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Abstract 

Cultural heterogeneity, is the distinct property in most modern countries. That is why 

most of the modern nation - states have often faced serious problems of the cultural and 

ethnic diversity and managing them. Considering the importance of this issue, this article 

deals with introducing and criticizing multicultural citizenship from the viewpoint of 

liberal theorist, Will Kymlicka. The purpose of this research is to describe the Will 

Kymlicka’s theory of multicultural citizenship. Based on his point of view, liberalisst 

basically consistent with the collective rights of national and ethnic minorities. The rises 

of the demands of cultural minorities in liberal democracies and accommodate the need 

of this cultural minorities in this states, especially in Canada point out that this theory is 

useful and has had a great influence, The research method of this article is descriptive–

analytical. The result of this research shows that, This kind of Kymlicka’s interpretation 

of liberalism that it has been embodied in the theory of multicultural citizenship, is 

effective and useful in the management of multicultural conflicts and ethnical policies. 

Key words: Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, Collective rights, National 

Minorities, Ethnic Minorities, Multination Federalism 

 

 ویل کیملیکا در اندیشه های  شهروندی چند فرهنگیمبانی نظری 

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران -  سیروان صالح زاده

 چکیده

ملت های مدرن اغلب از ناحیه -ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. به همین نظر دولت

به  و قومی و مدیریت آنها با مشکالت جدی روبه رو شده اند، نظر به اهمیت این موضوع این مقالهتنوعات فرهنگی 

نظریه  بررسی تحلیلیهدف این مقاله  ،می پردازد ویل کیملیکا معرفی و نقد و بررسی نظریه ی شهروندی چندفرهنگی

یسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت های لیبرال کیملیکابه نظر  ویل کیملیکا در باب شهروندی چندفرهنگی می باشد

های این  خواسته پذیرا شدنلیبرال و دموکراسی های تقاضای فزاینده اقلیت های فرهنگی در  قومی و ملی سازگار است.

این دولت ها، به ویژه در کشوری همچون کانادا، نشان می دهد که این نظریه سودمند بوده  اقلیت های فرهنگی از طرف

تحلیلی می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد، این -، توصیفیمقاله حاضر روش تحقیقدی داشته است. و تاثیر زیا

از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، در مدیریت تعارضات  کیملیکانوع خوانش 

 .ست های قومی اثربخش و سودمند استچندفرهنگی و سیا
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 و طرح مسئلهه مقدم

و رابطه آن با دموکراسی  فرهنگیمسئله تکثر  چندفرهنگی مواجه شده اند، های امروزه با چالش در زمینه دموکراسی

اقلیت و اکثریت در یک جامعه همواره در مسائلی با یکدیگر در گروههای  .یکی از مسائل اساسی در جهان امروز است

ارائه راه  .فرهنگ های اقلیت هر روز  بیشتر از قبل خواهان شناسایی تمایزات فرهنگی خودشان هستند منازعه هستند.

ر جوامع اکث. است و عقالنی اخالقی ،تکثر فرهنگی امری ضروریمعضالت ناشی از دموکراتیک برای غلبه بر  هایی حل

زبان، گروه و تمدن، و  ٠٦٦کشور مستقل جهان  ٤٨١بنابر آخرین ارزیابیها، در  ؛ملت نیستند-مدرن دیگر یک دولت

ند و یا متعلق به یک گروه قومی وجود دارد. کشورهایی که همه شهروندان آن به یک زبان واحد سخن می گوی ٠٦٦٦

 یک از مرکب سرزمینی عنوانبه  ملت-ایده آل دولت .(Kymlicka, 1995: 1).ملی هستند بسیار نادرند-گروه قومی

اما دولت ها . است یافته تحقق تاریخی لحاظ به ندرت به خود، سرنوشته کنند تعیین و یکپارچهفرد،  به منحصر ملت

ت برای دستیابی به الگوی ایده آلی که از یک جامعه سیاسی یکدست در ذهن دارند، سیاست های مختلفی در قبال اقلی

در بهترین حالت با اقلیت ها بر اساس ت. که در بعضی حاالت به حتی به نسل کشی انجامیده اس را دنبال کرده اند ها

با پایان یافتن جنگ  ادغام در فرهنگ بزرگتر شده اند.انجام مجبور به یمیالسیون، چنان رفتار شده که سرسیاست های آس

نزاع های  گرایی به پایان رسیده باشد، اما جهانی شدن، به نظر می رسید که دیگر دوره ملی مبحثسرد و مطرح شدن 

قومی خیلی شدیدتر شد و باعث بروز جنگ و خشونت در سراسر جهان و مخصوصا اروپای شرقی و کشورهای جهان 

نظریه لیبرال نیز که در فلسفه سیاسی معاصر که از حل مسائل اقلیتها ناتوان است. نشان داد نیز  قوق بشرح ،سوم شد

غافل مانده است و کمتر  فرهنگیبا تاکید بر حقوق فرد از حقوق جمعی اقلیتهای نقشی محوری را ایفا کرده است، 

 همین بن بست منجر به ظهور نظریه ضوع پرداخته باشد. تقل به این مواندیشمند لیبرالی را می توان یافت که به طور مس

ه است. از متفکران جماعت گرا گرفته تا لیبرال ها و متفکران پست مدرن زمینه چندفرهنگ گرایی شددر پردازان زیادی 

روز به  ،بین اندیشمندان جماعت گرا و لیبرال بسیار قابل توجه است در این میان مناظره در این زمینه سخن رانده اند.

تقاضای به رسمیت شناخته شدن از طرف هویت های حاشیه ای حالت فزاینده تری به خود می گیرد. در جوامع روز 

غربی تعدادی از جریان های سیاسی معاصر این نیاز و خواسته را مطرح کرده اند. می توان گفت که این موضوع مختص 

عهد به بازنمایی یکسان همه اعضای جامعه هستند. به زعم چارلز به جوامع لیبرال دموکرات است چرا که فقط آنها مت

به همین کل می گیرد، دیگران ش 2کژشناسایییا عدم شناسایی و اغلب  1تیلور هویت ما تا حدودی از رهگذر شناسایی

تقلیل  واند شکلی از سرکوب باشد و شخص را در هیاتی تحریف شده، باژگونه ودلیل عدم شناسایی یا کژشناسایی می ت

                                                           
1
، "به رسمیت شناختن"رسد که به نظر میاستفاده می شود،   recognitionاز متون فارسی از واژه شناسایی برای در بسیاری   

اخالقی یا  هاینوعی از شناسایی است که الزام recognition از نظورتر باشد، چرا که مدر مقایسه با شناسایی معادلی مناسب

 .دانستن تفاوت های فرهنگی نیسترف صفقط شناسایی یا  و هدف حقوقی به دنبال دارد

2
 Misrecognition 
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متفکرانی همچون السدیر مک اینتایر، مایکل ، از دهه هشتاد میالدی، (9٠: ٤931د. )تیلور، نیافته از هستی اش محصور ک

 درسندل، چارلز تیلور و تا حدودی مایکل والزر مکتب جدیدی را  تحت عنوان جماعت گرایی شناسایی کرده اند، آنها 

سعی کرده است ویل کیملیکا ، یت شناختن، لیبرالیسم را به نقد کشیده انددفاع از چندفرهنگ گرایی و سیاست به رسم

در اثر برجسته نظریه پرداز لیبرال، ویل کیملیکا  به دفاع از لیبرالیسم بپردازد. در پاسخ به این انتقاداتکه با استدالل های 

"شهروندی چندفرهنگی؛ نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها" ی خود یعنی
منسجم به دفاع از حقوق اقلیتها در  به شیوه ای، 1

 دو  در پی پاسخ به این به عنوان نظریه پایه این نظریه با استفاده از مقاله حاضر، چهارچوب نظریه لیبرال پرداخته است

این نظریه چه نسبتی با اصول و مبانی لیبرالیسم دارد و توجیه لیبرالی آن بر اساس چه استداللی بنا شده پرسش است که، 

برای مدیریت تنوع فرهنگی و غلبه بر منازعات و چالشهای برآمده از وجود اقلیت های فرهنگی  بهترین شیوه ست؟ا

 مختلف در یک کشور، چه می باشد؟ 

 ارچوب نظریچ

بررسی مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان مهم است، چرا که کیملیکا در جهت فهم چندفرهنگ گرایی لیبرالی کیملیکا 

 جماعت گرایان، ویی به جماعت گرایان و کاستی های لیبرالیسم در این زمینه نظریه پردازی کرده است.جهت پاسخگ

لیبرالیسم را در موضوعاتی مهمی همچون، رابطه فرد و جامعه، رابطه حق و خیر، ادعای بی طرفی دولت های لیبرال و 

در رابطه با حقوق اقلیت ها در بین که به این با توجه  .ادعای جهانشمولی ارزش های لیبرال، به چالش کشیده اند

"به رسمیت شناختنسیاست " هنظریجماعت گرایان 
بیشتر به تفاوت ها و  ، در این مقالهتیلور بسیار پرنفوذ بوده است 1

به عنوان ویل کیملیکا  با کیملیکا اشاره خواهیم کرد. به عنوان نماینده جماعت گرایان وی شباهت های دیدگاههای

در پاسخ به انتقادهای  استدالل های لیبرال ها را کهچندفرهنگ گرایی است ته ترین اندیشمند لیبرال در حوزه برجس

سعی کرده است با استدالل هایی جدیدی به انتقادهای جماعت گرایان پاسخ دانسته و جماعت گرایان ناکافی و ناقص 

با  استدالل های وی ،ال های مدرن جست و جو می کنددر اندیشه های لیبر می توان را . ریشه استدالل های ویدهد

به همین دلیل در خالل مباحث  .اخالق سیاسی لیبرال های مدرن از جان استوارت میل تا رالز و دورکین مرتبط است

و به با این سه متفکر لیبرالی که ذکرشان رفت ، از طریق مقایسه وی مبانی لیبرالیسمرا با دیگر نسبت لیبرالیسم کیملیکا 

خودش نیز بی طرفی در رابطه با انتقادات جماعت گرایان، کیملیکا  مشخص خواهیم کرد.ویژه انتقادات وی به جان رالز 

"سیاست خیر عامه" سرسخت منتقدوی  .اما نه به شیوه جماعت گراها لیبرالی را نقد می کند،
او  .عت گرایان استجما 9

داند و ضمن دفاع از سیاست بی طرفی مخالفت خود را با آن اعالم  می "سیاست خیر عامه"سیاست جماعت گرایی را 

ما انسانها اساسا به یک  است که معتقدهمگام با جماعت گرایان  نیز کیملیکا (Kymlicka, 2002: 220-221)می کند 

                                                           
1
 Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right 

2
 Politics of Recognition 

3
 Politics of the common good 
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 ریق حکومتمر خیر از طمعتقد است که نباید اهمزمان اما او  (Kymlicka, 1988) زندگی مبتنی بر خیر عالقه مندیم
به باور وی بی  پیگیری شود بلکه هر فردی خود باید خیر خود را تشخیص دهد چرا که امر خیر امری درونی است.

