
   ابعاد و پیامدها،ها ریشه: روسیهفرهنگ سیاسی

  

  ١جهانگیر کرمی

  ٢رقیه کرامتی نیا

بـراي تبیـین رفتارهـاي      ر  هـاي اخیـ    فرهنگ سیاسی از جمله مفاهیمی است که در دهـه         

 مـورد توجـه   هـا بـا مـردم    هـا و تعـامالت دولـت       سیاسی مردمان یک جامعه با همـدیگر و بـا دولـت           

ه و جریـان    در گذر زمان شکل گرفت    که  امري پویاست   رهنگ سیاسی   ف. اندیشمندان قرار گرفته است   

 به دنبال تحوالت پس از فروپاشی کمونیسم و دوران یلتسین هاي اخیر  سالدر روسیه نیز در. یابد می

بـراي تحلیـل    موضـوع   ایـن   ،   روي کار آمدن و تداوم نظام سیاسی جدید به وسیله پـوتین             با و سپس 

کـه   پرسش اصلی این مقالـه ایـن اسـت        . استیار مورد توجه قرار گرفته      تداوم و پایایی پوتینیسم بس    

فرهنگ سیاسی روسیه چه تحوالتی داشته و در دوره جدید در چه وضعیتی است؟ در پاسخ به سوال            

شود که فرهنگ سیاسی روسیه از شکل سنتی آن در دوره پـیش از                فوق این فرضیه اصلی مطرح می     

وجـود تحـوالت مهـم در حـوزه           بـا  مزیستی یافتـه و در دوره جدیـد       پتر با مدرنیسم و الزامات آن ه      

بـراي  . ارتباطات و نهادهاي مدنی همچنان بازتولید شده و بر رفتارهاي سیاسی تاثیرگذار بوده اسـت              

 نخست به ارائه مفهوم فرهنگ سیاسی پرداخته و سپس تطور و تکـوین آن را در           ،بررسی این موضوع  

ست و در پایان     ا هاي فرهنگ سیاسی روسیه موضوع بحث بعدي         ویژگی ابعاد و . ایم  روسیه بحث کرده  

 يو برا تحلیلی است - توصیفی مقالهموضوع روش تحقیق در این. ایم  تاثیر آن را بر جامعه ارائه نموده      

   . استفاده شده استي مجازيفضاو  يا  آن از روش کتابخانهياجرا

   

 و  پدرسـاالري ،  گرایـی  دولـت  ،ینظام سیاسـ   ،روسیه ،فرهنگ سیاسی  :يکلیدواژگان  

  .مسیحیت ارتدوکس
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  مقدمه

نهادهـاي   ،مـذهب  ،هـا  اندیـشه  ،تجربیـات  ،هـا  در هر کشوري محصول واقعیـت      سیاست   

هـا و   ارزش ،هـا  نقـش اندیـشه   در ایـن میـان  . هاي مؤثر آن است  جغرافیا و شخصیت  ،  اجتماعی

یـز از ایـن عناصـر ذهنـی متـأثر      ها ن گاه حتی واقعیتکه طوري  فرهنگ بسیار اساسی است؛ به 

اي ضـرورت   مطالعه فرهنگ سیاسی جوامع براي آگاهی از زندگی سیاسی هر جامعـه          . شوند می

ــدري اســت کــه تمــام ابعــاد آن از    . دارد ــه ق ــر حیــات سیاســی ب ــآثیر فرهنــگ سیاســی ب ت

همچنـین در   . گیـرد   برمـی  دررا   هاي سیاسی جامعه تا نظام سیاسی حـاکم بـر آن           گیري  جهت

توجه به فرهنـگ سیاسـی جایگـاه     ،آید  معاصر که سخن از توسعه و نوسازي به میان می   جهان

چگـونگی  ، ترین موضوعات براي دستیابی به توسعه سیاسی       چرا که یکی از اساسی     اي دارد  ویژه

تواند بـه مثابـه موتـور محرکـه و یـا             فرهنگ سیاسی می   ،درواقع. فرهنگ سیاسی جوامع است   

  . اهر شودظوسعه سیاسی جامعه عامل بازدارنده براي ت

ها و پندارهاي یک جامعه نسبت بـه   سنت ،ها نگرش ،اي از باورها فرهنگ سیاسی مجموعه   

 ایـن مقولـه   بنابراین. گیرد امر سیاسی است که در بستر شرایط زمانی و مکانی خاص شکل می         

 ،سـرنهاده اي بسته به وقایع تاریخی و فرآینـدهاي اجتمـاعی خاصـی کـه پـشت                   در هر جامعه  

هـاي اخیـر در روسـیه نیـز           سـال   در پیرامـون فرهنـگ سیاسـی      .متفاوت از دیگر جوامع است    

 و احیـاء    2000آمدن پوتین در سال      ویژه از زمان روي کار    ه  مجادالت زیادي صورت گرفته و ب     

 و سـپس بحـران اوکـراین در سـال           2008ستیا در سال     او قدرت کشور و نیز در جریان بحران      

در . ام سیاسی و فرهنگ سیاسی این کشور بسیار جالب توجـه نمـوده اسـت              موضوع نظ  2014

هاي رفتار دولت روسیه به عنوان یک ابرقدرت بزرگ جهانی و نقش آن در پـاگیري             ریشه ،واقع

هـاي اصـلی در درك       بازي بزرگ از منظرهاي مختلف مورد بحث قرار دارد و یکی از سرچشمه            

  . روسیه استیاسی  به فرهنگ ستوجههاي این موضوع  ریشه

: هـاي زیـر پاسـخ دهـد     این مقاله سعی دارد به پرسـش  ،لذا به منظور بررسی این موضوع    

ها و ابعاد اصلی فرهنگ سیاسی روسیه چیست؟ فرهنگ سیاسی در جامعه امروز روسـیه                ریشه

چگونه است؟ این فرهنگ سیاسی چه تأثیري بر رفتارهاي دولت روسـیه امـروز دارد و چگونـه         

 ،توان با این نگاه تحلیل نمود؟ اما پرسش اصلی که در این مقاله مطـرح شـده    تارها را می  آن رف 

که فرهنگ سیاسی روسیه چه تحـوالتی داشـته و در دوره جدیـد در چـه وضـعیتی                    این است 

شود که فرهنـگ سیاسـی روسـیه از          است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه اصلی مطرح می          
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ز پتـر بـا مدرنیـسم و الزامـات آن همزیـستی یافتـه و در دوره          شکل سنتی آن در دوره پیش ا      

  خود هاي سنتی  را به سرچشمه  آن   ،کوشد از طریق نظام آموزشی و الزمات آن         جدید دولت می  

هـاي فرهنـگ سیاسـی       اي از جلـوه    نوع تلفیقی و آمیخته    در روسیه امروز    بنابراین ؛آشتی دهد 

هـا و    نگـرش  ،ر آن تسلط الگوهاي سنتی رفتـار      خورد که د   دموکراتیک و اقتدارگرا به چشم می     

 فرمـا  جامعه و دولتمردان حکـم     ایستارهاي سیاسی بر روندهاي سیاسی جامعه و تعامل متقابل        

 ارتـدوکس و  ،پدرسـاالري  ،همچنان جغرافیا ، با وجود تحوالت زیاد توان گفت   می،  درواقع. ستا

  .اند هدهی فرهنگ سیاسی روسیه تداوم یافت نوسازي دولتی در شکل

نخـست بـه ارائـه یـک بحـث نظـري در مفهـوم فرهنـگ         ،  به منظور بررسی فرضیه مقاله   

هاي فرهنگ سیاسی روسیه را در گذار تاریخی آن مـورد بحـث    ریشهسپس سیاسی پرداخته و    

 بیـان ها و نمودهاي آن را در جامعـه کنـونی ایـن کـشور                در مبحث بعدي ویژگی   . ایم قرار داده 

  .ایم دهاي آن را براي سیاست این کشور تحلیل نمودهنجام پیاما و سرکرده

  

  چارچوب نظري

هاي مـا در مـورد        ها و ارزش    نگرش ،ها گیرد و اندیشه   بخش اعظم سیاست در ذهن ما سامان می        

دهنـد و     به سیاسـت شـکل مـی       ،هاي ما در مورد حکومت     یابی اجتماعی و امیدها و نگرانی      سامان

هـاي    برداشت آنهـا را نـسبت بـه فرآینـدهاي سیاسـی و نظـام               ،هاي مردم    نمادها و ارزش   ،باورها

 ، سـبک  ،ها را بـا مفـاهیمی چـون طبـع           ها و ارزش   این نگرش  در گذشته . کند  سیاسی تنظیم می  

 مـیالدي،  50از دهـه    امـا   . نهادنـد   روح ملی فرهنگ و منش ملی نام می        ، ایدئولوژي ، سنت ،عرف

 ).291- 290: 1389هیـوود   (ا مطـرح شـد    هـ  گیري مفهوم فرهنگ سیاسی به معناي الگوي جهت      

  به 1 توسط فیلسوف آلمانی یوهان هردر     18در قرن   » فرهنگ سیاسی « اصطالح   اولین بار ،  البته

ــی   ــات علم ــتادبی ــطالح  ). Абатурова,Стремилова,2013:44(راه یاف ــیه اص در روس

همزمـان بـا   .  پدید آمده است ٣ایوانوفسکی.و. در آثار و    در اواخر قرن نوزده    ٢»فرهنگ سیاسی «

یعنـی  ، 20و 19 هاي  قرنطیهاي اجتماعی سیاسی و اندیشه اجتماعی در روسیه       توسعه شیوه 

 ،شـدند  مـی   مطرحاجتماعیدر زندگی  زمانی که مسائل سیاست و فرهنگ در سطوح طراز اول     

                                     
1. Иоганн Гердер
2. Политическая Культура
3. Ивановского В. В.
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ـاس  نیز ایده فرهنگ سیاسی در  1آمِلچنکـو . )Соловьева, 2012:37(یافـت   به طور طبیعی انعک

فرهنگ سیاسی در وهله نخـست      « ؛)Омельченко,2016:39( نویسد نگ سیاسی می  تعریف فره 

هـاي ارزشـی      گیري  هایی از رفتار سیاسی تصورات سیاسی و جهت        اي از عناصر خاص نمونه     مجموعه

ـاي سیاسـی   اي از ماهیت آگاهی      مجموعه ،دومدار در هر جامعه است؛        ریشه ـاي رفتـاري  ،ه  ، هنجاره

هاي خاص فرآیندها و نهادهاي سیاسی هـر جامعـه و نظـام سیاسـی آن                 ها و ویژگی    سنت ،ها ارزش

ـاعی و برخـی مـردم در حـوزه سیاسـت                ،اي تاریخی   تجربه ،است؛ و سوم    ، حافظـه اشـتراکات اجتم

 نیـز  2 شوِتـسوا ».هاي موثر در رفتار سیاسـی اسـت   هاي شخصی و مهارت   گیري  جهت ،فرهنگ رفتار 

ـاریخی          فرهنگ سیاسی را بخشی از فرهنگ کلی می        ـادآور وقـایع     ،دانـد کـه دربردارنـده تجربـه ت  ی

ـار        ها و مهارت   گیري  جهت ،هاي سیاسی   ارزش ،سیاسی و اجتماعی   هایی اسـت کـه مـستقیما در رفت

ـال بـا ایـن تعـاریفی کـه از مفهـوم فرهنـگ         .)Швецова, 2012:153( گـذارد  سیاسی اثر می ح

  .سی آن پرداختشنا ها و گونه بندي توان به دسته سیاسی ارائه شد، می

نخـست   .هاي مختلفـی از فرهنـگ سیاسـی انجـام شـده اسـت              بندي در علوم سیاسی دسته           

 با دموکراسـی    رابطه سه گونه فرهنگ سیاسی را در جامعه مدنی مطرح کردند که در              ٣آلموند و وربا  

ایی و  پذیري و منفعـل و فرهنـگ محلـی ابتـد            فرهنگ اطاعت  ، فرهنگ مشارکتی و فعال    ؛قرار دارند 

بندي فرهنـگ سیاسـی بـه فرهنـگ          عبدالرحمن عالم در دسته    ).344: 1380چیلکوت  (غیرسیاسی

 همگـن و چنـدپاره اشـاره        ، ایـدئولوژیک  ،غیر دینی .  مدنی ، مختلط ، مشارکتی ، تابع ،سیاسی محدود 

 سـه نـوع فرهنـگ سیاسـی را از هـم متمـایز        نیـز  ٤کنت جوئیت ). 116- 114: 1373عالم  (کند می

ـاي    اما جدا از ایـن گونـه      ). 380: 1389چیلکوت،( رژیم و جامعه   ،نگ سیاسی نخبگان   فره ؛کند  می ه

ـال   . اي برخوردار است    گیري آنها از اهمیت ویژه       نحوه شکل  ،مرسوم فرهنگ سیاسی   ـاه آلـن ب ، ٥از نگ

ـاعی یـا         ، جغرافیا ، تاریخ ؛بنیادهاي فرهنگ سیاسی شامل موارد زیر است       ـاهمگنی اجتم  همگنی یا ن

 صـنعتی بـودن و پیچیـدگی جوامـع و تـأثیر             - شهري( اقتصادي   - رم ساختار اجتماعی  هاي ه   تفاوت

ـال ) (کشاورزي بودن و تأثیر بر ارتباطات سیاسـی       - روستایی هـاي اصـلی      جنبـه  ).79- 78 :1384 ب

