــود کــه چنیــن گروه هایــی مشــخص و محــدود، تخصصــی، اجبــاری، دارای سلســله مراتب درونــی پیچیــده،  در نظریــه کورپوراتیســم اســتدال
نیازمنــد جــواز فعالیــت از جانــب حکومــت و برخــوردار از انحصــار نمایندگــی منافــع بخــش مربــوط بــه خــود هســتند. در ایــن ســاخت هــر ســازمانی 
انحصــار نمایندگــی منافــع بخــش مربــوط بــه خــود را در دســت دارد و دولــت در مقابــل تاانــدازه ای در نحــوه تنظیــم خواســت های هــر ســازمان 
ــر اســاس نظــر کورپوراتیســت ها دیگــر تکثــر قــدرت در ســرمایه داری پیشــرفته وجــود خارجــی نــدارد؛ بلکــه نیروهــای اجتماعــی  نظــارت می کنــد. ب
کــه بــر قــدرت دولتــی اثــر می گذارنــد؛ امــا ایــن نیروهــا محــدود بــه طبقــه بــاالی اقتصــادی یــا بــورژوازی نیســت و  )و طبقاتــی( مشــخصی وجــود دارنــد 

همچنیــن زندگــی سیاســی تنهــا به وســیله مقتضیــات و لــوازم تــداوم انباشــته ســرمایه تعییــن نمی شــود.2
کرده انــد؛ یکــی اینکــه سیاســت گذاری دولتــی همــواره حاصــل دعــاوی  صنف گرایــان دو مفهــوم از مفاهیــم اصلــی الگــوی پلورالیســم را حفــظ 
متعــارض و رقابــت گروه هــا و منافــع اجتماعــی اســت، لیکــن ایــن واقعیــت اساســی در صورت بنــدی ویــژه دولــت مــدرن رفاهــی شــکل ویــژه ای یافتــه 
ــوی  ــق الگ ــر طب ــتند. ب ــاری هس ــازات انحص ــد امتی ــده و واج ــارات تعیین ش ــدود اختی ــی دارای ح ــن گروه های ــه در آن چنی ک ــی  ــن معن ــه ای ــت، ب اس
ــر تعدیــل و تعــادل عالیــق طبقــات و نیروهــای  کورپوراتیســم، ســاخت سیاســت دولــت رفاهــی مــدرن در جامعــه ســرمایه داری و طبقاتــی مبتنــی ب

مختلــف اجتماعــی اســت.
گــون اقتصادی-اجتماعــی موجــب اتخــاذ سیاســت های متعــادل )یعنــی سیاســت هایی کــه حاصــل   دوم اینکــه، رقابــت میــان عالیــق و منافــع گونا
کارگــری و ســرمایه داری  گروه هــای مختلــف می گــردد( می شــود، زیــرا تضمیــن منافــع همــه طبقــات به ویــژه طبقــات  تعدیــل خواســت های 
ــرات دســته جمعی ســه جانبه  ک ــه، مذا ــرای نمون ــر ســاختاری در نظــام ســرمایه داری اســت. ب ــه تغیی به صــورت متعــادل، الزمــه جلوگیــری از هرگون
میــان حکومــت، اتحادیه هــای کارفرمایــی و اتحادیه هــای کارگــری بــر ســر مســائل مربــوط بــه سیاســت اقتصــادی، مبیــن خصلــت کورپوراتیســتی 

کــه ضامــن وحــدت و ثبــات جامعــه تلقــی می شــود. دولــت مــدرن اســت 
ع روابــط میــان دولــت و جامعــه اســت کــه در الگــوی  از ایــن منظــر به ویــژه نیــاز ســرمایه داری بــه بازتولیــد شــرایط زیســت خــود مســتلزم برقــراری آن نــو
کورپوراتیســم تشــریح می شــود. برحســب ایــن الگــو، بایــد در نظــر داشــت کــه توانایــی دولــت مــدرن در تعییــن شــکل و جهت گیــری نیروهــای جامعــه 
گــون در درون چارچوب هــای  مدنــی افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت. بنابرایــن در دولت هــای مــدرن تلفیــق و جمع بنــدی عالیــق و منافــع گونا
گاهانــه نیســت. همچنیــن فشــار گروه هــای اجتماعــی به صــورت دلبخواهانــه و پیش بینی ناپذیــر  کــه امــری اتفاقــی یــا ناآ قــدرت صــورت می گیــرد 
گــردآوری، تلفیــق و آشــتی دادن  بــر قــدرت دولتــی وارد نمی گــردد. بــر اســاس الگــوی کورپوراتیســم، مبنــای واقعــی اعمــال دولــت مــدرن بــرای 

1 . اوتویت، ویلیام، باتامور، تام. (1392). فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشان، تهران: نی: ص 781.
2. بشیریه، حسین. (1388). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی: ص 81.
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گــون و متعــارض، همــان منازعــات طبقاتــی اســت و بــدون در نظــر داشــتن ایــن منازعــات نمی تــوان چنــان  میــان منافــع و عالیــق اجتماعــی گونا
کوشــش هایی را به درســتی دریافــت.

بدین ســان، دولــت به منظــور تثبیــت وضعیــت تعــادل قــدرت طبقاتــی می کوشــد از طریــق ایجــاد ســازش میــان طبقــات، بــر مبــارزه طبقاتــی غلبــه 
کشــورهای پیشــرفته ســرمایه داری  کورپوراتیســتی احتمــااًل بیشــتر بــرای تبییــن و توضیــح روابــط دولــت و جامعــه در  ع الگــوی  کنــد. درمجمــو
معاصــر مناســب اســت و بــه ایــن صــورت تنهــا وجهــی از یــک الگــوی جامــع جامعه شناســی سیاســی را می توانــد تشــکیل دهــد. حتــی در کشــورهایی 
کــرات و قراردادهــای ســه جانبه در عرصــه سیاســت گذاری پیــروی می کننــد، تنهــا محــدوده بســیار کوچکــی از  کورپوراتیســتی مذا کــه از الگــوی 

سیاســت گذاری اقتصــادی را در برمی گیــرد.1
بــرای تشــخیص ماهیــت دولــت مبتنــی بــر اصنــاف یــا دولــت کورپوراتیســتی توجــه بــه جامعــه مدنــی و جایــگاه اصنــاف در آن اهمیــت ماهــوی 
کمــی تفــاوت در مباحــث توســعه از معنــای یکســانی برخــوردار اســت. لــذا بــه یــک تعریــف از جامعــه مدنــی از لــری دیامونــد  دارد. جامعــه مدنــی با
کــه گســتره ای از نهادهــای  کتفــا می کنیــم. جامعــه مدنــی حــوزه زندگــی اجتماعــی ســازمان یافته، ارادی، خودجــوش و مســتقل از دولــت اســت  ا
گاهی دهنــده، آموزشــی، گروه هــای معطــوف بــه توســعه و معطــوف بــه هــدف  صنفــی، اجتماعــی، گروه هــای مدنــی اقتصــادی، فرهنگــی، آ
خــاص، مطبوعــات و انجمن هــای داوطلبانــه در عرصــه عمومــی و در حدفاصــل بیــن عرصــه خصوصــی و دولت هــا را در برمی گیــرد.2 بــه اعتبــار 
آنکــه اصنــاف چــه نســبتی بــا جامعــه مدنــی و دولــت برقــرار می کننــد می تــوان دو نظــام سیاســی مبتنــی بــر اصنــاف را در تاریــخ معاصــر شناســایی 

کــرد.

دموکراسی مبتنی بر صنف گرایی

ح شــده اســت. در الگــوی دموکراســی پلورالیســتی فــرض  کنــش بــه الگــوی پلورالیســم مطــر همانطورکــه پیش تــر گفتــه شــد الگــوی کورپوراتیســم در وا
کــه میــان منافــع و گروه هــای مختلــف در جامعــه رقابــت اســت. شــمار نامشــخصی از گروه هــای متعــدد، آزاد، رقابتــی، خودمختــار و  بــر ایــن اســت 
کــه بــر ســر امتیــازات سیاســی، رقابــت می کننــد و بــر زندگــی سیاســی بــه نحــوی آزاد تأثیــر  فاقــد سلســله مراتب درونــی در جامعــه مــدرن وجــود دارنــد 
ح تریــن نظریه پــرداز پلورالیســم در یکــی از آخریــن نوشــته های خــود بــا عنــوان »پیشــگفتاری بــر دموکراســی  می گذارنــد. رابــرت دال به عنــوان مطر
کــه برخــالف پیش بینــی توکویــل و دیگــران عامــل اصلــی تهدیدکننــده آزادی برابــری نیســت. بلکــه  اقتصــادی«)1985( بــر ایــن نظــر اســت 
ــازمان دهی  ــدود و س ــت نامح ــرد: »آزادی انباش ــات می گی ــی از آزادی نش ع معین ــو ــا ن ــری ی ــد از نابراب ــد می کن ــه آزادی را تهدی ک ــی  ــن چالش جدیدتری
ــا  ــر آن هــا حکومــت می شــود. نظــام جدیــد مالکیــت و کنتــرل شــرکت ها عمیقــًا ب کــه به صــورت سلســله مراتبی ب فعالیــت اقتصــادی در بنگاه هایــی 
ــد می کننــد. وی می نویســد: »مالکیــت  کــه همــه آن هــا گســترش آزادی سیاســی را تهدی ــره خــورده اســت  گ ــری  پیدایــش اشــکال متنوعــی از نابراب
و کنتــرل شــکل گیری تفاوت هــای مهمــی را در میــان شــهروندان تســهیل می کنــد: تفــاوت در ثــروت، درآمــد، منزلــت، مهــارت، اطالعــات، کنتــرل 
اطالعــات و تبلیغــات، دسترســی بــه رهبــران سیاســی و به طورکلــی فرصــت زندگــی قابــل پیش بینــی نه تنهــا بــرای جوانــان بالــغ، بلکــه بــرای بــه دنیــا 

کــودکان«. نیامــدگان، نــوزادان و 
 از ســوی دیگــر تحــول در وضــع و روابــط نیروهــای طبقاتــی در جامعــه ســرمایه داری پــس از جنــگ اول، از قــوت پلورالیســم به عنــوان الگــوی 
کاســته اســت. دگرگونی هــای پدیــد آمــده در اقتصــاد در قرن بیســتم بــه پیدایــش قــدرت اقتصــادی متمرکزتــری منجــر  جامعه شناســی سیاســی 
کــه بــه ســرمایه خصوصــی بــرای جنــگ بــا کارگــران قــدرت بیشــتری داده اســت. ســرمایه همــواره می توانــد در برابــر یــک نیــروی کار ســرکش،  شــده 
کــه در  کنــد. تــا حــدی  کارگــران بــرای پافشــاری خــود را محــدود  کنــد، از تعــداد مشــاغل بکاهــد و توانایــی  کــز ســرمایه گذاری خــود را جابه جــا  مرا
ــر شــده  ــر و حرفه ای ت ــر، بوروکراتیزه ت ــز متمرکزت ــد، جنبــش کارگــری نی ــدازه ای درنتیجــه پیچیدگــی اقتصــاد جدی ــه قــدرت ســرمایه و تاان کنــش ب وا
اســت. ســازمان های قدرتمنــد ســرمایه و کار در بــازار رویــاروی یکدیگــر قــد علــم کرده انــد و هرکــدام قادرنــد برنامه هــای طــرف دیگــر را بــه شکســت 

1 . بشیریه، حسین. (1388). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی: ص 83.
2 . ســردارنیا، خلیــل، جاهدیــن محمــدی، ساســان. (1395). ســازوکارهای حقوقــی تعامــل اصنــاف بــا دولــت و ضعــف نهادمنــدی اتحادیه هــای صنفــی در ایــران، مجلــه مقــاالت حقوقــی 

دانشــگاه شــیراز، دوره هشــتم، شــماره اول: ص 60.
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بکشــانند. برخــی منتقدیــن پلورالیــزم معتقدنــد دیگــر هیــچ مدلــی از نظریــه دموکراســی نمی توانــد ادعــا کنــد کــه تعــداد زیــادی از مقــوالت، داوطلبانــه، 
رقابتــی، غیرسلســله مراتبی و خودگــردان دنبــال می شــود.1

گــروه جدیــدی از تحلیلگــران سیاســی ماننــد اشــمیتر)1974(، پانیــچ)1976( و میــدل مــاس)1979( کوشــیده اند تــا بــا بررســی پیدایــش صنف گرایــی 
بــر بعضــی از شــکاف های موجــود در نظریــه دموکراتیــک فائــق آینــد. نظریه پــردازان صنف گــرا به جــای تصویــری از نظام هــای سیاســی زیــر ســیطره 
کــه مارکسیســت ها ارائــه کرده انــد، بــر قــدرت متمرکــز گروه هــای هم ســود ســازمان یافته و کوشــش های دولــت بــرای غلبــه بــر مســائلی  یــک طبقــه 
کیــد کرده انــد. اشــمیتر کورپوراتیســم در نظام هــای دموکراتیــک را کورپوراتیســم اجتماعــی می نامــد.2وی صنف گرایــی  کــه آن هــا پدیــد می آورنــد تأ
کــه درآن واحدهــای تشــکیل دهنده در قالــب معــدودی مقــوالت منفــرد، اجبــاری،  معاصــر را این گونــه تعریــف می کنــد: »نظامــی از نمایندگــی منافــع 
گــر خــود ایجادکننــده آن هــا نباشــد، آن هــا را بــه رســمیت شــناخته،  سلســله مراتبی و تفکیک شــده بــه لحــاظ کارکــردی ســازمان یافته انــد و دولــت ا
مجــاز می دانــد و بــه ازای پذیرفتــن اعمــال کنتــرل دولــت بــر انتخــاب رهبــران خــود و بیــان درخواســت ها و حمایت هــا، در عرصــه مقــوالت مربــوط 

بــه خــود از نمایندگــی انحصــاری برخــوردار هســتند.«
ل های صنفگرایــان معمــواًل بــه مناســبات ســه جانبه میــان نهادهــای کارفرمایــی، کارگــری و دولــت اشــاره دارد کــه درنهایــت توســط  بنابرایــن اســتدال
دولــت رهبــری و کنتــرل می شــود. بــه نظــر صنف گرایــان در ایــن مــدل از دموکراســی ظرفیت هــای هدایت کنندگــی دولــت افزایــش می یابــد و بــه او 
کــه چارچوبــی بــرای امــور اقتصــادی و سیاســی برپــا کنــد. در مقابــل از رهبــران گروه هــای هم ســود ســازمان یافته نیــز انتظــار مــی رود  امــکان می دهــد 
بــه ازای اســتفاده از مجــاری گفتگــوی مســتقیم بــا مقامــات یــا به نوعــی نمایندگــی انحصــاری، از خط مشــی های توافــق شــده حمایــت کننــد و در 
کــره در امتــداد خطوطــی مشــخص تر و رســمی تر نظــام یافتــه اســت. تعــداد  صــورت لــزوم اعضــای خــود را نیــز در ایــن راســتا قــرار دهنــد. سیاســت مذا
معــدودی از ســازمان های عمــده بــه ازای کســب امتیازاتــی بــرای اعضــای خــود، در تصمیم گیــری و سیاســت گذاری ها مشــارکت می کننــد. ایــن 
کــرات در پشــت درهــای بســته انجــام می شــود؛ بنابرایــن آرایــش موردنظــر کورپوراتیســت ها عبــارت اســت از اتخــاذ اســتراتژی های سیاســی الزم  مذا
به منظــور کســب حمایــت اتحادیه هــای کارگــری مســلط، انجمن هــای بازرگانــی و حوزه هــای انتخاباتــی هــر یــک از آن هــا. بااینکــه در پیامدهــای 
چنیــن ســاختاری اندکــی تفــاوت در آراء متفکــران کورپوراتیســت وجــود دارد؛ امــا پیامدهــای چنیــن مناســباتی یکســان اســت. دیویــد هلــد درمــورد 

پیامدهــای کورپوراتیســم در ســاختار سیاســی دموکراتیــک می نویســد:
پارلمــان جایــگاه خــود را به عنــوان مرکــز عالــی بیــان و خط مشــی و توافــق در مــورد آن از دســت داده اســت. در واقــع یکــی از ویژگی هــای عمــده روابــط 
کرات و قراردادهای ســه جانبه در زمینه سیاســت های  دولــت مــدرن و جامعــه در کشــورهای اروپایــی پــس از جنــگ جهانی دوم، گســترش پدیده مذا
ــد. ایــن  ج از پارلمان هــا صــورت می گیرن کــه خــار ــوده اســت  اقتصــادی )به ویــژه سیاســت قیمت هــا، دســتمزدها، برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری( ب
کــی از ضعیــف شــدن نهادهــای نمایندگــی و پارلمانــی در آن کشــورها بــوده اســت. در برخــی از کشــورها از »پارلمانتاریســم اقتصــادی«  خــود البتــه حا
بــه معنــی کوشــش بــرای ســازش عالیــق طبقــات اجتماعــی بــه شــیوه کورپوراتیســتی ســخن بــه میــان می آیــد. نهادهــای سیاســی نمایندگــی ســنتی 
ــده  ــه روش عم ــر به هیچ وج ــوری، دیگ ــا کش ــی ی ــی پارلمان ــت.3 نمایندگ ــه جانبه داده اس ــری س ــد تصمیم گی ــی فرآین ــود را به نوع ــای خ ــج ج به تدری
بیــان منافــع و حراســت از آن محســوب نمی شــود. هرچنــد شــیوه های کالســیک نمایندگــی باقیمانــده اســت عرصــه مداخلــه نماینــدگان کشــوری در 
کــه دیگــر جــای خــود دارنــد. مشــارکت سیاســی بــه قلمــرو نخبــگان ســازمانی  تدویــن خط مشــی به شــدت کاهش یافتــه اســت- شــهروندان معمولــی 

تبدیــل شــده اســت.4
کــه نظریــات دموکراســی  کنــار پلورالیــزم به عنــوان مــدل ششــم دموکراســی در نظــر می گیــرد، یــادآور می شــود  کــه مــدل صنف گرایــی را در  دیویــد هلــد 

کــه به نــدرت حاصــل می شــود. ایــن شــرایط عبارت انــد از: صنف گرایــی در عمــل بــرای تأمیــن یکپارچگــی کارگــران بــه شــرایطی نیــاز دارنــد 
کــه مدیریــت تعاونــی را بــر اقدامــات ســاختاری یــا توزیــع مجــدد در سیاســت های   ● وجــود ایــن طــرز تفکــر در جنبش هــای کارگــری 

اقتصــاد کالن ترجیــح دهنــد.

