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Abstract 

Introduction: The subject of the current research is to investigate the factors 

affecting the policy of the Russian government towards Islamic trends in 

Russia as a group of important minorities in this country between 1991 and 

2011. One of the basic issues in multi-ethnic and multicultural societies such 

as Russia is the method of government policy and its management in dealing 

with ethnic groups and the culture of minorities. Political management in 

multicultural countries requires its own abilities, often each country uses its 

own unique policies and it may be challenging to write a single version for 

all countries. On the other hand, various political, social, historical, 

economic, etc. causes lead them to the political methods that govern them. 

The multicultural social structure among Western liberal democracies has 

somehow led to policies that increase the government's capacity to deal 

effectively and efficiently with ethnic and cultural pluralism within its 

sovereign borders. However, it is essential to note that policy-making in non-

democratic systems such as Russia, which have a multicultural social 

structure and authoritarian political structure, has been different from the 

policies of democratic societies.   

Research Question: Why has the Russian government's policy towards 

the Islamic currents in this country fluctuated between control, 

confrontation, and interaction? 
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Research Hypothesis: It is hypothesized that the central government of 

Russia's policy toward Islamic currents due to some internal factors such as 

the nature of the hybrid authoritarian political system as well as some 

external factors such as the developments in the Islamic world and the 

emergence of groups including Taliban, al-Qaeda and ISIS and its security 

effects on countries such as Russia, which have significant Muslim 

populations, have fluctuated mainly in the form of control, confrontation, 

and interaction. 

Methodology (and theoretical framework if there are): The method of this 

research is qualitative with a descriptive-analytical approach, and as test 

theory research, the description in this research is done using models and 

theories. The analysis uses the model called "Instrumental multiculturalism 

in hybrid authoritarian regimes." In this model, multiculturalism in a state 

that possesses both authoritarian and democratic elements is often 

instrumental and does not necessarily inherent in the acceptance of this 

concept and is used as a tool in the hands of the government to maintain 

cohesion and survival. In hybrid authoritarian regimes that are multicultural, 

they use multiculturalism as a tool to achieve their various goals. This means 

that, on the one hand, accepting the multicultural nature of society 

recognizes the rights of minorities and allows them to operate in the political 

and social spheres. 

On the other hand, relying on its authoritarian nature, it demands the 

complete loyalty of these groups. In this model, governments do not always 

adhere to the main features of multiculturalism, such as equality, social 

justice, self-government and minority rights and other liberal aspects of this 

theory. They remain within the core components of the concept of 

multiculturalism only as long as the interests, security, and survival of states 

are not threatened. Suppose that minorities deviate from the circuit of loyalty 

to the state. In that case, the authoritarian nature of the state is manifested 

and some policies of confrontation, exclusion and marginalization or strict 

control and supervision of the granted democracy emerge. In explaining this 

model, it should be said that the concept of multiculturalism with ethnic and 

cultural diversity in a single political society has been accepted as a reality 

both in terms of positive effects and despite some security threats. 

The process of this research was such that the theories of 

multiculturalism and authoritarianism were studied with a comparative 

approach, and their main and most prominent features were identified. Then, 

the components and assumptions of multiculturalism and authoritarianism in 

Russia were examined and the data obtained from this study led to the 

formation of the model "instrumental multiculturalism in hybrid 
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authoritarian regimes". Based on this, the article was analyzed about the 

fluctuations of the government's policy towards Islamic movements. 

Results and Discussion: Russia's hybrid authoritarian political system is a 

context that intentionally or unintentionally creates an atmosphere of control 

or instrumentalism of authoritarian or democratic elements in domestic and 

foreign politics. In other words, the government does not follow a single 

policy toward different Islamic currents. Instead, various policies based on 

interaction and tolerance are proposed in line with the interactive policies of 

the government and what is referred to as the right of self-government and 

the policies of control or confrontation. In addition, by adopting three 

parallel policies, the Russian government has pursued the policy of 

recognizing Islamic currents as the dominant intellectual current of a 

significant group of Muslims in this country. 

Conclusion: The findings of the research show that firstly, the 

government's policies towards Islamic currents have both internal and 

external dimensions. Secondly, the government does not follow a single 

policy towards the Tatar and North Caucasus Islamic currents. Based on 

what the model of "instrumental multiculturalism in hybrid authoritarian 

regimes" showed, the government's policy towards the Tatar movement is 

based on interaction and tolerance, and in this regard, it follows the model of 

recognizing cultural differences. On the other hand, although the North 

Caucasus movement was able to gain independent power in the 

administration of internal and especially military affairs compared to the 

Tatar movement, it is witnessing more controlling or confrontational policies 

of the central government. By conducting a study based on the mentioned 

model, it was concluded that the first policy of the Russian government is 

interaction and tolerance with Islamic currents. Parallel to that, the policy of 

confrontation and strong control over radical and independence-seeking 

currents and the third policy is political participation and instrumental use of 

Islamic currents. 

Keywords: Russia, Russian Islamic Currents, Instrumental Multiculturalism, 

Control, Confrontation, Interaction. 
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 هاي اسالمی روسی عوامل مؤثر بر سياست دولت روسيه در برابر جریان

 1اميرمحمد حاجی یوسفی
 ای و جهانی، دانشکدۀ  اقتصاد و علوم سیاسی، الملل، گروه سیاست منطقه دانشیار علوم سیاسی و روابط بین

 دانشگاه شهید بهشتی 

 سميه پسندیده

 دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی، ای و جهانی،نطقهالملل، گروه سیاست م دانشجوی دکتری روابط بین
 دانشگاه شهید بهشتی

 (۱۴/۰6/۱۴۰۱تاریخ پذیرش ۲۳/۱۱/۱۴۰۰:تاریخ دریافت:)

 چکيده

های اسالمی روسی  موضوع این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر سیاست دولت روسیه در برابر جریان
است. در این نوشتار  ۲۰۲۱تا  ۱۹۹۱های  سال های با اهمیت در این کشور در عنوان گروهی از اقلیت به
های اسالمی در این  نبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سیاست دولت روسیه در برابر جریاند به

شود که سیاست  میان کنترل، تقابل و تعامل در نوسان بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می کشور
دلیل برخی عوامل داخلی مانند ماهیت نظام سیاسی  می بههای اسال دولت مرکزی روسیه در قبال جریان

اقتدارگرای هیبریدی و برخی عوامل خارجی مانند تحوالت جهان اسالم از جمله برآمدن طالبان، 
القاعده و داعش و تأثیرهای امنیتی آن بر کشورهایی مانند روسیه که جمعیت قابل توجه مسلمان دارند، 

های کیفی  تعامل در نوسان بوده است. روش این پژوهش در زمرۀ پژوهش شکل کنترل، تقابل وبیشتر به
عنوان پژوهشی نظریۀ آزما با استفاده از مدل و نظریه، توصیف را  تحلیلی است و به -با رویکرد توصیفی

های اقتدارگرای هیبریدی برای انجام تحلیل گرایی ابزاری در رژیم دهیم و از مدل چندفرهنگ انجام می
های اسالمی هم  های دولت نسبت به جریان دهد که سیاست های پژوهش نشان می کنیم. یافته ه میاستفاد

های  های بیرونی قابل توجه است. همچنین دولت در برابر جریان از ابعاد و زوایای داخلی و هم از جنبه
در جهت  هایی مبتنی بر تعامل و تساهل کند و سیاست اسالمی مختلف از سیاست واحدی پیروی نمی

های  شود همچنین سیاست عنوان حق خودگردانی از آن یاد می های تعاملی دولت و آنچه به سیاست
 شود. کنترلی یا تقابلی اجرا می

گرایدی ابدزاری، دولدت روسدیه،      های اسالمی روسی، چنددفرهنگ  تعامل، تقابل، جریان واژگان اصلی: 
 کنترل.
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 مقدمه
عندوان یکدی از    یدافتن اتحداد شدوروی بده     پایدان   جهان شداهد  یافتن قرن بیستم، زمان با پایان هم

های تاریخ بود. کارشناسان، تنوع قومی و ساختار سیاسی مبتنی بدر آن را از   ترین حکومت بزرگ
تنهدا   امروز پس از فروپاشدی اتحداد شدوروی نده     .دانند جمله دالیل فروپاشی اتحاد شوروی می

اند، بلکه در گسترۀ فدراسیون  این منطقه برافراشتههای ملی خود را در  کشورهایی مستقل پرچم
گروه و اقلیت قدومی نیدز بداقی ماندد و شداید       ۱6۰عنوان وارث اصلی اتحاد شوروی  روسیه به

طلبی در خدا  ایدن کشدور بده      هنوز کسی به روشنی نتواند بگوید که داستان تجزیه و استقالل
 پایان رسیده است یا خیر.  

