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 گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه فرهنگ تحلیل مفهومی چند 
 

 1  سمیه پسندیده 

 *   2امیرمحمد حاجی یوسفی 
 3زاده سیدمحمدعلی حسینی 

 4حمیدرضا عزیزی 

 

 چکیده 
های عمددد ا مجدداجر  گرا به ویژه در میان لیبرال دموکراسی های مدیریت در جوامع کثرت بازنگری در روش 

گرایی شد. اگرچه کاربسددت الگددوی  گذاری جدیدی  حت عنوان چند فرهنگ پذیر منجر به ظجور سیاست 
قومی و چند فرهنگی ایجاد    ها بستر مناسبی را برای مدیریت در جوامع چند گرایی در این نظام چند فرهنگ 

گرای افراطی بددر  های ملی نموده، اما انتقادا ی از جمله کاهش انسجام ملی و هویت مشترک و برآمدن گروه 
-رد شده و در کنار این انتقادات، نقد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه کاربست مفجوم چند فرهنددگ آن وا 

های غیر دموکرا یک مانند روسیه که از ساختاری چند فرهنگی و چند قددومی برخوردارنددد،  گرایی در نظام 
ت نظریه چند  چگونه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفجومی است که در آن کاربس 

کشد. در این مقاله بددا  گرایی را در کشورهایی با ساخت سیاسی اقتدارگرایی هیبریدی به  صویر می فرهنگ 
بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفجوم اقتدددارگرایی هیبریدددی بدده ارائدده رویکددردی  لفیقددی بددا عنددوان  

وهش کاربست این مفجددوم در کشددورهای  های این پژ یافته مطابق  گرایی ابزاری« پرداخته شد.  »چندفرهنگ 
اقتدارگرا یا کشورهایی با رژیم اقتدددارگرای هیبریدددی ماننددد روسددیه نیددز امکددان پددذیر اسددت. در نتیجدده،  

گردد. برای این  گرایی بیشتر جنبه ابزاری دارد و عناصر دموکرا یک و اقتدارگرا هر دو مشاهده می چندفرهنگ 
گرایی و اقتدددارگرایی  شود با  وضیح مفجوم چندفرهنگ  الش می   کار از روش پژوهش قیاسی بجره برده و 

مفدداهیم رکددر شددده و مطال دده    ها در مورد روسیه پرداخته شود، سپس با استفاده از هیبریدی به کاربست آن 
گرایددی ابددزاری در  موردی به  کمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل  حلیلی جدید با عنددوان »چندددفرهنگ 

 . شود رای هیبریدی« ارائه می های اقتدارگ رژیم 
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 مقدمه

 اسددت، برخددوردار گوناگونی هایقومیت اقوام و  از که متکثر جوامع در سیاسی هاینظام

 ندداطق ملتلدد اقددوام و م میان ملی همبستگی ایجاد به نیاز بقاء و حفظ یکپارچگی برای

های قومی و د. در این راستا، از جمله اقدامات اساسی  دوین و اجرای سیاست ندار خود

هددای هددویتی، فرهنگددی و دینددی ها و جریددانالگوهای رفتاری موثر نسبت به اقوام، گروه

هددای اقددوام و گددروه میددان مناسددبی روابط و   امالت آنجا طریق از بتوان ملتل  است  ا

  .نمود برقرار دیگر سوی ازنیز  دولت  و اقوام و میان یک سو  از ملتل 

 وان ظرفیددت های غربی را میگذاری چند فرهنگی در میان لیبرال دموکراسیسیاست 

یک دولت برای برخورد موثر و کارآمد بددا  کثددر قددومی و فرهنگددی در داخددل مرزهددای 

قومیددت، نددژاد و   گرایی همه شجروندان را فارغ ازحاکمیتی خود   ری  کرد. چندفرهنگ

داند و مددانع محرومیددت های شجروندی سجیم میغیره به طور برابر در حقوق و مسئولیت 

-ها و فرهنگها از منافع شجروندی شده و قائل بر به رسمیت شناختن اقلیت برخی گروه

برخی کشورها مانند استرالیا، کانددادا و آمریکددا بددرای مدددیریت  نددو  های ملتل  است.  

اند و  ددا حددد گرایی استفاده نمودهی در کشور خود از رویکرد چندفرهنگقومی و فرهنگ

مشددکالت ناشددی از گرایددی هددای چندددفرهنگاند از طریق سیاسددت نسبتا مطلوبی  وانسته

های مددذهبی را مدددیریت کننددد. های قومی و اقلیت مجاجرت و همچنین اعتراضات گروه

سددپتامبر حرکتددی رو  11از حادثه  گرایی به عنوان یک سیاست عملی  ا پیشچند فرهنگ

به جلو و موفقیت آمیز داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر دو راهددی 

های مدددنی قددرار نداشددتند، امددا در کنددار انتلاب میان امنیت ملی و   جد دیرینه به آزادی

ها عتمادیاها، بیبسیاری از دستاوردهای موفق آن برخی انتقادات مانند  شدید خصومت 

از سوی منتقدین به چالش کشیده شددد. ب بددار ی، نظریدده و دیگر موارد به آن وارد شد و  

رغم رابطه آن با لیبرالیسم در کنار دستاوردهای ثمربلش خددود در گرایی علیچندفرهنگ

کشورهای اروپایی و آمریکایی با انتقادات و در مواردی با شکسددت همددراه بددوده اسددت. 

هایی اسددت گرایی بیشتر جنبه هنجاری دارد و بیان کننده امکاند فرهنگب الوه، نظریه چن

ای از شددرایط که برای کنش سیاسی در کشورهای چند فرهنگی وجددود دارد و مجموعدده

هایی که کشورها را وادار بدده ها و یا علت کند. اما در پاسخ به چراییمطلوب را   یین می
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دان دقیق نیست و برای درک و فجددم آنجددا نماید چنهای مشلص میا لار برخی سیاست 

 نیاز به  بیین ساز و کارهای علّی است.

ها و ادیان است و ایددن ها، فرهنگروسیه یک جام ه چند فرهنگی با  نو  بارز هویت 

هددای چنددد شرایط به عنوان مبنایی برای پددذیرش و اجددرای عملددی  صددمیمات و برنامدده

مبنددای ایددن  صددمیم ایددن  قرار گرفت. 1990ها در دهه گرایی در برخی جمجوریفرهنگ

 گرایددیهای محوری چندددفرهنگها و درخواست  صور بود که به رسمیت شناختن اقلیت 

کند کدده فراینددد دمددوکرا یزه شدددن در روسددیه از طریددق ایجدداد  واند فرصتی را ایجاد  می

ردد های ملتل  اقلیت از عمق بیشتری برخوردار گدد نجادهای مدنی جدید از جمله گروه

پلورالیسددم فرهنگددی امددا بددا ایددن حددال، ای با اقدامات اقتدارگرایانه ایجاد نماید.  و موازنه

گددذاران نظریدده موجود در این کشور به عنوان یک ارزش اجتماعی مستقل آنقدر که بنیان

گرایی ادعا دارند،  وانایی ایجاد یک محیط اجتماعی مطلددوب، دموکرا یددک و چندفرهنگ

برخددی  حددل مشددکالت جام دده روسددیه را ندددارد و منجددر بدده بددروزبدون   ارض برای  

 های  قابلی و کنترلی شدید شده است.سیاست 

هددای گرایددی ابددزاری در رژیددمموضو  پژوهش حاضر  حلیددل مفجددومی چندددفرهنگ

اقتدارگرای هیبریدی با مطال ه موردی فدراسیون روسیه اسددت. بددر ایددن اسددا  سددوالی 

هددای غیددر گرایددی در نظددامربسددت نظریدده چندددفرهنگشود مبنی بددر اینکدده کامطرح می

دموکرا یکی که از ساخت اجتماعی چند فرهنگی و ساخت سیاسی اقتدددارگرا برخددوردار 

-گددردد کدده چندددفرهنگهستند به چه  ر یبی خواهد بود؟ در پاسخ این فرض مطرح می

ر دارد، گرایی در دولتی که هم عناصددر اقتدارگرایاندده و عناصددر دموکرا یددک را در اختیددا

بیشتر جنبه ابزاری داشته و ضرور ی در پذیرش را ددی ایددن مفجددوم نیسددت و بدده عنددوان 

شددود. اینطددور بدده ابزاری در دست دولت به منظور حفظ انسجام و بقاء از آن استفاده می

های سیاسی غیر دموکرا یک به  نجایی پاسلگو گرایی در نظامرسد که چندفرهنگنظر می

گرایددی منجددر بدده بددروز هددای چندددفرهنگود دارد که برخی مولفهنیست و این گمانه وج

ها شددده و بدده گاهی  قابلی نسبت به برخی اقلیت   های چندگانه   املی، کنترلی وسیاست 

یابد. بر ایددن اسددا ، هدددف این دلیل برای  کمیل آن وجود مفاهیم دیگری ضرورت می

م »اقتدارگرایی هیبریدی« به ارائه این است که با بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفجو 
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مفجددوم »اقتدددارگرایی  گرایددی ابددزاری« بپددردازیم.رویکردی  لفیقی با عنوان »چندددفرهنگ

دهد کشوری مانند روسیه را بدده عنددوان یددک هیبریدی« مفجوم مناسبی است که اجازه می

یددی را گراهای دموکرا یک مانند چنددد فرهنددگدولت اقتدارگرا  وصی  کنیم که مکانیسم

کنددد و از سددوی دیگددر بدون داشتن یک بنیان دموکرا یددک واق ددی در داخددل اجددرا مددی

نماید. برای این کار از روش پژوهش قیاسی بجره های اقتدارگرایانه خود را حفظ میجنبه

گرایددی و اقتدددارگرایی هیبریدددی بدده بریم ی نی نلست با  وضیح مفجوم چندددفرهنگمی

کنیم با اسددتفاده از  جددارب پردازیم و سپس  الش میه میکاربست آن ها در مورد روسی

 به دست آمده به  کمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل نسبتا جدید ارائه نماییم. 

