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  :چکیده

ي جامعه شناسی ي سیاسی دانست که از مباحث مهم در حوزهتوان شکل حداقلی توسعهدموکراتیزاسیون را می      

، فرآیند سرتاسريِ تغییر رژیم است و از زوال و فروپاشی رژیم اقتدارطلب تا باشد. گذار به دموکراسیسیاسی می

 و پایین طبقات سیاسی، نخبگان توسط است ممکن تغییر و گذار ود. اینشتشکیل یک نظام دموکراتیک را شامل می

هاي چشمگیري در ي دوم قرن بیستم، پیشرفتاز نیمه .پذیرد صورت خارجی شرایط و عوامل نیروها، تأثیر تحت یا

وروي، ي پساششود. جمهوري آذربایجان به عنوان یکی از کشورهاي استقالل یافتهاستقرار دموکراسی مشاهده می

رو کرد. کمابیش در این مسیر قدم گذاشت، اما با موانع متعددي مواجه شد که گذار به دموکراسی را با مشکل روبه

 قفقاز جنوبی يمنطقه کشورهاي از یکی عنوان به آذربایجان جمهوري که است آن روپیش تحقیق اساسی سوال حال

فرضیه و پاسخ احتمالی ما نیز آن است که انحصار قدرت  است؟ ورروبه دموکراسی به گذار موانعی در و مشکالت چه با

باشد. موانع اف دلیل اصلی عدم ایجاد حکومت دموکراتیک در جمهوري آذربایجان میدر دست خاندان علی

شود. در بعد داخلی، موانع ي موانع داخلی و موانع خارجی تقسیم میدموکراتیزاسیون در این کشور به دو دسته

 -اي، ویژگی استبداد، دولت رانتیر، فرهنگ سیاسی تبعی، ناکامی در دولت دتی همچون ساختار ایلی و قبیلهبلندم

مدتی مثل وحدت نخبگان و عدم اتحاد مخالفان، ي مدنی نیرومند و موانع کوتاهملت سازي، عدم وجود جامعه

کند. در بعد خارجی اسی را با مشکل مواجه میدستکاري در انتخابات، و کاربرد خشونت علیه مخالفان، گذار به دموکر

ي گذار به ها و فشارهاي خارجی از موانع عمدهباغ، ارتباط با رژیم خودکامه، و فقدان تحریمنیز، جنگ بر سر قره

  باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است.دموکراسی در این کشور می

  

  ملت سازي، اقتدارگرایی. -سیون، جمهوري آذربایجان، دولت رانتیر، فرهنگ سیاسی ، دولتدموکراتیزا :هاواژه کلید
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  مقدمه و بیان مسأله -1-1

 اعالم 1991 سال در شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی با که است کشورهایی از یکی آذربایجان جمهوري

 ایران، از با جنوب خزر، از دریاي با شرق از که است شده واقع 1قفقاز جنوبی شرق در کشور این. نمود استقالل

 از پس جنوبی قفقاز کشورهاي .است همسایه روسیه فدراسیون با شمال گرجستان و در جمهوري با غرب

 هايتالش جهان، و منطقه در سیاسی جدید فضاي شدن پدیدار و خود تاریخی يپیشینه دلیلبه استقالل،

 داخلی تمایالت. آوردند عمل به خود خارجی پیوندهاي تنظیم و منطقه در جدید موقعیت کسب براي زیادي

 تأثیرگذار عوامل جمله از فروپاشی، از ناشی تحوالت و منطقه در حضور براي هاقدرت يعالقه با همراه کشورها

ین مباحث تریکی از مهم ).188: 1391باشند (کوالیی، می کشورها این خارجی روابط تنظیم و قفقاز تحوالت در

  است. 2ي سیاسی و دموکراتیزاسیونمورد توجه بعد از فروپاشی شوروي، بحث توسعه

 که دموکراتیک،  سیاسی نظام به غیردموکراتیک سیاسی نظام تغییر فرآیند از است عبارت دموکراتیزاسیون

 به غیردموکراتیک و اقتدارگرا هايرژیم از هازمینه و فرآیندها برخی وجود دلیلبه سیاسی هاينظام آن طی

 تشکیل جداگانه يمرحله سه از واقع در دموکراسی به گذار فرآیند .دهندمی چهره تغییر دموکراتیک هايرژیم

 رژیم استقرار و تحکیم و دموکراتیک؛ رژیم گیريشکل غیردموکراتیک؛ رژیم فروپاشی از عبارتند که شودمی

 و عوامل نیروها، تأثیر تحت یا و پایین طبقات سیاسی، نخبگان توسط است ممکن تغییر و گذار این. دموکراتیک

 و هازمینه یا دولتی قدرت ساختار و دولت به مربوط هايبحران و هازمینه وجود. پذیرد صورت خارجی شرایط

: 1394بشیریه، (شود می دموکراتیک غیر هايرژیم فروپاشی موجب اجتماعی نظام و جامعه به مربوط هايبحران

59.(  

 جزدر بحث گذار به دموکراسی در جمهوري آذربایجان باید متذکر شد که قدرت سیاسی در این کشور به

 در که است دهه دو از میالدي، بیش 1990 يدهه ابتداي در بیگایلچی ابوالفضل و 3افمطلب ایاز کوتاه دوران

                                           
1 South Caucasus 
2 Democratization 
3 Mutallibov 
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 خاندان، دخالت و این نفع به ربایجانآذ اساسی قانون در تغییرات انجام. دارد قرار افعلی خاندان انحصار

 حزب با گرااسالم و لیبرال مخالف احزاب میان رقابتی و سالم فضاي نبود و حاکم حزب نفع به انتخابات مهندسی

: 1393گر کالجی، نماید (کوزه تجربه را نامناسبی بسیار شرایط کشور این در دموکراسی است شده موجب حاکم

103.(   

 دوگانه هايویژگی داراي آذربایجان جمهوري که دارند این بر اعتقاد زمینه این در دازانپرنظریه از برخی

 خود در را اقتدارگرایی هايمشخصه هم و دموکراسی هايمشخصه عناصر و هم کشور این دیگر عبارت به. است

  که است معتقد و کندمی تلقی 5زوال درحال هايجزو رژیم ، جمهوري آذربایجان را4اوتاوي مارینا .دارد

 به هم با را اقتدارگرایی و دموکراسی هايویژگی از برخی که انددورگه هایینظام ،6اقتدارگرا شبه کشورهاي

 باز فضاي از هاییعرصه معتقد است که همچنان وي. است 7اقتدارگرایانه آنها اصلی خصلت اما گذارند؛می نمایش

 منتشر روزنامه کنند؛می برگزار را خود اجتماعات مخالف، احزاب ستارا همین در. است مانده باقی آذربایجان در

 جا همه در غیردولتی هايسازمان همچنین. کنندمی معرفی انتخابات در شرکت براي را نامزدهایی و کنندمی

 کشوري آذربایجان آن واسطهبه که دیگري علت. اندفعالیت سرگرم نیز خصوصی هايدانشگاه و اندگرفته شکل

 داراي نه رژیم، این. است نشده نهادینه کشور، این کنونی رژیم که است این شود،می محسوب اقتدارگرا شبه

 واجد شوروي، همانند نه و هستند هاآن تقویت خواهان دموکراسی کنندگان ترویج که است قدرتمندي نهادهاي

 است، منتخب مقامی او که مسئله نای از وي قدرت اما است؛ قدرتمند افعلی. است قدرتمند واحد حزب یک

 رسمی نهادهاي اف،علی همه، از فراتر. بردنمی کاربه نهادها چهارچوب در را قدرت این وي و گیردنمی سرچشمه

 بخشیده تحکیم را خود قدرت اف،علی. نیستند وي قدرت مهار به قادر نهادها این و کندمی کنترل شدتبه را

 را خود بقاي عمرش، پایان از پس باشد قادر که است نکرده تثبیت را سیاسی اهیدستگ لزوماً او البته. است

 نشان جانشینی، ظهور حال در معضل صورتبه را خود این از پیش مشکل، این. کند تولید باز را خودش و حفظ

مهوري نیز دیدگاه مشابهی داشته و معتقد است که ج 8کورنل ). اسوانته85-86: 2003(اوتاوي،  »است داده