اعتمـاد یـا    ( ایستارها نسبت به نهادهاي سیاسی دولت        ) الف ؛ند از  هست فرهنگ سیاسی عبارت  

                                     
1. Омельченко, Н. А.
2. Швецова, Н.
3. Almond and Verba
4. Kont Jueit
5. Alan Ball
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         ،گیـري   ات شـهروندان در مـورد اثرگـذاري بـر رونـد تـصمیم              درجه احـساس   ) ب ،)اعتمادي  بی

 تأثیر رشـد اقتـصادي بـر        ) د ، رابطه میزان ثبات سیاسی با سطح رشد اقتصادي و اجتماعی          )ج

ند  هست ترین عناصر اصلی فرهنگ سیاسی عبارت       مهم. هاي سیاسی و عملی دموکراتیک      نگرش

 امـا جـدا از      ).83: 1384 بـال ( نـدپارچگی مـشارکت و یکپـارچگی یـا چ         مشارکت و یا عدم    ؛از

هاي گونـاگون     موضوع انتقال و تداوم آن در نسل       هاي مهم فرهنگ سیاسی     گیري و جنبه    شکل

گیري فرهنـگ سیاسـی بخـشی از     شکل. شناسان دور نمانده است  امري است که از نگاه جامعه     

ینـد  آر این فر   د .استپذیري و انطباق مردم به یک محیط خارجی در حال تغییر             یند جامعه آفر

 ، دولـت  ؛ند از  هـست  تـرین آنهـا عبـارت       مهـم  کـه تقریبا تمام نهادهاي اجتماعی شرکت دارنـد        

از مجمـوع  . )Осипов,2010:75( نهادهاي آموزشی و کلیـسا    ،ارتش ،حزب ،ها  رسانه ،خانواده

 يهنجارهـا هـاي ذهنـی و        ارزش ،اجتماعی يها یآگاهتوان فرهنگ سیاسی را       این مباحث می  

 ی وخی تـار يا تجربـه دانست که مبتنی و متکی بر       هر جامعه    یاسی س ي نهادها ي در قالب  تاررف

فرهنـگ سیاسـی در   ،  در همه جوامـع    رو  در یک ملت است و از این       یحافظه اشتراکات اجتماع  

پشت بسیاري از رفتارهاي روزمره و یا پایدار سیاسی حضور دارد که در گذر زمان شکل گرفته                 

با این مقدمات و مفاهیم     . گردد   نیز بازپیرایی شده و در گذر زمان جاري می         و با تحوالت جدید   

و مبانی فکري باید دید که فرهنگ سیاسی در روسیه چگونه است و چه مطالعاتی بـر روي آن               

  .صورت گرفته است

  

  روسیه در فرهنگ سیاسی تکوین 

یخ فـراهم آمـده   فرهنگ سیاسی روسیه امروز محصول عوامل زیادي است کـه در گـذر تـار           

برخی از این عوامل طی یک تاریخ طوالنی و سخت در رونـد تکـوین دولـت روسـی شـکل        . است

اتحـاد  برخی آثار بازتـاب دگرگـونی نهادهـاي سیاسـی و اقتـصادي از زمـان فروپاشـی         . اند  گرفته

امروز بسیاري از مردم باور دارند که کشورشان به یک ایـده ملـی بـراي                . شوروي هستند جماهیر  

هنـوز آن را در کمونیـسم و دیگـران در میـراث      عریف نهادها و اهداف نیاز دارد که برخی از آنها     ت

 امـا   ،رهبـران امـروز دنبـال یـک ایـدئولوژي جدیـد نیـستند             . بینند  می مذهبی روسیه ارتدوکس  

احـساس  ا  شهروندان روس عمیق  . پرستی و غرور ملی را جایگزین کمونیسم کنند         کوشند وطن   می

امـا  . داراي بخشی از یک سنت سیاسی هستند که نه کامال غربی و نه شـرقی اسـت                کنند که     می

رئیس جمهـور سـابق و   (مدودیف . در عین حال عناصر مهمی از هر دو سنت را جذب کرده است            
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توانـد   روسیه معتقد است که روسیه بخشی از تمـدن اروپـایی اسـت کـه مـی          ) نخست وزیر فعلی  

 ).Remington, 2012:117( معیارهـاي خـود توسـعه دهـد     ها و نهادهـاي اروپـایی را بـا    ارزش

روسیه با وجود تجربه تـأثیر نظامـات اردوي زریـن در سیـستم روابـط                 ،آمِلچِنکو نیز باور دارد   

 یک کشور مسیحی باقی ماند و مردم آن بـا وجـود انـزواي موقـت از جهـان مـسیحیتِ                     قدرت

ستگاه مـرزي مـسیحیت و حاشـیه        هیچگاه احساس غریزي خود را به عنوان ای        ،کاتولیک غرب 

فرهنـگ سیاسـی روسـیه      . )Омельченко,2016:48 (انـد   شرقی تمدن اروپا از دست نـداده      

گیري نوع خاصـی   هاي شرقی و غربی را با هم در خود جمع کرده و همین عامل به شکل    ارزش

الگـوي    از غـرب   هعمـد بـه طـور     روسـیه    ،بنـابراین . از ذهنیت سیاسی روسی انجامیـده اسـت       

 دولت بر جامعـه     اولویتِ  و از شرق   مشارکت سیاسی فرهنگ سیاسی و     کراتیک و مشارکتیِ  دمو

بین توده جامعه و نخبگان را کـسب  ماو همچنین شکاف مادي قابل توجه   در حال ظهور   مدنیِ

  ثیر اروسـیه تحـت تـ    نیز بر این باور است کـه 1کالینین). Восканян, 2011:75(نموده است

لذا فرهنـگ سیاسـی روسـیه نیـز از فرهنـگ سیاسـی       . قی قرار داشتهر دو تمدن غربی و شر  

فرهنـگ سیاسـی روسـیه بـا توجـه بـه شـرایط         بـا ایـن حـال   . غربی و شرقی متاثر شده است 

ــوع شــرقی نزدیــک  ،اجتمــاعی ،تیــکیژئوپل ــه ن ــه طــور ســنتی ب ــر   اقتــصادي و فرهنگــی ب ت

 شرقی است یا غربـی و  اینکه فرهنگ سیاسی روسیه). Калинин, 2009: pvlast.ru(باشد می

     شـاید نتـوان بـه     ،  انـد   یا تلفیقی از آنها و اینکه کدامیک از این دو عنـصر تـاثیر بیـشتري داشـته                 

تـوان عناصـري از هـر یـک را            هـاي مختلـف مـی        چرا که در دوره    ،راحتی به جواب قاطعی رسید    

  .تر دید برجسته

ـار عامـل                                  شـکل گرفتـه اسـت؛       به لحـاظ تـاریخی فرهنـگ سیاسـی روسـیه بـه وسـیله چه

سـنت حکومـت اسـتبدادي و    )  آب و هوا و گسترش سـرزمینی؛ ب   ، کشور  جغرافیایی موقعیت) الف

ـازي هـدایت      ) میراث مسیحیت ارتدوکس و د    ) پدرساالري؛ ج  شـده از سـوي      الگوهاي تکـراري نوس

ي مـردم و  هـا و باورهـا   این عناصر بر توسعه روسـیه بـه عنـوان یـک جامعـه سیاسـی ارزش          . دولت

 طاهـایی گـیالن   ).Remington, 2012:117(انتظارات متقابل حاکمان و مردم تأثیر داشته است 

 ٣، بویارهـا ٢دهقـان روسـی  (آسـیایی  اي از عوامـل   فرهنگ سیاسی روسیه را آمیزه پیچیده     ،  نیز

                                     
1 . Калинин А.Ю
2 . Русский Крестьянин
3 . Бояре
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، عنـصر حقـارت   س،  میـراث تمـدن بیـزان     ( عوامـل اروپـایی       و )هجوم مغـوالن  ،  )اشراف روسی (

 و سـرانجام ایجابـات جغرافیـایی و اسـتراتژیک بـه عنـوان محـیط طبیعـیِ                 )  روس روشنفکران

به عقیده وي این عوامل در ادغام بـا         . گیري فرهنگ در تاریخ روسیه شناسایی کرده است         شکل

 فرهنـگ سیاسـی روس را همـراه بـا انگـاره عمـومی               ، مدتی در حدود هزارسال    طییکدیگر و   

بـه بررسـی برخـی از    ، در ادامـه ) 98: 1373  گـیالن طاهـایی (انـد   شـکل داده  » دولت روسی «

پـردازیم تـا از رهگـذر ایـن           گیري فرهنگ سیاسـی روسـیه مـی         ترین عوامل موثر بر شکل      مهم

  . دسترس پژوهشگران این حوزه قرار دهیم درمباحث بتوانیم شناخت بیشتري از این پدیده

 فهـم و درك بـسیاري از        جغرافیا به تعبیر برخی از اندیـشمندان عنـصري پایـدار بـراي               

در مورد تأثیر جغرافیا بـر فرهنـگ و سیاسـت بـسیار گفتـه      . هاي بشري ست  رویدادها و پدیده  

تیک جدید این موضوع را مورد بررسی  قرار         یشده و از ارسطو تا مونتسکیو و اندیشمندان ژئوپل        

 تبـار   ه هنـدي  نویـسند  ١فریـد ذکریـا   ها در حوزه سیاست       نوشتهدر یکی از جدیدترین     . اند  داده

 فرمانروایی یگانه بر     جغرافیاي ویژه اروپا و امکان سیطره     به   ٢»آینده آزادي «در کتاب   امریکایی  

هـاي مختلـف    قلمرو اشاره کرده و ساختار طبیعی اروپا را براي ظهـور جـوامعی در انـدازه   این

یر دانـسته   پـذ   هـا امکـان     کشورها و امپراتوري   ،ها  جمهوري ،ها  نشین دوك ، شهرها -شامل دولت 

 آثار نویسندگان روس نیـز در رابطـه بـا            در اما جدا از نگاه ذکریا    ). 36-35: 1384 ذکریا(است  

 آب و هوایی     بر این نکته تأکید شده که شرایط       ،تأثیر جغرافیا بر فرهنگ سیاسی جامعه روسیه      

وثر  حفظ مناسبات پدرساالرانه در سرزمین پهنـاور روسـیه مـ        در  متعاقب آن  قتصاديو اوضاع ا  

ــت ــوده اس ــع در ).Калинин, 2009:pvlast.ru(ب ــرورت، واق ــاي ض ــصادي ه ــات اقت  موجب

ایـن شـیوه    ترین ویژگی بـراي       مناسب را به وجود آورد و    گیري زندگی جمعی و اشتراکی       شکل

  . اقتدارگرا بوداي پدرساالر و  مناسبات قدرت در خانوادهحاکم بودن ، زندگی

پراکندگی جمعیت و تنوع قومی      ،پذیري مرزها  آسیبتیک روسیه   یترین شرایط ژئوپل   مهم  

دریاهـاي بـسته هـستند کـه همگـی شـرایط            وجـود   وسعت و بیکرانگی و همچنـین        ،مختلف

گـرا و تـابعی      گیري فرهنگ سیاسـی دولـت       مساعدي را براي نقش فعال دولت و ضرورت شکل        

 منـاطق  .طلبیـد   مـی یـک ارتـش بـزرگ را    ایجاد و برخورداري از، بازبودن مرزها. اند  کردهمهیا  

از طریـق  (ضرورت تشدید کنترل بر جامعه از جانب دولـت را           ،  ی محدود وسیع با تراکم جمعیت   

                                     
1 . Farid Zakaria
2 . The Future of Freedom
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دورافتـادگی از دسترسـی بـه        .کـرد   تقویـت مـی   )  سیـستم طبقـاتی    کار  و  سازحقوق سرواژي و    

ي هاي متمادي را به منظور دسترسی به مسیرها         روسیه را ناگزیر کرد تا قرن       نیزدریاهاي گرم   

   .تجاري دریایی در جنگ سپري نماید

گیـري فرهنـگ سیاسـی در روسـیه تطـورات تـاریخی ایـن               اما عنصر مهم دیگر در شکل       

تـرین اتفـاق در    مهم،  میالدي882گیري دولت روس در سال  پس از شکل  . سرزمین بوده است  

گ سیاسـی  اي بر توسـعه فرهنـ      کننده تآثیر تعیین بود که   پذیرش آیین ارتدوکس    تاریخ روسیه   

یـف بـه خـاطر نیـاز بـه فقهیـات و        هاي کـی   توجه به مذهب در میان روس      .روسیه نهاده است  

پرسـت را پـر کـرده و وحـدت را      هاي بت   هاي متفرق روس    هاي مشترك بود تا جاي آیین       آیین

  . جایگزین پراکندگی نماید

 988 سـال    ها کـه در     پرستی و پذیرش مسیحیت در سرزمین روس        فرآیند عبور از آیین بت      

 1فپیـواوار . آید  ترین وقایع تاریخ روسیه به شمار می         یکی از کلیدي   ،واقع  در  تکامل یافت  میالدي

 مانوري سیاسی جهـت تحکـیم روابـط بـین سـرزمین روسـیه و                 را ٢این اقدام شاهزاده والدیمیر   

بـه  تالشـی  یـن شـاهزاده روس را   اها توسطغسل تعمید روسو امپراطوري بیزانس قلمداد کرده 

هـا و   کـم ارائـه برخـی سرچـشمه        یا دست  ییف  منظور ایجاد فرهنگی واحد در سرزمین روس کی       

از  .)Пивоваров,1993:184(دانـد یفـی مـی   گ کـی نفرهینی ددهنده در عنصرمبانی سازمان

