
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

  تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه

  *زبان علیرضا بی
  15/7/1395 :     تاریخ پذیرش  27/9/1394 :تاریخ دریافت

  
 چکیده

هدف این نوشتار .  نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه استمسئله
هاي انقالبی گسترده در منطقه  این پرسش است که چرا جنبشارائه پاسخی به 

هاي سیاسی و اجتماعی و  خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون، آزادي
 اقتصادي و رفع تبعیض و نابرابري -دستیابی به سطح باالیی از رفاه اجتماعی

، نه تنهاگذار دموکراتیک به معناي استقرار فرآیندها و ندشکل و بسط یافت
به شکست  ، بلکهندهاي جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت هروی

) اصالحات سیاسی صوري یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندي جدید(
به هاي مربوط  ، تئوريمسئله؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک ندمنجر شد

 اجتماعی، -توسعه اقتصادي( در دو سطح کالن - فرایند گذار دموکراسی
، و خُرد )فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی

مصالحه پذیري نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد (
 یافتن راه حل تجربی جهت.  مورد بررسی قرار گرفت-) هاي اجتماعی توده

توصیف کمی  ( و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمیمسئله
                                                

  alirezabizaban@yahoo.com            . ناسی دانشگاه شهید بهشتیش  دانشجوي دکتري جامعه*
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تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور (و کیفی ) هاي شروط علّی شاخص
نتایج تحقیق براي موردهاي مصر، لیبی، یمن و . استفاده شد) شروط علّی

که جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی  دهد نشان می سوریه
خودساالر و توسعه نیافتگی اقتصادي و همچنین مصالحه ناپذیري نخبگان 

ن موانع در دو سطح کالن و خُرد براي گذار به دموکراسی تری از مهمسیاسی 
بولی  (عالوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی. در این جوامع بوده است

اتکا دولت به درآمدهاي رانتی، جامعه مدنی ضعیف، نشان می دهدکه ) محور
وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودساالر و مصالحه ناپذیري 

 مقبولیت دموکراسی براي مورد بحرین شرط الزم و توسعه نخبگان و فقدان
 اجتماعی نه شرط الزم و نه کافی براي عدم گذار به –نیافتگی اقتصادي
براي مورد تونس ) دمورگان (یقیتطبدر نهایت نتایج تحلیل . دموکراسی است

، عدم وابستگی دولت به منابع رانتی، برخورداري از جامعه مدنی دهد یمنشان 
 و هنجارهاي دموکراتیک، ها ارزشبر  قوي و فرهنگ سیاسی مبتنی اًنسبت

ي اجتماعی به مثابه ساختار و روشی ها  تودهمقبولیت باالي دموکراسی در نزد
سیاسی و در نهایت توافق و مصالحه سیاسی بدون خشونت میان نخبگان در 

هم ساخته دموکراتیک نسبتاً موفق این کشور را فرا جریان انقالب، امکان گذار
  .است

گذار دموکراتیک، جامعه مدنی، فرهنگ ، دموکراسی: هاي کلیدي واژه
  سیاسی دموکراتیک، مشروعیت دموکراسی، مصالحه پذیري نخبگان

  
  مسئلهبیان 

در تعریف دموکراسی مناقشات بسیاري وجود دارد و طیفی از اوصاف مانند دموکراسی 
تعریف . فهوم ذکر شده است جوهري براي این م– حداکثري یا صوري–حداقلی

به ). 1999دایاموند،  (حداقلی و صوري از دموکراسی ریشه در تعریف شومپیتر دارد
نظر وي دموکراسی نظامی براي رسیدن به تصمیمات سیاسی است که در آن افراد، 
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در برداشت . دنآور قدرت تصمیم را از مبارزه رقابتی بر سر رأي مردم به دست می
ز دموکراسی، برگزاري انتخابات در زمان بندي معین و قرار گرفتن حداقلی و صوري ا

گیري در دست نمایندگان اکثریت، نظام سیاسی دموکراتیک خوانده  قدرت تصمیم
 در زمان - آزادانه -اما جوهر دموکراسی صرفاً ناظر بر برگزاري انتخابات حتی. شود می

نتخاب رهبران به روش آزاد، عادالنه بندي معین نیست، بلکه ناظر بر انتخابات علنی و ا
  ). 1373هانتینگتون،  (است و رقابت آمیز در زمان بندي معین

مشارکت باید همگانی، نهادمند و سرچشمه اصلی مشروعیت سیاسی حکومت 
اما باید توجه ). 12: 1387بشیریه،  ( رأي و رضایت اکثریت مردم است،دموکراتیک

بیشتر از مشارکت است چرا که مشارکت صدرصد داشت که در دموکراسی وزن رقابت 
دموکراسی ). 1376پوپر،  (کند مردم در انتخابات وجود دموکراسی را تضمین نمی

هاي سیاسی و مدنی، یعنی حق آزادي عقیده، بیان و تشکیل  همچنین متضمن آزادي
ن و همچنین پاسخگویی دولت به مردم و حق افراد احزاب سیاسی براي کلیه شهروندا

 بنیان دموکراسی نیز بر اصل ).2000 لیگ، 1993بولن، (راي مشارکت در دولت است ب
این بدان معناست که نظام سیاسی در صورتی دموکراتیک . تفکیک قوا استوار است

تنها در چنین . شود است که به صورت قانونی و عملی، اصل تفکیک قوا در آن رعایت 
انقیاد نظامیان بر دولت و غیر نظامیان صورتی است که دموکراسی مانع از تسلط و 

  ).328: 1380جونز،  (شود می
توان دموکراتیک نامید که از طریق رقابت آزادانه در  در واقع حاکمیتی را می

انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسئول پاسخ گویی به مردم باشد و تمام افراد 
و قانون،   برخوردار باشندبزرگسال از حق مساوي براي انتخاب کردن و کاندیدا شدن

ترین  یکی از مهم). 18: 1376بویل و بیتهام، (متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد 
به اعتقاد لینز و اشمیتر موقتی . الزامات دموکراسی زمان مندي و موقتی بودن آن است

کند و از یک طرف  بودن دموکراسی، حداکثر محدودیت را براي تراکم قدرت ایجاد می
سازد و از طرف دیگر باعث نگرانی کسانی  لفان را به کسب قدرت امیدوار میمخا
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لینز و (شود که در قدرت هستند تا براي حفظ قدرت عملکرد مطلوبی داشته باشند  می
  ).12: 1998اشمیتر، 

پرسش اصلی دموکراسی این است که حکومت باید چگونه اداره  1از نظر پوپر
پاسخ اصلی . بر امکان تعویض حکومت استشود؟ در پرسش دموکراسی تأکید 

قانون اساسی . دموکراسی را باید در قانون اساسی و حاکمیت قانون جست و جو کرد
د بدون نباید به نحوي تدوین گرددکه براي شهروندان این امکان را فراهم سازد که بتوان

یعنی زمانی که حکومت از . حکومت حاکم بد خالص شوند خونریزي از دست
تشخیص ) حکومت شوندگان(کند و نیز هنگامی که ما  ف و حقوق خود غفلت میوظای

این بدان معناست که ). 1376پوپر، (دهیم که سیاست آن بد و نادرست است 
کند و نمایندگان  دموکراسی براساس قانون مکتوب و مقبول اکثریت، اعمال قدرت می

 براین اساس یکی از. دمنتخب اکثریت حق دارند خواهان بازنگري در قانون باشن
 لواي در. شروط الزم گذار به دموکراسی تدوین قانون اساسی و حاکمیت قانون است

هاي پیش گفته نظیر انتخابات آزاد،  قانون و حاکمیت قانون بسیاري از شروط و ویژگی
  .عادالنه و رقابتی وآزادي هاي مدنی امکان پذیر خواهند بود

 بر فرایند تغییرات اساسی در جهت دموکراسی و دموکراتیک شدن ناظر
  :کند این فرآیند از سه مرحله زیر گذر می. دموکراتیک سازي رژیم اقتدارگراست

  ، 4 تثبیت دموکراتیک-3،  3گذار دموکراتیک-2 ،  2هاي اقتدارگرا  شکست رژیم-1
مرحله دوم تغییر و . مرحله اول متضمن فروپاشی ساختارهاي رژیم اقتدارگراست. 4

. ز ساختارها و فرآیندهاي اقتدارگرا به ساختارها و فرآیندهاي جدید استحرکت ا
دهد که این ساختارها و فرآیندهاي جدید نهادینه شوند؛ یعنی  مرحله سوم زمانی رخ می

ي مهم جامعه، نهادهاي سیاسی مستقر را پذیرفته و از قواعد بازي دموکراتیک ها گروه

                                                
1. Poper 
2. The Breakdown of Authoritarian Rule  
3. Democratic transition  
4. Democratic consolidation  



   
  
  
  

  253  ...  تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در  

اسی روشی براي اجتناب از جباریت و دفع استبداد مردم بیاموزند که دموکر. تبعیت کنند
و بهترین و ) 1999، دایاموند، 1373هانتینگتون، (بدون خشونت و خون ریزي 

). Diamond, 1997: 14(ها است  ترین شیوه سازماندهی براي جامعه آن مناسب
ه ترین درس تاریخ دموکراتیزاسیون، آن است که دشواري کار نه در پایان دادن ب مهم«

هانتینگتون، (» رژیم غیر دموکراتیک بلکه در ایجاد نهادهاي دموکراتیک باثبات است
1373 :125.(  

هاي  ي جنبشگیر شکلي اخیر شاهد ها سالمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در 
اجتماعی و سیاسی گسترده و فراگیري در کشورهایی نظیر تونس، مصر، لیبی، بحرین و 

هاي اقتدارگرا و تهیه و تدوین قانون اساسی و  ندازي حکومتبوده که با هدف برا یمن
اصالحات نهادي و ساختاري و دستیابی به دموکراسی و همچنین سطح بهتري از رفاه 

، ي اقتدارگراي بن علی در تونسها حکومت.  اجتماعی شکل گرفته است–اقتصادي
 یمن در مدت معمر قذافی در لیبی و علی عبداهللا صالح در، حسنی مبارك در مصر
ي در ا گستردهي مدنی و گاه خشونت آمیز ها جنبشهمچنین . کوتاهی سقوط کردند

با . هاي سیاسی مواجه شد یتحاکمبحرین و سوریه شکل گرفت که با سرکوب شدید 
هاي اقتدارگرا و پذیرش ساختارها و نهادهاي دموکراتیک  یمرژ سرنگونی برخی وجود
 برخی کشورهاي منطقه صورت نگرفته و با فرآیند گذار دموکراتیک در، مدرن

هاي  یمرژسقوط ، ي عمده ایی روبرو شده است و شاهد شکست جنبشها چالش
نوعی نظام سیاسی که تجربه « 1.یما بودهاقتدارگرا و غالباً بازتولید اقتدارگرایی مدرن 

                                                
- من، ی)سقوط رژیم سلطانی قزافی و جنگ داخلی (یبیلي اعتراضی در ها جنبش نتایج سیاسی متفاوت با وجود 
سقوط رژیـم حـسنی    (مصر ، )سقوط دیکتاتوري عبداهللا صالح و منصور هادي و سپس جنگ داخلی و خارجی    (

تـونس  و ) سرکوب شـدید جنـبش   (نیبحر، )مبارك و در ادامه کودتا و بی ثباتی سیاسی و بازتولید اقتدارگرایی      
قانون و تدوین قانون اساسی دموکراتیک و که با اهدف نسبتاً مشابهی نظیر برقراري حاکمیت  ) گذار نسبتاً موفق  (

شکل گرفت، مسئله اصلی نوشتار حاضر .... ي سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیض و نابرابري و ها يآزاددستیابی به 
این که به نتایج متفاوتی منجر شدند، بلکـه ایـن     شکست خوردند و یا ها  جنبشاین نیست که چرا برخی از این        

 در سطح کـالن و  –ر دموکراتیک در این جوامع میسر نشد؟ به عبارت دیگر چه عواملی      بوده که چرا امکان گذا    
این جوامع به چه  ،مانع از گذار به دموکراسی در این جوامع شد؟ براي گام نهادن در مسیر دموکراتیزاسیون -خُرد

  جوامع شد؟ مانعی جدي بر سر راه دموکراتیزه شدن اینها آنیی نیاز داشتند که فقدان ها شرطپیش 



