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 تقدیر و تشکر

و سپاس خود را از استاد راهنمای ارجمند دکتر مجید توسلی و همچنین استاد بر خود الزم می دانم کمال تشکر 

مشاور گرامی دکتر عبدالعلی قوام که در طول انجام این پایان نامه اینجانب را راهنمایی کرده اند، اعالم دارم. 

در گفت و گو با ایشان شکل  نیز جالل حاجی زاده که موضوع این پایان نامه کاک های راهنمایی همچنین از

دکتر میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه شهیر استانبول به خاطر  از.نهایت تشکر را دارمگرفت،

راهنماییهای مفیدشان، از دکتر برزو الیاسی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد و کاک هه وال باتو از دانشگاه دولتی 

دادن بعضی از منابع الزم تشکر کنم. همچنین جا دارد از دوست عزیزم آقای سامان وان به خاطر در اختیار قرار 

و زحمات بی پایان مادر و پدر عزیزم  تن تشکر کنم. در نهایت مدیون پشتیبانی هابه خاطر ویراستاری م رشیدی

 در طی سالهای تحصیلی ام هستم.
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 چکیده

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

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

پردازد. به نظر او لیبرالیسم  یکا، به موضوع شهروندی چندفرهنگی میپرداز لیبرال، ویل کیمل مقاله از دیدگاه نظریه

. هدف این پژوهش توضیح نظریه ویل کیملیکا های قومی و ملی سازگار است در اساس با حقوق جمعی اقلیت

. نتیجه این تحقیق نشان استتحلیلی  -توصیفی به شیوه باشد. روش تحقیق در باب شهروندی چندفرهنگی می

در مدیریت ین نوع خوانش او از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، ،ادهد می

 های قومی اثربخش و سودمند است. تعارضات چندفرهنگی و سیاست

واژگان کلیدی: ویل کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، حقوق جمعی، اقلیتهای ملی، اقلیتهای قومی، فدرالیسم 
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بر پایه داستانی از کنفسیوس، شاگردی از استاد خود پرسید: شرایط وجود یک دولت چیست؟ استاد پاسخ داد: 

شروط را حذف کند کدام است؟ استاد اقتصاد، ارتش و اعتماد. شاگرد پرسید اگر کسی بخواهد یکی از این 

 (33: 1314فلینه،  توماسبه نقل از پاسخ داد: ارتش. اگر کسی به دنبال شرط اصلی باشد کدام است؟ اعتماد. )

 و بیان مسئله مقدمه-3-3

ملت  –امروزه کمتر کشوری در جهان را می توان یافت که از لحاظ فرهنگی همگون باشد و از یک دولت 

ناهمگونی فرهنگی وجه در واقع  اکثر جوامع به لحاظ فرهنگی متکثر می باشند. خالص تشکیل شده باشد،

در جهان مدرن، به سختی می توان دولتی را یافت که با چندگانگی شاخص اکثر کشورهای امروزی است. 

ت های مدرن اغلب از ناحیه مل-به همین نظر دولت(  3: 1313)میلر، نگی در درون مرزهایش مواجه نباشد فره

حال حاضر هزاران گروه قومی  درتنوعات فرهنگی و قومی و مدیریت آنها با مشکالت جدی روبه رو شده اند،

متفاوت اند و از لحاظ  که دارای فرهنگ، زبان یا مذهبهای ورهای گوناگون جهان زندگی می کننددر کش

جنگ های محلی، سرکوبهای داخلی و حتی مسائل اقتصادی و  اند، عالوه بر این، به دلیلجمعیتی در اقلیت 

ناروایی های طبیعی، هر ساله صدها هزار نفر از مردم جهان از کشوری به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند و 

، یعنی اقلیت های به جمع اقلیت های مهاجر می پیوندند. گر چه مشکالت و مسائل این دو دسته از اقلیت ها

متفاوت است اما هر دو گروه کم و بیش با نابردباری نظام حاکم در جامعه ملی یا میزبان، در  نلی و مهاجرام

در طی تاریخ در کشورهای مختلف، حقوق ابتدایی اقلیتهای ملی از جمله . بسیاری از زمینه ها، روبه رو هستند

ه حفظ وحدت و آموزش به زبان مادری و اجرای مراسم مذهبی و غیره تحت عناوین مختلف از جمل

بر سر مسائلی همچون  گروه های اقلیت و اکثریتدر چنین جوامعی هنوز هم. یکپارچگی ملی پایمال شده است

