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۱ 

 پیشگفتار

اواخر  روسیه   وارد عصر سیاسی    ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰با پشت سر گذاشتن دهه های    ۲۰۱۱در 

دولتی دومای  شده  دستکاری  انتخابات  به  واکنش  در  سیاسی  اعتراض  شد.  ، ۱جديدی 

مرحله  ومین  آشکارتر از تحوالت ديگر، بیانگر بحرانی در توسعه کشور شد. روسیه وارد س

 خود می شد.  تکامل پسا کمونیستی

از عصر شوروی باقی    که  روسیه با زدودن آن چهگونه اول دولت    ۱۹۹۰در طول دهه  

کرد.  متحول  را  خود  نهادهای  جديدی،  نظام  های  بنیان  ايجاد  با  و  بود   مانده 

مر  سازی، ثبات دهی به اقتصاد کالن، ]وضع[ قانون اساسی جديد، انتخابات مست  یخصوص

گرايش   ۲۰۰۰رهبر، از جمله اين تحوالت بود. در طول دهه  ترک داوطلبانه قدرت توسط  و 

گونه دوم    به عنوان رئیس جمهورِ  ۲والديمیر پوتین سابق خود[ بازگشت.    حالتسیاسی ]به  

توسعه   ،روسیهدولت   جهت  موجود  های  بنیان  حفظ  عین  در  دولت  تقويت  خواهان 

ن کردن  وارد  با  به ساختار  خبگاناقتصادی شد. وی  برجسته  متحد کردن   امنیتی  به  حاکم، 

ثبات   ايجاد  با  بود کمک کرد. پوتین همچنین  که در گذشته چند دسته شده  طبقه سیاسی 

اجتماعی و خدمات  اقتصادی جديد  های  فرصت  مردم    ،سیاسی،  وفاداری  دنبال کسب  به 

حدود   اکنون  متوسط  طبقه  با    ۲۵رفت.  قیاس  در  را  جمعیت  از  دهه    درصد  ۵درصد  در 

 د.تشکیل می ده  ۱۹۹۰

 ۳با اين حال، همان طبقه متوسطی که پوتین به دنبال ايجاد آن بود نظام دولت قدرتمند 

ا کشیده  چالش  به  را  حاکمست وی  ساختار  در  برخی  عالوه،  به  جمهوری    ،.  رياست  با 

 
1. State Duma / Госуда́рственная Ду́ма 

2. Vladimir Putin / Влади́мир Пу́тин 

3. strong state/ си́льное госуда́рство 
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]مدوديِ مدودف  قدرت    ۱ف[دمیتری  به  بازگشت  برای  پوتین  تصمیم  از  و  بودند  راحت 

دولت،   تحکیماکنون از دستاوردهای دوره پوتین شامل    . بسیاری در روسیهدنداشتن ايت  ضر

چچن جنگ  پايان  اقتصادی،  هستند  ۲احیای  ناراضی  روسیه  المللی  بین  جايگاه  احیای  .  و 

ارائه    دوبارهنظام نشان داد که قادر نیست آزادی بیشتر، حاکمیت قانون و اعتماد اقتصادی  

برخی   بنابراين  اع کند.  روسیهاز  اپوزيسیون  کنند.  خودِ   ،ضای  می  محکوم  را  پوتین  نظام   

ديگران از نظام سیاسی بازتر، امحای فساد و قوانین شفاف برای تجارت حمايت می کنند،  

دهه   به  خواهند  نمی  پشتیبانی    ۱۹۹۰اما  نظام  تدريجی  بهبود  از  ]بنابراين[  و   بازگردند 

اال حل و فصل  اصالحات از برا از طريق    بحرانروسیه اين  گونه سوم دولت  می کنند. آيا  

به   قادر  شود،  می  شناخته  کار  محافظه  ای  دهنده  ثبات  عنوان  به  که  پوتین  آيا  کند؟  می 

در غیر اين صورت، آيا روسیه دستخوش  برداشتن گام هايی جدی برای بهبود نظام است؟  

 استحاله انقالبی ديگری خواهد شد؟ 

ت روسیه از ظهور  برای بررسی سیاس  ه منده بدهن   ماين سؤاالت جزو پرسش های الها 

يکی    م ـ. در نگارش آن از دو مالحظه وابسته به هم انگیزه گرفته ااستتا دوره معاصر آن  

دانشجويانی   به  کمک  در صدد  ابتدا،  تحقیق.  ديگری  و  دانشگاه های  که    بودمتدريس  در 

،  داشته ام  ۲۰۰۰از دهه    دريسای که از ت تجربه    اساس. بر  می خوانندسیاست روسیه  غربی،  

درباره روسیه بحث می کنند و درباره  غربی  لیبرال  با استفاده از فرضیات  درسی  شتر کتب  بی

زيادی   چیز  فرهنگی  و  تاريخی  کنندبستر  نمی  معمول .  بیان  طور  به ،  به  مربوط  دروس 

ه، گويی روسی   شوند؛سیاست روسیه با بحث درباره نظام شوروی و فروپاشی آن شروع می  

هی پی کمونیسم  از  تجربه سش  نداشت.  چ  مهمی  ساله  چندصد  گذشتهیاسی  اين  چنین  از   ،

درس هايی به تمرکز بر سیاست »داخلی« روسیه گرايش دارند و اهمیت جهان خارج را در  

من،   کتاب  که  دارم  را  امید  اين  گیرند.  می  ناديده  روسیه  سیاسی  نظام  به  دهی   شکل 

 بران خواهد کرد. ، برخی از اين نواقص را جدرسی در صورت پذيرش به عنوان کتابی

ام داده  قرار  نظر  مد  را  دانشجو  مخاطبان  کتاب،  اين  نگارش  در  که  اگرچه  امیدوارم   ،

باشد. جالب  نیز  عموم  و  محققان  بر    برای  تأکید  کتاب  اين  نگارش  برای  من  دوم  انگیزه 

 
1. Hagia Sofia 

2. Chechnya War / Чече́нская Война́ 



 3 ■ یشگفتارپ

  مقايسه کردن   ه باروسی  و تاريخ در نظام سیاسی روسیه است. مطالعهبالقوه فرهنگ    نیروی

تبديل شود که استفان آن با س اير ملل حائز اهمیت است، اما با اين وجود نبايد به چیزی 

تحت    ۱کوهن  آن  کرد.  عنوان  به  اشاره  روسیه«  بدون  روسیه  که  »مطالعات  زمانی  مردم  تا 

تزاری ۳، قدرت دوگانه۲مشکالتدوره    به  رجوعبا  را    سیاست خودروسیه   بین    يا ساير   ۴، 

و    زنده است، حوزه ]مطالعات[ سیاست روسیه  درک کنند  اهمیت تاريخی  دارای  های  دوره

 شاخه ای منطقه ای از سیاست مقايسه ای تبديل شود.به نبايد فقط 

ريشه  ۶که در حکومت يکه ساالرانه تزار  ۵مفهوم روسی دولت قدرتمند يا بسیار متمرکز 

ی سیاسی سائل و معماها بديعی از م  تفسیرادعای  من  .  داردمحوری  نقش    دارد در اين کتاب

روسیه را ندارم، چه برسد به اين که راه خروجی از بحران معاصر اين کشور را نشان بدهم.  

و راه تفکر  نگاه به روسیه از چشم اندازی غربی، محدوديت دارد  می گويم که  در عوض،  

ها   دهه  از  امروزه پس  دارد.  وجود  آن  و مشکالت  ملت  درباره  کمونیستی،    خفقانبديلی 

طی یه  آهستگی در داخل کشور در حال رواج است. دولت قدرتمند روس  چنین تفکری به

 قرن ها تکامل يافته و بقاء پیدا کرده است و اين خود به تنهايی حاکی از نیروی تاريخی و

ا آينده است.  در  آن  احتمالی  تمام  ياحیای  که  در روسیه  ن حقیقت   جريانات فکری عمده 

ـ به طور تاريخی، ديدگاه های    7ران و اوراسیاگرايان ا، محافظه کاسوسیالیست ه   ل ها،ـ لیبرا 

متمايز خود را درباره دولت قدرتمند جهت رفع مشکالت کشور ارائه کرده اند، اهمیت آن 

از اين منظر، پرسش اصلی پژوهش اين نیست که آيا روسیه دولت   نشان می دهد.بیشتر  را  

لت قدرتمندی خواهد بود و تحت  ، بلکه چه نوع دوواهد کردجاد خقدرتمندی را دوباره اي

 . اقدام خواهد کردچه شرايطی به احتمال،  

 
1. Stephen Cohen 
2. Time of Troubles / Сму́тное Вре́мя: 

 ۱۶۱۳تا جانشینی میخائیل اول در  ۱۵۹۸دوره فترت و هرج و مرج در روسیه تزاری، از مرگ فئودور اول در 
3. Dual Power / Двоевла́стие: 

و    پتروگراد قدرت وجود داشت: شوراهای کارگری، به ويژه شورای   طی آن، دو  که  ۱۹۱7 سال  فوريهوضعیت پس از  
 های دموکراتیک  دستگاه نظارت رسمی دولت موقت سوسیالیست

4. In-Between-Tsardom / Междуца́рствие: 
 دسامبر آن سال  ۲۶تا جانشینی نیکالی اول در  ۱۸۲۵دسامبر  ۱از مرگ آلکساندر اول در  ،دوره فترت

5. си́льное госуда́рство 
6. самодержа́вие 
7. Eurasianists / Евра́зийцы 
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دولت  متمايز  مدل  پنج  کلی  مرور  صورت  به  تاريخی،  ترتیب  اساس  بر  کتاب  اين 

نظام  يا  ]  ۲مسکوشاهزاده نشین  ،  ۱ندهی می شود ـ شاهزاده نشین کیِف قدرتمند روسیه سازما

ـ با تأکیدی بر    ۶و جمهوری پسا شوروی   ۵، دولت شوروی ۴ف ری رومانووپرات، ام۳مسکويی[ 

دو مورد آخر. در سراسر اين کتاب درباره شرايط اساسی ظهور، تثبیت و افول هر يک از  

شرايط اين  میان  در  کرد.  خواهم  بحث  ها  مدل  تهديدات    ،اين  توسط  شده  ايفاء  نقش  بر 

ن است  خواهم کرد. حرف من اي  دکی تأری  خارجی، طبقات اجتماعی در حال خیزش و رهب

هر زمان که ترکیبی از اين شرايط قابل تشخیص بود، در اثر آن، نتايج سیاسی مختلفی  که  

داد. به چالش های    در روسیه رخ می  واکنش  طريق  از  ای  فزاينده  طور  به  معاصر  دولت 

المللی و فشارهای طبقه متوسط در داخل شکل می گیرد. موفقی  بین  امات  ت اقداقتصادی 

 ح نظام موجود، نامشخص است.  رهبری فعلی جهت اصال

 
1. Kiev principality / Ки́евское кня́жество:  

 ۹ـ  ۱۳حکومت شاهزاده نشینان کیف يا روس کیف در قرن های 

2. Grand Principality of Moscow / вели́кое кня́жество Моско́вское:  
 ۱۴ـ  ۱۶مسکويی در قرن های  حکومت دوک نشین مسکو يا حکومت روس

3. Muscovy 

4. Romanov empire / Романо́вская Импе́рия 

5. Soviet state / сове́тское госуда́рство 

6. post-Soviet republic / постсове́тская респу́блика 



 

۵ 

ات مقدم فصل اول: 
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 منظر روسیه از دو 

 قرار دارد، غرب    حالتهنگامی که روسیه در واقع در هشدار دهنده ترين  »

به طور لزوم در باالترين سطح هشدار قرار نمی گیرد يا هنگامی که روسیه  

ینان به طور لزوم بیشترين اطم  ، غربدر حقیقت حداکثر اطمینان را می دهد

 .«را ندارد
 مارتین مالیا 1 )۱( 

 

  شروع  دو  بیايید با طرح دو چشم انداز متفاوت آغاز کنیم و پرداخت به روسیه را از آن

کنیم ـ غرب گرا و بومی گرا. غرب گرايان، روسیه را به عنوان عضو تمدن غربی می بینند  

فرهنگ  تمام  از  برتر  را  خود  فرهنگ  گیرند.  های    و  می  نظر  در  آن،    بر ديگر   خالف 

آن   تاريخی  و  فرهنگی  تجربیات  بر  تأکید  با  داخل  از  روسیه  درک  دنبال  به  گرايان  بومی 

 هستند. هر يک از اين چشم اندازها به نوع خود ناقص است. 

 غرب گرا  دیدگاه های

بلکه  ديدگاهیغرب گرايی به طور صرف     ی تصور  درباره روسیه از منظری غربی نیست، 

ر نظر می گیرد که از لحاظ فرهنگی، تاريخی و نهادی، پايین تر  است که روسیه را ملتی د

وجود مسیر تاريخی اصیل روسیه را انکار می کند يا چنین مسیری را  است. غرب گرايی  

تهديدی برای منافع و ارزش های ملل غربی در نظر می گیرد. ايده های قوم محورانه، به 

های بديل رابطه خوبی ندارند. در اين شکل  تنا هستند و با چشم اندازبی اعساير فرهنگ ها  

تصويری   تحلیل،  و  تجزيه  جای  به  گرايی،  غرب  به    بازتابیافراطی،  »خود«    «ديگری»از 

 
1. Martin Malia 
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دهد.   می  چه    «ديگری»نشان  آن  فاقد  صورت  گرفته  که  به  نظر  در  کرده  ابداع   »خود« 

متمدن  می شود. »خود«  که  حالی  م،  در  ازبهره  دموکرات   ند  و  اقتصادی  نظر    یکتوسعه  در 

شود می  »ديگری«  گرفته  صورت   وحشی،  شود.   به  می  معرفی  سرکوبگر  و   ارتجاعی 

»ديگری«،   مطالبه  ديدگاه های  بارز    ،به رسمیت شناخته شدنجهت  هنگام  توسط  به طور 

 د.ونگريسته می ش  آن ها دانسته می شود يا با واهمه و ترديد به مردود»خود« 

از غرب گرايی به عنوان تصويری    نمونه ای  ۲ید اثر کالسیک ادوارد سع  ۱سی نا ی ششرق

فرضیات    ،پس از اين که روسیه به عنوان قدرت مستقلی پديدار شد.  استبازتابی از شرق  

]آستولف لويی    ی کهزماندر    است. به اذهان محققان غربی شکل داده    مشابهیقوم محورانه  

کوستین  دو  مارکی  که  روسیهره  دربا  ۸۳۰۱  دههدر    ۳لئونور[  ذاتی    نوشت  طور  »به  ملتی 

مطیع سازی خوار کننده ای   به  دست ل،اعمال جباريت بر ساير ملپیش از تهاجمی« بود که »

کرده  (۲)«زندمی   پیدا  را  آن  از  ديدار  فرصت  که  هايی  اروپايی  از  شماری  توسط  روسیه   ،

انه  وير غرب گراينیز نسخه تص  يی هاآمريکا  (۳).شده بودچنین در نظر گرفته    پیشاز    ،بودند

مورخ نشان داده    ۴همان طور که توسط ديويد فاگلسانگ کردند.    ابداعخود را از اين کشور  

محافل متنفذ در اياالت متحده، روسیه را »جفت تاريک« خود در نظر   ۱۹شد، از اواخر قرن 

جنگ سرد    والب  انق  (۴)می گرفتند ـ بی حرمت کننده آزادی های دينی و حقوق مالکیت.

تقويت چنین تصوراتی درباره روسیه در غرب شد. امروزه اين تصور  موجب    ۲۰در قرن  

به   ، مقابلعدم پذيرش نهادهای غربی و در    دلیل همچنان نیرومند است و منتقدان روسیه 

 (۵)حمله می کنند. کراتبه خود،  ۵به سنت های امپراتوری و يکه ساالرانه  توسل روسیه

گ واديدگاه غرب  شرا  دو  به  و  نیست  مطرححد  کار.    :می شود  کل  محافظه  و   لیبرال 

به محققان غربی محدود نمی شود. در واقع، خود روسیه ای ها گاهی ديدگاه هايی دارند  

ديدگاه غرب گرايانه لیبرال،    (۶) مطابقت دارد.  دی با ديدگاه غرب گرايانه لیبرال که تا حد زيا

را نه متوجه مردم بلکه به    می انگارد. آن ها نقد خودگانه  از نظر نهادی با غرب بیروسیه را  

 
1. Orientalism 
2. Edward Said 
3. Marquis de Custine 
4. David Foglesong 
5. autocratic 



 9 ■  از دو منظر یهروس

 اءمعطوف می کنند که از نگاه ايشان، بیش از حد متمرکز و به جامعه بی اعتن  مردمحکومت  

نمايندگی را با حکومت  احترام به آزادی فردی، حقوق مالکیت و دموکراسی  است. آن ها  

ن وطن  که چشم انداز مترقی و جهافکری  قدرتمند ناسازگار در نظر می گیرند. اين مکتب  

که هنگامی که روسیه حکومت خود را بهبود دهد به اجتماع جهانی    پنداردمی    چنین  دارد،

مل محور  هاغرب  توسط   ت  کامل  طور  به  و  پیوست  ها  خواهد  شد.    آن  خواهد   پذيرفته 

ر دارند.  ين کاديگری برای انجام ندادن ا  ]و دلیل[  در واقع، روسیه ای ها به دشواری گزينه 

فرا که  طور  فوکوياما همان  کردمشهوری    صورتبه    ۱نسیس  کردن    انسان،  بیان  فراگیر  با 

نهادی   تکامل  به  واقع،  به  بشری«  غايی حکومت  »شکل  عنوان  به  غربی  دموکراسی  لیبرال 

داد پايان  که    (7).خود  داشتند  انتظار  ديدگاه،  اين  از  کامل  تبعیت  با  لیبرال  گرايان   غرب 

کشور    ۳و بوريس يلتسین   ۲]گارباچُف[  گورباچف  قبیل میخائیلروسیه ای از  لبان  اصالح ط 

يا والديمیر    ۴رهبران محافظه کار روسیه ای از قبیل نیکالی اولرا به غرب نزديک تر کنند.  

خود   اغلب  پوتین متمدن  غیر  گذشته  به  را  کشور  که  شوند  می  گرفته  نظر  در   چنین 

گردان مترقیاين  ند.  دبرمی  جامع  ،خطی  تصور  اعظم  بخش  بر  جهان همچنان  علمی   ه 

 روسیه تأثیر می گذارد.  در رابطه با

بلکه  از  نه فقط  غرب گرايان محافظه کار،   انتقاد    نیز   فرهنگ روسیه از  نهادهای حاکم 

. آن ها بر خالف همتايان لیبرال خود از تاريخ متمايز روسیه درک وسیع تری دارند  می کنند

تحو  به  چندانی  امید  آن  و  ندارند.ل  غربی  مسیر  خود   اما  در  مفروضات  در  نیز   ايشان 

برای   »ديگری«  فرهنگی  های  تفاوت  گرفتن  نظر  در  تهديدآمیز  به  زيرا  هستند  محور  قوم 

کار   محافظه  گرايانه  غرب  تصورات  دارند.  گرايش  »خود«  منافع  و  ها  با ارزش  رابطه    در 

 را  عنوان مثال، آن ها روسیه  . به  فرهنگ و تاريخ روسیه اغلب يک سويه و نامتوازن است

يکه ساالرانه ای که از حقوق شهروندان    سرکوب کننده ملیت ها، رژيمبه عنوان امپراتوری  

که به قواعد بین المللی موجود بی احترامی می کند   توسعه طلب    یخود متنفر است و قدرت 

 
1. Francis Fukuyama 

2. Mikhail Gorbachov / Михаи́л Горбачёв 

3. Boris Yeltsin / Бори́с Е́льцин 

4. Nicholas I / Никола́й I 
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ترسیم هايیدر نظر می گیرند.   را در حفا  ،چنین  ازسابقه طوالنی روسیه  ملیت های    ظت 

حمالت خارجی، اقدامات مکرر روسیه به منظور اصالح نظام اقتصادی و کوچک در برابر  

غربی ملل  به  رسیدن  برای  آن  های  تالش  و  خود  دهد.  ، سیاسی  می  جلوه  اهمیت    کم 

توان کشور در اصالح، گاهی آشکارا می گويند که   به  ترديد  با  غرب گرايان محافظه کار 

تری ر  ترجروسیه ضعیف  ايشا  نظر  از  بیرون خطر کمتری  یح می دهند که  برای جهان  ان 

باشد. اين    (۸)داشته  در  روسیه  لیبرال  طلبان  اصالح  با  نیز  ها  های  ]ديدگاه[  آن  ظرفیت  که 

 . کشور برای ضربه زدن به غرب تلف می شود، هم رأی هستند

اشتراک  هم    ا ب  ،ینانتقاد از توسعه روسیه در زمان والديمیر پوت در    ،دو ديدگاه غرب گرا

»دارندنظر   گرفته  .  نظر  در  طلب  توسعه  و  دموکراتیک  غیر  سرکوبگر،  پوتین«،   روسیه 

شدن   متصور  و  استالینیسم  با  حکومتی  نهادهای  کردن  مقايسه  با  گرايان  غرب  شود.  می 

نهادها   اين  به  دولت،  توسط  سازماندهی شده  از خشونت  ديگری  دور  به  کشور  بازگشت 

به عنوان مدرکی دال بر    ۱در کا. گ. ب. ه تجربه قبلی خدمت پوتین  ها ب  حمله می کنند. آن

مداخله رژيم فعلی در قتل روزنامه نگاران مستقل و جاسوسان فراری اشاره می کنند. آن ها  

و   غربی  ضد  اصل  در  روسیه  ايدئولوژيک  انداز  چشم  که  کنند  می  اصرار   همچنین 

مختلفی   تحوالت  است.  طلبانه  کشکه  توسعه  در در  دا  ور  رخ  اقدام حال  ـ  است  ات  دن 

جديدی جهت درک نقش روسیه در تاريخ، تصمیمات درخصوص سازمان های غیر دولتی  

  به اين صورت، موارد خشونت قومی و انتقاد از سیاست خارجی آمريکا ـ خارجی و داخلی

از  . از نظر بسیاری  استنظام غیر دموکراتیک روسیه  فقط    ازناشی  توضیح داده می شود که  

جدد به دشمن قدرتمندی تبديل شده است که همانند جنگ  ر م ب گرايان، روسیه به طوغر 

 ( ۹)درگیر شد.با آن سرد بايد آن را مهار کرد نه اين که 

 بومی گراهای  دیدگاه  

نظر   روسیه  از  فرهنگی  و  تاريخی  تجربه  گرا،  بومی  های  غربی  ديدگاه  ملل  تجربه  با 

دن بر روی نقشه جهان، ، روسیه از زمان پديدار ش يدگاهتمايز اساسی دارد. بر اساس اين د

 
1. KGB / Комите́т Госуда́рственной Безопа́сности (КГБ) 
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  زمورد منحصر به فردی بوده است و نمی تواند همیشه با غرب هماهنگ باشد. روسیه بايد ا

با   شدن  مقايسه  با  نه  و  خود  تجربه  طريق  از  يعنی  شود،  درک  ديگر.    توسعهداخل   ملل 

  يان، از نهادهای ]حکومتی[ ب گرادر نتیجه چنین رويکردی، بومی گرايان در مقايسه با غر 

يکه ساالری را برای    ،بسیاری از بومی گرايانروسیه کمتر انتقاد می کنند. به طور خاص،  

کشور ضروری   گیرندتوسعه  می  نظر  يا    در  سرکوبگرانه  داخل  در  لزوم  طور  به  را  آن  و 

ی و تاتور. بر خالف تعريف يکه ساالری که بر گرايشات ديکتصور نمی کنندتوسعه طلبانه  

تأکید می کند، بومی گرايان به قابلیت يکه ساالری در غلبه شدن بر  تمامیت خواهانه نظام  

عناصر   برخی  با  نظام  سازگاری  به  و  مدت  بلند  توسعه  برای  منابع  بسیج  و  دستگی  چند 

 دموکراسی اشاره می کنند. 