نمی گیرد. در این معنا دولت به   طرفی لیبرالی اهمیت یک فرهنگ مشترک را برای گزینش های معنادار فردی نادیده

اشته باشد و هیچ شیوه ای از زندگی مبتنی بر خیری را نباید ترویج دهد، شیوه مستقیم نباید دخالتی در پیگیری امر خیر د

می توان گفته که فراهم کردن این زمینه از  بلکه باید زمینه الزم برای پیگیری امر خیر را برای شهروندان فراهم می کند.

 ،نزد کیملیکا اعضای فرهنگ اقلیت برای لزی می باشد، فراهم کردن این زمینهرا ٤نظر کیملیکا معادل همان خیرهای اولیه

رهنگ به دو دلیل برای افراد ابزار ارزشمندی است. فاز نظری وی  ممکن می شود. فرهنگ شاناز طریق محافطت از 

سری گزینه  تأمین استقالل فردی است. یکی از شرایط مهم استقالل فردی، داشتن یک ابزاری جهتاول اینکه فرهنگ 

 ارزشمند دوم اینکه فرهنگ ابزاری .کننده زمینه انتخاب هستند ها فراهم از بین آنهاست. فرهنگهای مناسب برای انتخاب  

و لیبرالیسم معتقد است که  اعت گراپردازان جم کیملیکا با نزدیک شدن به نظریه (٤931)سونگ، برای عزت نفس است.

 از .وجود داردبرای اعضای آن گروه ی گروه فرهنگ به رسمیت شناختن یکارتباط عمیق و کلی بین عزت نفس فردی و 

بنابراین باید از  وقتی یک شخص میراث فرهنگی اش را از دست می دهد از توسعه و پیشرفت باز می ماند. وی منظر

او در نظریه شهروندی چندفرهنگی اش رویکردی  فظت شود.فرهنگ اقلیت ها به نام آزادی و خودمختاری فردی محا

موضوع  این نظریهارچوب حاضر با استفاده از چمقاله . اقلیت های فرهنگی توسعه داده است لیبرال را در مورد حقوق

 .را مورد مداقه قرار می دهد را در جوامع چندفرهنگی حقوق اقلیت های فرهنگی

 حقوق فردی و حقوق جمعی در سنت لیبرالیسم -١

تاریخ فلسفه سیاسی بحث بغرنجی  ردمسئله به برقرارکردن رابطه ای بین حقوق فردی و جمعی کاری ساده نیست، این 

در حالت کلی لیبرالیسم به بوده است. کیملیکا تالش می کند با خوانش جدیدی از لیبرالیسم از عهده ی این مهم بر آید. 

های لیبرال   عنوان مکتب دفاع از حقوق فردی شناخته شده است، واحد تحلیل در لیبرالیسم فرد می باشد. اندیشه

کیملیکا  اما (٤9١: ٤9٨9 )توحیدفام، اکیدشان بر فرد است و اصالت فرد در مقابل جمع و اصالت جمع قرار می گیردت

تنوع قابل مالحظه ای از دیدگاه ها  و حقوق جمعی را نیز دربر می گیرد ،لیبرالیسم عالوه بر حقوق فردیآن است که بر 

معتقد وی  اس ضرورت سیاسی و وقایع تاریخی شکل گرفته اند.در سنت لیبرالیسم وجود دارد، که اغلب آنها بر اس

بر حقوق عمومی شهروندی، یعنی حقوقی که شامل همه شهرواندن فارغ از تعلقات قومی و فرهنگی   است که عالوه

اشان می شود باید حقوق گروهی را نیز برای اعضای گروه های اقلیت قومی و ملی در نظر گرفت که او این حقوق را 

"قوق گروهی تمایزیافتهح"
را برای اقلیت  ین حقوقالیبرال ها می توانند و باید دامنه وسیعی از  ویمی خواند. به نظر  1

                                                           
1
 Primary goods 

2
 Group-differentiated rights 
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و برابری اجتماعی را شان به لیبرالیسم یعنی تعهد به آزادی های فردی سعه دهند بدون اینکه، تعهدهای ملی و قومی تو

 .تواند قابلیت توجیه داشته باشدتنها سیاست لیبرال در زمینه حقوق اقلیتها می است که  معتقدوی قربانی کنند. و حتی 

در لیبرالیسم حق انتخاب گزینه های مختلف و سبک های مختلف زندگی برای افراد بسیار ارزشمند محسوب می شود  

بر آن است که این فرهنگ است که  این اصل، لبا قبو ملیکاکی رنامه های زندگی خود آزاد باشد،و فرد باید در انتخاب ب

این انتخاب ها را به افراد داده و آنها را معنادار میکند و به همین خاطر برای دفاع از حقوق فرد باید از فرهنگ های 

فرهنگ ها بر  تیلور نیز همانند کیملیکا به نظر می رسد که با تسلطباید خاطر نشان کرد که  آسیب پذیر محافظت شود،

به ریشه های تاریخی علت مخالفت لیبرال ها با حقوق گروهی می پردازد و  کیملیکا .فرهنگ اقلیت ها مخالفت می کند

یکی از ریشه های اصلی را در دوره گذار از عصر فئودالیسم به عصر مدرن می یابد، به زعم او، لیبرال دموکراسی تا 

ریف فئودالیسم از حقوق سیاسی فردی و فرصت های اقتصادی ای که به وسیله حدودی، به عنوان واکنش علیه شیوه تع

که این موضوع باعث شده است تا  ،(Kymlicka, 1995: 34) موقعیت عضویت گروهی تعریف می شد، ظاهر شد

اد با اصل لیبرال ها حقوق گروهی را به عنوان تهدید علیه حقوق فردی تلقی کنند و آنرا به مثابه یک امتیاز که در تض

چندفرهنگ گرایی از منظر کیملیکا با دیگر تعریف این نکته مهم است که برابری افراد در حقوق شهروندی است، ببینند. 

"چند ملیتی"از اصطالح او به جای چندفرهنگ گرایی ها از چندفرهنگ گرایی متفاوت است. 
"چند قومی "و  ٤

1 

از را با قوم و ملت مترادف می داند، بنابراین ز فرهنگ دارد که فرهنگ کند. چنین امری ریشه در تعریف وی امیاستفاده 

تنوع فرهنگی ناشی از وجود اقلیت های قومی و ملی است، منظور او از اقلیت های ملی،گروه هایی است که  ویمنظر 

ی این گروه ها جوامعی را با، فرهنگ و زبان و نهادهایشان، متمرکز در سرزمین مشخصی، شکل داده اند، و شکل گیر

بسیاری از دموکراسی بر این اساس  (Kymlicka, 1998).قبل از شکل گیری دولت بزرگتر در این سرزمین بوده است

منظور از  .ستندههای غربی را، از جمله، ایاالت متحده امریکا، کانادا، سوئیس، بلژیک، فنالند و نیوزلند را چندملتی 

جماعت گرایان و به ویژه تیلور در بررسی سیاست به رسمیت شناختن کلیه اقلیت . ستندنیز مهاجران ه اقلیت های قومی

را مورد نظر قرار می دهند حال آن که منظور کیملیکا از غیره  اقلیت های فرهنگی وها از جمله، گروههای مذهبی، زنان، 

تقلیل  رویکردی ندفرهنگ گراییوی به چ ویژه رویکرداین  .گی فقط اقلیت های قومی و ملی استاقلیت های فرهن

تعریف کیملیکا از فرهنگ و ملت را نسبتا گنگ می داند، به نظر او این  (Stojanovic, 2003)ستوژانویک است. انهگرای

دولت های یک "، تعریف کیملیکا از این دو مفهوم از نقطه نظر لیبرال گمراه کننده است و تمایز بنیادین کیملیکا بین 

کیملیکا بر  ی،لیبرال -یبر این باور است که استدالل ناسیونالیستنیز  یپراپ ،گنگ است "های چندملتیدولت "و  "ملتی

و در حالیکه کیملیکا نشان داده است که فرهنگ بخش مهمی  مبنای همشکلی مسئله ساز بین فرهنگ و هویت قرار دارد

می منبع مهم و اصلی فرهنگ است موفق نبوده از زمینه انتخاب فردی است، او در نشان دادن اینکه هویت ملی و قو