1 13. هلد، دیوید. (1396). مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ص 326.
کویر، ص 233. 2 . بروکر، پل. (1397). رژیمهای غیردموکراتیک نظریه ها، سیاست و حکومت، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: 

3 . بشیریه، حسین. (1388). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی: ص 82.
4 . هلد، دیوید. (1396). مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ص 328.
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وجود نهادهای دولتی مناسب برای در پیش گرفتن مدیریت سه جانبه؛  ●
نهادی کردن قدرت اتحادیه های کارگری در چارچوب جنبش هماهنگ طبقه کارگر؛  ●
وجود تمرکز کافی که تصمیمات فدراسیون های کارگری را بر اتحادیه های صنعتی منفرد تحمیل کند.1  ●

اقتدارگرایی مبتنی بر صنف گرایی

گیــر از ســندیکاهای تحــت  فاشیســم: رژیــم فاشیســتی به عنــوان نخســتین گام در جهــت نیــل بــه آرمــان دولــت صنفــی یــا کورپوراتیســتی، نظامــی فرا
کــه نمایندگــی قانونــی و انحصــاری کارفرمایــان و کارگــران را در هــر بخــش یــا صنعــت اقتصــادی بــه عهــده داشــت، بــه وجــود آمــد.  نظــارت دولــت 
کــه در ســندیکای ملــی کارگــران یکــی از  بــرای مثــال بــرای ســندیکاهای کارگــری، کنفدراســیونی از ســندیکاهای کارگــران صنعتــی وجــود داشــت 
کــه ایــن نیــز به نوبــه خــود فدراســیونی متشــکل از اتحادیه هــای صنایــع نســاجی ایالتــی بــوده اســت؛ امــا ایــن ســندیکاها بــه  صنایــع ادغــام می شــد 
دلیــل اعمــال قانــون ممنوعیــت اعتصــاب و انتصــاب رهبــر ســندیکا از جانــب دولــت، عمــاًل نمی توانســتند همچــون اتحادیه هــای کارگــری واقعــی 
بــه فعالیــت و دفــاع از منافــع اعضــای خــود بپردازنــد. در ایــن رژیم هــا ســاختار صنفــی دولــت بیشــتر نمــاد ایدئولوژیــک اســت تــا مجموعــه ای از 

نهادهــای شــغلی.
یــا بخــش  بــاال و توســط دولــت ایجــاد می شــوند. در چنیــن رژیم هایــی، اغلــب حکومــت مؤسســات صنعتــی ملــی  از   اصنــاف و ســندیکاها 
کــه هرکــدام متشــکل از نماینــدگان کارگــری، کارفرمایــی و نماینــدگان حــزب فاشیســت )دولــت( اســت. ایــن  اقتصــادی بزرگــی بــه وجــود مــی آورد 
ــد  ــر رون ــارات نمادیــن هســتند و ب ــا خدمــات، قیمت گــذاری، تعییــن دســتمزدها و مناقشــات کارگــری دارای اختی مؤسســات در زمینــه تولیــد کاال ی
سیاســت گذاری های اقتصــادی حکومــت فاشیســتی و یــا حتــی بــر فعالیــت ســندیکاهای کارفرمایــی نیــز تأثیــر چندانــی ندارنــد.2 رژیم هــای راســت 
کــه در نظــام اقتصــادی و اجتماعــی موجــود تغییــر اساســی در جهــت تأمیــن عدالــت اجتماعــی ایجــاد نمی کننــد و در  اقتدارگــرا، رژیم هایــی هســتند 
ــی از مشــارکت خودجــوش گروه هــا و نیروهــای ســازمان یافته اجتماعــی اســت.  ــه و خال ــرا و یک جانب آن هــا ســاخت قــدرت سیاســی اساســًا اقتدارگ
ــد.  ــود آین ــریع به وج ــی س ــوالت سیاس ــالب و تح ــه انق ــه در نتیج ــا اینک ــد و ی ــنتی باش ــه کار س ــای محافظ ــه نظام ه ــت ادام ــن اس ــی ممک ــن رژیم چنی
فاشیســم ابتــدا بــه معنــای سندیکالیســم دولتــی یعنــی ســازمان بندی اقتصــادی جامعــه از بــاال به وســیله دولــت و حمایــت از انحصــارات خصوصــی 
ــی  ــای سیاس ــواًل رژیم ه ــد. معم ــالق ش ــر اط ــی توتالیت ــای سیاس ــی از رژیم ه ــرد و به نوع ک ــدا  ــترده تری پی ــای گس ــدًا معن ــا بع ــد، ام ــرده می ش کار ب ــه  ب

کلــی فاشیســم یــا توتالیتاریســم راســت توصیــف می شــوند. راســت گرای اقتدارطلــب در جامعه شناســی بــا عنــوان 
کــه خــوان لینــز آن را »دولــت ارگانیــک« می نامــد: »همــه نظام هــای سیاســی عناصــری از  ع دیگــری از اقتدارگرایــی همــان اســت  دولــت ارگانیــک: نــو
صنف گرایــی دارنــد، به ویــژه به منظــور نظــارت و تنظیــم منافــع در حوزه هــای اقتصــاد و روابــط کار، امــا رژیم هــای اقتدارگــرا تنهــا رژیم هــای سیاســی 
گــر در واقعیــت ایــن عالقــه بــه صنف گرایــی مانــع  کــه ســعی کرده انــد به طــور کامــل پیرامــون ایدئولــوژی صنف گرایــی ســازمان یابنــد، حتــی ا هســتند 
از آن نشــده اســت کــه آن هــا قبــل از هــر چیــز دیوان ســاالرانه، فن ســاالرانه و حتــی در محــور حزبــی واحــد بــا توانمنــدی بســیج همگانــی ســازمان  یافتــه 
ــد.  ــازمان یافته ان ــی س ــوژی صنف گرای ــون ایدئول ــه پیرام ک ــرد  ک ــی  ــی را معرف ــای اقتدارگرای ــوان رژیم ه ــک می ت ــت ارگانی ــالح دول ــا اصط ــند.« ب باش
ع از رژیم هــای سیاســی باشــد(، از رژیــم  ــی ایــن نــو در زمــره ایــن مجموعــه از رژیم هــا می تــوان از رژیــم ســاالزار در پرتقــال )کــه می توانــد نمونــه مثال
صدراعظــم دولفــوس در اتریــش در فاصلــه 1934 و 1938 یــا از رژیــم فرانکــو در اســپانیا، پــس از فروکــش کــردن دوران فاشیســتی اش، نــام بــرد. ایــن 
کی کمونیســم بــه دور  کــه بنــا دارد درعین حــال هــم از مســلک اشــترا رژیم هــا دارای یــک ایدئولــوژی موســوم بــه »راه ســوم« ســازمان صنفــی هســتند 

باشــد و هــم از فردگرایــی ســرمایه داری لیبــرال.
به موجــب ایــن ایدئولــوژی صنف گرایــی، منافــع اجتماعــی و اقتصــادی مختلــف در چارچــوب ملــی گرایــش دارنــد بــه طــرزی هماهنــگ همــکاری 
کننــد. ایدئولــوژی صنف گرایــی زمینــه را بــرای »کثرت گرایــی محــدود« مســاعد می کنــد: گروه هــای اجتماعــی ســازمان یافته مختلــف )ســندیکاهای 
کارفرمایــی و غیــره( در چارچــوب نمایندگــی نهادی شــده، ســازمان های صنفــی مختلــف به طــوری صــوری در اعمــال  کارگــری، ســازمان های 
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ــر  ــوای »دموکراســی ارگانیــک« ظاهــر شــده و می خواهــد واقعی ت کــه در ل ــه قــدرت سیاســی  قــدرت سیاســی شــریک هســتند. فرمــول صنف گرایــی ب
ــه لیبــرال باشــد، مشــروعیت می دهــد و زمینــه مشــارکت محــدود و تحــت نظــارت برخــی از بخش هــای جمعیــت را فراهــم  از دموکراســی فردگرایان
گرفته انــد. رهبرانــی چــون الزارو  می کنــد. تعــدادی از رژیم هــای اقتدارگــرای آمریــکای التیــن برخــی از ویژگی هــای دموکراســی ارگانیــک را وام 
کارِدنــاس در مکزیــک یــا خــوان پــرون در آرژانتیــن برخــی از جنبه هــای نمایندگــی صنفــی را وارد کرده انــد و در چارچــوب رژیم هــای اقتدارگــرای 

خودشــان ســازمان های ســندیکایی نیرومنــدی را توســعه داده انــد.1
کنتــرل یــا ســرکوب و نمــاد  کــه بیشــتر ســازوکار اعمــال  کورپوراتیــک دولتــی نامیــد  اشــمیتر رژیم هــای اقتدارگــرای مبتنــی بــر سیســتم صنفــی را 
کارآمــد. بــا ایــن وجــود، به عنــوان یگانــه برنامــه سیاســت گذاری مشــخصًا  ایدئولوژیــک بودنــد، تــا یــک مــدل اقتصــادی و اجتماعــی واقعــی و 

کرده انــد.2 گذاشــته شــده اســت، اهمیتشــان را حفــظ  کــه از ســوی دیکتاتوری هــای نظامــی و حزبــی بــه اجــرا  غیردموکراتیــک 
کنــون  کاربردهــای اخیــر ایــن اصطــالح در علــوم اجتماعــی از داللت هــای پیشــین اش بــر نظــام اقتدارطلــب و فاشیســتی فاصلــه گرفتــه اســت و ا
بــرای تحلیــل نقــش منافــع ســازمان یافته در لیبــرال دموکراســی های امــروزی بــه کار مــی رود. صنف گرایــی به عنــوان صــورت کوتاه شــده چانه زنــی 
کارگــری و ســازمان های نماینــده منافــع ســرمایه داری بــا دولــت بــر ســر سیاســت های اقتصــادی وارد مباحــث سیاســی عمومــی  اتحادیه هــای 
نیــز شــده اســت. در بحث هــای عمومــی، صنف گرایــی مقابــل نئولیبرالیســم دانســته می شــود چــون در نئولیبرالیســم اهــرم اصلــی دولــت بــرای 

کــره و چانه زنــی.3 سیاســت گذاری های اقتصــادی رقابــت اســت نــه مذا
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کارکردهای تاریخی اصناف برای حکومت ها

کــه اصنــاف در بســیاری از کشــورها ماننــد مصــر باســتان، یونــان و روم، هنــد، چیــن ، امریــکای التیــن و اروپــا وجــود داشــته اند.  هــزاران ســال اســت 
ــا  ــد و در قــرون ســیزدهم و چهاردهــم میــالدی در سراســر اروپ ــد حیــات تجــارت و صنعــت رشــد کردن ــا تجدی ــا از حــدود ســال 1000 ب اصنــاف در اروپ
گســترش پیــدا کردنــد. از حــدود ســال 1500 حضــور اصنــاف در بــر کشــورهای اروپایــی کاهــش یافــت و آخریــن اصنــاف اروپایــی تــا حــدود ســال 1883 
از بیــن رفتنــد. بــرای بررســی کارکــرد تاریخــی اصنــاف در حکومت هــا بــه نقــش تاریــخ آن هــا در اروپــا بســنده کرده ایــم. توجــه بــه تاریــخ اصنــاف در 
کــه اصنــاف اروپایــی نه تنهــا ثروتمندتریــن اصنــاف تاریــخ محســوب می شــدند، بلکــه قــرون بســیاری دوام و  اروپــا از ایــن واقعیــت ناشــی می شــود 
خ داده اســت و البتــه تحقیقــات جامعــی  کــه ابتــدا در آن توســعه سیاســی و اقتصــادی پایــدار ر ثبــات داشــته اند. از ســویی اروپــا همــان جایــی اســت 

نیــز در رابطــه بــا اصنــاف در اروپــا صــورت گرفتــه اســت.
 در طــول تاریــخ ترکیبــی از ایــن ویژگی هــا نشــانگر یــک ســازمان صنفــی در نظــر گرفتــه می شــده اســت: ســازمان های کم وبیــش مســتقل و خودگــردان 
کــه متشــکل از افــراد دارای یــک شــغل یــا شــغلی مشــابه بوده انــد. هــدف آن هــا پیــش برد منافع مشترکشــان اســت و در هــر زمینه ای اعــم از اقتصادی، 
کــه فــرض می شــود اصنــاف بیــش از آنکــه ابــزار  سیاســی، فرهنگــی و مذهبــی مــورد احتــرام بوده انــد. اســتقالل نســبی اصنــاف بــه ایــن معنــی اســت 
گــذار کنــد و بــه آن هــا اجــازه  دولــت بــرای کنتــرل صنعتگــران، بازرگانــان و مالیــات بــر آن هــا باشــد، دولــت مایــل اســت اختیــارات خاصــی بــه اصنــاف وا
ــرای پیشــبرد منافــع اعضــای خــود ســازمان دهنــد. بررســی تجربــه تاریخــی اصنــاف اروپایــی در قرون وســطی  می دهــد اقدامــات جمعــی خــود را ب
کــرده بودنــد و بــا حمایــت قدرت هــای سیاســی قوانیــن  کــه اصنــاف عمدتــًا جایــگاه رســمی مطلوبــی از مقامــات سیاســی کســب  نشــان می دهــد 
اجبــاری رســمی خــود را اعمــال می کردنــد. البتــه قابــل درک اســت، زیــرا هنگامی کــه یــک صنــف نتوانــد از حمایــت مقامــات رســمی برخــوردار باشــد، 
نمی توانــد ماننــد یــک صنــف نیــز عمــل کنــد. یعنــی در غیــر ایــن صــورت نمی توانــد مشــاغل را مجبــور بــه عضویــت در صنــف کنــد، از ورود اعضــا بــه 
ــل  ــرل کنــد، سیســتم آموزشــی را تحمی ــات و کاال را کنت ــد، کیفیــت خدم ــرل کن ــای خــود را کنت ــاری اعض ــای تج ــد، فعالیت ه صنــف جلوگیــری کن
و نــوآوری را تنظیــم کنــد. به طــور خالصــه، بــدون بــه رســمیت شــناخته شــدن عمومــی، مشــروعیت و تنفیــذ قانونــی، هیــچ صنفــی نمی توانســت 
کــه مقامــات سیاســی توانایــی یــا تمایلــی بــرای دادن امتیــاز بــه آن هــا نداشــتند، اصنــاف  کارکــرد مؤثــری داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل نیــز زمانــی 

تضعیــف، دگرگــون یــا ناپدیــد شــدند.
کــه بــه اعتقــاد آن هــا بــه  کــه بــه مقامــات عمومــی می کردنــد، امتیــازات رســمی و عمومــی دریافــت می کردنــد  بنابرایــن اصنــاف در ازای مســاعدتی 
ســود تمــام اعضــای صنــف بــود. ایــن رونــد رانــت جویــی از هنــگام بــه رســمیت شــناخته شــدن هــر صنــف تــا زمــان لغــو مجــوز آن همــواره در جریــان 
بــود. همــکاری گســترده بیــن دولــت و اصنــاف رویــه اصلــی متــداول و پررنــگ رابطــه آن هــا بــوده اســت. اصنــاف بــا اســتفاده از ســازوکارهای متعــددی 
کــه عبارتنــد از: پرداخــت رشــوه، هدیــه دادن، تقســیم درآمدهــا ، پرداخــت مالیــات، کمــک بــه جمــع آوری مالیــات،  بــا دولت هــا همــکاری می کردنــد 
کــه چــرا  تنظیــم صنعــت، دادن وام بــه دولــت، حمایــت سیاســی و تامیــن کمک هــای نظامــی. ایــن همــکاری سیســتماتیک توضیــح می دهــد 
مقامــات دولتــی بــه اصنــاف امتیــاز می دادنــد و بــه تاییــد، تقویــت و حفــظ آن هــا ادامــه دادنــد.1 در ادامــه مهم تریــن کارکردهــای تاریخــی اصنــاف 