 

 سابقه تحقیق -1

هددای اقتدددارگرای گرایددی ابددزاری در رژیددمارائه چارچوب مفجومی با عنوان چندددفرهنگ

شود. برخی مقاالت و  حقیقات در وب میهیبریدی مانند روسیه کاری کامال جدید محس

 کنیم  ا این ادعا را اثبات نمائیم.موضو  مقاله را در ادامه مرور میباب  

شناسددی داخلددی و گرایددی در فرهنددگای به نام »مشکالت چندددفرهنگاولین اثر مقاله

هددای ( اسددت کدده بدده بررسددی ویژگددی201۷)2به قلم الکساندر نسددتروف  1علوم سیاسی«

گرایی که در زندددگی سیاسددی مدددرن و ادبیددات  لصصددی اسددتفاده دفرهنگاصطالح چن

گرایددی مرسددوم،   بیددر کند در کنددار مفجددوم چندددفرهنگشود، پرداخته و استدالل میمی

گرایددی سددنتی نیددز وجددود دارد کدده  حت عنوان چندفرهنگ  گراییدیگری از چندفرهنگ

و فرهنگددی اسددت و بددرعکس   ای را ی در بسیاری از جوامع با ساختار چند قددومیپدیده

کشورهای اروپایی که سیاستی چندان موفق نبوده، در چنین کشورهایی منجددر بدده ثبددات 

( اسددت 201۶)3اجتماعی بیشتر شده است. اثر ب دی در این زمینه پددژوهش نددادژدا لبدددوا

پذیر است؟ روابددط بددین فرهنگددی در گرایی در روسیه امکان حت عنوان »آیا چندفرهنگ

 
1. Проблемы мультикультурализма в отечественной культурологии и 

политологии- Problems of multiculturalism in domestic cultural studies and political 

science 

2. Nesterov Alexander  

3. Nadezhda Lebedeva 
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هددا در که پژوهشی موردی پیرامون زندددگی اقلیددت قددومی رو   1آالنیا«-الیاوستیای شم

دهددد ها در اوستیای شمالی است و نتایج این پژوهش نشان مددیمیان اکثریت قومی اوسی

کنددد و گرایی، مدددارا و ادغددام متقابددل را  ددرویج میکه حمایت از ایدئولوژی چندفرهنگ

  رایی استوار است.گ روابط بین قومی بر اسا  اصول چند فرهنگ

 وان اشاره کرد مثل مقاله آرن رو س و های دیگری میهمچنین به مقاالت و پژوهش

 وانددد منجددر بدده ار بدداا بیشددتر افددراد (  حت عنوان »آیا اقتدارگرایی می201۵)2همکاران

کند اگددر در ایده اصلی این مقاله بیان می 3های قومی شود؟ مورد سنگاپور«خارج از گروه

فرهنگی را  أیید نمایند و از این طریددق یددک   اقتدارگرا به طور صریح  نو  و چند  جام ه

های منفی و البته طبی ی اقتدارگرایان هنجار اجتماعی جدید که در  ضاد مستقیم با نگرش

گیرد که منجر به پیوند بیشتر میان گروه اقلیت ها است، وض یتی شکل مینسبت به اقلیت 

کنددد کدده بددیش از پنجدداه بررسی نیز به کشور سنگاپور اشاره می  شود. برایو اکثریت می

گرایددی از سال دولت مت جد به  نظیم جام ه با  نو  قومیتی خود و  ددرویج چنددد فرهنددگ

 وان طریق انوا  اقدامات هوشمندانه و در عین حال نتیجه بلش بوده است. همچنین می

هددای ه: پیامدهای حاکمیتی رژیددمبه مقاله »دموکراسی بیش از حد مدیریت شده در روسی

المللی کارنگی اشاره نمود. نددیکالی پتددروف و منتشر شده  وسط بنیاد صلح بین  4 رکیبی«

های اقتدددارگرا کدده ( در  الشند  ا به این سوال پاسخ دهند که آیا دولت 2010)۵همکاران

اشددند؟  واننددد حکمرانددی خددوبی داشددته باند، میعناصر دموکراسی را در خود جای داده

نویسندگان با مطال ه استقرایی روسیه به عنوان یک رژیم هیبریدی پیشددرو و یددک مبتکددر 

دهنددد. مقالدده »روسددیه و  جربدده در این زمینه موضو  فددوق را مددورد بررسددی قددرار مددی

( بدده دالیددل و 200۵)۷نوشددته سددو النا دریابینددا ۶ملددال  و موافددق« گرایددی:چندددفرهنگ

دهنددد، پرداختدده اسددت. افقان این نظریه در روسیه ارائه میهایی که ملالفان و مو استدالل

گرایددی در روسددیه از رد چندددفرهنگ  دامنه نظرات در مورد مشروعیت کاربرد عملی ایده

 
1. Is multiculturalism in Russia possible? Intercultural relations in North Ossetia-Alania 
2. Arne Roets, Evelyn W. M. Au, Alain Van Hiel 
3. Can Authoritarianism Lead to Greater Liking of Out-Groups? The Intriguing Case of Singapore 

4. Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes 

5. Nikolai Petrov Masha Lipman Henry E. Hale 
6. Россия и опыт мультикультурализма: за и против- Russia and the experience of 

multiculturalism: Disagree and agree 
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 ا درخواست برای گسترش این مفجوم اساسددال لیبددرال و ایجدداد   "بیگانه"کامل این پدیده  

 یک دولت چند قومی است.

محوری این مقالدده و ارائدده  صددویری از یددک   همان گونه که مشلص است موضو 

گرایددی را در کشددورهایی بددا چارچوب مفجومی که در آن کاربست نظریدده چنددد فرهنددگ

هددای فارسددی، ساخت سیاسی اقتدارگرای هیبریدی نمایان نماید در مناب ی کدده بدده زبددان

شددود و خددال  حقیقددا ی کددامال انگلیسی و روسی جستجو شد به هیچ عنوان یافددت نمددی

گرایددی و یددا کار است. هر چند برخی مقاالت و  حقیقات به کمک نظریه چندفرهنگآش

اقتدارگرایی بویژه در مورد روسیه صورت گرفته ولی هیچ کدددام از ایددن آثددار بدده بحدد  

 نجددا بدده بررسددی اند. از سویی، این مقاله نهنظری و ارائه یک چارچوب مفجومی نپرداخته

پردازد، بلکه همچنین با کمک گرفتن جام ه روسیه میگرایی بر  امکان اطالق چندفرهنگ

-گرایی گددام برمددیاز مفجوم اقتدارگرایی هیبریدی، در راستای  وس ه ادبیات چندفرهنگ

 دارد.

 

 گراییچندفرهنگ .2

 وان از بین آثار شارحان اصددلی ایددن گرایی نمیدر باب پیدایش و نقطه آغاز چندفرهنگ

رسد که عمر نظریه پددردازی دست یافت؛ اما به نظر می شرو  قط ی رویکرد به یک نقطه

شناسددی رسد. در اوایل قددرن بیسددتم جام هگرایی به بیش از چند دهه نمیدر چندفرهنگ

چندگانگی فرهنگی را مطرح نمود و بددا ایددن   ایده  1شده به نام هورا  کالنکمتر شناخته

رکیب بددا هددم هماننددد ظددرف های متفاوت درون جوامع را در  ها و گروه مثیل، فرهنگ

 فکیک در نظر گرفت. وی م تقد بود که مجبور ساختن مجاجران به فرامددوش ساالد، قابل

مقصددد امددری نددام قول و   کردن فرهنگ مادرزادی خود برای پذیرفتدده شدددن در جام دده

بددود کدده در آن هددر بار است. از نگاه او، سیاست ملی باید در پی ایجاد شددرایطی میزیان

های فرهنگ اصددلی تواند آن بلش از  کامل فرهنگی را جذب کند که با ویژگیگروهی ب

 90گرایددی در دهدده ادبیددات نظددری چندددفرهنگ  (. عمددده199۷:4او سازگار باشد)سالینز،

گرایی میالدی بروز یافت؛ زمانی که ا حاد جماهیر شوروی فروپاشیده شد، موجی از ملی

 
1.   Horace Kallen 



13 

 

 

 

 

چند  مفهومی  تحلیل 

گرایگگگی فرهنگگگ 

ابگگگیا مط معه  گگگ  

 مو دم  وسی 

ها  رکیددب هددا و پناهندددگیجریددان مجاجرت  ویژه شرق اروپددا را در بددر گرفددت،قومی به

طلب نددژادی جم یتی مغرب زمین را برهم زده بود و در نجایت بروز جریانات خشددونت 

نیاز به طرح مبدداحثی در سوم شرایط را به نحوی رقم زد که بیش از پیش    در آغاز هزاره

ها یح اقلیت ها در درون مرزهای ملی و همچنین مدیریت صحجلوگیری از واگرایی  زمینه

های بنیددان برانددداز را پدیددد آورد. از ها و در نجایت خودداری از بروز خشونت و فرهنگ

گرایددی را یددا اندیشددمندانی  ولیددد مباح  مربوا به چندفرهنگ  همین رو است که عمده

یددا در کشددورهای اروپددایی و آمریکددای شددمالی  اند واند که خود متولد مغرب زمینکرده

 د.ان ربیت یافته

گیددرد. سددطح گرایی به مثابه امر سیاسی در دو سطح مورد  وجه قرار میچند فرهنگ

اول مربوا به حقوق شجروندی، ی نی وارد کردن عنصر  نو  فرهنگی بدده عنددوان عدداملی 

-جدید در باز   ری  حقوق شجروندی و   لق ملی است و در سددطح دوم بدده سیاسددت 

های چنددد فرهنگددی نیددز  ولیددد هنگی انسانشود. جام ه چند فرگذاری دولتی مربوا می

-ای مجاز و مطلوب است و هددر کددس مددیای هر نظر و عقیدهنماید. در چنین جام همی

بددرداری  وانددد بددرای رشددد و ار قدداء آراء خددود از امکانددات مددادی جام دده بجددره

 ددوان دریافددت گرایی می(. به طور کلی، از رویکرد چندفرهنگKirmayer, 2019نماید)

کددانونی  مرکددز دارد:  روزه این رویکرد در نظریات خود بیش از همدده بدده دو نقطددهکه ام

هددای موجددود در هددا و اقلیت نلست، عدالت اجتماعی  ا از این طریق بتوان بددرای گروه

جام ه میزانی از برابری را  امین نمود و اگرچه احتماال به طور نسبی، اما شددرایطی را بدده 

مندانه بددرای آنددان ایجدداد کددرد، دیگددر اینکدده  فدداوت و منظور شکوفایی و زیست رضایت

 ,Parekhگوناگونی آنان را به رسمیت شناخت و احترامی عملی برای آنددان قائددل شددد)

2000:65.) 