امپراتوري و کلیـسا یـک   .  قرار دارند در یک روح واحد٣ تزار و پاتریاخ،نظر مسیحیت ارتدوکس  

کس نقـش  وکلیساي ارتدوکس و مسیحیت ارتـد . استکلیسایی را تشکیل داده       دولتیِ سازمان

مهمی در شکل دادن به هویت قومی مردم روسیه ایفا کرده است که بـا تکـوین نظـام دولتـی                     

   ).Ирхин, 2006: 238(روسیه به موازات انجام شده است

تـا برگزیـدن آیـین       از سیطره حاکمان وایکینـگ       ،   امپراتوري روس در سیر تطور تاریخی خود      

رویـدادها و وقـایع      .هـا رویـارو شـد       دهم میالدي با حمالت مغول    سیز سدهدر   و   مسیحیت بیزانسی 

آهنـگ    قرن سیزدهم و چهاردهم میالدي پیامدهاي منفی و ناخوشایندي براي ضرب           30اواخر دهه   

ـان   .  اقتصادي و فرهنگی سرزمین روسیه دربرداشـت       - توسعه اجتماعی  ـال   4حملـه باتوخ ـاي     در س ه

 برقــراري ســیطره اردوي زریــن و حاکمیــت تاتارهــا تلفــات  ، و پــس از آنمــیالدي1240- 1237

                                     
1 . Пивоваров Юрий Сергеевич
2 . Князья Владимир
3 . Патриарх
4. Батыево Нашествие
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ـارآورد       ،جمعیتی حملـه تاتارهـاي    ).Свердлов,2011:38( اقتصادي و فرهنگی قابل توجهی به ب

 ٣ و دریـاي کاسـپین     ٢وفز آ ١،به دریاهاي سـیاه    ها  موجب از دست دادن دسترسی روس      مغول

 تعامـل فرهنـگ روسـیه بـا غـرب وقفـه        دراز این روو ) Золотарев, Козлов, 2003:5(شد

یفی و پس از اشـغال سـرزمین شـاهزادگان روس              فروپاشی روس کی    با در واقع . ایجاد کرده است  

 ).Кудров,2011:21-22( روسیه ناگهان از غرب به شرق روي برگردانـد        ،توسط تاتارهاي مغول  

 ؛ درنتیجـه   روح و جـان روسـی را تـسخیر نمـود           ،رهـا قوه قهار طبیعت تاتا   «, 4به نوشته فداتف  

بـه معنـاي   ( در سیاسـت  5عناصر استبداد شرقی و ایمـورالیزم    , زندگی صحرایی , مفاهیم شرقی 

           بــه مــا رســیده6همگــی از دولــت اردوي زریــن ،)نفــی و انکــار اصــول و مبــانی در سیاســت

نفی این پدیـده تـاریخی تاکیـد        ها بیشتر بر ابعاد م      اگرچه روس ). Кудров,2007:20(» است

اما بعد از مـسلمان شـدن مغـوالن از    ، دهند  منفی جلوه می٧داشته و آن را با مفهوم یوغ مغول     

ایـن عـصر بـر      ،   ایرانی و فراگرفتن نظام دیوانـساالري ایرانـی        -رهگذر تعامل با فرهنگ اسالمی    

طـرف ایـن     نویـسان بـی      تاثیري مهم داشت که از سوي تاریخ       ، روسیه آینده  ساختارهاي دیوانیِ 

  . دوره هم مورد تاکید قرارگرفته است

  آنچه که از ماحصل پدیده بزرگ رنسانس در غرب و نتایج آن با نام مدرنیـسم و نـوگرایی         

) گرایـی   گرایی و پیشرفت    گرایی، دنیاگرایی، فایده    در قالب مفاهیم خردگرایی، فردگرایی، انسان     (

خـاطر    اگرچـه بـه   ،   از جملـه روسـیه گـسترش یافـت          سـایر نقـاط جهـان و        به ي غربی از اروپا 

گیـري نظـام      دستاوردهاي درخشان فنی آن در قالب انقالب صنعتی در اروپاي غربی به شـکل             

هاي بزرگی از جهـان انجامیـد و          سازي بخش   داري و سیطره بر سایر مناطق و مستعمره         سرمایه

هـا و     تر از سایر سرزمین      سریع ،ستاما روسیه توان  ،  اي ساخت    حاشیه ،همه را بر مدار مرکز اروپا     

بـا ایـن حـال،      .  کنار مرکز قـرار گیـرد       در شکلی هرچند ناقص  ها قد راست کند و به         امپراتوري

منـد   شدن از زمـان پتـر کبیـر بهـره      اگرچه دولت روسیه توانست از امتیازات نوسازي و صنعتی        

ـ ،  از این رو  .  اما این پدیده عواقب ناگواري نیز در پی داشت         ،شود سیاري از اندیـشمندان روس   ب

                                     
1 . Чёрное Море
2 . Азовское Море
3 . Каспийсое Море
4 . Федотов, Г.
5 . Имморализм
6 . Золотая Орда
7 . Монголо-Татарское Иго
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پایـان تناقـضات    بارها و بارها زنجیره بـی  نتایج فرآیند نوسازي در روسیهند که  هستبر این باور 

از روسـیه  ، در واقـع  ).Соловьева,2012:41(اجتماعی الینحل و وخیم را تولید کـرده اسـت   

هـاي    ه در شـیوه   ویـژ  بـه  ، نظامی خـود   وناگزیر شد با تقویت قدرت فنی       میالدي  17اواخر قرن   

هاي فنی و دانـش      پیشرفت ها  روس ،بدین منظور  و   پیوسته خود را به پاي غرب برساند      ،  جنگی

هـاي    قدرت خودکامه با واداشتن مردم و همچنین حلقه        و    را از غرب اقتباس کردند      خود علمی

ــراي تغییــر،حــاکم ــود  مبتکــر و آغــازگر تغییــرات ب   عمــده در سیــستم اجتمــاعی روســیه ب

)Притчина, 2002:82( يدادیـ کمتر منـشا رو ،  اتفاق در عمق و بدنه اجتماعنیا با این حال 

بلکـه جنبـه     ،زا و جوشـشی نبـود      نوسازي در روسیه درون   ،  ؛ در حقیقت   بود ي نوساز يمثبت برا 

.شد تعیین و سپس به جامعه تحمیل می» از باال«کوششی داشت و اهداف آن 

  

   فرهنگ سیاسی روسیهماهیت

ی در روسیه امري بسیار پیچیـده و نـسبی اسـت و ارائـه درکـی روشـن و                    فرهنگ سیاس   

ترین ابعاد و عناصـر آن را      توان برخی از مهم     می،  در عین حال  . احصایی از آن کار آسانی نیست     

نظرهـایی جـدي      اخـتالف ،   این مقوله فکري   نظران روس و غیرروسِ    صاحب اگرچه. مطرح نمود 

هاي مشترك مورد اجماع میـان آنهـا تاکیـد بیـشتري            ویژگیتوان بر     اما می ،  پیرامون آن دارند  

  .هاي مورد اجماع اشاره شود  شده تا به عناصر و مولفهسعی این بحث  دراز این رو. نمود

هـاي   تعـدادي از ویژگـی  ، فرهنگ سیاسی)مطیع( ضمن توصیف ماهیت تابعی 1موخایف       

  وسـعه روسـیه را شناسـایی کـرده         جغرافیـایی و تـاریخی ت      -خاص موثر بر خصوصیات تمدنی      

 دوگانگی فرهنـگ سیاسـی کـه معـرف تعامـل پیچیـده بـین دو جریـان                   وي نخست به  . است

هـاي ارزشـی متفـاوت      که در نظـام   اشاره کرده    ،باشد  می) از شرق و غرب   (فرهنگی   -اجتماعی  

ي هـا    پایبنـدي بـه سـنت      ، برابـري  ، انصاف ، جمعگرایی هاي   از یک سو ارزش    :تمرکز یافته است  

 ویژگی دیگر . گرایی   حقوق بشر و کثرت    ، فردگرایی ،هاي آزادي    ارزش ، از سوي دیگر    و مردساالر

 ،هـا  که در شورشاست طلبانه ارتباط بین حامالن فرهنگ سیاسی    ماهیت جنگ ،  مورد نظر وي  

تمرکـز سـلطه    ، مورد اشاره وي نیـز عامل سومِ. ها نمودار شده است    هاي داخلی و انقالب    جنگ

ناپـذیري   که کوچکترین تضعیف در آن به افـزایش هـدایت         است  دست طبقه حاکم    سیاسی در   

                                     
1 . Мухаев, Р.
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موجـب  اسـت کـه      فقدان فردیت آزاد و جامعـه مـدنی بـالغ            ،چهارممورد  . دانجامی سیستم می 

قانونی سیاسـی جامعـه را تـرویج         که بی شود    میتمرکز زندگی سیاسی در درون طبقه حاکمی        

به صورت یک گروه قـومی دیگـر یـا    » ویر دشمن تص«وجود  ). Баранов,2008:191( کند  می

ایـن   .حاکم اسـت   ها  نیز در فرهنگ سیاسی روس    ) Халлисте,2014:778( اي از آن   نماینده

گرایی روسی هـم      هاي موثر در هویت و ملی       ترین مولفه   روایت از فرهنگ سیاسی روسیه از مهم      

هویتی کـه بازنمـایی     . شود  مشخص می » دیگري«و  » خود«آید که در آن مرزهاي        به شمار می  

حـسینی،  (طلب، طی تاریخ روسیه چنـدین بـار تکـرار شـده اسـت               آن در مقابل دیگريِ تجزیه    

هـاي فرهنـگ سیاسـی        ترین ویژگـی    توان، مهم   مجموع می  در). 1393شیراوند و معبودي نژاد     

گرایـی، تمرکزگرایـی و موعـودگرایی          اقتـدارگرایی، دولـت    گرایـی، پدرسـاالري،     روسیه را جمع  

  .پردازیم نست که در ادامه به بررسی آنها میدا

امـا در جامعـه     ،  گرایی خصلت مشترك همه جوامع انـسانی اسـت          جمع :گرایی جمع) الف  

دهـد کـه      تر تحقق یافته و مرور تاریخ این سرزمین نشان می           این موضوع به شکلی جدي     روس

ت و زیست ایـن مردمـان       داري در حیا    هاي ریشه   ساخت همواره فراتر از اجتماع معمول انسانی     

گرایــی از  تعــاون و جمــع ،اشــتراك بــاور دارد کــه ١ایــرخین، از ایــن رو. وجــود داشــته اســت

ر  دبینی روسـی  جهان  در حقیقت . آن است  ی روسی و فرهنگ سیاس    خصوصیات شخصیت ملیِ  

ــا جهـــان ــاي مـــن   بینـــی غربـــی تقابـــل بـ ــا بـــه جـ دربردارنـــده فـــسلفه بـــارزي از مـ

گرایـی   جمـع ،  اي  تـرین ویژگـی فرهنـگ سیاسـی تـوده          جـسته  بر ).Ирхин,2006:238(است

 یا منافع جمعی بر منـافع شخـصی کـه از شـرایط زنـدگی         2»میر«اولویت منافع    ؛اشتراکی بود 

حاصـلی و   صـورت خشکـسالی و کـم    در یعنـی وضـعیتی کـه در آن        ،روستایی ناشی شده است   

 3»میـر «ه کمـک و یـاري       شد امیدواري همیشگی ب     هرگونه نامالیماتی که دامنگیر کشاورز می     

گیري این سنت در روسیه کهـن         از جمله دالیلی که در شکل     ). Зимин,2012:38(وجود داشت 

 سـرزمین روسـیه    شرایط دشوار جغرافیایی   ،واقع رد. د شرایط آب و هوایی روسیه است      وجود دار 

هـاي انـسانی بـزرگ و همچنـین سـازماندهی             گـروه  ،کارگیري نیروي جسمانی زیاد    همستلزم ب 

م یا جمعگرایـی کـه در       ساجتماع روس کهن مبتنی بر اصل کلکتیوی       ،این رو  از. جمعی کار بود  

                                     
1 . Ирхин, Ю.В.
2 . Мирские  Интересы
3 . Мир
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شـعور   ،گیري اقتصاد روسیه    جوامع در شکل  این  .  ادغام شده بودند شکل گرفت     ١ها  قالب ابشین 

 بر مدیریت جمعی که مبتنـی بـر اصـول توافقـات     ،آنذهنیت ملی کشور و عالوه بر     ،اجتماعی

نامیـده   ٢ شـکل شـورایی داشـت و وِچـه         ،مـدیریت جمعـی   . ثیر بـسزایی نهـاد    أاجتماعی بود ت  

 و سنت همدردي و همیـاري کـه در ایـن    ٣ها نقش ویژه ابشین. )Кудров, 2011:16(شد می

گرایـی پایـدار      آگـاهی جمعـی و جمـع       گیـري   جوامع کوچک روستایی جا افتاده بود در شـکل        

هـاي    به ریـشه ٤اساس است که بردیایف بر این    ).Ирхин,2006:238(موثر بوده است   ها  روس

هـاي اجتمـاعی مردمـان روس         تاریخی کمونیسم روسی اشاره کرده و آن را منطبق بـر سـنت            

  .داند می

هاي   مستعد دیکتاتورترین نظام   اینکه روسیه برخالف دیگر جوامع اروپایی      :پدرساالري)  ب

ایـن وضـع     سـده هیجـدهم  سیاسی بوده و با وجود تحوالت مهـم نوسـازانه دوران پتـر از اوان       