بــرای حکومت هــا توضیــح داده شــده اســت.
تقســیم درآمدهــای صنفــی : اصنــاف درآمدهایــی در ازای برخــی فعالیت هــا ماننــد حــق ورود بــه صنــف، پذیــرش اســتاد، کارآمــوزی، هزینه هــای 
گــذار می کردنــد و در ازای آن دولــت  ســالیانه، جریمه هــا، مصــادره ، معافیت هــا و غیــره داشــتند. اغلــب اصنــاف ســهمی از درآمــد خــود را بــه دولــت وا
امتیــازات آن هــا را تاییــد می کــرد و حــق آن هــا در جمــع آوری چنیــن درآمدهایــی بــه رســمیت شــناخته می شــد. موانعــی کــه دولــت بــرای ورود بــه بــازار 
کــه امــکان  بــرای اعضــای جدیــد وضــع می کــرد، بــه نفــع گروه هــای اســتقراریافته بــود. ایــن انحصــارات بــه تولیدکننــدگان قدرتــی در بــازار مــی داد 

اســتخراج رانــت را داشــتند، بخشــی از آن رانــت در ازای امتیــازات و اجــرای موانــع ورود بــه بــازار بــه دولــت داده می شــد.
ــی پرداخــت  ــت کمــک مال ــه دول ــا ب ــود، اصنــاف غالب ــه نفــع اصنــاف ب کــه ب ــازات رســمی و اجــرای قوانینــی  ــل امتی کمــک مالــی اضطــراری: در مقاب
ــی؛ 2- تعهــد رســمی پرداخــت  ــه مــوارد اضطــراری مال ــرای پاســخ مثبــت ب ــه دو شــکل صــورت می گرفــت: 1-تعهــد ضمنــی ب ــد. ایــن امــر ب می کردن

1 . Ogilvie, S. (2019). The European guilds: An economic analysis. Princeton University Press,23-24
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کــه دولــت در مواقــع اضطــراری بــه آن هــا متوســل می شــوند،  مالیات هــای خــاص به طــور ثابــت. در واقــع اصنــاف به طــور پیش فــرض می دانســتند 
کــه دولــت از  کــه زمانــی  کــه از اعضــا دریافــت می کنــد، بــرای اطمینــان از آن اســت  کــه هــدف اصلــی از حق الزحمــه ای  لــذا صریحــا اظهــار می کردنــد 

کــرد، بتواننــد وجــوه دریافتــی را پرداخــت کننــد.1 آن هــا درخواســت کمــک 
پرداخــت مالیــات و کمــک در جمــع آوری آن: اصنــاف در ازای امتیــازات، متعهــد بــه پرداخــت منظــم مالیــات بودنــد. اصنــاف نه تنهــا خــود مالیــات 
می پرداختنــد بلکــه بــه دولت هــا کمــک می کردنــد تــا از اعضــای آن هــا مالیــات بگیرنــد. ایــن کارکــرد درکل دوره ای کــه اصنــاف اروپــا وجــود داشــته اند 
گاهــی دقیق تــری داشــتند. زیــرا  در جریــان بــوده اســت. در مقایســه بــا دولت هــا، اصنــاف در مــورد توانایــی اعضــای خــود بــرای پرداخــت مالیــات آ
کــرد. و نهایتــا  آن هــا بهتــر می دانســتند هــر یــک از همکارانشــان در چــه وضعیتــی مالــی قــرار دارنــد و چطــور می تــوان بــرای او مالیــات بیشــتری وضــع 
کــه صنعتگــران در ازای دریافــت مزایــا بــه دولــت می دادنــد، اطالعاتــی را در مــورد مســاعد بــودن شــرایط تجــاری بــه دولت هــا منتقــل  آنکــه ســودی 
ــع از  کــه دولت هــا در اســتخراج مناب ــد. بنابرایــن اصنــاف موجــب شــدند  می کــرد، و دولت هــا می توانســتند از ایــن مشــاغل مالیــات بیشــتری بگیرن

بســیاری از مشــاغل صنعتــی، تجــاری و خدماتــی بیــش از توانمنــدی خــود موفــق عمــل کننــد.2
گــذار می کردنــد، امــا در اواخــر قرون وســطا یــا اوایــل دوره مــدرن دولت هــا   دولت هــای قرون وســطایی معمــوال وظیفــه مالیات ســتانی را بــه اصنــاف وا
ســاختار مالیاتــی خــود را جایگزیــن سیســتم جمــع آوری مالیاتــی صنفــی کردنــد. امــا در بســیاری از مناطــق اروپــا ، اصنــاف در طــول دوره مــدرن اولیــه 
بــه جمــع آوری مالیــات بــرای دولت هــا ادامــه می دادنــد. حتــی در جوامعــی کــه از نظــر مالــی پیچیــده بودنــد، تــا اواخــر قــرن هیجدهــم برخــی اصنــاف 
مســئولیت جمــع آوری مالیات هــای غیرمســتقیم، مالیــات شــهرداری و حتــی تعییــن مالیــات را داشــته اند. مثــال در اتریــش هــر اســتادکار ملــزم بــود 

گردان کارآمــوزش را از حقوقشــان کســر کنــد و بــه دولــت بپــردازد. مالیــات شــا
 در برخــی از جوامــع اروپایــی، دولت هــا اصنــاف را اختصاصــا بــرای جمــع آوری مالیــات تشــکیل داده بودنــد. به طــور مثــال در لهســتان قــرن چهــارده 
و پانــزده، مقامــات ســلطنتی و کلیســایی اصنــاف صنعتــی را بــرای مالیــات ســتانی منظــم در هــر شــهر ایجــاد کردنــد. پادشــاه ســوئد نیــز از 1604 بــه 
کــرد. برخــی از همــکاری ملــی اصنــاف و دولــت چنیــن  بعــد اصنــاف را بــرای ســازمان دهی هرچــه بیشــتر صنعتگــران و مالیــات ســتانی آســان تر ایجــاد 
کانــون فعالیــت  کــه در آن  کــه به جــای دولــت مطلقــه مــدرن اولیــه، بایــد از نمونه هــای دولت هــای کورپوراتیســم ســخن بگوییــم  نتیجــه می گیرنــد 
گــذار شــده بــود. در ایــن سیســتم روابــط مالــی نزدیــک بیــن اصنــاف و  نهادهــای نظــم عمومــی ، در ازای امتیــازات صنفــی، بــه تشــکیالت صنفــی وا
کــه بــدون  کــه هــر دو طــرف بتواننــد منابــع بیشــتری از اقتصــاد اســتخراج کننــد، چیــزی  بســیاری از دولت هــا، ســازوکارهای موثــری ایجــاد می کــرد 

کمــک یکدیگــر نمی توانســتند بــه دســت بیاورنــد.3
اعطــای وام بــه دولت هــا: اصنــاف همچنیــن در ازای امتیــازات انحصــاری در حــوزه صنعــت، بــه دولــت وام می دادنــد. در اســپانیا در طــول قــرن 
هجدهــم پادشــاه بدهی هــای خــود را معمــوال از 5 صنــف بــزرگ تأمیــن می کــرد. ایــن اصنــاف می توانســتند مبالــغ زیــادی را به طــور مســتقیم از 
اعضــای خــود یــا به طــور غیرمســتقیم از طریــق اعتبــار خــود در بازارهــای مالــی جمــع آوری کننــد. در انگلیــس در ســال های 1450 تــا 1650 اصنــاف 
تقریبــا همــه وام هــای عمومــی مــورد نیــاز را ســازمان دهی می کردنــد. اصنافــی کــه بــه دولــت وام می دادنــد، اغلــب اصنــاف بازرگانــان و تولیدکننــدگان 
کــز قــدرت در پایتخــت  کــه می توانســتند مبالــغ وام مــورد نیــاز دولــت را جمــع آوری کننــد. همچنیــن مجــاورت آن هــا بــا مرا بــزرگ و ثروتمنــد بودنــد 

موجــب می شــد، بتواننــد در ازای لطــف خــود بــه حکومــت، آن را تحت فشــار قــرار دهنــد و بالعکــس.4
تنظیــم، اجــرا و نظــارت بــر مقــررات: اصنــاف هم چنیــن بــه دولت هــا در تنظیــم مقــررات صنعــت و تجــارت کمــک می کردنــد. اصنــاف بــرای تصویــب 
قوانیــن مرتبــط بــا صنــف خــود بــه دولــت درخواســت می دادنــد. بســیاری از قوانیــن صنفــی، و حتــی مهم تــر از آن ، بســیاری از احــکام اداری و 
تصمیمــات قضایــی صادرشــده توســط دولــت، عمــال بــرای اجــرای امتیــازات صنفــی بــود. بنابرایــن در اروپــای پیشــامدرن حجــم زیــادی از قوانیــن 
کــه  کــه بــه حقــوق و امتیــازات اصنــاف مشــروعیت مــی داد و آن هــا را قــادر می کــرد  صنفــی صادرشــده از ســوی دولــت و درون صنفــی وجــود داشــت 

1 . Ibid:74-76
2 . Ibid:103
3 . Ibid:77-80
4 . Ibid:82
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منافــع خــود را عملــی کننــد.1
اصنــاف بــا توجــه بــه مزیــت تخصــص و اطالعاتشــان، در ســاختار قرون وســطایی نقــش نظارتــی نیــز داشــتند. دولت هــا مشــروعیت و اجبــار الزم را 
کــرده بودنــد. عملکــرد نظارتــی اصنــاف بــه  گــذار  بــرای اجــرای قوانیــن فراهــم می کردنــد، درحالی کــه مســئولیت اجــرای روزمــره آن را بــه اصنــاف وا
کــه توســط صنــف اداره می شــدند؛ و کمــک بــه چارچــوب نظارتــی گســترده تر. بســیاری  دودســته اصلــی تقســیم می شــود: کنتــرل مشــاغل خــاص 
از اصنــاف نقــش مهمــی در تنظیــم مشــاغل خــود داشــتند، در نورنبــرگ در قــرن هفدهــم و هجدهــم متولیــان صنــف در قانون گذاری هــای مرتبــط 
ــا مشــاغل بــه مســئوالن شــهری کمــک می کردنــد. در قــرن هجدهــم توصیه هــای اصنــاف در تدویــن مقــررات صنعتــی و مشــارکت صنفــی بــرای  ب
اجــرای آن ضــروری بــود. همچنیــن در ایتالیــای قــرن 18 حکومت هــا از ســرکارگران می خواســتند، در اصنــاف عضــو شــوند تــا بتواننــد از آن هــا بــرای 

کنتــرل تعارضــات صاحبــان صنایــع و ســازمان کارگــران اســتفاده کننــد. 2
حمایــت سیاســی: اصنــاف بــه محــض ظهــور در اروپــای قــرن یازدهــم و دوازدهــم بــه دنبــال بــه رســمیت شناخته شــدن توســط مقامــات سیاســی 
من جملــه شــورای شــهر، مقامــات کلیســایی، اربــاب تیــول دار، فرمانــدار، شــاهزاده یــا امپراطــور بودنــد. حتــی در دوره هــای قبــل کــه اصنــاف در ظاهــر 
کــه توســط دولــت بــه رســمیت شــناخته شــوند تــا از حقــوق رســمی برخــوردار باشــند و حتــی  به طــور غیررســمی تشــکیل شــده بودنــد، تمایــل داشــتند 
مایــل بــه پرداخــت هزینــه آن نیــز بودنــد. همــه آن هــا بــه دلیــل وجــود یــک قانــون بــود: قانونــی کــه اصنــاف را به عنــوان دارنــده امتیــازات انحصــاری 
کــه اصنــاف بــه حمایــت سیاســی دائمــی  کلیــه فعالیت هــای اصنــاف آن چنــان ضــروری بــود  بــه رســمیت می شــناخت.3 قانونگــذای دولــت بــرای 
کمــان را حمایــت می کردنــد. به عــالوه اصنــاف صنعــت گــران کوچــک را قــادر  نســبت بــه دولــت متعهــد بودنــد و در ازای دریافــت منافــع، مقامــات و حا

کمــان متعهــد شــوند. کــه بــه حمایــت سیاســی و نظامــی از حا می کــرد 
کمــان در برابــر اشــراف قدرتمنــد و کلیســاها بــه  دو موتــور اصلــی کــه اتحــاد سیاســی بیــن اصنــاف و حکومت هــا را پیــش بردنــد عبارتنــد از: نخســت، حا
متحــد نیــاز داشــتند. ایــن نیــاز باعــث شــد شــاهزادگان بــه بــورژوازی روی بیاورنــد و بــه اصنــاف بازرگانــان و صنعتگــران امتیازاتــی اعطــا کننــد. دوم، 
ــا بــا اصنــاف صنعتــی علیــه اصنــاف  کمــان می خواســتند قــدرت نجیــب زادگان شــهری را کاهــش دهنــد. ایــن امــر شــاهزادگان را بــر آن داشــت ت حا
کمــان سیاســی از طریــق اصنــاف صــورت می گرفــت. البتــه اصنــاف بازرگانــان نیــز  ــازرگان و شــوراهای شــهر متحــد شــوند. حمایــت بــورژازی از حا ب
کثــر حکومت هــای محلی)شــهری( تســلط داشــتند. امــا اغلــب بازرگانــان  یکــی از بزرگ تریــن قدرت هــای رســمی سیاســی برخــوردار بودنــد، زیــرا بــر ا
ــی، نظامــی و نظارتــی خــود، بــدون همــکاری  ــرای بســیج ظرفیت هــای مال ــا حداقــل توانایــی الزم ب ــد ی ــه اداره یــک شــهر نبودن ــه تنهایــی قــادر ب ب
اصنــاف نداشــتند. بنابرایــن اصنــاف صنعتــی نقــش مهمــی داشــتند در اینکــه شهرشــان به طــور مســتقیم یــا ضمنــی بــدون حمایــت اشــراف یــا کلیســا، 

از حمایــت سیاســی بــورژاوزی و شــاهزادگان برخــوردار باشــد.4
اصنــاف موجــب  بــا  مالــی  معاملــه  نبودنــد،  برخــوردار  کارآمــد  بوروکراســی  از  درصورتی کــه حکومت هــا  کارآمــد:  بوروکراســی  بــرای  جایگزینــی 
صرفه جویــی در هزینه هــای دولت هــا می شــد، چــون اصنــاف صنعتــی تمــام خســارات و هزینه هــای جمــع آوری ســود اعضــای خــود را ، قبــل از 
ــا ظهــور دولت هــای مــدرن در برخــی از کشــورهای اروپایــی) به ویــژه در  کمیــت ، متحمــل می شــدند. 5در قــرن شــانزدهم ب انتقــال بــه دســتگاه حا
کــه بــه آن هــا امــکان مــی داد به تدریــج  انگلســتان و کشــورهای ســفلی( ســازوکارهای مالــی، نظامــی و دیوانســاالری توســعه یافته تری ایجــاد کردنــد 

ــد. 6 ــر کنن ــاف صرف نظ ــد اصن ــاص مانن ــع خ ــا مناف ــی ب ــه گروه های ــازات ب ــروش امتی از ف

1 . Ibid:67
2 . Ogilvie, S. (2019). The European guilds: An economic analysis. Princeton University Press,83.
3 . Ibid:64
4 . Ibid:89
5. Ibid:103
6 . Ibid:70

17مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



نقش اصناف در جامعه

ــد نســبت  ــرای ایــن امــر بای ــه نظــر می رســد در ب ــگاه ایــن نهــاد در جامعــه مشــخص شــود. ب ــد جای ــرای بررســی نقــش اصنــاف در جامعــه ابتــدا بای ب
کــه یکــی از نظریه پــردازان اصلــی  آن بــا جامعــه، جامعــه مدنــی و دولــت تعییــن شــود. در اینجــا بــه تعریــف جامعــه مدنــی از دیــدگاه فیلیــپ اشــمیتر 
ع می کنیــم. از نظــر وی جامعــه مدنــی از انجمن هــای صنفــی و مدنــی و نهادهــای میانجــی  صنف گرایــی دموکراتیــک محســوب می شــود رجــو
کــه مســتقل از مقامــات عمومــی شــکل می گیرنــد، قــادر بــه گفتگــو  مســتقل از دولــت و در حدفاصــل بیــن خانواده هــا و دولــت تشــکیل شــده اســت 
و ســازماندهی بــرای اقــدام بــه کنــش جمعــی بــرای پیگیــری خواســته ها و مطالبــات خــود هســتند و فعالیــت آن هــا در چارچــوب قانــون و حکومــت 
ــد از: 1-اســتقالل دوگانــه )هــم در شــکل گیری و  کــه عبارت ان ــرای جامعــه مدنــی قائــل می شــود  صــورت می گیــرد. اشــمیتر چهــار ویژگــی اصلــی را ب
هــم در ایفــای نقــش( 2- کنــش جمعــی هماهنــگ 3-عــدم تعهــدی بــه حقــوق و مصالــح دیگــری 4- مدنــی بــودن1. در ایــن بخــش اصنافــی بــا 