  باشد.می اقتدارگرا دولت یک هم و  دموکراتیک دولت یک هم  آذربایجان

 جماهیر اتحاد فروپاشی از بعد که هستند کشورهایی جمله قفقازجنوبی، از يحوزه طور کلی کشورهايبه

 این از مانع هازمینه و عوامل یکسري وجود اما. گذاشتند قدم مسیر گذار به دموکراسی  این در کمابیش شوروي

ي مطالعاتی ما نیز عنوان محدودهجمهوري آذربایجان به .اندشده کشورها این در سیاسی نظام تغییر و انتقال

                                           
4 Ottaway 
5 Regimes in Decay 
6 Semi- Authoritarianism 
7 Authoritarianism 
8 Cornell 
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 از یکی عنوانبه آذربایجان جمهوري که است آن روپیش تحقیق اساسی مسئله یکی از این کشورهاست. حال

- زمینه چه دیگر عبارتبه. روستروبه موکراسید به گذار موانعی در و مشکالت چه با قفقاز يمنطقه کشورهاي

  اند؟شده واقع مؤثر آذربایجان جمهوري در دموکراتیزاسیون فرآیند در هایی

  

  سؤاالت پژوهش - 1-2

  اصلی: سؤال

جمهوري آذربایجان با چه مشکالت و موانعی  که هستیم اساسی سؤال این به پاسخ دنبالبه پژوهش این در

  به روست؟در گذار به دموکراسی رو

  فرعی: سؤاالت

  است؟ داشته کشور این در دموکراتیزاسیون روند در تأثیري چه سیاسی ساختار مثل داخلی شرایط - 1

  چیست؟ کشور این در سیاسی نظام تغییر در نفتی منابع خصوصبه و اقتصاد تأثیر - 2

  است؟ بوده موفق یجانآذربا در دموکراتیک کشور ایجاد در اندازه چه خارجی تا عوامل و عناصر - 3

  

  فرضیات - 1-3

  اصلی: فرضیه

 و ایجاد در مانع تریناصلی و ترینمهم آذربایجان جمهوري در افانحصار قدرت در دست خاندان علی 

  .باشدمی کشور این در دموکراسی تثبیت

  فرعی: هاي فرضیه

 جمهوري در ات در قانون اساسیهمراه دستکاري در انتخابات و انجام تغیراي بهقبیله و ایلی ساختار - 1

  .کندمی روروبه مشکل با را دموکراسی به گذار آذربایجان

 موفقیت عدم در صحیح گیريمالیات سیستم وجود عدم و نفتی درآمدهاي به اتکا و رانتیر اقتصاد - 2

ي گذار به حرکهعنوان موتور مي متوسط، بهبوده و مانع ایجاد طبقه گذار اثر کشور این در دموکراتیزاسیون

  شود.دموکراسی، می

ها و فشارهاي خارجی براي ایجاد حکومت دموکراتیک در جمهوري آذربایجان، در عدم وجود تحریم -  3

  تثبیت حکومت اقتدارگرا در این کشور مؤثر واقع شده است.
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   پژوهش يپیشینه  - 1-4

 شاهد را متعددي مقاالت و کتب حوزه ینا در امروزه که است مباحثی ترینمهم از یکی دموکراسی به گذار

 امر این در پردازينظریه به و پرداخته دموکراتیزاسیون فرآیند بحث به نیز مختلفی اندیشمندان رواین از. هستیم

توان در دو بخش جستجو کرد: دموکراسی و گذار به ادبیات پژوهش در این حوزه را می .اندورزیده مبادرت

  دموکراسی.

ي درباره«ي دموکراسی است. کتاب پردازان در حوزهترین نظریه) یکی از مهم1915( 9رابرت دال

پردازد اما این ترین اثر او در این زمینه است. رابرت دال در این کتاب به دفاع از دموکراسی میمهم» دموکراسی

اقتصادي معینی تکیه دارد، بلکه از هاي دفاع نه در قید و بند اعتقادات و باورهاي فلسفی شهروندان و نه بر زمینه

شوند. وي از دو نوع دموکراسی آرمانی و توان عملی دموکراسی در تأمین و تضمین سعادت عامه استنتاج می

دنبال این است که نشان دهد دموکراسی در یک گروه بسیار کوچک، کند. در دموکراسی آرمانی بهواقعی یاد می

یاز دارد و در دموکراسی واقعی بر نهادهاي سیاسی دموکراتیک در مقیاس نظیر یک کمیته، به چه چیزهایی ن

ي رابرت نماید. تالش عمدهگسترده، یعنی بر نهادهاي سیاسی الزم جهت اداره دموکراتیک یک کشور تمرکز می

-اي که میاي از شرایط حقیقی و حقوقیرغم وجود طیف گستردهدال در این کتاب آن است که نشان دهد علی

هاي توان از سویی رأي به تفوق دموکراسی بر سایر شیوههاي دموکراتیک باشند، میتوانند مبناي تأسیس نظام

  ها رسید.حکومتی داد و از سوي دیگر به معیارهاي یکدستی براي تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومت

  آنتونیي نوشته »دموکراسی«اب توان به کتاند میاز دیگر منابعی که در باب دموکراسی نگاشته شده 

کند که هیچ عنوان مفهومی یاد می) اشاره کرد. آربالستر در این کتاب از دموکراسی به1987( 10آربالستر

هاي متفاوتی درك هاي اجتماعی و اقتصادي گوناگون، به گونهتعریف و معناي دقیقی ندارد و متناسب با نظام

ن نتیجه برسیم که دموکراسی نمایندگی در اوضاع و احوال کنونی جوامع گردد. وي معتقد است که اگر به ایمی

چه که معاصر بهترین نوع دموکراسی است که دست یافتنی است، اجراي کامل یا کارآمد یا اصل نمایندگی با آن

امکان  که در واقعیت،ي دوم ایني زیادي دارد. و نکتهاکنون در نهادهاي سیاسی موجود تجلی یافته، فاصلههم

تر از آن چیزي است که در حال حاضر معمول است و بعضی از ي دموکراسی مستقیم بسیار بیشتحقق گسترده

تر ساخته است. آربالستر در پایان نتیجه تحوالت جدید تکنولوژیک، اجراي آن را نسبت به یک قرن پیش آسان

-ریاکارانه است. گویی از چیزي دفاع می گیرد که امروزه در دفاع از دموکراسی سخن گفتن، خود فریبی ومی

                                           
9 Dahl 
10 Arblaster 
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هاي متمادي از آن ما بوده است. معیار را نباید در تداوم حیات ها و یا قرنشناسیم و دههکنیم که آن را نمی

  شود.نهادهاي سنتی یافت بلکه در این موضوع باید جست که قدرت در کجاست و چگونه اعمال می

ي نظریه پرداخته است. عنوان است که درباب دموکراسی به ارائه) اندیشمند دیگري 1987( 11دیوید هلد

-ویژه مدلهاي اصلی دموکراسی، بهنام دارد. بحث اصلی هلد، معرفی مدل »هاي دموکراسیمدل«کتاب وي 

هاي کالسیک ي مدلهاي دموکراسی را به دو دستههاي مربوط به سنت غرب از یونان تا به امروز است. وي مدل

کند. دموکراسی کالسیک آتن، دموکراسی حمایتی، دموکراسی تکاملی و بندي میي معاصر تقسیمهاو مدل

- هاي  نخبههاي کالسیک قرار دارد و دموکراسیي مدلدموکراسی مستقیم از جمله مواردي است که در دسته

د. هلد در انتهاي این شوهاي معاصر تلقی میگرایی رقابتی، تکثرگرایی، حقوقی و مشارکتی نیز جزو دموکراسی

پردازد که کند و به طرح این پرسش میکتاب بعضی مسائل محوري نظریه و عمل دموکراتیک را بررسی می

  امروزه دموکراسی چه معنایی باید داشته باشد.