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     254

ن حداقلی و صوري از دموکراسی، به معناي برگزاري انتخابات دوره ایی، تدوین قانو
ها و الزامات دموکراتیک به معناي انتخاب  گذارد و رویه را به نمایش می... اساسی و
ها و حقوق سیاسی و  احترام به آزاديبه روش آزاد، عادالنه و رقابت آمیز، رهبران 
  .»شود رعایت نمی در آن..... شهروندان و حاکمیت قانون و اجتماعی

در مصر پس . ي منطقه استنادکردها قالبانتوان به فرجام  یمبراي اثبات این مدعا 
نظامیان با برگزاري انتخابات صوري و نمایشی ، جمهور قانونی از کودتا علیه رئیس

ژنرال السیسی در فضایی غیر رقابتی و غیر آزادانه با . دوباره بر مسند قدرت نشستند
مصر را قانون اساسی .  درصد از آراء به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد96کسب 

هاي اجتماعی  یروينملغی و قانون اساسی جدیدي بدون مشارکت احزاب و سایر 
دولت نظامی به طورگسترده ایی به سرکوب خشونت بار مخالفین . جامعه نوشته شد

هاي عمومی پرداخت و فعالیت بسیاري از  یناآرامو ) ها یبراللاخوان المسلمین و (
در یمن پس از .  غیر قانونی و ملغی نمودنهادها و احزاب مخالف دولت را در مصر

فراگیر شدن جنبش سیاسی و نافرمانی مدنی علیه حکومت اقتدارگراي علی عبداهللا 
ي نافرجام او براي رسیدن بر مسند ها تالش و 2011واگذاري دولت در سال (صالح 

عبد ربه منصور ، و سرکوب گسترده و خشونت بار مخالفین) 2012قدرت در سال 
 درصد آراء به عنوان رئیس 8/99 با کسب 2013 جانشین عبداهللا صالح در سال الهادي

در نهایت با شدت گرفتن ). 268-267: 1390، نیاکوئی(شد جمهور یمن انتخاب 
ها و نیروهاي سیاسی حاکمیت پیشین و  یحوثهاي داخلی بین  یريدرگ و ها تنش

اجتماعی و بحران انسانی ، سییمن در اوج بی ثباتی سیا، نیروهاي ائتالف عربی منطقه
  . قرار گرفته است

در لیبی پس از درگیري خشونت آمیز میان نیروهاي حکومت و انقالبیون و 
شوراي ، و در نهایت گسترش جنگ داخلی) 2011 مارس 17(دخالت نظامی غرب 

 براي اولین بار انتخابات مجلس ملی 2012انتقال حکومت تشکیل شد و در سال 
.... تشکیل دولت و، که هدف آن تدوین قانون اساسی و همه پرسی آنبرگزار گردید 
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هاي سیاسی  یانجرعدم توافق و مصالحه میان نیروهاي اسالم گرا با برخی . بوده است
ي سیاسی و جنگ نظامی داخلی و در نهایت ها تنشمنجر به گسترش .... ها و یبراللنظیر 

سی و تشکیل دولت و انتخابات ریاست در نتیجه تدوین قانون اسا. ناامنی گسترده شد
ي داخلی ها جنگي بزرگی از لیبی همچنان در آتش ها بخشجمهوري به تعویق افتاد و 

 2011 فوریه 14ي مصر و تونس از ها انقالبمردم بحرین با تأسی از . سوزد یم
پایان تبعیض مذهبی و خفقان . اعتراضات خود علیه رژیم آل خلیفه را آغاز کردند

ي گیر شکلین دالیل تر عمدهي مطبوعات از آزاد، و درخواست عدالت اجتماعیسیاسی 
هاي سیاسی  یتفعاللغو ممنوعیت تشکیل احزاب و . جنبش اعتراضی مردم بحرین بود

آزادي بیان و مطبوعات و لغو ، تدوین قانون اساسی جدید، مبارزه با بیکاري، مذهبی
که ) 2011، بیات(داد  یمین را تشکیل ي سیاسی مردم بحرها خواستهین تر مهمسانسور 

 500،  نیروي نظامی1000 (ینظامي ها کمک مارس با استفاده از 15رژیم آل خلیفه در 
شوراي همکاري  (یمالي ها کمکو )  ماشین سنگین نظامی100پرسنل امنیتی و بیش از 
کشورهاي )  بیلیون دالر کمک مالی به بحرین اعطا کرد10خلیج فارس بیش از 

معترضان را سرکوب کرد و فضاي سیاسی کشور را ... ستان و امارات متحده عربی وعرب
 با رد 2014در نهایت در سال ). Cooley and Nexon, 2011: 25(کرد  محدودتر

صالحیت گسترده مخالفین دولت و عدم مشارکت سیاسی بعضی از احزاب وگروه هاي 
 درصد کرسی 95بیش از )  درصدي مردم در انتخابات15مشارکت (سیاسی مخالف 

با توجه به شواهد ارائه شده پرسشی که در حال . مجلس نمایندگان را از آن خود کرد
ها و  شود این است که چرا گذار به دموکراسی و تثبیت و تعمیق رویه اینجا مطرح می

ایی روبرو شده است؟ چه عواملی  الزامات دموکراتیک در این کشورها با چالش عمده
گذار موفق و تثبیت ساختارها و هنجارهاي دموکراسی در بین کشورهاي مورد مانع از 

  مطالعه شده است؟
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  پیشینه تجربی تحقیق
ها که چرا امواج دوم و سوم دموکراسی خواهی نتوانسته است  پاسخ به این پرسش

بیشتر کشورهاي خاورمیانه را درنوردد، موانع اصلی دموکراتیزاسیون این جوامع چه 
ها و هنجارهاي دموکراسی و فرهنگ   و چه عواملی امکان تعمیق رویههستند،

 و 60هاي  اي در این جوامع روبرو ساخته است، از دهه دموکراتیک را با چالش عمده
 اجتماعی در -هاي سیاسی گیري و بسط انقالبات و جنبش  میالدي تا پیش از شکل70

ن و متفکران سیاسی و اجتماعی ، همواره ذهن بسیاري از اندیشمندا21دهه نخست قرن 
ها  را به خود مشغول داشته و هریک از منظرخاصی درصدد پاسخ به این پرسش

  .برآمدند
 هاي خاورمیانه به منابع رانتی برخی از منظر اقتصاد سیاسی، وابستگی دولت

را مانع اصلی گذار به دموکراسی در این جوامع ) اقتصاد نفتی و نه اقتصاد تولیدي(
هاي رانتی  کردند که درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی، دولت تند و استدالل میدانس می

ها به کنترل انحصاري منابع ملی،  سازد تا ازطریق پایین نگه داشتن مالیات را قادر می
ي اجتماعی و سیاسی ها گروهي گیر شکلتأمین منافع براي حامی پروري، ممانعت از 

رکوب، فشارهاي مردمساالرنه و آزادي خواهانه را مستقل و نیز تدارك گسترده ابزار س
، 1987، ببالوي، 1986، واتربوري، 1980، لوچیانی، 1970مهدوي،  (دفع کنند

هاي وابسته به منابع  عالوه بر این دولت...).  و2000، عزمی بشاره، 1994اسکاچپول، 
 و سبب رانتی به علّت برخورداري از درآمدهاي کالن مالی، در مالکیت بزرگ شده

 دولت رقیبی بزرگ براي ، این شرایطدر. شوند برون رانی بخش خصوصی از اقتصاد می
تخصیص منابع مالی و توزیع قدرت  اقتصاد بخش خصوصی است و مانع اصلی

اقتصادي و اجتماعی و در نتیجه ظهور طبقات متوسط قوي، گسترش آموزش، کاهش 
، 1373، هانتینگتون، 1990 ونهانن، ،1994لیپست،  (شود در جامعه می... نابرابري و
  ...). و2003دایاموند، 
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برخی دیگر غیر دموکراتیک بودن این جوامع را از منظر سازگاري و عدم 
سازگاري اصول دموکراتیک با اصول دین اسالم و فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع 

کردند که منبع  این دسته از متفکران استدالل می. اند خاورمیانه مورد واکاوي قرار داده
هاي دموکراتیک را باید در طبیعت  تعمیق رویه اصلی ناکامی در تحقق دموکراسی و

لیپهارت، (نامساعد اجتماع و فرهنگ اسالمی نسبت به مفاهیم لیبرال غرب جست 
ها معتقدند از آن جا  آن. )... و1994، عازم سالمه، 1998، اسپوزیتو، 1998، تسلر، 2000

، ارادت ساالري،  پدرساالريکم در این جوامع عمدتاً مبتنی برکه فرهنگ سیاسی حا
 و تسامح مدنی و به طور کلّی خاص بی اعتمادي و عدم تساهل، خشونت، بدبینی

گرایی فرهنگی ناشی از قبیله گرایی و عشره گرایی است، امکان بسط و تعمیق 
 وجود ندارد دموکراسی که نیازمند بسط و گسترش عام گرایی فرهنگی و اخالقی است

، زارتمن، 1990، واتربوري، 1996، هانتینگتون، 2006، اینگلهارت، 2003، 1993کرامر، (
  ...). و1992

برخی دیگر از متفکرین نیز از منظر جامعه شناسی تاریخی و سیاسی در بررسی 
موانع گام نهادن خاورمیانه در مسیر دموکراتیزاسیون بر نقش رابطه یک سویه دولت و 

هاي  ضعف جامعه و نهادهاي مدنی و نیروهاي سیاسی نظیر احزاب و سازمانجامعه، 
هاي فکري و فرهنگی دموکراتیک خواه  سیاسی، فقدان کثرت گرایی سیاسی و گفتمان

، 1996، هانتینگتون، 1993پاتنام،  (اند در ممانعت از گذار به دموکراتیزاسیون تأکید کرده
با توجه به  از نظر آنها...).  و1995، مصلی، 1998، مورا، 1998، کامروا، 1997ابوخلیل، 

به صورت متمرکز ، رفتمنزلت و مع، قدرت، ثروتمانند   جامعهمنابع ارزشمند این که
 به شکل  بوده وهاي اقتدارگراي خاورمیانه دولتو اغلب تا حدي انحصاري در اختیار 

جامعه مدنی از نظر ، ت اسشده یتوزیع مدر جامعه  و از باال به پایین هییک سو، عمودي
چون منابع  و همواره فقیر بوده است، در اختیار داشتن منابع درونی و مستقل از دولت

 برآیند این کهدر نتیجه وضع قواعد هم به جاي ، مند عمدتاً در اختیار دولت بوده ارزش
،  دولت بوده استهبازتابی از خواست و اراد، ي مختلف اجتماعی باشدها گروه هخواست
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اند قدرت را در دست  عنی در بهترین حالت در اختیار گروهی از مردم که توانستهی
  .بگیرند

ي اخیر، ها سالهاي سیاسی و اجتماعی در  ي و گسترش جنبشگیر شکلبا 
تحوالت خاورمیانه به طور جدي مورد توجه بسیاري از اندیشمدان سیاسی و اجتماعی 

، 2012، گاس، 2011، لینچ، 2011 اندرسون،(هاي  قرار گرفت و مقاالت و کتاب
، کولی و 2011جنگلر،  2011، هایلر، 2012، عثمان، 2011، بالید، 2011گلدستون، 

 ، بلومی1390، هنسن و ویول، 2011 ، بالنچر2012، بیات، 2011نکسون، الریچسون، 
ي و بسط موج دموکراسی در گیر شکلمتعددي درباب چرایی و چگونگی ...)  و2011

عمده توجه این . ي تونس، لیبی، مصر، بحرین، یمن و سوریه نگاشته شدبین کشورها
اندیشمندان در تحوالت خاورمیانه، معطوف به شرایط اجتماعی و اقتصادي، ساخت 

اي و  هاي قبیله شبکه (قدرت سیاسی، فرهنگ سیاسی حاکم، ساخت قدرت اجتماعی
 گسترش انقالبات و ي، بسط وگیر شکلو نقش هریک از این شرایط در ) خویشاوندي

براین اساس کمتر . هاي سیاسی در هریک از این جوامع به طور خاص بوده است جنبش
توان سراغ گرفت که اوالً تحوالت سیاسی خاورمیانه را نه  اي را در این بین می مطالعه
به صورت خاص و موردي بلکه به طور عام و تطبیقی مورد توجه و مداقه قرار  صرفاً