خطدا    ۱دراسیون روسیه است و در این کشور بدا عندوان ار ا   روسیه که نام رسمی آن ف
 8۱نفر نهمدین کشدور پرجمعیدت دنیاسدت کده حددود        ۱۴6،7۴8،5۹۰شود، با جمعیت کل  می

ترین اقلیدت قدومی ایدن     تاتارها بزرگ ۲دهند. درصد از مردم این کشور را قوم روس تشکیل می
تدرین جمعیدت    اند. اصدلی  ا تشکیل دادهکشور و بیشترین جمعیت مسلمان در میان دیگر اقوام ر

ساکن جمهدوری  « باشقیر»ساکن جمهوری تاتارستان، « تاتار»های قومی  مسلمان روسیه در گروه
« داغسدتانی »ساکن جمهوری چچن و اینگوشتیا، همچندین  « چچنی و اینگوشتیایی»باشقیرستان، 

 ساکن جمهوری داغستان هستند.
روسدیه، شدیوۀ     میتی و چنددفرهنگی مانندد جامعدۀ   یکی از مسائل اساسی در جوامع چندقو

هدا اسدت. مددیریت     های قومی و فرهنگ اقلیت سیاست دولت و مدیریت آن در تعامل با گروه
سیاسددی در چنددین کشددورهایی مهددارت و درایددت خاصددی نیدداز دارد و اغلدد  هددر کشددور از  

حددی بدرای همدۀ    سختی بتوان نسدخۀ وا  برد و شاید به فرد خود بهره می های منحصربه سیاست
کشورها نوشت. از سویی، علل و دالیل مختلف سیاسی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی، چندین  

بدرد. سداختار اجتمداعی     هدا پدیش مدی    های سیاسی حاکم در آن مشی سوی خط  کشورهایی را به
هدایی شدده    گدذاری  نوعی منجر به سیاسدت  های غربی به چندفرهنگی در میان لیبرال دموکراسی

ظرفیت دولت برای برخورد مؤثر و کارآمد با تکثر قومی و فرهنگی در داخل مرزهای  است که
هایی مانندد روسدیه    گذاری در نظام دهد. شایان توجه اینکه سیاست حاکمیتی خود را افزایش می

هدای   که از ساخت اجتماعی چندفرهنگی و ساخت سیاسی اقتدارگرا برخوردارندد بدا سیاسدت   
 ت بوده است.جوامع دموکراتیک متفاو

هدای   موضوع این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر سیاست دولدت روسدیه در برابدر جریدان    
تدا   ۱۹۹۱هدای   های با اهمیت در ایدن کشدور در سدال    عنوان گروهی از اقلیت اسالمی روسی به
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دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سیاست دولدت روسدیه در    است. در این نوشتار به ۲۰۲۱
های اسالمی در این کشور میان کنترل، تقابل و تعامدل در نوسدان بدوده اسدت؟ در      برابر جریان

هدای اسدالمی    شود که سیاست دولت مرکزی روسیه در برابر جریان پاسخ این فرضیه مطرح می
دلیل برخی عوامل داخلی مانند ماهیت نظدام سیاسدی اقتددارگرای هیبریددی و      در این کشور به

والت جهان اسالم از جملده زوال و برآمددن طالبدان، القاعدده و     برخی عوامل خارجی مانند تح
داعش و تأثیرهای امنیتی آن بر کشورهایی مانند روسیه که جمعیت قابل توجه مسدلمان دارندد،   

هدای   روش این پدژوهش از پدژوهش  شکل کنترل، تقابل و تعامل در نوسان بوده است.  بیشتر به
عنوان پژوهشی نظریه آزمدا بدا اسدتفاده از مددل و      هتحلیلی است و ب -کیفی با رویکرد توصیفی

گرایدی   از مددل چنددفرهنگ  ( و Seyed Emami, 2008: 151)دهدد   نظریه، توصیف را انجام می
بدرای تحلیدل چگدونگی و چرایدی سیاسدت دولدت        های اقتدارگرای هیبریددی  ابزاری در رژیم

 کند.های اسالمی این کشور استفاده میروسیه در برابر جریان

 پيشينۀ پژوهش
ویژه آیندۀ این کشور پهنداور جددا    توان از تاریخ تحوالت روسیه و به اسالم و مسلمانان را نمی

هدای آکادمیدک، بلکده     تنها در شکل پدژوهش  کرد. به همین دلیل، اسالم در روسیه هم اکنون نه
ل  کدرده و  سوی خود ج عنوان عامل تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی توجه و عالقۀ زیادی را به به

یکدی از مسدایلی کده     مطالعات متعددی در مورد موضوع اسالم و مسلمانان انجام شدده اسدت.  
ناپدذیری سیاسدت از    مذهبی روسیه قرار گرفت، اصل جددایی  -مورد توجه اندیشمندان سیاسی

های علمی در زمینۀ نقش اسالم  ای از مطالعات و پژوهش مذه  بود. بر همین اساس، مجموعه
نظران و  یک عامل سیاسی در روسیۀ جدید انجام شد که مورد توجه شماری از صاح عنوان  به

را نوشدته کده یکدی از    « تئولوژی انقالبدی »( مقالۀ ۱۹۹۴نخبگان این عرصه قرار گرفت. جمال )
هایی نیز در زمینۀ تدأثیر اسدالم بدر نظدام      ترین این آثار است. در همین موضوع پژوهش معرو 

شناسی سیاسی اسالم در این کشور و مطالعداتی در زمیندۀ بررسدی     امعهسیاسی روسیۀ جدید، ج
منافع دولتی و مذهبی در کشورهای اسالمی و همچنین تأثیر اسالم بر کشدورهای غربدی انجدام    

( با ۲۰۰7شناسان روسیه ماالشنکو ) ترین اسالم توان به کتا  یکی از سرشناس شده است که می
اسدالم در روسدیه    »( کتابی بدا عندوان   ۲۰۰۴شاره کرد. هانتر )ا  «۲۰۲۰در روسیه  اسالم»عنوان 
رسد هد  اصلی کتا ، تحلیدل وضدعیت    نظر می نوشتۀ است. به« های هویتی و امنیتی سیاست

کنونی اسالم و مسلمانان روسیه، ارزیابی تأثیر عامل اسالم در تحدول شدرایط داخلدی و روابدط     
عه و حکومت در روسیه و وضعیت مسدلمانان  تر جام گیری محتمل خارجی روسیه، تعیین جهت

 .در جامعه در حال دگرگونی روسیه است
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اسالم در »نوشتۀ  (۲۰۰8سیالنتیف ) کتا از دیگر آثار قابل توجه موضوع اسالم در روسیه 
ای شامل دو بخدش اصدلی اسدت کده نخسدت بده        صفحه 575است. این کتا  « معاصرروسیۀ 
ها و  بندی جریان بندی اداری، دسته نشین و تقسیم مسلمانبندی مناطق  هایی چون تقسیمموضوع
های مختلف اسالمی، مراکز، نهادها و تاریخ مسلمانان پرداختده اسدت. در بخدش دیگدر،      جنبش

پراکندگی جمعیت مسلمان در جغرافیای روسیه بررسی شده است. مصداحبه بدا اندیشدمندان و    
ی، فرهنگی و سیاسی زنددگی مسدلمانان و   رهبران مسلمان روسیه، پرداختن به جزئیات اجتماع

 ها از نقاط برجستۀ این کتا  است.   شناسی دقیق از آن ارائۀ جامعه
را در مورد نقاط عطف تاریخ اسالم در روسدیه،  « اسالم در روسیه»( کتا  ۲۰۱۲فایروز  )

اهمیت و نقش آن در دولت چندملیتی فدراسیون روسیه نوشته است. این کتا  بیشتر بده یدک   
شده دربارۀ اسالم  رجع تاریخی و جغرافیایی شباهت دارد. این کتا  نیز مانند بیشتر آثار نوشتهم

در روسیه به مباحث فلسفی، تاریخی و زندگی مسمانان در روسیه پرداخته و کمتر بده موضدوع   
عدالوه   ها توجه کرده است. به های اسالمی و دولت مرکزی و روابط حاکم میان آن روابط جریان

جندبش اسدالمی در قفقداز شدمالی: در     »( که کتا  ۲۰۰۰توان به افراد دیگری چون زلکینا ) می
را نوشدتۀ  « های صوفیان به پیشروی روسیه در قفقاز شمالی وجوی خدا و آزادی، واکنش جست

بر زندگی اجتماعی، مذهبی و سیاسدی مدردم شدمال    « صوفی نقشبندی»و با موضوع تأثیر حلقۀ 
 ها در نیمۀ نخست قرن نوزدهم اشاره کرده است. ها و داغستانی ویژۀ چچن قفقاز، به

« اسالم در روسدیه »( و کتا  او ۱۳85عشایری ) توان به در میان آثار پژوهشگران ایرانی می
فروپاشی و   اسالم در دوران اتحاد شوروی، دورۀ  اشاره کرد. عشایری در این کتا  به تاریخچۀ

ایش دیگدر اقدوام بده اسدالم و ترکید  اقدوام مسدلمان در        روسیه، وضعیت مسلمانان، دالیل گر
های مسلمانان روسیه در مورد اسدالم، پوشدش زندان، مدروری دوبداره بدر        روسیه، دیدگاه مفتی

 همچندین  قرآن پرداخته است.  ترین نسخۀ قدیم  اوضاع مسلمانان در شوروی و اطالعاتی دربارۀ
در زمینۀ اسالم در روسدیه و   «گاهی به آیندهروسیه و مسلمانان آن: ن»( کتا  ۱۳۹8آقامحمدی )

خواهد با بررسی عوامدل و شدرایط مختلدف     مسلمانان این کشور را نوشته است. آقامحمدی می
های قدومیتی، تحدوالت تداریخی، ف دای موجدود در بسدتر        در زمینۀ گسترش جمعیت، ویژگی

ز این دیدگاه بررسدی کندد.    جامعۀ روسیه و نیز شرایط دنیای معاصر، آیندۀ مسلمانان روسیه را ا
بده تداریخ اسدالم و     «اسالم و مسدلمانان قفقداز در یدک قدرن اخیدر     »در کتا   (۱۳۹8فریبایی )

مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر پرداخته و ارتباط میان این تحوالت با اوضداع مسدلمانان ایدن    
ر تحوالت فرهنگی، اجتماعی، سی -کند. او مباحث کلی، سیر تحوالت سیاسی  منطقه را بیان می

رفت از این مواندع را در پدنب بخدش بررسدی و      کارهای برون موانع جدید هویت اسالمی و راه
 تحلیل کرده است.