حسین از  »هاي دموکراسی براي همهدرس«توان از کتاب از دیگر آثار ارزشمند در این زمینه می

یاد کرد. وي در این اثر خود ابتدا مبانی فکري دموکراسی را برشمرده است. لیبرالیسم،  )1395( بشیریه

گرایی، اصالت قرارداد، اصالت رضایت و قبول عامه، برابري مدنی، خودمختاري فرد، قانون و پراگماتیسم، نسبی

راي ایجاد دموکراسی الزم و هایی است که بترین پایهگرایی، شهروندي، حاکمیت مردم و حقوق بشر از مهمقانون

ضروري است. بشیریه همچنین از مواردي همچون حقوق مدنی، اصل نمایندگی، حکومت جمهوري، تفکیک قوا، 

کند که در ایجاد یک حکومت دموکراتیک بایستی عنوان مبانی حکومت دموکراتیک یاد میپارلمانتاریسم و ... به

ار مهم دیگر نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی ها را مورد توجه قرار داد. دو بحث بسیآن

اي چون مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، بررسی فرآیند دموکراسی است که در طی آن موضوعات عمده

شود، و بحث دیگر انواع دموکراسی هاي نفوذ و افکار عمومی توضیح داده میهاي حزبی و انتخاباتی و گروهنظام

که هدف اصلی حکومت دموکراسی را تأمین آزادي فرد، فضیلت مدنی یا ت. وي اعتقاد دارد بر حسب ایناس

اي از آید که ممکن است هر یک به نوع جداگانهدست میبرابري سیاسی بگیریم، تعابیر مختلفی از دموکراسی به

است یا حکومت قانون، شکل که آیا دموکراسی حکومت اکثریت دموکراسی بیانجامد. همچنین بر حسب این

هاي گوناگونی از جمله دموکراسی مستقیم، دموکراسی اجتماعی، رو دموکراسیکند. از ایندموکراسی فرق می

  شود.دموکراسی صنعتی، دموکراسی مسیحی، دموکراسی صنفی و ... ایجاد می

                                           
11 Held 
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از آلن » در مبانی دموکراسی تأمل«توان به عالوه بر موارد مذکور کتب متعدد دیگري نیز وجود دارد که می

دموکراسی، جامعه شناسی تاریخی «)؛ 1996( 13از آدریان لفت ویچ» دموکراسی و توسعه«)؛ 1943( 12دوبنوا

  )؛ و غیره اشاره کرد.2006( 14از چارلز تیلی» تحوالت دموکراتیک

  

 ساموئل به توانمی حوزه این در پردازان مهمنظریه از ي گذار به دموکراسی است.ي دوم، حوزهحوزه

 موج سه از »ي بیستمدر پایان سده  دموکراسی سوم موج« کتاب در او. کرد اشاره )1991( 15هانتینگتون

 از سوم موج و ،1975 تا 1926 از دوم موج ،1926 تا 1828 از اول موج .است آورده میان به سخن دموکراسی

 در. شد جهان گوناگون مناطق در دموکراتیک هاينظام به غیردموکراتیک هايرژیم از گذار موجب بعد به 1974

 و آسیایی کشورهاي از بسیاري و شرق بلوك کمونیستی هايرژیم اروپا، غیردموکراتیک کشورهاي سوم موج

 و دالیل خصوص در دموکراسی امواج ينظریه پس در نهفته نگرش. کردند گذر دموکراسی به التین آمریکاي

 سطح در دیگر ايمنطقه به ايمنطقه از دموکراسی سرایت نگرش دموکراسی، هب گذار و دموکراتیزاسیون علل

 آسیاي و التین آمریکاي شرقی، اروپاي مانند خاصی جغرافیایی -فرهنگی مناطق درون در کم دست یا و جهان

  .است شرقی جنوب

اشکال «عنوان گذار، در کتابی با  بحث در دیگر اندیشمندان از  )1991( 16کارل تري و اشمیتر فیلیپ

 کامهخود هايحکومت از گذار اشکال و هاشیوه بررسی به ،»گذار در آمریکاي التین، اروپاي شرقی و جنوبی

 از یکی. کنندمی بیان را دموکراسی به گذار يعمده شکل چهار کلی طوربه هاآن. اندپرداخته دموکراسی به

 مقابل در اجزا آن از یکی جانب از زور اعمال طریق از دوم حاکم؛ نخبگان اجزاي میان جانبه چند سازش طریق

 میان سازش تحمیل و پایین از هاتوده بسیج طریق از سوم مستقر؛ دموکراتیکغیر رژیم در حاکم نخبگان کل

  .پایین از انقالبی طی در اقتدارگرا رژیم سرنگونی طریق از چهارم و خشونت؛ اعمال بدون نخبگان

 اجتماعی هايریشه« عنوان با خویش کتاب در حوزه این در دیگر پردازنظریه )1997( 17مور برینگتون

 از جلوگیري در یا دموکراسی پیدایش در مدت دراز در را اجتماعی طبقات نقش »دموکراسی و دیکتاتوري

 ماقبل جوامع در اجتماعی ساختار گوناگون اشکال بررسی کتاب این اصلی موضوع. کندمی بررسی آن ظهور

                                           
12 De Benoist 
13 Leftwich 
14 Tilly 
15 Samuel P. Huntington,1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of 
Oklahama Press. 
16 Terry Karl and Philippe Schmitter, 1991. “Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe” 
International Social Science Journal. 
17 Moore 
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 طبقات نقش ویژهبه. است حاصله سیاسی نتایج و جوامع آن يتوسعه و نوسازي گوناگون هايشیوه و تیصنع

 است، گرفته صورت راه سه از تنها سنتی جوامع نوسازي مور نظر به. دارد قرار توجه مورد دهقان و دارزمین

 کمونیستی نوسازي راه و باال؛ از انقالب قطری از کارانهمحافظه نوسازي راه دارانه؛سرمایه و دموکراتیک راه یعنی

 خشونت هاآن از یک هر در و شده پیدا خاصی تاریخی شرایط در راه سه این از یک هر. دهقانی انقالب طریق از

برینگتون  الگوي در. است گرفته قرار استثمار مورد رحمیبی يحاکمه يطبقه يبه وسیله جمعیت و رفته کاربه

 جهان از گذار هايراه از یکی انجامیدند، دارانهسرمایه دموکراسی پیدایش به که دموکراتیک هايانقالب مور،

 باال از انقالب راه گذار، دوم راه. بدانیم آمریکا و فرانسه انگلستان، توانمی را آن نمود .بودند مدرن جهان به سنتی

 و راه. انجامید فاشیسم ظهور به کرد ایجاد که یتعارضات دلیلبه سرانجام که بود حاکم اشراف از بخشی ابتکار به

 مور نظر از کلی طوربه. نمود رخ چین و روسیه در که بود ايشیوهبه کمونیستی - دهقانی انقالب راه گذار، سوم

  .است قدیم نظم بر بورژوازي پیروزي حاصل دموکراسی

 به گذار« کتاب است، شده ردآوريگ جامع صورت به زمینه این در که هاییکتاب ترینمهم دیگر از یکی

 هاينظریه جدید موج از ابتدا او. است شده نگاشته )1394(بشیریه  حسین دکتر قلم به که است »دموکراسی

 هاي نظام فروپاشی با دموکراسی) سوم موج(جدید  موج که دارد اعتقاد و گویدمی سخن دموکراسی به گذار

 کشورهاي برخی و التین آمریکاي نظامی هايرژیم از بسیاري و 1970 يدهه در جنوبی اروپاي غیردموکراتیک

 تحت. کرد پیدا ايسابقهبی اوج 1990 يدهه در شرقی اروپاي در دموکراسی به گذار و 1980 يدهه در آسیایی

 به ذارگ هايزمینه و اشکال ها،شیوه يدرباره پردازينظریه از ايتازه موج دموکراسی يخیزنده موج همین تأثیر

 هايزمینه بررسی به کتاب این در وي همچنین. است آمده پدید سیاسی شناسی جامعه يحوزه در دموکراسی

 است معتقد است. وي پرداخته دموکراسی به هاآن گذار و غیردموکراتیک هايرژیم فروپاشی اجتماعی و سیاسی

ایدئولوژي،  استیال، و سلطه تگی، بحرانهمبس بحران کارایی، مشروعیت، بحران بحران يگانههشت عوامل که

 لزوماً فروپاشی این وي نظر از اما. شودمی دموکراتیک رژیم فروپاشی به منجر نارضایتی و سازماندهی رهبري،

 هاي رژیم فروپاشی از پس دموکراسی به گذار در چهآن .شودنمی دموکراتیک سیاسی نظام ایجاد به منجر