                                                           
1
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2
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ده این تمایز را مفصل یکی از نقاط قوت کیملیکا این است که تالش کر تیلورلرز چابه نظر اما  (Piper, 2002).است

این تمایز بی نهایت مهمی است، یک واقعیتی است که اگر شما در کشوری زندگی کنید که  می نویسد: ، ویبندی کند

این جهش ]مفهومی[ در شما به وجود خواهد  ها به طور برجسته ای با هم موجود باشند، ٤دوی این زمینهدر آنجا هر 

چندفرهنگ گرایی کیملیکا خیلی از چند که  به نظر می رسد با وجود این انتقاد ستوژانویک ،(Taylor, 1996) آمد

رایانی همچون گ جماعت رهنگ از تعریفتعریف کیملیکا از ف فرهنگ گرایی جماعت گراها واضح تر و روشنتر است

تیلور دقیق تر است، چرا که تیلور گروههای زیادی را که شایسته به رسمیت شناختن هستند معرفی می کند و تفاوت 

شکل گیری  از منظر کیملیکا .آنها را به روشنی بیان نمی کند بلکه نظریه ای کلی در مورد همه این گروهها ارائه می کند

 فرهنگی بر مبنای دو الگوی کلی زیر است:چندگونگی 

این الگو به نوعی چندفرهنگ گرایی اشاره دارد که از ترکیب و ادغام فرهنگ های خودمختار قبلی با : 1اقلیتهای ملی-٤

 .یک سرزمین معین در یک دولت متمرکز تشکیل یافته است

رد که بر اثر مهاجرت افراد و خانواده ها شکل این اصطالح به نوعی چندفرهنگ گرایی اشاره دا: 9گروه های قومی -1

  (Kymlicka, 1995: 10).گرفته است

ویژگی اصلی اقلیتهای ملی این است که آنها می خواهند تا هویت خودشان را به عنوان جوامع بر این اساس از منظر وی 

اری برای حفظ بقای خودشان به متمایز، در کنار فرهنگ اکثریت حفظ کنند و یا به دنبال کسب استقالل و یا خودمخت

عنوان جوامع متمایز هستند...و ویژگی متمایز اقلیتهای قومی نیز این است که آنها خواهان ادغام و ترکیب در درون 

جامعه بزرگتری هستند که عضویت کامل را در درون آن پذیرفته اند، اما در عین حال، در پی به رسمیت شناخته شدن 

به باور  .(٤933هستند و می کوشند تا به نوعی همسازی فرهنگی دست پیدا کنند )انصاری، بیشتر هویت قومی خویش

تنها مایکل والزر با تمایز قائل  سیاسی دیگر نادیده گرفته شده است.از طرف نظریه پردازان این تفاوت مهم  کیملیکا

که کیملیکا تالش وی  شناسایی کندا سعی کرده است این تمایز ر "جهان قدیمی"و  "جهان جدید"شدن بین تنوع قومی 

دو نوع از ادعاهای گروه های اقلیت را از هم تمییز می دهد، یکی ادعاهایی که یک  کیملیکا  ١را نیز ناکافی می داند.

 "گروه اقلیت در برابر اعضای گروه خود دارد و دیگری ادعاهایی که اقلیت ها در رابطه با جامعه بزرگتر دارند. اولی را 

"دیت های درونیمحدو
"محافظت های بیرونی"و دومی را  ٠

می نامد. علت اصلی  مخالفت لیبرال ها با حقوق جمعی  ٠
                                                           
1
 Context 

2
 National minorities 

3
 Ethnic groups 

4
 Multicultural citizenship: a در کتاب  Multination States and Polyethnic States نگاه کنید به بخش  

liberal theory of minority right(1995) ،٤٤-1٠ صص 

5
 Internal restrictions 

6
 External protections 
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در ناتوانی آنها در تشخیص بین این دو مفهوم است. منظور از محدودیت های درونی آن محدودیت هایی است که 

ال تحمیل کردن محدودیت های هستند که می شود که در آن بعضی گروه ها به دنب "درون گروهی"مربوط به روابط 

هدف از این محدودیت ها نه حفاظت از نهادهای دموکراتیک، بلکه بیشتر حفظ اصالت مذهبی یا سنتی است در چنین 

حالتی گروه اقلیت قومی یا ملی به دنبال کسب قدرت برای محدود کردن آزادی اعضای گروه خود تحت عنوان 

، ازدواج اجباری، کشتن نوزادان دختر، ختنه کردن دختران و قتل ناموسی تحت نام ٤همبستگی گروهی می باشد. ساتی

به نظر لیبرال ها افراد باید امکان و  (،Kymlicka and Almagor, 2000)تخار خانواده از چنین مواردی استحفظ اف

رند که کدام جنبه از آزادی زیر سوال بردن فرهنگ جوامع و گروههایشان را داشته باشند و خودشان تصمیم بگی

فرهنگشان را حفظ نمایند. اما محافظت های بیرونی به روابط بین گروهی مربوط می شود که در آن گروه قومی یا ملی 

حدود کردن تاثیر تصمیم های جامعه ممکن است به دنبال محافظت از موجودیت و هویت متمایز خود با استفاده از م

، تمایز بین این مفهوم هم از سوی طرفداران حقوق فردی و هم از سوی (Kymlicka, 1995: 36)بزرگتر باشد

ادعای محافظت های بیرونی مشروع است و باید مورد  کیملیکاطرفداران حقوق جمعی نادیده گرفته شده است. از نظر 

بر  الفت کرد.توجه قرار گیرد اما ادعای محدودیت های داخلی ادعایی در تضاد با حقوق افراد است و باید با آن مخ

، شاید به همین خاطر استبرای اقلیت های لیبرال حقوق گروهی قائل  او فقط اساس این استدالل به نظر می رسد که

 ,Chaplin)برال استاو را امپریالیست لیبرال خوانده اند، به این دلیل که او فقط مدافع حقوق اقلیت های لی است که

انتخاب دیگری جز توسل به محدودیت های درونی ندارد و کیملیکا  که ی توان گفتمبا وجود این  .(39-40 ,1993

چرا ، خارج می شود بیشتر از این بر تساهل با حقوق گروهی اقلیت های قومی تساهل ورزد دیگر از حوزه لیبرالیسماگر 

لیبرال محافظت های بیرونی دیگر نظریه ها جدا می کند این است که نظریه  از حقوق اقلیت ها را ینظریه لیبرالآنچه  که

، لیبرال ها از همان اوایل با کیملیکابه زعم . را اگر چه قبول می کند اما نسبت به محدودیت های درونی بدبین است

حقوق جمعی اقلیت های قومی و ملی مخالف نبوده اند و در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، حقوق اقلیت های 

شاپیرو  ،و دولتمردان و نظریه پردازان لیبرال آن عصر، در این مورد به مناظره پرداخته اندملی به طور مداوم بحث شده 

هایی ائل آن وصف کرد که تاکیدش بر ارزشلیبرالیسم را می توان به طور دقیق نگرشی به زندگی و مسنیز می نویسد: 

 ، مازینی1اه سه متفکر لیبرال همچون بارکرگاز دید (9: ٤93٤ها و ملتهاست )شاپیرو، همچون آزادی برای افراد و اقلیت
و  3

گروه ملی  ٠مبنای آزادی در خودمختاری یک گروه ملی است و ریشه هایش از طریق  همین خودمختاری ١هومبولت

                                                           
1
  "Sutte :"است که در هند وجود دارد، در این سنت فرهنگی زن بر روی جنازه ی شوهرش  فرهنگی منظور از ساتی سنتی

 خود را می سوزاند
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اوایل سده بیستم مانند لرد . لیبرال های بسیاری در اواخر سده نوزدهم و (Kymlicka, 1995: 50).تضمین می شود

بر این باور بودند که حقوق اقلیت ها بر پایه این باور است که آزادی فردی به صورتی تنگاتنگ  1زیمرنو آلفرد  ٤اکتون

به عضویت فرد در یک گروه ملی بستگی دارد و حقوق خاص در نظر گرفته شده برای هر گروه می تواند به طور برابر 

پای قاره در میانه سده نوزدهم، ناسیونالیست بودن در واقع، در ارو (Ibid: 52)مورد اکثریت و اقلیت به کار رود.در 

تامیر در اثر برجسته خود تحت عنوان ناسیونالیسم یائیل  (٤3٤: ٤9٨3)هیوود، دن معنا می داد و بالعکس لیبرال بو

بسیاری از لیبرال های قرن نوزدهم معتقد بودند که آزادی فردی و استقالل ملی در وحدت با  ، معتقد است9لیبرال

به استثنای بعضی از جهان وطنی گرایان و آنارشیستهای رادیکال، امروزه اکثر  (Tamir, 1993: 140).یگر هستندهمد

اینکه لیبرالیسم نسبت به حقوق اقلیت های فرهنگی بی تفاوت . (Ibid: 139).لیبرال ها، ناسیونالیست های لیبرال هستند

"چشم پوشی حساب شده"باشد امر جدیدی است و ایده 
 یده ای است که اخیرا وارد سنت لیبرال شده استا 4

(Kymlicka, 1995: 50)   در حالت کلی علت بی  لیبرال بعد از جنگ پیچیده است.دالیل تغییر دیدگاه در نظریه

توجهی به بحث حقوق اقلیت ها بعد از جنگ جهانی دوم در نظریه سیاسی لیبرال را می توان در سه دلیل زیر خالصه 

احیای "-ج ؛جنبش لغو تبعیض نژادی -ب؛ سرخوردگی جوامع ملل از طرح حقوق اقلیت ها-الف رتند از:کرد، که عبا

 کیملیکا معتقد است که در دوره معاصر ،این البته با وجود (Ibid: 57)در بین گروه های مهاجر در ایاالت متحده "قومی

به نظر ایوان کالرک که  به همین دلیل است .دولت های لیبرال به چندفرهنگ گرایی روی خوش نشان داده اندفقط 

و حامل یک تناقض در  حدی گنگ است،  علیرغم واضح بودن اهداف کیملیکا، توضیح او از لیبرالیسم معاصر اغلب تا

از یک طرف خواننده را به این مسئله ترغیب می کند که به طور کیملیکا  چرا که روش شناسی فلسفی اش است.