ــود. ــرور می ش ــه م ــی جامع ــات و بی ثبات ــرایط ثب ــا در ش ــش آن ه ــت و نق ــر اس ــرده مدنظ ــای نام ب ویژگی ه
ســدی در مقابــل اقتدارگرایــی حکومــت : اساســا جامعــه مدنــی و ســازمان های مردم بنیــاد تشــکیل دهنده آن تجلــی قــدرت اجتماعــی جامعــه 
ــبات  ــا مناسـ کــه اســتبداد دولــت را ب ــا حکومــت و به مثابــه ســدی در مقابــل خودکامگــی آن هســتند. برخــالف مارکــس  در مقابــل قــدرت سیاســی ی
بـــین طبقـــات تفســیر می کــرد، بســیاری از متفکــران سیاســی همچــون هانــا آرنــت و جامعه شناســانی ماننــد دورکیــم ریشــه های اســتبداد دولــت 
ــی در زایــش جامعــه  ــد ریشــه اســتبداد دولتـ ــاره رابطــه بیــن دولــت و جامعــه می گوی ــوده ای جســتجو می کننــد. دورکیــم درب را در جامعــه ذره ای و ت
ــت را  ــا تشــکل صنفــی قــدرت نهــاد دول ــا هیــچ انجمــن ی ــا واســط ی ــروه اولیــه ی گـ ــه در آن هیــچ  ــرار گرفتــه اســت؛ یعنــی جایی ک ــوده ای و ذره ای ق ت
کارکردهــای آن  محــدود نمی ســازد. ازنظــر وی بــا پیشــرفت و پیچیده شــدن تقســیم کار در جوامــع جدیــد، دولــت بزرگ تــر می شــود و وظایــف و 
گســترش می یابــد و در همــان حــال فــرد نیــز به تدریــج از تابعیــت وجــدان جمعــی رهــا می گــردد، گســترش فزاینــده فعالیــت دولــت می توانــد بــه 
جباریــت بوروکراتیــک بیانجامــد و دولــت بــه ســازمانی ســرکوبگر و منفــک از عالیــق افــراد در جامعــه تبدیــل شــود. ایــن امــر زمانــی تحقــق می یابــد کــه 
گــر ایــن گروه هــا به انــدازه کافــی قدرتمنــد  گروه هــای ثانــوی کــه بیــن فــرد و دولــت قــرار دارنــد به انــدازه کافــی توســعه نیافته باشــند. از نظــر وی صرفــا ا
ــه  ــم درصورتی ک ــاد دورکی ــه اعتق ــردد. ب گ ــظ  ــد حف ــراد می توان ــوق اف ــد، حق ــکیل بدهن ــت تش ــدرت دول ــده ق ــی متعادل کنن ــد قدرت ــه بتوانن ک ــند  باش
ع و چندوچــون مســائل اجتماعــی نــدارد، ســازمان نیافتگی جامعــه مدنــی و فقــدان  دولــت ارگان بســته و محــدودی اســت کــه شــناخت درســتی از تنــو
کاربــرد خشــونت و محدودکــردن آزادی هــای  گروه هــای اجتماعــی واســط موجــب می شــود حکومــت در اعمــال سیاســت های خــود مجبــور بــه 

فــردی و اجتماعــی شــود.2
ــد و خواســته های  کــه دریافت کننــده و مجــری عقای ــت دموکراتیــک ایــن نیســت  ــی دول ســدی در مقابــل سیاســت های پوپولیســتی:وظیفه اصل
تــوده شــکل نایافته مــردم باشــد. بلکــه دولــت بایــد بــه انــدازه ای از جامعــه مســتقل باشــد و باواســطه اطالعــات و خواســته های جامعــه را دریافــت 
ــط،  ــی واس ــای اجتماع ــدان گروه ه ــی و فق ــه مدن ــازمان نیافتگی جامع ــم س ــاد دورکی ــه اعتق ــرد. ب ــم بگی ــتقل تصمی ــودی مس ــوان موج ــد و به عن کن
گــر دولــت مســتقیمًا تحت تأثیــر و نفــوذ افــراد، توده هــا و تجمعــات زودگــذر آن هــا  جامعــه را در مقابــل وضــع نامطلــوب دیگــری نیــز قــرار می دهــد. ا
کــه دولــت تحت تأثیــر مســتقیم احساســات متغیــر و پاالیش نیافتــه  باشــد، در ایــن وضعیــت رابطــه دولــت و تــوده چنــان نزدیــک و بی واســطه اســت 
کــردن ایــن احساســات بــه رقابــت درزمینــه کســب منابــع می پــردازد( قــرار می گیرنــد و  کانالیــزه  ــا بســیج و  کــه ب ــا گروه هــای قدرتمنــدی  جمعــی )ی
نتیجــه چنیــن وضعــی، ایــن دولت هــا تــوان و فرصــت برنامه ریــزی طوالنی مــدت و عمیــق ندارنــد، ازایــن رو سیاســت های آن هــا روزمــره، متناقــض 
کــه به این ترتیــب دســتخوش نوســانات روزمــره می شــوند در ســطح طوفانــی امــا پای بســته در زنجیــر روزمرگــی  و بی ثبات کننــده اســت و ایــن جوامــع 

ع توســعه ای بــرای جامعــه و حکومــت از بیــن خواهــد رفــت. می ماننــد.« بنابرایــن در چنیــن وضعیتــی فرصــت هــر نــو
گاهــی اجتماعــی )در معنــای  گاهــی حکومــت از جامعــه: دورکیــم نقــش ســومی را نیــز بــرای ایــن گروه هــا در نظــر دارد و آن متبلورســاختن آ تعمیــق آ

1 . ســردارنیا، خلیــل، جاهدیــن محمــدی، ساســان. (1395). ســازوکارهای حقوقــی تعامــل اصنــاف بــا دولــت و ضعــف نهادمنــدی اتحادیه هــای صنفــی در ایــران، مجلــه مقــاالت حقوقــی 
دانشــگاه شــیراز، دوره هشــتم، شــماره اول: ص 60.

گروه های حرفه ای، اخالق مدنی و دموکراسی: مروری بر دیدگاه های دورکیم. اطالعات سیاسی – اقتصادی. شماره 105 و 106. ص 85. 2 . رضایی، عبدالعلی. (1375). 
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کــردن و شــفافیت بخشــیدن بــه مســائل اجتماعــی( اســت. باورهــا، احساســات، عقایــد و آرمان هــای موجــود نــزد افــراد و گروه هــای  ح و فرمولــه  طــر
کنــده، جزئــی و غیرسیســتماتیک دارد. براســاس چنیــن باورهایــی نــه می تــوان بــه شــناخت درســتی از وضــع و شــرایط اجتماعــی  کوچــک شــکلی پرا
کــرد. از نظــر دورکیــم عقایــد، افــکار و احساســات  و مســائل و مشــکالت جامعــه دســت یافــت و نــه خط مشــی ها و سیاســت های ســنجیده ای تدویــن 
ع تــر و  گاهــی نیمه هوشــیار« حکومــت می شــود. هرچــه موضوعــات و مســائل موردتوجــه دولــت متنو کنــده در تــوده افــراد جامعــه موجــب »آ پرا
ل و تعقــل  گســترده تر باشــد و فرآیندهــای کســب شــناخت و دســتیابی بــه راه حل هــا و خط مشــی های اصالحــی بیشــتر مبتنــی بــر بحــث، اســتدال
کــی  گاهــی حکومتــی گســترده تر و شــفاف تر اســت. ازنظــر دورکیــم تعــداد حکومت کننــدگان و تعــداد آراء حامــی آن هــا نه تنهــا مال جمعــی باشــد، آ
کنــده در جامعــه  گاهی هــای پرا گاهــی حکومــت« و نحــوه ارتبــاط آن بــا آ ع ماهیــت »آ بــرای طبقه بنــدی حکومت هــا محســوب نمی شــود، بلکــه نــو
گیــرد. هرچــه فرایندهــای بحــث و بررســی در برنامه هــا و خط مشــی های اجتماعــی علنی تــر  ک اساســی موردتوجــه قــرار  کــه بایــد به عنــوان مــال اســت 

و دربرگیرنــده اذهــان و اندیشــه های بیشــتری باشــد حکومــت دموکراتیک تــر اســت.1
فرایندهــای  در  اصنــاف  مشــارکت دادن  بــرای  مهمــی  تشــکل های  صنفــی  ســازمان های  حکومــت:  بــر  نظــارت  و  مشــارکت  کــردن  نهادینــه 
تصمیم گیــری، مدیریــت و تمرکززدایــی هســتند. همچنیــن نهادهــای صنفــی به عنــوان یکــی از اعضــای جامعه مدنــی در نهادینه ســازی دموکراســی 
و مســئولیت پذیری و نظارت پذیــری حکومــت نقــش مهمــی دارنــد. بــدون وجــود نهادهــای صنفــی و مدنــی و تمهیــدات و فرصت ســازی های 
حقوقــی و قانونــی، حکومت هــا تمایلــی بــه نظــارت شــدن و مســئولیت در قبــال اصنــاف و بخــش خصوصــی نخواهنــد داشــت. دموکراســی مســتلزم 
دو اصــل »نظــارت اصنــاف و نهادهــای مدنــی بــر تصمیمــات و عملکــرد حکومــت« و »برابــری حقوقــی در اعمــال نظــارت« اســت. همبســتگی بیــن 
ســطح توســعه اجتماعــی و اقتصــادی و اســتقرار نظــام دموکراتیــک، متضمــن قبــول رابطــه ســطح توســعه و میــزان مشــارکت اجتماعــی گروه هــای 
صنفــی و مدنــی در حکمرانــی و تصمیم ســازی ها هســتند. اصــوال هرچــه رونــد توســعه گســترش و شــاخص های مربــوط بــه آن افزایــش یابــد، زمینــه 

مشــارکت گروه هــای صنفــی و مدنــی در امــور جامعــه نیــز افزایــش می یابــد.2
کمیــت بــدون توجــه   تصریــح، بیــان، تجمیــع و پیشــبرد منافــع اعضــا: در چارچــوب رویکــرد سیســتمی، هیــچ تصمیــم و قانون گــذاری در حا
بــه نیازهــا، مشــکالت و چالش هــا در جامعــه صــورت نمی گیــرد. از ایــن منظــر، پیدایــش هــر نهــاد صنفــی برخاســته از خواســت ها و نیــاز اقشــار 
کــرده و بــه حکومــت بــرای  گــون جامعــه اســت. در ایــن راســتا، نهادهــای صنفــی می تواننــد خواســته ها و مطالبــات خــود را تجمیــع و منطقــی  گونا
تصمیم ســازی انتقــال دهنــد و حکومــت را ملــزم بــه تحقــق بخشــیدن بــه خواســته ها و مطالبــات خــود ســازند. در حقیقــت بــدون وجــود نهادهــای 
کنــده،  صنفــی، حکومــت بــا نهــاد مســئول و متولــی بــرای قشــر یــا صنــف خاصــی مواجــه نخواهــد شــد؛ لــذا نبــود ایــن نهادهــا و ورود خواســته های پرا
کنــده مواجــه ســاخته و یــا اصــواًل دولــت بــا الــزام و فشــار جــدی بــرای پاســخگویی بــه تقاضاهــا مواجــه  حکومــت را بــا اضافه بــار تقاضاهــای پرا

نمی شــود.
گاهــی سیاســی و اجتماعــی به ویــژه نســبت بــه حقــوق شــهروندی و صنفــی و درونــی کــردن باورهــای  آمــوزش حقــوق صنفــی و شــهروندی: اصــواًل آ
مدنــی و دموکراتیــک از پیش شــرط های مهــم بــرای مشــارکت صنفــی و همــکاری بــا اصنــاف و نهادهــای مدنــی، تعامــل آن هــا بــا حکومــت و 
نهادینه شــدن دموکراســی هســتند. نهادهــای صنفــی از کانال هــای مهــم بــرای تحقــق ایــن پیش شــرط ها هســتند. بــرای تعامــل و همــکاری اعضــا 
کافــی برخــوردار باشــند.3 مشــارکت در  در یــک ســازمان صنفــی الزم اســت اعضــا از دانــش، اطالعــات، نگرش هــای تعاملــی، مشــارکتی و مهــارت 
ســازمان های مدنــی، مهارت هــای مشــارکت و حــس مســئولیت مشــترک بــرای تالش هــای جمعــی را می پرورانــد. عــالوه بــر ایــن، زمانــی کــه افــراد بــه 
ع وارد می شــوند، رفتارهایشــان در نتیجــۀ کنش هــای متقابــل گروهــی و فشــارهای متقابــل تعدیــل می شــود.  گروه هایــی بــا اعضــا و اهدافــی متنــو
کــر می توانــد انضبــاط فــردی را آمــوزش دهــد  گــروه  کــه هــدف آشــکار انجمــن، سیاســی باشــد. مشــارکت در یــک  ایــن تاثیــرات، مســتلزم ایــن نیســت 

گروه های حرفه ای، اخالق مدنی و دموکراسی: مروری بر دیدگاه های دورکیم. اطالعات سیاسی – اقتصادی. شماره 105 و 106. ص 84. 1 . رضایی، عبدالعلی. (1375). 
2 . ســردارنیا، خلیــل، جاهدیــن محمــدی، ساســان. (1395). ســازوکارهای حقوقــی تعامــل اصنــاف بــا دولــت و ضعــف نهادمنــدی اتحادیه هــای صنفــی در ایــران، مجلــه مقــاالت حقوقــی 

دانشــگاه شــیراز، دوره هشــتم، شــماره اول: ص 62.
3 . ســردارنیا، خلیــل، جاهدیــن محمــدی، ساســان. (1395). ســازوکارهای حقوقــی تعامــل اصنــاف بــا دولــت و ضعــف نهادمنــدی اتحادیه هــای صنفــی در ایــران، مجلــه مقــاالت حقوقــی 
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ج نهــادن لــذت همــکاری موفــق شــود.1  و موجــب ار
کــه اصنــاف در ایجــاد همبســتگی اجتماعــی بــرای اعضــای  همبســتگی اجتماعــی: بررســی تاریــخ اصنــاف در دوره روم باســتان نشــان می دهــد 
خــود نقــش مهمــی ایفــا می کردنــد. ایــن همبســتگی اجتماعــی از طریــق تجمیــع عالیــق اقتصــادی، شــرکت در مراســم و آیین هــای جمعــی، کمــک 
کــه ایــن گروه هــا وظیفــه ایجــاد  کیــد می کنــد  و همیــاری متقابــل و تجمــع بــرای نیایــش ایجــاد می شــد و انســجام اخالقــی می آفریــد. دورکیــم تأ
نظــم جمعــی مبتنــی بــر افــکار عمومــی و تفاهــم متقابــل را بــر عهــده دارنــد و هرچــه ســاختار ایــن گروه هــا مســتحکم تر و هرچــه روابــط اعضــای آن هــا 
گیرتــر می شــود و عــده بیشــتری  گســترده تر و مکررتــر باشــد، مبادلــه افــکار و احساســات بیشــتر و افــکار عمومــی حاصــل از ایــن تماس هــا و مبــادالت فرا