 به جاي توجه به چگونگی ظهور و گسترش، درصدد توضیح و تبیین فرجام دهد و ثانیاً
هاي بنیادي باشند که  پاسخ به این پرسش سیاسی این انقالبات و تحوالت در منطقه و

برخی بازتولید اقتدارگرایی و برخی دیگر با  (چرا این انقالبات، نتایج سیاسی متفاوتی
را تجربه )  سرکوب سیاسی روبروشدندبن بست سیاسی یعنی عدم فروپاشی رژیم و

اند؟  ترین موانع گام نهادن این جوامع در مسیر دموکراتیزاسیون چه بوده کردند؟ مهم
براین اساس پژوهش حاضر در تالش است تا با مطمح نظر قرار دادن عوامل و شرایط 

 اي درصدد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی، به صورت تطبیقی و مقایسه
  .ها باشد ارائه راه حل نظري و تجربی به این پرسش
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  مبانی و چارچوب نظري
دون تردید دموکراسی چه به مثابه یک نظام و چه به مثابه روش سیاسی که در آن ب

شوند؛ ِاعمال قدرت  هاي متناوب برگزیده می حاکمان با رأي اکثریت مردم و در دوره
ي و حق تالش براي رسیدن به مقام حق رأ گیرد؛ براساس قانون مکتوب صورت می

تشکیل سازمان و  سیاسی مطابق قانون مکتوب براي همه بزرگساالن محفوظ است؛
اقلیت شکست خورده در  انجمن و رقابت گروهی براي کسب منافع قانونی مجاز است؛

انتخابات به ابزارهاي قانونی و سازمانی الزم براي ممانعت از اعمال قدرت خودسرانه 
اعمال قدرت حاکمان منتخب اکثریت در   در فاصله دو انتخابات مجهز است؛اکثریت

درون کشور با موانعی غیر از آن چه در قانون مشخص شده و اعمال نفوذ قانونی 
منتخبان  نظامیان تحت کنترل غیر نظامیان قرار دارند؛ شود؛ ي ذینفع محدود نمیها گروه

عمال فشار قانونی و غیر خشن از طریق اکثریت به واسطه دو سازوکار انتخابات و ا
د نگیر هایی که در پیش می نفع در قبال سیاست ي ذيها گروههاي مرتبط با  سازمان

شود؛ آزادي بیان، آزادي  اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی رعایت می پاسخگو هستند؛
ن استفاده از سایر منابع اطالعاتی و سایر حقوق سیاسی و مدنی تعریف شده شهروندا

هاي  شود، نیازمند پیش شرط در قانون مکتوب از سوي نظام سیاسی محترم شمرده می
 الزم اجتماعی، اقتصادي، سیاسی در سطوح مختلف کالن و خُرد در جامعه است

بدین معنا که تحقق و استقرار دموکراسی و ). 117: 1387، فاضلی، 4-3: 1392فاضلی، (
 روش سیاسی، مسبوق بر نوع خاصی از هاي دموکراتیک به مثابه ساختار و رویه

از یک سو و از سوي دیگر مصالحه و پیمان ..... صورتبندي اجتماعی و اقتصادي و 
هاي اجتماعی است که در  فراگیر بین نخبگان سیاسی و اجتماعی و همچنین توده

  .صورت فقدان چنین صورتبندهایی امکان ظهور و بسط آن وجود نخواهد داشت
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شود که یک دولت از منابع خارجی معینی یا فروش  هایی گفته میبه درآمد 1رانت
: 1379شکاري، (آورد  هاي مالی از بیگانگان بدست می منابع زیرزمینی و دریافت کمک

و هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت ) 13
هاي عمده  ویژگی). Roos, 2003: 329(شود  نامیده می 2»دولت رانتیر«دریافت کند 

 دولت -1 این است که 4و لوسیانی 3ها به گفته ببالوي دولت رانتیر از دیگر دولت
ترین نقش را در توزیع و هزینه کردن آن  دریافت کننده اصلی رانت است و طبعاً اساسی

 درصد کل درآمدهاي 42 سهم درآمدهاي حاصل از رانت، بیش از -2به عهده دارد 
روه بسیار کوچکی از افراد جامعه در تولید اکثر ثروت و درآمدهاي  گ-3 دولت است

 منبع رانت، خارجی است یعنی حاصل کار و فعالیت تولیدي اقتصاد -4آن نقش دارند 
داخلی نیست، به این معنا که نیروي کار، سرمایه یا فناوري داخلی نقش چندانی در 

  ).Beblawi & Luciani, 1987: 11(کنند  درآمد دولت ایفا نمی
یی نظیر ها سمیمکاني رانتیر از طریق ها دولت براین عقیده است که 5رأسمایکل 

صوري مازاد سازي  مکانیسم مدرنو عمال اقتدار مکانیسم اِ،  وابستگی رانتیمکانیسم
 و در پی آن مانع ازگذار موفق و همچنین را موجبقدرت سیاسی دولت بر جامعه 

اي و  هزینه، بستگی رانتی خود شامل سه اثر مالیاتیوا. د شدنتثبیت دموکراسی خواه
اثر مالیات گیري به عنوان : 6گیري  اثر مالیات-1-1 : استشکل دهی طبقات

ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقالل اقتصادي دولت، دولت به  معروف
سخ گویی مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل تقاضاي عمدي براي پا

: 7اي  اثر هزینه-Luciani, 1986: 87 (.1-2،2003س، ار(حکومت نیز اندك است 

                                                
1. rent 
2. rentier state   
3. Beblawi  
4. Giacomo Luciani  
5. Micheal Ross 
6. Taxtion effect 
7. spending effect 
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ي حامی خود را تشکیل دهند ها گروهتوانند از قِبل درآمدهاي نفتی  هاي رانتیر می دولت
و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردي از فشارها براي پاسخ گویی 

وقتی درآمدهاي نفتی : 1 اثر شکل دهی طبقات-3-1).1994:29واتر باري، (بکاهند 
دهد، حکومت با بذل و بخشش این  هاي کافی را در اختیار حکومت قرار می پول
 ها گروهاین . کند ي اجتماعی مستقل از خود جلوگیري میها گروهي گیر شکلها، از  پول

رأس،  (ي ممکن است حقوق سیاسی را از حکومت طلب کنندگیر شکلدر صورت 
هاي خاورمیانه از درآمد نفت براي  دولت). 1382، اسکاچپول، 1386، کاتوزیان، 2003

هایی استفاده می کنندکه صراحتاً طراحی شده بود تا جامعه را سیاست  گسترش برنامه
  ).156: 1994چاد هاري،  (زدایی نماید

 دهد هاي رانتیر این امکان را می منابع حاصل از رانت به دولت: 2اثر سرکوب -2
که بیشتر براي امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، 

هاي خاورمیانه  دولت). 1382اسکاچپول،  (هاي شهروندان را نیز سرکوب کنند خواسته
اند و  هاي توسعه اجتماعی و سیاسی ضعیف عمل کرده در امر سرمایه گذاري در زمینه

اند که تبعاتی  کیفیت تسلیحات نظامی را دنبال کردهتنها در شرایط مطلوب باال رفتن 
  .نظیر نظامی شدن سیاست و خشونت فراگیر را در پی خواهد داشت

درآمد نفت توان سازماندهی نیروهاي اجتماعی را تقویت : 3 اثر نوسازي-3 
رأس،  (کند و تخصصی شدن مشاغل را که الزمه دموکراسی است به دنبال ندارد نمی

ها بتوانند  شود تا آن تخصصی شدن افراد در جوامع موجب می). 1987، ، ببالوي2003
همزمان   استفاده کنند و را ایجاد و از آنقدرتي ها  تخصص خود شبکهبه واسطه

  نوسازيهاي رانتی در عین دولت. ي تخصصی مستقل از قدرت تشکیل شودها گروه
عمومی و همچنین آگاهی ،  مانع افزایش سطح دانش)مدرنیزاسیون صوري(ظاهري 
 ظاهري بدون برخورداري از نوسازيدر نتیجه . ي متخصص شوندها گروهپاگرفتن 

                                                
1. group & class formation effect 
2. repression effect 
3. modernization effect 
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 خنثی خواهد بود که شباهتی با نمونه توسعه یافته خود نوسازينوعی ، اش هسته اصلی
  ).2003، رأس، 1970، مهدوي(نخواهد داشت 

ها از  این دولتشود که  هاي رانتی از آنجا ناشی می  ضرورت تأکید بر نقش دولت
هاي پیش گفته صورتبندي هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی  طریق مکانیسم

کنند که مانع از گذار  ها و منطقه تولید و بازتولید می  ملّت–خاصی را در سطح دولت
  : شوند موفق به دموکراسی می

گ شده  به علّت برخورداري از درآمدهاي کالن مالی، حکومت در مالکیت بزر-1
شود و در نتیجه تأثیر تصمیمات بخش  و سبب برون رانی بخش خصوصی از اقتصاد می

تحت این شرایط دولت رقیبی بزرگ براي . شود خصوصی یا مردم در اقتصاد کمتر می
اقتصاد بخش خصوصی است و در نتیجه مانع از توزیع قدرت اقتصادي و اجتماعی 

هاي خارجی اندك و فقدان  ه گذاريضعف طبقه اجتماعی متوسط، سرمای. شود می
هاي بخش خصوصی در کشورهاي یمن، سوریه، لیبی و مصر گواه بر  سرمایه گذاري

   . استمسئلهاین 
 جریان درآمدهاي بادآورده به داخل اقتصاد موجب بروز بیماري هلندي و -2

 وفور منابع طبیعی با افزایش. شود می) بخش قابل مبادله(تضعیف صنعت و کشاورزي 
تقاضا براي کاالهاي غیر قابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه 

بنابراین . یابد سهم کمتري از منابع نیروي کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می
شود و نیروي  تولید قابل رقابت به جاي بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می

ه در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کار و سرمایه و سرمایه گذاري ک
در حالی که سهم بخش ). 7: 1387عیوضی، (شود  کاالهاي غیر قابل رقابت منتقل می

 تا 2000ي ها سالبین ... خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهاي یمن، لیبی، مصر و
ت در تولید  درصد بوده است، سهم بخش صنع55 تا 50 به طور متوسط برابر با 2015

    درصد بوده است15 درصد و کشاورزي به طور متوسط 30ناخالص داخلی کمتر از 
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هاي بسیاري از نیازهاي   انحصار منابع مالی موجب محروم شدن جمعیت-3
 اقتصادي –و کاهش سطح رفاه اجتماعی ... اساسی نظیر امکانات آموزشی، بهداشتی و

هاي توسعه انسانی نظیر نرخ بی سوادي،  خصپایین بودن میزان شا. گردد در جامعه می
.... عدالت آموزشی، دسترسی به امکانات بهداشتی و باال بودن میزان شکاف طبقاتی و

  . گواهی داردمسئلهبر این ... در یمن، لیبی، سوریه، مصر و
 درآمدهاي رانتی موجب نظامی شدن سیاست و در نهایت افزایش خطر -4

). 172 :1388مور،  (شده است شورهاي وابسته رانتخشونت و منازعه سیاسی در ک
هاي داخلی در کشورهاي یمن، لیبی، مصر، بحرین و  هاي خشونت آمیز و جنگ درگیري

سوریه همگی بر نظامی شدن سیاست و منازعه خشونت بار در این کشورها داللت 
  .دارد

و به  درتابتدا ثروت و سپس ق،  با کنترل انحصاري منابع طبیعیها دولت این -5
 و با در اختیار گرفتن ندا تدریج منزلت و معرفت و توزیع آن را در کنترل خود گرفته

ي مربوط به آن در تالش براي بازتولید نمادها و ها يزیرامور فرهنگی و برنامه 
  ).74 :1385، ازغندي(هستند ایستارهاي فرهنگی تبعیت پذیري خود 

وجود سازوکارهاي علّی تأثیرگذار رانت و اما باید به این نکته توجه داشت که با 
درآمدهاي رانتی بر تراکم قدرت سیاسی و ممانعت از گذار دموکراتیک، کشور 

شود، اگر نهادهایی را پابرجا نگاه دارد که  دموکراتیکی که درآن منابع طبیعی کشف می
چک منابع ثروت تازه به دست آمده را منصفانه میان مردم توزیع کند و نگذارد اقلیتی کو