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   158

بررسی ادبیات پژوهش دربارۀ منابع متعددی با موضوع اسالم و فدراسیون روسیه که امکان 
بسیاری از تحلیلگران  دهد که نخست، ها در این نوشتار نیست، نشان می تک آن پرداختن به تک

های مذهبی  آل سرشناس دورۀ اتحاد شوروی مطالعات خود را به مسئلۀ توجیه ایدئولوژیک ایده
کارهدای سیاسدی اسدالم از نظددر     هدای خداپ پیددایش و توسدعۀ راه     اسدالم، شدناخت ویژگدی   

کارآمددن   هدا بدا روی   شناسی مارکسی د لنینی اختصاپ دادند. اگرچه روند ایدن پدژوهش    روش
ها و انتشدارات خدارا از    ای گرفت، بیشتر این پژوهش ل جدید پژوهشگران روس جان تازهنس

ای پژوهشگران اسالمی انجام شدد کده در  درسدتی از مفداهیم سیاسدی اسدالم        محدودۀ حرفه
های اسالمی در این کشور و  تبع آن چگونگی برخورد دولت روسیه با جریان دست نیامد و به به

الملل نیز قابل ارزیابی واقعی نیست. بنابراین ضروری است تا نقدش   بین پیامدهای آن در محیط
های اسالمی در ساختار منافع دولتی قدرت جدید روسیه شناخته شدود و بدر    انکارناپذیر جریان

اساس ماهیت، وضعیت کنونی سیاست داخلی و خارجی، گذشته و آینددۀ ایدن کشدور بررسدی     
شدده در   ها و مطالعدات انجدام   ها، مقاله آید که بیشتر کتا  دست می شود. از بررسی این منابع به

این حوزه، بیشتر رویکرد تاریخی و توصیفی داشته و در مورد تاریخ اسالم در روسدیه، هویدت   
های آمداری از وضدعیت    های دینی، پراکندگی جغرافیایی و داده اسالمی، مفاهیم فلسفی و آموزه
شناسدی   ای با رویکدرد جامعده   اند، اما کمتر مطالعه کردهنشین تحقیق  مسلمانان و نواحی مسلمان
الملدل ایدن موضدوع را مطالعده      بدین  های علدوم سیاسدی و روابدط     سیاسی و با استفاده از نظریه

 اند.  کرده

 هاي اقتدارگراي هيبریدي گرایی ابزاري در رژیم مدل چندفرهنگ
آمیدز، برابدری و    ن، تعامل مسالمتشناخت رسمیت هایی مانند به گرایی مؤلفه در نظریۀ چندفرهنگ

رانددن وجدود    حاشیه عدالت اجتماعی، حقوق خودگردانی، مشارکت و همچنین طرد، تقابل و به
های قومی در کشدورهایی کده از ف دای     تواند در توصیف چگونگی برخی سیاست دارد که می

نتقادهای مهم چندفرهنگی، چندمذهبی و چندقومیتی برخوردارند راهنمای عمل باشد. یکی از ا
به این نظریه این است که همۀ کشورهایی که از ف ای چندفرهنگی، چندمدذهبی و چنددقومی   
برخوردارنددد، لیبددرال دموکراسددی نیسددتند و سدداختار متکثددر و چندددفرهنگی را حتددی در میددان 

 وجو کرد.  توان جست کشوهایی غیردموکرات مانند روسیه نیز می
گرایدی   مختلف که بخشی از ایددئولوژی چنددفرهنگ  های فرهنگی  پایبندی صر  به ارزش

دهدد اقتددارگرایی آثدار     است تهدیدی بزرگ برای اقتددارگرایی اسدت و مطالعدات نشدان مدی     
 ,Cohrs and Stelzlکندد )  تهدیددهای اجتمداعی ناشدی از تبعدیت و تعصد  را تعددیل مدی       

کراتیک و اقتدارگرایانه و ترکی  عناصر لیبرالی، دمو ۱شدن(. بنابراین مفهوم هیبریدی2010:694

                                                           
1. Hybridization 
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هدای   هدا و شکسدت   ای بهتر و راهی مناس  برای عبور از بحث کاسدتی  تواند منجر به نتیجه می
عندوان یدک فلسدفه، خدط مشدی       گرایی به گرایی باشد. از سویی، چندفرهنگ فرضی چندفرهنگ

هدای   هدای قدومی در محدیط    عمومی و یک اصل میانجی دمدوکرات بدرای مددیریت نارضدایتی    
شدن مفاهیمی مانند گفتمان، تعامل و تفداوت   شود و به عملیاتی ارگرای پیشرفته پذیرفته میاقتد

گیدری سیاسدی    (. یدک جهدت  Dhont and Others, 2011: 527پدردازد )  در چنین محیطدی مدی  
مندد کمدی    ها است و تا به امروز، تالش نظدام هیبریدی دیدگاهی متمایز شامل ترکیبی از ترجیح

های سیاسدی خدود را ترکید      گیری قیم به این مسئله که مردم چگونه جهتبرای پرداختن مست
کنند تا به نظام سیاسی مطلو  خود برسند، انجام شدده اسدت. مشدخس اسدت کده الگوهدای       

گیدری   کردن یک جهدت مختلفی از هیبریداسیون در مناطق و کشورها وجود دارد، زیرا هیبریدی
کدردن چندبعددی اسدت، زیدرا     شدود. هیبریددی   یسیاسی چندبعدی و چندالیه در نظر گرفته مد 

گیرد و چندالیده اسدت، زیدرا     های دموکراتیک و غیردموکراتیک را در بر می گیری همیشه جهت
 (. Shin, 2014: 10های انتزاعی و عملی متفاوت است ) نوعی سیستم سیاسی است که در سطح

حاکمیدت اقتدارگرایانده    شهروندان جوامع استبدادی و پسااستبدادی بیشتر عمر خدود را در 
اند و زندگی در چنین محیطی برای مدت طوالنی، بسیاری از این شدهروندان را در رد   گذرانده

هدا   های آن کامل اقتدارگرایی یا پذیرش کامل دموکراسی سردرگم کرده است. در نتیجه، واکنش
لدی اغلد  متفداوت    های انتزاعی و فرایندهای سیاسی عم عنوان رژیم به دموکراسی و استبداد به

شدود   سازی فرهنگی مربوط می ها یا میزان دموکراسی است. با این حال، تغییر رژیم تنها به سطح
که شامل حمایت از دموکراسی و مخالفت با اقتدارگرایی در میان شدهروندان عدادی اسدت. در    

هدای   ژیدم گرایدی ابدزاری در ر   چنددفرهنگ »رفت از این مسئله مدلی با عنوان  نتیجه، برای برون
هدایی   کنیم. به این ترتی ، به مطالعۀ چگونگی و چرایی سیاسدت  ارائه می« اقتدارگرای هیبریدی

زمدان هدم    هدایی ترکیبدی اسدت کده هدم      گرفته از وضعیتی متکثر در دولدت  پردازیم که ریشه می
منطقدۀ  »عندوان یدک    هدای هیبریددی کده بده     اقتدارگرا و هم دموکرات هستند. انبدوهی از رژیدم  

یدافتن مدوا سدوم     هدای اقتددارگرا کده بدا پایدان      های لیبرال و رژیم میان دموکراسی« ریخاکست
، در جهان غیرغربی پدیدار شدند، نه تنهدا بدا یکددیگر از نظدر کیفدی      ۱۹۹۰دموکراسی در دهۀ 

هدای   هدا دموکراسدی   ایدن رژیدم   .های غربی نیز متفاوت هستند تفاوت دارند، بلکه با دموکراسی
دهندد   طدور کامدل، آگاهانده تدرجیح مدی      هایی هستند کده بده   ، بلکه رژیمشکست خورده نیستند

شخصیت مبهم خود را حفظ کنند، زیرا به این ترتی ، بازیگران اصلی رژیم ابزار مناسبی بدرای  
جای استفادۀ مسدتقیم از ابدزار سدرکو ، از     ها به هایی دولت اند. در چنین رژیم تداوم خود یافته

 Gilbert andبرندد )  شده و ابزارهای کنترلی شدید بهدره مدی   مدیریتدموکراسی بیش از اندازه 

Mohseni, 2011: 278.) 
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گرایی در دولتی که عناصر اقتدارگرایانه و عناصر دموکراتیک را در اختیدار دارد،   چندفرهنگ
عندوان ابدزاری در    بیشتر جنبۀ ابزاری داشته و ضرورتی در پذیرش ذاتی این مفهوم نیست و بده 

های اقتددارگرای هیبریددی کده     شود. در رژیم برای انسجام و بقا از آن استفاده می دست دولت
هددای مختلددف خددود از سیاسددت    مدداهیتی چندددفرهنگی دارنددد بددرای دسددتیابی بدده هددد    