است؛ از طرف دیگر او کشورهایی را بررسی می  به رسمیت شناختنت های فرهنگی در حال گسترده ای حقوق اقلی

می توان در مورد  (Clarke, 2008)را تایید کرده اند. کند که این حقوق در آنها به رسمیت شناخته شده و این حقوق

رایانه نیست، بلکه این تاکید منحصرا یک سنت فردگسنت لیبرالی حقوق گروهی نظر کیملیکا را چنین جمع بندی کرد؛ 

اما تیلور معتقد است که لیبرالیسم قابلیت دفاع از حقوق  و تمرکز انحصاری بر فردگرایی اخیرا به وجود آمده است.

گروهی را ندارد، در حین حال باید دقت به خرج داد که تیلور بین دو نوع جریان لیبرالیسم تفایز قائل می شود، که یکی 

می نامد که همان جریان اصلی لیبرالیسم است و معتقد است این جریان از برآوردن حق بقای  "رویه ایلیبرالیسم "را 

گروه ها عاجز است و جریان دیگری از لیبرالیسم که بر اصل حفاظت از تفاوت ها تاکید دارد و بی طرفی جریان اصلی 
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می شود، تیلور آن جریانی از لیبرالیسم را که در پی  را رد می کند. در این جا دیدگاههای تیلور و کیملیکا به هم نزدیک

"حقوق مشخص"دفاع بی امان از 
 (3٤: ٤931است را تائید می کند.)تیلور،   ٤

 آزادی و فرهنگ نسبت بین -٢

یسم ادعای تعهد به اصل بی طرفی که کیملیکا در قالب لیبرالیسم از حقوق جمعی دفاع می کند، لیبرال پیش تر اشاره شد

این است که بی طرفی دولت لیبرال عمال به سلطه هویت فرهنگی یک  ،، اما آنچه در عمل مشاهده شدهرا دارددولت 

 ازدولت وظیفه دارد  کیملیکاانجامیده است، به همین دلیل به نظر  ،ی که در یک دولت اکثریت می باشدیا ملت قوم

است که آزادی افراد شدیدا به آزادی فرهنگ شان استدالل او این  محافظت کند.فرهنگ اقلیت های آسیپ پذیر خاص 

بستگی دارد و آزادی ذاتا وابسته به فرهنگ است بدین معنا که آزادی فردی فقط در پیوند با عضویت در فرهنگ ها 

این فرهنگ )سنت ها، تاریخ، و زبان( است که به انتخاب ها معنی می دهد و آنها را برای ما  ،تامین و حفظ می شود

 رک، واضح ومطلوب می سازد، بنابراین تفاوت های فرهنگی باید به نام آزادی بیان پذیرفته و محافظت شوندقابل د

که یک  اولیه ای. کیملیکا مطرح می کند که، عضویت فرهنگی را باید در میان دیگر خیرهای ( 1٤3-11٦: ٤9٨3)نش،

ین اساس، حکومت باید برای هر فرد آزادی ها و منابع نظریه عدالت اجتماعی لیبرال بدان نظر دارد به شمار آورد. بر ا

پس او با رالز بر سر بی طرفی الزم جهت اعمال، و نیز عمل مبتنی بر مفهوم وی از زندگی سعادتبار را فراهم سازد. 

، لزارجان در نتیجه، او هم به انتقاد از ضد کمال گرایی ( 1٠٤: ٤9٨٦حکومت در هدف موافقت ندارد )حسینی بهشتی، 

. به جای آن او 1ز نسبت به همه انواع بی طرفی حکومت، از دیگر سو، می پردازدااز یک سو، و هم به نقد جوزف ر

موضع کمال گرایی غیر مستقیمی را اتخاذ می کند که اعتقاد دارد اگر چه حکومت باید در قبال مفاهیم خیر بی طرف 

مورد نیاز جهت انتخاب و تجدید نظر در مفهوم خیر در دسترس باشد، ولی باید مطمئن باشد که منابع فرهنگی و آزادی 

تایید می کند که جماعت به دلیل اهمتیش برای درک ما از هویتی که  ( کیملیکا1٨1همه شهروندان قرار دارد )همان: 

این وی از یی تقسیم شده است که جهان مدرن به فرهنگ هااز منظر کیملیکا  (1٦٨: ٤9٨٠ )جیکوبز، داریم مهم است

"فرهنگ های جامعه بنیاد"فرهنگ ها به 
یاد می کند. این فرهنگ های جامعه بنیاد معموال وابسته به گروه های ملی  9

                                                           
1
 certain rights 

2
مدافع طرفی نیست و  یجوزف راز اگر چه اندیشمندی است که از ارزش های لیبرال دفاع می کند لیکن او معتقد به سیاست ب  

 .فراهم سازدرا  یارزش های لیبرال شرایط الزم جهت تحقق ت که دولت لیبرال بایدمعتقد اسکمال گرایی لیبرالیستی است، وی 

  فرهنگ اجتماعی، (٤933، از جمله فرهنگ جامعوی )انصاری، وجود دارد "societal culture" ترجمه های مختلفی برای3 

از دیگر  "فرهنگ جامعه بنیاد"نظر می رسد، به  .فرهنگ جامعه بنیاد فرهنگ جماعتی و ،جامعه ای ( فرهنگ٤9٨٦)بهشتی حسینی، 

 از دانشگاه مازندران (٤9٨3این ترجمه را از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا تقی زاده نجف آبادی )ا مترجمه ها دقیق تر باشد، 

 م.یگرفته ا
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هستند. همچنین آزادی افراد وابسته به این فرهنگ های جامعه بنیاد است. این فرهنگ ها همیشه وجود نداشته اند و 

کشوری تاکید ربر وجود یک فرهنگ مشترک در ه نیز معاصرلیبرال بیشتر نظریه پردازان  .هستند مدرنمحصول دوره 

همه گروه های هویتی و همه سطوح هویتی را دربر می گیرد؟ برای مثال آیا می  بنیاد فرهنگ های جامعهآیا اما  دارند،

فرهنگ توان گفت گروه های فمینیستی، گروه های مذهبی خاص، طرفداران محیط زیست و همجنس گرایان نیز دارای 

تعریف فرهنگ خیلی گسترده است و گروه های خاص تا تمدن ها را دربر می می توان گفت که خاص خود هستند؟ 

 :می نویسددر این رابطه  به همین دلیل کیملیکا، گیرد

آن نوع خاصی از تعریف فرهنگ که من روی آن تمرکز کرده ام همان فرهنگ جامعه بنیاد است. که برای اعضایش شیوه 

معنادار زندگی را از بین تمامی دامنه فعالیتهای انسانی فراهم می کند، که شامل فعالیتهای اجتماعی، آموزشی،  های

مذهبی، تفریحی، و زندگی اقتصادی می شود که هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی را دربر می گیرد. این فرهنگ 

 .(Kymlicka, 1995: 76).رک هستندها به تمرکز جغرافیای تمایل دارند و بر مبنای یک زبان مشت

آزادی و خودمختاری فردی را یکی از   همچنین مختلف است. گزینه های، انتخاب میان کیملیکاآزادی از دیدگاه 

بر آن است که، اگر چه لیبرالیسم از آزادی حمایت می کند ولی درباره معانی از و  خصیصه های اصلی لیبرالیسم می داند

 نشان سوال می کند که البته ممکن است تحت آموزه ها و مفاهیم جدید مورد اصالح قرار گیرندزندگی و عقالنی بود

این امکان عقالنی بودن و معنادار بودن بنیاد به این دلیل است که  هاهمیت فرهنگ جامع( ٤9٨3)تقی زاده نجفی آباد،

گزینه هایی را فرهنگ نه تنها قا این است که، دقی کیملیکا استداللبنابراین  است، این نوع فرهنگانتخاب ها متاثر از 

در تشخیص یک در این جا باید معنادار می کند.  برای آنها نیز را انتخاب ها این ، بلکهارائه می کندافراد برای انتخاب به 

مال یک در اندیشه کیملیکا فرهنگ کا .کیملیکا و تیلور دقت به خرج داد و اساسی در استدالل های متفاوت هممتفاوت 

ارزش اولیه و اساسی همان استقالل و خودمختاری فردی است و فرد همیشه امکان و توانایی تجدید  ارزش ابزاری دارد،

ولی تیلور  ،استآزادی  مبتنی بر این نوع ازدفاع از حقوق گروه های اقلیت اساسا و  نظر علیه بستر فرهنگی اش را دارد

به همین دلیل است که کیملیکا  .ه نظر او فرهنگ جزو اصلی هویت شخصی استبه شیوه ای متفاوت استدالل می کند، ب

برای لیبرال ها، سوال در مورد زندگی خوب مستلزم قضاوتی است که می خواهیم چگونه فردی باشیم یا  می نویسد:

البته به نظر  (Kymlicka, 2002: 225).بشویم. اما برای جماعت گرایان مستلزم آن است که کشف کنیم واقعا کیستیم

ارزش فرهنگ برای اعضا از خاص بودن آن نشات می رسد نگرش ابزاری به فرهنگ با این چالش روبروست که 

می گیرد و برای آنها ارزشی ذاتی دارد. بسیاری از افراد به این دلیل خواهان حفظ فرهنگ خود هستند که این 

