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  :چکیده

الملل از اهمیت محوري برخوردار است و ملت سازي در مطالعات روابط بین - بحث دولت

هاي یکی از عرصه. باشدمی ي سیاسی و اقتصادي مطرحي مهم در توسعهبه عنوان یک نظریه

هاي تر جمهوريبکر مطالعاتی در این باره مختص کشورهاي پس از کمونیست و به طور خاص

جمهوري آذربایجان نیز از جمله کشورهایی است که سعی در پیشرفت . بازمانده از شوروي است

اي روبه رو دیدهملت سازي با موانع و مشکالت ع -در این مقوله داشته است اما در روند دولت

ملت سازي  -جمهوري آذربایجان در روند دولت  بدین ترتیبسوال اصلی این است که. بوده است

ضعف ثبات سیاسی،  ي اصلی نیز آن است کهفرضیههایی مواجه است؟ با چه موانع و چالش

-از مهمباغ اي، هویت تاریخی، و بحران قرهفقدان توسعه سیاسی کافی، نقش بازیگران فرا منطقه

از نتایج اصلی پژوهش این است که  .ملت سازي در جمهوري آذربایجان است -ترین موانع دولت

باغ، تأثیر زیادي در در کنار سایر عوامل دخیل، یک عنصر بسیار مهم و اساسی یعنی بحران قره

وده اي در این زمینه بملت سازي در جمهوري آذربایجان داشته و مانع بسیار عمده -روند دولت

 ي نهادهاي سیاسی؛ وجود حکومت غیردموکراتیک؛همچنین، ضعف شدید در توسعه. است

دولت رانتیر؛ فقدان یکپارچگی ارضی؛ تالش براي حذف و کمرنگ نمودن اشتراکات گیري شکل

ملت سازي در  -تاریخی و فرهنگی با ایران؛ و جهانی شدن از موانع عمده دیگر در روند دولت

.تحلیلی است -روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی. می باشد جمهوري آذربایجان
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  مقدمه و طرح مسأله-1- 1

این کشور . باشدي قفقاز جنوبی میکشورهاي منطقه جمهوري آذربایجان یکی از

ترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیاي جنوب غربی و در کنار دریاي خزر بزرگ

کشورهاي ایران در جنوب، ارمنستان در غرب، گرجستان در شمال غربی و روسیه . است

داراي مرز آبی با  همچنین این کشور. شونددر شمال، همسایگان آذربایجان محسوب می

: 1393گر کالجی؛ کوزه(کشورهاي ترکمنستان و قزاقستان در کناره دریاي خزر است 

و یک منطقه خودمختار ) نخجوان(این جمهوري داراي یک جمهوري خودمختار ). 102

جمهوري نخجوان در مرز ترکیه و ایران و در درون قلمرو . است) قره باغ کوهستانی(

باغ که خود را جمهوري مستقل از منطقه خودمختار قره. ه استارمنستان قرار گرفت

جایی جمعیت ارامنه از بخش تحت کنترل خواند، با جابهجمهوري آذربایجان می

  ).195: 1391کوالیی، (رو شده است آذربایجان به بخش تحت نظارت ارامنه روبه

کشور تازه استقالل  باغ که منجر به رویارویی نظامی بین دوبحران قومی ناگورنو قره

هاي قومی در ترین بحرانشد، یکی از مهم 90یافته ارمنستان و آذربایجان در ابتداي دهه 

، با کمک ارتش شوروي و نظامیان 1998باغ در سال ارامنه قره. منطقه قفقاز جنوبی است

فت باغ کوهستانی و ههاي آذربایجان، قرهاي از سرزمینارمنستان، توانستند بخش عمده

در جریان این رویداد، ارامنه نه تنها توانستاد والیت . ناحیه اطراف آن را اشغال نمایند