بوآ، (جدید اکتشاف را به انحصار خود درآوردند، اقتدارگرایی درکار نخواهد بود 
هاي نفتی  دهد که رانت نشان می) 2006(همان طورکه مطالعات شوبرت ). 135: 1388

هاي  بر کشورهایی که پیش از رانت نفت داراي نهادهاي نیرومند، حاکمیت قانون و نظام
براي مثال نروژ و کانادا وقتی به درآمدهاي نفتی . آثار منفی نداردمالیاتی پیشرفته باشند 

درآمدهاي نفتی . ، کشورهاي توسعه یافته و دموکراتیکی بودندندگسترده دست یافت
مشخصاً ویژگی . دولت نروژ به حیات و ممات این دولت مستقیماً و ابتدا مربوط نبود
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شود و در   وارد بودجه دولت نمیمهم اقتصادي نروژ این است که درآمدهاي نفتی آن
درحالی که سهم منابع طبیعی . آید خارج از کشور به صورت سرمایه گذاري مالی در می

 درصد و 80 هاي عربستان، بحرین، یمن و لیبی به طور متوسط بیش از در درآمد دولت
باشد، سهم   درصد می15درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی کمتر از در سهم مالیات 

 درصد و 12 حدود 2014 تا 2010ي ها سالمنابع طبیعی در درآمد دولت نروژ در بین 
  درصد بوده است70سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و درآمد دولت بیش از 

)www.theodora.com(.  
، روابط میان 1یپستلدر بسیاري از مطالعات مربوط به دموکراسی از جمله مطالعه 

به نظر . ح توسعه اقتصادي جامعه مورد توجه قرار گرفته استدموکراتیزه شدن و سط
 نابرابري و رشد کاهشلیپست توسعه اقتصادي به افزایش ثروت، گسترش آموزش، 

توسعه «. آورند یمها، زمینه دموکراسی را فراهم  یناشود که  یمطبقه متوسط منجر 
تر اساساً شکل  یعوسالت اقتصادي با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادي باالتر و تحصی

همچنین . کند یمخاصی از مبارزه طبقاتی را که متناسب با دموکراسی باشد، ایجاد 
توسعه اقتصادي با افزایش رفاه به کاهش فاصله اجتماعی میان طبقات باال و پایین 

عالوه بر این توسعه اقتصادي . شود یمکند و موجب رشد طبقات متوسط  یمکمک 
به ). Lipset, 1994: 105(» دهد یم افراطی را در جامعه کاهش هاي یشگرابیشتر 

با توسعه «. شود یمعبارت دیگر موجب افزایش تساهل و تسامح مدنی بیشتر در جامعه 
ي جدید ظاهر شده و ها گروهشود،  یمیافتگی هر کشور، ساختار اجتماعی آن پیچیده 

طلبد، و  یمفعال کارکنان را یابند، فرایندهاي کارگري ضرورت همکاري  یمسازماندهی 
: توان به نحو کارآمدي از طریق دستوري اداره کرد ینمدر نتیجه آن، این نظام را دیگر 

جامعه نیز پیچیده است، تغییر فناوري مستقیماً آزادي عمل و اطالعات خصوصی در 
 ،ییشود و اشکال کنترل اقتدارگرا یمگذارد، جامعه مدنی ظاهر  یماختیار تولیدکنندگان 

                                                
1. Lipset 
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سرمایه داران، : ي مختلف از قبیلها گروه .دهند یمکارآمدي خویش را از دست 
کارگران، یا صرفاً جامعه مدنی بدون ریخت، ضد نظام اقتدارگرا قیام کرده و باعث 

  ). 126-127: 1378لفت ویچ، (» دنشو یمسقوط آن 
ع جدیدي از به نظر هانتینگتون و ونهانن نیز، توسعه اقتصادي در وهله نخست مناب

آورد و واگذاري بخشی از  یمبه وجود را ثروت و قدرت خارج از چارچوب دولت 
 ، توسعه اقتصادي،در مرحله بعد. سازد یمتصمیم گیري را از جانب دولت ضروري 

هاي فرهنگی افراد آموزش یافته با فرهنگ  یژگیوبرد،  یمسطوح آموزش را باال 
 منابع تر گستردهمچنین توسعه اقتصادي با توزیع ه. تري دارد یکنزد تدموکراتیک مناسب

دهد و بر امکان سازش و همبستگی  یمي اجتماعی تضادها را کاهش ها گروهبین 
که شامل (متوسط سرانجام این که توسعه اقتصادي به گسترش طبقه . افزاید یماجتماعی 

...  ساالران وفنیران، مد عمومی و دولتی، کارمنداني آزاد، ها حرفه صاحبانبازرگانان، 
یابد و  یمهاي اجتماعی کاهش  ينابرابربا گسترش طبقه متوسط . انجامد یم )شود یم

 الزم مؤثرشود و بدین سان اکثریت  یمشکاف میان توده فقرا و الیگارشی ثروتمند کمتر 
نگاهی به آمارها ). 1990، ونهانن، 1373هانتینگتون،  (یدآ یمبراي دموکراسی فراهم 

به عنوان . اند هد، کشورهاي با سطوح پایین توسعه، دموکراتیک باقی نماندهد نشان می
هاي سیاسی بوجود آمده در بیشتر کشورهاي تازه استقالل یافته در اوایل  مثال، آزادي

 نتوانستند تا آخر دوام آورند و به عکس، مناطق غیر دموکراتیکی که تجربه 1960دهه 
به عنوان مثال . دموکراسی بیشتر حرکت کردندتوسعه اقتصادي را داشتند، به سمت 
هرچند که باید بر این ). Baroo, 1994: 22... (شیلی، کره، تایوان، اسپانیا و پرتغال و

نکته تأکید داشت که توسعه اقتصادي و ظهور طبقه متوسط در همه جا لزوماً خواستار 
تین طبقات متوسط  در بسیاري از کشورهاي آمریکاي الچنانکهدموکراسی نبوده است، 

ي نظامی حمایت کرده و یا در مقابله با طبقه کارگر از گسترش ها حکومتجدید از 
  .اند نمودهدموکراسی جلوگیري 
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موضوع رابطه و تعامل میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی از جمله موضوعاتی 
قلمرو . است که از دیرباز مورد مالحظه و مداقه اهل نظر و متفکران اجتماعی بوده است

امر اجتماعی بر تعامالت غیر سیاسی مردم در سطح اجتماعی اشاره دارد و در قلمرو 
هاي شهروندان نسبت به امور  گیري امر سیاسی، مقوله قدرت، شکل دولت و جهت

اي از   مجموعه1به نظر آلموند و وربا). 48: 1388عبداللهی، (سیاسی مطرح است 
ي گیر جهتخالت دارند و بنابراین قبل از آن که هاي اجتماعی در نظام سیاسی د ساخت

اي شکل بگیرد، باید در حوزه جامعه، تمایل به  در جامعه) مشارکت مدنی(همیارانه ایی 
در دوره ایی که نوع نگرش آحاد جامعه، زمینه . مشارکت اجتماعی وجود داشته باشد

هادها و ساز همیاري و مشارکت اجتماعی باشد و از آن جا منجر به تشکیل ن
شود بین دو قلمرو  هاي مدنی براي تأثیرگذاري بر امور سیاسی گردد، گفته می سازمان

اما همیشه چنین نیست؛ در مواردي . امر اجتماعی و امر سیاسی همپوشانی وجود دارد
. یابد بین این دو قلمرو شکافی وجود دارد و یکی بر دیگري استیال میکه شود  دیده می

ر اجتماعی و امر سیاسی، نشان از شکل نگرفتن جامعه مدنی و وجود شکاف میان ام
 :Almond and Verba, 1965(عدم برقراري رابطه متناسب آن با نظام سیاسی است 

280.(  
ها یا اعمال  کوشد تا رویه هاي اقتدارگرا همواره با ترسیم مرزهاي سیاسی می دولت

کوشد به گفتمان  ر، دولت میبه عبارت دیگ. دنسیاسی جامعه را کنترل و محدود ساز
توان جامعه مدنی  یابد، می جایی را که جامعه با دولت ارتباط می... سیاسی شکل دهد

اي از نهادهاي مذهبی،  که از شبکهاست عرصه مجزا از دولت « جامعه مدنی 2.خواند
اي، آموزشی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی تشکیل شده که بیشتر منافع خود را در  حرفه

کند تا منافع دولت را و ویژگی برجسته آن، استقالل نهادها و  ومت رایزنی میحک
چاندوك معتقد است که جامعه ). Moussalli, 1995: 81( »هاي خصوصی است انجمن

                                                
1.   
2.   
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 نوعی گفتمان – حقوق، حاکمیت قانون، آزادي و شهروندي– ها مدنی با این سالح
چاندوك، (ند دولت را بازخواست کند توا عقالنی و انتقادي را به وجود می آوردکه می

خُرد از طریق بسط شبکه روابط شخصی، عضویت در  جامعه مدنی در سطح). 4: 1377
 در عرصه عمومی براساس شیوه مجاب سازي، ابراز مسئلهي اجتماعی، تدوین ها گروه

عقیده و پیشنهاد راه حل براي معضالت اجتماعی براساس شیوه مجاب سازي، شرکت 
هاي عمومی و باال بردن تحمل اجتماعی و مدارا در برخورد منطقی با   گیريدر تصمیم

ها و همچنین در سطح کالن از طریق بسط شبکه اجتماعی چندگانه  سالئق و برداشت
جامعه و تسهیل در امر ادخال اجتماعی، تقویت و تعمیم همبستگی اجتماعی، گسترش 

ر امور مختلف اجتماعی، تقویت ارزش و تقویت مشارکت فعاالنه و داوطلبانه اکثریت د
هاي مجاب سازي، کمک به بسیج بطئی و داوطلبانه و نسبتاً مداوم منابع در جامعه  شیوه

و کمک به پویایی جامعه، ایجاد تسهیالت در امر نقل و انتقال اطالعات، بهنگام کردن 
تکثر ها از طریق بسط روابط گفتمانی در عرض جامعه و همچنین توزیع م مؤثر آن

تواند استقالل نسبی افراد از  قدرت در جامعه و کاهش تراکم قدرت، از یک سو می
دولت و استقالل نسبی دولت از مردم را تأمین کند و از سوي دیگر الزامات الزم براي 

  ).290-289: 1391چلبی،  (گذار دموکراتیک در جامعه را فراهم سازد
 توسعه یافته تري برخوردار باشد، هرچه جامعه مدنی از ساختار«این اساس   بر

فشار بر (در تأثیرگذاري بر فرایندهاي سیاسی ) امر اجتماعی (توانایی جامعه مدنی
در چنین شرایطی الگوي مناسبات میان کنشگران . گردد تشدید می) هاي اقتدارگرا رژیم

تا . شود تر می  گذار دموکراسی آسان وتر  متقارن،جامعه مدنی وکنشگران سیاسی حاکم
زمانی که میان نیروهاي جامعه مدنی و محافظه کاران درون حاکمیت رابطه نامتقارن 
برقرار باشد، امکان گسست در نظم سیاسی دموکراتیک و بازتولید نظم اقتدارگرایی 

به میزانی که جامعه مدنی ضعیف باشد، تمرکز منابع قدرت بیشتر «در مقابل . وجود دارد
حوزه خصوصی (ر این صورت دولت قادر به نفوذ در جامعه د. شود تر می و دولت قوي

افتد بلکه  در چنین شرایطی گذار دموکراسی نه تنها به تعویق می. گردد می) و عمومی
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کرده، ) احزاب(اي شده را جایگزین نهادهاي مدنی  هاي ذره تواند توده رژیم حاکم می
 باید هوشیار بود که وجود ولی). 1391ساعی، (زمینه ساز نظام سیاسی پوپولیستی شود 

همان طور که . جامعه مدنی ممکن است براي دموکراسی الزم باشد ولی کافی نیست
تواند به ابزاري در  می) هژمونی(گرامشی معتقد است یک جامعه مدنی تحت استیال 

  ).1384گرامشی، (هاي اجتماعی تبدیل شود  دست دولت براي کنترل اعمال و رویه
ي ها کنش نظامی از ساختارهاي نمادین و معنادار است که ، جامعهفرهنگ هر 