گـردد کـه همـان     میازبه یک خصلت مهم در فرهنگ سیاسی آن ب     ،  کمابیش پایدار مانده است   

اگرچه این موضوع هم در دوران متمادي کـم و بـیش در همـه جوامـع              .  است ٥پاتریمونیالیسم

  . امري جدي در جامعه روس است،تا امروز اما تداوم و پایایی آن، حاکم بود

قوي و باتجربه کـه از مـردم    ،ا همواره حول حمایت و دفاع یک حاکم عادل   ه  ذهنیت روس  

اسـتوار   ،کند ها تحمیل می   الگوي رفتاري به آن    ،خود همانند یک پدر مراقبت کرده و در مقابل        

هاي پدرساالرانه مردم روس ریشه در گذشته         هاي سنت   ریشه). ایراس: 1395 مولینا(بوده است 

 ترین حوزه اجتمـاعی جامعـه دهقـانی        فرهنگ سنتی و مهم    ،هاي دور  از زمان . تاریخی آن دارد  

بـا ایـن    . توانست چندین ده نفر باشـد       هایی می  تعداد کلی چنین خانواده   . خانواده پدرساالر بود  

همــواره اقتــدار رئــیس خــانوده مطلقــا بالمنــازع و انکارناپــذیر  ، رغــم پرتعــدادبودن   بــهحــال

دولت و جامعه بر اساس اصول  ، سرزمین روسیهدر  همچنین).Авраменко, 2010: 54(بود

» يداماسترُ«بر اساس اصول و قوانین      .  یا استبداد پدرساالرانه توسعه یافته است      6»يداماسترُ«

 ،از اقتدار کاملی نسبت به همـسر  ) جد پدري  (7هاي بزرگ رئیس خانواده یا پاتریارخ       در خانواده 

                                     
1. Обшины
2 . Вече
3 . Обшины
4 . Бердяев Н. А.
5 . Патернализм
6 . Домостроя
7 . Патриарх
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الزم را  آنها حمایت و مراقبـت  از لی که از هر کدام    حا  در فرزندان و دیگر بستگان برخوردار بود     

نامیـد وي را فرمـانرواي عـالی و          که تزار را پدري مهربان می      جامعه ضمن آن  . آورد به عمل می  

جامعه امیدوار بود که رفـاه و سـعادت          ،افزون بر این  . دانست  میوي  خود را تسلیم و سرسپرده      

  ).Ирхин, 2006: 238(تک تک آنها به تزاري خوب گره خورده است

 ،مواظبـت ی از قبیـل     های بنیانی اساسی در امپراتوري روسیه در مقوله       پدرساالري به عنوان  

گذشـت و هدیـه      ،سـازي  آسـان  ،اعانه ،کمک رسانی  ،فضل و بخشش   ،حفاظت ،تشویق ،نظارت

حتـی در فرهنـگ سیاسـی جامعـه           پدرساالري بـه عنـوان یـک کلیـشه رفتـاري           .تحقق یافت 

مظاهر آن با مفاهیم مناسب با هر دوره زمـانی تعیـین             اطبع. ز نفوذ کرده است   کرده نی  تحصیل

سرپرسـتی و    ،دهنـده جوانـب مختلـف پدرسـاالري        هاي انعکاس  ترین واژه  رایج امروزه. شود  می

 ١فاز نظر دنیـسИсаев, Баранов, 2012:355 .( (پشتیبانی و همچنین مشتقات آنها است 

نهــاد و یــا شخــصیت سیاســی خــاص  ،جامعــه از دولــتســطح بــاالي انتظــارات  پدرســاالري

هـاي   تاریخ اتحاد جماهیر شـوروي نیـز مویـد پابرجـایی سـنت      ).Денисов, 2014(باشد می

 و  ٢»اکتبریـست « تمـام کودکـان در سـنین مدرسـه ابتـدایی          . گرفته پدرسـاالرانه اسـت     شکل

 یعنـی  »پـدر ملـت  «کـشور توسـط      یـک ربـع قـرن     . آمدنـد    بـه شـمار مـی      ٣»هاي ایلـیچ    نوه«

تـشویق و تنبیـه    ،نظـارت  ،هـاي حزبـی وظـایف سرپرسـتی        ارگـان . شد  داره می  ٤استالین.و.اي

که با هنجارهاي قوانین اخالقی سازنده کمونیسم هدایت         دادند در حالی    شهروندان را انجام می   

بودن مسئله پدرساالري در رویدادها و وقـایع روز جامعـه روسـیه نیـز                 ابرام و اساسی   .شدند  می

اي اسـت کـه نیـاز مـردم بـه             شده است؛ وضـعیت حـاکم در دوره پـساشوروي بـه گونـه              ثابت

   هـاي   بـه منظـور اطمینـان و تـضمین دفـاع از کمـک              سرپرستی و قیمومیت از طـرف دولـت       

اي مقـدم و وظیفـه حتمـی حکومـت           مقولـه  ایـن امـر از نگـاه مـردم        . اجتماعی ملموس است  

جمهـور پـوتین واقعـا یـک رهبـر       رئـیس  نیبنابرا). Исаев, Баранов, 2012:355(باشد می

تصویر مردم روسیه از والدیمیر پوتین با ذهنیت آنهـا نـسبت بـه    .کاریزماتیک و فرهمند است

سـنت   درمجمـوع ). ایـراس : 1395 مولینـا (نقش یک پدر در خانواده تطـابق و همـسویی دارد          

 کهن بودن فرهنگـی     مربوط داست که به معناي    » ناخودآگاه جمعی «توان به     پدرساالرانه را می  

                                     
1 . Денисов А.Е.
2 . Октябрятами
3 . Внучатами Ильича
4 . Сталин И.В.
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است که فرد در فرآیند اجتماعی شدن به آن خو کرده است و رفتار وي را در سطح ناخودآگاه                   

شده در ذهـن و روان   پدرساالري نهادینه).  Исаев, Баранов, 2012:355(نماید کنترل می

  . انسان روس به ویژگی دیگري در فرهنگ آن دامن زده است که همان اقتدارگرایی است

ـاي عمـده فرهنـگ سیاسـی کـه فیلـسوفان روس بـه ویـژه          یکی از ویژگی   :اقتدارگرایی) ج  ه

 بـه ویـژه   سبک خاصی از روابـط بـین دولـت و جامعـه و         ،اند به آن اشاره کرده   هم  و بردیایف   ١ایلین

یـک اصـل در زنـدگی     ،توان گفت کـه اقتـدارگرایی   می. موضع غالب دولت در ارتباط با جامعه است  

پیونـد   نویسندگان علت این پدیـده در فرهنـگ سیاسـی روسـیه را در عـدم               . استاجتماعی روسیه   

دولـت بـه عنـوان یـک         ،داننـد کـه در آن      دولت می » مردانه«مردم روسی و شروع     » زنانه«طبیعت  

ــده سرشــت  و ســامانموجــود خــارجی  ــرلِدهن                                  خــاص درك چــارچوبی مــردم در غیرقابــل کنت

 روسیه از سوي جامعه همواره تقاضـاي   درف به عقیده دنیسСоловьева,2012:39.( ( شود  می

 دولت آنچه را کـه جامعـه خواهـان آن          ،درواقعجدي براي یک دولت خودکامه وجود داشت و         

هاي دیگري نیز در ادبیات روسی مویـد اهمیـت        واژه). Денисов,2014(سازد ست محقق می  ا

 و  )دولتمـداري  (2 گاسودارستونناسـت  ند از  هست  که عبارت  اقتدارگرایی در فرهنگ روسی است    

ا  یـ  ها گاسودارستونناسـت   براي روس  .)خودکامگی یا حکومت مطلقه   ،  اقتدارگرایی (3درژاوناست

طور سنتی به رهبران قوي و       ملت روسیه به  . دولتمداري از اهمیت قابل توجهی برخوردار است      

دولـت روسـی    . )Зимин,2012:38( اسـت  متکی ،رهبرانی که به اصطالح تجسم قدرت باشند      

بـوده  ) موروثی(اي   غالبا دولتی ارضی و از آن بیشتر دولتی سلسله         ، غربی 4ملت -برخالف دولت 

 فرهنگ سیاسـی روسـیه الگـوي کهـن و غالـب درژاوناسـت یـا                وجه مشخصه ،  رو از این . است

مـدي نقـش    آاکارها به تـضعیف عمـومی یـا ن          بسیاري از روس   ،بر این اساس  . اقتدارگرایی است 

ف نیـز از    دنیسИрхин,2006:238( .(دهند    می دولت در حیات اجتماعی کشور واکنش نشان      

 ،به عقیـده وي   . داند  هاي فرهنگ سیاسی روسیه را ماهیت استبدادي حکومت می          جمله ویژگی 

ســـازي بـــیش از حـــد شـــده اســـت   حکومـــت در روســـیه گرفتـــار تمرکـــز و شخـــصی 

)Денисов,2014:194.(  امـا در هـیچ     ،  اند  اره جوامع اروپایی اقتدارگرا وجود داشته      البته همو

  .هاي اقتداري همانند روسیه نبوده است یک از آنها تکرار و پایایی نظام

                                     
1 . Ильин И. А.
2 . Государственность
3 . Державности
4 . Nation-State
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در ساخت و ساز عمـود قـدرت و          مراتب  سلسلهشامل  گرایی    دولتمفهوم   :گرایی  دولت)  د

حـاکم بـودن     ز اهمیت است  اي که حائ    نکته ، در این رابطه   وهاي مرکزي مدیریت      تقدس ارگان 

کنتــرل و مــدیریت آن بــر کلیــه  روح پدرســاالري دولــت روســی و ایفــاي نقــش حمــایتگري

که در آن    بر خالف اروپاي غربی   . باشد  هاي تاریخی روسیه می     هاي حیاتی در تمام دوره      فعالیت

 روبنـا  گرفت و قدرت مرکزي به عنوان بـاالترین    بناي جامعه و دولت از پایین به باال صورت می         

 روسـیه نـوع متفـاوتی از         در داران شکل گرفته اسـت      اي بود که از قشر متوسط زمین        بر جامعه 

). Ирхин,2006:237(دهنده جامعـه بـود      تشکیل دولت خودش   در آن  دولت به وجود آمد که    

 بـسیاري از    .دحتـی اگـر کوچـک باشـ        ؛شـود   بدون دولت هیچ اقدامی عملـی نمـی        ،در روسیه 

 روسیه به ابتکار     در اند ر اروپا پدید آمده و به طور مستقل توسعه یافته         موسسات اجتماعی که د   

در کـشوري همچـون     ). Калинин,2009:pvlast.ru(انـد  و مشارکت فعال دولت ظـاهر شـده       

ثبـاتی ژئوپلیتیـک و    بـی  ،هاي جغرافیـایی خـاص   و با ویژگی   گرا روسیه با سنت هزارساله دولت    

عـالوه بـر    . کننده بوده است   ی و آرایش جامعه تعیین    نقش دولت در سازمانده    ،ضعف ارتباطات 

ست روسـیه را بـه   نـ خصوص دولت و قدرت دولتی به عنوان ابزار کنتـرل اجتمـاعی توا        ه  ب ،این

هاي جهانی تبدیل کند که سازندگان یک تمـدن منحـصر بـه فـرد                یکی از نیرومندترین قدرت   

یجـاد یـک جامعـه نمـادین و         هـا بـه ا     به عبارتی جوش و خروش قـدرت دولتـی قـرن          . اند بوده

  ).Омельченко, 2016: 45(یکپارچگی جامعه روسیه کمک کرده است

تلقـی از   یعنی ،شود محوري به تقدیس حاکمیت تبدیل می   دولت،   جامعه روسیه   در در واقع 

دولت یا رهبر به عنوان یک قدرت مجاز مافوق بشري و تجسم رهبر به عنـوان موضـوع اصـلی                    

ذکـاوت   ،این اعتقاد شکل گرفت که رفاه کشور تنها به امپراتور          در نتیجه . انتظارات پدرساالرانه 

هـاي    ور به عدالت تزار شـکل گرفـت کـه از مشخـصه             با بنابراین. و روشنگري وي بستگی دارد    

این باور به قدري در ذهن انسان روس ریشه دوانده بـود کـه بـه                . فرهنگ سیاسی روسیه است   

      عـدالتی دولـت حـاکم در تـضاد بـا ایـن ایـده قـرار                  ه بـی  به محض اینک  « ١ایدیلمان. عقیده ن 

            این موضوع طرح شد کـه تـزار بـه مثابـه حـق اسـت؛ حتـی اگـر عمـل نـاحقی از وي                           گرفت

 تفویض قدرت از باال به پـایین بـود؛          برداريِ  در روسیه جهتِ  ). Баранов,2008:185( سرزند

. از تـزار بـه مـردم    شد و به دنبال آن زار تفویض میقدرت از جانب پروردگار به ت   ،  بر این اساس  

                                     
1 . Эйдельман, Н.
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. کنـد   بلکه کسی بود که از جانب خدا حکمرانی مـی          ،اي از جانب مردم نبوده است      تزار نماینده 

 .نمـود  واسطه اراده الهی را محقق مـی      تزار در چشم مردم نماینده خدا بر روي زمین بود که بی           

 بـومی  الگـوي در . و خدمت به خدا تقریبا برابر بود خدمت به پادشاه  فضیلت و ارزشِ،از این رو 

هـاي شخـصی      ویژگیبر ارزیابی منطقی از      ،روسیه رابطه کاریزماتیک نسبت به فرمانرواي عالی      