باغ کوهستانی را از سلطه دولت مرکزي جمهوري آذربایجان خارج سازند، خودمختار قره

هاي پیرامونی و تسخیر داالن استراتژیک الچین، قلمروي به بلکه با تصرف و اشغال بخش

رو هر یک از طرفین از این. درصد خاك آذربایجان را نیز جدا سازند16مساحت حدود 

کنند؛ زیرا در هر دو سو هویت اي حیثیتی براي خود ارزیابی میباغ را مسئلهدرگیري، قره

  ).1389امیراحمدیان؛ (باغ گره خورده است ملی و بازیابی آن با مسئله قره

- ملت سازي می –الملل، دولت ي رابط بینیکی از مباحث مهم و جدید در حوزه

هاي علمی و هم پردازيعنوان یک مقوله مهم در عرصه نظریهملت سازي به –دولت. باشد

ي سیاسی و اقتصادي براي کشورهاي در در بحث تالش براي رسیدن به رشد و توسعه

هایی که وجود همبستگی و یکپارچگی ملی در میان انسان. باشدحال توسعه، مطرح می
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-و به تبع آن، شکل) ملت سازي(کنند ک محدوده جغرافیایی مشخصی زندگی میدر ی

دولت (گیري یک دولت ملی و قوي که حفاظت از مرزهاي کشور را بر عهده داشته باشد 

نورمحمدي، جوکار و فرجی؛ (ملت سازي است  –، دو مؤلفه اصلی بحث دولت)سازي

ملت سازي  –دولت«: رت است کهملت سازي بدین صو –از این رو تعریف دولت). 1392

کند از طریق انباشت قدرت و روندي است که طی آن یک جامعه سیاسی تالش می

توسعه ظرفیت نهادي، خودمختاري، حاکمیت و استقالل خود را کسب، حفظ و ارتقاء 

ملی و  –چنین هدفی شدیدأ وابسته به افزایش همبستگی و یکپارچگی اجتماع . دهد

مقصد چنین روندي . ه در مفهوم توسعه نهادهاي دموکراتیک استویژثبات سیاسی به

-گونهبه. تر این دو استتر دولت و ملت و پیوند و نزدیکی هرچه  بیشتکامل هرچه بیش

ملت ساختگی درهم تنیده و تجزیه ناپذیر در  –المللی، دولت اي که نهایتأ در نگاه بین

  ).117: 1389قوام و زرگر؛ (نظر آید، یعنی ملت، دولت را مال خود و از خود بداند 

هاي مرزي ها در مسیر دولت ملت سازي موفق، گذار از بحرانترین گامیکی از مهم

براساس هویت  در کشورهایی که مرزها نه. و ارضی و رفع ناآرامی یا تهدیدات مرزي است

هاي جدید به خصوص در جوامع کشینامه و نقشهواقعی مستقر، بلکه براساس موافقت

توان ناتوانی در جلب وفاداري به مرکزیت سیاسی و پسا استعماري شکل گرفته است، می

مالیی و ازغندي؛ (در نتیجه سطوحی از ناآرامی یا تغییرات محتمل را در نظر داشت 

1389 :140-141.(

ملت  –بحث دولت 1991مهوري آذربایجان بعد از فروپاشی شوروي در سال ج

سازي را در دستور کار خود قرار داد اما تاکنون موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده 

 –هاي سیاسی و اجتماعی، ایجاد دولتمسئله ي اساسی این است که چه زمینه. است

  ؟سازدملت در جمهوري آذربایجان را دشوار می

  

  

  

سؤاالت پژوهش-2- 1



19  کلیات پژوهش:فصل اول

سؤال اصلی:  

  ملت سازي در جمهوري آذربایجان داشته است؟ -باغ چه تأثیري در دولتبحران قره

سؤاالت فرعی:  

ملت  -جغرافیایی جمهوري آذربایجان  در مسئله دولت-موقعیت تاریخینقش و - 1

  سازي آن کشور چیست؟

ملت سازي در  –دولتمیزان ثبات سیاسی و الزامات دموکراسی چه نقشی در روند - 2

جمهوري آذربایجان دارد؟

ملت سازي  –باغ چه تأثیري در پروسه دولتگر مانند بحران قرهنقش عناصر مداخله- 3

  جمهوري آذربایجان دارد؟

  فرضیات-3- 1

یاصل هیفرض:  

ي آن، ضعف ثبات سیاسی، فقدان توسعه سیاسی کافی، باغ و در نتیجههبحران قر

ملت سازي در  –ترین مانع دولتاي، و هویت تاریخی مهمهتأثیرگذاري بازیگران فرامنطق

  .باشدجمهوري آذربایجان می

هایفرعیهیفرض:  