زبان، خودمختاری، سیاست های همگون سازی و مورادی زیاد دیگری از این دست در ستیز هستند و این مسئله 

ده است، به ویژه در اروپای شرقی و کشورهای به یکی از چالش های مهم دموکراسی در دنیای امروز تبدیل ش

بسیاری از مردم توسعه نهادهای دموکراتیک شده است. به یکی از موانع اصلی بر سر راهجهان سوم این مسئله 

تصور می کردند پایان جنگ سرد به یک جهان صلح آمیز ختم خواهد شد؛ در حالی که کشمکش ایدولوژیک 

عت با کشمکش های بین گروه های قومی و ملی جایگزین شد. در بسیاری از بین لیبرالیسم و کمونیسم به سر

مناطق جهان، اقلیت ها و اکثریت ها با هم در مسائلی چون حقوق زبانی، فدرالیسم و خودمختاری ملی، 

تخاب نمادهایی از ننمایندگی سیاسی، آزادی مذهبی، ادعاهای سرزمینی، مهاجرت و سیاست بی طرفی و نیز ا

ف نظر جدی دارند. بعد از جنگ سرد، کشمکش فرهنگ های قومی به رود ملی یا تعطیالت عمومی اختالس قبیل
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سرعت مورد مطالعه جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت؛ موضوعاتی که تا همین اواخر مورد 

 (Kymlicka, 1995: a1)بی توجهی نظریه پردازان سیاسی غربی بود

خشونت در سراسر  پایان یافتن جنگ سرد، ستیزهای قومی به یکی از اصلی ترین منابع جنگ وبا بدین گونه

اکثر جوامع سیاسی در طول تاریخ چندقومی بوده اند اما سنت سیاسی غرب در مورد  در حالیکه .جهان بدل شد

ائه داده اند که در آن مع اراین مسائل سکوت کرده است، اندیشمندان سیاسی همواره الگوی ایده الی از این جوا

مبتنی بر نظریه  ت در دوره مدرنسیاس یفرض اساس ندان دارای زبان و فرهنگ مشترک فرض شده اند،شهرو

منجر به واردساختن آسیب جدی به ملت های بی دولت  تباه، این فرض اشیک ملت بوده است –یک دولت 

بین گروه  و برخوردهای خشونت آمیز زینگ و ستج، وجود فراوانی دامن زده است مشکالت شده است و به

اگر  چارلز تیلورر ظبه ناز نمونه های بارز این مشکالت می باشد. های فرهنگی مختلف در درون یک دولت ملی

بعضی  .(44 :1331تیلور، سد ممکن است تجزیه شوند)ناجوامع چندملیتی فرهنگ های مختلف را به رسمیت نش

، این مسئله طلبانه متولد شده اندجدایی از دولت ها تجزیه شده اند و دولت های جدیدی در اثر جنبش های 

دموکرات نیز در معرض -دموکرات را نیز دربرگرفته است و کشورهای چند ملتی لیبرال-حتی دولت های لیبرال

ماندن اسکاتلند در  جهت جدایی یا 4102امبر سپتدر تهدید تجزیه قرار قرار گرفته اند، نمونه اخیر رفراندوم 

کرات به طوری جدی در معرض ودم-نشان داد حتی کشورهای لیبرال دولت بریتانیا از نمونه های بارزی بود که

 رای در بریتانیا به ماندن %45..درصد به جدایی و  %2244تهدید تجزیه قرار دارند، اگر چه اسکاتلندیها با

قبال نیز در  وجود آرزو و خواست جدایی طلبی در بین اسکاتلندیها بود.حاکی از  رفراندومولی نتایج 1. دادند

کرات ودم-برای جدایی در کشورهای لیبرالامروزه مسئله رفراندوم  کبک کانادا چنین مکانیزمی تجربه شده بود.