 نظامی از ،به عبارت دیگر فرهنگ. کند یماجتماعی افراد در درون آن معنا پیدا 
بخشی از فرهنگ . ردیگ یم و باورهاست که مبناي عمل افراد قرار ها ارزش، ها شیگرا

 و ها ارزش، قاید را ع1الري دایاموند فرهنگ سیاسی. فرهنگ سیاسی است، عمومی
 از نظام سیاسی ها آناحساسات از پیش تسلط یافته افراد و ارزیابی ، ها آلایده ، ها نگرش

نیز ) 1990( و وربا  آلموند).1994، دایاموند(داند  یمکشورشان و نقش خود در آن نظام 
، ي نسبت به موضوعات سیاسی نظیر احزابگیر جهتفرهنگ سیاسی را الگوهاي 

ي به معنی داشتن استعداد و گیر جهت. دانند یمقانون اساسی و تاریخ دولت ، ها دادگاه
، ها زهیانگ، خاطرات تاریخی، آمادگی براي اقدام سیاسی است که عواملی نظیر سنت

گیري را  جهت. کنند یمعواطف و نمادها این اقدامات را تعیین ، احساسات، هنجارها
ي شناختی که عبارت است از معرفت و گیر جهت ؛ به انواع مختلفی تقسیم کردتوان یم

یعنی عواطف و احساسات درباره ، گیري عاطفی آگاهی به موضوعات سیاسی و جهت
 موضوعات سیاسی هدربارگیري ارزشی به معناي قضاوت  موضوعات سیاسی و جهت

)Almond & Verba, 1990: 17 .( این است که شود یمپرسشی که در این جا مطرح 
بسط و تثبیت دموکراسی است؟ و این  نگ سیاسی مستعد گذار و حتیچه نوعی از فره

  ؟بخشد یم و هنجارهاي دموکراتیک را تسهیل ها ارزشفرهنگ سیاسی چگونه تثبیت 

                                                
1. political culture  
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یکی از عوامل مهم را فرهنگ سیاسی ، در تشریح علل تراکم قدرت) 1391(چلبی 
ز خودساالري تا وي پس از تعریف مفهومی این واژه به روي طیفی ا. کند یممعرفی 

و مردم ) استبدادي(به تعریف عملیاتی دو نوع فرهنگ سیاسی خودساالر ، مردم ساالري
ابعاد فرهنگی سیاسی مردم ساالر از نظر چلبی عبارتند . پردازد یم) دموکراتیک(ساالر 

   وفاداري سیاسی عام گرا -2گرایش به اقتدارگرایی کنترل شده و محدود  -1: از
 شکاف فرهنگی کم و محدود بین -5 آنومی سیاسی کم -4 سیاسی  وجود اعتماد-3

 فرض بنیانی برابري انسانی حداقل به صورت نظري پذیرفته شده -6نخبگان و توده 
گرایش به اقتدارگرایی  -1: در مقابل ابعاد فرهنگ سیاسی خودساالر عبارتند از. است

تمادي سیاسی کم و بیش اع  بی-3 وفاداري سیاسی بخشی و محلی است -2وجود دارد 
 شکاف فرهنگی بین توده و نخبگان -5 آنومی سیاسی وجود دارد -4وجود دارد 

مورد تردید است ،  فرض بنیانی برابري انسان-6معموالً هم کمی و هم کیفی است 
براین اساس فرهنگ سیاسی خودساالر از طریق بسط ارادت ). 187: 1391، چلبی(

افزایش شکاف ،  اعتمادي و عدم تساهل و تسامح مدنیبی، خشونت، بدبینی، ساالري
ي دموکراتیک را غیرممکن و در نقطه ها هیرواستقرار ، ....فرهنگی بین توده و نخبگان و

ي ها يآزاداحترام به ، مقابل فرهنگ سیاسی مردمساالر با افسون زدایی از قدرت
 اجتماعی و نزدیک لیاقت ساالري و تعمیم شعاع اعتماد سیاسی و، اجتماعی و سیاسی

امکان گذار دموکراتیک و ، ...ساختن نخبگان با توده و بسط وفاداري سیاسی عام گرا و
  .سازد یم و هنجارهاي دموکراسی را ممکن ها ارزشتثبیت 

 رابطه گفتمانی  نوعی دموکراتیک برفرهنگ مدنیِعالوه بر این باید یادآور شد که 
اگر رابطه . کند میی، فردگرایی اخالقی را تقویت این رابطه گفتمان. اخالقی استوار است

گفتمانی اخالقی ضعیف باشد، فردگرایی اخالقی متناسب با نظم و حاکمیت سیاسی 
 اخالقی از طریق تعمیم اعتماد متقابل و یروابط گفتمان«. کند نمیدموکراتیک ظهور 

 اجتماعی ايه شبکه اجتماعی در احترام متقابل مابین کنشگرانو و گسترش عزت بسط 
مسئولیت ،  اخالقی مانند آزادي، عدالت، صداقتيها ارزشتقویت و تعمیم و همچنین 
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پذیري، پاسخ گویی تعمیم یافته، احترام به قوانین سازگار با حقوق بشر، عام گرایی، 
 مادي و روانی مترتب هاي هزینهتنزل کنترل رسمی و و همچنین ... وخالق همکاري ا

 شاکلهي نوعی فردیت اخالقی نهادینه و همچنین گیر شکلنه ساز زمی، بر آن در جامعه
  ).157-158: 1391چلبی، (» نظام سیاسی دموکراتیک خواهد شداخالقی 

هاي بلند  هاي کنشگرا گذار و تثبیت دموکراسی ضمن پذیرش نیاز به زمینه تئوري
ترین   اقتصادي و فرهنگی معتقدند که آن شرایط کافی نبوده و مهم-مدت اجتماعی

دهد که ناشی از مبارزات طوالنی  عامل استقرار دموکراسی در سطح کنشگران رخ می
اي وجود دارد که نخبگان سیاسی نقشی  امروز اتفاق نظر گسترده. باشد ها می میان آن

اي که در هر سه موج دموکراسی قابل تعمیم   به گونه،»کلیدي در دموکراتیزاسیون دارند
هانتینگتون هرچند به توسعه اقتصادي و گسترش طبقه ). Bunce, 2000: 707 (باشد می

متوسط تأکید دارد اما معتقد است که این عوامل شرایط پیدایش دموکراسی را فراهم 
ها  دموکراسی فرآورده سازش و توافق در درون نخبگان حاکم و بین آن«کنند، بلکه  نمی

به نظر وي، دو شرط ). 182: 1373هانتینگتون، ( »و نیروهاي اجتماعی جدید بوده است
 مذاکره حکام و مخالفان درحالی که هیچ حزبی -1: اي وجود دارد براي انتقال مذاکره

تر از   اصالح طلبان حکومت قوي-2توانایی تعیین کنندگی یک جانبه نداشته باشد؛ 
جونگ و شاپیرو  (ها باشند تر از رادیکال هاي مخالف قوي محافظه کاران و معتدل

  ).6: 1390 به نقل از ساعی، ،1995
شان در   موقعیتدلیلنخبگان، افرادي هستند که به «از نظر هیگلی و برتون، 

توانند پیامدهاي سیاسی ملّی را به طور فردي، منظم و جدي  هاي قدرتمند می سازمان
 شوند ها را شامل می ها و حوزه ها رهبران در همه بخش آن .»تحت تأثیر قرار دهند

)Berton & Hegli, 1987: 269 .(تشکیل » تغییرپذیري نخبگان«ها را  قلب تئوري آن
دهد که بر مبناي آن رفتار و ساختار نخبگان در زمان و مکان متنوع است و مستقل  می

این متغیر در تعیین ویژگی رژیم سیاسی . باشد اي آن جامعه می هاي زمینه از ویژگی
گلی معتقدند توافقات نخبگان، شامل برتون و هی ).267همان،  (بسیار نقش دارد
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شود و  باشد که منجر به ثبات سیاسی می هاي گسترده بین اجزاء نخبگان می مصالحه
ها دو معیار را  آن ).Edles, 1995: 358 (پیش شرطی براي دموکراسی نمایندگی است

:  همبستگی ساختاري-1: گیرند براي انواع ساختار و صورتبندي نخبگان در نظر می
  هاي طبقه حاکمه؛   و جناحها گروهاي از روابط رسمی و غیررسمی در بین  کهشب
ها بر سر قواعد رسمی و غیررسمی کردار  اتفاق نظر نسبی جناح:  همبستگی ارزشی-2

براین اساس سه صورت صورتبندي از طبقه نخبگان ). 42-41: 1384بشیریه،  (سیاسی
در این شرایط هیچ : ن ازهم گسیخته نخبگا-1دهند که عبارتند از  حاکم ارائه می

هاي  ها، داشتن زبان  شاهد بی اعتمادي بین آنوهمبستگی بین نخبگان وجود ندارد 
سیاسی گوناگون و تلقی زندگی سیاسی به صورت عرصه مبارزه مرگ و زندگی و نهایتاً 

ثبات هستند و قدرت به صورت  یها ب این رژیم. آمیز هستیم هاي خشونت کشمکش
در این شرایط هر دو نوع :  نخبگان یکپارچه-2 یابد آمیز و نامنظم انتقال میخشونت 

ها، مسالمت آمیز است و زندگی سیاسی به صورت   رقابت وهمبستگی وجود دارد
در ضمن هیچ جناحی، تسلط ساختاري و . شود عرصه برد و باخت نگریسته می

 نخبگان یکپارچه -3  نوعندهاي دموکراتیک با ثبات از این رژیم. ایدئولوژیک ندارد
در این شرایط، همبستگی ساختاري به واسطه سلطه یک جناح بر منابع : ایدئولوژیک

هاي ایدئوژیک شکل  قدرت و همبستگی ارزشی به واسطه سلطه یک جناح بر دستگاه
در این وضعیت، از ظهور . اند هاي باثبات غیر دموکراتیک از این دسته رژیم. گیرد می

 ,Berton & Hegli (آید یق گوناگون در عرصه عمومی ممانعت به عمل میمنافع و عال

» توافق نخبگان«ها براي گذار به دموکراسی باید به مرحله  از نظر آن). 269 :1987
هاي گوناگون  هاي بین بخش اي از مصالحه توافق نخبگان مجموع گسترده«. برسیم

 شرط ضروري براي اعمال شود و پیش نخبگان است که منجر به ثبات سیاسی می
فرایند گذار به دموکراسی معموالً ). 296همان، (» آورد دموکراسی نمایندگی را فراهم می

به این صورت است که از شرایط نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک به نخبگان گسیخته و 
براي گذار از شرایط گسیخته به یکپارچه، دو راه . رسیم سپس به نخبگان یکپارچه می
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 فیصله اختالفات با سازش و مصالحه آگاهانه که تحت شرایط ذیل -1:  داردوجود
منازعه تاریخی مستمر اما بی نتیجه میان اجزا طبقه حاکم بدون ) الف :گیرد صورت می

  ها به عنوان زمینه الزم مذاکره و مصالحه؛  سازمان یابی جناح) غلبه هیچیک؛ ب
بحران بی سابقه که منجر به )  مصالحه؛ داي ضد ها از فشار توده آزادي عمل جناح) ج

پیروزي پی در پی یک ائتالف که منجر :  ائتالف انتخاباتی-2 شود؛ تشدید تضادها می
بشیریه،  (شود ي رقیب براي کسب قدرت میها گروهبه تعدیل مواضع ایدئولوژیک 

 در هاي گذار صلح آمیز به دموکراسی ترین پیش شرط بنابراین از مهم). 43-44: 1384
میان نخبگان سیاسی ) پیمان دموکراتیک(سطح کنشگران اجتماعی توافق و مصالحه 

میان نخبگان براي  1پیمان بنیادي. و سایر نیروهاي اجتماعی در جامعه است) احزاب(
همه :  پیمان فراگیر-1 :هاي متعددي نظیر صلح آمیز به دموکراسی داراي ویژگیگذار 

اي از  انجام مذاکراتی شامل مجموعه: مذاکره براي مذاکره -2 بازیگران فعال حاضر باشند؛
 اطمینان دادن به -3 ...توافقات به هم وابسته از جمله نظامی، رقابت، توزیع و مالکیت و

  ).8: 1990کارل، (ها است  طبقات حاکم سنتی مبنی بر احترام گذاشتن به منافع حیاتی آن
ستیابی به یک مشروعیت عمیق و گذار و تثبیت دموکراسی نیز مستلزم فرآیند د