، و تالش براي حذف  وکم رنگ )قطع ارتباط با نخجوان( فقدان یکپارچگی ارضی- 1

ملت سازي در آذربایجان را  -نمودن اشتراکات تاریخی و فرهنگی با ایران فرایند دولت

.مواجه کرده استبا چالش اساسی 

ي نهادهاي سیاسی و وجود حکومت غیردموکراتیک  ورانتیر ضعف شدید در توسعه- 2

  .ملت در جمهوري آذربایجان است -از موانع مهم در ایجاد دولت
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آثار منفی ) باغقره(جنگ با ارمنستان، اشغال بخشی مهمی از سرزمین آذربایجان - 3

از عوامل خارجی مؤثر در عدم  ناشی از آن و وابستگی ناشی از ترس به روسیه

  .باشدملت سازي در این کشور می - موفقیت در دولت

  اهداف پژوهش-4- 1

 -شود این است که ببینیم روند دولتنامه دنبال میترین هدفی که در این پایاناصلی

از اهداف مهم . ملت سازي در جمهوري آذربایجان با چه مشکالت وموانعی مواجه است

  :ارد زیر اشاره کردتوان به مودیگر می

ملت سازي در آذربایجان؛ –باغ با مسئله دولتواکاوي رابطه بحران قره  

ملت سازي در جمهوري  –بررسی تأثیر شرایط تاریخی و جغرافیایی بر دولت

  آذربایجان؛

ملت سازي در این کشور؛ –شناسایی نهادهاي تأثیرگذار بر دولت  

ملت سازي در آذربایجان؛ –عامل دموکراسی و دولت  

ملت سازي در این کشور –و بررسی نقش عناصر خارجی دخیل در دولت.

  :ضرورت و اهمیت پژوهش- 5- 1

الملل ي مطالعات روابط بینترین مباحث در حوزهملت سازي یکی از مهم  -دولت

ي جنگ سرد و با ورود اعضاي جدید به نظام  ویژه بعد از دورهشود که بهمحسوب می

پردازان زیادي را به ها از اهمیت زیادي برخوردار گشته است و محققان و  نظریهلتدو

جمهوري آذربایجان یکی از کشورهایی است که بعد از جنگ سرد . خود جذب کرده است

و با فروپاشی شوروي، استقالل یافت اما این استقالل مشکالت متعددي را با خود به 

. کندها دست و پنجه نرم میامروز هم با بسیاري از آنهمراه داشت که این کشور حتی تا 

گیر آن شد بحث دولت ترین مشکالت که آذربایجان بعد از استقالل گریبانیکی از اساسی

یابد که چه مشکالت، مسائل و اینجاست که این موضوع اهمیت می. ملت سازي بود

اندازد؟ در این پژوهش این ملت را در این کشور به تعویق می –چالش هایی ایجاد دولت 

  .موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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ي پژوهشپیشینه- 1-6