را در برمی گیــرد.2
ایجــاد نظــم اجتماعــی: بســیاری از جامعه شناســان بــا شــواهد برگرفتــه از مســیر توســعه غــرب و بحــران جوامــع اروپایــی در اواخــر قــرن نوزدهــم، بــر 
گــذار از جامعــه ســنتی بــه مــدرن و مســیر توســعه و صنعتی شــدن ناهنجاری هــا، بی ثباتی هــا و بــه تعبیــر دورکیــم وضعیــت  کــه دوران  ایــن نظرنــد 
کــه در جوامــع کنونــی فعالیــت اقتصــادی بخــش  آنومــی بــه وجــود خواهــد آورد. دورکیــم معتقــد اســت بحــران جوامــع کنونــی از آنجــا ناشــی می شــود 
کــه در حــوزه زندگــی  مهمــی از زندگــی افــراد را در برمی گیــرد، امــا تابــع نظــم مشــخصی نیســت. علــت ایــن وضــع نیــز تــا حــدودی ناشــی از آن اســت 
ــر اعمــال اعضــای خــود و اخالقــی  ــرای نظــارت ب ــدار اخالقــی الزم ب ــد اقت ــد و ازایــن رو فاق اقتصــادی گروه هــای حرفــه ای ســازمان مشــخصی ندارن
ل می کنــد در جوامعــی کــه مذهــب روبــه زوال اســت و قــدرت ســاماندهی بــه اخــالق جمعــی را نــدارد و از ســوی  کــردن نظــام اجتماعی انــد. وی اســتدال
دیگــر فعالیت هــای اقتصــادی غلبــه دارد؛ تنهــا گــروه اجتماعــی کــه قــادر بــه تســهیل ســاماندهی افــراد در گــروه و ایجــاد نظــم اجتماعــی اســت، همــان 
کیــد می کنــد اصنــاف عــالوه بــر یک جــا جمع کــردن کارفرمایــان و کارمنــدان، آن قــدر بــه فــرد نزدیــک  گروه هــای حرفــه ای یــا صنفی هســتند. وی تأ
کــه منزلــت و اقتدارشــان محفــوظ بمانــد.  کــه بتواننــد مکاتــب انضبــاط بــرای افــراد باشــند و ضمنــًا آن قــدر باالتــر از تک تــک افــراد قــرار دارنــد  هســتند 
کــه اصنــاف در ســطح ملــی در تنظیــم روابــط دولــت و جامعــه و عملکــرد اقتصــاد  کــه پیش تــر توضیــح داده شــد بــا نقشــی  از ســوی دیگــر همان طــور 

گــردد و دوام یابــد.3 کلــی اجتماعــی حفــظ  ســازمان یافته بــر عهــده می گیرنــد موجــب می شــوند نظــم 
کــردن فعالیــت اقتصــادی: بســیاری از متفکریــن توســعه فعالیــت و رشــد اقتصــادی را فی نفســه هــدف توســعه نمی داننــد، بلکــه آن را  اخالقــی 
وســیله ای بــرای تأمیــن اهدافــی دیگــر ماننــد آرامــش، هم زیســتی و بهره منــدی از رفــاه تلقــی می کننــد. بســیاری از جامعه شناســان بــر ایــن 
ــا اصــول  ــون )ی ــرای وضــع قان گــروه اقتــدار الزم ب ــه آن احســاس تعلــق داشــته باشــند و از ســوی دیگــر ایــن  کــه ب ــد عضویــت افــراد در گروهــی  نظرن
کــرد. دورکیــم ازجملــه  اخالقــی( و نظــارت بــر اعضــای خــود را داشــته باشــد، پی جویــی بیمارگونــه و افراطــی عالیــق و منافــع فــردی را مهــار خواهــد 
کــه اصــول اخالقــی جمعــی در  ــواع گروه هــای ثانــوی محیــط و فضایــی را ایجــاد می کننــد  گــروه حرفــه ای و ان ــد  کــه می گوی جامعه شناســانی اســت 
درون آن هــا زاده می شــود و تکامــل می یابــد؛ لــذا یکــی از کارکردهــای آن هــا در حیطــه زندگــی اقتصــادی مهــار امیــال و منافــع ســیری ناپذیر فــردی 
ــاال  ــد از ب ــه از طریــق تحمیــل قوانیــن جدی ــرد اصنــاف ن ــد ایــن کارک کیــد دارد و می گوی ــر آنچــه اجتماعی کــردن اقتصــاد می نامــد تا اســت. دورکیــم ب
بــر اعضــای خــود، بلکــه از طریــق وضــع دموکراتیــک قوانیــن در ســاختار گروه هــای حرفــه ای و راه یافتــن اندیشــه ها و نیازهایــی به جــز اندیشــه ها و 
نیازهــای فــردی بــه قلمــرو اقتصــادی میســر می شــود. تدویــن قوانیــن بیــن کارگــران و کارفرمایــان، نحــوه معاملــه بــا مشــتری، ضوابــط عرضــه کاال، 
رعایــت صداقــت و امانــت در کار حرفــه ای، همیــاری مالــی و نظــارت بــر رعایــت انحصــارات صنفــی از دیگــر وظایــف نظــام صنفــی قــرون وســطی بــود. 
پــس کارکــرد اصلــی گروه هــای حرفــه ای ایجــاد محیــط و فضایــی اســت کــه تمایــالت فردگرایانــه بــا دو ابــزار محــدود شــود: از یک ســو بــا عالیــق جمعــی 

ــه در اصنــاف وضــع و اعمــال می شــود.4 ک شــکل گرفته در اتحادیه هــای شــغلی و از ســوی دیگــر به وســیله قوانیــن دموکراتیکــی 

1 . Leonardi, R., Nanetti, R. Y., & Putnam, R. D. (2001). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton university press,90.
گروه های حرفه ای، اخالق مدنی و دموکراسی: مروری بر دیدگاه های دورکیم. اطالعات سیاسی اقتصادی. شماره 105 و 106،صص 81. 2 . رضایی، عبدالعلی. (1375). 

گروه های حرفه ای، اخالق مدنی و دموکراسی: مروری بر دیدگاه های دورکیم. اطالعات سیاسی – اقتصادی. شماره 105 و 106، صص81-80. 3. رضایی، عبدالعلی. (1375). 
4 . همان: صص 82-81.
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اصناف و نوسازی سیاسی

کــه بــرای رســیدن بــه آن نظریه پــردازی می شــود،  گــذار بــه دموکراســی درواقــع دموکراســی همــان وضعیــت مطلوبــی اســت  کــه در نظریــات  ازآنجا
گــذار از اهمیــت محــوری برخــوردار اســت.  کــه نظریه پــردازان از دموکراســی در پــس پشــت نظریــات خــود دارنــد در بررســی نظریــات  تصویــری 
کلــی ای  کــه در عام تریــن معنــا حکومــت به وســیله مــردم و بــرای مــردم اســت؛ امــا چنیــن تعریــف  دموکراســی مفهومــی مبهــم و چندوجهــی اســت 
گــذار بــه دموکراســی معانــی  کارایــی نــدارد. بــه نظــر می رســد بــرای بحــث راجــع بــه نظریــات  بــرای نظریه پــردازی در مــورد دموکراسی ســازی چنــدان 

کارآیــی بیشــتری داشــته باشــد. کثــری دموکراســی  حداقلــی و حدا
ــا وســاطت مــردم از طریــق  گــره خــورده اســت. ازنظــر وی رقابــت نخبــگان سیاســی- ب ــام شــومپیتر  ــا ن دموکراســی حداقلــی: دمکراســی حداقلــی ب
کــردن- محــور دموکراســی انتخابــی اســت. تعریــف حداقلــی از دموکراســی مبتنــی بــر نهادهــای دموکراتیــک ازجملــه  انتخــاب آنــان بــرای حکومــت 
نهادهــای انتخابــی و نهادهــای جامعــه مدنــی اســت. وی دموکراســی را این گونــه تعریــف می کنــد: »روش دموکراتیــک یــک نظــم نهــادی بــه منظــور 
کــه افــراد تحــت لــوای آن، به واســطه تــالش رقابت آمیــز بــرای جلــب آرای عمومــی، بــه قــدرت تصمیم گیــری  رســیدن بــه تصمیمــات سیاســی اســت 
دســت می یابنــد«. بنابرایــن در ایــن تعریــف دموکراســی برآمــده از تعامــل دو گــروه از افــراد اســت، افــرادی کــه بــرای در اختیــار گرفتــن مناصــب سیاســی 
ــر می گزیننــد. در  گــروه نخســت ب کــه از طریــق رای خــود در انتخاباتــی عمومــی مقامــات سیاســی را از میــان  ــا یکدیگــر رقابــت می کننــد و افــرادی  ب
ع دموکراســی حقــوق و آزادی مــردم معمــواًل در حــق رای دادن خالصــه می شــود و عرصــه سیاســت عرصــه رقابــت نخبــگان باقــی می مانــد.  ایــن نــو
هرچنــد ایــن تعریــف حداقلــی در دموکراســی لیبرالــی بــه نقــد کشــیده و تکمیل شــده اســت، امــا معنــای حداقلــی از دموکراســی مــورد پذیــرش بســیاری 
از متفکــران قرارگرفتــه اســت. به عنوان مثــال هانتینگتــون در تعریــف نظــام دموکراتیــک می نویســد: »نظــام سیاســی تاحــدی دموکراتیــک خوانــده 
کــه در آن کاندیداهــا بــرای کســب آرای آزادانــه  کــه قدرتمندتریــن تصمیم گیرنــدگان جمعــی اش در انتخاباتــی دوره ای انتخــاب می شــوند  می شــود 
باهــم رقابــت می کننــد و در عمــل همــه جمعیــت بزرگ ســال حــق رای دادن داشــته باشــند.« یــا شووروســکی چنیــن می گویــد:» دموکراســی همــان 
کمــان در انتخاباتــی رقابتــی پذیرفتــه می شــوند.« از چهــار الگــوی معرفی شــده توســط جــی هــر چهــار مــدل الگــوی  کــه در آن حا نظامــی اســت 

شــومپیتری، پلورالیســم، کورپوراتیســم و الگــوی اتحــاد ذیــل همیــن رویکــرد قــرار می گیــرد.1
ــت را  ــک اس ــه دموکراتی ــا آنچ ــاس آن ه ــر اس ــوان ب ــه می ت ک ــت  ــی اس ــر ارزش های ــی ب ــی مبتن ــری از دموکراس کث ــف حدا کثــری: تعری دموکراســی حدا
کــرد. برابــری، مشــارکت و خودآیینــی ازجملــه ایــن اصــول هســتند. بنــوا می نویســد: دموکراســی چیــزی نیســت  ازآنچــه دموکراتیــک نیســت متمایــز 
کــه دموکراســی را می ســازند،  کثــر مــردم می تواننــد در امــور عامــه شــرکت جوینــد؛ بنابرایــن نهادهــا نیســتند  کــه در آن حدا جــز یــک قالــب سیاســی 
کــه بــه دموکراســی قــوام می بخشــد.« بنــوا بــا قــراردادن ارزش هــا به جــای نهــاد می نویســد: »حقیقــت ایــن اســت  بلکــه مشــارکت مــردم در نهــاد اســت 
کثریــت مــردم اســت و نــه آرای مــردم، نــه انتخابــات اســت و نــه نماینــده فرســتادن بــه مجلــس. اســاس، اصــل  کــه در دموکراســی اصــل اساســی نــه ا
ــا شــکل حکومــت؛ از ایــن لحــاظ  کیــد می کنــد ت ــر مشــارکت مــردم در زندگــی عمومــی تأ مشــارکت اســت.« ازنظــر وی دموکراســی بــه خــودی خــود ب

کثــر مشــارکت آمیختــه اســت.« کثــر دموکراســی بــا حدا حدا
کیــد می کنــد. از نظــر او »مشــارکت کمتــر و نابرابــری اجتماعــی آن قــدر بــه یکدیگــر  کــه بــه دموکراســی مشــارکتی تا  مکفرســون متفکــر دیگــری اســت 
ــارکتی  ــی مش ــرای دموکراس ــی او ب ــرط اصل ــت.« پیش ش ــارکتی تر اس ــی مش ــام سیاس ــک نظ ــد ی ــر نیازمن ــانی تر و برابرت ــه ای انس ــه جامع ک ــته اند  وابس
کــه »مــردم بایــد خــود را به عنــوان اعمالکننــده توانمندی هــای خــود و نیــز به عنــوان بهــره گیرنــده از اعمــال و  و بــه فعلیــت رســیدن آن ایــن اســت 
کــه  کــه ایــن نــگاه تحول یافتــه تصویــری از خویشــتن انســان بــه دســت می دهــد  پــرورش ایــن توانمندی هــا بنگرنــد و بــر اســاس آن عمــل کننــد. چرا
کــی اســت. ایــن تحــول همــان تحولــی  گاهــی و ادرا گاهــی و درکــی از جماعــت بــه همــراه دارد، درحالی کــه نــگاه ]لیبــرال دموکراســی[ فاقــد چنیــن آ آ
کــه ایــن امــر مســتلزم  کــه فــرد را بــه شــهروند تبدیــل می کنــد. پیش شــرط وی بــرای تحقــق دموکراســی کاهــش نابرابری هــای اجتماعــی اســت  اســت 
کــه به طــور نظام منــد همــه  یــک نظــام حزبــی غیــر مشــارکتی بــرای حفــظ یکپارچگــی جامعــه اســت؛ بنابرایــن رونــد پیشــبرد دموکراســی آن اســت 
کــه مســئولیت و خودآیینــی شــخصی را شــکل می دهنــد. خودآیینــی مســتلزم  آن اشــکال ممکــن مشــارکت فعــال در زندگــی عمومــی را تعییــن کنیــم 
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گــون و ممکــن عمــل در زندگــی خصوصــی و در زندگــی عمومــی  توانایــی ســنجیدن، داوری کــردن، انتخــاب کــردن و تأثیــر گــذاردن بــر روندهــای گونا
اســت.

کثــری می تــوان گفــت مشــارکت مبتنــی بــر برابــری فرصت هــای سیاســی در گره خوردگــی بــا خودآیینــی  در یــک جمع بنــدی از معنــای دموکراســی حدا
گــر در دموکراســی حداقلــی و لیبــرال دموکراســی و مــدل پلورالیــزم  کمیــت مردمــی به عنــوان سرشــت دموکراســی راه می بــرد1؛ بنابرایــن ا بــه تحقــق حا

و کورپوراتیــزم، نخبــگان سیاســی نقــش اصلــی را دارنــد در دموکراســی مشــارکتی نقــش مــردم عمــده می شــود.
کــه در ایــن دو مکتــب بــه دموکراســی  گــی ارمــه در کتــاب فرهنــگ و دموکراســی، ســخن از دو مکتــب فکــری بــه میــان مــی آورد  نویســنده فرانســوی 
از منظــر تعییــن هــدف غایــی آن نگریســته می شــود. وی از دو رویکــرد دموکراســی »روشــی« و دموکراســی »ارزشــی« صحبــت می کنــد. در دموکراســی 
ع دموکراســی  روشــی، بارزتریــن خصوصیــت وجــود مجموعــه ای از نهادهــا و از آن مهم تــر وجــود نوعــی قاعــده بــازی سیاســی اســت. هــدف ایــن نــو
ع دموکراســی  گرچــه مهــم اســت، امــا محــدود بــه حفــظ افــراد و جامعــه در مقابــل مخاطــرات خودکامگــی و اســتبداد اســت. بــه عقیــده ارمــه، ایــن نــو ا
کثریــت و آزادی هــر شــخص را باهــم آشــتی دهــد. می تــوان گفــت  از انقــالب آمریــکا الهــام گرفتــه اســت کــه می خواهــد دو اصــل نســبتًا متناقــض اراده ا

ایــن رویکــرد بــا دموکراســی حداقلــی مطابقــت دارد.
ــی  ــن دموکراس ــد. ای ــی دارن ــی روش ــه دموکراس ــبت ب ــی نس ــع معکوس ــًا وض ــی« دقیق ــا »ذات ــی« ی ــی »ارزش ــای دموکراس ــه پیش فرض ه ــدگاه ارم در دی
کــه شــکل های نهادیــن، شــیوه ها و ســاختارهای انتخاباتــی و  بــه بــاور نویســنده، ملهــم از انقــالب فرانســه و پــس از آن انقــالب روســیه بــوده اســت 
نمایندگــی مجلــس، مشــارکت سیاســی و نیــز ســاختارهای اقتصــادی، همــه در بهتریــن حالــت ابزارهایــی هســتند در خدمــت هدفــی کــه فراتــر و واالتــر 
کــه شایســتگی توصیــف صفــت »دموکراتیــک« را دارد و آن پیشــرفت برابــری مــردان و زنــان در  از همــه این هاســت و فقــط ایــن هــدف واالتــر اســت 
جهــت تکامــل تــا جایــی کــه بتواننــد بهتریــن بهــره را از اســتعدادهای شــخصی خویــش داشــته باشــند. بنابرایــن در دموکراســی ارزشــی هــدف اهمیــت 
ع ایــن دموکراســی ها از عامــل متغیــر انســانی بیش ازحــد غافــل مانده انــد.  گــی ارمــه معتقــد اســت هــر دو نــو دارد نــه ابزارهــا و وســایل وصــول بــه آن. 