-گرایی م تقد است برخورد عادالنه با اقلیددت از اندیشمندان چندفرهنگ 1مایکل ولزر

هایی که از نظر قلمرو ن اقلیت های ملی بر دو دسته از  مایزات استوار است: نلست، میا

هددای هایی که بددا اکثریددت  فدداوتمتمرکز و یا اینکه پراکنده هستند و دیگری میان اقلیت 

نجایی که دارای اخددتالف چشددمگیر هسددتند. در چنددین شددرایط راه حددل اندکی دارند و آ
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ین کند. به عنوان مثال، ممکن است بجترمدیریت سیاسی از موردی به مورد دیگر فرق می

ای خودگردانی محلی باشد، در حالیکه گروه دوم بدده راه حل عملی برای گروه اول، گونه

هددای دنبال مطالبات محدود از حکومت، مانند حق شجروندی برابر و حددق ابددراز  فدداوت

است، همچنین به باور وی زندددگی هددر   های داوطلبانه جام ه مدنیخود در قالب انجمن

ود م ددددادل  سدددداهل در سیاسددددت قددددوم و مددددذهب در حدددددود م تدددددل خدددد 

 (.Walzer,1994:97است)

گرایی قائل فیلسوف سیاسی اهل کانادا از دیگر اندیشمندان چندفرهنگ  1ویل کیملیکا

ایددن الگددو بددا   -هددای ملددیبر وجود دو گونه  کثر فرهنگی در جوامع است: یکی اقلیددت 

دولددت متمرکددز های مستقل که دارای سرزمینی م ین بوده و حاال در یک   رکیب فرهنگ

هددا این گروه به دلیل مجاجرت افراد و خددانواده  -های قومیاند. دیگری اقلیت مستقر شده

ها شکل گرفته که برخالف گروه اول در پددی ادغددام بددا فرهنددگ غالددب به دیگر سرزمین

هایی در بدداب واگرایددی و (.دغدغددهkymlicka and Norman, 2003:20باشددند)می

هددای مفددروض سددبب  وجدده بدده حقددوق در درون دولت  هددای ملددیطلبی اقلیت  جزیدده

ملیتددی حددد   هددای چندددگردد. کیملیکددا م تقددد اسددت کدده بایددد در دولت خودگردانی می

ای مسددتقل بددرای آنددان در نظددر مشلصی از استقالل سیاسددی و سیسددتم قضددایی منطقدده

 (.۶۶:  139۶گرفت)بجرامی،  

کنددد کدده اگددر استدالل می گیرد وکیملیکا یک سیستم فدرال چند ملیتی را در نظر می

صورت داوطلباندده باشددد، حقددوق خدداب گروهددی بددر ادغام شدن در فدراسیون اولیه به  

گددردد. های قانونی ملصوب مشلص میاسا  شرایط  وافق  اریلی فدراسیون و بنیان

هددای ها بر مبنای اجبار و الزام صورت گرفته باشددد، اقلیت اما اگر ادغام در این فدراسیون

المللددی کدده بددرای  واننددد ادعددای خددودگردانی خددود را بددر اسددا  قددوانین بینملددی می

شده، پیگیری نمایند و از ایددن طریددق حقددوق ویددژه گروهددی ها در نظر گرفته  فدراسیون

 (.23۶-233: 139۵خویش را طلب نمایند)کیملیکا،  
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اسددت کدده چددارلز   1گرایی سیاست به رسمیت شناختنهای چندفرهنگاز دیگر گزاره

گددرای کانددادایی بدده آن پرداختدده اسددت. در راسددتای سیاسددت بدده ، فیلسوف جام ه2ر یلو 

ها باید بتوانند در یک فضای آزاد هویت خود را شددکل داده و آن رسمیت شناختن انسان

های را بیان نموده و از سوی دیگران مورد شناسایی قرار گیرند. عالوه بر این باید هویت 

دو سویه است. نکته   ناسایی قرار دهند و این امر یک مسئلهمتمایز دیگران را  نیز مورد ش

های بشددری در دیگری که حائز اهمیت است جایگاه برابری است که  یلور برای فرهنگ

گرایددی  ددا حددد زیددادی بدده نظر گرفته است. بر همین اسا  وی م تقد است چندفرهنگ

ای که سبب ایجاد ایددن ها بر برخی دیگر و نیز بر ری فرضی حمیل برخی فرهنگ  مسئله

 (1393:۷3آید، ار باا دارد ) یلور،  حمیل به شمار می

گرایددی در مفجددوم سیاسددت بدده مرکزی دیدگاه چارلز  یلور در باب چندفرهنگ  هسته

»اهمیت به رسمیت شناخته شدن کدده   کند:شود.  یلور بیان میرسمیت شناختن نمایان می

شددود، هددای اخالقددی ناشددی مددیبا دیدددگاهگیری هویت اشلاب  از ار باا نزدیک شکل

سازد که خود دربردارنده های فرهنگی را ضروری میسیاست به رسمیت شناختن  فاوت

. (Taylor, 1992: 25) دو گونه منتفدداوت اسددت: سیاسددت برابددری و سیاسددت  فدداوت

»سیاست برابری« م طوف به حقوقی برابر برای همه شجروندان است و مستلزم آن اسددت 

هددای فرهنگددی، های آنان نادیده انگاشته شود. در اینجا  فاوترفتار با مردم  فاوتکه در  

هددای مربددوا بدده چگددونگی داشددتن یددک های شلصی و دیدگاهقومیتی، مذهبی یا سلیقه

آمیز را به حوزه خصوصی زندگی ارجا  داده و  وجه بدده آنجددا از دسددتور زندگی س ادت

ها« م طددوف بدده رسددمیت شددناخته رش  فاوتشود. »سیاست پذیها خارج میکار دولت 

های آنجا است و مستلزم آن اسددت کدده بددا ها و  فاوتافراد یا گروه «3شدن »هویت واحد

. در (Taylor, 1992: 38-39) ای متفاوت رفتددار شددودهای متفاوت به گونهافراد و گروه

انونی های فرهنگی اجرای قانون، حقوق و امتیازهددای قدد وض یت سیاست پذیرش  فاوت

از امکان نرمش و  ساهل نسبی برخوردار است. در این نو  از سیاست، حقددوق بنیددادین 

شوند و در حالی هایی که الزمه رفتار یکسان است  فکیک میافراد از امتیازها و مصونیت 
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یددا   ددوان سددلب ها را میکه نقض حقوق بنیادین غیر مجاز است، این امتیازها و مصونیت 

هددا بدده جوامددع از سددویی سیاسددت پددذیرش  فدداوت .(Taylor, 1992: 59) محدود کرد

دهد  ا اهداف جم ی و به ویژه  الش برای ادامه بقای فرهنگی فرهنگی این امکان را می

 را دنبال کنند. 

از دیگر موضوعات مورد  وجه  یلور »حقوق بنیادین افراد« به عنوان  نجا محدددودیت 

هددای متمرکددز اسددت. اینکدده اساسددا اقلیت های جم ی  به هدف در سیاست  حقق بلشی

 وان حقوق بنیادین را از سددایر حقوق بنیادین کدام هستند و طبق کدام مالک و م یار می

ای مناقشه برانگیز است، به ویددژه آن گدداه کدده در ها باز شناخت مسئلهحقوق و مصونیت 

-ر   یین نمیگردد. مجمتر از آن،  یلو های مربوا به جوامع چند فرهنگی مطرح میبح  

 وان در مورد اولویت حقوق بنیادین پذیرفته شده در جوامع لیبرالی در کند که چطور می

های اخالقی و هویتی سایر جوامع داوری کرد، به ویژه آن گاه که حفظ این مقابل دیدگاه

ها مستلزم نقض حقوقی بنیادین، هم چون آزادی بیان، باشند. ب بار ی، ها و هویت دیدگاه

کنددد بددا لیبرالیسددم ای کدده  یلددور  وصددی  مددیها ممکن است به همان شددیوهفرهنگ  این

نظددران گرایی از سوی برخی صاحب چندفرهنگ (.Taylor, 1992: 63ناهملوان باشد )

ای این رویکرد را سیاستی شکست خورده حتددی در مورد انتقادا ی قرار گرفته و البته عده

گرایددی م تقدنددد کدده نددد. منتقدددان چندددفرهنگدانمیان کشورهای غربددی و اروپددایی مددی