 وید به خاطر خودمختاری فردی خواهان آن باشند.فرهنگ، فرهنگ آنهاست، نه اینکه آنچنانکه کیملیکا می گ

این نوع از فرهنگ  تنها گروه های ملی دارای فرهنگ جامعه بنیاد هستند و اقلیت های قومی مهاجر دارای رای کیملیکاب

خیلی سخت تر  قومیهمگرا کردن و آسیمیله کردن گروه های ملی از گروه های  همین علت است که نمی باشند، به
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در دوره معاصر خیلی به ندرت پیش آمده که یک اقلیت ملی از فرهنگ خود دست کشیده و در فرهنگ اکثریت است و 

سوالی که در اینجا . ادغام شده باشد، حال آنکه ادغام مهاجران در فرهنگ یک اکثریت ملی امر نسبتا معمول تری است

ی باشد؟ آیا دولت موظف است که جهت حفظ آزادی فرهنگی مهاجران باید در چه حد ،مطرح می شود این است که

ارتقا ملت خود را به سطح یک  بازسازی کنند و بنیادشان را هزبان و فرهنگشان آنها را حمایت کند تا فرهنگ جامع

اکثر کشورهای لیبرال دموکرات غربی امکانات الزم برای بازسازی فرهنگ جامعه بنیاد به  می دانیم در همچنانکه ؟دهند

ذاتا ناعادالنه باشد. با وجود  من فکر نمی کنم که این سیاست" ؛کیملیکا در این باره می نویسد، اده نشده استمهاجران د

آمریکا )و دیگر  تصمیم این به سختی می توان تصور کرد که کشوری در عمل این کار را انجام دهد، اما نباید این

ران شرایط الزم قانونی و منابع الزم برای تبدیل شدنشان به که به مهاج دموکراسی های غربی( را نیز ناعادالنه دانست

یکی از انتقادات که مکررا بر نظریه کیملیکا در این رابطه  .(Kymlicka, 2002: 95) "گروه های ملی را نداده است

نها را وارد شده است این است که وی به این دلیل که مهاجران به طور داوطلبانه از کشور خود مهاجرت کرده اند آ

به دلیل مستحق تمامی امکانات الزم برای حفظ فرهنگ جامعه بنیاد شان نمی داند، حال آن که بسیاری از مهاجران 

رخی از منتقدان بر آنند که کیملیکا به عنوان ب مجبور به مهاجرت شده اند. به همین دلیل وضعیت بد سیاسی و اقتصادی

ی قومی و ملی این تفکیک را قائل باشد، تفکیک اقلیت های ملی از مهاجران، پرداز لیبرال نباید بین اقلیت ها هیک نظری

نمی تواند منزلت اخالقی و سیاسی فرودست تری را برای مهاجران اثبات کند تنها به این دلیل که آنها در جغرافیای 

به نظر می یده اند. مشخصی متمرکز نیستند و یا این که بعد از شکل گیری دولت مدرن به این مهاجرت مبادرت ورز

است چرا که دولت ها در عمل واقعا امکانات الزم برای همه مهاجران در این زمینه را دارا  این انتقاد رادیکالی رسد

و  به وسعت مهاجرت افزوده خواهد شد چنین برنامه ای قابل اجرا باشد معلوم نیست که چه اندازهحتی و اگر  نیستند

 .٤مهاجرپذیر چگونه خواهد شد وضعیت انسجام اجتماعی جوامع

 حقوق اقلیت ها باعدالت رابطه  -٣

که حفظ فرهنگ های جامعه بنیاد برای آزادی های فردی امری اساسی است، آیا دولت با قبول این استدالل کیملیکا 

و بی  ودهب از فرهنگ قوم یا ملت خاصی جدا هایشان دولترا داشته باشند که  د ادعای آننهای لیبرال دموکرات می توان

فرهنگ ؟ بسیاری از لیبرال ها معتقدند که حقوق شهروندی عمومی برای عالقه مردم به عضویت در ستندهطرف 

                                                           
1
و مهاجران غیر قانونی یعنی پناه ستند همنظور از مهاجران، مهاجران قانونی  ،ان تمییز می دهدیپناه جو ا ازمهاجران ر کیملیکا  

به طور مفصل به  ٠ ادامه در بخش رد شود.حقوقی که باید به مهاجران داده شود شامل پناه جویان نمی  جویان را شامل نمی شود.

 .انواع حقوق گروهی در اندیشه کیملیکا خواهیم پرداخت
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به نظر کیملیکا جدایی کامل دولت از قومیت افسانه ای بیش نیست، او درباره ایده  مااخودشان و حفظ آن کافی است، 

"جدایی کامل دولت از قومیت"
٤
  :می نویسدچنین  

من نه تنها معتقدم که این دیدگاه متداول اشتباه است، بلکه معتقدم که در واقع بی ربط نیز هست. ایده پاسخگویی به 

"شم پوشی حساب شدهچ"تفاوت های فرهنگی بر اساس 
بی معنی است. چرا که تصمیمات دولت در مورد زبان،  1

مرزهای داخلی، تعطیالت عمومی، و نمادهای هرکشور به طور اجتناب ناپذیری شامل به رسمیت شناختن، وفق دادن، و 

یت های حمایت کردن نیازها و هویت های گروه های ملی و قومی خاصی است. دولت به طور اجتناب ناپذیری هو

  .(Kymlicka, 1995: 108).براین به ضرر فرهنگ های دیگر استفرهنگی مشخصی را ارتقا می دهد، و بنا

 از جمله نظریه ویل کیملیکا گرایی چند فرهنگنظریه های مدافع بیش تر  ،معاصر انگلیسی، برایان بری لیبرال فیلسوف

معتقد از بی طرفی دولت لیبرال حمایت می کند و وی  ند،دا را انحرافی زیان بار از ابعاد مهم تر عدالت اجتماعی می

عدالت تنها مربوط به تضمین سلسله فرصت های برابر عقالنی است و ربطی به تضمین امکان دسترسی برابر "است که، 

ا از در جوامع چندفرهنگی دولت ضرورتاما به نظر کیملیکا  .(Barry, 2001: 37) "به هر انتخاب یا نتیجه خاص ندارد

این کار برای دیگر فرهنگ ها مضر است. برای مثال، در جامعه چندزبانی تمام  کهفرهنگ های خاصی حمایت می کند 

لیبرال  اگر چه ،یوبه نظر زبانها نمی توانند زبان رسمی باشند. این امر مسئله عدالت نسبت به اقلیتها را مطرح می کند. 

ا انتخابهای افراد در متن فرهنگی خاصی صورت می گیرد. لذا لیبرال ها باید از ها به انتخاب فردی ارزش می نهند ام

فرهنگهای که اساس و پایه را برای انتخابهای فردی فراهم می نمایند حمایت کنند. تحت شرایط خاص و فقط با 

حقوق بشر برای  ،منظراین از  (٤33: ٤9٨3)فریمن، .شناسایی حقوق گروههاست که می توان از فرهنگ ها حمایت کرد

ناکافی است، و ممکن است که بی عدالتی های مشخصی را تشدید کند، و از این  9فرهنگی-عدالت قومی

بر این  .(Kymlicka, 1998).رو...استانداردهای حقوق بشر باید با حقوق مختلفی از حقوق اقلیت ها تکمیل شود

زیرا اصول حقوق بشر نمی توانند بعضی از مهم ترین  حقوق اقلیت را بخشی از حقوق بشر نمی داند، کیملیکا اساس

 مشکل مفهوم حقوق بشر این نیست که این مفهوم پاسخ به زعم وی اقلیتها را حل کنند.برای مشکالت بوجود آمده 

، بلکه اغلب پاسخی نمی دهد، حق آزادی بیان، مثال به ما نمی گوید چه سیاستی اشتباه به چنین پرسشهایی می دهد

درباره زبان یک جامعه باید اتخاذ کرد. اصول حقوق بشر چنین مسائلی را به تصمیمات اکثریت منوط می کنند و این امر 

به ( ٤٠3-٤٠٨: ٤9٨3من، ممکن است موجبات آسیب پذیری اقلیت در برابر بی عدالتی اکثریت را فراهم سازد.)فری

نظریه  .ت هم مشروع و هم غیر قابل اجتنابافزودن حقوق اقلیت ها به حقوق بشر سنتی، هم الزامی اسهمین دلیل 

و به همین دلیل از سیاست  پردازان لیبرال معاصر متوجه اشکاالتی در بی طرفی دولت در مقابل تنوع فرهنگی شده اند

                                                           
1
 strict separation of state and ethnicity 

2
 benign neglect 

3
 Ethnocultural 
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که محافظت های بیرونی زمانی منصفانه و  ندبر آن ٤لزرادورکین و . فی حمایت کرده اندرابری های تصادجبرانی برای ناب

 Kymlicka, 1995: 109) دنباش "ناشی از تولد وعمیق و فراگیر  " تصادفینابرابری های  ضروری هستند که تاثیر

nisde uQ). کیملیکا . نات وجود داشته باشدبر طبق نظر دورکین، عدالت فقط می تواند در شرایط برابری منابع و امکا

معتقد است به این دلیل که هویت فرهنگی شخص به  و است لز و دورکینرا 1برابری طلبانه عدالت نظریه متاثر از این

هایی مواجه شوند که  وسیله تولد یا پرورش به او داده می شود، اعضای فرهنگ های اقلیت می توانند با نابرابری

عضویت در   (Kymlicka, 1989: 44) ت خودشان و نه انتخاب ها یا آرمان هایشان می باشدیا اقدامامحصول شرایط 