ها معتقد  گسترده است که بر مبناي آن همه کنشگران سیاسی اعم از نخبگان و توده
زمانی که . ها است ترین شیوه براي جامعه آن باشندکه رژیم دموکراتیک بهترین و مناسب

ي مهم جامعه، نهادهاي سیاسی ها گروهساختارها و فرآیندهاي جدید نهادینه شوند و 
 دایاموند، ؛1373هانتینگتون، (مستقر را پذیرفته و از قواعد بازي دموکراتیک تبعیت کنند 

ها و الزامات گذار و تثبیت  در این معنا یکی از عناصر مهم براي گذار به رویه). 1999
 21 مورلینو. هاي اجتماعی است دموکراسی، مقبولیت گسترده دموکراسی در نزد توده

 که استحکام و پذیرش عمومی هنجارها و ساختارهاي استدالل کرده) 1995(
  شود و این تنها از طریق دو عامل ممکن است؛  دموکراتیک باعث تثبیت دموکراسی می
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  مدل نظري تحقیق
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این عوامل به دو صورت ). Morlino, 1995: 147(یکی از طریق وفاق و دیگري کنترل 
 تسلط احزاب بر جامعه و جامعه -2 مشروعیت گسترده دموکراسی -1: کنند بروز می

بین نخبگان با نخبگان و بین (کند که اگر مشروعیت دموکراسی  او استدالل می. مدنی
باال و تسلط حزبی ضعیف باشد، تثبیت و توافق نخبگان صورت ) اکثریت جامعه

گیرد  اگر مشروعیت پایین و تسلط حزبی قوي باشد، تثبیت حزبی صورت می. گیرد می
همان، (گیرد  دو عامل هر دو در سطح باال باشند، تثبیت دولتی شکل میو چنانچه 

بدین ترتیب در صورت فقدان پذیرش مشروعیت و مصالحه ناپذیري میان ). 161
ي اجتماعی، دموکراسی شکننده و تثبیت آن ها گروهي سیاسی و برخی ها گروهاحزاب و 

  .با چالش بزرگی روبرو خواهد شد
  

  فرضیات تحقیق
گی به منابع رانتی مانع از پاسخگویی و شفافیت دولت و تقویت وابست -

امکان گذار به دموکراسی و تعمیق   گاهآن، شود یم... ي اجتماعی مستقل وها گروه
 .ي دموکراتیک کمتر خواهد بودها هیرو

 توسعه نیافتگی اقتصادي و اجتماعی مانع از تخصیص برابر منابع اقتصادي و -
آن گاه امکان گذار به دموکراسی و ، شود یم... ی و اجتماعی وتوزیع برابر قدرت سیاس

 .ي دموکراتیک کمتر خواهد بودها هیروتعمیق 

ي روابط ها شبکهبسط ، ضعف جامعه مدنی مانع از تفویض قدرت اجتماعی -
آن گاه امکان گذار به دموکراسی و ، شود یم... اجتماعی و تقویت گفتمان انتقادي و

 .راتیک کمتر خواهد بودي دموکها هیروتعمیق 

فرهنگ سیاسی خودساالر مانع از تقویت اعتماد سیاسی و بسط عام گرایی  -
آن گاه امکان گذار به دموکراسی و ، شود یم... اخالقی و ظهور فردگرایی اخالقی و

 .ي دموکراتیک کمتر خواهد بودها هیروتعمیق 
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 هنجارهاي پایبندي به فقدان مقبولیت اجتماعی به دموکراسی مانع از -
آن گاه امکان گذار به دموکراسی و تعمیق ، شود یم... دموکراتیک و توجه مدنی و

 .ي دموکراتیک کمتر خواهد بودها هیرو

 و ها جناحمصالحه ناپذیري نخبگان سیاسی مانع از سازمان یابی احزاب و  -
به آن گاه امکان گذار ، شود یم... ي سیاسی و نظامی وها کشمکش و ها نزاعگسترش 

 .ي دموکراتیک کمتر خواهد بودها هیرودموکراسی و تعمیق 

  
  مفاهیم تعریف

یی که در این نوشتار براي سنجش دموکراسی در نظر گرفته شده ها معرف: دموکراسی
ي مدنی ها يآزاد -2 ییتکثرگراآزادانه و عادالنه و ،  انتخابات منظم-1 :ازاست عبارتند 

 فرهنگ -5 حاکمیت قانون -4ی دموکراتیک  مشارکت و رقابت سیاس-3 یاجتماعو 
  .سیاسی دموکراتیک
ها از معرف سهم  در این نوشتار براي تشخیص رانتیر بودن دولت: دولت رانتیر

 و GDPکل منابع طبیعی در درآمدهاي دولتی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی در 
  . استفاده شده استGDPدر  همچنین سهم مالیات

ها و اجتماعات  هایی نظیر آزادي تشکل  مدنی بر اساس معرفجامعه :جامعه مدنی
آزادي  (ها ، تکثر و آزادي احزاب، مشارکت مدنی، استقالل رسانه)نهادهاي مدنی(

  .، آزادي عقاید و همچنین مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است)مطبوعات
هایی  رفتوسعه اقتصادي و اجتماعی براساس مع:  اجتماعی–توسعه اقتصادي 

نظیر تولید ناخالص سرانه، درآمد سرانه ناخالص ملّی، شاخص ترکیبی توسعه انسانی، 
  .جمعیت زیر خط فقر، میزان بیکاري و ضریب جینی، مورد بررسی قرار گرفته است

هایی که در این نوشتار براي فرهنگ سیاسی در نظر گرفته  معرف :فرهنگ سیاسی
احترام به حقوق ا، ه گروه قوق اقوام و مذاهب و سایر احترام به ح:شده است عبارتند از
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فردیت و احترام به حقوق سیاسی افراد، حمایت از حقوق مالکیت، مشارکت مدنی، 
   .آزادي عقاید و باورها  و و اجتماعاتها انجمنبرابري جنسیتی، اعتماد اجتماعی، آزادي 

طالعه از معرف براي بررسی این متغیر در کشورهاي مورد م: مصالحه ناپذیري
  .نخبگان از هم گسیخته براساس گزارش بنیادي براي صلح استفاده شده است

براي بررسی این متغیر درکشورهاي مورد مطالعه از معرف : مقبولیت دموکراسی
  .ي جهانی استفاده شده استها ارزشمقبولیت دموکراسی براساس گزارش پیمایش 

  
  روش پژوهش
، در این روش. روش پژوهش تحلیل تطبیقی است، پژوهش این مسئلهبنابر بر الزامات 

در تحلیل توصیفی هدف عمده مطالعه . تحلیل توصیفی و تبیینی حضور همزمان دارند
ي تجربی در میان واحدهاي تحلیل است و در تحلیل تبیینی که ها دادهچگونگی توزیع 
 غیاب شروط  همراه با حضور و، واقعه مورد پژوهش،شود یمسعی ، علت کاوانه است

موردهاي مورد ). 1387، ساعی(شود علّی در سطح واحدهاي کالن اجتماعی تحلیل 
شامل برخی از ، )واحد اجتماعی کالن( ملّت –مطالعه در این پژوهش در سطح دولت 

بحرین و لیبی است که در چند ، تونس، یمن، کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نظیر مصر
 که سرنگونی یا اند کردهی خواهانه ایی را تجربه ي دموکراسها جنبشسال اخیر 

، در روش تطبیقی. ي اقتدارگرا را در پی داشتندها میرژ) صوري(اصالحات سیاسی 
 تا علل واقعه رندیگ یمموردها براساس مفاهیم برگرفته از تئوري مورد مقایسه قرار 

قی کیفی برعکس تحلیل تطبی. توضیح داده شود و به نوعی خود تئوري نیز آزمون گردد
یکی از . مبتنی بر جبر بولی است، روش شناسی آماري که بر جبر خطی استوار است

نقاط مثبت جبر بولی جست و جوي علیت عطفی چندگانه از طریق انواع ترکیبات 
هر علّتی جدا از علل ، در تحلیل بولی. منطقی ناظر بر حضور و غیاب شروط علّی است

بلکه همیشه در درون بافتی از حضور و غیاب سایر ، ندشو ینمدیگر در نظر گرفته 



   
  
  
  

  277  ...  تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در  

ي منطقی از ها گزارهبراي بازنمایی  همچنین. ردیگ یمشروط علّی مورد مشاهده قرار 
براي آزمون ). Ragin, 2000: 121 (شود یماستفاده ) ارزش(جدول صدق و کذب 

 براي .ده شده استتئوري و یافتن ترکیبات علّی عطفی نیز از نرم افزار جبر بولی استفا
این چند منبع داده . هاي ثانویه استفاده شده است بررسی متغیرهاي تحقیق نیز از داده

هاي بانک جهانی، خانه آزادي، گزارش مربوط به  مجموعه داده: عمده عبارتند از
شکنندگی دولت، گزارش پیمایش ارزش جهانی و زمان مورد مطالعه براي شاخص 

، 2015-2000اجتماعی از سال  - و شاخص توسعه اقتصاديدموکراسی، دولت رانتیر
موکراسی د، شاخص مقبولیت 2015 –2005هاي مدنی از سال  جامعه و آزادي شاخص

  . بوده است2015-2010بازه  از و شاخص نخبگان از هم گسیخته
  

  ي توصیفی تحقیقها افتهی
 دموکراسی -1

  
 ي مربوط به دموکراسیها داده -1 جدول

دهاي رون  کشورها  سال
و  انتخاباتی

  تکثرگرایی

حاکمیت 
  قانون

مشارکت 
  سیاسی

فرهنگ 
سیاسی 

  دموکراتیک

ي ها يآزاد
  مدنی

  میانگین

  7/40  50  3/31  50  2/38  2/34  مصر
  5/45  59/5  5/52  9/38  1/37  4/33  لیبی
  4/34  7/14  50  50  4/27  30  یمن

  27  6/17  8/43  8/27  3/33  5/12  بحرین
  5/18  0/00  50  8/27  1/15  0/00  سوریه

  
2005  

-
2015  

  7/60  5/73  5/62  7/67  5/43  5/57  تونس
Freedomhouse.org & theodora.com (2005-2015) 
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 نظیر تکثرگرایی و روندهاي انتخاباتی، حاکمیت ها شاخصبا نگاهی به برخی 
ي ها سالي مدنی بین ها يآزادقانون، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و 

مصر ، )5/45(، لیبی )4/34 (من، ی)0/27 (نیبحر میان کشورهاي 2015 تا 2005
 دریافت که وضعیت و روند توان یمبه وضوح  )5/18(و سوریه ) 70/40(

 همواره ضعیف و شکنده ،ي انقالبی منطقهها جنبشي گیر شکلدموکراتیزاسیون پیش از 
سیاسی نیز ) صوري(ي اقتدارگرا و یا انجام اصالحات ها میرژبوده و پس از فروپاشی 

ي دموکراتیک امکان تحقق نیافته و شکست ها هیروگذار دموکراتیک به معناي تعمیق 
مورد (است ) 70/60(از میان کشورهاي مورد مطالعه تنها کشور تونس . خورده است

ي ها هیرو گفت بعد از فروپاشی رژیم اقتدارگراي بن علی توان یمکه ) منفی پژوهش
  1.استدي امکان پذیر شده گذار دموکراتیک تاحدو

                                                
- 0 -100ها نخست در بازه  هاي مورد استفاده و لزوم تلفیق آنها، داده به دلیل همگن نبودن بسیاري از شاخص 

همچنین در این نوشتار مالك حضور و عدم حضور تثبیت دموکراسی و سایر شروط علّی را . استاندارد شده است
 درصد بر عدم حضور شـرط علّـی و میـانگین    50 کمتر از به این معنا که میانگین. قرار دادیم  درصد 50میانگین  

  . درصد بر حضور شروط علّی داللت دارد50باالي 
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   و در تولید ناخالص داخلیها دولتمقایسه سهم منابع رانتی و مالیات در درآمد  -2
  

  و در تولید ناخالص داخلیها دولتمقایسه سهم منابع رانتی و مالیات در درآمد  -2جدول 

  بحرین مصر لیبی
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 سال

  
0/95 

  
0 

  
0/68 

  
48/48 

  
0/35 

  
66/13 

  
0/10 

  
12/11 

  
0/85 

  
0 

  
0/85 

  
42/13  

 