مــدل هشــتم دموکراســی دیویــد هلــد یعنــی دموکراســی مشــارکتی در ایــن رویکــرد جــای می گیــرد.2

دموکراتیزاسیون

دموکراسی ســازی رونــد گــذار از حکومــت اقتدارگــرا بــه حکومــت دموکراتیک و تحکیم آن اســت. ازاین رو دموکراســی و اقتدارگرایــی ناظر بر »وضعیت« 
هســتند، امــا دموکراسی ســازی یــک فراینــد اســت. در ایــن تعریــف می تــوان همــان معنــای حداقلــی دموکراســی را در نظــر گرفــت. هانتیگتــون در ایــن 
گــر انتخــاب همگانــی تصمیم گیرنــدگان بلندپایــه بــر اســاس دموکراســی اســت، پــس نقطــه کلیــدی در رونــد دموکراسی ســازی  مــورد می نویســد: »ا
گیــر و عادالنــه برگزیــده می شــود«. در ایــن  کــه از طریــق انتخابــات آزاد، فرا کــه بــه ایــن شــیوه انتخاب نشــده بــا حکومتــی اســت  جایگزیــن حکومتــی 
معنــای خــاص رونــد دموکراسی ســازی رونــد رهایــی سیاســی از طریــق نهادینه ســازی شــهروندی و پاســخگویی دولــت اســت؛ بنابرایــن در ایــن معنــا 
گــذار از اقتدارگرایــی چه بســا بــه اســتقرار حکومــت اقتدارگــرای دیگــری  کــه  گــذار از اقتدارگرایــی شــناخته نمی شــود، چرا دموکراسی ســازی صرفــًا بــا 
گــر  ــا کودتــای نظامــی. ایــن جایگزینــی به خودی خــود، بــه معنــای دموکراسی ســازی نیســت؛ امــا ا بیانجامــد؛ ماننــد ســقوط یــک رژیــم اقتدارگــرا ب
گــر به ســرعت بــه اســتقرار  ســقوط حکومــت اقتدارگــرا باهــدف اســتقرار دموکراســی و بــا مشــارکت مــردم و نخبــگان سیاســی صــورت گرفتــه باشــد، حتــی ا
کــه دموکراسی ســازی رونــدی پیچیــده، طوالنی مــدت  حکومــت اقتدارگــرای دیگــری بینجامــد، معــرف رونــد دموکراسی ســازی اســت. بــه ایــن معنــا 
ــا رونــدی محتمــل  کامــاًل از پیــش تعیین شــده دارد؛ بنابرایــن دموکراسی ســازی در ایــن معن ــه  کامــاًل ثابــت و ن ــه  کــه نتیجــه ای ن و دشــواری اســت 

کــه رویدادهــای تصادفــی نیــز می تواننــد در آن نقــش مهمــی داشــته باشــند. اســت 
کــرد دموکراسی ســازی رونــدی خطــی و یک ســویه نیســت، بلکــه ممکــن اســت در هــر مرحلــه ای بازگشــت پذیــرد یــا  کیــد   از ســوی دیگــر بایــد تأ
منحــرف شــود. دموکراسی ســازی رونــد درازمــدت اســت. چه بســا ســقوط یــک رژیــم اقتدارگــرا در پــی خیــزش یک بــاره مــردم، کودتــا یــا تهاجــم 
نظامــی خارجــی به ســرعت انجــام شــود؛ امــا تثبیــت و تحکیــم حکومــت دموکراتیــک به هیچ وجــه به ســرعت ممکــن نمی شــود. ســاختارهای 
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سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه و نیــز تأثیــر عوامــل خارجــی ایــن حکومــت را حتــی در دوره تثبیــت خــود بــا محدودیت هــا و 
موانــع جــدی مواجــه می کنــد. ایــن رونــد طوالنــی گاه بــا قدم هــای اصالح طلبانــه و گاه بــا اقدامــات رادیــکال پشــت ســر گذاشــته می شــود. در رونــد 
گــر  دموکراسی ســازی الزم اســت قواعــد بــازی اقتدارگرایانــه بــه قواعــد دموکراتیــک تبدیــل شــود. چنیــن تحولــی صرفــًا بــا انجــام انتخابــات – حتــی ا

مطابــق قانــون رقابتــی و آزاد باشــد- متحقــق نمی شــود.
کــه  کــه هرچنــد پیشــبرد اصالح طلبانــه رونــد دموکراسی ســازی مهــم اســت، امــا بایــد گفــت مشــخص نیســت  توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت 
کیــد بــر اصالحــات بــرای تعیــن بخشــیدن بــه رونــد دموکراسی ســازی گفتــه شــده  صــرف اصالحــات، جامعــه را بــه حکومــت دموکراتیــک برســد. در تأ
اســت »دموکراسی ســازی مبیــن تغییــرات سیاســی در مســیری دموکراتیــک اســت.« ویژگــی چنیــن تحرکــی در طــول زمــان عبــارت اســت از حرکــت 
از حکومــت کمتــر پاســخگو بــه حکومــت بیشــتر پاســخگو، از انتخابــات کمتــر رقابتــی بــه انتخابــات آزادانه تــر، عادالنه تــر و رقابتی تــر، از حقــوق 
ــی  ــا خودگردان ــی ب ــا و کانون های ــده، از انجمن ه ــر حمایت ش ــی بهت ــی و سیاس ــوق مدن ــه حق ــارت ب ــت نظ ــدود و تح ــدت مح ــی به ش ــی و سیاس مدن
ــز  ــود هرگ ــدی به خودی خ ــن رون ــت از چنی ــد گف ــا بای ــترده تر؛ ام ــتر و گس ــی بیش ــا خودگردان ــی ب ــا و کانون های ــا انجمن ه ــی ت ــه مدن ــف در جامع ضعی
گــذار بــه دموکراســی نتیجــه نمی شــود. اواًل چنیــن تغییراتــی چــه بســیار در رونــد تحکیــم حکومــت اقتدارگــرا نیــز دیــده می شــود. حکومت هــای 
اقتدارگــرا کــه می کوشــند مشــروعیتی بــرای خــود تــدارک ببینــد، بــه میزانــی کــه تحکیــم می یابنــد گاه حقــوق و آزادی هــای لیبرالــی را رعایــت می کننــد 
یــا بــه برخــی نهادهــای مدنــی مســتقل اجــازه فعالیــت می دهنــد. ثانیــًا حکومت هــای اقتدارگــرا در مواجهــه بــا بحران هــای ســاختاری داخلــی و 
خارجــی و به منظــور غلبــه بــر ایــن بحران هــا بــه عقب نشــینی هایی از راهکارهــای اقتدارگرایانــه تــن می دهــد. ازایــن رو ایــن حرکــت متنــاوب از 
حقــوق و آزادی هــای کمتــر بــه حقــوق و آزادی هــای بیشــتر و برعکــس می توانــد مدت هــا ادامــه یابــد. تــداوم ایــن حرکــت متنــاوب به خودی خــود 
ــا رهبــران مخالفــان  ــرا ب ــد توافــق رهبــران اقتدارگ ــد دموکراســی ســازی نیســت. ایــن تغییــرات مادامی کــه معــرف رون ــه معنــای رون به هیچ عنــوان ب

ــود.1 ــد ب ــازی  نخواه ــرف دموکراسیس ــد مع ــدرت نباش ــری از ق ــور کناره گی به منظ

الگوهای گذار به دموکراسی

کــه دموکراســی چگونــه و در چــه رونــدی جایگزیــن اقتدارگرایــی می شــود.  ح شــده اند  نظریه هــای دموکراســی ســازی در پاســخ بــه ایــن پرســش مطــر
گــروه اصلــی تقســیم می شــوند: نظریه هــای ســاختارمحور یــا کارکردگــرا  کــه بــه دو  نظریه هــای دموکراســی ســازی در اواخــر دهــه 1950 تدویــن شــدند 

و نظریه هــای عاملیــت محــور.
ــی(  ــی )طبقات ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــاختارهای اقتص ــازی، س ــی دموکراسی س ــل اصل ــاختارگرایانه عل ــای س نظریه هــای ســاختارگرا: در نظریه ه
کــه فعالیــت عامــالن انســانی در صــورت  دانســته می شــود. در ایــن نظریه هــا نقــش عامــل انســانی نادیــده گرفتــه نمی شــود؛ امــا فــرض بــر آن اســت 
کــه دموکراســی برآینــد تدریجــی تحــول در ســاختارها  نبــود شــرط ها و پیش شــرط های ســاختاری دموکراســی بــه اســتقرار آن منجــر نخواهــد شــد، چرا
کــه ایــن  گــذار بــه دموکراســی خوانــد، چرا کــه نظریــات ســاختاری را نمی تــوان بــه معنــای دقیــق کلمــه نظریــه  اســت. البتــه برخــی بــر ایــن عقیده انــد 
نظریه هــا پیدایــش دموکراســی را نــه به عنــوان یــک فراینــد، بلکــه نتیجــه حصــول برخــی پیش شــرط ها موردتوجــه قــرار می دهنــد. درحالی کــه بــه 
ــا تحقــق برخــی  ــًا ب ــه صرف ــد ن ــد می آی ــان فراینــدی از فعل وانفعــال نیروهــا پدی کــه دموکراســی در جری ــه ایــن معناســت  ــذار ب گ میــان آوردن مفهــوم 

پیش شــرط ها.2
کــه نظریــات کنشــگری نیــز خوانــده می شــود، عامــالن انســانی شــامل رهبــران جناح هــای مختلــف  نظریه هــای کنش گــرا: ایــن دســته از نظریــات 
حکومــت اقتدارگــرا، نخبــگان سیاســی دموکراســی خــواه و توده هــای مــردم خواســتار دموکراســی، عناصــر اصلــی شــکل گیری رونــد دموکراسی ســازی 

کــردن علــل ایجــاد دموکراســی از علــل پایــداری و تحکیــم آن اســت.3 پنداشــته می شــوند. در نظریه هــای کنش گــرا مســئله اصلــی متمایــز 
از دهــه 1990 نیــز تدویــن نظریه هــای جامــع دموکراسی ســازی بــا در نظــر گرفتــن دیالکتیــک ســاختار و عاملیــت انســانی و البتــه عامــل فراملــی صــورت 

گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، صص 44-39. 1. قاضی مرادی، حسن. (1397). 
گام نو، ص 38. گذار به دموکراسی؛ مالحظات نظری و مفهومی، تهران:  کدیور، محمدعلی. (1386).   . 2

گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، صص 45 و 46. 3 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 
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گرفــت. از منظــری دیگــر در نظریــات گــذار بــه دموکراســی می تــوان نقــش ســه عامــل دولــت، جامعــه و وضعیــت بین المللــی را جســتجو کــرد. بــه اعتبــار 
ایــن ســه عامــل می تــوان نظریه هــای جامــع دموکراسی ســازی را بــر اســاس الویــت دادن بــه هــر یــک از ایــن عوامــل دررونــد دموکراسی ســازی بــه ســه 

رویکــرد تقســیم کــرد: رویکــرد دولت محــور، رویکــرد جامعه محــور و رویکــرد اولویــت قائــل شــدن بــرای عنصــر فراملــی.
کــم در حکومت هــای  کش جناح هــای مختلــف نخبــگان حا رویکــرد دولت محــور: در ایــن رویکــرد رونــد دموکراسی ســازی عمدتــًا در محــدوده کشــا
اقتدارگــرا قــرار می گیــرد. درگیــری الیه هــای دو جنــاح اصلــی حکومــت اقتدارگــرا- تندروهــا و میانه روهــا- بــر توزیــع قــدرت و ثــروت و نیــز چگونگــی 
کــه ممکــن اســت بــه آزادســازی- همچــون مرحلــه نخســت دموکراسی ســازی  کمیــت، فضایــی رقابتــی را در جامعــه را ایجــاد می کنــد  تحکــم حا
تعبیــر شــود. در ایــن رویکــرد نقــش مــردم در رونــد دموکراسی ســازی بــه حمایــت از میانه روها-عمدتــا در انتخابــات- تقلیــل می یابــد. در آن دســته 
کیــد می کننــد- مثــال در نظریــه اشــمیتر و اودانــل، نظریــه هیگلــی و برتــون و  کــه بــر نقــش نخبــگان سیاســی دررونــد دموکراسی ســازی تا از نظریاتــی 

نظریــه لینــز اســتپان )در مرحلــه اســتقرار حکومــت دموکراتیــک و نــه تحکیــم آن(- می تــوان ردی از رویکــرد دولت محــور یافــت.
رویکــرد جامعه محــور: در ایــن رویکــرد دموکراسی ســازی عمدتــًا نتیجــه اراده و عمــل مــردم در مقــام عامــالن اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی در 
نظــر گرفتــه می شــود. در ایــن رویکــرد جامعــه- هــم ازنظــر ســاختاری و هــم ازنظــر کنشــگری – عامــل اصلــی رونــد دموکراسی ســازی در نظــر گرفتــه 
کیــد می شــود منافــع و مصالــح  می شــود. بــا توجــه بــه آنکــه در ایــن رویکــرد عامــل اصلــی ایجــاد و پیشــبرد رونــد دموکراسی ســازی، جامعــه اســت، تأ

آن نیــز بایــد در ایــن رونــد در اولویــت قــرار گیــرد.
کــه   رویکــرد اولویت بخشــی بــه عنصــر فراملــی: ایــن رویکــرد اساســا برآمــده از تسلیم شــدگی مــردم )جامعــه( در برابــر حکومــت اقتدارگــرا اســت. چرا
جامعــه – چــه ازنظــر ســاختاری و چــه ازنظــر کنش گــری- توانایــی تقابــل بــا حکومــت و پیشــبرد فراینــد دموکراسی ســازی را نــدارد. دموکراسی ســازی 
بــا چنیــن رویکــردی، حتــی درصورتی کــه حکومــت اقتدارگــرا بــا تهاجــم یــک عنصــر فراملــی فروبپاشــد؛ نتیجــه لزومــًا دموکراسی ســازی نخواهــد بــود 
ــانده  ــت نش ــی دس ــطه دولت ــزرگ باواس ــای ب ــه ای قدرت ه ــی و منطق ــع جهان ــت ها و مناف ــه سیاس ــار ب ــن ب ــری ای ــدگی دیگ ــد تسلیم ش ــه می توان بلک

باشــد.1

نقش اصناف در گذار به دموکراسی

مفهــوم مشــارکت اجتماعــی در ســال های اخیــر در مطالعــات توســعه بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. درگذشــته بیشــتر بــر عوامــل اقتصــادی، بســیج 
منابــع مــادی، عوامــل تســهیل کننده انباشــت ســرمایه و نقــش اساســی دولــت در زیربناســازی، گســترش ســازمان های اداری و دســتگاه های برقــراری 
کیــد می شــد. امــا پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم و با پایان یافتن جنگ ســرد و فروپاشــی  نظــم و نیــز برقــراری ســازوکارهای تنظیــم قانونــی و حقوقــی تأ
بلــوک شــرق و آشــکار شــدن کاســتی های توســعه مبتنــی بــر ابتــکار دولــت )اعــم از ســرمایه داری و غیــرازآن(، نقــش عوامــل غیراقتصــادی و به خصــوص 
وضــع نهادهــای مدنــی و نقــش آن هــا در آفرینــش وفــاق اجتماعــی، آمــوزش اخــالق و تســهیل مشــارکت مــردم در تصمیم گیری هــای عمومــی در کانــون 
ــواع اتحادیه هــای شــغلی، حرفــه ای و  ــه دموکراســی قرارگرفتــه اســت. ان ــذار ب ــد گ ــت و جامعــه و مطالعــه فراین ــه مناســبات دول ــوط ب بررســی های مرب
صنفــی از مهم تریــن نهادهــای مدنــی محســوب می شــوند و همان طــور کــه پیش تــر توضیــح داده شــد، غیــر از نقشــی کــه در دفــاع از عالیــق اقتصــادی و 
به طورکلــی عالیــق جزئــی اعضــای خــود دارنــد، از جهــات دیگــر یعنــی ازنظــر آمــوزش و انتقــال اخــالق حرفــه ای، ایجــاد تعهــد بــه عالیــق جمعــی، آمــوزش 

دموکراســی و مشــارکت در تصمیم گیری هــای جمعــی و نیــز متــوازن کــردن مناســبات دولــت و جامعــه نیــز موثــر هســتند.
کــه بیشــتر پژوهشــگران توســعه سیاســی در مــورد دو فــرض اساســی در مــورد شــکل گیری و توســعه سیاســت فعالیــت گروهــی توافــق  بــه نظــر می رســد 
ــه افزایــش تقســیم کار در جامعــه و بســط  کنــش ب ــه شــبکه ای از ســازمان های نماینــده منافــع مــردم در وا ک داشــته باشــند. فــرض اول ایــن اســت 
ع ایــن ســازماندهی گروهــی عمومــا رابطــه نزدیکــی بــا ســطح توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دارد. فــرض دوم  شــهروندی پدیــد می آیــد. میــزان و نــو
کــه ســازماندهی گروهــی بیشــتر ســازمان مند و پیچیــده شــود، گروه هــای نمایندگــی منافــع روحیــه ستیزه جویشــان  کــه بــه هــر میزانــی  ایــن اســت 

تعدیــل می شــود.

گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، صص 297 و 298. 1 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 
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کــه در مراحــل اولیــه  بــر ایــن بیشــتر نظریه پــردازان توســعه ایــن فرضیــه تک خطــی از توســعه ســازمان های اجتماعــی را می پذیرنــد  عــالوه 
کــه ســطح تعارضــات منافــع مختلــف و  گروهــی باعــث می شــوند  گروه هــای ســازمان یافته و ســاختار ضعیــف تعامــالت  مدرنیزاســیون، غیــاب 
مشــارکت سیاســی بــاال باشــد. در مراحــل میانــی مدرنیزاســیون، شــکل گیری مجموعــه گســترده ای از گروه هــای ســازمان یافته جدیــد، مجراهایــی 
تخصصــی بــرای مدیریــت تعارضــات بیــن منافــع گروه هــای مختلــف و افزایــش مشــارکت بــه شــکلی آرام تــر و معتدل تــر از ســازمان های حزبــی 
تــوده ای فراهــم می ســازند. در مراحــل پیشــرفته تر مدرنیزاســیون، تعــداد اندکــی از گروه هــای حامــی منافــع بــا ســازماندهی قــوی، کنتــرل موثــری بــر 
فرآینــد تصمیم ســازی بــه دســت میآورنــد و تــالش می کننــد تــا مشــارکت را محــدود ســازند و تعارضــات بیــن منافــع مختلــف را کنتــرل کننــد.1 در ادامــه 

گــذار بــه دموکراســی خواهیــم پرداخــت. بــه بررســی نقــش اصنــاف در نظریــات 

روشمایر و همکاران: توانمندسازی متقابل حاکمیت و جامعه مدنی

از نظــر روشــمایر و همــکاران »ســاختار دولــت و مناســبات دولــت- جامعــه عوامــل بســیار مهمــی در تحقــق شــانس های دموکراســی اند«. از نظــر آن هــا 
ع  پــس از تعــادل قــدرت طبقاتــی، تعــادل قــدرت بیــن دولــت و جامعــه مدنــی مهم تریــن اثــر را در پیشــبرد رونــد دموکراسی ســازی دارد. همیــن موضــو
کــه آن هــا بــرای دولــت نســبت بــه جامعــه خودگردانــی و خودمختــاری در نظــر بگیرنــد، امــا جامعــه مدنــی را وزنــه تعادلــی در برابــر  موجــب می شــود 
کــه  قــدرت دولتــی بداننــد. ازایــن رو باوجــود اهمیــت کلیــدی نقــش دولــت در رونــد دموکراسی ســازی در نظریه شــان، ایــن نظریــه نــه دولت محــور 

بیشــتر جامعه محــور اســت.
بــرای ســنجش رابطــه دولــت و جامعه مدنــی و چگونگــی تأثیــر ایــن رابطــه بــر رونــد دموکراسی ســازی در نظریــه روشــمایر نخســت بایــد بــه تعریــف 
ــه تعریــف می کنــد: »جامعــه مدنــی مجموعــه نهادهــا و انجمن هــای اجتماعــی رســمی  ــی را این گون او از جامعــه مدنــی پرداخــت. وی جامعــه مدن
کــه نــه منحصــرًا مرتبــط بــا تولیدنــد، نــه حکومتــی یــا خانوادگــی. ایــن مفهــوم هــر تجمعــی از گروه هــای ورق بــازی غیررســمی تــا  و غیررســمی اســت 
انجمــن اولیــاء و معلمــان، از پیاله فروشــی محلــی تــا اتحادیه هــای صنفــی، از گروه هــای مذهبــی تــا احــزاب سیاســی را دربرمی گیــرد. بــه نظــر آن هــا 
کــه از چنیــن  کــم  کــه احــزاب سیاســی بــه دســتگاه دولتــی دســت نیافته انــد جزئــی از جامعــه مدنــی هســتند. ازنظــر وی جامعــه مدنــی مترا تــا زمانــی 
ــات  ــرای طبق ــه ب ک ــد  ــل تســهیل می کن ــه ایــن دلی ــه نخســت ب ــا و تعامــالت اجتماعــی غنــی اســت، توســعه دموکراســی را در وهل ــا، انجمن ه نهاده
طردشــده از قلمــرو سیاســی شــرایط مطلوبــی فراهــم مــی آورد، تــا بــرای عمــل جمعــی ســازمان یابنــد و بــر مســئله »ســواری مفــت و مجانــی« کــه در ابعــاد 

وســیع مانــع از تشــکیل ســازمان سیاســی مؤثــر می شــود غلبــه کننــد.
ــر اهمیــت جامعــه مدنــی در پیشــبرد رونــد دموکراسی ســازی و جایــگاه خــاص طبقــات فرودســت در ایــن رونــد می نویســند:  کیــد ب آن هــا از منظــر تأ
کــه بــا تشــکیالت توســعه و تــداوم می یابــد- و رشــد اتحادیه هــای  »رشــد فعالیــت ضدســلطه جویانه طبقــات تحــت ســلطه، به ویــژه، طبقــه کارگــر- 
کــه در غیــاب  کــه بــر ایــن نظــر اســت  کارگــر و گروه هــای مشــابه بــرای اعتــالی دموکراســی کلیــدی اســت.« برخــالف گرامشــی  صنفــی، احــزاب طبقــه 
کارگــر ممکــن اســت جامعــه مدنــی همچــون مجرایــی بــرای ســلطه یــا هژمونــی ایدئولوژیــک طبقــه فرادســت عمــل کنــد، روشــمایر  جنبــش طبقــه 
کــه بــا تشــکیالت و رشــد اتحادیه هــا، احــزاب طبقــه کارگــری و غیــره گســترش  می نویســند: »رشــد هژمونــی طبقــات فرودســت به ویــژه طبقــه کارگــر- 
کــم شــمولیت  می یابــد- بــرای اعتــالی دموکراســی کلیــدی اســت. حتــی بــدون جنبــش، به طــور نســبی توانمنــدی نیــروی کار و جامعــه مدنــی مترا
سیاســی طبقــات متوســط- به ویــژه کشــاورزان کوچــک مســتقل و خرده بــورژوازی شــهری- را تســهیل می کنــد و ایــن ممکــن اســت در مــواردی 

دســتاورد دموکراتیــک تعیین کننــده ای باشــد«. 
کیــد ویــژه ای دارنــد: »احــزاب سیاســی نقــش حیاتــی میانجــی را چــه  روشــمایر و همــکاران در میــان نهادهــای جامعــه مدنــی بــر نقــش احــزاب سیاســی تأ
در اســتقرار و چــه در تحکیــم دموکراســی بــه عهــده می گیرنــد. احــزاب قــوی، در بســیج نیروهــای طبقــات فرودســت بــرای دموکراسی ســازی ضــروری 
اســت«. ضــرورت ســازمان یافتن حزبــی بــرای طبقــات فرودســت زمانــی آشــکارتر می شــود کــه توجــه شــود پیش تــر طبقــات فرادســت نیز به همیــن طریق 

کیــد می کننــد.2 کیــد بــر نقــش اصنــاف بــر نقــش احــزاب سیاســی در ســامان دهی طبقــه و در ســاختار سیاســی تأ بــه قــدرت رســیده اند. آن هــا باوجــود تأ

1 . Bianchi, R. (2014). Interest groups and political development in Turkey. Princeton University Press.
گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، صص 261 و 262. 2 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 
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کــه درعین حــال توســعه ســرمایه مدار و اقتضائــات  عوامــل موثــر بــر توانمنــدی جامعــه مدنــی: در وهلــه نخســت روشــمایر و همــکاران بــر ایــن نظرنــد 
آن نظیــر افزایــش ســطح شهرنشــینی، نزدیــک کــردن کارگــران در کارخانه هــا، بــا بهبــود وســایل ارتباطــی و حمل ونقــل و باال بردن ســطح ســوادآموزی 

بــه شــکل گیری و توانمندســازی جامعــه مدنــی کمــک خواهــد کــرد.
کــم، ســازمانیافتگی و قــدرت مشــارکت یــا بســیج از عوامــل  به عــالوه از نظــر روشــمایر جامعــه مدنــی وزنــه تعادلــی در برابــر قــدرت دولتــی اســت کــه ترا
کــم باشــد، می توانــد از دموکراســی روایتــی  کــه جامعــه مدنــی ســازمان یافته و مترا توانمندســازی آن محســوب می شــود. از نظــر آن هــا بــه میزانــی 
کــم، بســیج و مشــارکت شــهروندی و قــدرت  ارائــه دهــد و آن را مطالبــه کنــد کــه متعلــق بــه خــودش باشــد. روشــمایر و همکارانــش جامعــه مدنــی مترا
طبقــات تحــت ســلطه یــا فرودســت را از یکدیگــر متمایــز می کنــد و درعین حــال بــا یکدیگــر مرتبــط می داننــد. آن هــا در یــک جمع بنــدی می نویســند: 
کــم جامعــه مدنــی و درجــه بســیج و مشــارکت شــهروندی در جوامــع  ــد و ترا ــد سیاســی باهــم ارتبــاط تنگاتنگــی دارن »ســازمان دهی و مشــارکت در رون
کــم جامعــه مدنــی قویــا  هم زمــان تغییــر می کنــد. قــدرت طبقــه فرودســت پیــش از همــه نتیجــه ســازمان دهی طبقــه اســت و بنابرایــن هم زمــان بــا ترا
تغییــر می کنــد؛ امــا این هــا یک چیــز نیســتند.« وی نهادهــای مختلــف جامعــه مدنــی را مقایســه می کنــد و می گویــد بی شــک لیــگ بولینــگ و انجمــن 
آوازخوانــان جامعــه مدنــی را تقویــت می کننــد، بــدون آنکــه در مشــارکت سیاســی تأثیــر داشــته باشــند یــا ســاماندهی طبقاتــی داشــته باشــند. امــا اتحادیــه 
کــم، مشــارکت سیاســی و قــدرت طبقــات تحــت ســلطه را تقویــت می کننــد. کارگــری و لیــگ کشــاورزان هرســه عامــل توانمنــدی جامعــه مدنــی یعنــی ترا
کمیــت و جامعــه مدنــی: از نظــر آن هــا ایــن دریافــت اشــتباهی اســت کــه توانمندســازی دولــت و خودســازمان دهی جامعــه  توانمندســازی متقابــل حا
را در تضــاد بــا یکدیگــر بدانیــم. بلکــه بــه عهــده گرفتــن وظایــف جدیــد از ســوی دولــت موجــب گســترش انجمن هــای جامعــه مدنــی می شــود. وی بــر 
کــه »خودســازمان دهی طبقــات فرودســت نیــز بــه نســبت تقویــت رابطــه متقابــل بــا سیاســت گذاری های اجتماعــی دولــت تقویــت  ایــن نظــر اســت 
کــه تضعیــف یــا تقویــت دولــت و جامعــه مدنــی مســتقیمًا در ارتبــاط باهم انــد، امــا تقویــت دولــت بــه هزینــه  می شــود.« باآنکــه روشــمایر معتقــد اســت 

جامعــه مدنــی را رویکــردی ضددموکراتیــک می داننــد. 
وی معتقــد اســت تقســیم قــدرت بیــن دولــت و جامعــه مدنــی بــه نفــع دولــت و دخالــت آن در حــوزه سیاســت اســت و دولــت بــه اقتدارگرایــی می گرایــد؛ 
ــه وحــدت  ــد ناظــر ب ــی بای ــت می شــود. درعین حــال چنیــن توازن ــی موجــب تضعیــف اقتدارگرایــی دول ــت و جامعــه مدن ــوازن قــدرت بیــن دول ــا ت ام
کــه طبقــات فرودســت، قدرتمنــد و منســجم  و تضــاد دولــت و جامعــه مدنــی باشــد و نــه صرفــًا وحدتشــان؛ زیــرا ازنظــر وی عمومــًا در موقعیتــی 
وجــود دارنــد و اتحــاد مســتحکمی بــا دولــت شــکل می دهنــد، ســازمان های جامعــه مدنــی یــا دســت کم بخشــی از آن، ممکــن اســت نقــش مجــاری 
ایدئولوژی هــای اقتدارگــرای طبقــات فرادســت را بــه عهــده گیرنــد کــه ایــن امــر بــه تضعیــف دموکراســی می انجامــد. در چنیــن موقعیت هایــی دولــت 
اســتقالل خــود را از جامعــه مدنــی حفــظ می کنــد و بــه میزانــی کــه دولــت از جامعــه مدنــی مســتقل باشــد، امــکان شــروع و تــداوم رونــد دموکراسی ســازی 
کــه آن هــا بــرای اســتقرار دموکراســی نه فقــط بــه تغییــر رابطــه قــدرت بیــن دولــت و جامعــه مدنــی توجــه  کاهــش می یابــد. ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت 

کیــد می کننــد بــرای اینکــه جامعــه ای دموکراتیــک شــود تــوازن قــدرت در جامعــه مدنــی نیــز بایــد دگرگــون شــود. دارنــد، بلکــه تأ
ع گســترده ای  کیــد دارنــد کــه »وابســتگی متقابــل پیچیــده دولــت و جامعــه مدنــی مجموعــه متنو درعین حــال روشــمایر و همکارانــش بــر ایــن نکتــه تأ
ع گســترده ای از شــرایط پدیدآورنــده یــا  کــه متناســب بــا آن مجموعــه متنــو از روابــط ممکــن دولــت و طبقــات اجتماعــی متفــاوت را موجــب می شــود 
کنــد یــا بــه تحرکــی تــوده وار دچــار شــود،  گــر جامعــه مدنــی از دولــت غیردموکراتیــک پیــروی  نابودکننــده دموکراســی را ایجــاد می کنــد.« درعین حــال ا

گــر گرایش هــای غیــر دموکراتیــک در آن غلبــه یابــد بــه مقابلــه بــا رونــد دموکراســی ســازی می گرایــد.1 کــه ا همچنــان 

گریم گیل:گروه های ذینفع قدرتمند، عامل گذار

گــذاری و جایگزینــی ســخن می گویــد و نقــش نیروهــای جامعــه مدنــی  گیــل هماننــد هانتینگتــون، لینــز و اســتپان از ســه شــیوه گــذار یعنــی معاملــه، وا
کــه هرچــه جامعــه ذره ای تــر باشــد  گــذار بــه دموکراســی توضیــح می دهــد  را در هــر ســه شــیوه حیاتــی و مؤثــر می دانــد. وی در توضیــح وضعیت هــای 
گــذار بــه شــیوه توافــق بــدون شــکاف  گــذار یــا مشــارکت در آن کمتــر اســت. همچنیــن  امــکان ایجــاد مخالفــت ســازمان یافته بــرای برانگیختــن رونــد 

گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسی سازی). تهران: اختران، ص 302. 1 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 
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ــر از  ــود؛ و درصورتی کــه نیروهــای جامعــه مدنــی توانمندت در رژیــم و نیــز حضــور شــرکای ســازمان یافته و بالقــوه از جامعــه مدنــی ناممکــن خواهــد ب
گــذار بــه شــیوه معاملــه خواهــد بــود. گــذاری روی می دهــد و در موقعیــت برعکــس آن  رژیــم باشــند شــیوه جایگزینــی یــا وا

ــردم و  ــی، م ــی و اراده گرای ــرد نخبه گرای ــت. او در ط ــاب اس ــری ن ــای کنش گ ــا نظریه ه ــاختاری ی ــای س ــته از نظریه ه ــر دو دس ــد ه ــل منتق ــم گی  گری
نخبــگان را در مقــام عامــل سیاســی در نظــر می گیــرد. امــا از نظــر او مــردم و نخبــگان به صــورت فــردی و جمعــی وقتــی می تواننــد عاملیــت سیاســی 
کــه در جامعــه مدنــی متشــکل شــده  خــود را در مبــارزه بــا حکومــت اقتدارگــرا و تــالش بــرای اســتقرار و تحکیــم حکومــت دموکراتیــک متحقــق کننــد 
گــون مثــل بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی یــا بحــران در روابــط فراملــی می تواننــد موجــب  کــه عوامــل ســاختاری گونا باشــند. وی معتقــد اســت 
کــه جامعــه مدنــی قدرتمنــدی وجــود  گــذار بــه دموکراســی خواهــد انجامیــد  آزادســازی در حکومــت اقتدارگــرا شــوند؛ امــا تنهــا هنگامــی آزادســازی بــه 

داشــته باشــد.
گــر دولــت از طبقــات فرادســت مســتقل باشــد و نــه از  کــه ا  گیــل در مــورد رابطــه دولــت بــا طبقــات مســلط و جامعــه مدنــی چنیــن توضیــح می دهــد 
گــر راه حل هــای معطــوف  گــر دولــت مســتقل از جامعــه مدنــی باشــد و ا کثــری می شــود؛ امــا ا جامعــه مدنــی، چشــم اندازهای دموکراسی ســازی، حدا
بــه ســرکوب در دســتگاه دولــت مســلط باشــد، توانمنــدی نیروهــای ســازمان یافته در جامعــه مدنــی بــرای پافشــاری بــر تحــرکات دموکراتیــک محــدود 