کنند، به این معنا که با پذیرش ماهیت چندفرهنگی جامعده   گرایی استفادۀ ابزاری می چندفرهنگ
ها اجازۀ فعالیت در عرصدۀ سیاسدی و    میت بخشیده و به آنها رس و پذیرش آن به حقوق اقلیت

هدا   اجتماعی را داده است. همچنین با تکیه بر ماهیت اقتدارگرایانۀ خود وفاداری کامل این گروه
 کند. را طل  می

 گرایی ابزاري ( مدل چندفرهنگ1شکل

 
Source: Authors 

 هاي اسالمی در روسيهجریان

شود که عالوه بر مبدانی   معیت یا گروه اجتماعی معینی گفته میجریان در اصطالح به تشکل، ج
 ای مشخس از نوعی رفتار ویژۀ اجتماعی مدرتبط بدا آن نیدز برخدوردار باشدد      فکری و اندیشه

(Khosropanah, 2009: 9 .)توان بر اسداس سدنجه و    های فکری موجود در جوامع را می جریان
هدا، میدزان    ها و ارزش ناگونی مانند باورها، هد های گو الگوهای مختلف و با استفاده از روش

ها، روابط و دیگدر عناصدر و    گیری، چارچو  فعالیت مندی و نفع مشتر ، چگونگی شکل بهره
های فکری در این  بندی جریان بندی کرد. بر این اساس، معیار و بنیاد اصلی دسته ها دسته مایه بن

شدوند:   ی در روسیه به دو دستۀ کلی تقسیم میهای اسالم نوشتار عامل دین اسالم است. جریان
دانندد کده میدراث     اسالم سنتی که خود را وارث فرهنگ و سنت اسالمی دیرین این منطقده مدی  
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شدناخته   ۱«جویانده  اسدالم سدتیزه  »هاست و اسالم افراطی که در روسیه به نام  اجداد مسلمان آن
بیدانی، جریدان اسدالم سدنتی       مرد. بهتوان برش های خردتری را می ها جریان شود. در متن آن می

گیرد و اسالم افراطی  گرایی حاکم در جهان اسالم جای می روسیه در ف ای فکری جریان سنت
 (.Шогенов:2011 , 121-122نیز نشأت گرفته از جریان بنیادگرایی اسالمی در جهان است )

الدین، مفتی اعظدم   اااصطالح اسالم سنتی در ادبیات مسلمانان روسیه را اولین بار طلعت ت
های جدیدی مطرح کرد که ثبات روسیه و ف ای پدس   در پاسخ به واقعیت ۱۹۹۰در اوایل دهۀ 

کرد. ریشدۀ ایدن جریدان را بایدد در یدک قدرن پدیش و در میدان          از اتحاد شوروی را تهدید می
نمایانگر وجو کرد. ایدئولوژی قدیمیسم که  که بیشتر مسلمانان تاتار بودند، جست« ها قدیمیسم»

گرایدی در   های فکری سنت بینی حاکم در بیشتر جریان گرایی تاتاری است نیز مشابه جهان سنت
هدای دیندی و اخالقدی،     جهان اسالم است و معطو  به تقدیس و حفظ شکل تغییرنیافتۀ ارزش
جامعۀ تاتدار انجدام شدده      وضعیت جامعه و نهادهای اجتماعی است که در سیر تاریخی توسعۀ

در چهدار  « اسالم سدنتی »دهد که  های روسی در این موضوع نشان می حلیل معنایی متناست. ت
تدوان اسدالم روسدی     کار رفته است: در  اول از اسدالم سدنتی را مدی    در  و معنای اساسی به

دانست  در  دوم از آن اسالم عامیانه  در  سوم اسالم ملی )یا اسالم تاتاری( و در  چهدارم  
ست. همچنین جریان تصو  را باید در متن جریان اسالم سدنتی دانسدت   اسالم سنتی متعار  ا

(Прозоров, 2012: 72-74.) 
اما دومین جریان اصلی اسالمی در روسیه جریانی بدا نگدرش دیندی د سیاسدی اسدت و بدا        

شود و بیش از همه آثار و عالئدم آن را بایدد در    جویانه شناخته می عنوان اسالم افراطی یا ستیزه
عندوان خشدونت مسدلحانه بدا      گرایی اسالمی که بده  افراطوجو کرد.  قاز شمالی جستنواحی قف

« وهابیدت یدا سدلفیه )سدلفیگری(    »شود، در روسیه معموالً با اصطالح  انگیزۀ مذهبی شناخته می
هدای قفقداز شدمالی     شود. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد اسالم در جمهوری مشخس می

تر بود و اسالم نفدوذ کمتدری داشدت، امدا در     ر  قفقاز غیردینیاشکال مختلفی یافت. منطقۀ غ
تری برخدوردار   طور کامل متفاوت بود و اسالم از موقعیت قوی قسمت شرقی قفقاز وضعیت به

بود. عالوه بر جریان با نفوذ تصو  در این منطقه، شدرایط مطلدوبی بدرای احیدای اسدالمی در      
احیای اسالمی از دو جهت صدورت گرفدت: از    این ولیچچن، اینگوش و داغستان ایجاد شد. 

هدا و مراکدز    سو واعظان، روحانیون و خطیبان محلی که اکثریت تحصدیل کدرده در مدرسده    یک
دینی همین کشور بودند و از سوی دیگر جوانان محلی آموزش دیده در خاورمیانه که شروع به 

رد نظر خود از اسالم در قفقاز ها کردند. تالش این جوانان برای کاربست تفسیر مو رقابت با آن
شمالی در ت اد با سنت مذهبی محلی قرار گرفت و تا به امروز به اشدکال مختلدف ادامده دارد    

                                                           
1. Воинствующий ислам (Voinstvuyushchiy islam) 
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(Ярлыкапов, 2016:115آموزه .)  وبدویی بسدیار    کردگدان خاورمیانده رندگ    های دینی تحصدیل
کمدک   شددن در سیسدتم سیاسدی محلدی بدا      سرعت با تالش برای یکپارچده  سیاسی داشت و به

ساختارهای حزبی و برقراری ارتباط غیررسمی با نخبگان محلی شروع به نفوذ در بدنۀ قددرت  
 کرد.  

طدور معمدول از    های وهابی و سلفی جریان اسالم افراطدی کده بده    شایان توجه اینکه نسخه
ا طلبانه در منطقه داشدتند. تد   گرایانه و تجزیه شوند، تأثیر زیادی بر احساسات ملی خارا وارد می

گرای رادیکال و  جایی که جمهوری غیردینی چچن ایچکریا با گذشت زمان به یک طرح اسالم
از  ۱، دکدو عمدرا   ۲۰۰7آل برای انجام جهاد مسلح تبدیل شد. سرانجام در سدال   سرزمینی ایده

عندوان یدک    را اعالم کرد و اکنون به« امارت اسالمی قفقاز»گیری  فرماندهان میدانی چچن شکل
ها تنها از داغسدتان   ای با داعش دارد و بنابر تخمین یستی زیرزمینی همکاری گستردهشبکۀ ترور
 :Ярлыкапов, 2016هزار نفر نیرو برای جنگ روانۀ کشورهای خاورمیانده شددند )   ۲بیش از 

119.) 
گرایی سیاسی )جهادگرایی( یا رادیکالیسم  هایی را که با عنوان افراط در فرهنگ روسی گروه

بنددی کدرد. ایدن     توان در متن جریان اسدالم افراطدی دسدته    شوند، می مشخس میایدئولوژیک 
گرایی تندروی قفقاز شدمالی نقدش دارندد و بده معندای       نوعی در اجرای  طرح اسالم ها به گروه

سوی   جداشدن تدریجی این منطقه از روسیه و ایجاد یک دولت اسالمی و پیشرفت بیشتر آن به
ت. بر این اساس، مناطق مختلف ارتباط متفاوتی با این طرح دارند: نشین ولگا اس مناطق مسلمان

-چدای بالکاریدا و قدره  -عنوان  هستۀ اصلی ایدن طدرح، کابداردینو    داغستان )همراه با چچن( به
 ,Ярлыкаповشوند ) عنوان منطقۀ پیرامونی دیده می عنوان حلقۀ دوم و تاتارستان، به چرکس به

2016: 120.) 