 يملت ساز ،يدولت ساز«تحت عنوان یدر کتابعبدالعلی قوام و افشین زرگر 

ابتدا به بررسی مفاهیم بنیادي در ادبیات  )1388(الملل نیروابط ب هیو نظر

ملت، هویت ملی،  –ویژه مفاهیمی از قبیل دولت، ملت، دولت ملت سازي به –دولت

ملت از  –ناسیونالیسم، و قومیت و همچنین سیر تاریخی ظهور و تکامل دولت 

 –اند و سپس نظریات مختلفی که در باب دولت وستفالی تا عصر حاضر  پرداخته

ملت  - دولتهاي مدل. دهندالملل وجود دارد را توضیح میملت سازي در روابط بین

- طور کلی سه مدل ارائه میقوام و زرگر به. سازي از مباحث دیگر در این کتاب است

ملت سازي بین  –مدل تقدم و تأخر دولت و ملت؛ مدل دولت : دهند که عبارتند از

و . هاي پس از کمونیسمملت سازي در اروپاي شرقی و دولت –المللی؛ و مدل دولت 

پردازند ملت تأثیر گذار است می –ی که در ایجاد دولت ترین عواملدر نهایت به مهم

سرزمین، مرز، حاکمیت ملی، خودمختاري، (توان به اشباع سرزمینی که از جمله می

هویت ملی، حقوق شهروندي، و (؛ یکپارچگی و همبستگی اجتماعی )قدرت، جنگ

امی، و توسعه سیاسی، نهادسازي، نهاد نظ(؛ و توسعه و ثبات سیاسی )ناسیونالیسم

.اشاره کرد) دموکراسی

اشاره  )1386(ي ملت ساز -دولت يمدل ها«تحت عنوان گرید يادر مقالهزرگر

به این نکته دارد که بسیاري از مسائل و مشکالت جهان سوم و امنیت جهانی ناشی 

ملت سازي به شکل مطلوب در اکثر کشورهاي جهان سوم  - از عدم طی روند دولت

ملت سازي در  -اي در حال توسعه از نظر طی روند دولتاکثر کشوره. باشدمی

مراحل پایینی قرار داشته و بنابر علل مختلف، طی این روند شدیدأ به تأخیر افتاده 

. انداي مختلف تبدیل شدههاي داخلی و منطقهاست و به همین دلیل به منشأ ناآرامی
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باشت قدرت و ظرفیت ملت سازي روندي است در جهت ان - از دید زرگر ارتباط دولت

گونه در طی این روند نه تنها نظم در سطح داخلی به بدین. ترسازي هرچه بیش

المللی کمک شود، بلکه به ایجاد و حفظ نظم در سطح بینشکل کارآمدي تأمین می

هاي مبتنی بر نظم استوار ملت سازي اگرچه شدیدأ بر تحلیل –روند دولت . کند

تواند به تأمین عدالت در سطح داخلی و نیز پیشرفت آن میاست، ولی در عین حال 

ملت سازي موفق  –بدین گونه که روند دولت . المللی نیز کمک شایانی نمایدبین

.کندهایی دموکراتیک و مدنی انطباق پیدا   میشدیدأ با شاخص

 يدر جمهور يملت ساز -روند دولت«يدر مقالهزرگر از دید 

ترین چالش پیش وري آذربایجان هنوز از نظر غلبه بر مهمجمه )1387(»جانیآذربا

-ترین و  حساسویژه مهمملت سازي خود، یعنی مسائل قومی به - روي روند دولت

باغ، موفق اي است که از آغاز استقالل با آن درگیر بوده، یعنی ناگورنو قرهترین مسئله

ت ارضی، یکپارچگی این مسئله خدشه بزرگ و عیانی بر چهره تمامی. نبوده است

  .ملت سازي آذربایجان است -سرزمینی، حاکمیت ملی و در کل دولت

دولتونظامجهانی–ملت «در کتابروستو. اپللو و استفان جی. والترسی«

ملت سازي در اروپا را در سیر تحول  –به دنبال این هستند که روند دولت ) 1389(

اپللو و روستو . تاریخی دولت در این قاره بر بستري عقالنی و منطقی بیان کنند

عنوان یکی از ساختارهاي بنیادي سیاسی مدرن از دریچه ملت را به –پدیده دولت 

ویژه تأثیرگذاري در توسعه اقتصاد سیاسی بررسی پیامدهاي مختلف آن در جوامع، به

هاي مختلف نظیر ریشه اقتصادي دولت را از بخش ها و دیدگاه –ها ملت آن. اندردهک

گیري این پدیده بررسی تر نقش جنگ و تکنولوژي جنگی در شکلو از همه مهم

همچنین از دید . آورددولت  هویت ملی را پدید می –و معتقدند که ملت . کنندمی

طرح نیست، بلکه باید در ساختارهاي  دولت در یک جامعه قابل –ها پدید ملت آن

اي است که گیري رابطهدولت شکل –ملت . جهانی به تعریف و بررسی آن پرداخت

آید، اما این میان هویت فردي و اجتماعی انسان و سرزمین محل زندگی پدید می
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دولت نیست، زیرا بحث جنگ نیز در این حوزه مطرح  -تعریف تنها جنبه مفهوم ملت