می شــود و چشــم اندازها بــرای دموکراســی از بیــن مــی رود.
گیــل جامعــه مدنــی را ازایــن رو مهــم تلقــی می کنــد کــه جایــگاه توســعه منابــع ســازمان یافته طبقــه کارگــر اســت؛ ســازمان یافتگی بیشــتر جامعــه مدنــی، 
ســازمان سیاســی طبقــات فرودســت را بنیــان می نهــد و مثــل وزنــه تعادلــی در برابــر دســتگاه دولتــی عمــل می کنــد. گیــل جامعــه مدنــی را این گونــه 
کــه تجمیــع دیدگاه هــا و فعالیت هــای  کــه در آن گروه هــای خودمختــاری هســتند  تعریــف می کنــد: »جامعــه مدنــی جامعــه ای تعریــف می شــود 
ــت( فعالیــت می کننــد.« از  ــر دول ــه در براب ــان )ازجمل ــاع از منافــع آن ــز دف ــراد و نی ــه به منظــور اعتــالی منافــع اف ک ــد؛ گروه هایــی  اعضــای خــود را دارن
کــه ســرانجام بــه تصمیم گیــری مشــترک دربــاره سیاســت گذاری های عمومــی می انجامــد. نظــر وی ایــن گروه هــا مباحــث عمومــی را برمی انگیزنــد 

کیــد می کنــد بــرای اســتقرار و تــداوم جامعــه مدنــی بســیار مهــم اســت کــه دولــت و جامعــه مدنــی مشــروعیت یکدیگــر را بــه رســمیت بشناســند و   وی تأ
حــق یکدیگــر را بــرای عمــل در حــوزه مشخص شــده بــه رســمیت بشناســند. ازنظــر وی ایــن حــوزه بــرای جامعــه مدنــی شــامل سیاســت نیــز می شــود. 
ــیون  ــی و دموکراتیزاس ــه مدن ــه جامع ــه رابط ــر ب ــن منظ ــد و از همی ــن می کن ــت تبیی ــا سیاس ــری اش ب ــاس درگی ــر اس ــی را ب ــه مدن ــل جامع ــع گی در واق

می پــردازد.
گروه هــای ذینفــع قدرتمنــد بدیــل جامعــه مدنــی: وی از یک ســو جامعــه مدنــی را بــا سرشــتی سیاســی تعریــف می کنــد و آن را عامــل اصلــی در گــذار بــه 
کــه در حکومت هــای اقتدارگــرا جامعــه مدنــی بــا سرشــتی سیاســی وجــود نــدارد و در صــورت وجــود  دموکراســی می دانــد. و از ســوی دیگــر می پذیــرد 
ــد را  ــدون فعالیــت مســتقیم سیاســی کم وبیــش فعال ان ــه ب ک ــرای حــل ایــن تعــارض، گروه هــای اجتماعــی  ــذا ب داشــتن بســیار محــدود هســتند. ل
متمایــز از جامعــه مدنــی، نیروهــای جامعــه مدنــی مینامــد: »در موقعیتــی کــه گروه هــای خودگــردان می تواننــد در دفــاع از اعضایشــان و ارتقــای منافــع 
آن هــا، امــا نــه ازنظــر سیاســی، فعالیــت کننــد و درعین حــال نتواننــد محدودیت هایــی بــرای حکومــت ایجــاد کننــد، ایــن گروه هــا نــه جامعــه مدنــی 
کــه  کیــد می کنــد  بلکــه نیروهــای جامعــه مدنــی را تشــکیل می دهنــد؛ و می تواننــد تشــکیل دهنده بالقــوه جامعــه مدنــی نظــر گرفتــه شــوند.« گیــل تأ
گــذار دموکراتیــک حیاتی انــد.  تمایــز نیروهــای جامعــه مدنــی بــا جامعــه مدنــی نکتــه اساســی بحــث اوســت. گیــل می نویســد ایــن نیروهــا بــرای رونــد 
کــم را در  کــه بخشــی از نخبــگان حا گــذار دموکراتیــک را شــکل می دهنــد. آن هــا تجســم خطــری هســتند  چنیــن نیروهایــی عناصــر اصلــی پویایــی 
کوشــش بــرای ثبــات بخشــیدن بــه رژیــم به ضــرورت گشــودن فضــای جامعــه ســوق می دهنــد. آن هــا بــه رونــد ثبــات بخشــیدن بــه رژیــم، به ضــرورت 
گروه هــای ذینفــع قدرتمنــدی در  گشــودن فضــای جامعــه ســوق می دهــد. آن هــا بــه رونــد تغییــر رژیــم جهتــی دموکراتیــک می دهنــد. این هــا 
ــد. ایــن یعنــی نیروهــای جامعــه  ــا نخبــگان رژیم ان کره کننــده ب ــه تفاهــم برســد. پــس طرف هــای مناســب مذا ــا آن هــا ب ــد ب کــه رژیــم بای ــد  جامعه ان
کــه نیروهــای جامعــه مدنــی همپــای نخبــگان  مدنــی بــرای هــر مرحلــه رونــد تغییــر رژیــم از بــروز بحــران تــا تثبیــت دموکراســی اساســی اند. درجایــی 

رژیــم نقــش دارنــد و رونــد به ســوی دموکراســی پیــش مــی رود نیروهــای جامعــه مدنــی بــه جامعــه مدنــی کامــاًل شــکوفا تبدیــل می شــوند. 
گــر حکومــت اقتدارگــرا تشــکیل گروه هــای سیاســی را بــه رســمیت نشناســد، بــاز هــم ضــروری اســت تــا بدیــل دیگــری بــرای  کــه ا کیــد می کنــد  گیــل تأ
کــه مبتنــی بــر رشــد نیروهــای جامعــه مدنــی اســت و همیــن نیروهــا هســته های جامعــه  اســتقرار و توســعه جامعــه مدنــی در نظــر گرفتــه شــود؛ بدیلــی 
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کــردن منافــع جمعــی خــود در  مدنــی را شــکل خواهنــد داد. وی می گویــد: »نیروهــای جامعــه مدنــی همچــون پاســخی بــه نیــاز مــردم بــرای دنبــال 
کــه از ســر می گذراننــد ظهــور می کننــد.  جامعــه ظهــور می کننــد. آن هــا در اوضاع واحــوال زندگــی مــردم در همکاری شــان بــا یکدیگــر و در چالش هایــی 
ایــن گروه هــا در گســتره ای از باشــگاه های خصوصــی تــا انجمن هــای حرفــه ای و تجــاری و تــا اتحادیه هــای صنفــی و به منظــور ســاماندهی جمعــی 
گونــی  مــردم در چارچــوب منافــع عمومــی پــا می گیرنــد. ایــن ســازمان ها معمــواًل پیــش از شــکل گیری احــزاب سیاســی شــکل می گیرنــد و در مــوارد گونا
ــرای  ــالش ب ــه در ت ــود جامع ــای خ ــالل تالش ه ــی از خ ــه مدن ــن رو جامع ــند.1 ازای ــزاب باش ــاد اح ــرای ایج ــی ب ــای منطق ــا بنیان ه ــت آن ه ــن اس ممک
تغییردموکراتیــک شــکل می گیــرد. جامعــه مدنــی از بــاال ایجــاد نمی شــود بلکــه بایــد از طریــق فعالیــت خــود جامعــه تشــکیل شــود. ایــن جوهــر 
دموکراســی اســت.« وی می گویــد ظهــور نیروهــای جامعــه مدنــی به خودی خــود بخشــی از رونــد آزادســازی شــاید دموکراسی ســازی اســت؛ امــا بــرای 
گیــر هستند،آزادســازی می توانــد نقــش گســترش دهنده مرزهــای فعالیــت قابل پذیــرش  کــه در پــی کنتــرل فرا کثریــت گســترده رژیم هــای اقتدارگــرا  ا

نیروهــای جامعــه مدنــی را بــه خــود بگیــرد.«
گیــل دموکراسی ســازی ر ا این گونــه تعریــف می کنــد: به درســتی دموکراسی ســازی در تناســب بــا تحقــق جامعــه مدنــی دریافتــه می شــود. تکویــن 
حــوزه عمومــی نویــن کــه در آن نیروهــای جامعــه مدنــی می تواننــد عمــل کننــد بخــش الینفــک دموکراسی ســازی اســت. ایــن حقیقتًا نمونه کالســیک 
آزادســازی اســت؛ امــا هماننــد آزادســازی، صــرف وجــود جامــع مدنــی دموکراســی واقعــی ایجــاد نمی کنــد مگــر کــه ایــن جامعــه وســیله ای بــرای اعمــال 

کمــان باشــد. بــدون نظــارت مردمــی اعمال شــده از طریــق نیروهــای جامعــه مدنــی دموکراســی بنیادیــن غایــب اســت.2 نظــارت مردمــی بــر حا

خوآن لینز و استپان

در نظریــه خــوآن لینــز و اســتپان جامعــه مدنــی یکــی از قلمروهــای دموکراســی تحکیــم یافتــه در نظــر گرفتــه می شــود. آن هــا جامعــه مدنــی را قلمــرو 
ــند از  ــتند می کوش ــتقل هس ــت مس ــبی از دول ــور نس ــه به ط ک ــرادی  ــا و اف ــامان ده، جنبش ه ــای خودس ــه در آن گروه ه ک ــند  ــی می شناس ــام سیاس نظ
ارزش هایــی دفــاع کننــد و بــا ایجــاد انجمن هــا و همبســتگی هایی خواسته هایشــان را پیــش ببرنــد. توجــه آنــان بــه تحــرک مــردم، قشــرها و طبقــات 
کــه البتــه آن را ناشــی از عمــل جامعــه مدنــی نمی داننــد. ازنظــر لینــز  گــذار بــه دموکراســی همــان دســت یازیــدن بــه شــورش هایی اســت  فرودســت در 
ــه  ــه یــک متغیــر در مرحل کمیــت قانــون اســت. بنابرایــن آن هــا بــه جامعــه مدنــی به مثاب کــه از جامعــه مدنــی حمایــت می کنــد حا و اســتپان اصلــی 

تحکیــم دموکراســی توجــه دارنــد و در مرحلــه ایجــاد دموکراســی عمدتــًا بــر نقــش نخبــگان متمرکــز هســتند.3

ساموئیل هانتینگتون

ــطح  ــازد، س ــز می س ــم متمای ــع را از ه ــه جوام ک ــدی  ــل کلی ــون، عام ــرای هانتینگت ــت. ب ــون اس ــاموئل هانتینگت ــکاف، س ــه ش ــی نظری ــده اصل نماین
کــه ثبــات را می تــوان به عنــوان نســبت بیــن مشــارکت سیاســی و نهادی ســازی  ل می کنــد  ع حکومــت. او اســتدال ثبــات سیاســی اســت و نــه نــو
کــه در آن نهادینه شــدن از مشــارکت پیشــی  کــرد. او توســعه سیاســی را در چارچــوب ســاخت »جامعــه شــهری« تبییــن می کنــد  سیاســی مفهوم ســازی 
کــه در آن مشــارکت از نهادینه ســازی پیشــی  می گیــرد. هانتینگتــون زوال سیاســی را نیــز در چارچــوب پدیــداری »جامعــه پرتوریــن« تبییــن می کنــد 
گاهــی و ســازماندهی سیاســی  می گیــرد. ویژگــی اساســی مدرنیزاســیون بــرای هانتینگتــون ایــن اســت کــه تغییــرات ســریع اجتماعــی موجــب افزایــش آ
گروه هــای جدیــد بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از توســعه نهادهــای سیاســی قدرتمنــد می شــود و پیامــد آن اغلــب خشــونت، بی ثباتــی و جامعــه ای فاســد 
ــه منجــر  ک ــگاه هانتینگتــون ایــن اســت  ــدارد. مشــکل اساســی مدرنیزاســیون از ن ــا رشــد اقتصــادی توانایــی ن ــر خــود ی ــرای حکومــت ب ــه ب ک اســت 
گروه هــای هم ســود و  بــه تحمیــل مطالبــات انباشــت نشــده و بــدون محدودیــت بــه ســاختارهای حکومتــی ضعیــف می شــود. او شــکل گیری 

ســازمان های حزبــی را مســیری بــرای کنتــرل مشــارکت مردمــی و راه حلــی بــرای ایــن مشــکل می دانــد.4 

گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، ص 313. 1 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 
گذارها به دموکراسی (تاریخ پنجاه ساله پژوهش های دموکراسیسازی). تهران: اختران، صص 317-313. 2 . قاضی مرادی، حسن. (1397). 

3 . همان، 305-301.
4 . Bianchi, R. (2014). Interest groups and political development in Turkey. Princeton University Press.
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گــروه هم ســود تــالش بــرای بیشینه ســازی ســود اعضــای خــود، از طریــق تحت تاثیــر قــرار دادن حکومــت، بــه شــیوه  وجــه مشــترک اصنــاف به مثابــه 
مختلــف از چانه زنــی تــا تظاهــرات خیابانــی اســت. از ایــن منظــر اصنــاف همــواره در تحلیــل جامعه شناســان از تغییــر اجتماعــی جایــگاه مهمــی 
داشــته اســت. از ســوی دیگــر نحــوه تعامــل اصنــاف بــا حکومــت در مطالعــه نظام هــای سیاســی و تعییــن خصلــت و ویژگی هــای نظــام سیاســی 
کــه بــه بررســی رابطــه دولــت مــدرن بــا اصنــاف  موردتوجــه نظریه پــردازان سیاســی بــوده اســت. کورپوراتیســم الگــوی جامعه شناســی سیاســی اســت 
کــه در دوران معاصــر صنف گرایــی هــم در ســاختار حکومت هــای اقتدارگــرا و هــم در ســاختار حکومت هــای دموکراتیــک موثــر  می پــردازد. ازآنجا

ــد. ــار نظریه پــردازان دو الگــوی کورپوراتیســم اجتماعــی وکورپوراتیســم دولتــی را صورت بنــدی کرده ان ــه ایــن اعتب ــوده اســت، ب ب
کــه می تــوان به طورخالصــه بــه  به طورکلــی اصنــاف به مثابــه یکــی از نهادهــای جامعــه مدنــی در توسعه سیاســی نقــش عمــده ای ایفــا می کننــد 
گاهــی  ــا پوپولیســتِی حکومــت، مشــارکت در تصمیم گیری هــای حکومــت، تعمیــق آ کــرد: جلوگیــری از گرایشــات اقتدارگرایانــه ی ایــن مــوارد اشــاره 
حکومــت از جامعــه، نهادینه کــردن مشــارکت و نظــارت بــر حکومــت، تصریــح، تجمیــع و پیگیــری منافــع اعضــا، آمــوزش حقــوق صنفــی و شــهروندی، 

ایجــاد همبســتگی و نظــم اجتماعــی و اخالقی کــردن فعالیــت اقتصــادی.
کمــک بــه جمــع آوری آن،  کــه عبارتنــد از: پرداخــت مالیــات و  کارکردهــای مهمــی بــرای دولت هــا داشــته اند  به عــالوه اصنــاف به طــور تاریخــی 
ــی  ــرای بوروکراس ــی ب ــی و جایگزین ــت سیاس ــررات، حمای ــر مق ــارت ب ــرا و نظ ــم، اج ــا، تنظی ــه آن ه ــای وام ب ــت و اعط ــه دول ــراری ب ــای اضط کمک ه

کارآمــد. نا
ــی  ــه عوامــل بین الملل ــا توجــه ب ــه ی ــه ســبب تســلط طوالنی مــدت دیدگاه هــای نخبه گرایان ــه دموکراســی نشــان می دهــد ب گــذار ب بررســی الگوهــای 
گــذار مغفــول مانــده یــا توجــه اندکــی بــه آن هــا شــده اســت؛ و بیشــتر بــه نقــش ایــن  در ایــن رویکردهــا، نقــش جامعــه مدنــی و طبعــا اصنــاف در دوران 
گــذار بــه دموکراســی نشــان می دهــد، اصنــاف در دوران  نهادهــا در دوران تثبیــت دموکراســی پرداختــه شــده اســت. بــا ایــن حــال بررســی نظریــات 
گــذار بــه دموکراســی بــه دو طریــق می تواننــد موثــر واقــع شــوند. آن چنان کــه روشــمایر توضیــح می دهــد اتحادیه هــای صنفــی بــه طبقــات طردشــده 
کــه بــرای عمــل جمعــی ســازمان یابنــد. از ســوی دیگــر آن چنان کــه گریــم گیــل تفســیر می کنــد در حکومت هــای  از قلمــرو سیاســی امــکان می دهــد 
کــه امــکان وجــود جامعــه مدنــی بــا خصلــت سیاســی وجــود نــدارد، گروه هــای ذینفــع قدرتمنــد )به عنوان مثــال اتحادیه هــای کارفرمایــی(  اقتدارگــرا 

کــره بــا حکومــت قــرار گیرنــد.  گــذار طــرف مذا می تواننــد بــا چانه زنــی بــا حکومــت منافــع اعضــای خــود را پیگیــری کننــد و در دوران 
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