 هاي اسالمیروسيه نسبت به جریان چگونگی سياست دولت
هدای اسدالمی    ترین جریان اسالم در روسیه تا حد زیادی با مسئلۀ قومیت درآمیخته است و مهم

تدرین   گرایی یا تاتاری و اسالم افراطی یا قفقداز شدمالی نیدز پیوسدته از مهدم      روسی یعنی سنت
راین شناخت سیاستی که در عناصر تأثیرگذار در عرصۀ داخلی و خارجی این کشور هستند. بناب

تواندد   شود برای پژوهشگران حوزۀ روسیه مدی  ها در پیش گرفته می روسیه نسبت به این جریان
گرایدی   چنددفرهنگ »اهمیت داشته باشد. در این بخش بر مبنای مدلی که استخراا شد با عنوان 

هدای   جی سیاسدت های داخلی و خدار  به ترتی  جنبه« های اقتدارگرای هیبریدی ابزاری در رژیم
کندیم و در   های اسدالمی روسدی را بررسدی مدی     تعاملی، تقابلی و کنترلی دولت در برابر جریان

 دهیم. نهایت به کمک این مدل به پرسش نوشتار پاسخ می

                                                           
1. Doku Khamatovich Umarov 
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 هاي اسالمی دولت در برابر جریان  هاي داخلی سياست الف( جنبه
در جمهدوری تاتارسدتان در    عندوان یدک جریدان سدنتی     رویکرد کلی جریان اسالمی تاتاری بده 

های غیردینی دولت و مواردی مانند ارتقای آموزش و اقتصاد لیبرال تجسم  هماهنگی با سیاست
گرایی ابدزاری در رژیدم اقتددارگرای     چندفرهنگ»گونه که مدل  یافته است. به همین دلیل، همان

ک وضدعیت  کند سیاست دولت نسبت به جریدان اسدالمی تاتداری در ید     توصیف می« هیبریدی
سوی با این سیاست، زیربندای   خاپ تعاملی قرار دارد و طرفداران محلی این جریان فکری هم

های اروپدایی پیوندد زده و جریدان تاتداری را از مدنش       مذهبی هویت تاتار را با تمدن و ارزش
کنندد. دولدت مرکدزی روسدیه در جهدت سیاسدت        صورت جدی جدا می اسالم قفقاز شمالی به

شناسدد. بدر    رسدمیت مدی   صورت کامل به دهی سیاسی به جریان تاتاری را در نقشتعاملی خود، 
هدویتی خدویش در    عناصراین اساس، جریان اسالمی تاتاری نیز هم در کالم و هم در عمل از 

کنند. در واقع ایددئولوژی اسدالم    سود خود استفاده می برقراری روابط خو  با دولت مرکزی به
یی( که بر افکار عمدومی جریدان اسدالمی تاتداری نقدش بسدته، بسدتر        یافته )اسالم اروپا اصالح

المللی ایجداد کدرده اسدت     مناسبی را برای جایابی جمهوری تاتارستان بر روی نقشۀ ملی و بین
(Marlene, 2016: 37). 

عنوان یدک واقعیدت، سدطح تحلیدل در زنددگی       گرایی به یکی از سطوح تحلیل چندفرهنگ
( و ایدن مفهدوم را در سیاسدت دولدت نسدبت بده جریدان        Ivison, 2015: 22-27روزانه است )

توان دید. در حال حاضر، اگرچه جریان اسالمی قفقاز شمالی متمرکدز   اسالمی قفقاز شمالی می
ها محددود اسدت بده     در چچن ممکن است از نظر لفظی به کرملین وفادار باشد، اختیارهای آن

گونه که تجربۀ یکدی دو دهدۀ اخیدر نشدان      شود. این گفته می« امور محلی»کنترل در آنچه به آن 
شدده میدان تعامدل،     داده است سیاست دولت در برابر این جریان اسالمی بر اسداس مددل ارائده   

کنترل و تقابل در نوسان بوده و هر اندازه طرفداران جریان اسالمی قفقدازی نسدبت بده دولدت     
یشتری نشان دهند از دولت مرکدزی  هایش وفاداری ب مرکزی و شخس والدیمیر پوتین و برنامه
 در مسکو استقالل بیشتری خواهند داشت.  

تواندد بدر    آوردن قدرت دریافت کده ارتدش روسدیه بده تنهدایی نمدی       دست پوتین پس از به
تدری نیدز    تواند به کارزار تروریستی گسدترده  تهدیدهای تروریستی غلبه کند و بحران چچن می

 لی خدود تجدیددنظر کدرد و راه تسداهل در پدیش گرفدت      تبدیل شود  بنابراین در سیاست تقاب

(Baev,2005:123). کردن یک مسیر سیاسی با هدد    او دریافت که تنها جایگزین عملی، دنبال
سازی درگیری و ایجاد پایگاه حمدایتی پشدتیبان روسدیه در چچدن      المللی سازی یا غیر بین بومی

، بازهم به این معنا نیسدت  تر هستند زرگهای ملی بخشی از جامعۀ ب است. با وجود اینکه اقلیت
هدای   که از برخی حقوق خودگردانی خویش صر  نظر کنند. در ایدن حالدت بع دی از جنبده    

شود و این سیاستی بود که آگاهانه از سوی پدوتین   های اقلیت واگذار می اختیارها بر عهدۀ گروه
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به ایدن ترتید ،   کار گرفته شد.  نشین روسیه به های اسالمی برخی مناطق مسلمان در برابر جریان
دولت با تغییر در سیاست تقابل و دادن برخی حقوق خدودگردانی پیدروان جریدان اسدالمی در     

 (.Russell, 2007: 59قفقاز شمالی را به آرامش فراخواند )
هدای اقتددارگرای هیبریددی     گرایی ابدزاری گفتدیم رژیدم    طور که در مدل چند فرهنگ همان
ی سرکو  دائمی از ابزارهای کنترلی شدید استفاده کنندد و ایدن سیاسدتی    جا دهند به ترجیح می

بود که بعد از رویداد تروریستی بسدالن دوبداره در روسدیه حداکم شدد و در نتیجدۀ آن دولدت        
مرکزی دوباره سیاستی تقابلی و مقتدارانه در پیش گرفت و تمرکز قددرت و اقتددار بده دولدت     

طدور سدنتی در فرهندگ سیاسدی      که بده « قدرت عمودی»بازگشت. این تمرکز قدرت و احیای 
ها را در تأثیر قرار داد و حددود آزادی   روسیه حاکم بود نهادهای رسمی مسلمانان و رهبران آن

جمهدور مشدخس شدد     های اصلی اسالمی توسط شخس رئدیس  و خودمختاری رهبران جریان
(Bobrovnikov, 2017: 150.) 

دولت و ارادۀ والدیمیر پدوتین بدرای غلبده بدر چدالش      طور کلی، سیاست تقابل یا کنترل  به
هدای   طلبی اقدوام مسدلمان وابسدتگی زیدادی بده اقددام       های رادیکالی اسالمی و استقالل جریان
گرانه، نیروی نظامی، تمرکز قدرت و تحمیل ساختارهای اقتددارگرای قددرت داشدت.     سرکو 

جدای کداهش پویدایی     ای بده  گرانده  هدای سدرکو    معموالً فرض بر این است کده چندین اقددام   
دهد، اما شدواهد در مدورد    رادیکالیسم، احساس بیگانگی نسبت به دولت و فشار را افزایش می

روسیه مبهم و دو پهلو است. زیرا دولت روسیه با رهبری والدیمیر پوتین توانسدت ندزد عمدوم    
شدور بازگرداندده و   مردم ادعا کند که سرانجام ثبات و امنیت قابل قبولی را بده منداطق نداآرام ک   

های اسالمی افراطی را به کنترل درآورده و شرایط را برای بازسازی فدراهم کدرده اسدت     جریان
(Dannreuther and March, 2008: 112 در نتیجه، چنین سیاسدت .)       هدایی تدا بده امدروز میدان

حتدی  خدواهی یدا    های اسالمی برجسته انتظارهای سیاسی بسیار کمتری مبنی بر استقالل جریان
« قددرت عمدودی  »خورد. رهبدران مسدلمان نیدز بدا      واگذاری قدرت بیشتر سیاسی به چشم می

هدای ملدی در برابدر     هدا بدا اولویدت    موجود هماهنگی کامدل دارندد کده مسدتلزم سدازگاری آن     
 شناختن است.   رسمیت به

یافتن روزافزون والدیمیدر پدوتین، در میدان مدردم روسدیه شدور و شدوق         زمان با قدرت هم
پرستی شدیدی شکل گرفت کده مدردم مسدلمان نیدز از آن مسدتثنی نبودندد.        گرایانه و وطن ملی

عندوان ایددئولوژی    دولت روسیه با حساسیت تمام بر ماهیت چندقومی و چندمذهبی کشور بده 
کددرد  ویددژه مسددلمانان را از سددازندگان دولددت روسددیه تلقددی مددی  رسددمی تأکیددد داشددت و بدده

(Сченснович, 2021: 10بر ای .) ،طرفدی و   هدای بدی   دولت پوتین به عمد از سیاسدت ن اساس
دولت روسیه با تکیه بر ماهیت اقتدارگرایاندۀ  توجهی دوران یلتسین به مذه ، فاصله گرفت.  بی

کرد و در صدورت خدروا از محدور مدورد      های اسالمی را طل  می خود وفاداری کامل جریان
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طل ، سیاست کنترل، تقابل یا حدذ  را در   های افراطی و استقالل تأیید دولت نسبت به جریان
 (.Идрисов, 2007) گیرد پیش می

هدای فکدری مسدتقل و مدؤثر توسدط       شناختن مسلمانان در قال  جریدان  رسمیت به  سیاست
هدای   شدک موفقیدت   رو، بدی  صورت میانده  مورد نظر این کشور بهدولت روسیه در ترویب اسالم 
رهیافدت  گرایدی،   های مدورد توجده در چنددفرهنگ    یکی از سطح خود را به همراه داشته است.