 و ایدئولوژي نوع سازماندهی، نوع نارضایتی، نوع یعنی اجتماعی جنبش ویژگی چهار است مؤثر غیردموکراتیک

  است. رهبري نوع

 که کرد تأکید مسئله این به اند، بایدشده نگاشته دموکراتیزاسیون باب در که نظري مباحث این بر عالوه

 در و دهد پوشش را ام موضوع بتواند که مقاالتی و کتب آذربایجان جمهوري در دموکراتیزاسیون يدرباره

 و است شده نوشته زمینه این در که هاییکتاب ازمعدود یکی .نیست موجود بیاید کمک به مسأله پیشبرد

 خانم است، داده قرار بررسی مورد دموکراسی به گذار موردي مطالعات از یکی عنوان به را آذربایجان جمهوري
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 بنیادین هايبحث »اقتدارگرایی شبه یا دموکراسی به گذار«  کتاب در اوتاوي. است )2003(اوتاوي  مارینا

-شبه هاينظام عنوان تحت هاآن از نویسنده که کندمی مطرح سیاسی هاينظام از خاصی نوع درباره جدیدي و

 اقتدارگرایی و دموکراسی هايویژگی از برخی که انددورگه هایینظام هااین وي، نظر از .است کرده یاد اقتدارگرا

-شبه هاينظام  که است معتقد اوتاوي .است اقتدارگرایانه آنها اصلی خصلت اما گذارند؛می نمایش به هم اب را

 بخش به دموکراسی ترویج آن طی که هستند سرد جنگ از پس يدوره خاص شرایط محصول عمدتأ اقتدارگرا،

 مارینا مطالعاتی موارد از یکی جانآذربای جمهوري .شد تبدیل المللیبین يعرصه در سیاسی گفتمان از ايعمده

 که است این اقتدارگراست،شبه کشورهاي جزو کشور این این که دالیل از یکی. است کتاب این در اوتاوي

 اجتماعات مخالف، احزاب که راستاست همین در. است مانده باقی آذربایجان در باز فضاي از هاییعرصه همچنان

. کنندمی معرفی انتخابات در شرکت براي را نامزدهایی و کنندمی منتشر روزنامه کنند؛می برگزار را خود

 علت. اندفعالیت سرگرم نیز خصوصی هايدانشگاه و اندگرفته شکل جا همه در غیردولتی هايسازمان همچنین

 این کنونی رژیم که است این شود،می محسوب اقتدارگراشبه کشوري آذربایجان آن يواسطهبه که دیگري

 خواهان دموکراسی کنندگان ترویج که است قدرتمندي نهادهاي داراي نه رژیم، این. است نشده نهادینه کشور،

 قدرت اما است؛ قدرتمند افعلی. است قدرتمند واحد حزب یک واجد شوروي، همانند نه و هستند هاآن تقویت

 کاربه نهادها چهارچوب در را قدرت این وي و گیردنمی سرچشمه است، منتخب مقامی او که مسئله این از وي

 وي قدرت مهار به قادر نهادها این و کندمی کنترل شدتبه را رسمی نهادهاي اف،علی همه، از فراتر. بردنمی

 که است نکرده تثبیت را سیاسی دستگاهی لزومأ او البته. است بخشیده تحکیم را خود قدرت اف،علی. نیستند

- به را خود این از پیش مشکل، این. کند تولید باز را خودش و حفظ را خود بقاي رش،عم پایان از پس باشد قادر

  .است داده نشان جانشینی، ظهور حال در معضل صورت

الیاس واحدي جدا از بحث گذار به دموکراسی، کتابی دو جلدي در معرفی جمهوري آذربایجان به قلم 

نام دارد. این اثر از آن جهت مفید  »ژیک آذربایجانبرآورد استرات«نگاشته شده است که  )1385و  1382(

واقع شده است که در آن به بررسی ساختارهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی جمهوري آذربایجان 

ي قانون اساسی این پرداخته شده است. بررسی ساختار و ماهیت نظام سیاسی در جمهوري آذربایجان، مطالعه

هاي داخلی و روابط منیتی و انتظامی کشور، شناسایی احزاب و برآورد سیاستهاي اکشور، بررسی دستگاه

خارجی آذربایجان در بخش ساختارهاي سیاسی بیان گردیده است. در بخش ساختارهاي اقتصادي نیز ابتدا نظام 

ن اقتصادي جمهوري آذربایجان مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس به بررسی متغیرهاي کالن اقتصادي ای

کشور (مثل تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و ...)، اشتغال و بیکاري، برآورد مالی و پولی 
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خصوص انرژي ها، وضعیت صنعت و معدن، کشاورزي، خدمات، بازرگانی و بهگذاريها، سرمایهکشور، بدهی

  اب مورد توجه قرار گرفته است.هاي نظامی و فرهنگی نیز در این این کتپرداخته شده است. حوزه

  

  پژوهش اهداف  - 1-5

 سیاسی، فرهنگ ازجمله آذربایجان جمهوري داخلی شرایط دریابیم که است آن مسئله این طرح از هدف

 آن بر بیرون از است ممکن که شرایطی همچنین و اقتصادي و سیاسی مدنی، ساختار يجامعه نخبگان، نقش

 نظام تغییر در را تأثیري چه آمریکا متحده ایاالت هايسیاست ویژهبه و اسیدموکر شدن جهانی مثل شود وارد

 و سیاسی اجتماعی، تاریخی، هايزمینه که است آن پژوهش در این اصلی هدف. است گذاشته کشور این سیاسی

 برسیم جهنتی این به نهایت در و را شناسایی کنیم. آذربایجان جمهوري در دموکراتیزاسیون فرآیند در اقتصادي

 موج که است بدیهی .است کرده ایفا نقش آذربایجان دموکراتیزاسیون در اندازه چه تا موجود شرایط که

 بررسی رواین از. بگیرد دربر نیز را آذربایجان جمله از قفقاز يمنطقه کشورهاي زوديبه است ممکن دموکراسی

  از اهداف اساسی در این تحقیق عبارتند از: .یابدمی اهمیت تحقیق مسئله پاسخ به دستیابی و موضوع این

  شناسایی ساختارهاي سیاسی جمهوري آذربایجان و تأثیر آن بر دموکراسی در این کشور؛ -

  شناسایی ساختارهاي اقتصادي جمهوري آذربایجان و تأثیر آن بر دموکراسی در کشور مذکور؛ -

ها در گذار به ق و احزاب اپوزوسیون) و نقش آنشناسایی احزاب موجود در جمهوري آذربایجان (احزاب مواف -

  دموکراسی؛

  شناسایی نوع فرهنگ سیاسی در جمهوري آذربایجان و نقش آن در ایجاد حکومت دموکراتیک در این کشور؛ -

  ترین موانع گذار به دموکراسی در آذربایجان.شناسایی مهم -

  

  عملیاتی تعریف -1-6

  18دموکراتیزاسیون - 1- 6- 1

سر تعریف دموکراتیزاسیون، همانند دیگر فرآیندهایی که در علوم اجتماعی وجود دارد، هنوز اجماع بر 

که آن فرآیند یابد تا اینمحقق نشده است و این عدمِ اجماع زمانی است که فرآیند دموکراتیزاسیون خاتمه می

شرقی و مرکزي از سوي  ترین تعریف در ادبیات گذار به دموکراسی در اروپاي جنوبی،شود. عمومیآغاز می

                                           
18 Democratization 
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کند که مثابه فرآیند سرتاسري تغییر رژیم تعریف میارائه شده است که دموکراتیزاسیون را به 19جفري پریدهام

  ).Shariff,1999:9(مستلزم دو مرحله است: گذار به دموکراسی لیبرال و همبستگی متعاقب آن 

هاي غیردموکراتیک به دموکراتیک از رژیمموج دموکراسی شدن نیز عبارت است از یک سلسله گذارهایی 

هاي خاصی صورت پذیرفته و همچنین گذارهاي مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به که در زمان

هاي همراه آورده است. این موج همچنین موجب رواج لیبرالی شدن و یا کم و بیش دموکراسی شدن نظام

  ).18: 1991دند (هانتینگتون، سیاسی شده است که کامأل دموکراتیک نشده بو

  