هددای هایی گروهشود و چنین سیاست های چندفرهنگی منجر به جدایی طلبی میسیاست 

های شدددید کند که منجر به شکافنگر را اعمال میقومی را منزوی کرده و رهنیتی درون

ی منجددر بدده گرای، چندفرهنگ1شود. به گفته نیل بیسونداتهای داخل کشور میبین گروه

 (.Christensen, 2012:33« شده است)2»حاشیه نشینی غیرقابل انکار

هددا را گرایی به استثنای اندک مواردی بیشتر  مایل دارد  ا فرهنگ اقلیددت چند فرهنگ

کند کدده در چنددین به عنوان جزایر ملتل  قابل شناخت  صور کند، اما از سویی ثابت می

درستی درک کنند کدده چدده چیددزی در خطددر اسددت.    وانند بهوض یتی جوامع متکثر نمی

گرایی به درستی بر ار باطات فرهنگی و به رسمیت شددناختن  اکیددد ب بار ی، چندفرهنگ

 
1. Neil Bissoondath 

2. Undeniable ghettoization 
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کند، اما ممکن است گاهی اوقددات ایددن بدداور کدده گفتگددو و ار بدداا فرهنگددی کددامال می

هایی یاست ای باشد. بنابراین کاربرد سخطر است باور ساده لوحانههماهنگ، درست و بی

مثل ادغام و جذب، حذف و  سلط، حفظ  نو  فرهنگی و بدده رسددمیت شددناختن کدده در 

-ای باشند و بشر را  شویق مددی وانند  جربه آموزندهدهد همگی میجوامع مدنی رخ می

پی، کند  ا راهی برای زندگی مسالمت آمیز در فضای مشترک ابدا  نماید)کردونی و نیک

-ین استدالل وجود دارد که برجستگی ایدئولوژی چندفرهنگهمچنین ا  (.۶۵-93:  139۵

شددود و اگددر سدداز افددزایش انحددراف درون گروهددی   واند زمینهگرایی به خودی خود می

گرایددی بدده اعضای داخلی گروه اقلیت ملال  موضوعی باشددند ایدددئولوژی چندددفرهنگ

ی  اکیددد بددر شددود، از سددویهای فرهنگی  لقی مددیها و ارزشعنوان  جدیدی برای سنت 

گرایی   امالت خصمانه و  جدید آمیددز میددان گروهددی را نیددز های چندفرهنگبرجستگی

 (. Vorauer and Sasaki, 2011:309) دهدافزایش می

گیددری یددک نددو  گرایی منجر به شددکلهای چندفرهنگ اکید بیش از اندازه به ارزش

گردد که مدددلی از مییا اقتدارگرایی جناح راست    1RWA  نگرش اجتماعی خاب به نام

هددایی کدده بدده بدده آن دسددته از گروه یک فرآیند دوگانه است و به طور خاب اشاره دارد

 شوند.های درون گروهی  لقی میعنوان  جدیدی برای امنیت اجتماعی و همچنین ارزش

RWAکارانه مر بط است و متضددمن مقاومددت در های محافظهبه شدت با پذیرش ارزش

ماعی و پایبندی به سنت است و برخی رویدادها )مانند  نو  قددومی( را برابر  غییرات اجت

-ها و سنت دانسته و این رفتار  جاجمی زمانی که اقلیت مایل به حفظ ارزش کننده  جدید

 (.Asbrock and others, 2010:324گردد )های فرهنگی خود هستند بیشتر نمایان می

های دموکرا یک اروپددایی و آمریکددایی گرایی اغلب در کشورموضو  سیاست چندفرهنگ

جستجو شده در حالیکه کشورهای ملتلفی در ججان وجود دارند که به طور طبی ی و یا 

به واسطه مجاجرت از ساخت اجتماعی چنددد فرهنگددی برخددوردار هسددتند و همزمددان از 

رها آیند. در این کشو  رین کشورهای اقتدارگرا نیز به شمار می رین و شناخته شدهقدیمی

هر چند ساخت سیاسی اقتدارگرا وجود دارد اما فرم و صورت دمکراسی نیددز دیددده مددی

هددا پردازیم. ایددن گوندده دولددت شود که در ادامه با عنوان اقتدارگرایی هیبریدی به آنجا می

 
1. Right-Wing Authoritarianism 
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گرایی و احتددرام بدده های دموکرا یک مانند چندفرهنگبرای اینکه خود را پایبند به ارزش

ها و   صددبات درون قددومی یددا میددان ن دهند و عالوه بر آن خشونت ها نشاحقوق اقلیت 

برند. به این  ر یددب، الزم اسددت های اقتدارگرایانه بجره میقومی را کنترل نمایند از روش

گرایی و اقتدارگرایی در فضای هیبریدی، نیددز مددورد مطال دده قددرار اقتضائات چندفرهنگ

گرایی و برخی انتقادا ی که بر آن وارد شده های مفجوم چندفرهنگمطابق با ویژگی  گیرد.

 طراحی شده  وسط نویسندگان(.  -1 وان مدل زیر را  رسیم نمود )مدل شمارهمی
 

 
 

 1مدل شماره 
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 اقتدارگرایی هیبریدی .3

ب د از موج سوم دموکراسی و چالش گذار از اقتدارگرایی به دموکراسددی ایددن انتقددال در 

های اقتدددارگرایی ورت نگرفت و بنابراین مفجوم دولت برخی کشورها به صورت کامل ص

های مطرح در بستر اقتدارگرایی اسددت، ظدداهر شددد. برخددی از هیبریدی که از انوا  رژیم

دانشمندان علوم سیاسی، اقتدارگرایی هیبریدی را به عنوان زیرگروهددی از رژیددم سیاسددی 

عنددوان شددکل ضدد ی  کنند و برعکس، برخی دیگر آن را به  دموکراسی ناقص  صور می

 Schedler andکنند )شده از دیکتا وری با یک دستگاه دولتی دموکرا یک طبقه بندی می

Bepress, 2006ای از نجادهددای (. آنچه مسلم است، اقتدارگرایی هیبریدی همزمان آمیزه

دموکرا یددک و سددازوکارهای اقتدددارگرا اسددت. ب بددار ی،  و مددان بدده دو نددو  دسددتگاه  

کنند  ا به اقتضای ضرورت و  فراخور نیاز  خود در اعمال  قدرت  کیه میایدئولوژیک و  

هایی اعمال نمایند  ا منافع حداکثری را بدون اینکدده ندداگزیر بدده یک مقطع زمانی سیاست 

اجرای اصالحات اساسی شود،  امین نماید. در اقتدارگرایی هیبریدی رقابت انتلابددا ی را 

کیددب کددرده و فضددای نسددبتا دمددوکرا یکی را ایجدداد با درجات ملتلدد  اقتدددارگرایی  ر

های دموکرات حفظ قدددرت و بقددا بدده کمددک برخددی نمایند. اما دلیل نیاز به این بنیانمی

های دمددوکرات دهد  ا مانند دولت عناصر دموکرا یک است و این امکان را به نلبگان می

مسددتقر کددردن همدده قددوانین المللی رفتار نمایند و بدین  ر یب با  آل برای جام ه بینایده

 Levitsky andرسمی دولت دموکرا یک مانع مداخله خارجی در سیاست داخلی شوند)

Way, 2012: 2 .) 

به عبارت دیگر، اقتدارگرایی هیبریدی از یک سو س ی بر اعطای بسددیاری از حقددوق 

سیاسی الزم برای رقابت سیاسی دارد، اما از سوی دیگددر، بددا محددروم کددردن بسددیاری از 

های اجتماعی، محدود کردن حق مشددارکت در سیاسددت و  ضدد ی  پارلمددان، قددوه گروه

قضائیه و دیگر نجادهای نظار ی، سیاست داخلددی را  حددت کنتددرل خددود دارد. بنددابراین، 

شددود کدده اقتدارگرایی هیبریدی به عنوان یک نو  فرعی خاب از اقتدارگرایی   ری  می

دیوید استون، مکانیسم   آراسته شده است.با حضور نجادهای رسمی دموکرا یک مشلص  

گیری در رژیم اقتدارگرای هیبریدی را با عنوان »ج به سددیاه« م رفددی نمددوده کدده  صمیم

شددود کدده از طریددق آن گیری سیاسی در آن، نظامی از   امالت  صددور مددیفرآیند  صمیم
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 قاضددا(   های سیاسی ) عرضه وهای اقتدارآمیز به عنوان مکانیسم  بدیل ورودی لصیص

(. عملکرد درونی این مکانیسددم Easton,1965: 50کند )به خروجی )سیاست( عمل می

داند که دقیقددا بددا چدده قددوانینی چندان قابل مشاهده نیست، در نتیجه کسی به روشنی نمی

کنددد. در واقددع، غیر از مقایسه سیستما یک  غییر در ورودی با  غییر در خروجی عمل می

هددا را بدده اند، اما عملکرد مکانیسم  بدیل که ورودیشناخته شدهها  ها و خروجیورودی

مانددد کنددد  ددا حددد زیددادی ناشددناخته بدداقی میهای سیاسددی  بدددیل میگیری صددمیم

(Sumarokova, 2018بنابراین، در رژیم .) های اقتدارگرای هیبریدی، نلبگان با  جزیدده

نند که کدام یک از اقددداما ی زکنند، بلکه حد  میها  صمیم گیری نمیو  حلیل ورودی

دهد، پذیرفتدده ها را مشارکت میای که این ورودیکه به نفع خودشان است  وسط جام ه

 شود.می

اقتدددارگرای  هددای دیگددر رژیددمنددام 2یا »اقتدارگرایی انتلابا ی«  1»اقتدارگرایی رقابتی«

ریدددی خواه اقتدددارگرایی هیبشددکل دموکرا یددک و محتددوای  مامیددت هیبریدددی اسددت. 