دهدی   کارگرفتن نوعی سازوکار عملی برای مشارکت و نقدش  گذارانۀ دولت به معنای به سیاست
یکدی  های مختلف است.  گذاری در عرصه گیری، تدبیرپردازی و سیاست ها در  تصمیم به اقلیت

نظریده اشداره بده مناقشدۀ     از موارد قابل توصیف از چگونگی سیاست دولت در چارچو  این 
های اسالمی تاتاری و قفقداز   های ویژۀ جریان مندی از ظرفیت روسیه و اوکراین است که با بهره

های دولت مرکزی روسدیه را پدیش بدرده و     ها هم هد  دهی دقیق به این جریان شمالی و نقش
 ,Aitamurto) کندد  های فکری را در محور پیدروی از دولدت حفدظ مدی     هم پیروان این جریان

2016:192.) 
زمانی که دولت روسیه با چالش متقاعدکردن تاتارهدای کریمده بدرای پدذیرش      ۲۰۱۴سال 
گری فرهنگدی از   رو شده بودند، وظیفۀ حساس نقش واسطه سازی کریمه روبه آمیز پیوسته صلح

ر کارگرفتن این سیاست بسدیا  دو عامل در به سوی کرملین به جریان اسالمی تاتاری واگذار شد.
محدور بدین دو گدروه مسدلمان تاتدار بدا وجدود فاصدلۀ          مهم بود: یکی تأکید بر پیوندهای خون

شددۀ جریدان    رسدمیت شدناخته   ها و دیگری تجربۀ مثبت زندگی چندفرهنگی و بده  سرزمینی آن
وگوی توافقی بدا تاتارهدای    عنوان  بخشی از  فدراسیون روسیه. کرملین خواستار گفت تاتاری به

 ,Yatsykرجیح داد که نقش واسطه را به جریان اسدالمی تاتداری واگدذار کندد )    کریمه بود و ت

از سوی دیگر، در این بحران دولت مرکزی از جریان قفقداز شدمالی بدرای پشدتیبانی و      (.2015
عندوان ابدزار سیاسدی در ازای     حمایت نظامی بهره برد. در عوض، قدیرا  از حمایت نظامی به

 ,Smithی حقوق خودگردانی بیشتر بهره برد و با مسکو معامله کرد )ویژه برخ مزایای بیشتر و به

2014: 363 .) 
وسدیله بتدوان    گرایی، عدالت اجتماعی است تا بدین های کانونی در چندفرهنگ از دیگر نکته

های موجود در جامعه، میزانی از برابدری و رضدایت را تدأمین کدرد. امدا       ها و اقلیت برای گروه
رسدد دولدت اقتددارگرای     نظدر مدی   گرایی ابدزاری گفتدیم، بده    ل چندفرهنگطور که در مد همان

تواند  هیبریدی روسیه بر ضرورت وفاداری مطلق شهروندان مسلمان خود اصرار دارد، ولی نمی
تر در میدان   های معتدل های سیاسی و اقتصادی حتی جریان خواهد همۀ خواسته و شاید هم نمی

رو، تا سدال   برآورده سازد. با توجه به تغییرهای جمعیتی پیش مسلمانانی مانند جریان تاتاری را
مسلمانان ممکن است افزایش جمعیت چشمگیری داشته باشند و این چالش جمعیتی در  ۲۰5۰
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هدای   کنار عوامل دیگر مانند تهدید تروریسم بر وضعیت داخلی روسدیه و همچندین بدر گزینده    
 (.Marlene, 2016: 30خواهد گذاشت )مدت و بلندمدت تأثیر  سیاست خارجی آن در میان

هدای اسدالمی    شدناختن جریدان   رسدمیت  مشی بده  گرفتن خط دولت مرکزی روسیه با درپیش
های مسلمان این کشور،  عنوان یک جریان فکری حاکم بر گروه قابل توجهی از اقوام و اقلیت به

هدای   ا جریدان است: سیاست اول تعامل و تسداهل بد    در مجموع سه سیاست موازی ایجاد کرده
هدای افراطدی و    اسالمی و به موازات آن، سیاسدت دوم در تقابدل و کنتدرل نسدبت بده جریدان      

هدای اسدالمی نیدز     طل  قرار دارد. سیاست دیگری در قال  استفادۀ ابدزاری از جریدان   استقالل
کدارگیری   کندد و بدر مشدارکت و بده     های خارجی نمود پیددا مدی   وجود دارد که بیشتر در جنبه

هدای کدالن    المللدی در راسدتای راهبدرد    در عرصۀ بین های اسالمی های نهفته نزد جریان ظرفیت
  (.Dannreuther and Others, 2008: 126) روسیه قرار دارد

   هاي اسالمی دولت در برابر جریان  هاي خارجی سياست ب( جنبه
دارد، اما افکار های اسالمی برای روسیه، اهمیت سیاسی بیشتری  مسائل داخلی مربوط به جریان

ویدژه   های اسالمی این کشور در تأثیر وضعیت عمومی جهان اسدالم بده   عمومی حاکم بر جریان
توان از آن جدا شد. برای  نمونه، یکی از دالیلی که  پیامدهای بهار عربی قرار دارد و هرگز نمی

داد، نگراندی  گذاری زیادی در حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه انجدام   دولت روسیه سرمایه
هدای اسدالمی مختلدف داخدل کشدور بدود        هدای احتمدالی جریدان    از موا نارضایتی و واکدنش 

(Curanovic, 2012: 249) . 
عنوان جریان فکری اثرگذار در ایدن کشدور    های اسالمی به سیاست استفادۀ ابزاری از جریان

های داخلی  استهای قدیمی روسیه است که در سی های سیاسی از روش برای دستیابی به هد 
در دو دهدۀ اخیدر منداطق    (. Curanovic, 2013: 75-76و خارجی بارها مشداهده شدده اسدت )   

بده همدین    ویژه از خاورمیانده بدود.   نشین روسیه شاهد رشد مراکز اسالمی خارجی و به مسلمان
توسعه در خاورمیانه نداگزیر در میدان مسدلمانان روسدیه نیدز       دلیل، بسیاری از روندهای درحال

زمیندۀ آنچده در    های اسدالمی در روسدیه در پدس    به همین دلیل باید به جریان شود. نعکس میم
طور محسوسی امکان در  بهتر فراینددها   دهد، نگریست. این دیدگاه به منطقۀ خاورمیانه رخ می

کندد   های اسالمی روسیه را در مقایسه با روندهایی فراهم مدی  و تحوالت فکری در میان جریان
بینیم. خاورمیانه تدا حدد زیدادی کلیدد در  موزاییدک اسدالمی در حدال         ن عر  میکه در جها

هدا یدا اصدالحات ایددئولوژیکی      شدن برخدی جریدان   گری و سیاسی پیدایی روسیه مانند افراطی
های دیگر را در دست دارد. بر این اساس، هرگونده تحدول یدا آشدفتگی سیاسدی،       برخی جریان

هدای اسدالمی روسدیه تدأثیر      صورت مستقیم بدر جریدان   نه بهایدئولوژیکی و مذهبی در خاورمیا
های اسالمی و در کل وجود مسلمانان در روسدیه را   به دالیل مختلف، امروزه جریان گذارد. می
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گدذاری خدارجی دانسدت.     عنوان گروه البی پرقدرت و نیدروی اثرگدذار در سیاسدت    توان به می
شدیعه د   »ی بدازیگران خاورمیانده، ائدتال     های نیروی هوایی روسیه در سوریه را برخد  عملیات
هدای   های سنی خواندند. برای روسیه که اکثریت مسلمانان کشور از شداخه  علیه گروه« ارتدکس

با این حدال،   برانگیز است. مختلف اهل سنت هستند، تحمیل چنین تصویری خطرنا  و مناقشه
سراسر جهان از خود نشدان  دولت هیچ نیازی در عجله برای ایفای نقش مدافعان اهل سنت در 

نداده است و این اقدام را به زیدان اعتمداد ایجادشدده در رابطده بدا نیروهدای غیرسدنی جهدان         
  .(Ярлыкапов, 2016: 121)دانست  می

های اسالمی روسیه در روابط این کشور بدا سدازمان    داشتن جریان  های نقش یکی از عرصه
ها از تالش برای رسیدگی بده یکدی از مسدائل     نشود. تماس میان آ همکاری اسالمی نمایان می

برانگیدز و   داخلی روسیه آغاز شد و به بحث دربارۀ مسائل جهانی تبدیل شد. این تعامدل بحدث  
المللدی روسدیه قدرار     بدون تعارض نبود و در تأثیر عوامل زیادی از جمله ماهیت داخلی و بدین 

طۀ دو مرکز شورای مفتیان روسدیه و  واس های اسالمی روسی تالش کردند به گرفته است. جریان
عنوان کانالی برای همکاری روسیه و جهان اسالم عمدل کنندد،    ادارۀ مرکزی مسلمانان روسیه به

های روسیه در عمل  صورت کامل موفق نشدند. زیرا ف ای اقتدارگرایانۀ حاکم بر سیاست اما به
Косач :2020 ,اسدت )  های اسالمی روسی با جهدان اسدالم را محددود کدرده     همکاری جریان

100.) 
هدا و   قید و شرط در مبدارزه بدا ارزش   عنوان متحدی بی روسیه تمایل دارد این سازمان را به

شده از خدارا ببیندد. در حدالی کده ایدن اخدتال  دیددگاه         های توسعۀ دموکراتیک تحمیل مدل
سدت. بندابر   های دوجانبه میان روسیه و سازمان همکاری اسدالمی ا همچنان چالشی برای تعامل
گرایدی ابدزاری بده آن رسدیدیم، عناصدر دموکراتیدک بدرای دولدت          آنچه در مددل چنددفرهنگ  

اقتدارگرای هیبریدی روسیه بیشتر جنبۀ ابزاری داشته و ضرورتی در پذیرش ذاتدی ایدن مفهدوم    
شدود.   منظور حفظ انسجام و بقدا از آن اسدتفاده مدی    عنوان ابزاری در دست دولت به نیست و به
طدور کامدل در نهادهدای غیرسیاسدی )اقتصدادی، فرهنگدی و اطالعداتی( درون         رگز بهروسیه ه