آید و مبحث شمار میدولت به -هاي نظیر ارتش مدرن از اجزاي ملتنهاد. است

هاي فردي و اجتماعی و همچنین ساختارهاي جهانی نیز از نمادها در انجام کنش

  .آیندشمار میابعاد مختلف این پدیده به

 ملت در جمهوري آذربایجان چنین می -ي روند دولتدرباره) 1994(شیرین هانتر-

اي از ملت سازي در این جمهوري از زمان استقالل به خاطر مجموعهفرآیند «: نویسد

ناهمگونی مذهبی و قومی و میراث فرهنگی مشترك : عوامل با موانع مواجه بوده است

هاي عمیق در میان رهبرانش همراه با خطوط ایدولوژیک، بوروکراتیک و مرکب، شکاف

خاطر یاست آذربایجان بهاش، سطح وسیع منافع و مداخله خارجی در سو خاندانی

عوامل ژئوپولیتیک و نفت، و نیز مداخله در مسائل قومی آذربایجان توسط نیروهاي 

.»هاي فرهنگیها وابهامخارجی و دیگر شکاف

معتقد ) 1386(»ییشبه اقتدارگرا اییگذار به دموکراس«در کتاب مارینا اوتاوي

وجی از شور و اشتیاق ملت است کهجمهوري آذربایجان استقالل خود را بر مبناي م

سازي کسب نکرد، بلکه به واسطه تجزیه اتحاد شوروي، به سوي این وضعیت سوق 

زمانی که این کشور استقالل خود را به دست آورد، در حال جنگ با کشور . داده شد

هم اکنون . همسایه خود یعنی ارمنستان بود و این مناقشه تا به امروز حل نشده است

از قلمرو آذربایجان عضو اتحاد شوروي سابق، در اختیار ارمنستان درصد  15حدود 

از دید اوتاوي، مقتضیات مربوط به جنگ و دولت سازي همچنان بر این . قرار دارد

کشور سایه افکنده است و پیامدهاي ناشی از جنگ، اهداف مربوط به ملت سازي، 

  .همچون وجود مرزهاي کامأل تعریف شده را تضعیف کرده است

1393(»یقفقاز جنوب يمنطقه ا یتیمجموعه امن«در کتابکوزه گر کالجی (

ملت سازي  - کند که روند دولتجمهوري آذربایجان را از جمله کشورهایی قلمداد می

وي دو تکه بودن کشور، جدا بودن . رو بوده استاي روبهآن با موانع و مشکالت عدیده
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درصد از  20ي آذربایجان، اشغال جمهوري خودمختار نخجوان از خاك اصلی جمهور

گیري آن از مجاري دیپلماتیک و اراضی آذربایجان توسط ارامنه و عدم   بازپس

ناتوانی نظامی در غلبه بر ارامنه و به تبع آن سرخوردگی ملت آذربایجان و نیز وجود 

 ها را ازها و لزگیهاي قومی نظیر تالشیهاي گریز از مرکز در برخی از هویتکانون

  .داندترین این موانع و مشکالت میمهم

تعریف مفاهیم-7- 1

  دولت سازي - 7-1- 1

دولت سازي روندي است در جهت دولت مداري کارآمد و ملت سازي روندي است 

دولت  1کیت جیگرز. در جهت یک هویت مشترك یا همان ملت مداري یا زیست ملی

عنوان توانایی معموًال بهبه طور مفهومی، دولت سازي «: کندسازي را چنین تعریف می

دولت سازي فرایندي است که دولت نه تنها . دولت براي انباشت قدرت تعریف شده است

از نظر سودمندي اقتصادي و اجبار حکومتی بلکه همچنین از نظر قدرت نهادي و سیاسی 

- عنوان ظرفیتقدرت به: از نظر من قدرت دولت سه چهره متمایز دارد... کندرشد پیدا می

 ,Jaggers)4عنوان انسجام نهادي؛ و قدرت به3عنوان ظرفیت سیاسی؛ قدرت به2هاي ملی

1992: 29).  

  ملت سازي -7-2- 1

یا (طور خاص در میان دانشمندان سیاسی آمریکایی یک دهه مفهوم ملت سازي به

پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و از آن عمدتاً براي ) ترمدتی بیش

 - همگرایی وسیع مابین دولت و جامعه، که شهروندي را عامل وفاداري به دولت توصیف

از جمله محققان بارز آمریکایی در این دوره . شدنمود، استفاده میملت مدرن قلمداد می

که بر بسط شهروندي و حقوق مشارکت سیاسی در این (توان به راینهارد بندیکس می

                                                                                                                        
1Keith Jaggers
2National Capabilities
3Political Capacity
4Institutional Coherence
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بر نقش ارتباطات اجتماعی و همگرایی ملی در این  که( ، کارل دویچ )روند تأکید داشت

اي  که با رهیافت کارکردگرایانه در پی فهم مقایسه(، آلموند و کلمن )فشردروند پاي می

خصوص از طریق کارکردهاي دروندادي این هاي سیاسی کشورهاي در حال توسعه بهنظام

 ,Stephenson)اشاره نمود  ...شان، تالش نمود وها و تمییز مراحل توسعه سیاسینظام

2005).  