یک جنبه ی دیگر دقیقا تصادفی و غیر انتخابی است. عالوه بر این  یک گروه فرهنگی امری ناشی از تولد است که

یبند معاهداتی باشند که با گروه عدالت بین فرهنگ های مختلف مسئله پایبندی به معاهدات تاریخی است، دولتها باید پا

 ی برای گفتن ندارد، برای مثالهای اقلیت بسته اند، فلسفه سیاسی معاصر درباره ی وضعیت اخالقی این معاهدات حرف

اما درباره ی  می شناسد،لز، وظیفه اخالقی احترام به معاهدات بین کشورها را به رسمیت رایادآور می شود که  کیملیکا

در هر نظریه ای که با مقوله این بنابر. (Ibid: 118)لت های درون یک کشور سخنی به میان نمی آوردمعاهدات بین م

اجتناب ناپذیر است.  بی طرفیهای سیاست زبانی، تعطیالت عمومی، مرزهای سیاسی و قوانین مهاجرت  مواجه باشد، 

مردم ما باید برای دسترسی  کا آن را مطرح کرده است،که کیملی فرهنگی-عدالت قومیاز منظر  چنین به نظر می رسد که

و هر مفهوم خاصی از  هستندبه فرهنگ هایشان راه چاره ای بیابیم چرا که فرهنگ آن چیزی است که مردم خواهان آن 

 .را درون آن می یابند و درک می کنند خیر

 تساهل و خودمختاری به مثابه دو ارزش بنیادی در لیبرالیسم -٤

لیبرال ها مناظره در حال رشدی بر سر این مسئله وجود دارد که از بین دو ارزش لیبرالی، خودمختاری و تساهل در بین 

کدام یکی بنیادی تر است، در یک طرف لیبرال هایی وجود دارند که اولویت را به تساهل می دهند، در مقابل لیبرال 

رهنگ گروه های اقلیت همیشه امکان دارد که حاوی مولفه هایی وجود دارند که اولویت را به خودمختاری می دهند، ف

ها و عناصر غیر لیبرالی باشد، اینکه چگونه دو فرهنگ و یا دو کشور باید تفاوتهایشان در اصول بنیادی را با هم حل 

ی به کنند، مسئله بسیار بغرنجی است و این سوال مطرح است که آیا لیبرال ها این حق را دارند که در چنین موراد

تساهل  مدافعاناستفاده از زور متوسل شوند. در دموکراسی های غربی تساهل عبارت از ایده آزادی وجدان فردی است. 

 تساهل لز، لیبرال ها به سادگی این اصلساهل مذهبی ظهور کرد، به باور راکه لیبرالیسم با ت اغلب دیدگاهشان این است

مربوط می شود، تعمیم دادند  "معنا، ارزش و هدف از زندگی انسان" را به دیگر حوزه های چالش برانگیزی که به

(Kymlicka and Alamgor: 2000) لز مدل اول همانی است که را" ؛د دارددو نوع مدل تساهل وجو کیملیکا، به نظر

بر آزادی  اما مدل دوم عمدتا بیش از آنکهد تنها بر آزادی وجدان فردی است...که در آن تاکی از آن حمایت می کند،

                                                           
1
 Rawls 

2
 Egalitarian justice 
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فردی متکی باشد، مبتنی بر حقوق گروهی است. در این مدل گروهی کلیسا و دولت ارتباط نزدیکی با هم دارند. هر 

بنابراین  (٤٦٠: ٤9٨9 کیملیکا،) "جامعه مذهبی از موقعیتی رسمی و میزان زیادی از حق خودگردانی برخوردار می شود

کافی نیست، سوال این است که لیبرال ها به کدام نوع از مفهوم تساهل باور  گفتن اینکه لیبرال ها به تساهل باور دارند

بررسی جالب تاریخی در   یک در او م خاصی از تساهل باور داشته اند.لیبرال ها به یک نوع مفهو کیملیکا نظر دارند؟ به

نوع از می کند. بر اساس این  در امپراتوری عثمانی به نوعی از تساهل مذهبی غیر لیبرالی اشاره "سیستم ملت"مورد 

هر اجتماعی در سازماندهی خود چنان که خود مناسب تشخیص می دهد، آزاد است که مرزهای تساهل خود را  تساهل

، مسلمان ها، مسیحی ها و یهودی ها نیز باشند، در سیستم ملت عثمانی تعیین کند حتی اگر این مرزها غیرلیبرالی

کدیگر به رسمیت شناخته بودند، و هر واحد حق داشت که قوانین مذهبی خاص خود واحدهای خودحاکمیتی را برای ی

باید تساهل لیبرالی را از تساهل غیرلیبرالی تشخیص داد. نمی توان این جامعه ای را که  پسرا به اعضایش تحمیل کند. 

مدل تساهل می گوید: هدف من در رابطه با تفکیک این دو وی کم بود، یک جامعه لیبرال دانست. سیستم ملت بر آن حا

لز معتقدم که سیستم لیبرال آزادی فردی پاسخ مناسب تری برای کثرت مدل دوم نیست. برعکس، همانند را دفاع از

  (٤٦٠: ٤9٨9 )کیملیکا،گرایی است. هدف من شناسایی دالیل لیبرال ها در دفاع از پایبندی با آزادی فردی است.

د مادی هستند. مانند تالش دنبال محدود سازی یا منع تبلیغات مذهبی و یا عقایسیستم های حقوق گروهی اغلب به 

در واقع سیستم ملت به علت آنکه حقوق مدنی را محدود می کند، با ناتوان ساختن افراد برای ارزیابی عقالنی  ٤آمیش ها

استوارت میل  ارد می کند.ارزش اهداف موجود و در نتیجه تجدید نظر در آنها به یک منفعت اساسی افراد لطمه و

( بر این باور است که، ما در داشتن توانایی ارزیابی و بازبینی عقالنی اهداف موجود خود نفعی اساسی ٠٠-٤١٠: ٤9٨٠)

آنرا تایید می از آن تاثیر گرفته و برای حقوق مدنی می نامد و  "ادی عملآز"این ادعای میل را ادعای  کیملیکاداریم. 

به نقل از انند میل از آزادی های مدنی به علت کمک آنها به فهم و اعمال این قدرت اخالقی دفاع می کنند )لز همرا کند.

را داشته باشیم  "خیر"ارزیابی عقالنی و تجدید نظر در مفاهیم  هنگامی که ما امکانیعنی این که  (٤٤٠: ٤9٨9کیملیکا، 

  :دمی نویس نظر دارد و فلز اختالهای تساهل با رار سر مفهوم و مرزب کیملیکا زندگی ما بهتر خواهد شد.

رالز در آخرین اثرش می خواهد از ادعای عمل که به نظرش فرقه گرا و نسبت به دیدگاه های اقلیت های قومی و 

مانند آزادی -مذهبی خاص بی تفاوت است، طفره برود. راه حل وی ترک هر گونه لیبرالیسم متکی بر ایده آل جامع

در عوض مفهوم سیاسی شخص را به عنوان موجودی آزاد و برابر پیشنهاد می کند. اما به ادعای من، این است و -عمل

استراتژی کاربرد ندارد. در واقع، به زعم او این تئوری به ما نمی گوید که چرا دولت لیبرال بدون اینکه نسبت به خواسته 

                                                           
1
برخی گروه های بومی منزوی مانند فرقه های مذهبی آمیش ها  خواستار حقوق گروهی هستند که با حقوق مدنی فردی در   

 11تعارض است، آمیش ها به آموزش اجباری فرزندان خود تن نداده اند، به همین دلیل دولت آمریکا موافقت کرده که تا سن 

ه مذهبی از آموزش اجباری معاف باشند، نمونه های دیگری در این باره وجود دارد، اعتراض مونیتها و سالگی فرزندان این فرق

 هوتریتها در کانادا نسبت به آموزش اجباری برخی مواد درسی به کودکانشان از این دست موارد می باشد.



15 

 

اولویت را به حقوق مدنی بدهد. من معتقدم که پاسخ درست تر، های اقلیت های غیر لیبرال نظر مثبتی داشته باشد، باید 

تداوم دفاع از لیبرالیسم جامع و شرط اذعان به وجود محدودیت های توان ما در اجرا و تحمیل اصول لیبرالی بر 

 (٤9٠-٤93: ٤9٨9)کیملیکا،  است که آنها را تایید نکرده اند. گروههایی

لز حمایت از تساهل عمدتا بر اساس دی فردی الزم است؛ اما به نظر رادفاع از آزا به نظر کیملیکا اصل آزادی عمل برای

که  مواردی( در ٤١1کثرت گرایی را با مفهومی بسیار مضیق از زندگی خوب گره می زند )هابرتال:  ،ایده آزادی عمل

گو کنند، و راهی را برای ت ها گفتوبرال باید با اعضای اقلیفرهنگ گروه اقلیت غیر لیبرالی باشد، اعضای گروه اکثریت لی

لیبرال ها به خودی خود هیچ حقی ندارند که نگرش های خود را به اقلیت های ملی  به باور کیملیکا همزیستی بیابند.

روابط "بنابر این غیر لیبرال تحمیل کنند. اما آنها این حق و مسئولیت را دارند که در واقع دیدگاهشان را مشخص کنند. 

های ملی باید بر اساس گفت و گو مشخص شود...گام اول نباید مداخله باشد، بلکه در گام اول باید با دیالوگ  بین گروه

بر آن است که، لیبرال ها نباید مانع از جوامع  وی  به عنوان یک قاعده کلی( Kymlicka, 1995: 171) "شروع کرد

را در این فرهنگ ها ترویج باید لیبرالی شدن   بلکه نند،خودشان را حفظ ک "فرهنگ جامعه بنیاد"غیرلیبرال بشوند که 

اگر دو گروه ملی اصول بنیادی توافقی نداشتند و تشویق آنها به پذیرش اصول یکدیگر نبودند، باید این دو  انهایت بدهند.