بر   تمرکز  به  گرا  بومی  ديدگاه  ضمنخود  اگرچه  طور  به  و  دارد  گرايش  به  کشور  ی 

سه ای بدبین است، اما يکدست نیست. در فصول بعدی، نشان  رويکردهای بین ملتیِ مقاي

قرار می گرفت    یمی دهم که يکه ساالری در روسیه مورد حمايت جريانات سیاسی مختلف

لیبرال ها، اسالوگرايان  به طور مشابهی مورد حمايت  و ۱و  ، عوام گرايان، سوسیالیست ها 

ره هويت کشور، روابط دولت ـ جامعه در ديدگاه خود دربايانات  ن جريا.  بوداوراسیاگرايان  

ین يکه ساالری  و روابط با جهان خارج اختالف نظر داشتند، اما با اين حال اغلب در تحس

بقاء  الزمه  عنوان  داشتند.  به  نظر  اشتراک  روسیه  توسعه  گرايان  و  رد    بومی  تغییر  در  ايده 

دولت،   حمايت  بدون  و  دولت  از  خوبمتحد  خارج  به  ديدگاه  اين  ازهستند.  يکی  در    ی 

 : سخنرانی های والديمیر پوتین ثبت شده که در آن می گويد

در حیات کشور و مردم    »دولت ما و نهادهای آن همواره نقشی استثنائی

معنای به  قدرتمند  دولت  ها  ای  روسیه  نظر  از  است.  کرده  ايفاء   يک  آن 

ش  نیست   ناهنجاری  خالص  آن  از  بايد  ک  .دکه  برعک به  منبع  ل  را  آن   س، 

م تغییرو  هر  اصلی  محرکه  نیرو  و  آغازگر  و  نظم  نظر    یتضمن   در 

 ( ۱۰)می گیرند«.

 
1. Slavophiles 
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تفاوت هايی اساسی   ايدئولوژی هايی که  بر  حامیان دولت قدرتمند در روسیه، عالوه 

برای سرعت توسعه کشور اختالف داشته اند. محافظه کاران و   دارند، در ترجیحات خود

بنا به داليلی که دارند نهاد را  د وفادار می مانند،  ر حالی که به دولت قدرتمنبان داصالح طل

نظام را به عنوان   و  بوده اند  ۱مدافع وضع موجود   ،ارج می نهند. بومی گرايان محافظه کار

موجود   اجتماعی  های  ارزش  حفظ  و  امنیت  ثبات،  ارضی،  تمامیت  اصلی   ارج  ستون 

که اين گفته وی مورد   ۲امزين ارخ رسمی روسیه، نیکالی کن موربنا به اظهار اولی.  می نهند

ساالری »يکه  است،  گرفته  قرار  بسیار  قول  روسیه    سرپناه  ،نقل  شادی  است؛  به  روسیه 

بومی گرايان لبیرال يا اصالح طلب، دولت قدرتمند را    (۱۱)بستگی دارد«.يکپارچگی آن به  

لیبرال، از    ظر می گیرند. بومی گراياندر ن  نهاد مسئول آغاز و اجرای تغییرات اجتماعی مبرم

گرفته تا پوتین، به دنبال نوسازی روسیه در عین حفظ و توسعه نهادهای دولتی آن  ۳پتر کبیر 

 بوده اند.

 این کتاب  دیدگاه 

کتاب  ديدگاه گرايان    اين  بومی  ديدگاه  همسو  با  زيادی  حد  و  تا  روسیه  است  تاريخ   بر 

هادهای تاريخی روسیه مسیر  ن .  تأکید می کنداين کشور  ينده  به مثابه راهنمايی برای درک آ

توسعه آن را همچنان تعیین می کنند. در اين مسیر، روسیه به گرفتن چیزی که نظام سیاسی  

آن قادر به عاريه گرفتن از ساير ملل است ادامه خواهد داد. روسیه به طور تاريخی از طريق  

درک    جهت  ،ملتی  ه يافته است و مقايسه بینتوسع  مقايسه جايگاه خود با جايگاه ساير ملل،

ضرور بلکه  مفید  تنها  نه  آن  داردتکوين  برای  ت  سه    تبیین.  ديدگاه،  مطرح    گزارهاين   را 

 می کنم.

تاريخ  ابتدا   در  دارد.  قرار  تاريخ سیاسی روسیه  مرکز ساخت  در  يکه ساالری  که  اين 

برای از بین بردن آن    د وان   دهبواصل يکه ساالری    مخالف پرهرج و مرج روسیه، بسیاری  

رهبری مخالفت با حکومت ايوان    ۴، شاهزاده آندری کوربسکی ۱۶تالش کرده اند. در قرن  

 
1. status quo 

2. Nikolai Karamzin / Никола́й Карамзи́н 

3. Peter the Great / Пётр Вели́кий 

4. Andrei Kurbski / Андре́й Ку́рбский 
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مخالفت از جانب کلیسای ارتدوکس به رهبری    ،را به دست گرفت. يک قرن بعد  ۱مخوف 

آلکسی   ۳نیکون  ۲پاتريارک  تزار  که  شد  و    ۴انجام  کشید  چالش  به   ديدگاه   جلویرا 

 . گرفت ه وی را نا االريکه س

ود، هر دفعه که يکه ساالری بقاء پیدا کرد، منتقدان خود را سرکوب نمود و با اين وج

، جهت  ۵يک طبقه اجتماعی کامل، روشنفکر   ۱۹حکومت خود را بیشتر تثبیت کرد. در قرن  

اما هنگامی که در عمل انقالبی روسیه پديدار شد.  از استحاله  قرن    ،حمايت  اوايل    ۲۰در 

ن  بیقالان ساالر  يکه  دولت  داد  عظیمی  رخ  جهش  بلکه  نشد،  شوروی  کرداپديد  نظام   . 

ايدئولوژی کمونیسم  بازتولید کرد.  ناقص  به شدت  ی  بخش هايی از نظام قديمی را به شکل

جايگزين دين شد و حکومت تک حزبی جايگزين دولت تزاری. اصل اساسی يکه ساالری  

دو سرانجام،  يافت.  بقاء  مجدد  طور  پسبه  روسیهلت  شوروی  طرا  ا  حال  ساخت  در  حی 

سنتی   ساالری  يکه  جهاتی  از  که  است  قدرتمند  دولتی  برای  آوردجديدی  می  ياد  به   . را 

در   ندارد که مبحث سیاسی اصلی  تعجب  نظام، جای  تکرارهای چشمگیر  اين  به  توجه  با 

ی  گی ها تاريخ روسیه درباره اشکال بهینه و شاخص های حکومت قدرتمند است نه شايست

 بنیادی آن.

دهمتوضیهمچنین   می  قدرتمند  ح  حکومتی  تأسیس  روسیه،  سیاسی  بستر  در    ،که 

بود. دو وضعیت، مسیر سیاسی روسیه را طوری تعیین کرد که در اساس   واکنشی عقالنی 

دارد: تفاوت  غربی  ملل  مسیر  با  امنیتی   خود  معمای  و  نخبگان  با  دولت   شديد.   ۶روابط 

از  تهديد دهشتناک    در زمانحتی    ، ]يعنی[ نخبگان،روسیهدر  بديل  مراکز قدرت  در داخل،  

دادند. هنگامی که سرزمین های   متحد شدن نشان  را در  ناتوانی خود  نیز  مغول ها  جانب 

»يکپارچه شد«، نخبگان استقالل و توان سابق    7اعظم مسکو   ]نشین[  روسیه با کمک شاهزاده

ن، دولت های  از دست دادند. بر خالف آ  تزار   خود را به عنوان اپوزيسیونی مؤثر در برابر

 
1. Ivan the Terrible / Ива́н Гро́зный 

2. Patriarch / патриа́рх:  از رتبه های مذهبی عالی در آيین ارتدوکس شرقی 

3. Nikon / Ни́кон 

4. Tsar Alexei / Царь Алексе́й 

5. интеллиге́нция (intelligentsia) 

6. security dilemma 

7. Grand Principality of Moscow / Вели́кое кня́жество Моско́вское 
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اروپايی در نتیجه ترتیبات پیچیده مورد مذاکره میان پادشاهان، بازرگانان و لردهای فئودال  

 .قرار داردريشه های تاريخی مفهوم غربی تفکیک قوا در اين ترتیبات   (۱۲)پديدار شدند.

  مرکز. روسیه که در  تش يافافزاي گرفتاری داخلی در اثر ناامنی خارجی شديد روسیه  

طور  اورا به  و  داشت  شماری  انگشت  طبیعی  مرزی[  موانع  ]يا  مرزهای  داشت،  قرار  سیا 

گرفت می  قرار  ها  خارجی  حمله  مورد  هیتلر.    ـ  مکرر  و  ناپلئون  تا  گرفته  ها  مغول   از 

اجتماعی حیات  مستقل  مراکز  ساير  و  کلیسا  زادگان،  وضعیت    ، نجیب  اين  به  واکنش  در 

يکه ساالری آن قدر  از    تجلیل.  یشتر تسلیم شدندبدولت    متمرکز شدن  رابرب  دری،  راهبرد

از   پس  اندکی  دولت  که  بود  گیریگسترده  پايین  مجدد    شکل  دوره مشکالت، از    پساز 

  حرکتبالقوه قدرت خود نشان داد. به موازات    ۱کنترل و موازنه های گرايشات جديدی به  

اروپا   در  قدرتسیاست  تجمیع  سوی  سا   ملی،  به  يکه  تقويت  با  سمت  ال روسیه  به  ری، 

زيادی   تا حد  فشارهای خارجی  رفت.  آتی  بیگانگان  ]حمالت[  برابر  در  از خود  حفاظت 

نظام    کردنو قانونی    سربازگیری طوالنی مدت  دستوری  عامل تصمیم دولت به اعمال نظام

 رد. هیل کاين امر جمع آوری مالیات و بسیج نیروی نظامی را بسیار تسرعیتی بود. 

حرکت يکه ساالری روسیه، از دولت ضعیف )دوره مشکالت، از نظر تاريخی، آهنگ  

سیاسی  ۱۵۸۴ـ    ۱۶۱۳ تاريخ  در  بزرگ  دوره  چندين  توان  می  بود.  مستحکم  دولت  به   )

و  دودمانی  های  بحران  های خارجی،  چالش  از  ترکیبی  از  ناشی  يک  هر  که  يافت  کشور 

منظور   به  اشتباه  دو    امنظ   دنکرتحول  ماقدامات  هر  کهبود.  تثبیت  جه  مورد  و  اصالح  ت 

شد  دولت المللیِانجام  بین  و  داخلی  تاريخی  شرايط  مجموعه  به  عقالنی  هايی  واکنش   ،  

 پرتکرار بود.

اين گفته که واکنش يکه ساالرانه عقالنی بود به معنای توجیه مطلوب بودن هر گونه  

شور  و حاکمان يکه ساالر در ک  انهر سیاست يکه ساالران روسیه نیست. نظام های يکه ساال 

بسیار های  حاکمان    ی تفاوت  برخی  نبودندهیچ  به  داشتند.  تأثیرگذار  به  وجه  نیاز  ها  آن   .

اما   پرداختند.  خطرناک  المللی  بین  های  ماجراجويی  به  و  گرفتند  ناديده  را  داخلی  توسعه 

ا  برای  ريزی  توان طرح  قبیل  از  نظام  مزايای  از  گیری  بهره  با  و هداف  ديگران  بلند مدت 

 
1. checks and balances 
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تماعی و مادی الزم، از وقت خود هوشمندانه استفاده کردند. اين حقیقت که  بسیج منابع اج

يکه ساالر و حاکمانبرخی  ها  ها   ی  تواند    آن  می  به دشواری  داشتند  کمتری  تأثیرگذاری 

را   خود  نقائص  نیز  غرب  در  رقیب  سیاسی  های  نظام  باشد.  ساالری  يکه  علیه  استداللی 

و ع  دارند  ال در  مبهم  نفوذ  از  حاکی  چنین مل،  مردم.  نفوذ  نه  هستند  تجاری  های   بی 

الیگارشی  به صورت  عملکرد  مستعد  هايی  دموکرا  ۱ک نظام  نه  ارسطو تیکهستند  قبل   ۲.  از 

مبتنی بر تأمین  نخبگان و رفتار    غارتگرانه  سرشتدرباره خطر حکومت الیگارشی ناشی از  

 هشدار داده بود. منافع شخصی

ر  آخرل  استدال معاصر  توسعه  درخصوص  است.من  که    وسیه  گويم  می  خواننده  به 

نظام   قدرتمند درک شود.  دولت  بحران حاکمیت  عنوان  به  بايد  پسا شوروی روسیه  عصر 

قوه مجريه، از    دولت قدرتمند به واسطه میزان باالی قدرت و اقتدار تمرکز يافته در دست

ر که  حالی  در  شود.  می  مجزا  رقیب  غربی  بوسیه  نظام  تاريخی  نظر  حاکمیت  از  دولت  ر 

مدل های مختلفی از دولت قدرتمند را تجربه کرده است. يکه ساالری  ،  قدرتمند تکیه کرده

با   داشت.    مسکويینظام  سنتی  مسکويیتفاوت  سلسله    نظام  توسط  شده  تأسیس  نظام  با 

تر  مان پرومانوف فرق می کرد. يکه ساالری رومانوف حتی در متمرکزترين شکل خود در ز 

خ تمامیت  نظام  با  متفاوت  کبیر  المللی  بین  و  داخلی  شرايط  نبود.  همسان  استالین  واهانه 

به   قدرتمندیباعث  دولت  های  نظام  آمدن  میزان  شد  وجود  بیشترين  به  اين    ،که  مناسب 

شرايط بودند، با اين حال روسیه ای ها همواره نظام های اقتدار بسیار متمرکزی را به منظور  

به   به طور مج چالش  پاسخ  تاريخی خود  نظام  های  آوردند. در حالی که  به وجود می  دد 

جديد برخی از ويژگی های خود را از تجربیات قبلی به عاريه می گیرد، به شرايط جديد و  

 مطالبات مردمی پاسخ می دهد و بنابراين به احتمال، از نظر تاريخی متمايز است. 

مناسب    قدرتمند را خواهد يافت که کومت  پرسش اين است که آيا روسیه نوعی از ح

نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و در عین حال به آرزوهای سیاسی بنیادی هر دو 

برخی نیروهای بین المللی و داخلی قدرتمند علیه موفقیت  نخبگان و توده ها پاسخ بدهد.  

 
1. oligarchic 

2. Aristotle 
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افظه کاران با  و مح   روسیه فعالیت می کنند. سیاست روسیه بیش از حد قطبی باقی می ماند

ها   بهتر  لیبرال  »دوران  برای  دلتنگی  تأثیر  تحت  اغلب  کاران  محافظه  دارند.  اندکی  رابطه 

اين گذشته« قرار می گیرند.   به درک  و    امر   آن ها قادر  تغییر کرده است  نیستند که جهان 

  جه ای اشکال يکه ساالرانه قديمی مبتنی بر توارث يا اصول کمونیستی ديگر برای روسیه نتی 

محافظه کاران روسیه به حفاظت بیش از اندازه از دولت و واهمه    نخواهد داشت. به عالوه،

ديدگاهی   از  نیز  ها  لیبرال  همان صورت،  به  دارند.  گرايش  سیاست  در  مردم  مشارکت  از 

مدل   از  پیروی  در صورت  تنها  روسیه  آن  اساس  بر  که  گیرند  می  انگیزه  آرمانشهرگرايانه 

ی و سیاسی خود خواهد شد. در اين  ادر به رفع مشکالت اجتماع غرب قنهادهای حکومتی  

پیشنهاد ديدگاه واحدی  انجام اقداماتی جهت اصالح دولت و    میان، رهبری روسیه به تعويق 

 .گرايش دارددرخصوص نظام سیاسی 

روال    تاريخ اين  نهاد  بر  بازسازی  برای  را  مناسب  راه  که  زمانی  فقط  است که روسیه 

رچه عصر جديد قادر به تحمل يکه ساالری  . اگبه موفقیت می رسد  ابدند بی حکومت قدرتم

  یهدايت کشور به مسیر توسعه ای نويدبخش   جهتدولت قدرتمند  ]اما[  سبک قديم نیست،  

، تاريخ به ما می آموزاند که در نبودِ چنین دولتیبه همان اندازه حائز اهمیت باقی می ماند.  

مرج تازه و ويرانگری    يرد و در عوض، وارد هرج ومی پذ روسیه نظامی به سبک غربی را ن

می شود. عبور از هرج و مرجی ديگر دردناک خواهد بود و ممکن است به تجزيه ارضی  

ز نظر تاريخی آزموده اچگونگی تغییر بدون انحراف شديد از ترتیباتی که  کشور منجر شود.  

 . است فعلی روسیه مسأله بغرنجشده اند، 

 مطالعه بیشتر

 .]اين کتاب[ دوم مقاله ]معرفی شده برای مطالعه بیشتر در[ ابعسیه از خود، نک. منصور روای ترب 

 رک.  ،برای تصورات غربی ها از روسیه به طور خاص

Martin Malia, Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin 

Mausoleum (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1999); Marchall T. Poe, 

“A People Born to Slavery”: Russia in Early Modern European Ethnography, 

1476–1748 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000); and David S. Foglesong, 

The American Mission and the “Evil Empire”: The Crusade for a “Free Russia” 

since 1881 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 
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۱۹ 

 ریشه های دولت روسیه: یکه ساالری 

هدايت  » بلکه  طبیعی  آزادی  از  مردم  کردن  محروم  نه  ساالری«  »يکه  هدف 
 . «بزرگ تر است یاقدامات ايشان به سوی خیر 

 کاترين کبیر 1 )۱( 

 

کشور   اين  سیاسی  تاريخ  در  ساالری  يکه  اهمیت  درک  بدون  روسیه،  دولت   سیاست 

ه روسیه چندين مرحله متمايز را تجربه کرد، اما چند  غیر قابل فهم است. نظام يکه ساالران

 عنصر مهم را حفظ کرد که حتی در عصر پسا شوروی برجسته هستند. 

 و چه نیست   یست یکه ساالری چ

يکه ساالری نظیر ساير نظام های سیاسی، ترتیبی نهادی است که منابع انسانی را به نفع خیر  

ت ها بايد مطالبات مردم برای نظم و امنیت  متمرکز و توزيع می کند. تمام حکوم   ،مشترک

را با مطالبات حقوق فردی و گروهی موازنه دهند. تفاوت در اين جا است که يکه ساالری  

با اتکاء بر اقتدار تمرکز يافته و تجمیع شده قوه مجريه و نه کنترل و موازنه های موجود در  

ي اين موازنه حمله می کند.  به  رقابتی،  نظام قدرت  نظام های سیاسی  ايجاد  با  که ساالری 

را   خود  بلکه  گیرد  نمی  ناديده  را  شهروندان  های  آزادی  و  حقوق  شده،  تجمیع   بسیار 

نهايی متضمن  عنوان  ها  به  رقابتی،   آن  های  نظام  میان  ای  مقايسه  کند.  می   معرفی 

 يکه ساالری را آشکار می کند.  شاخصويژگی های  

مقامات عمومی به طور    عمومی برایانتخابات    آن ها  بر خالف نظام های رقابتی که در

منظم برگزار می شود، رهبران يکه ساالر توسط نخبگان برگزيده می شوند. سالطین سنتی  

 
1. Catherine the Great / Екатери́на Вели́кая 
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نامزد   از يک  بیش  در صورت وجود  فرآيند  اين  اما  ببرند،  ارث  به  را  قدرت  ممکن است 

پی  مذاکرات  شامل  است  ممکن  حاکم،  وظايف  گرفتن  عهده  به  برای  درون شايسته  چیده 

که   چنان  شوند،  ماجرا  وارد  است  ممکن  نیز  سیاسی  طبقه  اعضای  ساير  شود.   دودمان 

جوان توسط مجمعی ملی به منظور پايان دادن به دوره   ۱در مورد انتخاب میخائیل رومانوف 

 مشکالت رخ داد.

نخبگان   يابند.  می  مشروعیت  دينی  )شبه(  يا  دينی  ايدئولوژی  توسط  ها  ساالری  يکه 

تزار میخائیل را در میان ساير رقبا تا حد زيادی به دلیل پیوندهای خونی رومانوف    ،یروس

ها  روريک  قبلی  سلسله  با  برای    ۲ها  الهی  اقتدار  دارای  تزار  روسی،  سنت  در  برگزيدند. 