تزار خوب  « ،گوید  این عبارت مشهور است که می      ).Романович,2009:25(وي برتري داشت  

نیـز بـدین    ان در فرهنگ سیاسی روسـیه       اي به تزار مهرب     ایمان و باور افسانه    ١»و بویار بد است   

از دیربـاز ایـده دیکتـاتور در     «،  گویـد    می ٢آلکسییف.ن.در این باره ن   . صورت قابل توضیح است   

این ایده همانا امیدي واهی به تزاري عادل اسـت کـه            .  روس سرگردان بوده است    ،روح مردمان 

چنین نگاهی نسبت     حتی امروزه  ).Денисов,2014 (»کند  به شدت ستمگران را مجازات می     

تردیدي نیست کـه اعطـاي مناصـب        . به حکومت والدیمیر پوتین در جامعه روسیه حاکم است        

اي کـه پـوتین در روسـیه      فساد و اختالس در تمـامی سـطوح نظـام سیاسـی            عالی به نزدیکان  

 ند که چنین مـواردي  هستمردم روسیه کماکان معتقد   حال  این با آید  به چشم می   تعریف کرده 

گونـه اقـدامات      جمهور در ایـن     هیچ ارتباطی به حاکمیت نداشته و رئیس       ،اگر آشکار شود  البته  

جمهور روسیه    مردم باور دارند که حتی رئیس      فراتر از آن  . غیرقانونی و مجرمانه مشارکت ندارد    

      ).ایراس: 1395مولینا (شود هاي غیرقانونی زیردستان خود نیز متأسف می فعالیتاز 

روسیه تلقی از دولت به مثابه چیـزي   فرهنگ سیاسی سنتی     در در واقع  ٣الف بات   به عقیده 

      ها و به معناي یک نهـاد سیاسـی بـا وظـایف     آل لیبرال که ایده است   ٤»نگهبان شب «بزرگتر از   

ــی  ــدود م ــاي مح ــد و کارکرده ــن.باش ــگ در ای ــوان   ، فرهن ــه عن ــت ب ــرات  «دول ــتون فق                         س

ــدن ــامن ی ،تم ــه ض ــت جامع ــارچگی و موجودی ــشکیل ،کپ ــدگی  ت ــام زن ــده تم ــصور » دهن             ت

بـراي   قـدرت دولتـی نهـاد ریاسـت جمهـوري      ،حتی امروزه). Баталов, 2002:17( شود می

الـسابق ابتکـار     و کمـافی   و از بدنه جامعه انتظاري ندارد     » از پایین «اقدامات و ابتکارات سیاسی     

حزبـی بنـا بـه      -ي جامعه مدنی و تغییر شـکل نظـام سیاسـی          ایجاد نهادها  ،عمل در این کشور   

  ).Калинин,2009:pvlast.ru(یابد تحقق می» از باال«صالحدید طبقه حاکم و دولتمردان 

                                     
1  .«Царь – хороший и бояре – плохие»
2 . Алексеев Н.Н.
3 . Баталов, Э.
4 . Ночной Сторож
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کـه در آنهـا حقـوق و    ( بر این باور است که برخالف بسیاري از کشورهاي اروپایی         1آملچنکو  

 رونـد اصـلی توسـعه تـاریخی         ،)ار اسـت  هاي فردي از ارزش و اهمیت قابل توجهی برخورد         آزادي

گرایی روزافـزون جامعـه و تـالش دولـت و            بایست در دولت   را می  روسیه و تکوین نظام دولتی آن     

 بلکه در بـه انقیـاد در آوردن فـرد           ، نه تنها در تحت استیالي خود درآوردن جامعه         و نهادهاي آن 

هاي متمـادي  شـیوه     قرن، داردگرایی که بر نقش غالب دولت درجامعه اشاره    دولت. تشخیص داد 

ن آروسـیه از   فرهنـگ سیاسـی   هـاي  و ناگزیر دیگر ویژگی مسلط زندگی اجتماعی در روسیه بود    

 ماهیـت   ):Омельченко,2016:41-42( ند از  هست ترین آنها عبارت   نشأت گرفته است که مهم    

اریخی آن   در تمـامی مراحـل تـ       ااستبدادي حکومت که متمایزکننده نظام دولتی روسیه تقریب       

جامعـه اسـت و بـه ویـژه پـس از             گرایـی  تسلط سیاسی بوروکراسی که مرتبط با دولـت        است؛

با ماهیـت بوروکراتیـک مـدیریت دولتـی و بـدون مـشارکت              به طور عمده     اصالحات پتر کبیر  

پدرسـاالري و ماهیـت پدرسـاالرانه در     ها و نهادهاي جامعه در روسیه استقرار یافته است؛    گروه

تالش دولت براي سرپرستی و قیم بودن جامعه و دخالـت در زنـدگی خـصوصی                (روابط قدرت   

به این معنـا کـه اعـضاي    (پروري در نگرش عمومی به قدرت       یا حامی  2مس کلینتالی ؛)شهروندان

جامعـه   کبیـر در عـادات   این موضـوع از زمـان پتر     جامعه تحت حمایت و حفاظت دولت باشند      

دم توسعه و یا توسعه ضعیف ساختارها و نهادهاي         ع( سطح ضعیف ساختار جامعه      ؛)تحکیم شد 

حکومـت  ) تقدیس(سازي    مقدس ؛)طور مستقل و خودمختار   ه  جامعه مدنی در رابطه با دولت ب      

از  بلکـه  ،تعریف دولت نه به معناي حقوقی آن که مشخصه فرهنگ سیاسی جوامع غربی است (

سازي روابـط    شخصی ؛)ودن آن و خداگونه ب  ) حکومت(نظر تابعیت بی چون و چرا از اراده دولت        

بلکه بـر    ،اند  عموم جامعه و خود دولت به تمرکز بر قوانین رسمی خو نگرفته            سیاسی که در آن   

 تمایل بـه بردگـی  (تعهد به رهبران کاریزماتیک ؛  اتکا دارند رهبر و رئیس دولت    شخصیت مدیر 

پدرسـاالري   هاي دولـت مطلقـه     گرایی و سنت    دولت ؛)که مشخصه بسیاري از ملل شرقی است      

نه تنها تا حد زیـادي دامنـه         اي طوالنی  طی دوره  و پدرساالرانه  موروثی حاکمیت دولتی و نوع  

سـاز ناتمـام     بلکه تا حد زیادي مسبب و زمینـه        ،هاي عمومی در روسیه را  محدود کرد        سیاست

ماندن و حتی محکوم به فنا شدن اکثریت اصـالحات دولتـی صـورت گرفتـه در روسـیه شـده                

  ).Омельченко,2016:49(است

                                     
1 . Омельченко, Н. А.
2 . Clientelism
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گرایی در جامعه روسیه تا حدي به علت ضعف و یا حتی فقدان جامعـه مـدنی         دولت البته  

در روسیه بوده است که همچنان این موضوع در روسیه نتوانسته جایگـاه مناسـبی بـه دسـت                    

 ،گرایـی در روسـیه      شرایط عدم وجود جامعه مدنی اهمیت ویژه دولت و دولت           در واقع در. آورد

بلکه در دوره اتحـاد جمـاهیر شـوروي     ،نه تنها در دوران تزاري ،دهنده نقش واقعی دولت    نشان

چراکه . داري ضرورت داشت    است؛ یعنی زمانی که حفظ پیروزي سوسیالیسم در فضاي سرمایه         

دولت بلشویک هـر    ،  رو از این  المللی غیرممکن بود    بدون دولتی قوي دستیابی به مقبولیت بین      

سـنت  . گـراي فرهنـگ سیاسـی شـوروي انجـام داد           گیـري دولـت     د براي جهت  آنچه ممکن بو  

اما به زودي بـا افـزایش نقـش          ،دولتگرایی در دوران پس از فروپاشی شوروي تضعیف شده بود         

ــراي تقویــت قــدرت عمــودي محــسوب   ءدولــت مرکــزي فــدرال احیــا  گردیــد کــه دلیلــی ب

گرایی در فرهنگ     شاهد دولت  امروز هم به طوري که    ). Исаев,Баранов,2012:348(شد  می

آفرینـی رهبـري     نقـش  ، شوروي  اتحاد جماهیر   فروپاشی  با اگرچه؛  سیاسی مردم روسیه هستیم   

جدید روسیه و نخبگان لیبرال که نه تنها دولت توتالیتر شوروي را به صراحت و با تندي مورد                  

 بـه نظـر   ؛ نکـرده بودنـد  ءهـا مـستنثنا    دادند بلکه نهاد دولت را نیز از این نقـادي          انتقاد قرار می  

جامعه روسـیه و فرهنـگ سیاسـی حـاکم بـر آن رخـت                گرایی این بار از    رسید سنت دولت    می

بـا روي کـار آمـدن    . اما این بار نیز این تصور همانطورکه معلوم شد توهمی بیش نبـود     ،بربندد

 تـشدید عملکـرد و نقـش      ورق برگشت و نهادهاي فدرال به تقویـت دولـت و             ،والدیمیر پوتین 

 ،نـه تنهـا سیاسـت    ، در این زمـان  .همت گماردند » عمود قدرت «دولت مرکزي فدرال یا همان      

هـاي افکـار عمـومی        نظرسـنجی . شـود   بلکه آگاهی اجتماعی نیز با تغییر و تحوالتی مواجه می         

. طرف در جامعـه روسـیه تقویـت شـد      گرا و بی   هاي دولت  حاکی از آن است که دیگربار گرایش      

از تفرقه و تزلزل حکومـت خـسته         ،تقریبا همه آحاد جامعه و یا دست کم بخش عظیمی از آن           

 ،ایـن مطالبـات جدیـد     . ثبات و امنیت در کشور بودنـد       شده و خواهان برقراري نظم و مقررات      

ه و اعتبـار ریاسـت      ارتقاء نقش دولت مرکزي فـدرال و همچنـین افـزایش وجهـ             ،تقویت دولت 

ایـن فکـر     در روسیه همچنـان   ). Баталов,2002:18( طلبید جمهوري و دستگاه دولت را می     

حمایـت از   رفـاه اقتـصادي   ثبات اجتمـاعی  که دولت باید قوي باشد براي نظم و امنیت داخلی      

پوتین معتقد است کـه روسـیه شـکل         . مردم و دفاع در مقابل خطر خارجی بسیار طرفدار دارد         

دموکراسـی  « همواره بـر     وي. ي غربی است  الگوهاراسی خاص خود را دارد که متفاوت از         دموک
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پردازان روسـی بـاور دارد کـه حـزب          یکی از نظریه   ١سورکف والدیسالو     . تأکید دارد » حاکم

 سال بر کشور حکومت کند تا بنیادهاي اجتماعی دموکراسی          30 تا   15روسیه متحد باید براي     

تـوان راز محبوبیـت       هـا مـی     از مجموع این استدالل   ). Remington,2012:127(د  شو تحکیم

اي درك کـرد؛ اینکـه بـا وجـود            هـاي اینترنتـی و مـاهواره        پوتین را در عصر ارتباطات و شبکه      

ایـن دولـت     اما در لحظات حـساس    ،  مخالفین و آزادي نسبی آنها در رساندن پیامشان به مردم         

  .دانند الخطاب می  فصلاست که نقش اصلی را دارد و مردم آن را

هاي باستانی و آیین مسیحیت ارتدوکس و تحوالت دولت           ترکیبی از سنت   :موعودگرایی) ه

را به آینده خوشبین ساخته و موعودگرایی را بـه          مردم روس   ،  ها  عصر مغول  ویژه در   و جامعه به  

یژگی بود که    این و  ٢حتی به تعبیر بردیایف   . شکل ذاتی در روح این مردمان نهادینه کرده است        

اي بـه شـدت       جامعه روس را از هر جامعه دیگري براي باروري اندیشه کمونیـسم کـه اندیـشه               

  . موعودگرا بود مستعدتر ساخت

    را که به معناي اعتقاد به آینده و توجه ناکافی به زمان حـال اسـت              4 فوتوریزم ،٣فدنیس 

گرایـی خـاص در    وله بـه آرمـان  این مق. شمارد هاي فرهنگ سیاسی روسیه برمی   از دیگر ویژگی  

.  اشـاره دارد   ،اي نیامده است    فرهنگ سیاسی روسیه که یا غرق در گذشته و یا در آرزوي آینده            

 اسـاس فوتـوریزم فرهنـگ       ه عدم پذیرش مشکالت و مسائل واقعی جامعه روسی        ،به عقیده وي  

هاي فرهنـگ     یکی از ویژگی   ،فدر همین راستا سورکُ   . دهد   را تشکیل می   این کشور سیاسی در   

این مسئله از زمان ایوان مخـوف      . داند  اهداف مبارزه سیاسی می   سازي    لآ  هسیاسی روسیه را اید   

. شـود  در روسیه دیده مـی   میالدي   90 و   80 هاي طلبان دهه   ها و اصالح   و پترکبیر تا کمونیست   

حـدود   ).Денисов,2014(اسـت    5موعـودگرایی  ،ویژگی اصلی فوتوریزم سیاسـی در روسـیه       

. سرزمین روسیه اولین هجمـه موعـودگرایی را تجربـه کـرده اسـت     میالدي،  16 و15اي ه  قرن

پـس از  . کنـد  کس تجسم نهـایی پیـدا مـی    وحقیقت مطلق در ارتد    ،6»روم سوم «طبق رهنمود   