"توافق موقت"گروه ملی به مبانی دیگری برای همزیستی تکیه کنند؛ مانند یک 
٤.(Ibid: 166) فاع کیملیکا از با وجود د

تساهل به نظر می رسد که او ریشه های تساهل را فقط در غرب لیبرال جست و جو می کند و کمتر به پیگیری تساهل 

 در دیگر مناطق جهان می پردازد، برای نمونه کشورهایی همچون هند مدل پایداری از تساهل را ارائه کرده اند.

 مطالبات اقلیت هاتضمین  -٥

هروندی چندفرهنگی به نگرانیهایشان در زمینه حس مشترک شهروندی در رابطه با مهاجران می بیشتر نظریات ش

عمیق ترین چالش در همبستگی اجتماعی در اکثر  که، چرا این موضوع مورد انتقاد کیملیکا قرار گرفته است،، پردازند

ای مثال در اسپانیا، بلژیک، کانادا و حتی در کشورها مربوط به اقلیتهای ملی تاریخی است و نه مهاجرانشان. این مسئله بر

برای دفاع از حقوق اقلیتها سه نوع از حقوق  رالیسمدیدمان او، لیب طبقبر  (Kymlicka, 2011).انگلستان صادق است

در کشورهای لیبرال در مواردی نیز این حقوق در نظر گرفته شده است، بنابراین  که ،می تواند داشته باشد جمعی را

که برخوردار شوند "تمایزیافتهشهروندی گروهی "حقوق جامع شهروندی باید آن گروه های قومی و ملی از  بر عالوه

"تمایزیافتهشهروندی " در قالب مفهوم شهروندی منجر به نوعی
 شود. این سه نوع حقوق جمعی عبارتند از:می  1
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 modus vivendi 

2
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ت حقوقی برای برخی از فعالیتهای مشخص این نوع حقوق شامل حمایت های مالی و ترتیبا : ٤حقوق چندقومی -٤-٠

ها  حقوق چند قومی آداب فرهنگی یا دینی قومیت در ارتباط با گروه های خاص مذهبی و یا قومی می شود. به واسطه

)مثال گروههای هنری یا کمک هزینه برنامه های زبانی  راکه به دلیل در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند

 گیرند )اغلب به طور ناخواسته(، یا مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می واسطه قوانین موجود مهاجران( که به

 )برا ی مثال معافیت از قانون تعطیلی روز شنبه و پوشیدن یونیفرم هایی که با باورهای مذهبی همخوانی نداشته باشد

(Kymlicka, 1995: 38). می  "حقوق چندقومیتی"یزی که کیملیکا آن را چندگانگی فرهنگی مربوط به مهاجران، چ

نامد، به عنوان خواسته ای برای شرایط مناسب تر یکپارچگی از طریق معیارهایی است که غالبا موقتی هستند مانند 

در زمینه حقوق چند قومی عدم توجه کیملیکا  (.٤931د و انکار یکپارچگی )سونگ، معافیت ها، آموزش دوزبانگی، نه ر

فقدان توجه وی به گروه های مذهبی  های مذهبی مورد انتقاد قرار گرفته است، برای مثال نیومن بر آن است که،به گروه 

البته کیملیکا گروههای مذهبی را  .(Newman, 2003)نشان از کاستی جدی بالقوه ای در پروژه تحقیقی کیملیکا دارد

می نمی شناسد،  ی برای تعریف تمایز در هویت جمعیولفه کافدین و مذهب را ملیکن شامل معافیت هایی می داند 

 است که کاربرد نظریه وی را در جوامع چندفرهنگی غیرلیبرال محدود می کند. املیعاین ویژگی توان گفت که 

: این حقوق از طریق تضمین برخی کرسی ها برای گروه های قومی و محلی در 1هحقوق نمایندگی گروهی ویژ -1-٠

شود که اقلیت ملی یا  چوب نهادهای مرکزی در سطح حکومتی اجرایی می شود. حقوق نمایندگی ویژه باعث میچهار

قومی با داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای سیاسی جامعه بزرگتر، کمتر  در سایه تصمیماتی که برای کل کشور گرفته 

در مورد این نوع خاص از حقوق  (Kymlicka, 1995: 37)می شوند قرار گیرد و در این تصمیم ها نادیده گرفته نشود 

حق وتو به عنوان مکانیزمی برای محافظت از اقلیت ها در مورد قوانینی که مستقیما به وضعیت  به ویژه تاکید بر گروهی،

 امکان محافظت بیرونی را برای اقلیت ها به وجود بیاورد.مربوط می شود می تواند  آنهااین 

9کمیتیحا-حقوق خود -9-٠
به موجب این حق تفویض قدرت به اقلیتهای ملی صورت می گیرد که این کار اغلب از  :

طریق اعمال نوعی فدرالیسم صورت می گیرد. حق خودمختاری این قدرت را به واحدهای سیاسی کوچکتر می دهد که 

برای نمونه در مواردی همچون  اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات گروه اکثریت تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند،

-Kymlicka, 1995: 37)آموزش، مهاجرت، توسعه منابع، زبان، و قوانین خانواده، تحت تاثیر تصمیمات اکثریت نباشد

 .می انجامد ١یاین حق به نوعی سیستم فدرالیسم چند ملت ،(38
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ند و موثر واقع شوند باید این برنامه ها را اگر می خواهیم برنامه های شهروندی چندفرهنگی عادالنه باش به باور کیملیکا

"مفهوم دیگری از شهروندی چندملیتی"در کشورهای چند ملتی به 
او روی مفهومی  .(Kymlicka, 2011) ارتقا دهیم ٤

"شهروندی چندملیتی"از 
تاکید می کند که همزمان حقوق شهروندی مهاجران و اقلیتهای  9تیدر کشورهای چند مل  1

موارد مختلفی وجود دارد که وجود چنین سیستم فدرال چند ملتی را ایجاب می کند، که  .ا پوشش دهدر ١ملی تاریخی

 وی دارای حداقل فدرالیسم چند ملتیمدل مهم ترین آنها، مسئله زبان رسمی، مهاجران و مرزهای سرزمینی می باشند. 

 :دو ویژگی کلیدی به شرح زیر را دارد

"زیر واحد فدرال یا شبه فدرال" این مدل منجر به ساختن یک-الف
می شود که در آن اقلیتهای ملی  اکثریت بومی را  ٠

 .بدین طریق می توانند شیوه ای از خودمختاری را تمرین کنند  .تشکیل می دهند

، یا در جاهایی که اقلیت ملی دارای زبان متفاوتی است. زبان آن اقلیت به عنوان زبان رسمی دولتی در آن زیر واحد-ب

  .(Kymlicka, 2011).دبه رسمیت شناخته شو ن دولت بایدآ کلسطح  حتی در 

 فدرالی ایالتباید در درون  حداقل اقلیت زبان متمایزی دارد، زبان آن اقلیت ملی در شرایطی که بر اساس ویژگی دوم

که در سراسر  فتاز مواردی سخن گ و در صورت امکان می تواند در آن حضور دارد زبان رسمی باشدکه آن اقلیت 

  (.زبانی رسمی است کانادا سراسر در که نه تنها در ایالت کبک بلکه وی)مثل زبان فرانسد.کشور زبان رسمی باش

 جدایی و وحدت اجتماعی فدرالیسم چند ملتی، -6

طراحی  به منظور کمک به اقلیت های فرهنگیباید حتما به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از سیستم های فدرال 

شناخته شده ترین  تفاوت قائل است. ٠بین فدرالیسم چندملتی و فدرالیسم منطقه ای به همین جهت کیملیکا ،نشده اند

و  اقلیت های ملی برای خودگردانی تمایلهیچ تالشی برای پاسخ به می باشد  آمریکایی فدرالیسم فدراسیون که سیستم

دارد که می توان معتقد بود که نه تنها فدرالیسم آمریکایی به اقلیت های در واقع، دالیلی وجود . نمی کند حاکمیتیخود

های چند فدراسیون اما،  .( Kymlicka, 2001: 98)وضعیت آنها را بدتر نیز کرده استملی کمک نکرده است بلکه 

 )زایش داده اند.را افبرابری درون گروهی و  آزادی فردی، دموکراسی، صلح و امنیت فردیدر غرب تا با امروز،  یتمل

Kymlicka, 2011)  رابطه در  است مدل فدرالیسم چندملتی که در غرب ظهور پیدا کردبر طبق این معیارها می بینیم که

نظریه پردازان  کیملیکا، اشتباهی که زعمبنا  است. اقلیت موفق بوده دولتی و ناسیونالیسم ناسیونالیسم تی بینسبا همزی

                                                           
1
 Distinctly multinational conception of citizenship 

2
 Multinational Citizenship 

3
 Multination States 

4
 historic national minorities 

5
 federal or quasi federal sub-unit 

6
 Territorial Federalism 
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کب شده اند این نیست که در تشخیص اهمیت عضویت فرهنگی کوتاهی کرده اند، بلکه در این لز مرتلیبرالی همچون را

و جامعه سیاسی و جامعه فرهنگی را منطبق بر  است که فرض کرده اند که جامعه سیاسی به لحاظ فرهنگی همگن است

هر دو ناسیونالیسم اقلیت و اکثریت کیملیکا در رابطه با بحران انسجام ملی در دولت های چند ملتی  .هم تصور کرده اند

در کانادا اغلب با ظهور ناسیونالیسم کبکی توضیح  "هویت ملی"را بررسی می کند، در مورد کانادا او می نویسد: بحران 

زبان -اما این بحران به همان اندازه در نتیجه شکل خاص ناسیونالیسم در بین کانادایی های انگلیسی .داده شده است

اگر  تیلور نیزر ظبه ن ناسیونالیسم اقلیت است، ٤پذیرا شدناین مسئله کیملیکا برای  راهکار( Kymlicka, 1998)است 

به باور  (3١ :٤931تیلور، ).سد ممکن است تجزیه شوندناجوامع چندملیتی فرهنگ های مختلف را به رسمیت نش

در جامعه  اقلیت ملی کردن یکپارچگی و ادغام اکثریت نباید هویت ملی اقلیت را تصاحب کرده و سعی در کیملیکا

نیز به لتی بیشتر باشد، این مسئله نه تنها باعث یکپارچگی نیست بلکه وحدت اجتماعی را در یک دولت چندم اکثریت

هم کیملیکا و هم تیلور در این زمینه هم عقیده هستند که به رسمیت شناختن اقلیت های ملی و حقوق  .خطر می اندازد

اکثریت باید اجازه ملت سازی به اقلیت ملی را  از منظر کیملیکا روهی انسجام اجتماعی را افزایش می دهد.مشخص گ

به  استدالل کیملیکا این است که اگر اکثریت حق ملت سازی دارند باید اقلیت ملی نیز دارای چنین حقی باشد. بدهد.