ساقط شد. اما حتی    ۲۰حکومت بود، نظامی که تنها در زمان انقالب سوسیالیستی در قرن  

 ۳خدا[ به دنبال ايجاد ديدگاه ايدئولوژيک مارکسیست ـ لنینیستی   رژيم انقالبی آتئیست ]بی

به منظور کمک به حاکمان به منظور توجیه ادعای حکومت خود رفت. ايدئولوژی جديد،  

اقدام  حکم  در  و  گذاشت  نمايش  به  را  جامعه  ـ  دولت  اتحاد  قديمی،  دينی  اصل  مشابه 

بود. ايده کنتر  بزرگ تری  به مشترکی برای هدف اجتماعی  ل رسمی اطالعات يا سانسور، 

الف آن، در نظام های رقابتی سانسور وجود  خاصل ايدئولوژی )شبه( دينی متصل است. بر  

برگرداندن جريان اطالعات   برای شکل دهی و  به معنای عدم تالش دولت  اين  اما   ندارد، 

 به نفع خود نیست. 

ارگری محدوديت های  در حوزه اقتصادی، يکه ساالری ها بر مالکیت زمین و جنبش ک

نظام   با  تاريخی  نظر  از  آزاد،  کار  و  فردی  مالکیت  نهادهای  اين  کنند.  می  اعمال  رسمی 

  مقید[ کردنيا  وابسته ]سیاسی روسیه که در آن، حاکمان در توزيع دارايی های اقتصادی و  

امتیازات تحت کنت با نظام  بود. هر دو ويژگی،  بیگانه  بودند،  به زمین دخیل  رل  نیروی کار 

حاکمان يکه ساالر به منظور گسترش پايه حمايت از خود پیوند دارد. مزايای اقتصادی را  

پاداش   حاکم  به  شايسته  خدمت  برای  نخبگان  گرفت.  اشتباه  مالکیت  حقوق  با   نبايد 

پس   افراد  و  اجتماعی  های  گروه  از  را  امتیازات  اين  است  ممکن  دولت  اما  گیرند،  می 

 
1. Mikhail Romanov / Михаи́л Рома́нов 

2. Ruriks / Рю́риковичи 

3. Marxist–Leninist 
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ا   (۲)بگیرد. نیز ممکن  اندازه  مردم  به  نه  بگیرند، هرچند  پاداش  به سبب وفاداری خود  ست 

برخورد   برابر  در  حفاظت  و  مناسب  زندگی  نظم، شرايط  انتظار  مردم  در عوض،  نخبگان. 

 ناعادالنه مقامات محلی را دارند.

با   شده  سازماندهی  مخالفت  بودن  نادر  اقتصادی،  و  اجتماعی  حیات  سازماندهی  اين 

می توضیح  را  ساالری  نظام   يکه  عنوان  به  ساالری  يکه  شورای  ی  دهد.  چندين  با  پیچیده 

روبرو   مختلف  اجتماعی  محافل  انتقاد  با  هم  و  پشتیبانی  با  هم  و  کند  می  عمل   مشورتی 

دگرانديشان   صدای  ساالری،  يکه  تحت  اما  شود.  کل می  شده    در  سازماندهی   ای  نیروی 

يا پاکسازی چنین صداهايی را    نمی گیرد. در عوض، نظام، اختیار همکاری، ناديده گرفتن

دارد. اگرچه پارلمان، دادگاه ها و نهادهای غیر حکومتی مختلف ممکن است تأسیس شود، 

مستقیم  اما   کشیدن  چالش  به  کنند.  ]حاکم[  از  می  خودداری  وی  قدرت  و  ساالر   يکه 

رای  مشورتی عمل می کنند نه کنترل و موازنه ب  هایبه عبارت ديگر، نهادها به عنوان شورا

 محدود کردن حاکم. 

کند.   می  سازماندهی  امپراتوری  سیاق  و  سبک  به  را  ها  ملیت  با  روابط   يکه ساالری، 

به   عوض،  در  دارد.  سیاسی  وفاداری  انتظار  روس  غیر  های  ملیت  از  روسی  ساالر  يکه 

خودمختاری فرهنگی آن ها احترام می گذارد و استانداردهای يکسان سازی شده شهروندی  

ا تحمیل نمی کند. روابط خارجی، حوزه ای به کل در اختیار دولت است. فقط  را بر آن ه

که تعیین کند کدام پیوندهای بین المللی به نفع خیر مشترک    قرار دارددولت در جايگاهی  

نخبگان   و  مختلف  اجتماعی  های  اليه  مهم،  بسیار  المللی  بین  مسائل  درخصوص  است. 

خارج گذاری  سیاست  فرآيند  بر  است  نهايی  ممکن  گیری  تصمیم  اما  بگذارند،  تأثیر   ی 

 در اختیار يکه ساالر است. 

سلبی   تعريف  ساالر،  يکه  نظام  درباره  ها  اسطوره  زدودن  و  کردن  روشن  منظور   به 

يکه ساالری ممکن است مفید باشد. يکه ساالری عالوه بر تفاوت با نظام های رقابتی، نه  

الیگارشی و    ک نظامی  است  خواهانه  تمامیت  سیاست  يا  در  طلب  توسعه  لزوم  طور  به  نه 

الیگارشی از    حکومتِ  ،خارجی.  نفره )که  اندکی است و يکه ساالری حکومت يک  تعداد 

« يونانی  الیگارشیαὐτόςواژه  های  نظام  شود(.  می  گرفته  »خود«  معنای  به  فاقد    ک «  اغلب 
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نی میان اليه های  رهبری يا هدايت هستند و بنابراين به طور ذاتی ثبات ندارند. فقدان پشتیبا

است.   ارتباط  در  رهبری  ضعف  با  جامعه،  از  انزواء  به  گرايش  حتی  و  گسترده   اجتماعی 

جهت   مردمی  خواسته  و  گسترده  اجتماعی  پشتیبانی  با  ها  ساالری  يکه  آن،  خالف  بر 

 حکومت پديدار می شوند. 

با کنترل  همچنین يکه ساالری را نبايد با تمامیت خواهی اشتباه گرفت. تمامیت خواهی 

نامحدود بر حیات خصوصی و عمومی در پیوند است. حاکم تمامیت خواه به دنبال از بین 

بدون    حکمرانیبردن تمام محدوديت های حکومت ـ ايدئولوژيک، اطالعاتی و نهادی ـ و  

است. شوندگان  حکومت  جانب  از  بازخورد  ها    (۳)]دريافت[  ساالری  يکه  برخی  اگرچه 

ت خواهانه پیدا کنند، اما بیشتر نظام های يکه ساالر به مرزهای  ممکن است گرايشات تمامی

[، کلیسا و ۱۹۱7اجتماعی و سیاسی موجود احترام می گذارند. در روسیه پیش از انقالب ]

بر اساس   به منظور اقدام  به منظور مداخله در وظايف پادشاه بلکه  نهادهای خودگردان نه 

مشخ های  واکنش  انجام  طريق  از  وظايف  شدند. اين  تأسیس  خود  محل  مختص  و   ص 

يکه ساالر نیز نقشه ای برای کنترل کل حیات اجتماعی نداشت بلکه فقط به عنوان متضمن  

پترو  نیکالی  که  »بر خالف   ۱غايی حقوق شهروندان عمل می کرد. همان طور  گويد،  می 

پاسخ بر  تأکید  با  است...  ساالری  يکه  نفع  به  فقط  منطقه  و  ملیت  که  رايج  گويی  ديدگاه 

موارد شورش    (۴)پادشاه به اراده مردمی و به کلیسا، باعث محدوديت يکه ساالری می شود«.

 و بی ثباتی که در نظام های تمامیت خواهانه رايج نیست در يکه ساالری ها اتفاق می افتد.

سرانجام اين که يکه ساالری ها بر خالف آن چه که اغلب اعالم می شود، در سیاست  

لمللی خود اغلب تدافعی و منطقه ای ]منطقه محور[ هستند نه توسعه طلب ]گذاری[ بین ا

سیاست خارجی کرملین به جای اين که فقط بر اساس ماهیت رژيم   (۵)نظر طلب.  يا تجديد

در قبال روسیه    یتعیین شود، به شدت در اثر شرايط امنیتی و اقدامات قدرت های خارج

ه چارچوب  در  روسیه  دولت  است.  گرفته  المللی  شکل  بین  نظامی  های  محدوديت  مان 

يکه ساالری روسیه ای    پسعمل می کند که به انتخاب های ساير دولت ها شکل می دهد.  

 در کل دفاعی و به دنبال پرداختن به قواعد بین المللی موجود بوده است. 

 
1. Nicolay Petro 
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 نظام رقابتی  یکه ساالری 

 انتخابات عمومی  انتخاب نخبگان 

 ولوژی سکوالر ]غیر مذهبی[ايدئ ايدئولوژی )شبه( مذهبی

 رسانه های آزاد  سانسور اطالعات 

 مالکیت خصوصی  ملی شده  اراضی

 آزاد  رکا وابسته کار 

 فرصت های برابر  امتیازات

 اپوزيسیون سازمان يافته مشورت گیری از نخبگان

 کنترل و موازنه برای محدود کردن حاکم  نهادها به مثابه شوراهای مشورتی 

 ۱دولت ـ ملت  گرايانه یپراتورسازماندهی ام

 سیاست خارجی محدود شده توسط جامعه  سیاست خارجی دولتی

 

 ويژگی يکه ساالری در مقايسه با نظام رقابتی  ۱۰: ۱جدول 

 

روسیه ای ها چندين نگرش درباره يکه ساالری ابداع کردند و به داليل مختلفی از آن 

د به  ساالری  يکه  از  اسالوگرايان  کردند.  غايی  حمايت  ستون  حکم  در  که  اين   لیل 

ايوان   متون  در  کردند.  تمجید  بود  معنوی  و  اخالقی  های  آلکسی  ۲فسکی ي کیرِارزش   ،

س  ۳خامیکوف  والديمیر  سابورن ۴االويوفو  اصطالح  با  جامعه  و  دولت  اتحاد   بیان   ۵ست ا، 

  می شود که به معنای باالترين میزان همکاری بر اساس ارزش های کلیسای ارتدوکس و نه

است. فردی  خودخواهانه  اوواروف   منافع  سرگی  قبیل  از  گرايان  و    ۶ملی  آموزش  وزير 

پابد تزار  7نوستسف اکنستانتین  ثبات    ،مشاور  و  اتحاد  حفظ  برای  ساالری  يکه  اهمیت  بر 

را به منظور    اوواروف سه گانه »ارتدوکسی، يکه ساالری و ملیت«سیاسی اصرار می کردند.  

 
1. nation-state 

2. Ivan Kireyevsky / Ива́н Кире́евский 

3. Aleksei Khomyakov / Алексе́й Хомяко́в 

4. Vladimir Solovyov / Влади́мир Соловьёв 

5. Собо́рность (sobornost) 

6. Sergei Uvarov / Серге́й Ува́ров 

7. Konstantin Pobedonostsev / Константи́н Победоно́сцев 
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نوستسف نظام رقابتی غربی را به دلیل  ای اول ابداع کرد و پابدتثبیت حمايت از رژيم نیکال

نمود. تقبیح  روسیه  برای  بودن  نامناسب  و  کريژانیچ   (۶)رياکاری  يوری  زمان  از  ها   ۱لیبرال 

و نیکالی کارامزين، يکه ساالری    ۲ف فیلسوف و مورخان برجسته ای از قبیل واسیلی تاتیشِ

،  ۲۰در نظر گرفتند. در اوايل قرن  جامعه    یريج تد  گری و روشن  سازی را ابزاری برای آزاد

است  ۳سرگی ويت پیوتر  بر اساس    ۴لیپین او  اقتصادی  از اصالحات  ]تزاری[  نخست وزيران 

حتی   کردند.  حمايت  ساالری  هيکه  گرا    ی اايدئولوژی  حالی  چپ  حکومت  کدر  با  ه 

در   اغلب  بامخالفت می کردند،  انديشی   رابطه  يکه ساالرانه می  نهادهای  نظر  حفظ  از  دند. 

، عوام گرايان و سوسیال دموکرات ها، دولت قدرتمند برای تضمین برابری  ۵آلکساندر هرزن 

ضرورت   غرب،  با  قیاس  در  روسیه  نسبی  اقتصادی  ماندگی  عقب  بر  غلبه  و   اجتماعی 

 داشت. 

ها   ای  روسیه  از  بسیاری  از  بنابراين  غربی  سبک  رقابتی  های  نظام  داشتن   برای 

تأثیر  يکه ساالری دست ک شیدند. آن ها که اغلب منتقد نقائص يکه ساالری بودند، تحت 

نیروی بالقوه اين نظام های رقابتی در فراهم کردن کاالهای عمومی حیاتی قرار داشتند و نه  

ضعف    گرفتاری های تاريخی با توجه به  بهبود نظام بودند.  جويای  به دنبال براندازی بلکه  

يکه ساالری به کل عقالنی بود. نظام در زمانی که  آن ها بر  ، اتکای  روسیه  اقتصادی و ناامنی

بود که از آن انتظار می رفت: امنیت در برابر تهديدات  کاری  تأثیرگذار بود، قادر به انجام  

خارجی، آرامش داخلی، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و منزلت اجتماعی. در زمانی که  

  تحت فشار  اجتماعی و سیاسی برای اصالح شدن  اراقش انواع  از جانب  نظام تأثیرگذار نبود،  

به قرار می گرفت.   و گهگاه  کردند  دگرانديشان رشد می  انتظار،  مورد  نبود اصالحات  در 

ممکن  نیز  سیاسی  های  نظام  ساير  شدند.  می  تبديل  حاکم  طبقه  براندازی  برای  تهديدی 

 است با چنین پويايی های بی ثبات کننده ای آشنا باشند.

 
1. Yuri Krizhanich / Юрий Крижанич 

2. Vasili Tatishchev Васи́лий Тати́щев 

3. Sergei Witte / Серге́й Ви́тте 

4. Pyotr Stolypin / Пётр Столы́пин 

5. Alexander Herzen / Алекса́ндр Ге́рцен 
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 یکه ساالر: بسیج و عادی سازی رژیم های

بايد   ساالر  يکه  ساالر    از رژيم  يکه  ساالر  شود.    تفکیکنظام  يکه  نظام  که  حالی   در 

مجموعه ای از نهادها را تحمل می کند، رژيم يکه ساالر بیانگر نگرش رهبر در قبال تغییر  

ابع متعددی از  است. به طور عادی يکه ساالری به دنبال بازتولید خود از طريق اتکاء بر من

قبیل متمرکز کردن دولت، يکپارچگی ايدئولوژيک، فرهنگ سیاسی حامی، ثروت طبیعی و 

تاريخی مختلفی مواجه هستند و يا   با وظايف  اما يکه ساالری ها   نیروی کار ارزان است. 

يا    حکومت يکه ساالرانه  به چالش کشیده می شوند.  ]از آن[  از خارج حفاظت می شوند 

 يا بسیج ]منابع[. می زند عادی سازی دست به  محیطی خارجی يا  در واکنش به

اين    طول بسیج منابع هنگامی ايجاد می شود که بقای نظام به خطر می افتد. در  نیاز به  

کنترل   تشديد  از طريق  و  کند  می  از کشور احساس خطر  يا خارج  داخل  از  زمان، حاکم 

ن  پاکسازی  امنیتی،  نهادهای  تقويت  جامعه،  بر  نظام  دولت  طرح  و  وفادار  غیر   خبگان 

ساالرانه   يکه  نهادهای  تحکیم  دنبال  به  مردم،  برای  ايدئولوژيک  های  آموزه  از  ای   پیچیده 

رود.   به همراه  می  تمامیت خواهانه  ممکن است  گرايش  فداکاری کردن چنین  دولت    ای، 

جامعه   روندبیشتر  کند.  مطالبه  ايدئولوژيک،  معنايی  به  »پیروزی«  کسب  برای   بسیج    را 

هنگامی آشکار شد که ايوان بزرگ و نوه او ايوان چهارم   مسکويیدر طول خیزش حکومت  

حاکم، بنیان های  فرد  بلکه با برقرار کردن حاکمیت داخلی    ۱نه تنها با شکست دادن تاتارها 

ايجاد کردند.   را  تزاری  دولت روسیه  اقتداری    کردهتاجگذاری  بود که  ايوان چهارم  و  بود 

او با تبديل شدن به    (7)داشت.و خانِ تاتار«    ۲ل و مشابه اقتدار سزار قبلی بیزانسی عالی »معاد

خود   شخصی  امنیتی  نیروهای  از  ارتشی  ايجاد  با  و  شد  مستقل  کلیسا  از  »الهی«  حاکم 

کننده  ۳)آپريچنینا  محدود  قوانین  اولین  همچنین  وی  يافت.  استقالل  زادگان  نجیب  از   )

 جابجايی دهقانان را وضع کرد.

پتر شامل  تواند  می  کننده  بسیج  حاکمان  مصاديق  و    ساير  باشد.  جکبیر  استالین  وزف 

به دنبال تحکیم دولت از طريق   اگرچه ايشان در اعصار متفاوتی حکومت کردند، هر يک 

 
1. Tatars / Тата́ры:   ترک نشین ساکن سیبری، آسیای میانه و به ويژه جمهوری تاتارستان روسیه از اقوام  

2. Byzantine 

3. Oпри́чнина 
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که   اروپا  در  حاکم  های  دولت  عصر  در  بودند.  مردم  و  نخبگان  دو  هر  بر  کنترل   تشديد 

دند، پتر از طريق اعمال ايدئولوژی میهن پرستی دولتی يا  به طور فزاينده ای سکوالر می ش

وی  وفاداری به دولت، به دنبال متوقف کردن کنترل و موازنه های بالقوه قدرت خود بود.  

پاتريارک و معرفی شورای مقدس با  بعدها    از ده روحانی،متشکل  ، شورايی  ۱حذف نقش 

ش قدرتمندی بود، پیوستن مردان به تزار که مصمم به ايجاد ارت .  نقش کلیسا را محدود کرد

به  دهقانان را    ،۲سرانه مالیات  سالگی ممنوع کرد و بعدها با اعمال    ۵۰صومعه ها را پیش از  

از قبل نظام رعیتی را قانونی کرده   وابستهزمین   کرد. در زمان سکوالر شدن اروپا، روسیه 

نظام  طرح  پتر با  نجام،  بود که جمع آوری مالیات ها و بسیج ارتش را تسهیل می کرد. سرا

حقوق نجیب زادگان  شناخته شد،    ۳سلسله مراتب جديدی که تحت عنوان جدول  ارجحیت  

. جايگاه واالی نجیب زادگان اکنون نه با تولد بلکه توسط خدمت ايشان به  محدود کرد  را

 امپراتور تعیین می شد. 

بلشويک عنوان حاکمی  به  انق۴استالین  از  دولت پس  تحکیم  به  و جنگ  ، مصمم  الب 

داخلی ويرانگر بود. حکومت وی مصداق تکامل تمامیت خواهانه يکه ساالری سنتی روسی  

بود. وحشت افکنی مهیب میان مردم، تصفیه های دسته جمعی ديوانساالری و تمام آن هايی  

نام دولت  به  از کلیساها  بسیاری  تصور می شدند و تخريب  نظام جديد غیر وفادار  به  که 

از جمله شیوه های حکومت استالین بود. اين شیوه ها به همان اندازه    ،خداسوسیالیست بی  

در واقع    ريشه داشت.نیز  در اعصار تزاری ايوان چهارم و پتر کبیر  تا حدی  که افراطی بود،  

توسل استالین به ملی گرايی و امنیت داشتن در برابر تهديدات خارجی، در محافل حزبی  

ب دهنده الگوی نوسازی به وسیله دولت بود که در فرهنگ  وی طنین انداز شد زيرا بازتا 

بود. همان طور که رابرت  و  روسیه پذيرفته شده بود   تزارها اجراء شده  در گذشته توسط 

تاکر  و    ۵سی.  باال  از  استالینیستی  نشینانه  حاشیه  انقالب  کشاورزی  نوشت،  شدن  مطرح 

و »در اصل، تکرار تسريع شده  با ]نظام[ رعیتی شباهت زيادی داشت    ۶اشتراکی )کالخوز( 

 
1. Holy Synod / Свяще́нный Сино́д 
2. head tax / поду́шная пода́ть 
3. Table of Ranks / Та́бель о ра́нгах 
4. Bolshevik / Большеви́к 
5. Robert C. Tucker 
6. kolkhoz / колхо́з 
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به زمین    (۸)اين الگوی توسعه ای تزاری بود«. نیز  شده    وابستهدر مزارع اشتراکی، دهقانان 

بودند. بخش اعظم محصوالت ايشان فقط به دولت قابل فروش بود و بدون گذرنامه داخلی 

نداشتند.   جابجايی  امکان  عمل،  بسیجدولت  اقدامات  در  متعددی  ،جهت  موارد  از    در 

و   نخبگان  تهديدات خارجی  واقع،  در  شد.  برخوردار  مردم[  ]يعنی  پايین  از  الزم  حمايت 

کرد.   می  تشويق  ]منابع[  بسیج  راهبرد  ايجاد  جهت  دولت  بر  فشار  اعمال  به  را   مردم 

مستعد عموم  هم  و  نخبگان  هم  باشد،  واقعی  و  شديد  تهديد  که  صورتی   تصور    اين  در 

در جهت حفاظت از منافع ايشان و دفاع از ايشان در برابر    بسیج دولت اقدامیمی شوند که  

مواردی،.  استتهاجم خارجی   چنین  و   در  يابد  می  کاهش  دولت  از  انتقادات  از  حمايت 

که   هنگامی  شود.  می  بیشتر  سیاسی  تمرکز  و  پیوندند  می  رژيم  مدافعان  خیل  به  منتقدان 

متم  رقابتی  های  نظام  حتی  باشد،  داشته  وجود  ارضی  شوند.تهديد  می  عنوان    (۹)رکزتر  به 

  ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰مثال، يونان در واکنش به رقابت ارضی با ترکیه بر سر قبرس، در دهه های  

ارمنستان و آذربايجان نیز    (۱۰) سال منجر شد.  7متمرکزتر شد و به حکومت نظامیان به مدت  

دهه   باغ  ۱۹۹۰در  قره  ـ  ناگورنو  مسأله  خاطر  به  که  متمرکز    ۱هنگامی  اقتدارگرا  بیشتر  و 

 ( ۱۰)شدند، خط سیر مشابهی را به نمايش گذاشتند.