    20اقتدارگرایی - 2- 6- 1

طور کامل تحت الشعاع قدرت دولت که معموالً در گروه کوچکی از حکومتی که در آن، آزادي فردي به

اي در اداره حکومت که به موجب نامند. شیوهپیشوایان یا متنفذان متمرکز است، قرار گیرد را اقتدارگرایی می

گیرد و در آن از مشورت و اقناع چون و چرا و تهدید به مجازات صورت میر از روي دستورات بیتآن، کارها بیش

  ).47: 1389افراد اثري نیست (آقابخشی و افشاري راد، 

کنند که در آن گروهی کوچک از افراد به اعمال نظران، اقتدارگرایی را نظامی سیاسی تعریف میصاحب

هاي اقتدارگرا، عموم مردم که به لحاظ قانونی به مردم پاسخگو باشند. در نظامآنپردازند بدون قدرت بر دولت می

ها، گونه نظامسزا ندارند. بنابراین، رهبران سیاسی در اینها از قدرت، تأثیري بهدر انتخاب رهبران یا کنار زدن آن

» دیکتاتور«ي کنند (واژهمی» هدیکت«هایی دارند که به مردم ریزي سیاستتري در پایهآزادي عمل بسیار بیش

ي واسطههاي اقتدارگرا بهتواند تصور کند نظامرود)، چرا که هر فرد میکار مینیز به همین خاطر براي افراد به

ها، دست کم حق مردم در انتخاب اند. این نظاموجود آمدهسرشت خود بر مبناي محدود کردن آزادي فردي به

ها همچون آزادي بیان یا آزادي برند و در سطوح مختلف، به محدود کردن دیگر آزاديرهبران خود را از بین می

  ).152: 2004پردازند (اونیل برپایی اجتماعات می

حزبی، و شبه توان به حکومت شخصی، حکومت نظامیان، حکومت تکاز انواع حکومت اقتدارگرایانه می

هاي اقتدارگرایی و دموکراسی را با اقتدارگرا، برخی از ویژگیبههاي شاقتدارگرا) اشاره کرد. رژیمدموکراسی (شبه

هاي پیچیده، ترکیب متنوعی از پذیرش لفظی لیبرال دموکراسی، وجود برخی گذارند. این نظامهم به نمایش می

 گذارند.هاي مدنی و سیاسی را به نمایش میي محدودي از آزادينهادهاي صوري دموکراتیک و احترام به حوزه

  ).7:  2003ها، غیرلیبرال و حتی اقتدارگرایانه است (اوتاوي، هاي اساسی این رژیمحال خصلتبا این

                                           
19 Pridham 
20 Authoriarianism 
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  21فرهنگ سیاسی -3- 6- 1

توان به مواردي از این قبیل اشاره کرد: احساسات، تلقیات، هاي فرهنگ سیاسی میترین تعریفاز مهم

عه یا نظام سیاسی؛ سطح دانش و ادراك طبقات گوناگون، هاي فرهنگی یک جامها، هنجارها و ارزشباورها، آرمان

اي از فرهنگ عمومی جامعه که با چگونگی برخورد با هاي ویژهاقشار اجتماعی و افراد، از قدرت و سیاست؛ جنبه

که چه وظایفی را باید انجام دهد، سیاست، قدرت، اقتدار، آزادي، عدالت، دولت، حکومت یا نظام سیاسی و این

هاي سیاسی آن ملت است (آقابخشی و دارد و اصوالً تجربه تاریخی یک ملت در برخورد با حوادث و پدیده ارتباط

فرهنگ مدنی: «با عنوان  23و سیدنی وربا 22شک، اثر مشترك گابریل آلموند). اما بی518: 1389افشاري راد، 

شود که در آن محسوب میبهترین اثر در فرهنگ سیاسی » ایستارهاي سیاسی و دموکراسی در پنج کشور

اي از تمایالت شناختی، تحلیلی و احساسی فرهنگ سیاسی مجموعه«شود: گونه تعریف میفرهنگ سیاسی بدین

  ).21: 1389(سریع القلم، » شودهاي سیاسی ابراز میاست که نسبت به پدیده

  

  24دولت رانتیر - 4- 6- 1

مولَد و ارزش افزا، نصیب فرد یا گروهی خاص   رانت نوعی درآمد است که بدون نیاز به تالش یا فعالیت

توان در ارتباط با تمامی انواع مواهب طبیعی شامل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و شود. مفهوم رانت را میمی

-شود که از مواهب و منابع طبیعی بهکار گرفت. رانت در کاربرد کلی آن به درآمدي گفته میهوایی و غیره به

گیرد. بنابراین فرضاً درآمدي که از محل فروش در برابر مفاهیمی همچون دستمزد و سود قرار میآید و دست می

شود، نوعی رانت به حساب هاي مالک بر این منابع مینفت و یا دیگر منابع معدنی همچون الماس نصیب دولت

یابی زمین ي کمواسطهه فرضاً بهیابی منبع مورد نظر در ارتباط است؛ چرا کآید. در ضمن رانت به نوعی با کممی

  ).4- 5: 1395شود (میرترابی، ها ارزش اضافی ایجاد میخیز یا ذخایر طبیعی است که براي مالک آنحاصل

 مطرح »رانتیر دولت«عنوان تحت کتابی در 25ببالوي حازم را رانتیر دولت از تعریف ترینکامل و تریندقیق

 منظم هايشکل به را خارجی هايرانت از توجهی قابل مقادیر که است لتیدو رانتیر دولت او نظر از. است کرده

 رانتیر را دولتی تنها اوالً :برشمرد چنین توانمی که است ايعمده هايویژگی داراي رانتیر دولت. داردمی دریافت

 یا درصد 42 که کشوري هر رانتیر دولت کتاب در. دهد تشکیل را آن درآمد يعمده بخش رانت که خوانیممی

                                           
21 Political Culture 
22 Almond 
23 Verba 
24 Rentier State 
25 Beblawi 
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 با ارتباطی گونههیچ رانت این دوماً .شودمی قلمداد رانتیر باشد، دولت خارجی رانت از درآمدش کل از تربیش

 کار نیروي از کمی بسیار درصد تنها رانتیر دولت یک در سوماً. ندارد کشور داخلی اقتصاد در تولید فرآیندهاي

 نهایت در و. هستند ي رانتکننده توزیع یا کننده دریافت جامعه افراد اکثر بنابراین و باشند رانت تولید درگیر

نماید می  ایفا اساسی نقش آن نمودن هزینه در و است خارجی رانت اصلی يکننده دریافت رانتیر دولت کهاین

   ).1376یوسفی،  حاجی(

 

  26ي مدنیجامعه - 5- 6- 1

ل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات اي از نهادهاي مستقي مدنی عبارت است از حوزهجامعه

آمیز با یکدیگر به سر هاي خودگردان که در همزیستی مسالمتها و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروهاز ارزش

-کنند. با توجه به تعریف مزبور، الزمهصورت نهادهاي واسطه و داوطلبانه میان دولت و افراد عمل میبرند و بهمی

ي سیاسی، منابع ي مدنی عبارت است از: تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گستردهر جامعهي ظهو

هاي مختلف ي مدنی فرصتی را براي گروهمتعدد قدرت، استقالل عمل و چرخش نخبگان. بر این اساس جامعه

ز کنند. وجود چنین ساز و هاي خاص تجهیآورد تا منابع سیاسی را در جهت تأمین منافع و ارزشفراهم می

زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز کاري باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت گردیده و نوعی بحث، چانه

  ).152: 1393شود (قوام، گوناگون قدرت برقرار می

  

  27ملت سازي –دولت  - 6- 6- 1

ز طریق انباشت قدرت و کند اي سیاسی تالش میملت سازي، روندي است که طی آن یک جامعه -دولت

ي ظرفیت نهادي، خودمختاري، حاکمیت و استقالل خود را کسب، حفظ و ارتقا دهد. چنین هدفی شدیداً توسعه

ي نهادهاي ویژه در مفهوم توسعهملی و ثبات سیاسی به -وابسته به افزایش همبستگی و یکپارچگی اجتماعی 

عنوان یک عنوان نهادي نیرومند) و ملت (بهتر دولت (بهشدموکراتیک است. مقصد چنین روندي تکامل هرچه بی