  

  ملت سازي - دولت - 7-3- 1

کند از ملت سازي، روندي است که طی آن یک جامعه سیاسی تالش  می -دولت

طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادي، خودمختاري، حاکمیت و استقالل خود را 

همبستگی و یکپارچگی چنین هدفی شدیداً وابسته به افزایش . کسب، حفظ و ارتقا دهد

مقصد . ویژه در مفهوم توسعه نهادهاي دموکراتیک استملی و ثبات سیاسی به - اجتماعی

عنوان یک به(و ملت ) به عنوان نهادي نیرومند(چنین روندي تکامل هرچه بیش تر دولت 

و پیوند و نزدیکی هرچه بیش تر این دو ) سازه اجتماعی یکپارچه و داراي هویت واحد

دولت و ملت ساختی ) هااز بیرون به دولت(ه گونه اي که نهایتاً در نگاه بین المللی است، ب

درهم تنیده و تجزیه ناپذیر به تصویر درآید، یعنی ملت، دولت را از خود و مال خود بداند 

  ).117: 1386زرگر، (

  

  

  

  ناسیونالیسم -7-4- 1

این آگاهی را . ه ملتناسیونالیسم نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی به تعلق ب

ي حس وفاداري و شور و آگاهی ملی اغلب پدیدآورنده. خوانندمی» آگاهی ملی«

هاي ها، ارزشها و عادتنژاد، زبان، سنت(ي ملت دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده

ها و و گاه موجب بزرگداشت مبالغه آمیز از آن) طور کلی فرهنگاجتماعی و اخالقی و به

ناسیونالیسم ایدئولوژي . شودها   مید به برتري این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملتاعتقا
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هاي ملت داند، و مبارزهترین شکل سازمان سیاسی میرا عالی» دولت ملی«است که 

وجود آوردن پاسداري بر ضد چیرگی یا تاخت و تاز بیگانه براي به) ناسیونالیستی(باورانه 