نیز   داشت.  روسیه  ياد  به  عادی  ساالرانه  يکه  رژيم  عنوان  تحت  را  زيادی  های   دوره 

احساس فشار برای بقاء ندارند و    ،يکه ساالری های عادی بر خالف رژيم های بسیج کننده

شیوه   کنند.  تدريجی  به  می  عمل  تری  طور  آسوده  از  به  ساز  عادی  های  رژيم   بارز، 

کنند.   آغاز  باال  از  را  آزادسازی  توانستند  می  و  بودند  تر  موفق  کننده  بسیج  های   رژيم 

دهد.   می  رخ  واقعی  تهديدات  فقدان  در  و  نسبی  داخلی  ثبات  شرايط  در  سازی   عادی 

و  يکه ساالری های عادی با احترام گذاشتن يا حتی گسترش دادن میزان استقالل نخبگان  

مردم و با خودداری از استفاده بیش از حد از زور، بر روابط از پیش شکل گرفته با نخبگان  

و مردم اتکاء می کنند. در شرايط عادی، يکه ساالران توسط نخبگان محدود می شوند و نه  

عمل   حاکم  طبقات  میان  در  رقیب  های  گروه  میان  هايی  واسطه  بلکه  ديکتاتورها   مانند 

ع، به دلیل امتیازات در حال افزايشی که يکه ساالران به نخبگان می دهند،  در واقمی کنند.  

 
1. Nagorno-Karabakh 
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تأثیرگذاری سیاستگذاری های خود،  از حیث  برخی يکه ساالری های عادی ممکن است 

نهادی   نظر  از  يا  به طور رسمی  که  برسند. يکه ساالری عادی  نظر  به  دولت های ضعیفی 

اهداف آن به آرامش  هت داشته باشد زيرا  شبا  یممکن است به دولت ضعیف  باشدقدرتمند  

ثبات داخلی محدود   شود. برخی موارد يکه ساالری های  نمی  و توسعه را شامل    است و 

از سال های   عبارتند  الیزابت   بعدعادی  رومانوف، حکومت  تأسیس سلسله  کاترين    ۱از  و 

رهبر شوروی.    ۳و نیکالی دوم و لئونید برژنف   ۲پس از پتر کبیر، دوره تزار آلکساندر دوم 

از حی نیز  پوتین  قدرتمند والديمیر  موازنه    ثدولت  برای حفظ  و تالش  باال  از  آزادسازی 

میان گروه های رقیب در کرملین، به يکه ساالری های عادی شباهت دارد. هر يک از اين  

جديد  امتیازات  و  داخلی  آرامش  نسبی،  رونق  ها  آوردند.   یرژيم  همراه  به  نخبگان   برای 

بهبود يافته زندگی در برخی موارد موجب  به طور طع امتیازات و استانداردهای  نه آمیزی، 

انتظارات و فشارهای اجتماعی جديدی بر يکه ساالری های عادی درخصوص آزادی ها و  

رونق بیشتر شد. خشونت از پايین در روسیه، از شورش ها گرفته تا تروريسم ضد دولتی،  

آزادس  های  ساالری  يکه  زمان  در  را  از  اغلب  بیشتر  سیاسی  ثباتی  بی  راه  که  داد  می  رخ 

 هموار می کرد.

تفکیک   راديکال  يا  معتدل  اصالحات  از  بايد  همچنین  آزادساز  يا  عادی  های  رژيم 

سیاسی   و  اقتصادی  نوسازی  عناصر  کردن  مطرح  دنبال  به  معتدل  طلبان  اصالح   شوند. 

ردان روسیه، نخست وزيران  دولتم   بینته نظام دولت قدرتمند بودند.  سهم زمان با حفظ ه

به نوسازی تدريجی توسط دولت در   ۴ف وو والديمیر کاکووتس   استالیپینسرگی ويت، پیوتر  

قرن   قرن    ۱۹اواخر  اوايل  بودند.    ۲۰و  لنینمتعهد  والديمیر  شوروی،  عصر  نیکالی  ۵در   ،

خروشچف   ۶بوخارين نیکیتا  کردن    7]خروشیُف[  و  مطرح  برای  خود  شیوه  به  يک  هر 

 
1. Elizabeth / Элизабе́т 

2. Alexander II / Алекса́ндр II 

3. Leonid Brezhnev / Леони́д Бре́жнев 

4. Vladimir Kokovtsov / Влади́мир Коко́вцов 

5. Vladimir Lenin / Влади́мир Ле́нин 

6. Nikolai Bukharin / Никола́й Буха́рин 

7. Nikita Khrushchev / Ники́та Хрущёв 



 29  ■ یساالر  یکه:  یهدولت روس ی ها یشه ر

عین    اصالحات مهم »بر  کنترل  در  های  اقتصاد۱بخش  کردند.  «   ديگر،    سویاز    تالش 

 اصالح طلبان راديکال به طور مستمر به دنبال تخريب نهادهای نظام دولت قدرتمند رفتند.

روسیه   سیاسی  اول  تاريخ  آلکساندر  دارد.  ياد  به  را  راديکال  اصالحات  مورد  چندين 

الش کرد با ايجاد قانون اساسی در کشور خود  جوان و آرمان گرا در آغاز حکومت خود ت 

است    ۲۰از جوامع اروپايی مترقی پیروی کند. نمونه ديگری، حکومت موقت در اوايل قرن  

از   پس  و سوسیالیست  لیبرال  احزاب  اعضای  توسط  گیریکه  دوم    کناره    متعاقب نیکالی 

تحت عنوان    سرانجام، اصالحات میخائیل گورباچف که  شکل گرفت.  ۱۹۱7انقالب فوريه  

 شناخته می شود نیز به تحول راديکال در يکه ساالری نوع شوروی منجر شد. ۲پرسترويکا 

 دولت و طبقات اجتماعی

تنهايی   به  تواند  نمی  حاکمی  و  عملهیچ  را  بايد    کند  ها  توده  و  نخبگان  دو  هر  حمايت 

ق محدود . الگوی سنتی دولت روسیه، حکومت در اتحاد با مردم و کلیسا از طريکسب کند

و   استقالل  به  زادگان  نجیب  میل  از  دولت روسیه  بوده است.  زادگان  نجیب  کردن قدرت 

بر   زادگان  نجیب  کنترل  منظور  به  ساالران  يکه  است.  داشته  واهمه  ايشان  منابع  تجمیع 

ترکیبی از شگردهای زور و انتخاب از طريق مجازات غیر وفاداران و پاداش دادن به افرادی  

را می پذيرفتند اتکاء می کردند. هدف غايی يکه ساالرن تبديل گروه های  که حکومت تزار  

به   زادگان  نجیب  بود.  دولت  رونق  و  ثروت  منبع  به  بالقوه  خادمی ناراضی  زادگان    نجیب 

 تبديل می شدند که به حاکم در نقشه های خود به نیابت از جامعه ياری می رساندند. 

و   مشروعیت  اصلی  های  ستون  مردم  و  مذهب  کلیسا  بودند.  ساالران  يکه  قدرت 

و در حکم    مردم پیوند می داد  اارتدوکس يا مسیحیت شرقی از نظر ايدئولوژيک، تزار را ب

مسیحیت را برای روسیه ای ها  شاهزاده والديمیر    پس از آن کهمبنای اخالقی دولت بود.  

بلند   مبنای  بلکه درخصوص  با مسائل مذهبی  نه فقط در رابطه  برای  برگزيد، کلیسا  مدت 

اجتماعی تصمیم گرفت. در داخل، کلیسا مروج نوع جديدی از روابط اجتماعی،  اجماع نظر 

 
1. commanding heights 

2. perestroika / перестро́йка 
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مخالفت با خونخواهی و حمايت از ازدواج پايدار و رفتار انسانی با طبقات فرودست شد.  

، »کلیسا برای جامعه سکوالر، مصداق حیات بهتر و انسانی تری  ۱ف ابه گفته سرگی پالتون

ه در آن می شد از هر دو فقیر و غنی دفاع کرد.... کلیسا بر تمام طرف های  فراهم کرد ک

تأثیر   خانواده  هر  شخصی  زندگی  و  شاهزادگان  سیاسی  اعمال  شامل  اجتماعی  نظام 

 ( ۱۱)گذاشت«.

همچنین در سنت مسیحی شرقی بود که روسیه ای ها دولت را موظف کردند تا حد  

ا فراهم کند. پیش از آن که روسیه توسعه طلبی  امکان برای ايشان شرايط زندگی مناسب ر

قرن   در  را  مبسوط    ۱۵ارضی  اصول  از  روسیه  شاهزادگان  کند،  سعادت  آغاز  های  سنت 

ارتدوکس،  اجتماعی و مذهبی رهنمود می گرفتند.   دار در مسیحیت  اين سنت های ريشه 

)زيملیا  زمین  برای  احترام  بیشترين  از  بودند  آ۲عبارت  دهقانان  اجتماع  )میر (،  و ۳زاد   )

انتخاب شاهزاده )ويِچه تعیین مسائل بسیار مهم و  (، اصل »مسئولیت  ۴برخوردار از قدرت 

مورد آخر يعنی اگر خانواری قادر به پرداخت سهم و متقابل« برای کمک مالی به يکديگر.  

اين اصل که در روس  .  کنندرا جبران  انتظار می رفت که آن  ديگران  از  مالیات الزم نبود،  

در    ۵ف کیِ شد  شد.    ۱۶۴۹ايجاد  ]اياب تدوين  جوب  پاتريارک  گفته  مردم  ۶به  صدای   ،] 

منزله بود.  به  خدا«  بدهی    ( ۱۲)»صدای  مجموع  به  واکنش  در  رعیتی  نظام  ظهور  با  بعدها 

، بسیاری در روسیه،  دهقانان به نجیب زادگان و ممنوع کردن مهاجرت رعايا توسط دولت

 و نه عادی يا طبیعی در نظر گرفتند. نظام را به عنوان وضعیتی اضطراری

برای اولین بار نه در رابطه با مالحظات کنترل مطلق حقوق سیاسی  يکه ساالری  اصل  

و ثروت اقتصادی روسیه بلکه به منظور فراهم کردن فرصت پايدار برای مردم عادی جهت  

 
1. Sergei Platonov / Серге́й Плато́нов 

2. Земля́ (zemlya) 

3. Мир (mir) 

4. Ве́че (veche):  شورايی عمومی در کشورهای شرق اروپا در قرون وسطی 

5. Kievan Rus’ / Ки́евская Русь:  
 varangianتحت حکومت روريک وارانگی ]  ۱۳تا اواسط    ۹ی از مردم اسالوی شرقی و فین در اواخر قرن  فدراسیون

Rurik] 

6. patriarch Job / патриа́рх И́ов 
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امات و زندگی خود و حفاظت شدن در برابر تجاوزات احتمالی از جانب مق   طبهبود شراي

حاکم بود و پس از    مسکويینجیب زادگان محلی مطرح شد. چنین چشم اندازی بر نظام  

کبیر   پتر  مطلقه  حکومت  و  نیکون  پاتريارک  اصالحات  توسط  ويژه  به  مشکالت  دوره 

ازی های سیاسی نیکون، بلندپروشد. تزار آلکساندر اول در واکنش به  کلی  تغییر    دستخوش

و از تغییرات در کلیسا دفاع کرد که يکی از اين تغییرات عبارت  مخالفت کرد    اين ديدگاهبا  

که در گذشته ساختار مردم نهاد داشتند، استقالل خود را از    ۱بود از اين که »نواحی کلیسايی 

ديدگاه    (۱۳).«ب کشیشان توسط اسقف ها جايگزين انتخاب کشیشان شدا صت نا.  دست دادند

اجتماعی،    دولتِ مسئولیت  پتر  حکوماز  دارای  و ت  برد  در  به  سالم  متون   جان  در  بعدها 

 احیاء شد. ۲۰و  ۱۹متفکران قرن های  

، با اتکاء بر زور و برقراری روابط ويژه با پرداختن به کلیسا و مردم  عالوه بر  يکه ساالر

امنیتی، حکومت می کند. از نظر تاريخی،    نهادهایو    سارتش و نهادهای قهريه شامل پلی 

روسیه ندرت    ارتش  مقامات  به  کنترل  تحت  همواره  تقريبی  طور  به  و  شده  دسته   دو 

اين امر از طريق آموزش ويژه و نیز امتیازات اعطاء شده به ارتش    (۱۴)غیر نظامی بوده است.

توسط دولت میسر شده است. آموزش ايدئولوژيک نیز نقش مهمی ايفاء    امنیتی  نهادهایو  

رهبر بودند و يکه ساالر اغلب مسئول    کرده است. ارتش و سازمان های قهری قسم خورده

ايجاد واحدهای ويژه تحت کنترل شخص خود  / امنیتی و  مستقیم آغاز اصالحات نظامی 

 بود. 

 پنج نظام تاریخی

روسی   ساالری  يکه  شده  شناسايی  مسلط، ]شامل[  ـ  جوانب  دولتی  شرقی،   مسیحیت 

ه به طرق مختلفی  ارزش های مشترک و سیاست خارجی دفاعی ـ در تاريخ طوالنی روسی

 ۲عمل کرده اند. ساخت سنتی مرتبط با نظام شاهزاده ای، کلیسا را تجلی ايده روس مقدس 

مردم   توسط  شاهزاده  همانند  نیز  کشیش  دانست.  می  انسانی  دعاوی  تمام  نهايی  داور  و 

 
1. parishes: واحدهای ارضی يا نواحی مختص کلیساهای محلی     

2. holy Rus’ / свята́я Русь 
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با   و  از قدرت محلی  استفاده  برابر سوء  در  مردم  از  با حفاظت  برگزيده می شد. شاهزاده 

 هی دفاع در برابر قبايل چادرنشین شرقی، به ايشان خدمت می کرد. سازماند

اولیه   مدرن  ساالری  نظام  هنگامی  يکه  که  شد  پديدار  ها  مغول  اشغال  به  واکنش  در 

حاکم    مسکويی وظايف  و  »الهی«  اقتدار  کلیسا،  زادگان  نجیب  از  تدريجی  استقالل   با 

به عهده گرفت.   را  منتخب  بیزانس غیر  زمان سقوط  قرن    ۱از  اواسط  در  ها  عثمانی  توسط 

روم سوم ۱۵ عنوان  به  را  خود  روسیه  کرد.   ۲،  معرفی  ارتدوکس  مسیحیت  مرکز جهانی  يا 

 ۴، اورال ۳در ولگا   هايی مستعمره نشین  ايجاد  ؛ با  اندولت از طريق ادغام ساير شاهزاده نشین 

سیبری  شد،  ۵و  می  انجام  جبهه  چند  در  زمان  هم  اغلب  که  متعددی  های  جنگ  با  به   و 

. نظام مالیات گیری و غنای کاالهای صادراتی روسیه  غرب، شرق و جنوب گسترش يافت

  جهت کتان( يکه ساالر را قادر به کسب درآمد کافی    و  )به عنوان مثال خز، چربی، نان، چرم

روسیه که از دست مغول ها آزاد شده بود حفظ دولت کرد که به سرعت در حال رشد بود.  

و برقراری روابط فرهنگی دوجانبه  خته شدن توسط امپراتوری روم  ت شنایخواهان به رسم

مفید بود. اما حاکمان اروپايی، دولت شرقی در حال خیزش را فقط متحد نظامی بالقوه ای  

و   از جدايی  پس  قرن  چهار  نبودند.  آن  استقالل  شناسی  رسمیت  به  آماده  و  پنداشتند  می 

 ی ديگر روسیه را جزء خود نمی دانست. مغول ها، اروپای مسیح توسط اشغال متعاقب آن 

گرايش  ، نهادهای فرهنگی آن  ۱7در قرن  با ورود يکه ساالری روسیه به عصر مدرن  

اگرچه ملل غربی نیز در  فرهنگی غرب نشان دادند.    ی شديدی به واگرايی بیشتر از نهادها

تمرکز سیاس با   و حکومت مطلقه حرکت می کردند، روسیه در زمان رومانوف ها  یمسیر 

ساالریِ   يکه  برداشت.  بیشتری  مالحظه  قابل  گام  خود  سنتی  ساالرانه  يکه  نظام  استحاله 

قرار    یمتحول شده، به طور فزاينده ای در ارتباط با نیاز دولت به قدرت و ارتش قدرتمند 

دولگرفت   اجتماعی  تعهدات  با  آن  رابطه  يافت.  و  کاهش  رعیتیِت  شده،   نظام  قانونی 

 
1. Byzantium 

2. Third Rome / Тре́тий Рим 
3. Volga / Во́лга 

4. Ural / Ура́л 

5. Siberia / Сиби́рь 
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یب زادگان و اقتدار از بین رفته کلیسا، همه به از بین رفتن کنترل  مخالفت شکست خوده نج

و موازنه های درون نظام سیاسی اشاره می کردند. نظام يکه ساالرانه روسیه در واکنش به  

غرب   نظامی  اساس    بايداکنون  فشارهای  به  خارجی    تحوالتبر  می  دست   د.  زنوسازی 

نقالب ها در امور نظامی مقدم بود،  ا ی بر  در غرب تغییرات سیاسی و اقتصاددر حالی که  

گانه   سه  تحت  روسیه  شد.  می  منجر  سیاسی  تغییرات  به  نظامی  احتیاجات  روسیه  در 

و   داخل  در  نهادهای خود  دنبال حفظ  به  ملیت«  و  يکه ساالری  »ارتدوکسی،   ايدئولوژيک 

 هم زمان دفاع از مردم ارتدوکس و اسالو در خارج بود.

اوايل در  در   ۲۰قرن    دولت روسیه  انقالبی  تغییرات  و  اول  به جنگ جهانی  پاسخ  در 

دولت   ،اروپا کمونیستی،  ايدئولوژی  بر  جديد  ديدگاه  شد.  بزرگی  جهش   دستخوش 

تک حزبی و تعهد به احزاب کمونیست و دولت های سوسیالیست در سراسر جهان اتکاء  

ر تاريخی دولت در  داشت. نظام شوروی که انقطاعی دردناک و نه مرحله ای طبیعی از سی

روسیه بود، بخش هايی از نظام قديمی را به شکلی بازتولید کرد که به طور فاحشی معیوب  

حکومت تک حزبی جايگزين دولت يکه ساالر    ،بود. ايدئولوژی کمونیستی جايگزين دين

و تعهد به متحدان ايدئولوژيک جايگزين هم کیشان دينی شد. با اين حال با وجود ماهیت  

خواهانه و تمرکزگرايانه دولت شوروی، شهروندان از حقوق اجتماعی و اقتصادی    تمامیت

 مهمی برخوردار شدند و بسیاری از ايشان برای افتخار به نظام جديد دلیل داشتند.

دولت پسا شوروی روسیه در حال شکل دهی به ساخت ايدئولوژيک جديدی است که  

شده   احیاء  روسیه، سلطه  تمدن  از جمله  و  مسائلی  اجتماعات روس  از  و حمايت  دولت 

طرفدار روسیه در خارج را با هم ترکیب می کند. طراحان ايدئولوژی در کرملین می گويند  

استکه   غرب  از  بخشی  حالی  در  با    که  روسیه  متمايزی  دموکراسی  فرهنگی،  نظر  از 

های   سال  مانند  درست  شوروی  پسا  نظام  باشد.  می  خارج  و  داخل  در  مهمی  تعهدات 

تأمین  واپس ازی های خود در زمینه دولتی قدرتمند و پاسخگو به  بلندپروین شوروی برای 

انرژی   قیمت  افزايش  بر  گیرد،  نمی  قرار  المللی  بین  و  داخلی  فشارهای  تحت  که  جامعه 

 اتکاء می کند. 
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 پسا شوروی  شوروی  رومانوف  یی مسکو سنتی  

 رهبری 
اسقف اعظم، 

 شاهزاده
 امپراتور  تزار 

دبیرکل حزب  

 یست کمون
 رئیس حزب 

انتخاب  

 رهبر
 رأی مردم 

انتخاب 

 دودمانی
 انتخاب دودمانی

انتخابات 

حزب  

 کمونیست 

انتخاب نخبگان،  

 عمومی انتخابات 

 ایدئولوژی 
»روس  

 مقدس« 
 روم سوم 

وفاداری به  

 دولت 

مارکسیسم ـ  

 لنینیسم
 »تمدن روسی« 

 درآمد 
مالیات  

 عمومی 

مالیات، 

 تجارت دولتی 

کار نیروی 

شده،   وابسته

 جارت، مالیات ت

تجارت  

انحصاری 

 دولتی، مالیات 

تجارت دولتی،  

 مالیات

مخالفان  

 داخلی

ساير 

 شاهزادگان
 نجیب زادگان

نجیب زادگان، 

، ۱کهن  مؤمنین

 دهقانان آزاد 

ارآفرينان ک

 غیر رسمی

الیگارش ها، طبقه  

 متوسط

تهدیدات  

 خارجی

چادرنشینان  

  ،سوئد ،شرقی

 ۲لیوونی

 ،لهستان

 لیتوانی  ،سوئد

 ،ترکیه ،دسوئ

 بريتانیا  ،فرانسه

کشورهای  

 غربی

  ،اياالت متحده

 تروريسم  

 اسالم گرا 
 

 : پنج نظام تاريخی روسیه ۲جدول 

 و شرایط تغییر  روندها

قدرتمند دولت  می    دستخوش  نظام  سقوط  و  افول  قابل  شوظهور،  های  شاخصه  د. 
خارج   قدرتمند  های  گروه  ظهور  اقتصادی،  رکود  از  عبارتند  افول  کنترل  مشاهده   از 

خارجی.   تهديدات  برابر  در  امنیت  و  داخلی  نظم  تضمین  از  دولت  ناتوانی  و  ساالر  يکه 

شديد،   خارجی  فشارهای  دارد:  وجود  قدرتمند  دولت  در  بحران  برای  شرط  سه  حداقل 
 ظهور طبقات اجتماعی در داخل و ناتوانی رهبر در سیاستگذاری جديد.