جایی کند که در آن، شمار محدودی از نلبگددان بددرای جابددهدموکراسی م یوبی ایجاد می

چون ابزاری بددرای کنند و از انتلابات و نجادهای دموکرا یک، همقدرت با هم رقابت می

رسددد مفجددوم بدده نظددر مددی .(Андреас, 2009:5) گیرندددکسب مشددروعیت بجددره مددی

دهد کشورهایی چون روسیه و ناسبی است که اجازه می« مفجوم م3»اقتدارگرایی هیبریدی

یا برخددی کشددورهای در حددال  وسدد ه های برآمده ب د از سقوا ا حاد شوروی  حکومت 

های دموکرا یک را بدون داشتن یک بنیان دموکرا یک واق ددی که مکانیسم  آمریکای ال ین

ی اندیشه ورزان (. بسیارSumarokova, 2018کند را  وصی  نماییم )در داخل اجرا می

هایی که پس از سددقوا بلددوک شددرق و پایددان اند بیشتر رژیمشناسی سیاسی مدعیجام ه

ا حاد جماهیر شوروی، از جمله روسیه، پدید آمدند یا برخی کشورهای در حال  وسدد ه 

 ,Levitsky &  Wayهددایی از اقتدددارگرایی هیبریدددی هسددتند )آمریکای ال ددین نموندده

2012:2 .)  

 
1. competitive-authoritarianism 

2. electoral-authoritarianism 

3. Hybrid authoritarian 
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موکراسی یا استقرار اقتدارگرایی، دیکتا وری و یا هر نظددام سیاسددی دیگددر گسترش د

( بددر  سددا  13۸1:19۵ار باا مستقیمی با فرهنگ سیاسی حاکم در جوامع دارد )بشریه،  

ای میان یک نظددام سیاسددی شود که چه رابطهفرهنگ سیاسی حاکم بر جام ه مشلص می

دهد. بنددابراین های دولت را نشان میو مردم حاکم است و میزان اجما  مردم از سیاست 

پذیرش یا رد هر نو  نظام سیاسی منجمله اقتدارگرایی هیبریدی کدده موضددو  بحدد  مددا 

است در فرهنگ سیاسی یک ملت جاری و ف ال است و گاهی خددود بدده عنددوان عدداملی 

هدای عمدده فرهندگ سیاسدی ملددت گردد. یکی از ویژگیبرای استمرار و باز ولید آن می

سیه که ریشه در  اریخ این کشور دارد وجود سبک خاصی از روابدط بدددین دولدددت و رو

جام ده است که همواره از سوی عموم  قاضدای جدی برای یک دولت خودکامه وجددود 

داشته و در واقع دولت آنچه را کددده جام ددده خواهدددان آن اسددت محقددق نمددوده اسددت 

(Глебова, 2006:33 ویلیام زیمرمن، نویسنده .) کتاب »حکومت روسددیه: اقتدددارگرایی

« با استناد به  اریخ روسددیه حکومددت در ایددن کشددور را طیفددی میددان 1از انقالب  ا پو ین

-اقتدددارگرایی و دموکراسددی بددا درجددات ملتلفددی از افددراا در هددر سددو م رفددی مددی

رسد مفجوم اقتدارگرایی هیبریدددی (. بنابراین، به نظر میZimmerman, 2016:291کند)

گرایی روسیه مفجومی مفید و کارآمد اسددت، کمیل فرآیند فجم سیاست چندفرهنگبرای  

ای از رژیم هیبریدی است کدده هددم حددامی هژمددونی قدددرت و هددم زیرا این کشور نمونه

 دموکراسی مدیریت شده است.

ها یددا هددای هیبریدددی بیشددتر از دموکراسددیای نشان داده است رژیم حقیقات مقایسه

ها در م ددرض ها یددا اقتدددارگراییرونددد، بیشددتر از دموکراسددیجنگ میها به  اقتدارگرایی

هستند و نسبت به کشورهای دموکرا یک یددا اقتدددارگرا از میددزان اعتمدداد   2شکست دولت 

ب بار ی، قرار گرفتن بین دموکراسی  (.Brownlee, 2009 ری برخوردارند) جاری پایین

مشددکالت اقتصددادی، سیاسددی و بددین   و اقتدارگرایی به نوعی با سطوح باال ری از برخی

المللی همراه است  ا سطوح میانی این مشکالت. اقتدارگرایی هیبریدی برای حراست از 

 
1. Ruling Russia: Authoritarianism from the Revolution to Putin 

2 - State failure-    ،نود  وسط رابرت رو برگ مطرح شد و به گفته وی اوایل دهه  تجا زمانی  ولداین اصطالح در 

شوند که  حت خشونت داخلی قرار بگیرند و از ارائه خدمات مثبت سیاسی به ساکنان خود شکست خورده  لقی می

 (. Moritz, 2013)دست بردارند
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بقاء و حفظ قدرت به کمک  ر یبات نجادی ماهیت غیر لیبرال رئیس اجرایددی را  قویددت 

ه در یابد که کنتددرل مرکددزی را  سددجیل نمددودای  غییر شکل میکند، قوه مقننه به گونهمی

یک سیسددتم   کند. به طور خالصه،گرایی را  سجیل میحالیکه ساختار قوه مجریه شلصی

بددرداری از اقتدددار سیاسددی یددک گددروه کوچددک و شود و فرمدداناز باال به پایین ایجاد می

های مردم  ض ی  نشددده اسددت ادارات کارگزار مادامی که به دلیل  أمین ناکافی خواست 

هددای مددردم بدده کمددک برخددی عناصددر بروز نارضایتی در  ودهیابد و در صورت  ادامه می

طراحددی شددده  وسددط   -2گردانددد )مدددل شددمارهدموکرا یک  مشروعیت خددود را بددازمی

 نویسندگان(.

 
 

 2مدل شماره 

 

 گرا با ساخت سیاسی اقتدارگرای هیبریدیروسیه کشوری چند فرهنگ .4

رفتن پیش نیازهایی شد که اساسددا روند  وس ه  اریلی و طبی ی روسیه منجر به شکل گ 

گرایی اشتراک را ی دارد. بسیاری از واحدهای  شددکیل دهنددده با مبانی اصلی چندفرهنگ

غالب   1فدراسیون روسیه از نظر قومیت متمایز بوده و حتی نام آن برگرفته از عنوان قومی

رسددمیت  هددای قددومی بددهاست. در چنین بستری که بر پایه روابط قومی بنا شده و اقلیت 

اقتصددادی و فرهنگددی مددورد حمایددت -شود طبی تا چند ملیتی از نظر اجتماعیشناخته می

قرار دارد. نظام حقوقی موجود در قانون اساسی فدراسیون روسیه درون خود ایدددئولوژی 

گرایی را به همراه دارد و طبددق مدداده سددوم قددانون اساسددی فدراسددیون اصلی چندفرهنگ
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های ملتل ، دارای حاکمیت و  نجا منبع قدددرت روسددیه یت روسیه مردم این کشور از مل

ها، مناطق خودملتار هستند. ب الوه، طبق ماده پنجم قانون اساسی این کشور از جمجوری

های ملتل   شکیل شده که همگی اعضای برابددر هسددتند، همچنددین طبددق مدداده و استان

دارنددد. در مدداده های خودگردان محلی مددورد  اییددد و ضددمانت قددرار  دوازدهم حکومت 

ها حق دارند زبان بومی و دولتددی خددود را مقددرر نماینددد، شصت و هشتم آمده جمجوری

همه مردم حق حفظ زبان مادری خود را دارند و شرایطی را برای یادگیری و  وسدد ه آن 

ایجاد نمایند. طبق ماده شصت و نجم قانون اساسی، فدراسیون روسیه حقوق همدده مددردم 

بر اسا  اصول و موازین شناخته شده ججانی و هنجارهای حقددوق بومی کم جم یت را  

کند. در مدداده هفتدداد و دوم قددانون اساسددی المللی ضمانت میالملل و قراردادهای بینبین

هددای انسددان و شددجروندان، حمایددت از حقددوق رکر شده که حمایت از حقددوق و آزادی

قددررات مندداطق مددرزی از های قومی،  ددامین قددانون و نظددم، امنیددت اجتمدداعی و ماقلیت 

اختیارات و وظای  فدراسیون روسیه است. همچنین در فصل هشتم قانون اساسی مددواد 

صد و سی، صد و سی و یکم، صد و سی دوم و ماده صد و سی سوم قانون اساسددی بدده 

 فصیل به حقوق خودگردانی محلی پرداخته است. در خصوب آزادی مذهب نیددز طبددق 

فدراسیون روسیه در این کشور دولتددی غیددر مددذهبی حدداکم   ماده چجاردهم قانون اساسی

است و هیچ مذهبی اجباری نیست.  در ماده بیسددت و هشددتم رکددر شددده آزادی عقیددده، 

آزادی مذهب، انتلاب آزاد و داشتن مذهب و  بلیغ برای آن، اعتقاد و عمل بر اسا  آن 

یج برای ایجاد نفرت برای همه  ضمین شده است و طبق ماده بیست و نجم  بلیغات و  جی

(. ۵0-13۷۷:1۷و دشمنی اجتماعی، نژادی، ملی و مذهبی یا زبانی ممنددو  اسددت)کوالئی،

 2۷ملددی و    -گددروه قددومی  193نفر جم یت دارد و متشکل از    14۶,039,۶2۵این کشور  

بدده  زبان مربددوا 1۵0الی  100ها و مناطق خودگردان و بیش از زبان رسمی در جمجوری

هددا، باشددقیرها، می روسددیه  ا ارهددا، اوکراینددیهددای قددو ها است که بزرگترین گروهاقلیت 

جمجوری که هر کدددام   21ناحیه فدرال و    ۸۵.  روسیه از  1ها هستندها و چچنیچوواشی

منطقه خددود ملتددار   ۵آید همچنین  منحصرا سرزمین یک اقلیت قومی خاب به شمار می

 
 بدست آمده است. Worldometer اطالعات رکر شده بر اسا  آخرین آمار سایت .1
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بل  وجه یا غالب اختصدداب دارد و یددک اسددتان خودملتددار که م موالل به اقلیت قومی قا

  شکیل شده است.  