اي که نهایتاً گونهتر این دو است، بهي اجتماعی یکپارچه و داراي هویت واحد) و پیوند و نزدیکی هرچه بیشسازه

د، یعنی ها) دولت و ملت ساختی درهم تنیده و تجزیه ناپذیر به تصویر درآیالمللی (از بیرون به دولتدر نگاه بین

  ).1386ملت، دولت را از خود و مال خود بداند (زرگر، 

                                           
26 Civil Society 
27 Nation and State-Building 
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   پژوهش روش  -1-7

 ابتدا شد خواهد  تالش که معنی بدین. باشدمی توصیفی - تحلیلی روش مقاله، این در استفاده مورد روش

 در موجود هاينظریه به راستا این در پرداخته شود و دموکراتیزاسیون نظري مبانی و موجود هايداده بررسی به

 آذربایجان جمهوري سیاسی نظام که کنیم اتخاذ را بینیپیش این  سپس و  شود اشاره دموکراسی به گذار باب

 سیاسی نظام است توانسته کشور این  آیا کهاین و. است کرده حرکت دموکراتیزاسیون سمتبه اندازه چه تا

 هايزمینه و موانع بررسی به رواین از. دارد وجود مسیر در موانعی و مشکالت یا دهد استقرار را دموکراتیک

  .پرداخته خواهد شد دموکراسی سمتبه  آذربایجان جمهوري سیاسی نظام درتغییر موجود

 

   فرضیه اثبات اهمیت  -1-8

 اندیشمندان از بسیاري توجه که است مباحثی ترینمهم از یکی دموکراسی و سیاسی يتوسعه بحث امروزه

 به کشور پیشرفت و توسعه در تواندمی روشی و راه چه کهاین. است کرده جلب خود به را مختلف يکشورها و

 این در دموکراتیک به دموکراتیک غیر گذار کشورهاي و دموکراتیزاسیون فرآیند به مربوط مباحث .بیاید کمک

 استقالل کشورهاي.اندتالش در همواره آن به رسیدن براي کشورها که است هاییمقوله ترینمهم از یکی بین

 مسیر این در قدم استقالل از بعد که باشندمی  کشورهایی يجمله از نیز شوري جماهیر اتحاد فروپاشی از یافته

 تازه کشورهاي این از یکی عنوانبه آذربایجان جمهوري کشور  که یابدمی اهمیت مسئله این رواین از. گذاشتند

 بررسی با. باشد موفق خود کشور در دموکراسی استقرار و ایجاد در است توانسته ازهاند چه تا رسیده استقالل به

 که. شودمی آشکار نیز موضوع این عملی پیامد و اهمیت کشور این در دموکراتیزاسیون فرآیند موانع و هازمینه

  .داد پیشنهاد را عموان این برداشتن براي موجود و راهکارهاي پرداخت فرضیه اثبات به توانمی  آن پی در

 

   تمرکز نقطه و حدود  - 1-9

باشد. این کشور یکی از کشورهاي تازه ي مطالعاتی ما در پژوهش موجود، جمهوري آذربایجان میمحدوده

ي قفقاز جنوبی به استقالل رسیده بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي است. جمهوري آذربایجان در منطقه

باشد. بنابراین از بین جنوبی شامل سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان می ي قفقازقرار دارد. منطقه

شود. همچنین از ي پژوهش بر روي جمهوري آذربایجان متمرکز میکشورهاي موجود در این منطقه مطالعه

دي میال 1991ي زمانی تأکید و تمرکز اصلی بر دوران بعد از فروپاشی شوروي یعنی از سال لحاظ محدوده

 باشد.تاکنون می
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   پژوهش هايمحدودیت  -1-10

عبارت دیگر براي باشد. بههاي این تحقیق عدم دسترسی به منابع دست اول میترین محدودیتاز مهم

برد این پژوهش نیازمند دسترسی به کتب و مقاالتی هستیم که بتوانند به خوبی ساختارهاي سیاسی در پیش

ي  انتخابات، هاي سیاسی از جمله نوع نظام سیاسی، شیوههند و عناصر و مؤلفهجمهوري آذربایجان را تشریح د

که دستیابی به این دسته ي مدنی و احزاب،  قوانین کشور، و مواردي از این دست را تشریح دهد. درحالیجامعه

جانبدارانه بوده و اند از اطالعات به سادگی میسر نیست. همچنین اندك منابعی هم که در این زمینه نگاشته شده

ها رعایت نشده است. و این امر در سردي روابط جمهوري اسالمی ایران و جمهوري طرفی در آناصل بی

  تأثیر نبوده است.آذربایجان نیز بی

  

   پژوهش سازماندهی   -1-11

این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش ارائه خواهد شد. در این فصل 

ي اصلی پژوهش به همراه سؤاالت و فرضیات طراحی شده و همچنین اهداف، پیشینه و روش غدغه و مسئلهد

ترین نظریاتی شود. فصل دوم به بیان چهارچوب و مبانی نظري اختصاص دارد. در این فصل مهمپژوهش بیان می

گیرد. یده است، مورد بررسی قرار میپردازانِ این حوزه ارائه گردي دموکراتیزاسیون از سوي نظریهکه در زمینه

صورت مختصري موقعیت جغرافیایی جمهوري آذربایجان و تاریخ این کشور تشریح در فصل سومِ پژوهش ابتدا به

ها و اطالعاتی که از ساختارهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی به دست ترین دادهخواهد شد و سپس مهم

باشد. لِ چهارم تحقیق شامل بررسی گذار به دموکراسی در جمهوري آذربایجان میایم، ارائه خواهد شد. فصآورده

- رو است. فصل آخر نیز به جمعکه جمهوري آذربایجان با چه موانع و مشکالتی در گذار به دموکراسی روبهاین

  گیري مطالب و مباحثات ارائه شده اختصاص داده شده است.بندي و نتیجه
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  مقدمه - 1- 2

ي توان تمیز داد: یکی علم نظري یا طبیعی که عبارت است از مجموعهدو نوع علم سیاست را از هم می

ي شناسانه درباره رفتارهاي طبیعی انسان در حوزهشناسانه و انسانشناسانه، روانمطالعات تاریخی، جامعه

 يهاي طبیعی، به صورت غلبه بر یکدیگر، سلطهگیري انواع سلطهي شکلهاي رفتار، شیوهیزهسیاست، انگ

ها، هاي مسلط اقتصادي، قومی، نژادي و غیره بر سایر گروهي گروهجباران و خودکامگان بر اتباع منفعل، غلبه

در طبیعت جامعه و سیاست تر، و هر وجه دیگري است از سلطه که هاي ضعیفهاي قوي بر دولتي دولتسلطه

ي مطالعات کلی و تاریخی ممکن باشد. دوم علم سیاست عملی یا تأسیسی. این نوع از علم سیاست مجموعه

ي چگونگی ایجاد تري دربارهجویانه نیست، بلکه دانش دقیقسیاسی طبیعی و رفتار سلطه ي هر نوع نظامدرباره

ها، چگونگی تبدیل وندان، حدود اختیارات و حقوق و تکالیف آني بین دولت و شهرثبات سیاسی، تنظیم رابطه

- هاي سیاسی، تنظیم روابط جامعههاي عمومی، چگونگی تضمین مشروعیت نظامهاي عمومی به سیاستخواست

ي دولتی، جلوگیري از تمرکز قدرت و فساد و زوال سیاسی، چگونگی تبدیل مجامع ي مدنی و دولت، رابطه

ي کاهش هاي سیاسی پایدار، شیوهگیر، چگونگی ایجاد ائتالفهاي تصمیمها به سازمانپارلماناي مانند گسترده

ترین ي ایفاي مهمهاي سیاسی و اجتماعی و ایجاد وفاق و همبستگی در سطح واحد سیاسی، شیوهدر شکاف

ذیل عنوان علم سیاست  چه درهاست. آني اداره امور عمومی و نظایر اینهاي حکومتی، بهترین شیوهویژهکار

عملی و تأسیسی ممکن است بیاوریم، همان مطالبی است که معموأل در ذیل مبحث نظام دموکراسی مطالعه 