2000
-

2004 

  
0/90 

  
0 

  
0/75 

  
72/64 

  
0/45 

  
24/15 

  
0/13 

  
11/22 

  
0/85 

  
3/1 

  
0/77 

  
4/16 

2005
-  

2009 

  
0/85 

  
0 

  
0/72 

  
22/50 

  
0/40 

  
0/14 

  
0/10 

  
0/12 

  
0/80 

  
2/1 

  
0/75 

  
88/10 

2010
-  

2014  
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  -2ادامه جدول 
  سوریه تونس یمن
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- 
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0/10 
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- 

  
54/17 

  
- 

  
0/26  

 

2000
–  

2004 

  
0/83 

  
0 

  
0/66 

  
38/32 

  
0/10 

  
42/19 

  
0/14 

  
72/7 

  
- 

  
30/14 

  
- 

  
53/28 

2005
-  

2009 

  
0/74 

  
0 

  
0/56 

  
0/27 

  
0/8 

  
5/20 

  
3/12 

  
72/6 

  
- 

  
0 

  
- 

  
0 

2010
-  

2014  

  
نشان دهنده سهم منابع طبیعی در درآمدهاي دولت و تولید ناخالص  2جداول 

کل صادرات و همچنین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی هر یک از ، داخلی
درحالی که سهم منابع طبیعی در درآمد دولت و تولید . کشورهاي مورد مطالعه است

 تا 60لیبی به طور متوسط بین ، یمن، ناخالص داخلی و کل صادرات کشورهاي بحرین
 درصد 10 به طور متوسط کمتر از ها آن درصد و سهم مالیات در تولید ناخالص 80

ي رانتی تلقی ها تدول این کشورها را وابسته به درآمدهاي رانتی یا توان یم باشد یم
همچنین سهم منابع رانتی حاصل از صادرات نفت در تولید ناخالص داخلی . کرد
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باید متذکر شد که بخش اعظم منابع دولت سوریه از . سوریه بیش از سهم مالیات است
سهم منابع طبیعی در . شود یمتأمین  ي مالی برخی کشورهاي منطقهها کمکطریق 

تونس به طور متوسط ، ی و کل صادرات کشورهاي مصردرآمد و تولید ناخالص داخل
درآمد شخصی و مالیات بر درآمد (همچنین سهم مالیات . باشد یم  درصد15کمتر از 

در درآمدهاي دولتی و تولید ناخالص سرانه بیش از سهم منابع طبیعی در ) ها شرکت
 دولت اگرچه سهم منابع طبیعی نظیر نفت و گاز درآمدهاي. کشورهاي مذبور است

اما باید توجه داشت که درآمدهاي ، مصر کمتر از سایر کشورهاي مورد مطالعه است
. بخشد یم که به دولت خصلت رانتی یا شبه رانتی شود یمی تأمین یدولتی مصر از راهها

روي انسانی شاغلی است که در کشورهاي خارجی کار نی،  این منابعنیتر مهمیکی از 
 هر ساله به طور متوسط 2014 تا 2010ي ها سال که بین ندشو یمکنند و وارد کشور  می

بخشی دیگر از درآمدهاي . ندا  میلیارد دالر براي دولت درآمد زایی کرده10بالغ بر 
. شود یمتأمین )  میلیارد دالر8/10ساالنه در حدود (از طریق صنعت جهانگردي  دولت

یکی  ) میلیارد دالر5/4النه سا(هاي عبوري از کانال سوئز  عالوه بر این عوارض کشتی
ي مالی برخی ها کمک همچنین .دیگر از منابع تأمین کننده درآمدهاي دولت است

عربستان سعودي و کویت و امارات متحده عربی و ایاالت ، نظیر قطر ي منطقهها دولت
  . منابع تأمین کننده درآمدهاي دولت مصر استنیتر مهممتحده از 
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   اجتماعی– توسعه اقتصادي-3
  

   اجتماعی–هاي مربوط به میزان توسعه اقتصادي   داده-3جدول 
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  -3ادامه جدول 

  
United Nations Development Program & The World Factbook & data: world bank (2000-2014)  

  
 اجتماعی کشورهاي مورد مطالعه بین –ي توسعه اقتصاديها شاخصبررسی 

شاخص ترکیبی ، درآمد سرانه ملّی،  نظیر تولید ناخالص سرآنه2014 تا 2000ي ها سال
بیکاري و میزان  میزان، )شاخص نابرابري اجتماعی(ضریب جینی ، توسعه انسانی

 ترین  که کشورهایی نظیر یمن در پاییندهد یمنشان  گذاري مستقیم خارجی سرمایه
ي اقتصادي ها ص شاخهمچنین.  اجتماعی قرار دارند–سطح توسعه یافتگی اقتصادي

 که این کشورها توسعه اقتصادي دهد یم نشان تونس و سوریه، مصر، کشورهاي لیبی
در میان . اند افتهین و به عبارت دیگر به لحاظ اقتصادي توسعه اند داشتهبسیار اندکی 

ا میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی و +کشورهاي مورد مطالعه تنها کشور بحرین ب
با وجود اتکا آن ، مچنین درآمد سرانه ملی باال و میزان بیکاري اندكتوسعه انسانی و ه

به درآمدهاي نفتی نسبت به سایر کشورها از توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادي 
  .بیشتري برخوردار است
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  جامعه مدنی -4
 

 ي مربوط به جامعه مدنیها داده -4جدول 
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16/22 0/50 0/25 

  
50/25 

 

5/21 16/29 
  

 بحرین

33/33  
  

  
33/33 

  
5/37 
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66/85 33/83 
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16/61  0/50 33/33 2/52 16/26 66/14 
  
 یمن

0/17  0/34 26/31 0/20 35/11 55/11 
  
 لیبی

50/39  33/35 0/17 50/15 0/17 66/16 
  

  سوریه
Freedomhouse.org / Divergence And Decline (2010-2015)  
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ي ها تشکلي جامعه مدنی نظیر آزادي اجتماعات و ها شاخص بررسی میانگین 
استقالل ، مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی، آزادي عقاید و افکار، سیاسی و اجتماعی

در بین کشورهاي مصر  مشارکت سیاسی و تکثر وآزادي احزاب،  و آزادي بیانها رسانه
چه پیش از ) 66/39(و یمن ) 97/28(بحرین ، )49/23(سوریه ، )86/20(لیبی ، )27/34(

بر این واقعیت داللت دارد که ،  آني انقالبی بهار عربی چه پس ازها جنبشي گیر شکل
نسبت ) 19/82(جامعه مدنی در این کشورها بسیار ضعیف و غیر فعال است و تونس 

  .به کشورهاي فوق از جامعه مدنی قوي و فعالی برخوردار است
  
  فرهنگ سیاسی دموکراتیک -5

 فرهنگ سیاسی ي مربوط بهها داده -5جدول 
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 بحرین 0/63  0/25 5/55 0/72 0/27 0/25 0/45 16/22

 مصر 0/50 5/37 16/72 2/55 0/50 5/37 0/39  33/33

 تونس 0/57 83/70 16/72 7/57 0/70 16/79 18/72  0/95

 یمن 0/38 66/41 0/40 7/53 0/50 33/33 0/28  16/61

0/27  0/36 26/31 0/33 NA% 0/28 33/33 0/32 لیبی 

0/39  0/55 0/17 0/33 NA% 0/51 0/59 0/43 سوریه  
Heritage foundation & Freedom house & Free the world & Fraser Institute (2010-2015)  
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ي فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین کشورهاي مورد ها شاخصبررسی میانگین 
،  درصد56/46مصر با ،  درصد83/41کشورهاي بحرین با که  دهد یممطالعه نشان 

 درصد از فرهنگ سیاسی دموکراتیک 51/31لیبی با ، 23/43یمن با ، 42/42سوریه با 
 درصد از فرهنگ سیاسی 75/72نس با بالعکس کشور تو. باالیی برخوردار نیستند

  .دموکراتیک نسبتاً باالیی برخوردار است
  

   مقبولیت دموکراسی-6
  ي مربوط به مقبولیت دموکراسیها داده -6جدول 

 کشورها بحرین تونس لیبی مصر یمن سوریه

0/47 40/60 80/74 0/61 60/66 30/27 2010-2014 

World Values Survey Wave 6: 2010-2014  
  

 نشان دهنده میزان مقبولیت و اهمیت دموکراسی از نظر مردم در 6جدول 
دموکراسی به مثابه یک نظام .  است2014 تا 2010ي ها سالکشورهاي مورد مطالعه بین 

از کمترین میزان مقبولیت و ) 0/27 (نیبحرسیاسی و روش حاکمیت در بین مردم 
تونس ، )0/75(مصر  مردم در حالی که به ترتیب در بین، اهمیت برخوردار است

دموکراسی از مقبولیت و اهمیت نسبتاً بیشتري ) 0/60(و یمن ) 0/61(لیبی ، )0/67(
  .برخوردار است

  
  )نخبگان ازهم گسیخته(نخبگان  مصالحه ناپذیري -7

ي سیاسی که پیش ها يبند و جناح ها گروهتوافق و مصالحه بین نخبگان سیاسی و سایر 
ي ها جنبشراسی است در هیچ یک از کشورهایی که شاهد دموک شرط گذار و تحکیم

یمن و بحرین صورت نپذیرفت و تنها در ، لیبی، مصر:  نظیراند بودهسیاسی و مدنی 
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نخستین . میا بودهکشور تونس شاهد مصالحه و توافقی ملّی میان نیروهاي سیاسی 
ی مبارك انتخابات ریاست جمهوري در مصر پس از سرنگونی رژیم اقتدارگراي حسن

 ها برالیل(ي سیاسی ها يبندبین جناح  ي گاه خشونت آمیزها يریدرگ و ها تنشدر میان 
این اختالف بر سر تدوین قانون اساسی به اوج خود .  برگزار شد)و اخوان المسلمین

 ارتش علیه ریاست جمهوري کودتا کرد و سپس به سرکوب ها يریدرگبا ادامه . رسید
در لیبی بین .  پرداختها برالیل و محافظه کار و حتی خشونت بار نیروهاي سنتی

مصالحه و توافقی به دلیل برخی ، نیروهاي سنت گراي اسالمی و سایر نیروهاي سیاسی
صورت نگرفت که این امر زمینه ساز تنش و جنگ داخلی ... ي ایدئولوژیک وها تفاوت

سر تدوین قانون اساسی بر  در بحرین نیز بین انقالبیون و طبقه حاکم. در آن شده است
مصالحه ایی صورت نگرفت و طبقه حاکم با کمک ...  وها ينابرابرو رفع تبعیض و 

به سرکوب خشونت بار ....  متحده عربی و امارات، نظامی کشورهاي عربستان سعودي
در یمن نیز هیچ مصالحه و توافقی بین نیروهاي حوثی . نیروهاي انقالبی پرداخته است

، ي اجتماعیها ضیتبعایش مشارکت سیاسی در ساخت قدرت و رفع که خواهان افز
 این امر ، کهي و سیاي بودند و طبقه حاکم یعنی دولت منصور هادي انجام نشداقتصاد

   .فراهم کرده استرا بروز جنگ در یمن  زمینه الزم براي
  
  ي تبیینی تحقیقها افتهی

قی از روش جبر بولی در تحلیل تطبی، همچنان که در بحث روش پژوهش گفته شد
تشکیل ) شروط( در روش جبر بولی ابتدا جدولی از موارد و مفاهیم. شود یماستفاده 

موارد پژوهش ما .  که هدف آن بازنمایی ترکیبات علّی منطقی ممکن است،شود یم
حضور و غیاب . باشد یمسوریه و تونس ، بحرین، لیبی، یمن، شامل شش کشور مصر
. ي تجربی موارد پژوهش صورت گرفته استها دادهتئوري و مفاهیم براساس مفاهیم 
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 پژوهش در نظر گرفته مسئله براي 1یمنفدر این نوشتار کشور تونس به عنوان موردي 
  .شده است