های خددود گرایی در روسیه، والدیمیر پو ین در یکی از سلنرانیدر  ایید چندفرهنگ

نمددوده اسددت   "مصنوعی"»..در حالی که سکوالریسم اروپایی ایجاد چند فرهنگی    گفت:

مذاهب ملتل  با قدمت  اریلی وجود ها و  ای غنی از اقوام، فرهنگدر روسیه مجموعه

گرایددی و آزادی مددذاهب چندگاندده، چنددین ادعاهددایی دربدداره چندددفرهنگ ب بار ی، دارد«

واق یت  اریلی این سرزمین است و با  أکید بر وحدت ملی و میجن پرستی همراه است 

(Alekseyeva, 2015 در راستای سیاسددت .) هددای قددومینقددش سددازمان هددای دولددت- 

انددد ای طراحی شدددهصورت روزافزون در حال افزایش است واغلب به گونه  فرهنگی به

طور مستقل مسائل مربوا به حفظ هویددت که به عنصری از جام ه مدنی  بدیل شده و به

-قومی،  وس ه زبان، آموزش و فرهنگ و مذهب ملی را حل کنند. سیاست چندددفرهنگ

هددا،  مددایالت جدددایی می رو گرایی در جام ه چند فرهنگی روسیه با وجود سلطه قددو 

ها مانند چچن، اختالف نظرات مقط ی با مرکز فدرال، وجددود طلبانه در برخی جمجوری

 ددوان اسددتدالل ای و شیو  خشونت قومی پایدار است. اما مددیهای اجتماعی  ودهجنبش

هددای های موثر سددازمانکرد که علیرغم  مام اینجا وض یت پایدار بین قومی نتیجه ف الیت 

(. در این رابطه Суконкина,2010ای دولت است)ومی و مدنی و سیاست ملی منطقهق

فیلسددوف و نویسددنده شددجیر رو  دربدداره وضدد یت چنددد   1ایوان ایلین وان به سلن  می

فرهنگی روسیه اشاره نمود: »روسیه کشوری چند ملیتی و چند مذهبی اسددت کدده بدددون 

آمیددز، ایددن ل فرهنگی و همزیستی مسالمت شناخت و احترام برادرانه متقابل، بدون استقال

 (.Куропятник, 2012 )  واند متحد شود و قدرت خود را به دست آورد«کشور نمی

از سویی همان گونه که قبال گفته شد در مورد ماهیت رژیم سیاسددی در روسددیه بددین 

هددا بدده عنددوان یددک رژیددم بندددی رژیممحققین ا فاق نظر وجددود دارد و روسددیه در طبقه

 ,Бусыгинаتدارگرای هیبریدی جایگاه خاصددی را بدده خددود اختصدداب داده اسددت )اق

های هیبریدی در دوران پس از جنگ سرد افددزایش یافددت و   داد و  نو  رژیم(.  2013

شد در حال گذار به سمت دموکراسی هسددتند در کشورهایی منجمله روسیه که فرض می
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ار گم شدند. الزم به رکر است، ب د از های متفاو ی قرار گرفته و در این دوران گذججت 

لنینیسددم   -فروپاشی ا حاد شوروی، فجم احیای اقتدار روسی بدون ایدئولوژی مارکسیسم

واقددع در   شکل گرفت که بیش از هر چیز ریشه در فرهنگ اقتدارگرایی روسددیه دارد. در

ی در ایددن  مام ادوار  اریلی روسیه رخدادهایی به وقو  پیوسته کدده نشددانگر اقتدددارگرای

هددایی از کشور بوده، اما به  دریج با شرو  فضای باز سیاسی در زمددان گوربدداچ  بارقدده

وجود عناصر دموکراسی نیز در این کشور شکل گرفت. اگرچه این به م نددای دمددوکرات 

قلمداد کردن روسیه نیست و احتماال اقدارگرایی جزء جدا نشدنی فرهنگ سیاسی روسیه 

انتقال ناقص از شددکل حکومددت اقتدددارگرای ا حدداد شددوروی بدده است. ب بار ی، فرآیند  

 ددوان آن را بدده سیاسی شد که نمددی  گیری نو  جدیدی از رژیمدموکراسی منجر به شکل

اما در عین حال ماهیت آنجا با م یارهددای لیبددرال دموکراسددی ،  طور کامل اقتدارگرا خواند

ی، حق آزادی اجتماعات حریم خصوص  های مدنی، مصونیت )حفاظت از حقوق و آزادی

و مذهب، رعایت موازین قانونی  وسط دولت( مطابقت ندارد. اگددر کشددوری حددداقل دو 

 وان آن را دیکتا وری یا اقتدارگرا نامیددد و حزب و انتلابات منظم داشته باشد دیگر نمی

 ددرین کشددورهای هیبریدددی ججددان قددرار بر این اسا ، روسددیه نیددز در زمددره کالسددیک

هددای مقالدده م ددروف خددود در مددورد رژیددم 1لددری دایمونددد (.2017Шульман ,دارد)

و  در ایددن  "آیا روسیه یک دموکراسی اسددت؟"هیبریدی را با این سوال آغاز می کند که  

(. همچنین لئونددارد Diamond, 2005: 21کند)اثر بر وض یت هیبریدی روسیه  أیید می

های هیبریدددی مبابوه( را در رده رژیمروسیه )به همراه پاکستان و زی  ایدر مقاله  2مورلینو 

 ددوان (. بنددابراین، میLeonardo, 2009: 295دهد)با گذر به سوی اقتدارگرایی قرار می

گفت که در مورد ماهیت رژیم سیاسی در روسیه بین محققین ا فدداق نظددر وجددود دارد و 

خاصددی را   ها به عنوان یک رژیم اقتدارگرای هیبریدی جایگدداهبندی رژیمروسیه در طبقه

 (.Бусыгина, 2013به خود اختصاب داده است)

هددای هبریدددی منجملدده روسددیه از نیاز به ثبات سیاسی و حفظ قدرت در  مام رژیم

به عوامل مت ددی بستگی دارد. از یددک طددرف، ایددن   اهمیت به سزایی برخوردار است و
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کنترل، دسددتکاری، ها باید   ادل ظریفی بین ابزارهای ملتل  سیاسی ایجاد کنند  ا  رژیم

سرکوب و همزمان رضایت مردم را  ضمین کنند. از سوی دیگر، باید به نحوی بر  بدیل 

نشدن رئیس دولت به یک مقام مستبد غلبه کرده و در اینصورت بین رهبددر و متحدددانش 

ای که دقیقا پاشنه آشیل روسیه بدده حسدداب شود، نقطهدر ائتالف قدرت   ادل حاصل می

روسیه که باقیمانددده حکومددت  و ددالیتر به ویژه در (.Gelman, 2015:104-105آید )می

شوروی است از یک سو فقدان اقتدار و کاهش مقبولیت خود در میان مردم را به خددوبی 

کنند که رشتۀ امور نیز از دستشددان خددارج شددده کند و از سوی دیگر احسا  میمیفجم  

زیابی اقتدار از دست رفتدده خددویش ای جز  وسل به خشونت و قجر برای بااست و چاره

بینند. به ویژه در دو دهه اخیر روسیه، در پس عبور از هر بحددران اجتمدداعی، بحددران نمی

شود و فقدان مقبولیت و اقتدار، هربار بددیش از گذشددته بددر دسددتگاه جدید ری نمایان می

هددای روش کند. بنابراین خواه ناخواه به دامددانگیرندگان کشور جلوه میسیاسی و  صمیم

گردند، با این امید که بحران موجود را کنترل کددرده و اقتدارگرایانه و قجرآمیز خود باز می

 های مجندسی شده مقبولیت خود را احیا خواهند نمود.سپس از مسیر دموکراسی

 

 های اقتدارگرای هیبریدیگرایی ابزاری در رژیممدل چندفرهنگ .۵

هددایی از قبیددل بدده رسددمیت گرایددی مولفددهدفرهنگهمان گونه که بیان شد در نظریه چندد 

آمیز، برابری و عدالت اجتماعی، حقوق خودگردانی، مشارکت و شناختن،   امل مسالمت 

 وانددد در  وصددی  چگددونگی همچنین طرد،  قابل و به حاشیه راندن وجود دارد که مددی

چنددد  های قومی در کشورهایی که از فضای چند فرهنگی، چند مددذهبی وبرخی سیاست 

قومیتی برخوردارند راهنمای عمل باشد. یکی از انتقادات مجم به این نظریه این بددود کدده 

به هر حال  مام کشورهایی کدده از فضددای چنددد فرهنگددی، چنددد مددذهبی و چنددد قددومی 

برخوردارند، الزاما لیبرال دموکراسی نیستند و ساختار متکثر و چند فرهنگددی را حتددی در 

 وان جستجو نمود. نگره فکری به رسمیت ت مانند روسیه میمیان کشوهایی غیر دموکرا

-گذاری موسددوم بدده چنددد فرهنددگها در عرصه عمومی و روش سیاست شناختن  فاوت

های اروپایی، آمریکددایی و اسددترالیایی قابددل درک اسددت. امددا گرایی در لیبرال دموکراسی

نیددز هسددتند و   ژنیددکهای ناقص کدده پلددی کلی  کشورهای غیر دموکرات یا دموکراسی
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ها از مسددائل مبتالبدده و گریددز مسئله  کثر فرهنگی و هویتی، انسجام ملی و حقوق اقلیت 

 هایی نیز است چگونه خواهد بود.ناپذیر چنین دولت 

-های فرهنگی ملتل  که بلشی از ایدئولوژی چندددفرهنگپایبندی صرف به ارزش

دهددد کدده ت نشددان مددیگرایی است  جدیدی بزرگ بددرای اقتدددارگرایی اسددت و مطال ددا