 
1. Old Believers / старове́ры:  

 ۱7به آيین ارتدوکس کهن پیش از اصالحات پاتريارک نیکون در قرن  افراد معتقد
2. Livonia / Ливо́ния: منطقه ای باستانی در طول ساحل شرقی دريای بالتیک 
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زمان   از  ای  روسیه  ساالری  را  خود    ظهور يکه  بحران  و  رشد  متمايز  مرحله  چندين 

تجربه کرده است. پس از دوره طوالنی رقابت قدرت شاهزاده نشینان، شاهزاده ها در برابر  

آن   به  اغلب  تسلیم شدند که روسیه ای ها  تحت عنوان  ]دوره[  حکومت خان های مغول 

تاتار اشاره می کنند ه سازماندهی  . مغول ها نظام خراجگزاری ايجاد کردند کيوغ مغول ـ 

اجتماعی يا شیوه زندگی روسیه را به طور اساسی تغییر نداد. شاهزادگان روسیه بر اساس  

مغول   حکومت  کشیدن  چالش  به  منظور  به  تدريج  به  خود  های  بسیج ها  سنت  به  اقدام 

. مسکو  زدندمقاومت آشکار    دست به کردند. آن ها سرزمین های روسیه را متحد کردند و  

اهمیت    يا کیسه پول(  ۱ده نشینان قديمی تر بود به رهبری ايوان اول )کالیتا که يکی از شاهزا

سیاست های    ايوانتحت عنوان شاهزاده اعظم حکومت کرد.    ۱۳۲۵ـ    ۱۳۴۱که در  پیدا کرد  

نووگوراد  ،  ۳، پسکوف ۲وِر هوشمندانه حفظ صلح با خان ها در عین افزايش نفوذ خود بر ِت

شاهزاده دمیتری نوه ايوان،  روسیه را به اجراء گذاشت.  و ساير سرزمین های    ۴ت[ راانووگ]

 به پیروزی رسید. ۱۳۸۰در  ۵وا وبا تاتارها در کولیک سرنوشت سازیدر جنگ 

از نو پديدار    نظام مسکويی ها، به عنوان    يکپارچگی سرزمین  روسیه از دل اين مرحلهِ

  نتیجهدر  بحران  د.  شد و به مدت دو قرن رشد کرد تا اين که وارد بحران طوالنی مدتی ش 

و   سیاست های وی در ايجاد رعبدر اثر  ايوان چهارم با همسايگان قدرتمند و نیز    جنگ

ايجاد  (  پاکسازی دائمی )آپريچنینابرای  در میان مردم محلی از طريق نهاد ويژه ای    وحشت

ايوان   حاکمشد.  که  العاده    چهارم  در   بود  مستعدیفوق  دولت  توان  تقويت  دلیل  به  و 

بود،    حکومت اعتبار  مستحق  روسیه  های  سرزمین  افزايش  رحمو  روانی    بی  نظر  از   و 

حکومت خود را با قتل پسرش آلکسی در اثر خشم به پايان رساند و بی ثباتی   بی ثبات بود.

قبل  جدی از  بحران دودمانی،    وجود داشت  در کشور  که  با  دادرا  اثر افزايش  در  بحران،   .

)لهستا خارجی  تهاجم  از  های  ترکیبی  شورش  و  زادگان  نجیب  میان  قدرت  نبرد  ها(،  نی 

ادامه يافت. با سقوط    اين  دهقانی  بحران که تحت عنوان دوره مشکالت شناخته می شود 

 
1. Ivan I Kalita / Ива́н I Калита́:  

 . شهرت يافتبه دلیل پررونق و ثروتمند کردن مسکو در زمان حکومت خود به ايوانِ کیسه پول 

2. Tver / Тверь 
3. Pskov / Псков 
4. Novgorod / Но́вгород 
5. Battle of Kulikovo / Кулико́вская би́тва 
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در    سلسله روريک به پايان رسید. بسیج دهقانان، شاهزادگان و نجیب زادگان میهن پرست،

در    ۱۶۱۲ داد.  شکست  موفقیت  با  را  ها  ويژ  ۱۶۱۳لهستانی  نمايندگان  مجمع  از  ای  ه 

 سرزمین های روسی، میخائیل رومانوف را به عنوان حاکم جديد کشور برگزيد. 

سلسله رومانوف حدود سه قرن بر کشور حکم راند و در مواقعی موفق و در مواقعی  

برای   تالش  طريق  از  بايد  گذشته  مانند  روسیه  دولت  بود.  امنیتناموفق  مرزهای   حفظ 

برابرسرزمینی خود   نیرومندی رسیدگی حم  در  به فشارهای خارجی  بیگانگان،  الت مکرر 

د از حمله لهستانی ها، عثمانی ها و سوئدی ها در  دنبه روسیه عبارت بوها  می کرد. تهاجم  

قرن  ۱7قرن   در  ها  عثمانی  و  ها  اتريشی  ها،  سوئدی  و  ۱۸؛  ها  بريتانیايی  ها،  فرانسوی  ؛ 

قرن   در  ها  و    ۱۹عثمانی  بار(  )دو  ها  آلمانی  قرن  و  در  با    (۱۵).۲۰متحدين  رقابت  منطق 

قدرتمندترين ملل اروپايی اغلب روسیه را به آغاز جنگ، گسترش سرزمین خود و پذيرش  

واقعیات نظامی گرايی با وجود عقب ماندگی اقتصادی خود در مقايسه با غرب می کشاند. 

 ۲۰و اوايل قرن    ۱۹هزينه رقابت نظامی سرانجام بسیار گزاف شد. روسیه در نیمه دوم قرن  

رفاه  دولت در زمینه  وارد رقابت قدرت با آلمان، متحد قديمی خود شد که برای تعهدات  

بود که روسیه  ]واقعیت[  اولین يادآور اين    ۱۹۰۵شديدی داشت. انقالب    عواقب اجتماعی  

فران آرشیدوک  قتل  زمان  در  بود.  شکننده  چقدر  راستی  به  داخل  فرديناند تدر  توسط    ۱س 

پر صرب   ۲ينسیپ گاوريلو  گرای  صربستان  ملی  به  اتريش  جنگ  اعالن  روسیه،  ،  و  متحد 

. شرکت  را تأيید کرده بودو متحد آن اتريش آلمان ای برای نبرد با نیکالی دوم از قبل نقشه 

در   انقالب  روسیه  سرانجام  و  نیکالی  استعفای  به  آن  مکرر  نظامی  های  و شکست  جنگ 

اکتبر   در  ها  بلشويک  شد.  منجر  و    ۱۹۱7جديدی  اجتماعی  شرايط  از  برداری  بهره   با 

 بی ثباتی سیاسی در کشور به مشقت گذار پايان دادند.

د. نظام  طول کشی سال    7۰با اين حال، نظام شوروی جديد عمر کوتاهی داشت و فقط  

شوروی نیز مانند يکه ساالری های قبلی در اثر ترکیبی از آسیب پذيری در برابر فشارهای  

ناتوانی   و  طبقات    درخارجی  داشتن  نگه  راضی  منظور  به  جديد  های  سیاست  اتخاذ 

غربی قدرتمند    های به حکومت خود پايان داد. جنگ سرد با کشور  ،اجتماعی در حال ظهور

 
1. Archduke Francis Ferdinand 

2. Gavrilo Princip 
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بار سنگینی بر دوش رهبران شوروی گذاشت. رهبران شوروی با استفاده از دالرهای نفتی  

به تدريج  و  یحاتی را تأمین می کردند  ه تأخیر انداختن اصالحات اقتصادی، نبرد تسلو با ب

داخل در  متوسط  طبقه  مستعد    حمايت  سیاستمدار  گورباچف  میخائیل  دادند.  دست  از  را 

در   وی  بود.  متوسط  طبقه  کمونیست محصول  اصالحات    ۱۹۸۶حزب  تا  رسید  قدرت  به 

نگ  در ج  یپرسترويکای خود را به منظور احیای نظام اجراء کند. اين بار روسیه با هیچ کس

اجراء   دير  و  بود  کننده  گمراه  پیشنهادی،  اصالحات  اما  شد  هنگام  شد.می  نبود.    ن مطرح 

گورباچف   مانور  فضای  دلیلپرسترويکا،  در    زمانِ  به  فساد  گسترش  و  شده    زمانتلف 

ن  بود.  شده  محدود  بسیار  خود  طبقه  شوروی    ۱منکالتورای اپیشینیان  به  شدن  تبديل   با 

اين امر به همراه  دارايی های دولتی بود.  بر    خود  ترل کاملکنسرمايه داری جديد، مشتاق  

 پايان داد. فروپاشی[  با ]ملی گرايانه نخبگان غیر روس به احتضار نظام   خواسته های

 
 سقوط  بحران  رشد

 ( 858ـ  1068روس کیف )

در اثر  روس شاهزادگان  جدايی

   و مغول ها ۲حمالت پولووتسی ها 

 ( ۱۰۶۸ـ  ۱۲۴۰)

 اشغال مغول ها  

 ( ۱۲۴۰ـ  ۱۳۸۰)

 ( 1325ـ  1584مسکویی )
 جنگ با لهستان و لیتوانی 

 ( ۱۵۵۸ـ  ۱۵۸۲)

 بحران دودمانی و آشوب  

 ( ۱۵۸۴ـ  ۱۶۱۳)

 (1613ـ  1917رومانوف ها )
 رقابت قدرت در اروپا  

 ( ۱۸7۰ـ  ۱۹۱۴)

 تروريسم، انقالب و جنگ  

 ( ۱۹۰۵ـ  ۱۹۱7)

 (1917ـ  1991اتحاد شوروی )
 دی  جنگ سرد و افول اقتصا

 ( ۱۹7۹ـ  ۱۹۸۹)

 فروپاشی شوروی 

 ( ۱۹۸۹ـ  ۱۹۹۱)

 ( 1991روسیه پسا شوروی )از 
 بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جهانی 

 ( ۲۰۰۸)از 
 

 

 سیاسی روسیه  دوره های: ۳جدول 

 
1. nomenklatura / номенклату́ра:  طبقه خواص متشکل از متنفذين مرفه و قدرتمند در بلوک شرق 

2. Polovtsians / По́ловцы: 
 . از اقوام چادرنشین ترکی در شمال دريای سیاه و امتداد رود ولگا که کومان نیز نامیده می شوند
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نظام   فشارهای  تحمل  در  را  خود  توان  و  پايداری  هنوز  جديد  شوروی  پسا  روسیه 

تثبیت و ۱۹۹۰ردناکی در دهه  جهانی نشان نداده است. روسیه پس از گذار د ، وارد دوره 

بحران نظام شد.    دوباره دچارسپس ـ در واکنش به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جهانی ـ  

های   تنش  و  فساد  های  رسوايی  قومی،  گرايی  ملی  افزايش  قدرتمند،  سیاسی  تظاهرات 

 فزاينده با غرب از نشانه های بحران است.

که    ط هر يک از اين نظام ها ]ی پنج گانه[ و ايننحوه شکل گیری و سقو  ،فصل بعدی

روسیه   در  جديد  سیاسی  را  نظام  درست  های  ها  درس  نظام  بحران  و  گیری  شکل   از 

 می آموزد، با جزئیات بیشتری مورد کاوش قرار می دهد.

 مطالعه بیشتر

 برای ديدگاه ها در روسیه درباره يکه ساالری، نک. 

Richard Pipes, ed., Karamzin’s Memoir on Ancient and Modern Russia: A 

Translation and Analysis (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005); 

Konstantin Pobedonostsev, Reflections of a Russian Statesman (Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1964); and George Vernadsky, A History of Russia 

(New Haven, CT: Yale University Press, 1969). 

 نک.  ،برای ديدگاه های غربی درباره يکه ساالری روسیه، به طور خاص

Richard Pipes, Russia under the Old Regime, 2nd ed. (New York: Penguin, 1995); 

Marshall Poe, The Russian Moment in World History (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 2003); and Philip Longworth, The Once and Future Empire from 

Pre-History to Putin (New York: St. Martin’s Press, 2006). 

 برای تجزيه و تحلیل جريانات محافظه کار و اصالح طلب روسیه ای، نک. 

Andrzej Walicki, A History of Russian Thought from Enlightenment to Marxism 

(Stanford, CA: Stanford University Press, 1979); P. J. S. Duncan, Russian 

Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After (London: Routledge, 

2000); and Richard Pipes, Russian Conservatism and Its Critics (New Haven, CT: 

Yale University Press, 2007). 

 ، نک.محافل سیاسی روسیه روندها و برای 

James Billington, The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture 

(New York: Random House, 1966); Alexander Yanov, The Origins of Autocracy 

(Berkeley: University of California Press, 1981); and Boris Kagarlitsky, Empire of 

the Periphery: Russia and the World System (London: Pluto Press, 2008). 

 برای ديدگاه های عمومی درباره دولت سازی و مقايسه روسیه با اروپا، نک. 

Venelin Ganev, “Post-communism as an Episode of State Building,” Communist 

and Post-Communist Studies, 38, no. 4 (2005): 425–445. 



 39  ■ یساالر  یکه:  یهدولت روس ی ها یشه ر

 یادداشت ها

 . »يکه ساالری« اثر کاترين کبیر به نقل از ۱

V. V. Leontovich, Istoriya liberalizma v Rossiyi (Paris: IMCA Press, 1980), 100. 

[ بیشتر با مالکیت سروکار دارد تا قدرت سیاسی )والست برگرفته از  власть. در واقع، واژه روسی والست ]۲

 [ به معنای مالک بودن است(. владе́тьدت ]وال

3. Juan Jose Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder, CO: Lynne 

Rienner Publishers, 2000). 

4. Nicolai N. Petro, The Rebirth of Russian Democracy (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1995), 33. 

5. LeDonne, The Russian Empire and the World. 

 برای نقد اين ديدگاه، نک.

Andrei P. Tsygankov, “Assessing Cultural and Regime-Based Explanations of 

Russia’s Foreign Policy,” Europe-Asia Studies, 64, no. 4 (2012): 695–713. 

6. Konstantin Pobedonostsev, Reflections of a Russian Statesman (Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1964). 

7. Alexander Yanov, The Origins of Autocracy (Berkeley: University of California 

Press, 1981), 31. 

8. Robert C. Tucker, Political Culture and Leadership in Soviet Russia: From Lenin 

to Gorbachev (Brighton, UK: Wheatsheaf Books, 1987), 89. 

9. Paul K. Huth, Standing Your Ground: Territorial Disputes and International 

Conflict (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996). 

10. Douglas M. Gibler, “Outside-In: The Effects of External Threat on State 

Centralization,” Journal of Conflict Resolution, 54, no. 4 (2010): 536. 

11. Sergei Platonov, Polnyi kurs lektsii po russkoi istoriyi (Petrozavodsk: 

Petrozavodski universitet, 1996), 96–97. 

12. Petro, The Rebirth of Russian Democracy, 33. 

13. Serge Zenkovsky, “The Russian Church Shism,” in Readings in Russian 

Civilization, Vol. 1, Russia before Peter the Great, 900–1700, 2nd ed., ed. 

Thomas Riha (Chicago: Chicago University Press, 1969), 145. 

14. Brian Taylor, Politics and the Russian Army: Civil-Military Relations, 1689–

2000 (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 

15. Marchall Poe, The Russian Moment in World History (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 2003), 66. 





 

۴۱ 

مختصر  تاریخفصل دوم: 





 

۴۳ 

 و رشد  پیدایش

اجتماع کلیسا بوده    از طريقاع مردم  اجتم  آگاه کردنوظیفه تاريخ داخلی ما  »

 است....

از استقالل سیاسی ما دفاع  برای روسیه    آرمان  همان  تاريخ خارجی  نه فقط 

انجام   و  اسالوها  تمام  برای  بوده   آنبلکه  قدرتمندی  دولت  ايجاد  طريق  از 

 «.است که آرمان مشترک را نه جايگزين می کند و نه محدود
 يوری سامارين 1)۱(

 ( 858ـ  1068پیشا مدرن )یکه ساالری 

اولین نظام يکه ساالرانه روسیه محصول نفوذهای قومی، جغرافیايی، ژئوپلیتیکی و مذهبی  

شناخته شدند از  روس  اسالوهای شرقی که بعدها تحت عنوان  پیچیده بود. از نظر قومی،  

با ساير اسال به زبان متمايزی سخن می گفتند که  بودند و  وها  منطقه اروپای مرکزی آمده 

با مردم شرق اوراسیا  و استپ های بی مرز  مشترک بود. اسالوهای شرقی در فضای پهناور  

ها  روس  تماس پیدا کردند و تحت تأثیر عادات، عرف ها و سنت های ايشان قرار گرفتند.  

بالت ها ۲با فین ها  اماکن مختلف    ۶، خزرها۵، چودها۴، وايکینگ ها ۳،  و ساير مردمی که از 

آمدند   می  کردند.  ديگری  برابر  ازدواج  در  خود  از  دفاع  به  اسالوی  قبايل  حال  اين  با 

میالدی فعال    ۲۰۰ـ    7۰۰مهاجمان چادرنشین وادار شدند که به ويژه در حدود سال های  

 
1. Yuri Samarin / Ю́рий Сама́рин 

2. Finns 

3. Balts 

4. Vikings 

5. Chuds 

6. Khazars 
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ها  )گوت  از شمال غربی  مهاجمان  ها۱بودند.  )هون  آوارها  ۲(، شرق  و جنوب شرقی  ۳و   )

ت های نبرد و به کمال رسیدن در آن مجبور ها را به ابداع مهارروس  )خزرها( می آمدند و  

آب و هوای خشن و ناپايدار اوراسیا باعث تقويت همکاری و وابستگی متقابل  می کردند.  

از اروپای مرکزی سردتر بود که تا حدی دلیل  نیز  میان کشاورزان شد. حتی جنوب منطقه  

خود   از  به  تمايل  حتی  مشخص،  گرايی  اشتراک  تحمل،  »ظرفیت  گیری  گذشتگی  شکل 

بین   مشترک«  خیر  خاطر  به  شد.روس  فردی  پذيرش  روس  سرانجام،    (۲)ها  زمان  از  ها 

آن زمان مرکز تحول    ۹۸۸مسیحیت شرقی در   بیزانسی شدند که در  بزرگ  تمدن  رهروان 

بود.   جهان  بیزانس  روس  فرهنگی  از  موعودگرايانه،  نگرش  و  مذهبی  رسوم  بر  عالوه  ها 

 ظم دهی به امور داخلی اهمیت بسیاری داشت. آموختند که هدايت کلیسا برای ن

تمام اين نفوذها به ظهور نظامی سیاسی منجر شد که هم زمان متمرکز، برابری خواه و 

توسط مجمعی از رأی دهندگان که  نظامی گرا بود. شاهزاده منتخب میان ساير شاهزادگان  

به عنوان فرمانده ارتش    از چهره های اصلی نظام بود. شاهزادهبرگزيده می شد    چه(يِآزاد )و

در  ۴)دروژينا بود،  خارجی  مهاجمان  برابر  در  سرزمین  از  حفاظت  مسئول  که     مسائل ( 

نظامی سلطه    نیز  غیر  تحت  ويچه  کرد.  می  ايفاء  فعالی  در  مردان  نقش  و  بود  بازرگانان 

قبیل   از  شمالی  نشینان  ای    نووگورادشاهزاده  برجسته  سیاسی  و  اجرايی  نفوذ  پسکوف  و 

بود،  داشت.   دودمانی  جا  آن  در  اعظم  شاهزاده  مشروعیت  که  کیف  در  اهمیت  از  ويچه 

، قبايل اسالوی در اوايل سال  ۵قصه سالیان گذشته بر اساس ]کتاب[  .  برخوردار بودکمتری  

از يک سوئدی به نام روريک و دو برادر وی به منظور کمک به ايجاد نظم سیاسی در    ۸۰۰

در حالی قدرت محدود کننده ای داشت که نهاد ديگر  ويچه    (۳)سرزمین خود دعوت کردند.

 ـ در اصل کارکرد مشورتی داشت.  زادگان عالی رتبه بنجی ، متشکل از ۶ـ دومای بويارها 

 
1. Goths 

2. Huns 

3. Avars 

4. дружи́на (druzhina) 

5. Tale of Bygone Years / По́весть временны́х лет:  

 .نیز نامیده می شودوقايع نگار اولیه در کیف گردآوری شد و  ۱۱۱۳قديمی ترين کتاب تاريخ روس کیف که در 

6. Boyars / Боя́ре: ه اجتماعی پس از شاهزاده در روس کیف طبقه دارای باالترين رتب  
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چهره اصلی ديگری در نووگوراد و پسکوف، اسقف اعظم بود. اسقف اعظم نیز توسط  

از قدرت حل و   ويچه انتخاب می شد. وی بر بخش اعظم مسائل اجرايی نظارت می کرد و

 میان شاهزاده و »افراد بهتر«  فصل تمام دعاوی اجرايی و سیاسی برخوردار بود. هر زمان که  

)بويارها يا بازرگانان( اختالف ايجاد می شد، اسقف اعظم نقش حل و فصل آن را به عهده  

  داشت. حتی مهم تر اين که، اسقف اعظم توجیه ايدئولوژيک نهايی تمام اقدامات دولت را 

انجام   نشین  شاهزاده  در  را  کشیشی  کارهای  باالترين  و  مذهبی  تأيیدات  او  کرد.  می   ارائه 

نیز   روسی  حقوقی  نظام  تأسیس  در  کلیسا  نفوذ  داد.  کننده  نقش  می  اصول داشتتعیین   .

نظام   اولین  در  شرقی  مسیحیت  خواهانه  )عدالت    حقوقیبرابری  پراودا  روسکايا  روسی، 

بود و نعکاس  ا  ۱۲در قرن    ۱روسی( يافته  توسعه  برای زمان خود  نظام حقوقی  اين  يافت. 

ه از  متشکل  آن  منصفه  وم  هیئت  و  هم  بويارها  بود  عادی  آن[  مردم    های   رويه  ]در 

گری داشت.  میانجی  اقتصاد    (۴)وجود  ساخت  در  همچنین  کلیسا  خواهانه  برابری  اصول 

 افراد نیازمند بود. روسیه تأثیر گذاشت که دارای هنجار مسئولیت جمعی برای کمک به

که در    درآمدها از طريق تجارت و نظام جمع آوری خراج )مالیات( به دست می آمد

بود واحد  کیف طراحی شده  هر  برای  را  مالیات  از  ثابتی  میزان  خراج،  آوری  جمع  نظام   .