 حتی غیر دموکراتیک نیز به عنوان مکانیزمی صلح آمیز برای حل مسئله اقلیت های ملی تبدیل شده است. و

در %98.83یک رفراندوم آزاد و اعالم جدایی و استقالل از کشور سودان با رای نمونه جدایی سودان جنوبی در 

به طور  کاتالونیا و کردستان عراقزاری رفراندوم در ر یک سال اخیر نیز بحث بر سر برگد4بود 4100ژانویه 

از جنگ جهانی دوم لیبرال ها بر آن بودند که با تاکید بر حقوق بشر می توانند مسئله  بعد.جدی مطرح شده است

ستیزهای قومی را حل کنند، به نظر آنها اگر از حقوق فردی افراد حمایت شود دیگر نیازی به مطرح شدن بحث 

نای جدایی دین و هبی بر مبذحقوق گروه های قومی و ملی نیست. لیبرال ها بر این باور بودند که تساهل م

از منظر آنها دولت لیبرال فرهنگی نیز کاربرد داشته باشد،  –دولت می توانست برای حل مسئله تمایزات قومی 

                                                           
1http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_independence_referendum,_2014 
2http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan 
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خود را حفظ کنند. با وجود ادعای بی  قومی و ملی و افراد آزادند که هویت به نسبت فرهنگ بی طرف می باشد

 یک قوم و یا ملتفرهنگ و هویت  نماینده چندملتی لیبرال روز در عمل دولت هایطرفی دولت لیبرال تا به ام

جایی برای نقش  ،لیبرال هابی طرفی در دیدگاه عمل کرده اند.بوده اند و در جهت ترویج هویت ملت مسلط 

دولت در به رسمیت شناختن و یا از رسمیت انداختن فعالیت های فرهنگی و یا هویت های قومی وجود ندارد. 

این جدایی بین دولت و قومیت امکان هر گونه شناسایی قانونی و دولتی گروه های قومی را سلب می کند، در 

 فقط در موارد خاصدفاع از حقوق گروهی اقلیت ها  بین جریان های آزادیخواهانه  چپ و راست تا به امروز،

است. اما این راهکارها جهت رفع  شدهبحث سیاست های التیام جوایانه مداخله مثبت مطرح  آن هم در حد

تبعیضات تاریخی به صورت موقتی و موضعی بوده است و همه آنها مخالف اندیشه تمایز دائم حقوق و 

ائه راه اجتماع بوده اند. معیارهای سنتی حقوق بشر نیز تا به امروز از ارموقعیت اعضای گروه های خاصی از 

فیسلسوفان سیاسی اخیرا به احیای دوباره ی شهروندی عالقه مند  بوده است. حل مناسبی در این زمینه عاجز

ی شده اند. یکی از نظریه پردازان برجسته ای که تالش دارد به بازسازی شهروندی مدرن در قالب شهروند

در این زمینه نظریه  شهروندی چندفرهنگی  ، اوویل کیملیکا است چندفرهنگی بپردازد فیلسوف سیاسی لیبرال،

"نظریه شهروندی چندفرهنگی؛ نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها"را در کتاب معروف خود یعنی 
ارائه  1331در سال 0

ز منتقدان لیبرال، وی را به لیبرال نبودن متهم کیملیکا اگر چه یک اندیشمند لیبرال است لیکن برخی ا. کرده است

می کنند، این که چه نسبتی بین لیبرالیزم کیملیکا با مبانی لیبرالیسم وجود دارد و وی چگونه از حقوق گروهی بر 

های سیاسی ای را پیشنهاد می کند، مزیت ها و مشکالت و  این مبنا دفاع می کند و چه مکانیسم و راه حال

 ه حل های وی چه می باشند، تمامی این مباحث در این تحقیق بررسی خواهند شد.ع این راموان

 

 

 

 

 

                                                           
1Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right 
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 ت تحقیقسواال-3-2

 اصلی: سوال

ویل کیملیکا یکی از متاخرترین نظریه پردازان در زمینه سیاست های چندفرهنگ گرایی می باشد، او در نظریه  

شهروندی چندفرهنگی خود از دو الگوی کلی در جوامع چندفرهنگی یعنی از دو نوع اقلیت  نام می برد، 

فرهنگ گرایی اشاره دارد که بر اثر اقلیتهای قومی و اقلیتهای ملی.  اصطالح اقلیتهای قومی به نوعی از چند

مهاجرت افراد و خانواده ها شکل گرفته است. اولیتهای ملی به نوع دیگری از چند فرهنگ گرایی اشاره دارد که 

از ترکیب و ادغام فرهنگ های خودمختار قبلی با یک سرزمین معین در یک دولت متمرکز تشکیل یافته است 

تکثر قومی یکی از چالش ها برای شکل گیری حس مشترک شهروندی و  کیملیکا با این که معتقد است که

همبستگی اجتماعی است اما بر این باور است که چالش اصلی در این زمینه در کشورهای چندملیتی مربوط به 

اقلیتهای ملی تاریخی است و نه مهاجران. او در نظریه شهروندی چندفرهنگی در کشورهای چندملتی، ایده 