سازمان همکاری اسالمی مشارکت نکرده است. دلیل اصلی این مسئله، نگرانی روسدیه از تدأثیر    
این نهاد بر جامعۀ مسلمانان روسیه بوده و مسکو نگران است که ایدن سدازمان کاندالی اضدافی     

 مسلمانان این کشور باشد.  برای سیاسی شدن وضعیت 
های اسالمی روسی در راستای سیاست همکاری و تعامدل   به هر حال، در بیان نقش جریان

روسیه با نهادهای اسالمی در جهدان اسدالم بایدد گفدت روسدیه جمعیدت درخدور تدوجهی از         
ر کندد و بد   مسلمانان دارد که به معنای واقعی، این کشور را به کشوری چندفرهنگی تبددیل مدی  

ظداهر،   ضرورت تعامل روسیه با نهادی مانند سازمان همکاری اسالمی تأکید دارد. همچندین بده  
مانده و اختیارهای مستقلی ندارند، امدا   ای باقی نسبت حاشیه های اسالمی در سطح ملی به جریان
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عنوان یک قدرت جهانی و سازمان همکاری اسدالمی و اع دای آن از    این واقعیت که روسیه به
شک بر اساس منافع  ها بی الملل هستند انکارناشدنی است و روابط آن ران مهم سیاست بینبازیگ

 (.96Косач :2020 ,-100متقابل است )
ویژه سه کشور عربستان سعودی، امدارات متحدد    از سویی، کشورهای عربی خلیب فارس به

هدای   . جریدان های اسدالمی روسدیه هسدتند    آفرینی جریان های نقش عربی و قطر از دیگر عرصه
عنوان منبع برخورد در روابط روسیه با کشورهای عربی خلیب فدارس از میدان    اسالمی روسیه به

زنندد، برخدی از    های تروریسدتی دسدت مدی    نرفته است و هر زمان که مسلمانان روسیه به اقدام
ن عامدل  عنوا ها را به نشانه گرفته و آن« وهابی»سوی جهادگران  ناظران روس انگشت اتهام را به

شدود. عربسدتان    ها دانسته که توسط عربستان سعودی پشتیبانی مدی  کننده بر این عملیات ترغی 
های مسکو حمایت خود از رم ان  سعودی و امارات متحد عربی در تالش برای کاهش نگرانی

قدیرا  مرد منتخ  پوتین در چچن را اعالم کردند، اما حتی این اقدام هم تغییری در وضعیت 
سو با پدوتین نیسدت. بدرای     طور کامل هم نکرد، زیرا دستور کار قدیرا  در همۀ موارد به ایجاد

دنبال ایجداد تعدادل بدین ایدران و      نمونه، در حالی که پوتین با تهران همکاری نزدیکی دارد و به
تدر   ویژه امدارات نزدیدک   اسرائیل و اعرا  خلیب فارس است، قدیرا  به عربستان سعودی و به

ای آن دنبدال   سویی، در حالی که پوتین رویکردی برابر را در قبال قطر و رقیبان منطقهاست. از 
کرده است، قدیرا  در کنار قطر از عربستان سعودی، امارات متحد عربدی و بحدرین حمایدت    

 (. laruelle, 2021: 19کرده است )
یفای نقش آن های اسالمی روسی و ا در بیان جنبۀ دیگری از سیاست دولت در برابر جریان

در روابط خارجی این کشور باید به جریان اسالمی تاتاری و نقش آن در جهان اسالم نیز اشاره 
کنندد   المللی مستقل عمل می های بین وسیلۀ برخی فعالیت نوبۀ خود به شود. جریان تاتاری نیز به

چده بیشدتر   المللدی هر  های خاپ، تا به این ترتید  از سدوی بدازیگران بدین     البته با محدودیت
دهنددۀ اهمیدت ایدن     های دیپلماتیک رهبران تاتداری نشدان   رسمیت شناخته شود. بیشتر تالش به

ویژه با کشورهایی مانند ترکیه، امارات، مصدر و اردن   جریان فکری در توسعۀ روابط خارجی به
هدای اقتصدادی در    (. جریدان تاتداری عدالوه بدر فعالیدت     Sharafutdinova, 2003: 613اسدت ) 
های فرهنگی، مذهبی و سیاسی نیز مشارکت دارد و دین مشتر  با کشورهای اسالمی و  تفعالی

شدناختن ایدن جریدان بدا نفدود اسدت.        رسمیت ظرفیت باالی اقتصادی در تاتارستان از عوامل به
عنوان سرزمین سنتی روسیه وظدایفی را   بازنمایی گفتمانی جریان اسالمی تاتاری و تاتارستان به

هدای   عنوان حلقۀ اتصال بدین تمددن   عنوان پلی میان جهان اسالم و روسیه، به و بهبر عهده دارد 
عندوان چهدرۀ اسدالم     هدای مدذهبی و بده    ها در زمینه ای برای درگیری مسلمان و اروپایی و چاره

 (.Yusupova, 2017: 624-627کند ) روسیه عمل می
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   هاي اسالمیدولت در برابر جریان چرایی سياست
هدا و   هدای هیبریددی حدر  اول بیشدتر علدت      ت سیاسدی و حفدظ قددرت در رژیدم    نیاز به ثبا
های اقتدارگرای هیبریدی نیدز بده عوامدل متعدددی      های سیاست دولت است. ثبات رژیم چرایی

ها باید تعادل ظریفی بین ابزارهای مختلف سیاسی ایجاد کنند  سو، این رژیم بستگی دارد. از یک
زمان رضایت مردم را ت دمین کنندد. از سدوی دیگدر، بایدد       متا کنترل، دستکاری، سرکو  و ه

صورت بین رهبدر و   نشدن رئیس دولت به یک مقام مستبد غلبه کنند. در این  شکلی بر تبدیل به
ای که پاشنۀ آشدیل روسدیه بده حسدا       شود، نقطهمتحدانش در ائتال  قدرت تعادل ایجاد می

هدای   گرایی ابزاری در رژیم ف مدل چندفرهنگ(. بنابر توصیGelman, 2015: 104-105آید ) می
های خاپ دولددت روسددیه نهفتده     اقتدارگرای هیبریدی علت این سیاست چندگانه در ویژگی

های  محور جوامع و دولت های اقتدارگرایانه و دولت هایی از ویژگی اسدت کده دربردارندۀ آمیزه
هدای   و در چگدونگی سیاسدت  های غربی است  های دموکراتیک دولت شرقی و همچنین ویژگی
هدا و   مدردان روسی و سدطح همداهنگی و همراهدی مدردم بدا اقددام       داخلدی و خدارجی دولت

های تقابلی هم در جنبۀ داخلدی   کند. علت بیشتر سیاست شدده بدروز می کارگرفته های به سیاست
ا وجدو کدرد، امد    تدوان در اقتددارگرایی حداکم بدر روسدیه جسدت       و هم در جنبۀ خارجی را می

بیانی، برای  های بقای خود را به خطر نیندازد. به تواند ادامه دهد که پایه اقتدارگرایی تا جایی می
هدای   عالوه، در ابعاد خدارجی سیاسدت   آوردن مشروعیت است، به دست حفظ قدرت، نیازمند به
هدای نهفتده در    های دموکراتیک مانندد ارزش  های اسالمی نمایش سیاست دولت در برابر جریان

 Coltonکندد )  المللی ضرورت پیدا مدی  شدن از سوی محیط بین گرایی برای پذیرفته چندفرهنگ

and McFaul, 2003: 142.) 
ای، روسدیه به ناچار برای نجدات خدود نددوعی     با وجود چنین فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه

ظاهر « براللی»دموکراسی صوری ایجاد کرد. نخبگان سیاسی دریافتند که برای حفظ قدرت باید 
شدۀ دولت تقریبداً بالفاصدله منجدر بده توقدف اصدالحات        شوند. اما اشکال دموکراتیک معرفی

اقتصادی الزم شد و کمی بعد خود این اشکال جدید توسط نخبگان الیگارشی محلی و مرکزی 
کنندد. نموندۀ آن بده فراواندی هدم در میدان        اشغال شد و از دولت برای منافع خود استفاده مدی 

طور  (. همانShamrat, 2018شود ) ن جریان تاتاری و هم در میان جریان قفقازی دیده مینخبگا
های اقتدارگرای هیبریدی کده مداهیتی چنددفرهنگی دارندد بدرای دسدتیابی بده         که گفتیم، رژیم

کنندد. بدرای نمونده،     گرایی اسدتفادۀ ابدزاری مدی    های مختلف خود از سیاست چندفرهنگ هد 
ایان جنگ در چچن کمتر بر سیاست سرکو  آشدکار تکیده کدرده و در    دولت مرکزی بعد از پ

های اسالمی تبددیل   عوض، تعامل و مشارکت به روش ترجیحی سیاست روسیه در برابر جریان
(. با این حال، رژیم هیبریددی روسدیه مانندد دیگدر     Boix and Svolik, 2013: 305شده است )

هادهای سیاسی مانند قوۀ مقننه یدا احدزا  سیاسدی    همتایان خود، تمایل چندانی به استفاده از ن
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های اسالمی ندارد، زیرا استفاده از یک نهداد سیاسدی احتمدال خطدر دادن      برای تعامل با جریان
پایگاه قدرت به رهبران مذهبی را به همراه دارد. به همین دلیل، احزا  سیاسی مبتنی بر مذه  