بسته به دسترسی شاهزاده نشین به  سیاسی تحت کنترل نمايندگان شاهزاده تعیین کرده بود.  

ويژه مسیرها  به  تجارت،  شد.  می  تعیین  تجارت  يا  کشاورزی  اساس  بر  خراج  تجاری،  ی 

يا   ۳و ساير شاهزاده نشینان واقع در دنیپر   ۲تجارت خارجی، در کیف، نووگوراد، اسمولنسک 

روسیه  که  ولگا جنوب  به  شمال  از  جاری  رودهای  ترين  بیشتری    ،بودند  بزرگ  اهمیت 

توسعه اقتصادی ـ هنوز به طور کامل درک نشده    . کمیاب بودن سرمايه ـ الزمه اصلیداشت

بود و اين امر دلیل عدم مالیات گیری بیش از حد از طبقات باال و پايین توسط شاهزادگان  

برخی منابع اشاره می کنند که مالیات های دولتی کیف فقط از  در واقع،    را توضیح می دهد.

و   بودند  آزاد  دهقانان  اکثريت  شد.  می  گرفته  پرداخته  دهقانان  خانوار  حسب  بر   مالیات 

 می شد نه به طور جمعی که بعدها در روس مسکو باب شد.

 
1. Russkaya pravda / Ру́сская Пра́вда 

2. Smolensk / Смоле́нск 

3. Dniepr / Днепр 
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اولین نظام يکه ساالری با اين ترتیبات اقتصادی و سیاسی همگانی، مخالفان داخلی و  

و   ارتش  و  بود  دموکراتیک  هم  و  متمرکز  هم  نظامی  داشت.  اندکی  ثباتی  بی  منابع 

با   را  بازرگانان  برقراری موازنه درستآريستوکراسی  به  قادر  نظام  اما  ترکیب کرد.  در    یهم 

حل و فصل می شد، اما    انروابط مرکز ـ پیرامون نشد. منازعات و دعاوی در شاهزاده نشین

چیزی  ادامه می دادند.    انشاهزاده ها با وجود همخونی، به جنگ قدرت میان شاهزاده نشین

ر عصر شاهزاده نشینان رايج بود. ظهور و که بعدها تحت عنوان جنگ داخلی شناخته شد، د

ياروسالو خردمند   افول  و  قبیل والديمیر  از  قدرتمند  اعظم  ثباتی همراه   ۱شاهزادگان  بی  با 

  سه برادر ديگر   که قاتل  ۲وياتوپولک بود. خود ياروسالو با شکست دادن برادر بزرگ خود سِ

بوريس۳سوياتوسالو   خود گلب  ۴،  رسید.  بود،    ۵و  قدرت  در  ياروسبه    ۱۰۱۹ـ    ۱۰۵۴الو 

شود.  می  گرفته  نظر  در  مؤثری  و  موفق  بسیار  ای  شاهزاده  کلی  طور  به  و  کرد   حکومت 

حال  اين  بود  حتی    ،با  مجبور  خود  حکومت  میان    دربارهدر  قدرت  تقسیم  و   صلح 

در   و  کند  مذاکره  نشینان  کند.    ازمجبور شد    برهه ایشاهزاده  فرار  گاهی کیف   ياروسالو 

پدر   عنوان  نظام  بنبه  که  يافت  می  اعتبار  روسی  دولت  امالک  معیوب  یانگذار  میان  تقسیم 

شاهزاده اجازه می داد که شاهزاده نشین خود را ابداع کرد. نظام به    ۶( اودلی)  وراث سلطنتی

روسیه   سرزمین  تقسیم  به  آن،  موجب  به  و  کند  تقسیم  خود  پسران  میان  سطح  را   در 

  سال از   ۸۰مورخ روسیه ای،    7میخائیل پاگودين ه  طبق محاسب ترغیب می کرد.  گسترده تری  

 ( ۵)شاهد جنگ داخلی بود. از مرگ ياروسالو سپری شده سال ۱7۰

نظام همچنین دشمنان خارجی قدرتمندی میان چادرنشینان شرقی داشت. شاهزادگان 

ـ احاطه شده    ی هاو پولووتس  ۸گ ها که با رقبای ساکن استپ ـ بلغارها، خزرها، پچنِروس  

حتی در زمان مواجهه  با اين حال  ، پیش از هر چیز ديگری ابتدا به اتحاد نیاز داشتند.  بودند

 
1. Yaroslav the Wise / Яросла́в Му́дрый 

2. Svyatopolk / Святопо́лк 

3. Svyatoslav / Святосла́в 

4. Boris / Бори́с 

5. Gleb / Глеб 

6. уде́л (udely) 

7. Mikhail Pogodin / Михаи́л Пого́дин 

8. Pechenegs / Печене́ги 
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که   طوری  به  بکشند.  دست  خودمخرب  رقابت  اين  از  توانستند  نمی  خارجی  تهديدی  با 

با همديگر ويران می کنیم«؟   با ستیز مستمر  بود، »چرا سرزمین روسیه را  مورخی پرسیده 

، پولووتسی ها که ترک بودند، به دشمن توانمند  ۱۱۲۵در    ۱خ ماو پس از مرگ والديمیر مون

ويژه ای تبديل شدند. تا آن زمان پچنگ ها را شکست داده بودند و بر استپ های اوراسیا  

شاهزادگان   بودند.  يافته  سلطه  روسیه  جنوب  از  روس  تا  مکرر  طور  به  اتحاد  جای  به 

ب کردند.  می  استفاده  خود  های  درگیری  در  اولگ  چادرنشینان  شاهزاده  مثال،  عنوان  ه 

ماخ،  و ماخ جنگید. پس از مرگ مونراه پولووتسی ها با والديمیر مونوبه هم  ۲سوياتوسالويچ 

برای کیف چالش    ۳روکیويوری دولگ استفاده کرد که  از پولووتسی ها  در موارد متعددی 

 .ايجاد می کرد

بودند. آن ها در   وتسی ها را در  ها و پولوروس    ۱۲۲۳مغول ها دشمن قدرتمندتری 

. مغول ها  عقب نشینی کردندشکست دادند و سپس به استپ های اوراسیا    ۵و کالکا   ۴دون 

بازگشتند و با به آتش کشیدن کیف و ساير شهرهای بزرگ ضربه سختی    ۱۲۳7ـ    ۱۲۴۰در  

و خراج سنگینی    را از نظر سیاسی مطیع کردندروس  آن ها شاهزاده های  ها زدند.  روس  به  

ها  روس  به همزيستی مسالمت آمیز با    ۱۱۹۰یل کردند. پولووتسی ها که از  بر ايشان تحم

، ديگر به عنوان ۶زرين  اردویجمعیت خان نشین مغول يا    دررو آورده بودند، در اثر ادغام  

نداشتند.   وجود  متحد  نبرد  ها  روس  مردمانی  در  ها  مغول  دادن  شکست  از  پس  تنها 

در   بند    ۱۳۸۰کولیکووا  از  را  کردند  ايشانخود  بر  آزاد  ]مغول[  نشین  خان  سلطه  اما   ، 

روسی   داخلی  های  جنگ  بنابراين  يافت.  ادامه  ديگر  قرن  يک  تا  روس  مهم  های   بخش 

 به ناگزير به اشغال خارجی منجر شد.

ـ تا حدی    ۱۲۴۰ها عالوه بر چادرنشینان با تهديداتی از غرب مواجه بودند. در  روس  

تري مهم  ـ  ها  مغول  يورش  با  زمان  های  هم  شوالیه  و  سوئد  ارتش  جانب  از  حمالت  ن 

 
1. Vladimir Monomakh / Влади́мир Монома́х 
2. Oleg Svyatoslavich / Оле́г Святосла́вич 
3. Yuri Dolgoruky / Ю́рий Долгору́кий 
4. Don / Дон 

5. Kalka / Ка́лка: مکان فعلی اين رودخانه نامشخص است .  

6. Golden Horde: در قزاقستان، روسیه و اوکراين فعلی   ۱۳ـ  ۱۶بخشی از امپراتوری مغول در قرن های   
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شکست داد و دو   ۱گوراد، سوئدی ها را در رود نواوآلمانی انجام شد. آلکساندر شاهزاده نو

اين پیروزی ها  .  ]آلمانی[ پیروز بیرون آمد  ۳با شوالیه های توتونیک   ۲سال بعد، از نبرد آيس

انب غرب که با تالش سوئدی ها  جلوگیری از تهاجم بیشتر به شمال روسیه از جبه منظور  

قرن   فنالندِ  ۱۲در  خلیج  کنترل  گرفتن  دست  به  اقتصادی  برای  اهمیت  از  برخوردار  آغاز   

رازی  ط، ضرورت داشت. آلکساندر در اين میان و هر زمان که با تهديد قدرتمند همشده بود

احت به  ـ  بست  می  پیمان صلح  چادرنشینان  با  می شد  مواجه  زرين  اردوی  جانب   مال،  از 

به دلیل نگرانی برای فرهنگ و دين روسیه. شاهزاده با مغول هايی که در مذاکره با ايشان  

از نبرد در کنار اردوی زرين می گرفت بسیار دوستانه رفتار می کرد و  را  ها  روس  معافیت  

 . به او داده شد ۴والديمیر  عنوان شاهزاده اعظمِ

ن محققان است. روايات غرب گرايانه  مورد بحث میا یتأثیر مغول ها بر روسیه موضوع 

پیدا کرد   دلیلبه   عقب ماندگی    از جمله  بسیاری از چیزهايی هستند که در روسیه مشکل 

اروپا از  آن  فرهنگی  انزوای  و  منابع  اقتصادی  )در  تاتارها  يا  ها  مغول  کردن  محکوم  به   ،

يت خود کردند  ها که با نیکالی کارامزين شروع به طرح رواروس  . اما  روسی( تمايل دارد

و جدايی خود   آن ضعف  موجب  به  و  بودند  )يوغ(  تاتار  ـ  مغول  مسئولیت  نظريه  مروج 

واقعیتی اساسی بود  روس  در واقع نبرد قدرت میان شاهزادگان  روسیه را دست کم گرفتند.  

ويژه   عناوين  و  امتیازات  برای  شاهزادگان  نیافت.  پايان  ها  مغول  زمان  در  حتی     رقابت که 

اما  در حالی که مغول ها برای اهداف سیاسی خود بر حمايت اتکاء می کردند.  می کردند،  

ماندگی  عقب  اصلی  دلیل  ها  مغول  است:  اشتباه  نیز  ديگری  دلیل  به  گرا  غرب  رويکرد 

روسیه نبودند. مغول ها از نظر گسترش تجارت، فناوری نظامی و مهارت های مديريتی از  

ک  ب. به عالوه، به جز بار مالی، اردوی زرين در سهمسايگان شمالی خود پیشرفته تر بودند

زندگی روسی دخالتی نمی کرد و ريشه های مسیحی ايدئولوژی آن ها را از بین نبرد. اين  

 
1. Neva / Нева́ 

2. Battle of the Ice / Ледо́вое побо́ище 

3. Teutonic 

ن در میان سه عنوان برای مهم ترين حاکما  . شاهزاده اعظم والديمیر، شاهزاده اعظم کیف و شاهزاده اعظم نووگوراد۵

 . نجیب زادگان روسی بود



 49 ■  و رشد یدایش پ

امر به تحکیم چیزی کمک کرد که مورخی آن را »سکوت ايدئولوژيک« يا »سنت مرز قومی  

واقعیات همکاری  ه نشد که  اجازه داد ـ دينی قرون وسطايی« نامیده بود. بر اساس سنت، »

با  ها اجازه داد که  روس  و اين امر به    (۶)«تأثیر بگذاردايدئولوژی دينی  بر  سودمند با کافران  

 حفظ کنند. استقالل معنوی خود را فراموش کردن بحران ايدئولوژيک شکست خارجی، 

نظاروس   اين  که  دلیل  اين  به  تا حدی  کنند:  تحمل  را  مغول  نظام  توانستند  می  م  ها 

نبود آمیز  مداخله  قدر  آن  شود  می  گفته  اغلب  که  که    (7)چنان  خاطر  اين  به  حدی  تا  و 

زمان به منظور تحیکم توسعه ]پايه های قدرت[ نهادی  عامل  در عمل، از  روس  شاهزادگان  

کرد.   پیدا  اساسی  نقش  روسیه  احیای  های  بنیان  ايجاد  در  کلیسا  کردند.  می  استفاده   خود 

کلیس  ها  مغول  زمان  زادگان،  در  نجیب  ارزشمند  هدايای  به سبب  را  خود  ثروت  و  نفوذ  ا 

داد.   گسترش  زمینداران  و  کیف  ،احیاءبازرگانان  از  مسکويی  ،دور  نظام  شد.   در   آغاز 

از نبرد کولیکووا ـ به دعوت ايوان کالیتا    قبل سال    ۵۵ـ    ۱۳۲۵در    ۲پیوترِ کیف   ۱متروپولیتن 

منتقل به مسکو  را  اشتباهات خود  روس  کرد.    شاهزاده محلی، مسند خود  از  تدريج  به  ها 

 درس گرفتند.

 (1325ـ  1584یکه ساالری مدرن اولیه )

( در مسکو، نظام يکه ساالرانه جديدی به تدريج  لیتاپس از به قدرت رسیدن ايوان اول )کا

خود را به عنوان مرکز يکپارچه سازی روسیه نشان می داد. ايوان   نظام مسکويیپديدار شد. 

طه دوستانه محکمی با اردوی زرين برقرار کرد و عنوان شاهزاده اعظم والديمیر و  اول راب

به او داده شد. هنگامی که مغول ها  روس  حق جمع آوری مالیات از تمام شاهزاده نشینان  

او را مسئول جمع آوری خراج کردند، ايوان از قدرت و ثروت خود برای افزايش نفوذ در  

کرد. او از طريق سیاست وام و خريد به »جمع آوری کننده  سرزمین های مجاور استفاده  

شدروس  زمین   تبديل  ها  و  ها«  که    آن  داد  اجازه  محلی  شاهزادگان  به  يا  کرد  الحاق   را 

مرز از  دور  ـ  مسکو  راهبردی  موقعیت  کنند.  حکومت  وی  از  نیابت  و    های به  خطرناک 

 
1. Metropolitan / Митрополи́т:  متروپولیتن )مطران( از رتبه های مذهبی عالی در آيین ارتدوکس شرقی 

2. Pyotr of Kiev 
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د ولگا ـ افزايش ثروت و نفوذ  نزديک به راه های تجاری مهم، به ويژه راه نوگورواد به رو

آن را تسهیل کرد. روسیه که تحت کنترل مغول ها بود وارد مرحله حکومت متمرکز مدرن  

در   کولیکووا  موفق  نبرد  از  پس  شد.  می  برای  ۱۳۸۰اولیه  ای  ويژه  جسارت  با  مسکو   ، 

کنترل   گرفتن  تابعهبه دست  از    سرزمین های  و  ها  از مغول  از يک سو  ارتدوکس روسی 

با گسترش خود، کنترل    ۱۴۸۰حاکمان روسی جديد تا  ی ديگر از لهستانی ها عمل کرد.  سو

اسمولنسک    ۱۵۱۴. آن ها در  گرفتندوگوراد، پسکوف و ساير شاهزاده نشینان را به دست  ون

مسکو   کنترل  تحت  سپس    درآوردندرا  آستراخان۱کازان و  کردند.   ۲،  فتح  را  سیبری    و 

 طور کامل تثبیت يافته بود. نظام جديد به ۱۵در اواسط قرن 

تزار ]نامیده   بر خالف شاهزاده نشسنان روسیه، رهبر مسکو ـ شاهزاده اعظم و سپس 

ـ   حلق  بامی شد[  میان  دودمانی  انتخابات  نظام  در عوض،  نمی شد.  برگزيده  مردم    ه رأی 

داد.   می  انجام  خانوادگی  نخبگان  از  ويچه بمحدودی  حاکم،  شاهزاده  قدرت  تحکیم   ا 

. شاهزادگان تاج و تخت خود را به پسرانشان به ارث می دادند ـ ابتدا با  محو شددريج  به ت 

در نبرد کولیکووا، بدون چنین مجوزی.  ۳نسکوی ااجازه مغول ها و پس از پیروزی دمیتری د

مسکو همچنین با »گرد آوردن« سرزمین های مجاور تحت کنترل خود، خواهان به رسمیت  

ديگران توسط  شدن  )   شناخته  سوم  ايوان  کبیربود.  در  ايوان  حاکم  در  ۱۴۶۲ـ    ۱۵۰۵،   )

اندازه  خود،  حکومت  زمان  در  بود.  موفق  خاصی  طور  به  خود  نشین  شاهزاده  گسترش 

بود که عنوان تزار و »حاکم تمام روس«    شخصیقلمرو دولت مسکو سه برابر شد و اولین  

 انتخاب کرد. ]برای خود[ را 

ه توسط تزار بلکه با به دست گرفتن  چها با امحای ويروند يکپارچه سازی داخلی نه تن

اين میان   در  و نجیب زادگان  بود. کلیسا  با قدرت خود همراه  بالقوه مخالفت  منابع  کنترل 

داشتند.   ای  ويژه  به چالش  اهمیت  مستقیم  به طور  را  کلیسا هرگز قدرت شاهزاده  اگرچه 

بر اما  نکشید،   را  خود  ايده  مذهبی،  محافل  متنفذ  ترويج  اعضای  روسیه  سیاسی  نظام   ای 

 
1. Kazan / Каза́нь 

2. Astrakhan / А́страхань 

3. Dmitri Donskoi / Дми́трий Донско́й 
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به چهره    ۲المسک ا کال واز صومعه و  ۱تسکی الووزف وج، راهب  ۱۶می کردند. در اوايل قرن  

حکومت تزار به نیابت از کلیسا    ۳سمِپاپی  سزاردر میان مدافعان ايدئولوژی    ويژه ای  پرنفوذ

بود،   انسان  »خود،  تزار  شد.  تبديل  زمین  بر  خدا  مستقیم  نماينده  عنوان  وی  به  قدرت  اما 

اصل   در  و  کرد  می  تبعیت  کلیسا  قوانین  از  بايد  او  بنابراين  بود«.  خدا  کلیسای    بهقدرت 

 مسیحی پاسخگو بود.

پاپیسمايده   ساالری  سزار  روحانی  در    ،يا  ها  عثمانی  توسط  بیزانس  سقوط  بستر  در 

د از  پديدار شد. روسیه به عنوان قدرتی مسیحی، سنت مذهبی متمايزی داشت که باي   ۱۴۵۳

شدن،   مسیحی  با  روسیه  کرد.  می  دفاع  جهان  در  را  آن  خود  غربی  همبستگی  تمدن   با 

اما کمتر از يک قرن بعد، حاکمان روسی بايد در .  به وجود آوردـ در آن زمان، بیزانس ـ  

شکاف ايجاد شده بین آيین ارتدوکس و غرب کاتولیک دست به انتخاب می زدند. دو قرن  

بیزانس را    ۱۴۵۳مانی ها در  ث یب زای روسیه افزود. هنگامی که عسلطه مغول به تجربه آس

فتح کردند، روسیه خود را در میان اسالم و اروپای کاتولیک تنها يافت. ايوان سوم شاهزاده  

استقالل   دادن  نشان  منظور  به  مسکو  روم فرهنگی  اعظم  مقدس  امپراتوری  از  از ۴خود   ،

با  به طور مشهوری  مکتوب خود به امپراتور را  پذيرش برتری امپراتور امتناع کرد و پاسخ  

 ۵يولوگ پاال   او بعدها با سوفیا  (۸)عنوان »حاکم بزرگ تمام روس به لطف خدا« امضاء کرد.

کنستانتین   روم    ۶يازدهم برادرزاده  امپراتوری  وارث  تا  کرد  ازدواج  بیزانس  امپراتور  آخرين 

در قالب نظام مسکويی به عنوان    حدود چهل سال بعد، ايده استقالل فرهنگی،باشد.    7شرقی 

 روم سوم تجلی يافت. 

او   نبود.  کلیسا  به  کامل  وابستگی  صدد  در  سوم  روم  ايدئولوژی  پذيرش  با  تزار   اما 

قدرتمندی متمرکز  دولت  ايجاد  جمله  از  شخصی  اهداف  دلیل  نیاز    ،به  »الهی«  اقتدار  به 

 
1. Joseph Volotsky / Ио́сиф Во́лоцкий 

2. Volokolamsk / Волокола́мск 

3. Caesaropapism:  ايده ترکیب قدرت سکوالر حکومت با قدرت مذهبی 

4. Holy Roman Empire:  ۱۰ـ  ۱۹امپراتوری واقع در اروپای مرکزی در قرن های  

5. Sophia Paleologue / Софья Палеоло́г 

6. Constantine XI: تین نهم نام برد. به اشتباه از کنستان نويسنده  

7. Eastern Roman Empire 



 رشد و بحران:  هیدولت قدرتمند در روس  ■ 52

مستلزم دولتی  چنین  بلکه  داشت.  مسیحی  ايمان  فقط  و   نه  بود  اطاعت  سیاسی  .  وفاداری 

ايوانهمان   که  بايد    ۱پرسوتوف   طور  تزار  اقدام  اصلی  دلیل  داد،  توضیح  دولتی  ايدئولوگ 

عدالت )پراودا( بوده باشد که باالتر از زور و حتی ايمان است. بنابراين کلیسا در حکومت 

 داشت.  ثانويه ی بر روسیه به شريکی تبديل می شد که به طور متمايز جايگاه 

ز دومای  نجیب  طريق  از  را  خود  های  ديدگاه  و  کردند  حفظ  را  خود  جايگاه  ادگان 

بويارها ـ نهاد مشورتی که از زمان کیف وجود داشت ـ تبیین کردند. در زمان ايوان چهارم  

گروزنی  عنوان  تحت  »مخوف«    وحشتناکيا    ۲)که  صورت  به  بیشتر  و  شود  می  شناخته 

گفت که    ب زاده حتیینج  ۳بسکیرری کوآند  ،(۱۵۳۰ـ    ۱۵۸۴، حکومت در  ترجمه می شود

و  کنترل  روسی  معادل  سوی  به  حرکت  بنابراين  کند،  عمل  دوما  نظر  اساس  بر  بايد  تزار 

اما نظام مسکو به سوی مسیر مخالف آن در حرکت بود.   (۹) موزانه در نظام را پیشنهاد داد.