ملت مدرن بر این است که  –ندملیتی را مطرح کرده است. همچنان که می دانیم فرض اصلی دولت شهروندی چ

ملت نیز به همین منظور اطالق می شود، حال با  –هر دولتی از یک ملت تشکیل شده است و اصطالح دولت 

 این اوصاف چند سوال مطرح می شود:

 چه می باشد؟ 1می و ملی در کشورهای چندملتیراه حل ویل کیملیکا برای حل معضالت شکاف های قو -1

 سواالت فرعی:

در قالب 4ایده شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا که  در کشورهای چندملتی به شهروندی چندملیتی -1

 می انجامد، چه نسبتی با اصول و مبانی لیبرالیسم دارد؟5فدرالیسم چندملتی

 

در چهارچوب نظریه شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا در کشورهای چندملتی  چه تغییر و یا تحولی در -1

ملت، دولت، ملت، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، هویت ملی و ملی گرایی و زبان رسمی،  –مفاهیم دولت 

 ایجاد می شود.
                                                           
1Multination states 
2Multinatinal citizenship 
3Multination federalism 
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 :تحقیق و سوابقپیشینه-3-1

نگ گرایی ء  تئوریک زیادی دیده می شود به ویژه در زمینه چندفرهی خالدر ایران در زمینه چندفرهنگ گرای

که به طور مستقیم  مقاله و کتاب تالیفی و یا پایان نامه ای ماینده برجسته آن است.هیچنلیبرال که ویل کیملیکا 

در حوزه نظری به نظریه کیملیکا پرداخته باشد به زبان فارسی موجود نیست. تنها پایان نامه ای که در رابطه با 

تاثیر سیاست چند " تحت عنوانرضا تقی زاده نجف آبادکارشناسی ارشد پایان نامه  ،کیملیکا کار شده است

در دانشگاه مازندران سال  (1۱۱1-134۱ ) (تأکید بر نظریه کیملیکا )با "های قومی کانادا گرائی بر اقلیت فرهنگ

می باشد، که در این پایان نامه به تاثیر نظریه کیملیکا اختصاص یافته و به معرفی نظریه شهروندی  1314

: سیاست چندفرهنگ چندفرهنگی به مقدار کافی پرداخته نشده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که

یت همبستگی ملی، تقویت شهروندی و منزلت اجتماعی اقلیت های قومی در کانادا شده موجب تقو گرایی،

است. این سیاست گذاری در مدیریت تنوعات قومی به طور صلح آمیز و دموکراتیک موفق بوده است )تقی زاده 

 (1۱3: 1314 آباد:نجف 

چارچوب  (131۱)سید علی رضا بهشتی  انتشارات بقعه، ،فرهنگیدر کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چند

، البته این کتاب از منظر مناظره بین به صورتی انتقادی بیان کرده استنظری سیاست چندگانگی فرهنگی را 

جماعت گرایان و لیبرال ها به این بررسی پرداخته است. بخش اول مربوط به آرای سه تن از جامعه گرایان 

و  راولزجوزف راز، جان نظرات سه تن از لیبرال ها شامل  والزر و تیلور و بخش دوم بررسیشامل مک اینتایر، 

و  راولزبهشتی لیبرالیسم کیملیکا را در ادامه متفکران لیبرالی همچون جان استوارت میل، جان ویل کیملیکا است.

 دورکین می داند.رونالد 

 ، این مقاالت عبارتند از:تعدادی از مقاالت کیملیکا به فارسی ترجمه شده است 

توسط کیملیکا در فصلنامه قبسات، سال دوم، شماره پنجم و ششم، پاییز و زمستان  "جماعت گرایی"مقاله 

درآمدی بر فلسفه "توسط فرهاد مشتاق صفت ترجمه شده است، که این مقاله ترجمه فصلی از کتاب  1341

در این مقاله کیملیکا به انتقادات جماعت گرایان از لیبرالیسم پاسخ می  از کیملیکا است، "سیاسی معاصر

  فرضیه"لیبرال ها، لیبرالیسم نیز   برخالف نقد جماعت گرایان به  کیملیکا در این مقاله بر آن است کهگوید،

جماعت   را می پذیرد و اهمیت وجود یک چهارچوب اجتماعی امن برای اعمال توان انتخاب ما )که "اجتماعی

  گرایان از آن صحبت می کنند( کامال درست است، اما اختالف لیبرال ها و جماعت گرایان بر سر فرضیه