کنددد اقتدارگرایی اثرات  جدیدات اجتمدداعی ناشددی از  ب ددیض و   صددب را   دددیل مددی

(Cohrs and Asbrock, 2010:694در واقع زمیندده .)گرایددی را بدده ای کدده چندددفرهنگ

هایی ماننددد سددلطه اجتمدداعی افددراد و یددا بددروز کند با پدیدهعنوان یک هنجار  رویج می

RWA  مواجدده اسددت کدده اغلددب دو شددکل متمددایز از   جندداح راسددت(  )یا اقتدددارگرایی

 ,l Hiel and othersشوند و با یکدیگر همبستگی نسبی دارنددد )اقتدارگرایی  صور می

هددای زیربنددایی و یا سلطه اجتماعی گروه اکثریت از انگیزه RWA(. اگرچه 527 :2011

  صددب نسددبت بدده هددای متفدداو ی را در مددورد  بینیگیرنددد و پیشمتفاو ی سرچشمه می

دهند، اما  فاوت کمی میان آنجا وجددود دارد. ب بددار ی، های اقلیت ملتل  انجام میگروه

از باال به پایین اگر اکثریت مردم از آن حمایت   گرایی به شیوهاجرای سیاست چندفرهنگ

ای لیبرالی، گرایی به عنوان مولفهساز باشد. پیشنجاد چندفرهنگنکنند، ممکن است مشکل

 امالت سنتی اکثریت و اقلیت را به چالش کشیده و متضمن برابددری اکثریددت و اقلیددت  

هددای آنجددا بددالقوه  جدیددد است. اما همین  غییرات در  رکیبات کالسیک جوامددع و ارزش

کننده هستند و کشورها برای حفظ پایداری خود ناگزیر به اقدامات اقتدارگرایدده متوسددل 

 شوند. می

ریداسیون و  رکیب عناصددر لیبرالددی، دموکرا یددک و اقتدارگرایاندده بنابراین، مفجوم هیب

-ها و شکسددت ای بجتر و راهی مناسب برای عبور از بح  کاستی واند منجر به نتیجهمی

گرایددی بدده عنددوان یددک گرایی باشد. از سوی دیگر، چندددفرهنگهای فرضی چندفرهنگ

هددای یریت نارضددایتیفلسفه، خط مشی عمومی و یک اصل میانجی دموکرات بددرای مددد

شود و بدده عملیددا ی شدددن مفدداهیمی های اقتدارگرای پیشرفته پذیرفته میقومی در محیط

 پردازد.همچون گفتمان،   امل و  فاوت در چنین محیطی می

گیری سیاسی هیبریدی دیدگاهی متمایز شامل  رکیبی از  رجیحات اسددت یک ججت 

داختن مستقیم بدده ایددن مسددئله کدده مددردم و  ا به امروز،  الش سیستما یک کمی برای پر
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های سیاسی خود را  رکیب کنند  ا بدده نظددام سیاسددی مطلددوب خددود گیریچگونه ججت 

برسند، انجام گرفته است. آنچه مشلص اسددت، الگوهددای ملتلفددی از هیبریداسددیون در 

گیری سیاسددی چنددد ب دددی و مناطق و کشورها وجود دارد، زیرا هیبریداسیون یک ججت 

هددای گیددریشددود. چنددد ب دددی اسددت زیددرا همیشدده ججددت در نظر گرفته مددی  چند الیه

گیرد و چنددد الیدده اسددت زیددرا نددوعی سیسددتم دموکرا یک و غیر دموکرا یک را در بر می

(. در Doh Chull, 2014:4سیاسی است که در سطوح انتزاعی و عملی متفدداوت اسددت)

میددل و  اییددد دموکراسددی و  ای ازسطح انتزاعی ساختار رژیم هیبریداسیون شامل آمیلتدده

های مطلوب بدده سددمت گیریاستبداد است و در سطح فرآیند عملی، هیبریداسیون ججت 

کند. هر زمان کدده شددجروندان های استبدادی  رکیب میهای دموکرا یک را با روشروش

ها را بین دو سددطح نظددام سیاسددی  ددرجیح داده و دموکراسددی یددا گیریای از ججت آمیزه

 ,Doh Chullنددامیم )شددود آن را هیبریداسددیون سیسددتمی میکامددل نمددیاسددتبداد رد 

شددجروندان جوامددع اسددتبدادی و پسااسددتبدادی بیشددتر عمددر خددود را  حددت  (.2014:6

انددد و زندددگی در چنددین محیطددی بددرای مدددت طددوالنی، حاکمیت اقتدارگرایانه گذرانده

کامددل دموکراسددی   بسیاری از ایددن شددجروندان را در رد کامددل اقتدددارگرایی یددا پددذیرش

عنددوان  هددا بدده دموکراسددی و اسددتبداد بددههددای آنسردرگم کرده است. در نتیجه، واکنش

های انتزاعی و فرآیندهای سیاسی عملی اغلب متفاوت است. بددا ایددن حددال،  غییددر رژیم

سددازی فرهنگددی کدده شددامل حمایددت از رژیم منحصرال بدده سددطوح یددا میددزان دموکراسی

 شود.تدارگرایی در میان شجروندان عادی است مربوا میدموکراسی و ملالفت با اق

در نتیجدده بددرای بددرون رفددت از ایددن مسددئله در ایددن مقالدده مدددلی  حددت عنددوان 

نمدداییم. انبددوهی از های اقتدارگرای هیبریدی« ارائه میگرایی ابزاری در رژیم»چندفرهنگ

های لیبددرال و یهای هیبریدی که به عنوان یک »منطقه خاکسددتری« میددان دموکراسدد رژیم

، در ججددان 1990های اقتدارگرا که با پایان یددافتن مددوج سددوم دموکراسددی در دهدده  رژیم

-غیرغربی ظجور کردند، نه  نجا با یکدیگر از نظر کیفی  فاوت دارند، بلکه با دموکراسددی

هددای شکسددت خددورده هددا دموکراسددیدر واقع این رژیددم  .های غربی نیز متفاوت هستند

دهند شلصیت مددبجم خددود را هایی هستند که کامال آگاهانه  رجیح مییمنیستند، بلکه رژ

حفظ نمایند، زیرا به این  ر یب بازیگران اصلی رژیم ابددزار مناسددبی بددرای  ددداوم خددود 
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هددا بدده جددای اسددتفاده مسددتقیم از ابددزار سددرکوب از هایی دولددت اند. در چنین رژیمیافته

برند)مدددل ارهددای کنترلددی شدددید بجددره مددیدموکراسی بیش از اندازه مدیریت شده و ابز

 طراحی شده  وسط نویسندگان(.  -3شماره

 
 

 3مدل شماره 

 

گرایی در رژیم هیبریدی به  صویر کشیده شده در قالب نمودار فوق مدل چندفرهنگ

گرایددی در دولتددی کدده هددر دو عناصددر است و در  وضیح آن باید گفت کدده چندددفرهنگ

در اختیار دارد، بیشتر جنبدده ابددزاری داشددته و ضددرور ی در اقتدارگرایی و دموکرا یک را  

پذیرش را ی این مفجوم نیست و به عنوان ابزاری در دست دولت به منظور حفظ انسجام 

های اقتدارگرای هیبریدی که ماهیتی چند فرهنگددی شود. در رژیمو بقاء از آن استفاده می

گرایددی اسددتفاده چندددفرهنگ  یابی به اهداف ملتلدد  خددود از سیاسددت دارند برای دست 

کنند، به این م نا که از یک سو بددا پددذیرش ماهیددت چنددد فرهنگددی جام دده و ابزاری می

ها رسمیت بلشیده و به آنجا اجازه ف الیت در عرصه سیاسددی پذیرش آن به حقوق اقلیت 

و اجتماعی را اعطا نموده، از سوی دیگر با  کیه بر ماهیت اقتدارگرایاندده خددود وفدداداری 



30 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شططماره    اولشماره  

و  پ طططاپه   ططط 

  1401 ب ار     ارم

 
 
 

هددای ها همیشه در مسیر شاخصددهنماید. در این مدل دولت ها را طلب میمل این گروهکا

گرایی مثل برابری، عدددالت اجتمدداعی، اعطددای خددودگردانی و حقددوق اصلی چندفرهنگ

هددا مانند و مادامی که منددافع دولددت های لیبرالی این نظریه باقی نمیها و سایر جنبهاقلیت 

هددای اصددلی مفجددوم چنددد دید نشددود در چددارچوب مولفددههمچنین امنیت و بقاء آنجا  ج

ها از مدار وفاداری به دولددت خددارج شددوند، ماهیددت گرایی قرار دارند. اگر اقلیت فرهنگ

های  قابلی، طرد و به حاشیه راندددن و یددا اقتدارگرایانه دولت نمود یافته و برخی سیاست 

 . نمایدکنترل و نظارت شدید بر دموکراسی اعطا شده بروز می

گرایددی بددا اندیشدده به طور خالصه در  وضیح این مدل باید گفت، مفجوم چندفرهنگ

گوناگونی قومی و فرهنگی در یک جام ه سیاسی واحد هم به لحاظ  أثیرات مثبت و هم 

- ر سیاست رغم برخی  جدیدات امنیتی در مجمو  واق یتی پذیرفته شده است. بیشعلی

های گسددترده در جوامع مردم ساالر لیبرال به شکل  گرایی اغلب های مبتنی بر چندفرهنگ

مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین، کشورهای اقتدارگرای هیبریدددی کدده از سدداخت 

هددای موجددود در کشددور اجتماعی چند فرهنگی نیز برخوردار هسددتند نسددبت بدده اقلیددت 

در ایددن مقالدده  سیاستی صرفا اقتدارگرا یا صرفا دموکرا یک ندارد. بلکه مدددل ارائدده شددده

 وانددد هددای اقتدددارگرای هیبریدددی« مددیگرایی ابزاری در رژیددم حت عنوان »چندفرهنگ

ها باشد. به ایددن  ر یددب کدده، بددا پددذیرش های دولت در قبال اقلیت  وضیحی بر سیاست 

ها به حقوق آنجا رسمیت بلشیده گرایی و به رسمیت شناختن اقلیت سیاست چندفرهنگ

شددود، امددا بددا صه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به آنان اعطا مددیو اجازه ف الیت در عر

هددای  کیه بر ماهیت اقتدارگرایانه خود در صورت عدددم وفدداداری و  جدیدددزایی اقلیددت 

 شود.  افراطی و یا استقالل طلب سیاست  قابل و یا کنترل را در پیش گرفته می

 ددوان شدداهد ه مددیهددا در کشددور روسددیدر نتیجه منطق به رسددمیت شددناختن اقلیددت 

هددا در مسددائل دهی و مشددارکت دولددت بددا اقلیددت های   املی و یا سیاست نقشسیاست 

های دیگر بددود. بدده عنددوان مثددال ملتل  شجروندی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و حوزه

هددای اثرگددذار در ایددن  وان به مناسبات میان مسلمانان روسیه و دولت به عنوان اقلیت می

گرایددی مددش چندددفرهنگ  دولت مرکزی روسیه با در پیش گرفتن خط  کشور اشاره نمود.