ود، استقالل خود از  ايوان چهارم با ايجاد طبقه نیروهای امنیتی وابسته و وفادار به شخص خ

نجیب زادگان را تقويت کرد. با اين کار همچنین کنترل قابل مالحظه ای بر منابع اقتصادی  

شاهزادگان که در اصل زمینداران مستقلی بودند اکنون مجبور به تبعیت از  به دست آورد.  

تزار بودند.   زايی  ين نظام آپريچنینا نامیده می شد که متشکل از قلمروی مج اتملک ارضی 

يا اعضای طبقه امنیتی جديد از مزايای اقتصادی و    ۴آپريچنیک ها   (۱۰)در شمال روسیه بود.

 سیاسی ويژه ای برخوردار شدند و ابزار اصلی اجرای نقشه های تزار بودند.

ابزار ديگر، افزايش   تا حدی در افزايش درآمد دولت موفق بودند.  آپريچنیک ها فقط 

رفت نظام مسکو، دهقانان به تدريج حقوق خود را در نقل مکان  مالیات دهقانان بود. با پیش 

تا حدی در واکنش به    ۱۵از زمینی به زمین ديگری از دست دادند. دولت در اواسط قرن  

ايوان   کرد.  محدود  در سال  هفته  يک  به  را  زمین  ترک  امکان  دهقانان،  انباشته شده  بدهی 

همچنین   دهقانیبه  چهارم  جمعی    ،جوامع  مالیاتپمسئولیت  پروکا اي)کروگاو  رداخت   (۵ا 

 
1. Ivan Presvetov / Ива́н Пересве́тов 

2. Grozny / Гро́зный 

3. Andrei Kurbskiy / Андрéй Ку́рбский 

4. Oprichniks / Опри́чники 

5. кругова́я пору́ка (krugovaya poruka): مسئولیت جمعی در امور 
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بر مشروبات که فروش بود مالیات    ۱)کاباک( فقط در میخانه    آن ها  داد. وی بعدها  قانونی 

در خارج، دولت از توسعه طلبی ارضی و تجارت خارجی منتفع می شد. فتح    دولتی بست. 

ن با آغاز کنترل  کازان، آستراخان و به ويژه سیبری که مملو از خز و منابع ديگر بود هم زما

روابط   به  خاصی  طور  به  که  ايوان  کرد.  کمک  درآمدزايی  به  خارجی،  تجارت  بر  دولت 

را برای تجار    ۳و بندر آرخانگلسک   ۲نظامی نزديک با انگلستان عالقه مند بود، دريای سفید 

در   کرد.  باز  شد    ۱۵۵۵انگلیسی  تأسیس  ای  ويژه  تجارت  انحصا  ۱۶۹۸تا    کهشرکت  ر 

 دست داشت.دوجانبه را در 

نظام سنتی شاهزاده نشینان و گذار  عوامل افول  اولیه  آ  اصلی  به يکه ساالری مدرن  ن 

نقش ويژه ای  روسیه  نخبگان خودخواه  هم ماهیت داخلی و هم خارجی داشت. در داخل،  

در   آن ها  در آسیب پذير کردن سرزمین های خود در برابر حمالت به دلیل مستحکم نکردن

همراه شد که بر سربازگیری ای  ضعف سیاسی، با ارتش به نسبت ساده  گذشته داشتند. اين  

وايکینگ   از کشتی های  بار  ها که يک  فناوری. روس  و  مهارت  تا  بود  متکی  و شجاعت 

در سوارکاری، سازماندهی و   شکست خوردند که شکست خورده بودند، بعدها از مغول ها  

برتری داشتند و اغلب در نبرد با   مهارت های نظامی. مغول ها  مهارت داشتندآموزش منظم  

ها   روس  رسیدند.  می  پیروزی  به  بودند  تر  بزرگ  چشمگیری  طور  به  که  هايی   ارتش 

بودند و سازماندهی   ترين هماوردان شرقی و غربی، ضعیف و ساده  با مخوف  در مقايسه 

طور   به  پرداختند،  خود  دولت  کردن  متمرکز  به  ها  روس  که  هنگامی  داشتند.   ضعیفی 

بیزانس،  ويژه   سقوط  بودند.  ژئوپلیتیکی  فشارهای  برابر  در  خود  پذيری  آسیب  نگران  ای 

شد.   نظامی  های  قابلیت  توسعه  خرد  تقويت  موجب  شدت  به  روسیه،  معنوی   حامی 

بازتابی  به عنوان    کهبزرگ ترين توسعه ارضی روسیه اندکی پس از سقوط بیزانس آغاز شد  

ناز   روسیه که در مرکز اوراسیا واقع شده  .  شود  درک میشاهزادگان روسی    اامنمجموعه 

بود مرزهای طبیعی اندکی داشت و از نظر ژئوپلیتیکی دولت ناامنی بود. در محیط خارجی 

 
1. каба́к (kabak) 

2. White Sea / Бе́лое мо́ре 

3. Arkhangelsk / Арха́нгельск 
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بی ثبات و اغلب خشن، اين کشور اغلب مورد حمله خارجی ها قرار می گرفت و مشغله  

 دفاع از مرزهای خود را داشت. 

مو برای  بايد  ها  مغول  بر  عالوه  سوئد،  روسیه  شامل  غربی  قدرتمند  دشمنان  با  اجهه 

لیتوانی و لهستان آماده می شد. در واقع، از زمان افول اردوی زرين، دولت های اروپايی به  

چهاردهم  لويی  زمان  از  شدند.  متمايل  اوراسیا  بر  بزرگ    ۱سلطه  قدرت  سیاست  قواعد 

آن. همان طور که توسعه ارضی و جنگ بود نه محدود کننده    يزاروپايی اغلب مشوق غرا

لیون  افزايش قدرت خود    ۲دومینیک  به  تمام قدرت های بزرگ  اروپايی،  نظام   نوشت، »در 

اروپا   (۱۱)به منظور تأمین منافع خود در جهانی فوق العاده بی رحم و رقابتی تمايل داشتند«.

  همچنین به عنوان دشمن برتر از نظر فنی تبديل شد. نظام مسکويی پس از آزادسازی خود

در موقعیت راهبردی بسیار مطلوبی قرار گرفته بود تا اين که انقالبی در    از اشغال مغول ها

شگردهای   و  باروت  داد.  رخ  اروپا  در  نظامی  سربازانفناوری  های   ،آموزش  ارتش  برای 

اين چالش   برابر  در  بايد  و روسیه  فراهم کرد  بهتری  نیروهای مسلح شده  و  نظم   اروپايی 

د دولت  ايستاد.  روحانی  می  مقامات  ديدگاه  با  نبود  قادر  معنوی  بر  مبنی  يگر  بودن  مضر 

باشد الزامات نوسازی نظامی    (۱۲).باروت هم عقیده  به منظور رعايت  بايد  نیز  يکه ساالری 

دنبال سرنوشت   به  اروپايی  متحول می شد زيرا مستعمره شدن روسیه توسط قدرت های 

[ هند،  و  احتمالیِ  عاقبتچین  آن[  تحکیم  ب  بود.  بديل  برای  تصمیم سیاسی روسیه  نابراين 

با  آن  تکرار  بار مغول ها و احتمال  تاريخی فاجعه  نظام يکه ساالرانه حاصل تجربه  بیشتر 

 اروپايی ها بود.

به منظور  البته   با    به عنوان واحدی سیاسی   خود   بقاء روسیه  ائتالفی  توانست وارد   می 

منظ به  مسکو  شاهزادگان  شود.  تر  بزرگ  های  توسط  قدرت  شدن  شناخته  رسمیت  به  ور 

نظام  دولت های اروپايی به ويژه با توجه به ريشه های مسیحی خود تالش بسیاری کردند.  

شدن    مسکويی شناخته  رسمیت  به  خواهان  ها  مغول  دست  از  شدن  آزاد  از  توسط  پس 

روم   مقدس  نظر  امپراتوری  از  شرايط  بود.  طرفین  برای  مفید  فرهنگی  رابطه  برقراری  و 

 
1. Louis XIV 

2. Dominic Lieven 
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ی مطلوب به نظر می رسید زيرا اروپا از جانب عثمانی های قدرتمند احساس تهديد  سیاس 

اگرچه حاکمان اروپايی به روسیه به عنوان متحد  و به حمايت روسیه نیاز داشت.    می کرد

ايوان  نیت  د.  دن د، اما آماده به رسمیت شناسی استقالل آن نبودننظامی احتمالی نگاه می کر

افتتاح اولین سفارتخانه روسیه در روم    سپس ا سوفیا پااليولوگو و  تصمیم به ازدواج بسوم  

عنوان   به  روم  مقدس  امپراتوری  توسط  روم  ]نشانه[  که  برتری  پذيرش  برای  وی   آمادگی 

سلطه مغول ها، روسیه و اروپا را    سپسنبود. چهار قرن پس از جدايی و    ،در نظر گرفته شد

اروپا ديگر روسیه را جزئی از خود  جدا کرد.    با ديوار محکمی از بی اعتمادی از همديگر 

دانست کردن  نمی  قربانی  آماده  اما  ماند،  وابسته  ها  اروپايی  پذيرش  به  همچنان  روسیه   .

و حاکمیت سیاسی به تازگی کسب شده خود نبود. تا جايی که به  هويت ارتدوکس متمايز  

ساس شرايط برابر شکل  روسیه مربوط می شد، هر ائتالفی با دولت های اروپايی بايد بر ا

 می گرفت.

،  می شداهمیت استقالل سیاسی  باعث تأکید بر  ،ناگوارواقعیت در حالی که ناامنی، اين 

يکه ساالری   روبرو می کرد.  مشکل  با  داخلی خود  تعهدات  اساس  بر  اقدام  در  را  روسیه 

می   تأکید  قدرتمند  دولتی  به  نیاز  بر  ای  فزاينده  طور  به  مسکويی  نظام  در  که  جديد   کرد 

رد، مخالفت نجیب زادگان را متوقف و جابجايی  به موجب آن اقتدار کلیسا را از بین می بُ

می   محدود  را  کار  و  کردنیروی  معنوی  آزادی  بهای  به  روسیه  سازی  دولت  نهادهای   .

سیاست های اجتماعی قدرتمند که زمانی در روسیهِ عصر شاهزاده نشینان به طور گسترده 

ب بود،  که  اجراء شده  آموخت  می  بايد  اکنون  روسیه  کردند.  متمرکز شدن حرکت  ه سوی 

 چگونه در پاسخ به فشارهای ژئوپلیتیکی خارجی و نه نیازهای داخلی، نوسازی کند. 

از   و  کردند  می  رشد  خود  متمايز  مسیر  در  بايد  روسیه  داخلی  نهادهای  نتیجه،  در 

حکومت ايوان چهارم به واسطه    در نیمه دومنهادهای غربی فاصله می گرفتند. اين فرآيند  

آپريچنینا بهو    تأسیس  دادن  با    پايان  به طور    خود،مخالفت هر دو نجیب زادگان و کلیسا 

ای   قرن  شد.    محسوسويژه  اواخر  در  ها  دولت    ۱۶اروپايی  متمرکز    هاینیز  را   خود 

و تجاری.   می کردند، اما از مبنايی فئودالی و از طريق يافتن مصالحه ای میان نخبگان نظامی



 رشد و بحران:  هیدولت قدرتمند در روس ■  56

که به ندرت از طريق    یروسیه اين مسیر را دنبال کرد، اما به دلیل تبديل تزار به چهره مسلط

 قوانین و مقررات رسمی محدود می شد، بسیار فراتر گام نهاد.

بر    ،اين مالحظات مربوط به اروپای در حال خیزش و رقابت بین المللی برای قدرت

در روسیه  تزار  شخصی  مسئولیت  افکند؛    مسأله  سايه  غربی  مسیری  از  کشور  کردن  دور 

اغلب مورد بحث قرار می گرفت. در روسیه مکتب فکری کامل که  به منظور   ی مسأله ای 

هويت اصلی اروپايی کشور اولین بار توسط    ]می گفت،[  بحث در اين باره پديدار شد که

، ايوان چهارم ـ  مغول ها و سپس توسط شاهزادگان نظام مسکويی ربوده شد. در میان آن ها

ثبات    ی تزار  بی  روانی  نظر  از  ـ  که  رساند  قتل  به  را  خود  پسر  و  بود  دگرآزار     نقش و 

ويژه ای دارد. اين نظريه در روسیه معاصر محبوبیت کسب کرده است. به عنوان مثال، فیلم  

تحسین شده   در    تزاربسیار  اکران شد  ۲۰۰۹که  زادگان    در روسیه  نجیب  ارعاب  سیاست 

ت  افول برجسته  آن،  متعاقب  و  آپريچنینا  را   نظام  وسط  ثباتی  بی  طوالنی  دوره  به   مسکويی 

از   بازتابی  به صورت  اصل  هایدر  تصودشم  انگیزه  به  ايوان  پندارانه  کشد.  ين  می  اين  ر 

 تفسیر، تنگناهای ساختاری و محیط ژئوپلیتیکی کشور را مورد مالحظه قرار نمی دهد. 

( در پاسخ به مجموعه  ۱۵۸۴ـ    ۱۶۱۳وره مشکالت،  بحران بی ثباتی يا هرج و مرج )د

شرايط  از  ای  پیچیده  نسبت  بیشتر  یبه  که  داد  ها  رخ  از  آن  يکی  بود.  ها،  ساختاری    آن 

و  لیتوانی، سوئد  لهستان،  با  مدتی  های خارجی طوالنی  به سلسله جنگ  روسیه  پرداخت 

شیوع طاعون و نتايج    لیوونیايی؛ مقاومت داخلی در برابر متمرکزسازی سیاسی؛  یشوالیه ها

به منظور درک خط سیر سیاسی روسیه،   بود.  ضعیف در برداشت ]محصوالت کشاورزی[ 

بود   روحانیون  و  زادگان  نجیب  اعدام  مسئول  که  جبار  يک  عنوان  به  چهارم  ايوان  معرفی 

کفايت نمی کند. مواجهه تزار با نجیب زادگان از الگوی کلی متمرکزسازی و دولت سازی  

توسط ايوان خلق شد و  توسط شاهزادگان مسکو پیروی می کند. آپريچنینا که  ايجاد شده  

بود  ويژگی  دارای  او  خشن  های شخصیت  جنگ  انجام  برای  درآمد  افزايش  طريق  از   ،

ف مورخ روسی »الیگارشی  اخارجی و کمک به از بین بردن چیزی که به گفته سرگی پالتون

مخالفت ها از جانب پسکوف، توِر و به   (۱۳).، دولت را تقويت کردبويارها« نامیده می شد

ای   وحشیانه  طور  به  سرانجام  و  کرد  ايجاد  بغرنجی  مسأله  مسکو  برای  نووگوراد  ويژه 
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خونريزی کمتری باشد و با بیگانه  شاهد  کار می توانست    انجام  سرکوب شد. اگرچه فرآيند

ما تمرکز دولت ايجاب  ، اايشان  ، چه برسد به قتلخدمتگزاران وفادار تزار همراه نباشد  شدن

نهادی تبديل شود که نخبگان در آن مشاوره می دادند و قدرت  ن به  وکه اپوزيسیمی کرد  

می توانست با مهارت بیشتری انجام شود،    در دست تزار متمرکز بود. جنگ های خارجی 

اما با اين حال بعید است که همسايگان اروپايی قدرتمند به گسترش روسیه بی توجه بوده  

 ند.  باش

بود که روسیه آن را   یچالش  ،کاتولیک  ۱لهستان ـ لیتوانی   مشترک المنافعجنگ های متعدد با  

ارتدوکس متمايز به عنوان قدرت مسیحی  تنها    پذيرا شد.  یبه منظور دفاع از هويت خود 

را    ۲پس از الحاق شرق اوکراين به ناحیه تحت سلطه خود بود که مسکو پیمان صلح ابدی 

در   ورشو  ديگر  ۱۶۸۶با  فرهنگی  دشمن  ها،  ترک  به  آن  از  پس  و  کرد  مسیحیان    امضاء 

 .پرداخت  ارتدوکس

در   چهارم  ايوان  ناگهانی  مرگ  از  پس  که  بود  شرايط  اين  دودمانی  ۱۵۴۸در  بحران   ،

و   يافت  ادامه  مواجه شد. حمالت خارجی  مناسبی  وارث  فقدان  با  دولت  و  گرفت  شکل 

ج و مرج همچنین باعث جنگ داخلی شد و . هررخ دادمیان نجیب زادگان جنگ قدرت  

اشغال   دو  و  وحشتناک  قحطی  دچار  کشور  بردند.  سالح  به  دست  مقامات  علیه  دهقانان 

  ۱۶۱۳نجیب زادگان بر روسیه حکم می راندند و تا  توسط لهستانی ها و لیتوانیايی ها شد.  

ی  ز فشارها حاکم مشروعی پديدار نشد. نظام موجود در مسکو در برابر مجموعه مشابهی ا

ـ حمالت خارجی همراه با ضعف داخلی ـ آسیب پذير نشان داد.    خنثی کننده نظام سابق

با   بار کشور در قیاس  اين  بسیار سريع تر احیاء شد که  ]دوره[  اما   پس از حمله مغول ها 

بود.  گرفته  شکل  قبل  از  متمرکز  دولت  حامی  طبقات  که  بود  دلیل  اين  به  زيادی  حد  تا 

، شهرنشینان و فرماندهان نظامی طرفدار دولت با حمايت کلیسا، جهت ايجاد  دهقانان، تجار

ارتش جديدی به منظور مقاومت در برابر مهاجمان خارجی بسیج شدند. پس از آزادسازی  

 
1. Polish - Lithuanian Commonwealth 

2. Eternal Peace Treaty (Perpetual Peace) / Ве́чный мир 
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کشور، روسیه ای ها سلسله حاکم جديدی را برگزيدند ـ رومانوف ها. نظام يکه ساالرانه  

 جديدی در شرف پديدار شدن بود. 

 (1613ـ  1853ساالری مدرن و رشد آن )یکه 

به متمرکزسازی دولت، ارتش و مديريت ـ    اصرارنیروهای از پیش شناسايی شده مدرنیته ـ  

  یروسیه را در مسیر ابداع نهادهايی طراحی شده توسط شاهزادگان مسکو پیش برد. فشارها 

ادامه   جز  راهی  روسیه  برای  مدرن  جنگاوری  و عصر  ها  اروپايی  به  داسیاسی  تقويت  دن 

نگذاشت.   باقی  نخبگان  گروه های  و  اجتماعی  ساير طبقات  تضعیف  بهای  به  تزار  قدرت 

اقتصادی کشور   احیای  ای متمرکز می شد در  فزاينده  به طور  واقع شد.  نیز  نظام که  مفید 

زيادی   حد  تا  سبب روسیه  و  عدم    به  اصناف  برداشتن  ]همچنین[  وجود  در  دولت  توان 

ری، بهره برداری از منابع سیبری و متمرکز کردن نیروی کار در  محدوديت های تجار شه

باعث    (۱۴)از دوره مشکالت خارج شد.  ۱۶۳۰اطراف مسکو، در   امحای  اين متمرکزسازی 

و  »کنترل  اين  از  برخی  اگرچه  نشد.  تزار  قدرت  بر  موجود  رسمی  غیر  های  محدوديت 

تو و  شدند  حفظ  موارد  ساير  بودند،  شده  تضعیف  ها«  مثال،  موازنه  عنوان  به  يافتند.  سعه 

ايشان،   انتظارات  تأمین  های  شیوه  يادگیری  طريق  از  خود  مسلمان  اتباع  با  روسیه  دولت 

رابطه ويژه ای برقرار کرد. در مجموع، پايان هرج و مرج به نظام سیاسی جديد جان داد. 

ع کرد ـ  نظام که بر مبنای نهادهای مسکويی برپا شده بود، ويژگی های کیفی جديدی ابدا

 ايدئولوژی وفاداری به دولت و امپراتوری و پرداخت به توسعه طلبی ژئوپلیتیکی منطقه ای.

هنوز دودمانی بود ـ نامزدی و سپس تاجگذاری تزار  و انتخاب آن  رهبری نظام جديد  

)سابور   طبق مجمعی  توسط  میخائیل،  رومانوف،  اولین  خونی.  زادگان، ۱روابط  نجیب  از   )

بازرگ و  موازات  روحانیون  به  بودند.  روسیه  مختلف  مناطق  نماينده  که  شد  برگزيده  انان 

تزار، سابور استقالل خود را از دست داد و فقط در مواقع خاص به دستور  ثت  بیت قدرت 

را   روسیه  تمام  امپراتور  عنوان  کبیر،  پتر  رومانوف،  چهارمین  داد.  می  جلسه  تشکیل  تزار 

ارتقاء    ی کند و روسیه را به جايگاه قدرت حاکم  برگزيد تا پیروزی خود را بر سوئد تثبیت

 
1. Собо́р (sobor) 



 59 ■  و رشد یدایش پ

از   دودمانی  نظام  بالقوه   ويژگی دهد.  طور  به  و  بود  برخوردار  بودن  بینی  پیش  قابل  غیر 

نايب السلطنه ها همواره خواهان واگذاری قدرت به وارثان مشروع خود    مستعد بحران بود.

ه رقابت  داشت،  وجود  وارث  يک  از  بیش  که  زمانی  در  قدرت  نبودند.  برای  زيادی   ای 

درمی گرفت. قدرت پتر اول توسط سوفیا، خواهر ناتنی وی به چالش کشیده شد. کاترين  

پاول کرد.  را عزل  پتر سوم  قتل    ۱کبیر شوهر خود  به  افرادی  توطئه  طريق  از  کاترين  پسر 

 رسید که خواهان به قدرت رسیدن آلکساندر، پسر پاول، بودند.

در عصر   نوف با مسکويی در ارائه هويت ملی جديد بود.تفاوت مهم نظام روما  اولین

دولت های حاکم اروپايی که به طور فزاينده ای سکوالر می شدند، پتر کبیر از ايدئولوژی  

را   دولت  به  وفاداری  يا  دولتی  پرستی  میهن  ايدئولوژی  و  کشید  دست  سوم  روم  مذهبی 

ی آمد، دين میع قدرت ملی درمتج  شکلبه موازات اين که سیاست در اروپا به  تحمیل کرد. 