 .در حدود دو دهه است که در روسیه ممنوع هستند
هدای  های اقتدارگرایانه در مقایسه با دموکراسی و فاصله از ترجیح بودن جنبه با وجود غال 

هدای اسدالمی، گدرایش تداریخی بده       های دولت روسیه نسبت به جریان در سیاست  دموکراتیک
شده مسدلمانان   های مسلمان مانند دیگر شهروندان سب  فرهنگ سیاسی دوگانۀ نهفته نزد روس

دهد، نظارت  ها نشان می های باالیی از تساهل مذهبی را نشان دهند. داده ان سطحدر هر دو جری
عنوان یک جریدان فکدری قابدل     ها در پویایی افکار عمومی مسلمانان هر دو جریان به بر تفاوت
ها برای حفدظ مشدروعیت دولدت و نمدایش رفتارهدای       دلیل تفاوت آشکار در دیدگاه توجه، به

هدای   از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین باید گفت سیاست دموکراتیک از سوی دولت
جمهور اقتدارگرای روسیه در تأمین وفاداری طرفداران هر دو جریان اسدالمی   قابل توجه رئیس

دلیدل دشدواری تحقدق     (. بده Gerber, 2017ویژه در قفقاز شدمالی مدؤثر واقدع شدده اسدت )      به
هدای احتمدالی    هدا و تدنش   انی و جلوگیری از نزاعای با ترکی  قومی و زب دموکراسی در جامعه

  شدود  کدار گرفتده مدی    عنوان  عاملی برای کنتدرل بده   ها در مواردی به ماهیت اقتدارگرایانۀ دولت
(Przeworski, 1995: 19-33    کشورهایی با ساخت اجتماعی چنددفرهنگی و سداخت سیاسدی .)

گرایی هستند و عوامدل مختلفدی    گکردن چندفرهن اقتدارگرای هیبریدی بیشتر در معرض ابزاری
تواندد میدزان    هدا مدی   تدرین آن  تواند این رویکرد ابزاری را تشدید یا ت دعیف کندد. از مهدم    می

ارتباطات خارجی و ماهیت ارتباطات خارجی باشد. منظور از میزان ارتباطات خارجی، گسدترۀ  
 :Jafari and Azizi, 2021المللددی آن اسدت )   روابط خارجی یک دولت و سطح روابدط بددین 

118 .) 

طور کلی، در مطالعاتی که بر اساس مدل این نوشتار انجام شد، مشخس شده اسدت کده    به
هددای   ندسبت افدزایش گسدترۀ روابدط خدارجی دولدت، شداهد کدداهش برخددی از جلددوه          بده

گرایدی در آن   اقتددارگرایی و بروز رفتارهای دموکراتیکی مانندد پیدروی از اصدول چنددفرهنگ    
مانند و تدا زمدانی     ها همیشه در مسیر اصول دموکراتیک باقی نمی . اما در این مدل دولتهستیم

هدای اصدلی مفهدوم     ها تهدید نشود در چدارچو  مؤلفده   ها و امنیت و بقای آن که منافع دولت
بخشیدن بده   گرایی قرار دارند. خواه ناخواه دولت روسیه مجبور بود برای مشروعیت چندفرهنگ

ویژه نسدبت   هدای مددنی را به کم برخی اصدول دموکراتیک و آزادی خود، دستروابط خارجی 
بدودن عرصدۀ سیاسدت دولدت      طور کلی، بسدته  رسدمیت بشناسد. به به اقلیت جریان اسالمی بده

کدردن رفتدار داخلدی آن را از معدرض نظدارت و ارزیدابی        نسبت به تعامالت خارجی و پنهدان 
هدای اقتدددارگرایانه مانندد     ۀ گسدترش هرچده بیددشتر جنبده    المللی پنهان کرده است و زمیند  بین

منظور از ماهیت ارتباطات خارجی ایدن اسدت کده     کند. رفتارهای کنترلی و تقابلی را فراهم می
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هدای ارزشدی    ها خدود از چده ندوع حکومدت و نظدام      کشورهای اصدلی طدر  تعامدل دولدت
هدای کلدی سیاسدت     گیدری  جهدت  آن بخدش از (. Jafari and Azizi, 2021: 120برخوردارندد ) 

ای یدا   هدای اسدالمی اسدت بیشدتر خاورمیانده      خارجی روسیه که متأثر از عامل اسالم و جریدان 
آسیایی است تا غربی و اروپایی. به همین دلیدل، بده تحدولی جدددی و معنددادار در وضددعیت       

های هدای دموکراسی در این کشور منجر نشده است. حاکمان امروزی روسیه و کشور شداخس
کننددد  هددای سیاسددی غیرلیبددرال و غیردموکراتیددک ریاسددت مددی ای، بیشددتر بددر نظددام خاورمیاندده

(Friedberg, 2017: 6-10        و ف دای ماهیدت ارتباطدات خدارجی روسدیه در معدرض تشددید )
هدای   سدوی دموکراسدی   گرایی روسیه را بده  های چندفرهنگ گیرد و سیاست اقتدارگرایی قرار می

برد. در مورد سیاست دولت روسدیه   های کنترلی و تقابلی پیش می استشده یا سی بسیار مدیریت
های اسالمی روسی پدیدۀ اقتدارگرایی هیبریدی در ایدن کشدور نتیجدۀ تعامدل      نسبت به جریان

ای از عوامل داخلی و خارجی است که در پیوند و ارتباط متقابل با یکدیگر بسدتری را   مجموعه
« گرایدی ابدزاری در رژیدم اقتددارگرای هیبریددی      دفرهنگچن»گیری و استمرار مدل  برای شکل
 کنند. ایجاد می

 نتيجه 
عندوان عنصدری دموکراتیدک در     گرایدی بده   بودن چنددفرهنگ  ترین نمودهای ابزاری یکی از مهم

شدده و کنترلدی اسدت کده      هایی که اقتدارگرای هیبریدی هستند، مسئلۀ دموکراسی مدیریت نظام
موجود، بلکه همۀ شهروندان حداکم اسدت. سیاسدت لیبرالدی الزمدۀ      های  تنها نسبت به اقلیت نه

دادن  حفظ قدرت است، اما برخی تأثیرهای عیندی سیاسدت لیبرالدی از جملده احتمدال ازدسدت      
هدای لیبدرال    ای متشدکل از سیاسدت   قدرت انکارناپذیر است. بندابراین ایجداد سیسدتم پیچیدده    

گریدزی بدرای    شدده، راه  صورت مدیریت های صوری و به دموکراتیک جعلی و ایجاد دموکراسی
آید. در واقع دولت روسیه خود اشدکالی از دموکراسدی را معرفدی     های ترکیبی به شمار می نظام
برد. در همان حال در صورت لزوم به راحتی  های نرم از آن بهره می کند و با اجرای سیاست می

دهدد کده    های پژوهش نشان می آورد. یافته های کنترلی یا سرکو  و تهدید روی می به سیاست
های اسالمی هم دارای ابعاد و زوایای داخلی است و هم از  های دولت نسبت به جریان سیاست
های اسالمی تاتداری و قفقداز    های بیرونی قابل توجه است. همچنین دولت در برابر جریان جنبه

گرایدی   نددفرهنگ مددل چ »کند. یعنی بنابر آن چیزی کده   شمالی از سیاست واحدی پیروی نمی
نشان داد، سیاست دولت نسبت بده جریدان تاتداری    « های اقتدارگرای هیبریدی ابزاری در رژیم

دهدی و   سیاستی مبتنی بر تعامل و تساهل است و در راسدتای سیاسدت تعداملی خدود در نقدش     
کند.  های فرهنگی پیروی می شناختن تفاوت رسمیت مشارکت سیاسی جریان تاتاری از الگوی به

عنددوان حددق خددودگردانی در  سددویی، جریددان قفقدداز شددمالی اگرچدده بددر اسدداس آنچدده بدده از 
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شود، توانسدت اختیارهدای مسدتقلی را در ادارۀ امدور داخلدی و       گرایی از آن یاد می چندفرهنگ
آورد، در مقایسده بدا جریدان     دسدت  ویژه نظامی در مناطقی که خاستگاه این جریدان اسدت بده    به

ماندن در مدار دولت  ای کنترلی یا تقابلی دولت مرکزی است. باقیه تاتاری بیشتر شاهد سیاست
صدورت امتیازهدای    های اصلی حفظ اختیارهای این جریان است و در غیر ایدن  مرکزی از شرط

هدای کنترلدی و در برخدی مدوارد      خودگردانی و استقالل خود را از دست داده و شاهد سیاست
گرفتن  ی پژوهش این است که دولت روسیه با درپیشها تقابلی دولت خواهد بود. از دیگر یافته

عنوان یک جریان فکری حاکم بر گروه قابل  های اسالمی به شناختن جریان رسمیت خط مشی به
کار گرفته اسدت: سیاسدت    توجهی از اقوام مسلمان این کشور در مجموع سه سیاست موازی به

ن سیاست تقابل و کنترل شدید نسبت های اسالمی و به موازات آ اول تعامل و تساهل با جریان
های افراطی و استقالل طل  و سیاست سوم در مشارکت سیاسی و استفادۀ ابدزاری از   به جریان
 های اسالمی قرار دارد. جریان
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