مـسکو متـولی مـسیحیت    مـیالدي،  سـقوط امپراتـوري روم شـرقی در اواسـط قـرن پـانزدهم       

سـت کـه پرسـتش تـزار         رو ا  از ایـن  . انتقال یافت ارتدوکس شد و مرکزیت عرفانی به این شهر         

                                     
1 . Владислав Сурков
2 . Бердяев Н. А
3 . Денисов А.Е.
4 . Футуризм
5 . Мессианство
6 . Третьеримской-«Москва — Третий Рим» 
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البتـه  . نهنـد   ارج مـی 1»سـرزمین مقـدس روسـیه   «افتد و روسیه را با نامیـدن   مسکو اتفاق می 

 خواهرزاده آخرین امپراتور بیزانس و نصب عقـاب دو سـر            2ازدواج ایوان سوم با سوفیا پالِاولوگ     

. شـود   ی از قسطنطنیه به مسکو مـی      موجب تحکیم انتقال رهبري دین     هاي کرملین  بر روي برج  

هاي پس از انقالب اکتبـر    را در سال  ) البته از نوع شبه دینی     (3روسیه شیوع جدید موعودگرایی   

 نمونه مشابه ایـده سـکوالر       ، که در واقع   ٤»انترناسیونال سوم «زمانی که ایده    . تجربه کرده است  

لوژي خـود را در مارکسیـسم       این ایده جدیـد ایـدئو     . گیرد  در روسیه شکل می    بود» روم سوم «

 با ادعاي برقراري عـدالت اجتمـاعی مطلـق در سراسـر     ادست آورده است که اساس  ه  لنینیسم ب 

 حتـی پـس از فروپاشـی        ).Пивоваров,2002:34(دهـد   جهان نقش مسیحایی به روسیه می     

س  ارتدوک ییتحی مس شهیاند باور دارند که     ٥گرانی چون دوگین    شوروي نیز اندیشه  اتحاد جماهیر   

 اسـت کـه   ی مـدع یواقعـ  ایده روسی وياز نگاه . قائل است حی مسیسی بازگشت عبه انتظار براي 

  .  آن استيدر جستجوهمچنان  نکرده و دای هنوز راه خود را پتیبشر

 نیازمنـد تمرکـز بـر مـدار         ،اقوام پراکنده روس در نخستین دولت روسی       :تمرکزگرایی) و   

هـاي   دند و بعدها پس از گسترش سرزمینی آنها تا کوه     حاکمی قدرتمند و ساختاري متمرکز بو     

، ضرورت حفظ این قلمرو پهناور غیر قابل دفاع در شـرایط عـادي            ،  اورال و سپس اقیانوس آرام    

تمرکزگرایی را در ترکیب با سایر ابعاد یک دولت قدرتمند به وجهی موثر در نظـام فرهنگـی و                   

رایی صرفا در ساخت دولت و دستگاه دیـوانی    تمرکزگاین  . تبار تبدیل کرد    ارزشی مردمان روس  

و نظام قانونی آن متبلور نبود، بلکـه در ذهنیـت و روان جامعـه روس جـاري شـد و تـا امـروز                     

همچنان جریان دارد و با وجود نظام فدرال در ساختار اداري این کشور، اما ابزارهاي حقوقی و                 

عـی فدرالیـسم کاسـته و بـه مفهـوم      اند تا از تحقق واق سیاسی و فرهنگی متعددي تعبیه گشته 

  .فدرالیسم روسیه ماهیت متفاوت و انحصاري بخشند

ضرورت حفظ یکپارچگی دولت و جامعه روسیه موجب تمرکزگرایـی در            در واقع، از دیرباز     

       هـر رژیـم سیاسـی   این رونـد مخـتص   ٦ف باتالُبه تعبیر  ؛مدیریت سیاستی و کنترل دولتی شد     

                                     
1 . Святой Русью
2 . Софье Палеолог
3 . Мессианства
4 . Третий Интернационал
5 . Дугин . А
6 . Баталов, Э
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و  با این گـستردگی    تا چه رسد به سرزمینی مثل روسیه       ،است) راسیهاي دموک  از جمله نظام  (

ـ ر. آ.  ن ،از طرفـی  ). Баталов,2002:20( جغرافیایی و فرهنگـی    تنوع قومی  تمرکـز   ،1ویچامان

بیشتر اراده مـردم     تمرکزگرایی ،ز نظر وي   ا .داند  قدرت را پاسخ حکومت به انتظارات جامعه می       

ند کـه محـیط    هـست بر ایـن بـاور   امروزه محققان روسیه.روسیه است تا اراده حکومت مرکزي

هـاي    اجتماعی کنونی در روسیه هنوز براي بازتولیـد تمـایالت تمرکزگرایانـه و حتـی گـرایش                

ایـده   ، درواقـع  ).Романович,2009:25(اي مطلـوب اسـت      اقتدارگرا در سطوح ملی و منطقه     

 اگـر چنـین چیـزي    ،حتـی  ها به محکمی ریشه گرفته اسـت      تمرکزگرایی قدرت در ذهن روس    

دهنـده   هاي اساسی ساختاري تشکیل     یکی از ویژگی    این حال   با توسط آنها اذعان و اعالم نشود     

  . شیوه حکومت است

بـه عنـوان تبلـور دنیـاي روسـی و سـپس        به بعد میالدي 14 اعتالي وضع مسکو از قرن       

هـا    آنهـا علیـه مغـول   قبل از هر چیز بـه پیـروزي  ، نظارت تدریجی آن بر پیرامون رو به توسعه      

 نتیجـه تـالش تزارهـا در سـلطه بـر      ،16 و 15 قـرون  طیتحکیم قدرت مرکز   . شود  مربوط می 

هاي دولتی جدید در غرب و همچنین  تـالش آنهـا در جهـت سـاخت      تاتارها در شرق و قدرت   

هاي شرقی و مجهزشـدن بـه         یک نظام سیاسی مستقل و حتی خودکفا بود که با فتح سرزمین           

اوایل قرون وسطی ).154:1379 بدیع و بیرن بوم( قادر به رقابت با غرب میسر شدیک اقتصاد

 موجب تجمیع سلطه سیاسی در دست طبقه حـاکم شـده            ، تابعی  سیاسیِ گیريِ  جهت  و تسلط

 کـه تـسخیر فـضاي وسـیع روسـیه در نبـود          تمرکز قدرت سیاسی به آن دلیل بود       فرآیند. بود

توانست با تمسک به حکومت قدرتمنـد          ارتباطی تنها می   هاي هاي پیشرفته و زیرساخت    وريافن

  ).Курьянов, Наумова, 2006(شاهزادگان و مالزمان آنها تحقق یابد

 این روند تمرکزگرایی سیاسی بیـشتر معلـول علـل خـارجی بـود تـا داخلـی و بیـشتر بـا                    

برخاسـته از   هاي اجتماعی و بیشتر       مالحظالت  دیپلماتیک  و نظامی مرتبط بود تا با دگرگونی          

ظهـور یـک    بـه   عـین حـال   در اراده سلطانی بود تا نتیجه تحریکات نخبگان جدیـد اقتـصادي          

را  حـاکمی   اولین واکنش ایوان سوم این بـود کـه          . سلسله از نهادهاي دولتی نوع غربی انجامید      

. ایاالت بگمارد که قادر باشـد تـشکیل یـک بوروکراسـی محلـی را بـه انجـام برسـاند                     در رأس 

. شد   هدایت می  دیوانیانبه وجود آمد که به وسیله         مرکزي دیوانساالريدر مسکو یک    همزمان  

 انحـصار قـدرت پلـیس و        وي. سازي آن انجـام نـداد      ایوان چهارم کاري جز این روند و نهادینه       

                                     
1 . Романович Н. А
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در دست داشـتند در دسـت   ] اعیان قدیمی روسیه[خشونت فیزیکی را که پیش از این بویارها

بـه  بـه تحـولی انجامیـد کـه         تمرکزگرایی روسـی    ). 155: 1379  بوم بدیع و بیرن  (خود گرفت   

گیـري تمـام      قیمت بلع کامل جامعه مدنی روسیه به وسیله ساختارهاي سیاسی در حال شکل            

هاي فتح شـده سـیبري هماهنـگ شـد و نظـام               نظام تزاري با سرزمین    براي عملکرد بهتر  . شد

بـدون   ،ساخت  آوران فراهم می   مین را به رزم    را به وجود آورد که امکان واگذاري موقتی ز          ارضی

اشرافیت روسی چه از قدیم و چـه   ،افزون بر این. آنکه از حق مالکیت خصوصی برخوردار شوند     

بـه ایـن   . کردند جدید حیثیت یا وضعیت خود را از شاه و امکان ورود به حوزه سیاست اخذ می       

مـذهب  . سیاسـی هـم هـستیم      نظام تزاري شـاهد الگـوي ادغـام کامـل اجتمـاعی و                با ترتیب

هاي مذهبی و سیاسی مخالف بود به ایـن           ارتدوکس هم که همیشه با اندیشه جداسازي قدرت       

بـدیع  ( اي که ایوان سوم از مشروعیت مذهبی مهمی برخوردار بود           کرد؛ به گونه    روند کمک می  

ی از   در یک  2000 پوتین نیز پس از به قدرت رسیدن در سال           ).156-155:  1379 و بیرن بوم  

  گانـه آن زمـان  89هاي میان منـاطق     ها و گسیختگی    براي کنترل نابسامانی   اقدامات مهم خود  

از اختیارات مناطق کاسـت و مقامـات خودسـر را         ،  روسیه را به هفت منطقه فدرال تقسیم کرد       

  .این اقدام نوعی بازگشت جدي به دوران پیش از اصالحات بود. برکنار نمود

هاي پایـدار در فرهنـگ سیاسـی          یافت که برخی ویژگی    در توان  یاز مجموع این مباحث م      

مردمان روس و دولت این کشور مورد توجه بسیاري از اندیشمندان این حوزه قرار گرفته و بـر                  

؛ توان هنوز هم بسیاري از رفتارهاي سیاست داخلی این کشور را تحلیل نمود این اساس می

  

  روسیه پیامدهاي فرهنگ سیاسی 

ن بخش قصد داریم به این سوال پاسـخ دهـیم کـه فرهنـگ سیاسـی روسـیه بـا                     در ای     

 ، در واقع   روسیه امروز دارد؟    و جامعه  ثیري بر رفتارهاي دولت   أچه ت هایی که برشمردیم      ویژگی

پیامدهاي این فرهنـگ سیاسـی بـراي سیاسـت و حیـات سیاسـی روسـیه در شـرایط فعلـی                    

  چیست؟ 

تـوان بـه      سراسر تاریخ سیاسی روسیه را مـی       :سیهتعارض در فرهنگ سیاسی رو    )   الف   

 ، از یـک سـو  :هاي لیبرال و پدرساالرانه سـنتی معرفـی کـرد    عنوان تصویر رویارویی دائم ارزش   

آزادي مالکیـت و     ،اشتیاق فرد براي ابراز وجـود در رقابـت بـا همـساالن خـود               ،ابتکار شخصی 

  با کار تیمی  ،گرایی  دیگر جمع  محدودیت حداکثري نقش دولت در جامعه؛ از سوي        ،کاردوستی
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توسـعه  . گرایش همزمان به استبداد و یک رهبر قـوي از نـوع کاریزماتیـک و دولـت قدرتمنـد             

خـصوصی بـدون آنکـه بـا توسـعه           مالکیـت  ،عمل شخـصی   ابتکار ،ییکاال-روابط پولی  ،تجارت

یـد و   اي را در جامعـه تول      احـساس نارضـایتی نهفتـه      ،هاي مربوطه تکامـل یابـد       همگانی ارزش 

با شـروع  . تجمیع کرده و به افزایش نگرش منفی توده نسبت به چنین تغییراتی انجامیده است   

رونـد   ،راه راه است؛ درواقع   » گورخر« تاریخ سیاسی روسیه مثل    ،پتر کبیر تا به امروز     اصالحات

بـه   طلبـان موفـق بـه تثبیـت نـشد          هاي پی در پی اصـالح       لیبرال پس از آنکه در نتیجه تالش      

 نیز بر ایـن بـاور       1گودیمنکو.و.د). Баранов,2008:188(گردد  می هاي جمعی سنتی باز    ارزش

یعنی زمانی که مردمی بـا درك متفـاوت از مـشکالت     ،ها در روسیه  است که هنگام تغییر رژیم    

از ایـن    شـود   تاریخ بیرحمانه بازنویسی می    انداز متفاوت از آینده به قدرت برسند       کشور و چشم  

منبـع   ،فس بـه نظـر دنیـ      .انـد   نامیـده  ٢»بینـی  گذشته غیر قابل پیش   «وري با   کش روسیه را    ،رو

، با سقوط اسـتبداد و خودکـامگی    کهها دقیقا در این نکته نهفته است    تعارض در فرهنگ روس   

،  هـم  سـقوط کمونیـسم  پس ازآغاز شد و   نیزانکار هر آنچه در امپراتوري روسیه خوب هم بود 

پـس از آن     ؛ مردود شـمرده شـد     ،جماهیر شوروي وجود داشت   تمام نکات مثبتی که در اتحاد       

طلبـان نافرجـام بـه راه     هـا و اصـالح    تـوهین بـه دمـوکرات      ،اصـالحات اقتـصادي نـاموفق     نیز بـا    

هـاي دموکراتیـک    بـه محـض پیـدایی ارزش   میالدي  90در اوایل دهه   ). Денисов,2015(افتاد