  ).16-17: 1395شود (بشیریه، می

ي اي در حوزههاي آن به عنوان مطالعهها و مدلدر این فصل، ضمن آشنایی با مفهوم دموکراسی و پایه

رو بحث دموکراتیزاسیون (گذار به دموکراسی) مورد واکاوي قرار خواهد گرفت. از این سیاست عملی یا تأسیسی،

ي فصل ترین وظیفههاي موجود درباب گذار به دموکراسی و مشخص کردن چهارچوب تئوري مهمبررسی نظریه

  حاضر خواهد بود.
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  مفهوم دموکراسی -2- 2

 از بسیاري مانند جو کرد. دموکراسیون جستتوان در یونان باستاخاستگاه اصطالح دموکراسی را می

 تشکیل 29کراتوس و 28دموس ترکوتاه يواژه دو از که یونانی است ايواژه اصل در سیاست، علم اصلی اصطالحات

 در که باشد شهروندانی يکلیه معناي به هم توانندمی دموس. دارد معنی اصطالح چند دو هر. است شده

 اقشار« یا و »عوام يتوده« یا »اوباش و اراذل«معناي  به هم و کنند،می دگیزن »شهر - دولت « یا 30پولیس

 به باشد. دموکراسی »قانون« معناي به هم و »قدرت«معناي  به هم تواندمی کراتوس. رود کار به »فرودست

 يتوده یا فقرا حکومت معناي بودند، فقیر نیز مردم اکثریت چون اما بود؛ مردم اکثریت یا مردم حکومت معناي

 مواجه دشواري کار با بکنیم معنی را دموکراسی بخواهیم اگر حال ).29-30 :1987آربالستر، (داشت  نیز را عوام

 اما. است »مردم قدرت«دموکراسی  مجازي نه و حقیقی معناي. است فایدهبی کلمه اشتقاق در تأمل. شد خواهیم

 که است این طریقه ترینمعقول. کرد معنی متفاوت سیارب هايشیوه به توانمی را »مردم قدرت«مفهوم  این

 هر از قبل حقیقی دموکراسی بگوییم که است این بر متوقف روش این. کنیم مطالعه تاریخ لحاظ از را دموکراسی

 لفظ هم که اندبوده هاهمین و داشته وجود باستان روم و یونان در که است بوده سیاسی نظام یک چیز

  ).25- 26 :1943دوبنوا، (اند کرده اختراع را مسمی و اسم یعنی را، آن عنايم هم و دموکراسی

» Demos« کلمات از را» Demokratia«یا  دموکراسی يواژه که بودند - ها آتنی احتماأل -ها یونانی این

 که  »Demos« يکلمه آتن در که است توجه جالب. کردند باب کردن حکومت یعنی» kratos«و  مردم یعنی

 به.  بود تهیدست مردم حتی یا عادي مردم معناي به فقط اوقات گاهی بود آتن مردم تمامی معموالً آن از مراد

 از را خود نفرت تا شدمی برده کاربه برچسب نوعی صورت به منتقدش اشراف سوي از دموکراسی يکلمه ظاهر

 صورت، هر در. بودند درآورده شانچنگ از را دولت بر هاآریستوکرات پیشین کنترل که دهند نشان عادي مردم

 یونان در دیگر شهرهاي از خیلی و آتن حکومت براي هایونانی سایر و هاآتنی سوي از مشخصاً دموکراتیا يواژه

 چه اصطالح این چیست، دموکراسی که بارهاین در هرگاه حال، این با ).32 :1915دال، (شد می برده کار به

 سایه خودپسندانه يشیوه این بر فراوانی تردیدهاي بیندیشیم، جدي طور به داشته، ناییمع چه و دارد معنایی

 نوع هیچ است، مفهوم یک چون و است مفهوم یک باشد، واقعیت یک کهآن از پیش دموکراسی زیرا افکند؛می

 طوالنی تاریخ رد متعددي ضمنی مفاهیم و متفاوت بسیار معناي دموکراسی. ندارد توافقی مورد و دقیق معناي

گردد می درك متفاوتی هايگونه به گوناگون، اقتصادي و اجتماعی هاينظام بستر در امروزه و دارد خود

  ). 14 :1987آربالستر، (

                                           
28 Demos 
29 Kratos 
30 Polis 
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 واقع در. است اجتماعی امور دنیاي در کلمه ترین بار و بندبی شاید »دموکراسی« ،1کریک برنارد گفته به

 وجود آن براي قطعی قبول مورد تعریف هیچ: دارد وجود نظر اختالف آن يارهدرب که است مفهومی دموکراسی

 دموکراسی و مستقیم دموکراسی ها،تعریف این گذارترین تأثیر. دارد وجود دقیق تعاریف برخی فقط بلکه ندارد،

 عرضه 2مریام چارلز را دموکراسی مفهوم فراگیرترین و ترین). گسترده92 :1998وود،  هی(است  بوده نمایندگی

 عمل يشیوه و افکار از چارچوبی بلکه نیست سازمان از جامعی طرح یا قواعد از ايرشته دموکراسی: «است کرده

 :1390عالم، ( »دارد قرار کند،می هدایت و تفسیر عمومی ياراده که صورت بدان عمومی، خیر راستاي در است

297.(  

به بهترین صورت بیان داشته است. او در بررسی راهگشاي مفهوم دموکراسی را  1942در  3ژوزف شومپیتر

» تئوري کالسیک دموکراسی«خود تحت عنوان کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، کمبودهایی را که در 

(مقصود)، » نفع عامه«(منبع)، » ي مردماراده«شمرد. در این تئوري دموکراسی بر حسب کند برمیمشاهده می

تئوري «ي دیگري را تحت عنوان ها، خود نظریهمپیتر با کنار زدن جدي این برداشتتعریف شده است. شو

اي است براي روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته«گوید آورد و میبه میان می» ي دموکراسیدیگري درباره

- رت و مقام تصمیمآمیز و رأي مردم، به قدنیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابت

  ).8-9: 1991(هانتینگتون، » رسندگیري می

 را آن که پرداخت چیزي آن مزایاي از تحسین به ،1864 در 5گتیزبرگ در خود سخرانی در 4لینکلن آبراهام

 باشد، مردم آن از حکومت تمامی که این فرض با. نامیدمی »مردم براي و مردم يوسیله به مردم، حکومت« را

 نظام. مردم براي حکومت و مردم وسیلهبه حکومت: است حکومت شقوق از شکل دو گرننشا وضع این

 شهروندان مستمر و بالواسطه مستقیم، مشارکت بر و است؛ مردم وسیلهبه حکومت گرنشان مستقیم دموکراسی

 راه از کردن حکومت شکل به و باستان آتن کالسیک دموکراسی در هدف، این. است استوار حکومت وظایف در

 به) رفراندوم( پرسیهمه از استفاده موقع در نیز نوین سیاست در و یافت، تحقق مردم، از زیادي يعده تجمع

 کنندمی حکومت خودشان بر حقیقتاً مردم ،6مشارکتی یا مستقیم دموکراسی در چون. شودمی مشاهده وضوح

 فقط که دارد را نقص این اما. شودمی محو قویاً مدنی، جامعه و دولت بین نیز و مردم و حکومت میان تمایز لذا

                                           
1 Bernard Crick 
2Charles Merriam 
3 Schumpeter 
4 Lincoln 
5 Gettysburg 
6 Participatory Democracy 
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 شکل تنها را نمایندگی دموکراسی که معناست این به و است، مناسب بسیار کوچک نسبتاً جوامع براي

  .است شده برخوردار زیادي مقبولیت از عقیده این و دانند،می نوین احوال و اوضاع در دموکراسی

 لحاظ این به آن بودن محدود. است دموکراسی از مستقیم غیر و محدود شکلی ،1نمایندگی دموکراسی 

-غیر جهت این از و شود؛می بار یک سال چند هر در دادن رأي عمل به محدود سیاسی مشارکت که است

. نمایند حکومت آنان جانب از تا گزینندبر می را افرادي بلکه کنندنمی قدرت اعمال مردم خود که است مستقیم

 دارند، آشکار مسؤلیت که افرادي جمله از اي،حرفه مدارانسیاست از ايطبقه دستان در حکومت دادن قرار با