هددای ابزاری و به رسمیت شناختن مسلمانان به عنوان گروه قابل  وججی از اقوام و اقلیت 
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مشارکت   است. سیاست اول   امل،  این کشور در مجمو  سه سیاست موازی ایجاد کرده

وم در  قابل و کنتددرل نسددبتا شدددید و  ساهل با اقلیت مسلمان و به موازات آن سیاست د

طلب و ایجاد دموکراسی بیش از اندازه مدیریت شده در قبال مسلمانان افراطی و استقالل

قرار دارد. همچنین سیاست دیگری در قالب استفاده ابزاری از اقلیت مسلمان نیددز وجددود 

هددای نجفتدده سیلکند و بر بکارگیری پتانهای خارجی نمود پیدا میدارد که بیشتر در جنبه

های کالن روسیه مثل همکاری با المللی در راستای استرا ژیدر عرصه بین  نزد مسلمانان

شددرح . در واقددع در  سازمان همکاری اسالمی و یا نقش آفرینی در ججان اسالم قرار دارد

های مسلمان هم دارای های دولت روسیه نسبت به اقلیت سیاست    وان گفت این مثال می

های بیرونی قابل  وجه است. همچنددین دولددت وایای داخلی است و هم از جنبهاب اد و ز

در قبال اقوام مسلمان  ا ار و اقوام مسلمان قفقاز شمالی از یددک سیاسددت واحددد پیددروی 

هددای گرایددی ابددزاری در رژیددمفرهنددگ  کند. ی نی طبددق آن چیددزی کدده »مدددل چندددنمی

ت به اقلیت  ا اری سیاستی مبتنددی بددر اقتدارگرای هیبریدی« بیان شد، سیاست دولت نسب

  امل و  ساهل است و در راستای سیاسددت   دداملی خددود در نقددش دهددی و مشددارکت 

هددای فرهنگددی  ب یددت سیاسی مسلمانان  ا اری از الگوی بدده رسددمیت شددناختن  فدداوت

کند. از سویی مسلمانان قفقاز شمالی اگرچه بر اسا  آنچه به عنوان حق خددودگردانی می

شددود،  وانسددت اختیددارات مسددتقلی را در اداره امددور گرایی از آن یاد مددیرهنگدر چندف

داخلی و به ویژه نظامی در مناطقی که خواستگاه این جریان است کسددب نمایددد، امددا در 

های کنترلی یا  قابلی دولت مرکددزی اسددت. مقایسه با جریان  ا اری بیشتر شاهد سیاست 

روا اصلی حفظ اختیارات ایددن اقلیددت مسددلمان باقی ماندن در مدار دولت مرکزی از ش

است و در غیر اینصورت امتیازات خودگردانی و استقالل خود را از دست داده و شدداهد 

پسددندیده و دیگددران،   )های کنترلی و در برخی موارد  قابلی دولت خواهددد بددودسیاست 

 (.، در دست انتشار1400

 

 گیرینتیجه

گرایی با اندیشه گوناگونی قومی و فرهنگی رهنگندفبه طور خالصه باید گفت، مفجوم چ

رغم برخددی  جدیدددات در یک جام ه سیاسی واحد هم به لحاظ  أثیرات مثبت و هم علی

-های مبتنی بر چند فرهنگ ر سیاست امنیتی در مجمو  واق یتی پذیرفته شده است. بیش
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ذیرش قرار گرفتدده د پهای گسترده مورگرایی اغلب در جوامع مردم ساالر لیبرال به شکل

های  ندرواندده آن حتددی در ایددن جوامددع است. اما برخی از مفروضات، اشکال و استدالل

مورد مناقشه و در ابُ اد ججانی گاه با حقوق بشر و ججانی شدن در   ارض قددرار گرفتدده 

است. در کنار برخی انتقادات مثل انحراف از عدالت اجتماعی، عدم انطباق این نظریه بددا 

های آسیایی که به جای آزادی بر نظم  اکید دارد و یا بح  ججانی شدددن و زشار  برخی

 اثیر آن بر گوناگونی فرهنگی، نقد دیگری بر این نظریه وارد نمودیم مبنی بر اینکدده ایددن 

مفجوم در کشورهای غیر لیبرال و غیر مردم سدداالری کدده دارای سدداخت چنددد فرهنگددی 

ججان از چنین وض یتی برخوردارنددد کدده در   در  هستند چگونه است. کشورهای ملتلفی

 رین این کشورها ی نی روسیه به عنددوان نموندده انتلدداب شددد. این مقاله یکی از برجسته

روسیه به عنوان کشوری که به طور سنتی اقتدارگرا بوده و روند انتقال به دموکراسددی در 

نددوان یددک کشددور ه عآن کامل طی نشده در نتیجه  شکیل فضایی هیبریدی داد و اکنون ب

 شود.اقتدارگرای هیبریدی شناخته می

در نتیجه روسیه به عنوان یک کشور اقتدارگرای هیبریدددی کدده از سدداخت اجتمدداعی 

های موجود در کشددور سیاسددتی صددرفا چند فرهنگی نیز برخوردار است نسبت به اقلیت 

 حددت عنددوان لدده  اقتدارگرا یا صرفا دموکرا یک ندارد. بلکه مدل ارائدده شددده در ایددن مقا

هددای های اقتدارگرای هیبریدی«  وضیحی بر سیاسددت گرایی ابزاری در رژیم»چندفرهنگ

های این کشور است. به این  ر یب که، بددا پددذیرش سیاسددت چنددد روسیه در قبال اقلیت 

ها به حقوق آنجددا رسددمیت بلشددیده و اجددازه گرایی و به رسمیت شناختن اقلیت فرهنگ

تماعی و اقتصادی را به آنان اعطا کرده است، اما با  کیه بددر اج  ف الیت در عرصه سیاسی،

هددای مسددلمان ماهیت اقتدارگرایانه خود در صورت عدم وفدداداری و  جدیدددزایی اقلیددت 

 افراطی و استقالل طلب سیاست  قابل و یا کنترل را در پیش گرفته است.  

هددای ا نظامی بهای چندگانه و جمع اضدادی کشورهای چند فرهنگدر واقع، سیاست 

شود کدده اقتدارگرای هیبریدی مثل   امل، کنترل،  قابل و دیگر موارد  در دولتی یافت می

هددای هددای اقتدارگرایاندده و دولددت محددور جوامددع شددرقی و ویژگددیای از ویژگددیآمیزه

گرایددی ابددزاری در های غربی است. در واقع آنچدده مدددل »چندددفرهنگدموکرا یک دولت 

هددای یبریدددی« نیددز سدد ی در  وصددی  آن دارد، همددین سیاسددت ی ههای اقتدارگرارژیم

های بقددای های اقتدارگرایانه  ا جایی می  واند ادامه دهد که پایهچندگانه است.  سیاست 
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-خود را به خطر نیاندازد. برای حفظ قدرت نیاز به مشروعیت است و نه  نجددا در جنبدده

هددای دموکرا یددک سیاسددت   ایشکشددورها نمدد   های داخلی بلکه در اب اد خارجی سیاست 

گرایی برای پذیرفته شدن از سوی محددیط بددین المللددی مانند اصول نجفته در چند فرهنگ

 کند.ضرورت پیدا می

گرایددی بدده در پایان باید گفت، یکی از مجمترین نمودهای ابزاری بددودن چندددفرهنگ

مدددیریت سی  های اقتدارگرای هیبریدی مسئله دموکراعنوان عنصری دموکرا یک در نظام

هددای موجددود، بلکدده نسددبت بدده  مددام شده و کنترلی است که نه  نجا نسددبت بدده اقلیددت 

شجروندان حاکم است. سیاست لیبرالی الزمه حفظ قدرت است، اما برخی  اثیرات عینددی 

سیاست لیبرالی از جمله احتمال از دست دادن قدرت غیر قابل انکددار اسددت. لددذا ایجدداد 

-های لیبرال دموکرا یک ج لی و ایجدداد دموکراسددیاست سی  ای متشکل ازسیستم پیچیده

هددای هیبریدددی بدده های صوری و به صورت کامال مدیریت شده راه گریزی برای نظددام

کنددد و بددا ها خود اشددکالی از دموکراسددی را م رفددی مددیآید. در واقع این رژیمشمار می

وم به راحتددی بدده لز  برد و در عین حال در صورتهای نرم از آن بجره میاجرای سیاست 

 آورد.های کنترلی و یا سرکوب و  جدید روی میسیاست 
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