 ده سـال    .اي اصالحات لیبرال ایجاد شد    بردند و شرایط بر    پیشهروندان روسی به ایده دموکراسی      

  تنهـا  ٣»دولت دموکراتیـک  « بلکه به آن دلیل که       ، اکثریت شهروندان نه تنها به دالیل عینی       ،بعد

طلبـان روي    اصـالح   هـاي سیاسـی لیبـرال تمرکـز داشـت از شـبه              ارزشبه صورت نمایـشی بـر       

 بـستر مناسـبی بـراي       ،ی شرایط اقتصادي بحران   ،در این میان  ). Восканян,2011:78(گرداندند

و تمرکـز قـدرت در       گرایانـه   تقویت روحیات دولت   ،گرایی  هاي سنتی همچون جمع     بازتولید ارزش 

نگـرش منفـی نـسبت بـه        . آینـد   هاي دموکراتیک فایق می     آگاهی عمومی ایجاد کرد که بر ارزش      

ج حاصـل از    جامعه و ناامیـدي از نتـای       ثباتی   واکنشی نسبت به بی    ،هاي دموکراتیک در واقع     ارزش

  ).Лапшина, 2004: 267( باشد میمیالدي  90  اصالحات دموکراتیک دهه

                                     
1 . Гудименко Д.В.
2.   Непредсказуемым Прошлым
3 . Демократическая Власть
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هاي فرهنـگ سیاسـی روسـیه         از دیگر ویژگی   :چندپارگی در فرهنگ سیاسی روسیه    ) ب

. هـاي سیاسـی رقیـب در آن اسـت           چندپاره بودن بیش از حد آن و وجود انواع خرده فرهنـگ           

هـاي    هاي سیاسی در تمام طیف      ت و خرده فرهنگ   امروزه در روسیه فضاي ناهمگونی حاکم اس      

هر یک از   . شوند  ها عرضه می    ها و آنارشیست    ها تا کمونیست    گرا  ملیطلبان و     سیاسی از سلطنت  

ها حلقه مشخصی از طرفداران و پیـروان خـود را دارنـد؛ کـه همـین مـسئله                    فرهنگ  این خرده 

  هاي ایجاد خـرده   از زمینه  یکی ).Денисов,2014(شود آمیز می   موجب شدت وضعیت مناقشه   

  نیـز  دهی به فرهنگ سیاسی    شکلبر   است که  عوامل اجتماعی و اقتصادي   هاي متفاوت     فرهنگ

ماهیت قشربندي اجتماعی جامعه و ساختار تمـایز اقتـصادي و اجتمـاعی           بر  این عامل   . موثرند

     ،سـاالر   مـردم یکی از پـیش نیازهـا بـراي توسـعه فرهنـگ سیاسـی                ،در این بین  . گذارد  اثر می 

    ،هاي متمایز طبقه متوسط در مقایسه با دیگر اقشار جامعه          از ویژگی . توجود طبقه متوسط اس   

             هـاي دموکراسـی   به رسمیت شـناختن اولویـت ارزش       سطح باالي سازگاري با اقتصاد بازار آزاد      

 نـسبت  ملگرایانـه عتمایل به اتکاء بر فعالیت خصوصی و همچنین رویکـرد   ،هاي فردي و آزادي 

ــ    ــالی اس ــوان داوري ع ــه عن ــت ب ــه دول ــازي ر  ب ــوانین ب ــت ق ــات و رعای ــه ثب ــت ک راهم ا ف

  ). Восканян, 2011:76(کند می

مطالعـات روسـی دربـاره      : شکاف ایدئولوژیک بین فرهنگ سیاسی مرکـز و پیرامـون         ) ج 

تاها و مرکـز     بیانگر شکاف فاحشی بین فرهنگ سیاسی شهرها و روسـ          ،پویایی و فعالیت انتخاباتی   

سـطح بـاالي    اي اسـت کـه         روسیه بـه گونـه     جغرافیاي انتخاباتی به عنوان مثال    . و پیرامون است  

ر پیرامـون   دکـار  محافظـه هاي هاي سیاسی لیبرال در مرکز و حمایت از دیدگاه حمایت از دیدگاه

در حال حاضر اخـتالف فاحـشی در آگـاهی عمـومی و             ). Халлисте,2014:779(شود  دیده می 

لذا محققان فضاي انتخاباتی روسـیه      . ار انتخاباتی نواحی ملی جنوب و مرکز روسیه وجود دارد         رفت

را به مناطق بدون رقابت با عناصر نظام سیاسـی خودکامـه و منـاطق دموکراتیـک کـه نمایـانگر                     

براسـاس   ١الپشینا .کنند  تقسیم می،فرآیند سیاسی پویا با رقابت واقعی دو یا چند کاندیدا هستند        

هاي دموکراتیک را ذاتـی       گرایش شدید به دولت و نگرش شکاکانه به ارزش         ایج یک نظرسنجی  نت

از سـاکنان  درصـد  16ی تنهـا  بـر مبنـاي ایـن نظرسـنج    . داند  و مختص ساکنان جنوب کشور می     

تلقـی   به عنوان یک ارزش لیبـرال و شـرایطی بـراي انجـام مـسئولیت شخـصی                    را جنوب آزادي 

                                     
1 . Лапшина Ю.О.
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هایی مانند حقوق بـشر دفـاع از دموکراسـی بـه لحـاظ        ارزش،ناطق همچنین در این م   .کردند  می

  ).Лапшина, 2004:266-267(حق تقدم و اولویت فاقد  ارزش هستند

دهنـد کـه    یتمـام تحقیقـات روسـی نـشان مـ      :هاي دموکراتیک  سطحی بودن ارزش  ) د  

ـ       جایگزین پایه  ،اند کنون نتوانسته هاي دموکراتیک تا    ارزش ه ماهیـت   هاي نگرش سنتی نسبت ب

شده و به یک عنصر اساسی در فرهنگ سیاسی در حـال ظهـور جامعـه روسـیه تبـدیل           قدرت

هنجارهاي فرهنگ سیاسی دموکراتیک توسـط      ،  در حقیقت ). Халлисте,2014:779(گردند

در فرهنگ روسی بین خـوب و بـد    ).Лапшина,2004:267 (جذب شده است ها اقلیت روس 

معنویت روسی جهـان را بـه دو        ،  1آوِرینتسیف.به عقیده س  . وجود ندارد ) بینابینی(حد وسطی   

در روسـیه در     ).Василенко,2014( و قـسمتی روشـن      قسمتی تاریـک   ،کند بخش تقسیم می  

 امـا بـه   ،شـد   به عنوان ارزش محوري تلقی مـی  2هاي نخست پس از فروپاشی شوروي آزادي       سال

ــرن   ــل ق ــرور در اوای ــا از آزادي   روس21م ــ(ه ــیش از آن از ب ــدوباريو ب            خــسته شــدند؛ ) ی بن

ــذا ارزش ــت     ل ــدر اولوی ــات در ص ــت و ثب ــل امنی ــایی از قبی ــاي  ه ــق روسه ــرار  عالئ ــا ق                    ه

 4کانسرواتیزم«امروزه مفهوم   ،  3به عقیده رومانوویچ   ).Василенко,Абассы,2013:38(گرفت  

  مفـاهیمی از   ،شناسـان  ه عقیده جامعه  ب. روسیه جنبه مثبتی پیدا کرده است      در» کاري یا محافظه 

 ارجحیت منافع عمومی بر منـافع شخـصی بـه      ، دولت قدرتمند  ،پرستی  میهن ،قبیل مذهبی بودن  

  ).Романович, 2009: 172( باشد  مرتبط میکار محافظههاي  ارزش

ـاب سیاسـی و آزادي در تحقـق              ،واقع در  ـاي آزادي در انتخ  آزادي در برداشت روسـی بـه معن

تفـسیر  .  است5 بلکه به مفهوم اراده،که براي اروپاییان حائز اهمیت است نیستآنگونه حقوق خاص

 بلکه آنها از برابـري در رابطـه بـا         ،نیست) ها  همانند اروپایی ( برابري در قبال قانون      ،ها از برابري    روس

ویـژه   هاي سیاسی خود به    براي اطمینان از حقوق و آزادي      ها  روس. گویند  عدالت اجتماعی سخن می   

ـال    بـر هـا     حالی که اروپایی    در اند  امید بسته  ،به دولت   دموکراسـی مـشارکتی   و مـشارکت مـدنی فع

هاي اقتـدار و هویـت ملـی بـه صـورتی       ها ارزش  برخالف غربی ،در آگاهی مردم روسیه   . تمرکز دارند 

 نـه   ند کـه   هـست  بیش از نیمی از شهروندان معتقـد      . کامال ارگانیک با دموکراسی پیوند خورده است      

                                     
1 . Аверинцев, С.
2 . Свобода
3 . Романович Н. А.
4 . Консерватизм
5 . Воля
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ـاالري دولتـی      بلکه جمع  ،تنها فردگرایی و لیبرالیسم غربی براي روسیه مناسب نیست         گرایی و پدرس

Василенко, Титаренко(تر است  براي روسیه مهم и Абассы, 2015: 173.(  

سري معانی منفـی همـراه     دوره پساشوروي براي بسیاري از شهروندان با یک   در  دموکراسی   

 ، تشدید درگیـري بـین قـومی       ، اقتصاد ،ا  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي     این مسئله ب  : شده است 

 بازسـازي و تـرمیم اقتـصاد و          بـا  اما امـروزه  . شود  کاهش استانداردهاي زندگی اکثریت تداعی می     

  و ها نزدیک شـده اسـت        برداشت اروپایی  بهبه دموکراسی    ها  نگاه روس ،  المللی کشور  وضعیت بین 

 دانـسته  مطبوعات و مذهب مربوط ،ان دموکراسی را با آزادي بیان درصد از شهروند  44در روسیه   

  ).Василенко,2014(دانند  درصد از آنها با رونق اقتصادي کشور مرتبط می28و 

هاي فرهنگ سیاسـی روسـیه را مـانع از تحکـیم دموکراسـی                 ویژگی ١والدیسالو سافرانف  

 2000هـاي   یاسی روسـیه در سـال     جوانب نظام س   ،به عقیده وي  . داند  لیبرال در این کشور می    

نظـام   ،در واقـع  . فقدان اصول دموکراسی و پایداري اصول و مبانی اقتدارگرایانه اسـت           دلیلی بر 

تـوان   می.  روي کار آمدن والدیمیر پوتین هر چه بیشتر اقتداگرا شده است  با سیاسی در روسیه  

هـاي   هی بـودن ایـد    این فرآیند ریشه در اقتدارگرابودن فرهنگ سیاسی روسـیه و سـطح            گفت

   .)Сафронов, 2008:16(دموکراتیک در آن دارد

 روسیه یک کـشور     ،حتی در دوران معاصر که بر مبناي قانون اساسی فدراسیون روسیه           

 معاصر قـدرت    الگوياي از    شود و با اینکه قانون اساسی فعلی نمونه         دموکراتیک محسوب می  

هاي  بر طبق نظرسنجی. ز آن تسلط دارد سنتی االگوياست جالب است که در افکار عمومی      

گونه که در قانون اساسـی    منبع اصلی قدرت و حامل حاکمیت در کشور روسیه آن       ،٢ویتسوم

درصد از جمعیت بـر ایـن بـاور اسـت کـه      55.  بلکه رئیس جمهور است،آمده مردم نیستند

 وجـود   درصـد از مـردم بـه   19به عبارت دیگـر تنهـا   . یکی هستند،رئیس دولت و حاکمیت

ن مـردم  آند کـه حکومـت در روسـیه از     هـست دموکراسـی در روسـیه بـاور دارنـد و معتقـد     

  ). Романович, 2009:25(است

 ،هـاي فرهنـگ سیاسـی روسـیه معاصـر            مشخـصه جملـه   از   :عدم مشارکت سیاسـی   )   ه

غیرسیاسی شدن جامعه روسیه است که بـه کـاهش عالقمنـدي بـه زنـدگی سیاسـی جامعـه                    

هاي یک نظرسنجی عمـومی کـه توسـط شـرکت            از داده ).Халлисте,2014:778(انجامد می

                                     
1 . Вячеслав Сафронов
2 . ВЦИОМ
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دهنـدگانی کـه از       درصـد از رأي    89آیـد کـه       صورت گرفته چنین برمـی     1هلدینگ پژوهشی رومیر  

ند که اخـذ رأي تـآثیري        هست  بر این باور   ،اند کرده  خودداري 2011شرکت در انتخابات نوامبر سال      

در .  آنها به تشریفات دموکراتیک موجـود اعتمـاد ندارنـد          ،بر این  عالوه   ،گذارد در وضعیت کشور نمی   

 آگاهانه از مدیریت و کنترل امـور مربـوط بـه         ،روسیه بیش از یک سوم از جمعیت بالغ واجد شرایط         

 مستقیم شـهروندان    که نسبت به واقعیت عملکرد نهادهاي ابراز عقیده          حالی  در زنند دولت سرباز می  

ـایین   ادهنـده سـطح نـسبت      نـشان  ، این سبک از رفتـار سیاسـی       ٢ پاستوخف  به عقیده . تردید دارند   پ

 ).Пастухов, 2014(است  به خصوص جوانان روسیفرهنگ سیاسی شهروندان

مـدارا و   ،تـرین جهـات در بررسـی فرهنـگ سیاسـی       یکی از مهم   :تحمل سیاسی  عدم) و   

هـاي دموکراتیـک      زشقطعا تحمل پذیري سیاسی یکی از عناصر مهـم ار         . تسامح سیاسی است  