   جدول ارزش بولی-8جدول 
عدم گذار 

  دموکراسی به
مصالحه 
 ناپذیري
  نخبگان

فقدان 
مقبولیت 
  دموکراسی

فرهنگ 
سیاسی غیر 
  دموکراتیک

نیافتگی توسعه 
 –اقتصادي 
  اجتماعی

ضعف 
جامعه 
  مدنی

دولت 
  موردها  رانتیر

  مصر  1  1  1  1  0  1  1
  لیبی  1  1  1  1  0  1  1
  بحرین  1  1  0  1  1  1  1
  یمن  1  1  1  1  0  1  1
  سوریه  1  1  1  1  1  1  1
  تونس  0  0  1  0  0  0  0

  مورد منفی
  

ضعف ، Aبراي نشان دادن مفاهیم مورد مطالعه نظیر حضور دولت رانتیر از حرف 
، قرهنگ Cحروف  اجتماعی از –توسعه نیافتگی اقتصادي، Bجامعه مدنی از حرف 

، عدم E، مصالحه ناپذیري نخبگان از حرف Dسیاسی غیر دموکرتیک از حرف 
گذار به دموکراسی   و در نهایت براي نشان دادنHاز حرف  مشروعیت گسترده

  .میا نموده استفاده Fحرف دموکراسی از 
ي پژوهش و مطابق با قواعد جبر بولی الگوي علّی زیر به دست ها افتهبراساس ی

  :دیآ یم
  

                                                
-هر موردي که داراي یکی از متغیرهاي مستقل باشد اما نتیجه در آن دیده   در روش جبر بولی مورد منفی به

  ).1994ماهونی، (شود  نشود اطالق می
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  سازگاري  پوشش خاص  پوشش خام  ترکیب علّی
ABCDE 0/80  0/60  1  

  مصر، لیبی، یمن، سوریه: موارد
ABDEH 0/40  0/20  1  

  سوریه، بحرین: موارد
  1: ضریب سازگاري مدل 1: ضریب پوشش مدل

F = ABCDeH + ABCDeH + ABcDEH + ABCDeH + ABCDEH  
  

به منظور ساده سازي و تقلیل پیچیدگی ترکیبات شروط علّی از قاعده کمینه 
  F=ABCDE + ABDEH.سازي بولی استفاده شده است

براساس این معادله بولی گذار به دموکراسی در میان کشورهاي مورد مطالعه رخ 
منابع زیر زمینی یا (ی رانتی  وابسته به منابع خارجها دولتدرآمدهاي :  اگردهد ینم

در سطح پایین » و«از جامعه مدنی ضعیفی برخوردار باشد  »و«باشد ) ي مالیها کمک
داراي فرهنگ سیاسی خودساالر یا غیر » و« اجتماعی قرار گرفته باشد –توسعه اقتصادي

همچنین هیچ نوع مصالحه و توافقی میان نخبگان سیاسی وجود » و«دموکراتیک باشد 
ي وابسته به منابع رانتی، ها دولت یمن و سوریه ،مصر، لیبی براي موردهاي .ته باشدنداش

جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودساالر و توسعه نیافتگی اقتصادي و 
» یا «. شروط الزم براي عدم تثبیت دموکراسی بوده است،مصالحه ناپذیري نخبگان

منابع زیر زمینی یا (نابع خارجی رانتی  وابسته به مها دولت که درآمدهاي یوقت
داراي فرهنگ » و«باشد از جامعه مدنی ضعیفی برخوردار » و«باشد ) ي مالیها کمک

همچنین هیچ نوع مصالحه و توافقی میان » و«سیاسی خودساالر یا غیر دموکراتیک باشد 
راسی ي اجتماعی براي دموکها تودهدر نهایت » و«باشد نخبگان سیاسی وجود نداشته 

در این جا اتکا دولت به درآمدهاي .  مشروعیتی قائل نباشند،به مثابه یک نظام سیاسی
رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک و خودساالر و 
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ي بحرین شرط موردهامصالحه ناپذیري نخبگان و فقدان مشروعیت دموکراسی براي 
ی نه شرط الزم و نه کافی براي عدم تثبیت  اجتماع–الزم و توسعه نیافتگی اقتصادي

 براي وضعیت معکوس استفاده توان یمدر ادامه از قانون دمورگان هم . دموکراسی است
  . رخ دهدتوانسته یمکدام شرایط در گذار به دموکراسی  کرد، به این معنا که یعنی

  
  سازگاري  پوشش خاص  پوشش خام  ترکیب علّی

Abdeh 1  1  1  
  تونس: مورد

  
راساس این معادله بولی گذار دموکراسی در میان کشورهاي مورد مطالعه رخ ب

هنگامی که جامعه مدنی » یا« وابسته به منابع خارجی نباشند ها دولتدرآمد :  اگرداد یم
ي مردمساالرانه و ها ارزشفرهنگ سیاسی حاکم مبتنی بر  »یا«فعال و پویایی داشته باشد 

 دموکراسی به مثابه یک نظام یا روش از مشروعیت زمانی که» یا«دموکراتیک باشد 
ي سیاسی توافق ها يبنددر شرایطی که میان نخبگان و جناح » یا«باالیی برخوردار باشد 

، ردیگ یمبراین اساس کشور تونس در این معادله قرار . و مصالحه ایی صورت گیرد
  جامعه مدنی نسبتاًچراکه درآمدهاي دولت به منابع رانتی یا خارجی وابسته نیست، از

ي دموکراسی است و ها ارزشي برخوردار است، فرهنگ سیاسی حاکم مبتنی بر ا يقو
این که دموکراسی از مقبولیت باالیی در نزد مردم برخوردار بوده است و در نهایت این 

هرچند که توسعه . که میان نخبگان توافق و مصالحه سیاسی صورت گرفته است
شرط الزم و نه کافی براي گذار موفق به دموکراسی براي مورد اجتماعی نه  -اقتصادي

  .تونس بوده است
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  گیري بحث و نتیجه
سقوط رژیم سلطانی  (یبیلي اعتراضی در ها جنبش نتایج سیاسی متفاوت با وجود

سقوط دیکتاتوري عبداهللا صالح و منصور هادي و سپس  (منی، )قزافی و جنگ داخلی
ثباتی  سقوط رژیم حسنی مبارك و در ادامه کودتا و بی(مصر ، )جنگ داخلی و خارجی

گذار نسبتاً (تونس و ) سرکوب شدید جنبش (نیبحر، )سیاسی و بازتولید اقتدارگرایی
که با اهدف نسبتاً مشابهی نظیر برقراري حاکمیت قانون و تدوین قانون اساسی ) موفق

...  تبعیض و نابرابري وي سیاسی و اجتماعی و رفعها يآزاددموکراتیک و دستیابی به 
نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش نیست که چرا برخی از این ، شکل گرفت

بلکه ، این که چرا به نتایج سیاسی متفاوتی منجر شدند  شکست خوردند و یاها جنبش
این بوده که به طور کلّی چرا امکان گذار دموکراتیک در این جوامع میسر نشد؟ به دنبال 

 - در سطح کالن و خُرد–ییها سمیمکاناز طریق چه ،  دیگر چه عواملیبه عبارت
؟ براي گام نهادن در مسیر ه استگذار این جوامع به سمت دموکراتیزاسیون شد مانع

 مانعی ها آنیی نیاز داشتند که فقدان ها شرطاین جوامع به چه پیش ، دموکراتیزاسیون
 چرا فقط تونس در حال حاضر جدي بر سر راه دموکراتیزه شدن این جوامع شد؟

توانست در مسیر دموکراتیزاسیون و گذار نسبتاً موفق به دموکراسی گام نهد؟ براین 
ي ها هینظر در ابتدا به واکاوي مسئلهاساس نوشتار حاضر در مقام یافتن راه حل تئوریک 

  .پرداخت) کنشگران و نخبگان(خُرد و ) ساختار(کالن دموکراتیزاسیون در دو سطح 
هاي وابسته به  دولتکه استدالل شد ... س و لوسیانی واا استناد به تئوري رب

هاي وابستگی سازي جامعه، اِعمال اقتدار و نوسازي  درآمدهاي رانتی از طریق مکانیسم
صورتبندي هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ) شبه مدرنیزاسیون (صوري

راکم قدرت سیاسی را ممکن و در نتیجه آورند که ت خاصی را در جامعه به وجود می
براساس . شود هاي دموکراتیک می مانع از گذار موفق به دموکراسی و تعمیق رویه

هاي لیپست و ونهانن، استدالل شد که توسعه اقتصادي و اجتماعی، از طریق  تئوري
ي گیر شکلتفویض قدرت اقتصادي و اجتماعی و تخصیص برابر منابع و در نهایت 
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هاي دموکراتیک ممکن  گذار و تثبیت رویه) طبقه متوسط(تماعی مستقل طبقه اج
هاي دموکراتیک مورد  در ادامه نقش جامعه مدنی در بسط و تقویت رویه. شود می

به میزانی که جامعه مدنی ضعیف باشد، تمرکز منابع بررسی قرار گرفت و مدعی شدیم 
اکم قدرت، دولت به سرکوب در نتیجه این تر. شود تر می قدرت بیشتر و دولت قوي
پردازد و با تالش براي حامی پروري و شکل دهی به طبقات  گسترده نهادهاي مدنی می

از یک سو امکان توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی در  )پایگاه سازي(اجتماعی جدید 
اي شده را جایگزین نهادهاي مدنی و  هاي ذره جامعه را غیرممکن و از سوي دیگر توده

 ،همچنین استدالل شد که نظم سیاسی دموکراتیک و تثبیت روندهاي آن. کند می احزاب
فرهنگ سیاسی از طریق بسط عقالنیت . مسبوق بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک است

ي ها ارزشانتقادي و رابطه گفتمانی اخالقی، نوعی فردگرایی اخالقی متناسب با 
القی دموکراسی را پایه ریزي را تقویت و شاکله اخ...) تساهل و مدارا و(دموکراسی 

همچنین استدالل شد که در صورت عدم توافق پذیري و مصالحه احزاب و . کند می
جامعه بر استقرار ساختارها و هنجارهاي دموکراسی که به نوعی مقدم بر  سایر اعضاي

براساس نظریه .  تثبیت دموکراسی رخ نخواهد داد،فرهنگ سیاسی دموکراتیک است
هاي سیاسی براي  نخبگان و جناح بندي ها و استدالل کردیم، زمانی که توده... مورلینو و

دموکراسی مشروعیت عمیق و گسترده قائل نباشند گذار به دموکراسی امکان پذیر 
  .نخواهد بود

ي مورد بررسی در این نوشتار توان ها يتئور که دهد یمي تحقیق نشان ها افتهی
چنانچه نتایج تحلیل تطبیقی کیفی براي موردهاي . اند  این پژوهش را داشتهمسئلهتبیین 

 که عدم وابستگی دولت به منابع رانتی، جامعه مدنی دهد یممصر، لیبی و یمن نشان 
فعال و پویا، حاکمیت فرهنگ سیاسی دموکراتیک و توسعه یافتگی اقتصادي و مصالحه 

ان چنین  شروط الزم براي گذار به دموکراسی بوده است که فقد،پذیري نخبگان
همچنین . شروطی مانع از گام نهادن این جوامع در مسیر دموکراتیزاسیون شده است

نتیجه تحلیل تطبیقی کیفی نشان داد که اتکا دولت به درآمدهاي رانتی، جامعه مدنی 
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ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودساالر و مصالحه ناپذیري نخبگان 
ي بحرین شرط الزم و توسعه نیافتگی موردهااي و فقدان مشروعیت دموکراسی بر

در .  اجتماعی نه شرط الزم و نه کافی براي عدم گذار به دموکراسی است–اقتصادي
نهایت نتایج تحلیل در پاسخ به این پرسش که در میان کشورهایی که جننبش هاي 

فقی را به  چرا فقط تونس توانست گذار دموکراتیک نسبتاً مواند کردهاعتراضی را تجربه 
 درآمدهاي دولت به منابع رانتی یا خارجی وابسته -1 : کهدهد یم نشان ،دست آورد

 فرهنگ سیاسی حاکم -3است ي برخوردار ا ي قو از جامعه مدنی نسبتاً-2است نبوده 
دموکراسی به مثابه ساختار و روشی سیاسی از  -4ي دموکراسی است ها ارزشمبتنی بر 

ي اجتماعی برخوردار بوده است و در نهایت این که میان ها وده تمقبولیت باالیی در نزد
  .نخبگان توافق و مصالحه سیاسی بدون خشونت در جریان انقالب صورت گرفته است
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