به طور فزاينده ای تابع مالحظات دولت می شد. اروپا با ايجاد محیط ويژه ای که حاکمان  

جايگاه   روسیه  تفکر  در  کردند،  می  دفاع  خود  های  ارزش  ترين  اصلی  از  آن  در  روسیه 

ايده های ملی مختلف از طريق ترويج  پیدا کرد. جانشینان پتر  ا،  برجسته ای  رتباط  توسعه 

از طريق  تالش کرد    ۱۹ادامه دادند. به عنوان مثال، نیکالی اول در قرن    را   دولت ـ جامعه

ب  هدايت  ارتدوکس  هشهروندان  مذهب  و  تزار  از  مردمی  ايجاد  حمايت  رسمی«  »ملیتی   ،

 ( ۱۵).کند

يافت.   ای  ويژه  اهمیت  پادشاه  به  وفاداری  و  شهروندی  ايجاد  امپراتوری،  گسترش  با 

روسیه ديگر به سرزمین های مسیحی ارتدوکس محدود نمی شد. روسیه    گسترش مرزهای 

 به طور خاص سرزمین های جنوبی در آسیای میانه و قفقاز را که شامل اکثريت مسلمان 

با افزايش چالش ها درخصوص ادغام گروه هايی که از نظر فرهنگی  می شد الحاق کرد.  

عنوان   به  دولت  به  وفاداری  مفهوم  بودند،  شد. متنوع  واقع  مفید  فرآيند  اين  در  نهاد  يک 

حمايت از آن دسته  و از طريق    از زمان کاترين کبیربا اسالم،  امپراتوری روسیه  روابط ويژه  

تبعیت از دستورات کلی امپراتوری بودند و حتی    مايل بهکه    ی انجام شد از مقامات مسلمان

 ( ۱۶).داوری می کردندای میانه ه تا آسیترود ولگا گرف ]محدوده[ مسلمانان از بیندر دعاوی 
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نهادهای داخلی روسیه از نهادهای اروپايی متمايز ماندند و بیشتر در مسیر از بین بردن 

اروپا،   زمان سکوالر شدن  در  کردند.  دولت حرکت  از  مستقلِ خارج  منابع قدرت سیاسی 

بود.   کرده  قانونی  را  رعیتی  نظام  در  روسیه  شدن  قانونی  بدهی    به  واکنشدر    ۱۶۴۹اين 

انباشته شده دهقانان به نجیب زادگان و محدوديت های دولتی برای مهاجرت آزادانه انجام  

ها  (۱7)شد. آزادی  ]تضمین[  برای  خود  سنتی  مسئولیت  از  روسیه  تزارهای  رفاه  اگرچه   و 

دادند. فقر و    را همچنان افزايش  مالیات مردم  میزانرعايای خود اگاه بودند، اما با اين حال  

ندگی اقتصادی نسبی حداق از دو نظر به کار می آمد: دولت قادر به درهم شکستن عقب ما

مخالفت نجیب زادگان و تحمیل نظام دستوری سربازگیری طوالنی مدت می شد. پتر کبیر  

مردان  پیوستن    ،که مصمم به رفع تمام محدوديت های مرتبط با بسیج نظامی بود، در ادامه

صو  ۵۰ير  ز به  را  روسیه  در  کرد.سال  ممنوع  ها  که    معه  بود  اين  نظامی  نظر  از  آن  دلیل 

  ( ۱۸)«.، قدرتمند بود»عقب مانده« بود  به همان اندازه که طبق استانداردهای اروپايی، روسیه  »

مذاکرات پیچیده ای میان   تا حدی به دلیل لزوممتمرکز شدن دولت    ،بر خالف آن در اروپا

 ( ۱۹).گیر نبود، فراپادشاهان، بازرگانان و لردهای فئودال 

کلیسا و  زادگان  تحمیل  نیز    نجیب  از  پس  بودند.  خود  استقالل  رفتن  بین  از  شاهد 

، نجیب زادگان ديگر قادر به مخالفت با تالش دولت برای  توسط پتر  جدول سلسله مراتب

کسب   به  مجبور  خود  وراثتی  حقوق  شدن  مدعی  جای  به  ها  آن  نبودند.  متمرکزسازی 

دولت بودند. پتر عالوه بر ايجاد جدول سلسله مراتب، دومای  جايگاه از طريق خدمت به  

ا کارکردهای مقننه، اجرايی  بويارها را منحل کرد و سنای ده عضوه را جايگزين آن نمود. سن

جايگاه کلیسا  ی را با هم ترکیب می کرد، اما به طور مستقیم به امپراتور وابسته بود.  و قضاي

تحو از  يکی  شد.  کشیده  چالش  به  کهنیز  داد  رخ  اول  آلکسی  زمان  در  مهم  بسیار     الت 

کردن   خنثی  منظور  نیکون  بلندپروبه  پاتريارک  بود.  کرده  اقدام  نیکون  پاتريارک  های  ازی 

دنبال   به  اما  بود،  داده  پیشنهاد  يونانی  های  آيین  از  تبعیت  منظور  به  کلیسا  در  را  تغییراتی 

اين   حکوبلندپرواحیای  پشت  نیروی  که  بود  قديمی  دهنده[ ازی  مشروعیت  ]و  تزار  مت 

تغییرات در کلیسا موافقت کرد، اما مداخله نیکون در دولت را نپذيرفت.   با  باشد. آلکسی 
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را   کلیسا  نقش  و  کرد  حذف  را  پاتريارک  جايگاه  آلکسی،  پسر  پتر،  سطحسپس  يک    تا 

دس  شورای مق   ]تحت عنوان[  به جای پاتريارک، شورايی از ده روحانی  تنزل داد.وزارتخانه  

 .فعالیت کردتشکیل شد و در همان ساختمان سنای دولتی 

قدرت،  متمرکزسازی  وجود  محدوديت    با  روسیه  جديد  ساالری  اطالعاتی    هایيکه 

مهم سنتی قدرت تزار را حفظ کرد. اگرچه نهادهايی از قبیل کلیسا، سنا، مشاوران، حاکمان  

  واسطه های]اما[ در نقش    محلی و ملیت ها توان وتو کردن تصمیمات حاکم را نداشتند،

بنابراين يکه ساالر   به ديدگاه های متنوعی  ضروری میان دولت و جامعه عمل می کردند. 

عمل کند. هنگامی که دولت    آن ها  طبقدسترسی داشت و در صورت تمايل می توانست  

فشار کرد  می  زمینه  احساس  شدهبقاء    در  خود    تمام  وفادار  خدمتگزاران  به  اغلب  بود، 

که  امتیاز  کبیر  کاترين  و  الیزابت  مثال،  عنوان  به  کرد.  می  آغاز  را  و اصالحاتی  داد   اتی می 

به   ۱۸در طول بخش اعظم قرن   الیزابت  حکومت کردند، نجیب زادگان را تقويت کردند. 

نجیب زادگان اجازه داد که خدمت خود را به دولت کاهش دهند در حالی که کاترين کبیر  

به تبديل سنا به قدرتی    ۱۹را لغو کرد. آلکساندر اول در قرن  خدمت نظامی اجباری آن ها  

برآمد.   قانونگذاری  قدرت  دارای  پارلمانی  ايجاد  صدد  در  و  پرداخت  اصالحات  اجرايی 

نهادهای   ايجاد  و  آزادسازی رعايا، کاهش سانسور دولتی  بود و  تر  آلکساندر دوم گسترده 

مت نظام  بنابراين  شد.  می  شامل  را  محلی  بین خودگردان  از  تعادل  اما  شد،  می   مرکز 

تزار نمی توانست با اتکاء بر نهادهای قدرت موجود بر اين کشور بسیار پیچیده  نمی رفت.  

 کنترل کاملی اعمال کند و فقط هنگامی مداخله می کرد که ضرورت داشت. 

پترزبورگ  سن  ساالری  قدرتمند    ۱يکه  تهديدات  به  پاسخ  در  قبلی  های  نظام  مانند 

ل يافت. روسیه عالوه بر اصرار بر استقالل فرهنگی خود از زمان رد پیشنهاد  خارجی تکام

ژئوپلیتیکی   نظر  از  که  روسیه  بود.  استقالل  خواهان  شرقی،  روم  امپراتوری  به   پیوستن 

عین   در  خود  سیاسی  استقالل  و  ثبات  بی  مرزهای  از  دفاع  فکر  در  همواره  بود  ثبات  بی 

للی به عنوان قدرتی بزرگ بود. استقالل سیاسی  تالش برای کسب و حفظ شهرت بین الم

 
1. St. Petersburg / Санкт-Петербу́рг 
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به يکی از اهداف دائمی روسیه تبديل شده است و مفهوم استقالل الهامی برای بسیاری از  

باعث می شد که  آثار مکتوب روسی درباره ژئوپلیتیک بوده است. همین منطق جغرافیايی  

به قدرت بزرگی تبديل  روسیه به منظور حفظ خود در بحبوحه فشارهای خارجی قدرتمند،  

اما   ديگربلندپروشود.  جديد  نظام  طلبانه    اول   وهله  در  ازی  توسعه  رفتار  نبود.   دفاعی 

اروپايی برای گسترش  ،قدرت های  بلکه تالش  مرزهای خود  تأمین  به  فقط  نه  را     روسیه 

شامل يکپارچه کردن سرزمین هايی ترغیب می کرد که از نظر تاريخی روس ها در    آن ها،

اکن نبودند. متفکران روسیه که تا حدی تحت تأثیر واقعیات محلی و تا حدی اقدامات  آن س

بو ها  جغرافیا«  د،دناروپايی  ناپذير  اجتناب  »منطق  که    (۲۰)به  داشتند  کشور  اعتقاد  گسترش 

کرد.   می  تجويز  طبیعی«  »مرزهای  آوردن  دست  به  طريق  از  مختلف  جهات  در  را  ايشان 

ژئ  مالحظات  بر  عالوه  دولت  روسیه  از  خارج  که  کیشانی  هم  زندگی  قبال  در  وپلیتیکی، 

مسئولیت   احساس  کردند  می  زندگی  عثمانی،  امپراتوری  درون  خاص  طور  به  روسیه، 

 داشت. 

حاکمان روسیه که بر اساس اين تفکر عمل می کردند، به دنبال ايجاد سلطه منطقه ای  

رل بر آسیا، آمريکای التین و و نه جهانی بودند. بر خالف قدرت های اروپايی که برای کنت 

ازی های روسیه به سلطه بر سرزمین های پهناور اوراسیا از  بلندپروآفريقا تالش می کردند،  

بالکان   ۱شرق دور بود. روسیه    ۲تا  به  ايجاد مرز    پس ازو اروپای شرقی محدود  در غرب، 

که تا حدی  جنگ های متعددی با ترکیه کرد  ۱۹و   ۱۸جنوب رو آورد. در سراسر قرن های 

يک  از  بیش  ـ  بود  ترکیه  امپراتوری  درون  مسیحی  ها  میلیون  از حقوق  خاطر حفاظت  به 

با تالش های پتر و جانشینان وی    ۱۸سوم جمعیت آن. رقابت با امپراتوری عثمانی در قرن  

بر دريای سیاه، به طور ويژه ای تشديد   تأمین کنترل  بالکان و  برای حفاظت از اسالوهای 

دريای سیاه را به دست آورد.    ۳ترکیه را شکست داد و با پیمان بلگراد   ۱7۳۹ر  شد. روسیه د

کنترل    ۶و اودسا   ۵، کريمه۴دو جنگ موفق ديگر با ترکیه کرد و بر نواحی آزوف  کبیرکاترين  

 
1. Far East / Дальний Восток 
2. Balkans 
3. Treaty of Belgrade 
4. Azov / Азoв 
5. Crimea / Крым 
6. Odessa / Оде́сса 
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هنگامی    ۱۹بیشتری به دست آورد. سیاست حفاظت از »برداران« اسالو ـ ارتدوکس در قرن  

تر با  روسیه  که  يافت  حتی  ادامه  و  جنگید  يونان  استقالل  سر  بر  الحمايگی کیه    تحت 

دانوبی  های  استان  در  ارتدوکس  واالچیا  ۱مسیحیان  و  آورد  ۲مولداوی  دست  به  جنگ  .  را 

کريمه نیز تا حد زيادی به منظور حفاظت از مسیحیان ارتدوکس و حفظ کنترل روسیه بر  

جسورانه  ست به سیاست های  دريای سیاه انجام شد. روسیه پس از بهبود يافتن از اين شک

قرن   آخر  دهه  بازگشت. سه  آسیا  و  بالکان  بخش    ۱۹در  در  روسیه  موفق  گسترش  شاهد 

سلطه    برای ۳اعظم آسیای میانه و قفقاز از طريق خنثی کردن بلندپروازی های بريتانیا و ايران 

 بر منطقه بود.

ق در  ها  لیتوانیايی  و  های  لهستانی  از  روسیه  خارجی  دشمنان   به    ۱7رن  ترکیب 

؛ فرانسوی ها، بريتانیايی ها و عثمانی ها در  ۱۸و عثمانی ها در قرن    ی ها، اتريشی هادسوئ 

آلمانی ها در قرن    ۱۹قرن   تغییر کرد. اجتناب از منازعه مسلحانه مطرح   ۲۰و ژاپنی ها و 

بود:  و وحشیانه  »ساده  بزرگ،  باشگاه قدرت های  در  قوانین حضور  از  بسیاری  زيرا  نبود 

روسیه   (۲۱)را در جنگ شکست داد«.  ]قدرتی بزرگ[  بايد يک عضو فعلی  کسب کردنی  برا

جهان   بر  اروپا  سلطه  آغاز  از  بود،  مانده  عقب  اقتصادی  نظر  از  قدرت  که  به  بود  مجبور 

 بزرگی تبديل شود و واقعیات نظامی گری را بپذيرد. 

سیه از زمان پتر  اين مالحظات رقابت بین المللی به توضیح رشد کلی نظام سیاسی رو

گیری[  ]شکل  در  پتر  دانستن  مسئول  برای  گرايانه  غرب  اقدامات  کنند.  می  کمک  کبیر 

  ، متفکران مذهبینهادهای اصلی و ترقی اين نظام کافی نیست. منتقدان پتر عبارت بودند از  

پ  کهن  مؤمنیناز   تا  چایو گرفته  نظیر    و  ۴دايف آتر  افرادی  همچنین  و  اولیه  اسالوگرايان 

مورخنیکال کارامزين  از  ی  دسته  آن  روسی    که  سنن  و  داشتندآداب  می  گرامی    باکه    را 

ساختار رقابتی روابط بین الملل و نه فقط شخصیت پتر،  اما  .  ه بودنوسازی تزار از بین رفت

 
1. Danubian 
2. Walachia 

، بخش هايی از ايران را از طريق دو عهدنامه گلستان و  ۱۸۲۶ـ    ۱۸۲۸و    ۱۸۰۴ـ    ۱۸۱۳روسیه طی دو جنگ در    .۱
پ کرد.  الحاق  به خاک خود  در  ترکمانچای  کشور  دو  نیز  آن  از  ايران(،    ۱۶۵۱ـ    ۱۶۵۳یش   ۱7۲۲ـ    ۱7۲۳)پیروزی 

 )فاقد طرف پیروز( با يکديگر نبرد کرده بودند.  ۱7۹۶)پیروزی روسیه( و 

4. Pyotr Chaadayev / Пётр Чаада́ев 
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. نقش تزار در واقع بسیار بزرگ  حرکت دادروسیه را به مسیر نظامی گری و نوسازی دولتی 

حفاظت از حاکمیت دولت در محیط درخصوص  از پیش موجود    ضرورتِبود، با اين حال  

فوق العاده بی ثبات را تقويت کرد. بدون پتر يا شخصی شبیه او بر تخت پادشاهی،    خارجیِ

روسیه به عنوان دولت مستقلی دوام نیاورد. اين کشور پیش و پس از پتر مجبور  ممکن بود  

بپردازد  خارج  از  شده  وارد  نظامی  فشارهای  به  را    بود  تزارها  که  بود  فشارها  همین   و 

های   گروه  ساير  خودمختاری  کردن  محدود  از طريق  خود  قدرت  بیشتر  هرچه  تحکیم  به 

بیشتر متفکران روسیه به طور فزاينده ای تصمیمات دشوار   ۱۹از قرن اجتماعی ترغیب کرد. 

ان مذهبی  گرفته شده توسط پتر را پذيرا شدند. غرب گرايان، سوسیالیست ها و حتی متفکر

ف، به تزار، شخصیت برجسته روسیه، به عنوان شخصی الزم برای  والويا از قبیل والديمیر س

اوراسیاگراي دادند.  اعتبار  کشور  پتر  یتوسعه  غرب  طرفدار  سوگیری  با  ديگر،  مکتبی   ،

نبرد.   سؤال  زير  را  داخل  در  قدرت  تمرکز  اصل  اما  داشت،  گئورگی  اختالف  گفته  به 

بقای ملی    بايد به منظورری و نظام رعیتی بهايی بود که مردم روسیه  »يکه ساال   ۱ورنادسکی 

 ( ۲۲)می پرداختند«.

بیشتر دوام آورد که نظام جديد به اين دلیل از نظام مسکويی  تا حد زيادی   ،نظام پتر 

زيرا   دهد  پاسخ  خارج  از  فزاينده  فشارهای  به  بود  قادر  روسیه  کرد.  رشد   متمرکزتر 

داشته باشد، فناوری نظامی مورد نیاز را به عاريه بگیرد و به میزان  می توانست درآمد کافی  

الزم سرباز بگیرد. جانشینان پتر نمی توانستند به طور اساسی از الگوی ايجاد شده منحرف  

گرفته تا اصالحات    ۲شوند. پروژه های اصالحی آن ها ـ از ايده های میخائیل اسپرانسکی 

اک  ۳بزرگ  مانیفست  به اصل    ۱۹۰۵تبر  آلکساندر دوم و  که  فقط در صورتی  نیکالی دوم ـ 

شدند.   می  موفق  گذاشتند  می  احترام  متمرکز،  قدرت  ]يعنی[  ساالری،  يکه  نظام   محوری 

به محض اين که اين اصول با تهديد مواجه می شدند تزارها از نیات اصالح طلبانه اصلی  

 دست می کشیدند. خود 

 
1. George Vernadsky / Гео́ргий Верна́дский 

2. Great Reforms / Вели́кие Рефо́рмы 

3. Mikhail Speranski / Михаи́л Спера́нский 
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]در زمان جلوس[  الح طلبانه به محافظه کارانه  ديدگاه اص  تغییر مسیرِنمونه ای از اين  

به قدرت رسید که    بر اروپايی  لیبرالی  به عنوان  تزار  اول است.  آلکساندر  پادشاهی،  تخت 

فريدريک سزار او  استاد  توسط  وی  سیاسی  های  هارپ   دو  ديدگاه  تحت    ۱ال  و  سوئیسی 

اصالحات داخلی، گسترده  بود. نقشه آلکساندر برای  شکل گرفته تأثیر تجربه انقالبی فرانسه 

بود و آزادسازی رعايا و تغییرات در نظام های اجرايی و آموزشی و قانون اساسی را شامل  

شد.   و  تزار  می  داشت  تصور  در  را  لیبرال  اروپايی  نظم  گیری  شکل  خارج،  با  رابطه  در 

ی  مبنايی براخواهان پیمان صلح جديدی پس از پايان جنگ های ناپلئونی بود که در حکم »

پیش از استفاده از  ملزم می کرد که  را    آن ها  « می شد وروابط متقابل دولت های اروپايی

میانجی گری ابزارهای  علیه    ،تمام  تا  داد  را می  اين قدرت  و  نکنند  آغاز  را  جنگ ديگری 

کنند. اقدام  پیمان  را  اما    (۲۳)ناقضان  وی  لیبرال  سکوالر  ديدگاه  آلکساندر  جنگی   تجربه 

و متحول کرد. هنگامی که ناپلئون مسکو را اشغال کرد و محبوبیت تزار در  به چالش کشید  

پايین ترين سطح قرار گرفت، آلکساندر به دين رجوع کرد. او از ايده های انقالبی فرانسوی  

برای سرکوب رژيم های انقالبی    ۲وحشت فزاينده ای داشت و بعدها تأسیس اتحاد مقدس 

در پروس،    ۴ويلهلم ]دوم[   شدر اتريش و فريدري   ۳ار مترنیخ را در کن   آن ها   را پیشنهاد داد و

 تهديد اصلی اروپا دانست.

نه   او  کرد.  اقدام  اساس  بر همین  اول،  آلکساندر  برادر  اول  شورش های    تنهانیکالی 

کرد   سرکوب  را  دهه    بابلکه  داخلی  گرايانه  ملی  های  انقالب  سرکوب  در    ۱۸۴۰رهبری 

با افزايش واگرايی ارزشی روسیه و اروپای لیبرال، رقابت  .  د ملقب ش  ۵ژاندارم اروپا   بهاروپا  

در تحکیم يکه ساالری روسیه به طور مجدد نقش ايفاء کرد.    ،بین المللی]در سطح[  قدرت  

به دنبال به چالش کشیدن جايگاه    ۶بريتانیا و فرانسه از نظام وين  نبودند و هر يک  راضی 

 
1. Frédéric-César de La Harpe 

2. Holy Alliance / Свяще́нный Cою́зъ 

3. Metternich 

4. Friedrich Wilhelm II 

5. Gendarme of Europe 

6. Vienna system: ( نیز شناخته می شود۱۸۱۴ـ  ۱۸۱۵اولین مرحله کنسرت اروپا که به نام کنگره اروپا ) .  
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بودند. قدرت های اروپايی با اصرار بر اين    قدرت بزرگ  مقامروسیه به عنوان رقیبی برای  

در بالکان   آن که روسیه بیش از اندازه »بربر« و »يکه ساالر« بود، خواهان از بین بردن نفوذ  

روسیه پس از شکست،    بودند. اين رقابت بین المللی به دلیل اصلی جنگ کريمه تبديل شد.

برای    ،بتی بودن قابلیت نظامی دولتايده اصالح نظام را احیاء کرد. مانند گذشته، حفظ رقا

 اصالحات حائز اهمیت بود. ديدگاه های دنبال کننده
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