  ).92 :1998وود،  هی(شود می ترنزدیک مردم براي حکومت آرمان به نمایندگی دموکراسی

 است، مردم منتخب نمایندگان حکومت کم دست یا و »مردم حکومت« دموکراسی، معناي از رایج برداشت

 توانندنمی مردم بزرگ، و معاصر هايدولت در که شده پذیرفته عام صورت به موضوع این نادرست، یا درست ازیر

 مردم همه ينماینده احتماأل دولت شوند،می تقسیم خود میان در »مردم این« چون اما. کنند حکومت خود بر

 انتخاباتی نظام نظیر انتخاباتی هاينظام در. باشدمی هاآن اکثریت ينماینده حالت، بهترین در بلکه نیست،

 فقط شود،می انتخاب که دولتی هر کنند،می تقسیم را عامه رأي که حزب دو از بیش داشتن با و انگلستان،

 کالسیک و اللفظی تحت ). معناي15 :1987آربالستر، (اند داده رأي که است کسانی از اقلیت ترینبزرگ نماینده

 اعمال مداوم طور به را خود قدرت توانندنمی عمل در »مردم« همه، این با. است »مردم قدرت« دموکراسی،

 جز به. شودمی انجام مرداندولت و سیاسی نخبگان توسط معموالً االجرا الزم سیاسی هايگیريتصمیم. کنند

 اعمالی پاسخگوي) نامنظم طوربه اگرچه(گاه گه افرادي چنین خودکامه، هايدیکتاتوري يهمه در استثناء چند

 جاي. دهندمی انجام است، گرفته قرار اختیارشان در مردم اعتماد يواسطه به که هاییموقعیت در که هستند

 ممکن اصل این. اندکرده ترسیم را پاسخگویی این ابعاد ندرت به سیاسی پردازاننظریه که است تعجب بسی

 ندرت به جداگانه، تحلیلی قصد به آن انتزاع سودمندي که باشد دموکراسی مفهوم ناپذیرجدایی جزء چنان است

  ).35 :1996ویچ،  لفت(است  گرفته قرار توجه مورد

 برده کاربه کسانی برابر در خویش رفتار براي شخص پاسخگویی معناي به بودن پاسخگو تحلیل، این در

 نخست،: کرد متمایز باید را پاسخگویی اصلی شکل دو. دارند را رفتار این مورد در قضاوت حق که شودمی

 در مرداندولت پاسخگویی و دانندمی حکم برایشان که آنان برابر در حکام پیروان، برابر در رهبران پاسخگویی

 آن از نهایتاً را »قدرت« زیرا اند،نامیده دموکراتیک پاسخگویی درستی به را شکل این. مردم یا شهروندان برابر

 قانون برابر در خود تصمیمات و اعمال به پاسخگویی در دولتی مقامات الزام سخگویی،پا دوم شکل. داندمی مردم

                                           
1 Representativi Democracy 
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 اساسی قانون برابر در پاسخگویی کهآن حال است، »ژرف« مفهومی دموکراتیک، پاسخگویی. اندنامیده اساسی

   ).35 :1996همان، (آید می شمار به »جانبی« مفهومی

رسد. اما معنی جدید آن مربوط اش به فیلسوفان یونانی میسابقهمفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، 

هاي مربوط ي بیستم، در بحثي هجدهم. در اواسط سدهي غربی اواخر سدههاي انقالبی جامعهشود به قیاممی

به معناي دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است. دموکراسی به معناي شکل حکومت، بر حسب منابع 

گیرد و بر مبناي شیوه و روال کاري که در ي مقاصدي که حکومت در پیش میاي حکومت، بر پایهقدرت بر

  ).8: 1991شود، تعریف شده است (هانتینگتون، تشکیل حکومت به کار گرفته می

 هايدیدگاه آن جانبداران يهمه اما شد، پدیدار »خودکامه و استبدادي حکومت«با  مخالفت در دموکراسی

 کمال را »برابري« دیگر برخی و دانندمی حکومت يعمده هدف را »آزادي« هاآن از برخی. ندارند یکسانی

 بنیاد معتقدند دانندمی اصلی هدف را آزادي که ). کسانی294 :1390عالم، (کنند می تلقی دموکراسی مطلوب

 تدریجی تسلیم و) ندگانشو حکومت ترغیب یعنی(وگو گفت و بحث راه از حکومت«از  است عبارت دموکراسی

 و وجدان دقیق رعایت و افراد و هامحلی ها،اقلیت با مدارا با همراه شوندگان،حکومت به گرحکومت هايگروه

 که است بوده همراه ناگزیر نتیجه این با گسترده اصالحات انجام پایدار و پیدایش حال در خواست اما »مالکیت

  ).294 :1390همان، (است  رفتهمی بین از باید شدند،می داشته گرامی که چیزهایی از بسیاري

 اصلی هايبدیل تمامی. بود شاهد را ايسابقهبی و العاده فوق سیاسی تغییر دنیا بیستم، قرن دوم ينیمه در

 پا خود سنگرهاي واپسین به صحنه از یا گذاشتند، جا به خود از غیرمتعارف بقایاي یا. شدند ناپدید دموکراسی

 الیگارشی موروثی، آریستوکراسی متمرکز، پادشاهی - دموکراسی  پیشامدرن دشمنان قرن، آغاز در. هادندن پس

- ضد اصلی هايرژیم. دادند دست از مردم نظر در را خود مشروعیت -محدود  و انحصاري رأي حق بر مبتنی

 مانند یا شدند مدفون زبالخی جنگ هايخرابه در نازي و فاشیستی کمونیستی، یعنی بیستم قرن دموکراتیک

 آمریکاي در ویژهبه خود، ورشکستگی دلیل به نظامی هايدیکتاتوري. پاشیدند درون از شوروي جماهیر اتحاد

). 21 :1915دال، (شدند  اعتباربی کامالً آورند، دوام اياندازه تا بودند توانسته دموکراسی از لعابی با که التین،

 آغاز در مدرن دموکراسی. است سیاسی نظام ترینرایج دموکراسی میالدي، یکموبیست يسده آغاز در امروزه

. یافت گسترش نیز دیگر هايسرزمین در تدریجبه گذشته قرن چندین طی در اما بود، غربی و اروپایی ايپدیده

-بحران يهواسط به ولی یافتند، استقرار مدتی فاشیستی و توتالیتر حزبی، تک سیاسی هاينظام بیستم قرن در

 يهمه با دموکراسی نیز امروزه البته. دادند دموکراتیک حکومت از اشکالی به را خود جاي سرانجام مختلف هاي

 کشورهاي در دموکراتیکشبه یا و اقتدارطلب هايرژیم و نیست گیرعالم نظامی داشته، که هاییپیشرفت

  ).241 :1386بشیریه، (شود می یافت گوناگون
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Abstract: 

 

   Democratization can be viewed as the lowest degree form of political development, 

which is one of the important topics in the field of political sociology. The transition to 

democracy is the fundamental process of regime change, and involves the collapse of the 

authoritarian regime and the formation of a democratic system. This transition and change 

may be made by the political elites, the lower classes, or under the influence of forces, 

external factors and conditions. From the second half of the twentieth century, significant 

advances have been perceived in the after establishment of democracy. The Republic of 

Azerbaijan, as one of the independed states of the post-Soviet era, has been more or less 

take a steps, but faced with numerous impediments in the transition to democracy. The 

basic question of the preliminary research is that the Republic of Azerbaijan, as one of the 

South Caucasian countries, faced what problems and obstacles in the transition to 

democracy? The research hypothesis and possible answer is that the monopoly of power in 

the Aliyev’s family is the main reason for not establishing a democratic government in the 

Republic of Azerbaijan. The barriers to democratization in this country are divided into 

two categories of internal barriers and foreign barriers. In the domestic dimension, long-

term barriers such as tribal and tribal structures, tyranny, rentier state, subsequent political 

culture, failure in nation- state building, the absence of a strong civil society and short-term 

barriers such as unity of the elites and the lack of alliance of dissent The manipulation of 

elections, and the use of violence against opponents, wich difficult democratization. In the 

external dimension, the war on Qarabagh, the relationship with the autocratic regime, and 

the lack of sanctions and external pressures are major obstacles to the transition to 

democracy in this country. The method used in this research is descriptive and analytical. 
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