ی ملی باید بتوانند ملت سازی را دنبال کنند چرا که اکثریت نظر چامبرز، استدالل خاص کیملیکا در مورد اینکه اقلیت ها

فرهنگی اجازه ملت سازی داشته باشد، -اگر هم گروه قومی را داشته اند، غیر معتبر است. های ملی نیز اجازه این کار

ا قابلیتی نتیجه آن آرایش گیج کننده و پیچیده رقابت ملت ها درون یک دولت خواهد بود، که هیچ انسجام سازمانی ی

یک سیستم منتقدان بر آنند که در  (Chambers, 2003)د نخواهد داشت.برای برقراری ارتباط بین این ملت ها وجو

کیملیکا این انتقادات را تا حدی وارد می داند اما با این وجود بر آن ، فدرال چندملتی همیشه ترس جدایی وجود دارد

احساس وجود یک ملت متمایز در درون یک حیه اغلب اغراق شده است...ز این نااست که: در رابطه با احساس ترس ا

 کشور بزرگتر به طور بالقوه موجب بی ثباتی است. از طرف دیگر، انکار حقوق خودمختاری هم بی ثبات کننده است تا

ن بدون توافقی بر سر واحد تعییبه باور اوف،  (Kymlicka, 1995: 192)جایی که مشوق خشونت و جدایی است

ملتی وجود ر می رسد تناقضی در فدرالیسم چندظاهرا چنین به نظ (Offe, 2001)رنوشت، دموکراسی ناپایدار می شودس

دارد چرا که همزمان که برای اقلیت های ملی یک جایگزین کارا به جای جدایی را ارئه می کند، از طریق ایجاد امکان 

جدایی هم کمک می کند. اما آیا این می تواند دلیلی توجیه کننده و جدایی و ارائه چنین جایگزین وسوسه برانگیزی به 

 ،کیملیکاکافی برای اجتناب از قبول ساختار سیاسی فدرال چندملتی باشد؟ به باور 

امکان پذیر است یا اینکه جدایی اصال قابل قبول نیست و نباید به آن فکر کرد، ما  به جای تالش در جهت اینکه  آیا جدایی

روی شناسایی منافعی که مردم از زندگی در یک فدراسیون چندملتی کسب می کنند تمرکز کنیم، یک سیستم  باید بر

 فدرالی که خوب طراحی شده باشد می تواند به اقلیت های ملی دالیل خوبی برای امتناع از جدایی ارائه کند، البته چنین

                                                           
1
 accommodate 
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الیسم اغلب تنها گزینه قابل دسترس برای اصالح برخورد چیزی را در این مورد نمی توان با قاطعیت اذعان کرد...فدر

 .(Kymlicka, 1995: 118).هویت های ملی در یک دولت چند ملتی می باشد

  نظریه شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا    

 

 

  حقوق خودحاکمیتی                    حقوق چندقومی                  حقوق نمایندگی ویژه              

                                                 )ویژه اقلیت های قومی(             )شامل اقوام و ملت ها(                                                                    )ویژه اقلیت های ملی تاریخی(                  

 

          

 تضمین برخی کرسی ها              حمایت های مالی و ترتیبات حقوقی               فدرالیسم چندملتی         

   در نهادهای مرکزی                                                                                                              

 

 اقلیت قومی یا ملی بدین طریق                  رفراندوم                 جایگزین مناسب تر و                                  

 در تصمیمات سراسری نادیده                   احتمال جدایی          عملی تر برای جدایی                                   

                                                                             .گرفته نمی شود                                     و تشکیل دولت         اقلیت ملی شیوه ای از               

 جدید                   حکومت کردن بر خود  

 را تجربه می کند.                                    

 

 فعالیت گروه های هنری یا برنامه های زبانی مهاجران                           کنترل بر  آموزش، مهاجرت         

  ،طیلیمعافیت از قانون روز تع       توسعه منابع، زبان                                                 

 مخوان باشدرم هایی که با باورهای مذهبی ناهنپوشیدن یونیف   و قوانین خانواده                                             
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 نتیجه گیری

. کرده است مطرح چندفرهنگ گرایی بطه با چالشاردر جهت احیای لیبرالیسم در استدالل های جدیدی را ویل کیملیکا 

به ندارند بلکه وی استدالل هایی را مطرح می کند که لیبرالیسم لیبرالیسم  یشه در تفسیر خاصی ازاین استدالل ها ر

 در مقابل جماعت گرایان در پاسخ به انتقادات مربوط به عضویت فرهنگی می تواندعنوان یک کانون سیاسی تجویزی 

همچون  لیبرال مدرناندیشمندان  ق سیاسیاخال کیملیکا از یک طرف تحت تاثیر به نظر می رسد که. چنین داشته باشد

، استاز متفکران لیبرال قرن نوزدهم متاثر ایده حقوق گروهی  در طرح و از طرف دیگر وی میل، رالز و دورکین است

که وی را همزمان به اندیشمندان  جنبه ای ناسیونالیستی نیز به لیبرالیسم وی بخشیده است این ایده حقوق گروهی

ر برابر مفاهیم گوناگون خیر او اگر چه مدافع بی طرفی دولت د .یبرال های ناسیونالیست نزدیک می کندجماعت گرا و ل

دفاع کمال گرایی غیر مستقیم نوعی  از ،دولت های لیبرال ربا به چالش کشیدن و رد اصل بی طرفی فرهنگی د ، امااست

البته تا  ،اتی، بلکه به عنوان زمینه ای برای آزادی افرادمی کند که در آن باید از فرهنگ های مختلف نه به عنوان امری ذ

سنگ بنای انسان شناسی فلسفی کیملیکا را  محافظت شود، ،جایی که امکان تجدید نظر همیشه برای افراد ممکن باشد

 ی باو .تاکید وی بر خودمختاری فردی و امکان تجدید نظر افراد در باورها، اعمال و برنامه هایشان تشکیل می دهد

تاثیر گرفتن از ایده عدالت برابری طلبانه لیبرالی به پی  تاکید بر اهمیت ارتباط بین آزادی فرهنگی و سعادت فردی و

 شهروندی مدرن ایده با تبارشناسی شکل گیری اندیشه های لیبرالی و کیملیکا .فرهنگی می پردازد-ریزی عدالت قومی

 ،عالوه بر حقوق عام شهروندی برای افراد بر آن است کهاذعان  کرده و ن کاستی های بنیادی در نظریه شهروندی مدره ب

حقوق اجرایی کردن این که  باید در نظر گرفته شود،فرهنگی  گروههایبرای نیز گروهی  شهروندی متمایزیافته حقوق

 کاستی هایبه بر در دولت های چندملتی در عمل به نوعی فدرالیسم چندملتی می انجامد که مزیت های زیادی برای غل

قادر به حل کلیه مشکالت و تعارضات  وینظریه  گفت که با وجود این می توان دارد، مدرنایده شهروندی 

، به ویژه که این نظریه برخاسته از بستر یک جامعه لیبرالی است و در اساس برای رفع مسائل می باشدنچندفرهنگی 

ارائه راه حل های مبتکرانه در  زمینه های مناسبی را برای اما ،ستناشی از تنوع فرهنگی در چنین جوامعی طرح شده ا

با توجه به چندفرهنگی بودن جامعه  .رابطه با سیاست های قومی و مدیریت تعارضات چند فرهنگی فراهم می سازد

اما ، ینه باشدایران طرح و نقد و بررسی این نظریه در گام اول می تواند کمک شایانی به توسعه ادبیات نظری در این زم

و دولت های بسیاری از پیش فرض هایی که این نظریه بر آنها بنا نهاده شده است در جوامع باید یادآور شد که 

با محدودیت های در چنین جوامعی این نظریه در کاربرد  تا موضوعیت ندارند که این مسئله باعث می شود غیرلیبرالی

در زمینه  مانند اکثر مباحث حوزه علوم انسانی استدالل های این نظریه ها علیرغم همه این کاستی زیادی روبرو باشد.

مسائل بغرنج ناشی از تکثر فرهنگی تاثیرگذار باشد و زمینه  ذهنیت و نگرش ما نسبت بهبر می تواند  چندفرهنگ گرایی

  مان ممکن سازد.را برای بدیع ترو طرح ایده هایی  در قالب مفاهیم این نظریه و امکان گفتگو و اندیشیدن
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