عنوان آگاهی گروهی، حس همبستگی و طور کلی ناسیونالیسم، بهبه. از چنین دولتی است

هاي اخالقی، دین، آورد که از اشتراك در عواملی مانند زبان، ارزشاي پدید مییگانگی

گیرد هاي مشترك سرچشمه میهاي تاریخی، تاریخ، نمادها و تجربهادبیات، سنت

  ).320-1387:319آشوري، (

شود عنوان شکلی از رفتار نگریسته   میي ایدئولوژي بهمنزلهناسیونالیسم غالباً به 

ها و بیان سیاسی که از خود آگاهی ملی، هویت قومی یا زبانی در چارچوب فعالیت

اي ناسیونالیسم وضعیتی ذهنی و به معناي اراده). 333: 1378وینست، (کند استفاده می

ناسیونالیسم . دهدملی نشان میجمعی است که نهایت وفاداري فرد را نسبت به دولت 

حاکی از نفوذ همیشگی (جنبشی ایدئولوژیک براي دست یافتن و حفظ استقالل 

، وحدت و هویت براي مردمانی است که برخی از اعضاي )هاي دیرپاناسیونالیسم در ملت

  ). 19-20: 1383اسمیت، (آن به تشکیل یک ملت بالقوه و بالفعل باور دارند 

سیونالیسم مبتنی بر شکلی از فرهنگ عمومی و نماد سیاسی و در ي اصلی ناهسته

کند شهروندان را براي عشق اي است که تالش میاي سیاسی شدهنهایت فرهنگ توده

 5بارادت. لئون پی. ورزیدن به ملیت شان و رعایت قوانین و دفاع از سرزمین بسیج کند

: نویسدسیاسی دانسته و می موجودیت سیاسی ناسیونالیسم را بیش از یک توصیف صرف

کنند، منشوري بینند و تعریف میاي است که افراد خود را در آن میناسیونالیسم آیینه« 

کنند و نسبت به حوادث و دیگر کنند، ارزیابی میاست که به واسطه آن افراد مشاهده می

که ناسیونالیسم کیفیات غیرمادي  مشخصی دارد . دهندمردم عکس العمل نشان می

  ).80: 1384آصف، (» گرددموجب ادراك، تاریخ، عزم و اراده در پیروانش می

  همبستگی ملی -7-5- 1

                                                                                                                        
5Leon P. Baradat
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هاي کوچک و خاص محلی، قومی، زبانی و گروه(مجتمع ساختن اجزاي جامعه 

صورت یک جامعه تر، و یا جوامع کوچک بسیار را بهدر یک کل همبسته) مذهبی کشور

هاي براي ایجاد همبستگی ملی راه. همبستگی ملی گوینددرآوردن را ) ملت واحد(بزرگ 

کوشش براي مقابله با دشمن خارجی؛ روش : توان بهمتعددي وجود دارد که از جمله می

رهبران سیاسی براي کنار گذاشتن اختالفات و به پیش راندن مردم؛ اصالح نهادهاي مثل 

احزاب سیاسی، دستگاه مقننه؛ نیروي نظامی، دستگاه اداري، آموزش و پرورش، ارتباطات، 

ها را نشان ها را تعیین کتند و هم روش رسیدن به آنایدئولوژي ملی که هم بتواند هدف

این . هاي مفید و رشد اقتصادي اشاره کردها و امکانات براي فعالیتدهد؛ و توسعه  فرصت

  ).440: 1389آقابخشی و افشاري راد، (واژه مترادف وحدت و اتحاد ملی است 

  بحران-7-6- 1

توسیدید از این واژه . گرددبرمی» Krinon«معناي اصلی واژه بحران به لغت یونانی 

هاي بحرانی را لحظاتی توصیف کرد ها استفاده کرد و موقعیتدر مورد روابط بین دولت

ي بحران براي به تدریج از واژه. شودها اهمیت افراد و رویدادها مشخص میکه در آن

اینک از این واژه . ه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و اخالقی استفاده شدصحبت دربار

بحران در حقیقت . شودزا استفاده میهاي دردسرآفرین و تنشدر مورد کلیه موقعیت

-اي است که باعث در هم شکسته شدن انگارهاجتماعی بزرگ و ویژه -ایجاد فشار روانی

هاي جانی و مالی، شود و با آسیباجتماعی میهاي هاي متعارف زندگی و واکنش

بحران عبارت است از وضعیتی که . آورداي به وجود میتهدیدها، خطرها و نیازهاي تازه

هایی از آن را مختل کرده و پایداري آن را بر هم زند نظم سیستم اصلی یا  قسمت

  ).30: 1390واعظی، (

  مواد و روش پژوهش-8- 1

  .باشدیم یفیتوص -یلیقاله ، روش تحلم نیروش مورد استفاده در ا
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  پژوهشابزار مورد نیاز -9- 1

-ها، مقاالت، پایانترین وسایل و ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش، کتابمهم

ملت سازي ، چه از لحاظ مبانی نظري و چه  - ي دولتها و اسنادي است که در زمینهنامه

  .اندآذربایجان، نگاشته شدهي ما درباب جمهوري از لحاظ مطالعه

  

  

  سازماندهی پژوهش-10- 1

در فصل اول، کلیات پژوهش آورده خواهد . این تحقیق در پنج فصل نگاشته شده است

هاي مختلفی کـه  فصل دوم به چارچوب نظري تحقیق اختصاص دارد که در آن نظریه. شد

در فصـل سـوم،   . ملت سازي وجود دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت -ي دولتدر حوزه

و در فصـل  . اجتماعی جمهوري آذربایجان مورد اشاره قرار خواهد گرفـت  -شرایط سیاسی

ملـت سـازي در جمهـوري     -اجتمـاعی دولـت   -هـاي سیاسـی  چهارم، ضمن بررسی زمینه

فصـل  . آذربایجان، به واکاوي موانع و مشکالت این کشور در این زمینه پرداخته خواهد شد

    .ي پیشنهادات اختصاص یافته استري و ارائهگیپنجم نیز به   نتیجه
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