پذیري به معناي پذیرش آنچه شخص با آن موافق نیست و همچنین آمادگی فـرد            تحمل. است

عدم تحمـل    ،از این منظر  . براي اجازه دادن به طرف مقابل در مبارزه براي قدرت سیاسی است           

 ).Сафронов,2008:16(هـاي فرهنـگ سیاسـی روسـیه اسـت       گـی ژسیاسی نیـز از دیگـر وی      

در فرهنـگ سیاسـی   مصالحه و مذاکره در دستیابی بـه اهـداف سیاسـی           نبودز به   نی ٣بالشاکف

 در ایـن    مخـالفین و این ویژگی را یکی از دالیل کلیدي مـوثر بـر ضـعف               کند    روسیه اشاره می  

شـرایط اضـطراري    هـم    برخـی اندیـشنمدان   . )Большаков,2011:105( شمارد کشور بر می  

 ، موجـب شـد    به عقیـده آنهـا ایـن شـرایط        . دانند  یگیري این ویژگی موثر م      را در شکل   روسیه

 مدت زمانی مدیدي در آستانه بقا قرار گیرد و براي ادامه حیات با دشـوارهاي بـسیاري                  روسیه

 فرهنـگ سیاسـی در جامعـه        4ساز تولید نوع بسیجی    این امر زمینه  ،  لذا. پنجه نرم کند   دست و 

براي حل مـسائل در جامعـه      رایش به زور  گرایی و گ    هاي افراط   ایده ،رو از این . روسیه شده است  

و غیـره مـورد اقبـال قـرار          مـذاکره  ،اجمـاع  ،هـاي سـازش     عوض ایـده   و در  گسترش پیدا کرد  

اغلـب بـر     ،هـاي دموکراتیـک     هاي شخصی نیز در ترکیب با ضـعف سـنت           طلبی  اند؛ جاه   نگرفته

   .مصلحت سیاسی مسلط شده است

شخصی از حکومت و همچنین ماهیـت   درك   :سازي روابط دولتی و سیاست     شخصی) ز   

 بـسیاري از افـراد جامعـه تمایـل بـه جـستجوي یـک رهبـر            در اخالقی الزم براي فعالیـت آن     

                                     
1 . Romir
2 . Пастухов,  А.В.
3 . Большаков И.В.
4 . Мобилизационный Тип
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ك  در بحران برهانـد  از  باشد و بتواند کشور را      » ناجی سرزمین پدري  «رهبري که   ،  کاریزماتیک

بـا  کـشش و تمایـل بـه انجـام وظـایف اجرایـی               ،ناقص از نقـش نهادهـاي نماینـده حکومـت         

  ).Алхасов, Власова, 2014:8(پذیري فردي محدود را به وجود آورده است مسئولیت

 فقدان فرهنگ سیاسـی لیبـرال را مـانعی بـراي            ١یورگن هابرماس  :ضعف جامعه مدنی  )   ح

مـانع از   ،  چراکـه فـشار نیروهـاي غیرمـردم سـاالر         . دانـد   گیري جامعه مدنی و دوام آن مـی         شکل

، در واقـع  ). 329: 1393: کلبعلـی  و   کـوالیی ( بقاي آن خواهـد بـود      استحکام آن و تهدیدي براي    

در یـک جامعـه     . گیري جامعه مدنی و پایداري آن غیرقابل انکـار اسـت            فرهنگ سیاسی بر شکل   

منـدي و تمایـل بـه        هعالقـ  ،پذیري تحمل ،جه باالیی از مسئولیت سیاسی     در یافته مدنی توسعه 

واسـطه در اسـاس      و بـی   موکراسـی مـستقیم    نهادهـاي د   به ویـژه   مشارکت سیاسی شهروندان  

 و اتخاذ تـصمیمات حـاکمیتی   اصلی تنظیم اجتماعیکار  و سازمدیریت دولتی قرار دارند که به 

گـراي فرهنـگ     هاي اقتدارگرا و دولـت       حال آن که ویژگی    ).Пастухов,2014( شود تبدیل می 

 انجامیده است که نـاگزیر      دولت و حیات سیاسی این کشور     ،  به نتایجی در جامعه   ،  سیاسی روسیه 

 پیامـدهاي فرهنـگ سیاسـی روسـیه         شود و آنچه تاکنون تحـت       ن تضعیف می  جامعه مدنی در آ   

  .  همگی دال بر ضعف جامعه مدنی در این کشور است،برشمردیم

  گیري نتیجه

فرهنـگ سیاسـی   با بررسی سیر تاریخی تحول فرهنـگ سیاسـی در روسـیه، مـشخص شـد                

ر از روند تکوین دولت روس در قلمرو جغرافیاي بیکران و غیرقابـل دفـاع                در گذا  این کشور مردمان  

ـال پـیش تـاکنون           ،آن  و مـسیحیت ارتـدوکس اثـر        ٢ از اندیـشه اسـالویانی     ، از بیش از یک هزار س

 مفهـوم سـنتی دولـت متمرکـز و       پذیرفته و از سه سده پیش تاکنون نوسازي غربی موجب تعارضِ          

پرده شـوروي    میان. شده است  گر دولت پاسخگو و شهروند مطالبه    بردار با مفهوم مدرن      رعیت فرمان 

گرا بزرگترین دولت اقتداري را بر سرنوشت مـردم حـاکم سـاخت و در     ي چپژبا استمداد از ایدئولو 

ـاالري هـدایت    روسیه جدید این تعارض به شکل نابسامانی عـصر یلتـسین و مـردم              شـده پـوتین    س

دولـت روسـیه بـه      نیز  در عصر جدید    . رهنگ سیاسی است   نماد این ف   ٣ پوتینیسم که ؛پدیدار گشت 

                                     
1 .Jurgen Habermas
2. Славый
3 .Путинисм
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ـام           کوشیده است تا با جامعه     ، نوگرا  بومیِ دنبال نوعی از نظام سیاسیِ     پـذیري سیاسـی از طریـق نظ

  .  دهد فرهنگ سیاسی گذشته را گسترش ،اي آموزشی و رسانه

گـذار  اي در حـال       اگرچه روسیه پـساشوروي کـه جامعـه        ،امروزه و در قرن بیست و یکم        

اي دموکراتیک برداشـته و در ظـاهر    هاي مهمی را در راستاي حرکت به سوي جامعه      گام ،است

دمــوکرات و اي  پوســته و رویــه ،منــدي از بــسیاري از نهادهــاي دموکراتیــک  بهــره واســطهه بــ

هاي سنتی اقتدارگرایانه و      اما در محتوا همچنان متأثر از ارزش       ، به خود گرفته است    ساالر  مردم

دموکراتیـک را بـه منـصه ظهـور         فعال و   اي متمایز و متفاوت از فرهنگ سیاسی          رویه گرا دولت

هاي سـنتی و اقتـدارگرا را در ایـن کـشور مـشاهده               توان تسلط ارزش   رساند و هنوز هم می     می

هـاي   قانون اساسی فدراسیون روسیه با وجود ارزش قائل شـدن بـراي بـسیاري از ارزش               . نمود

 نهادهـاي پارلمـانی    گیري و اکثریـت آرا     اصل رأي  ،آزادي بیان  ،یک قوا همچون تفک  ساالر مردم

اي را به مقام ریاست جمهوري اختصاص داده است؛          جایگاه ویژه  و مواردي دیگر  ) مجلس دوما (

به عبارتی سطح اختیارات رئیس جمهور در روسیه با اختیارات رئـیس جمهـور در کـشورهاي                 

هـاي   فعاالن سیاسی در دوران رقابت    ي  ها کنش،  ه بر این  عالو.  قابل مقایسه نیست   اروپاي غربی 

و اقبال جامعه نسبت به یـک طیـف یـا حـزب سیاسـی               شعارهاي انتخابی کاندیداها     انتخاباتی

در . باشد همگی معرف فرهنگ سیاسی یک جامعه می      خاص و مطالبات جامعه از نظام سیاسی        

زینش ارزش آزادي و نهادهـاي  گـ ، هـاي پـساشوروي    هـا در سـال     تمایل غالب روس  ،  این رابطه 

 ،هـاي گونـاگون اجتمـاعی      آفرینـی فعـال دولـت در عرصـه          نقـش ،  به مرور اما   ،دموکراتیک بود 

در رأس  المللـی    اقتصادي و سیاسی در ابعـاد داخلـی و از آن بیـشتر در ابعـاد خـارجی و بـین                    

 پـس از   در شرایط فعلی نیز دولـت روسـیه بـا وجـود آنکـه     .مطالبات جامعه روسیه قرار گرفت  

هاي غربـی و    مناقشات سوریه از سوي بسیاري از دولت    نظامی در  بحران اوکراین و حضور فعال    

هـاي   متحمـل تحـریم    ،به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و عالوه بر این          ،حامیان غرب در داخل   

هاي رسمی   نظرسنجی ، این حال   با  اتحادیه اروپا و امریکا شده است      باقتصادي شدیدي از جان   

دولت و استقالل عمل نـسبت بـه مواضـع     هاي ی از اقبال عمومی جامعه نسبت به سیاست      حاک

  .دول بیگانه است

هـاي فرهنـگ سیاسـی       اي از جلـوه    نوع تلفیقـی و آمیختـه      ، روسیه امروز   در در مجموع    

هـا و    نگـرش  ، سنتی رفتـار   خورد که در آن تسلط الگوهاي      دموکراتیک و اقتدارگرا به چشم می     

ــر رونــدهاي سیاســی جامعــه و تعامــل متقابــل جامعــه و دولتمــردان  ایــستارهاي  سیاســی ب
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 هاي خاص جامعـه و دولـت روسـیه اسـت کـه      این مسأله تا حدي بیانگر ویژگی     . حکمفرماست

هنـوز هـم در عـصر        کـه   ،  استجوامع و دول شرقی و غربی       هاي    ویژگی از   اي  دربردارنده آمیزه 

 و روند پرشتاب توسعه اطالعات و ارتباطـات  اوريفنحاضر با وجود سطح باالي پیشرفت علم و         

هاي داخلـی و خـارجی دولتمـردان         اهمیت خود را از دست نداده است و در چگونگی سیاست          

. یابـد  هاي اتخاذشـده بـروز مـی      روسی و سطح هماهنگی و همراهی مردم با اقدامات و سیاست          

چندزبانـه و    ،دقومیهـا و تقابـل شـدید آنهـا در کـشوري چنـ              ضمن آنکه تنوع خرده فرهنـگ     

همچنـین تـاریخ    . برخوردار از ادیان گوناگون بر پیچیدگی فرهنـگ سیاسـی آن افـزوده اسـت              

هاي سیاسی متضاد و متعارض در این کـشور نیـز بـوده     ها و جریان  روسیه گویاي تقابل اندیشه   

 ،هــا و دولتگرایــان آنارشیــست ،هــایی کــه در گــرایش غربگرایــان و اســالوگرایان تقابــل. اســت

تـضادهاي موجـود در میـان        ،با ایـن حـال    . منعکس شده است  ... ها و اقتدارطلبان و      کراتودم

ژئوپـولتیکی و    هاي حاکم در این کـشور در کنـار بـسیاري از عوامـل جغرافیـایی                فرهنگ خرده

 بـوده    در ایـن سـرزمین     هاي دولتگرایانه و اقتـدارگرا     گیري و تداوم ارزش    تاریخی مسبب شکل  

ثبـاتی و   اي را پایان بخشد و کشور را از خطـر بـی        تی برتر و آهنین هر قائله     است تا همواره دس   

 سرزمینی که مردمان آن هر تغییر و تحول مثبتی را از دولت انتظار دارنـد                .نبود امنیت برهاند  

» ناجی سرزمین پـدري   «که  و در پی هر بحرانی در انتظار رهبر کاریزماتیک و مصلحی هستند             

هاي دولتگرایانه و اقتدارگرا که در مـتن       این ارزش .  نجات دهد بحران  از  ا  باشد و بتواند کشور ر    

. یابـد  جامعه روسی نهادینه شده است در نوع رفتـار دولتمـردان روسـی انعکـاس روشـنی مـی             

داخلـی و خـارجی انعکـاس       ،توان گفت رفتار سیاسی دولت روسیه در سطح خـرد و کـالن             می

فرهنگی که ثبات و امنیت داخلـی  . اکم بر آن استمطالبات جامعه روسیه و فرهنگ سیاسی ح  

خواهان اقتـدار    ،دهد و در سطح خارجی     هاي آزادي و دموکراسی لیبرال ترجیح می       را بر ارزش  

  .المللی است و ارتقاء پرستیژ بین

هایی است کـه در پـی تـأثیر عوامـل             واجد ویژگی  ،امروزه فرهنگ سیاسی روسیه    ،در واقع 

تقـدیرهاي تـاریخی و تکـوین تـاریخی           شرایط و موقعیـت جغرافیـایی      پایدار متعددي از قبیل   

 ، ذهنیـت روسـی     و همچنـین   سنن و فرهنگ عمـومی     ،هاي مسلط دینی    مبانی و ارزش   ،دولت

اقتـصادي و تغییـر و تحـوالت         ،شکل گرفته و تحت تأثیر عوامل ناپایـدار و متغییـر اجتمـاعی            

،  رونـدهاي نوسـازي     و ر دوره زمـانی   هاي سیاسی مسلط در هـ      اندیشه مقطعی در نظام سیاسی   

.کند رشد و پویایی خود را طی می
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