در مورد نقش مناسب و صحیح حکومت است. او می گوید بی طرفی لیبرالی اهمیت یک   اجتماعی نیست بلکه
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 جماعت گرایان  این دیدگاه  ن بهنمی گیرد، همچنی  فرهنگ مشترک را برای گزینش های معنادار فردی نادیده

شهرهای یونان هستند و می گوید قدرت –شکل دولت  احیای همبستگی جوامع بهدر پی   می گیرد که  خرده

است   )زنان، همجنسگرایان، قومیتها و...( بوده ای قیمت کنار نهادن گروه های حاشیه  همبستگی در جوامع قدیم به

  نظر او تالش برای ترویج اهداف مشترک در جامعه  را رد می کند، به  مسئلهشهروندی این   ایده  امروزه  که

 ای می شود.  موجب کاهش مشروعیت و طرد گروه های حاشیه

  منکر این  لیبرالی  طرفی بی در پاسخ به انتقاد جماعت گرایان از ایده بی طرفی دولت، کیملیکابر آن است که،

بر   سیاسی  فرآیندهای  جای  به  دهد که می  از آنها ارائه  تفسیری  نیست، بلکه  فردی  خودمختاری  اجتماعی  لوازم

  آنان  ادعاهای  از خیر باید به  مردم  های استنباط  اما چرا ارزیابیاو می نویسد:  استوار است.  اجتماعی  فرآیندهای

سیاسی، گروهها و   اجتماع  چکتر از کلکو  بخورد؟ جوامعِ  گره  حکومت  به  نسبت  و در نتیجه  عدالت  به  نسبت

  شامل  که "کاوشگرانه  ارادی  انتخابهای" آن  انواع  رایب  مناسبتری  توانند مجامع می  و بزرگ  کوچک  انجمنهای

منتقدان بی طرفی   که  نظر او در نهایت همچنانکه  به.هر فرد است، باشند  اصیل  خیر و تفسیر احتیاجات  ارزیابی

نظر   اند. به مجامع غیر حکومتی ناکام مانده  اند، لیبرال ها نیز در دفاع خود به خود از سیاست موفق نبودهدر دفاع 

جامعتری از فرصتها و خطرات موجود در مجامع حکومتی و غیر حکومتی و   او الزم است هر دو طرف مقایسه

ا لیبرال ها در تعیین اولویت ها دچار مشکل نظر کیملیک  ، بهنمایند  ها در ارزیابی خیر ارائهکارکرد آن  نحوه

نشر . تهران ترجمه نیلوفر مهدیان "دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم"در کتاب "فمینیسم"مقالهاند. شده

وی در این مقاله که مشمتل بر سه بحث  همان کتاب کیملیکا است.از  که این مقاله نیز فصلی دیگر ، 1314نی، 

است، نسبیت لیبرالیسم بازسازی شده خود را با نظریه فمینیسم مشخص می کند، او ادعا می کند که جنبه های 

است که خود تاکید بر  یدموکراسی به نفع مردان است، همچنین مدع-مهمی از مفهوم عدل در نظریه های لیبرال

ز مردان است، و هر نظریه ای که بخواهد پاسخگوی منافع و تجربه های زنان باشد، عدالت، نمایانگر جانبداری ا

 (13: 1314باید به جای عدل، بر مراقبت تاکید کند )کیملیکا، 

، 1314، مهر 43مقاله ی دیگری از کیملیکا تحت عنوان  آزادیخواهی و چندگانگی قومی)فصلنامه گفتگو، شماره 

: نظریه لیبرالی  حقوق اقلیت شهروندی چندفرهنگی ،ته ترجمه مقدمه کتاباین نوش ( ترجمه شده، که11ص 
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رائه می کند. در ادامه در معرفی اوی در این مقدمه مختصات کلی نظریه اش را  .ویل کیملیکا است ها، اثر اصلی

 کتاب بدان پرداخته خواهد شد. 

یشه حوزه، سال هشتم، شماره سوم، آذر و توسط دکتر علی حقی در فصلنامه اند "سنت قرارداد اجتماعی"مقاله 

این مقاله نشان می دهد که کیملیکا نیز جزو فیلسوفان معتقد قرارداد ، ترجمه شده است. 34، ص1311دی 

 اجتماعی است و در سنت فلسفه اخالق متاثر از وظیفه گرایی کانتی است.

الماگور را حسین محمد زاده به زبان کردی مقاله اقلیتهای فرهنگی در لیبرال دموکراسی از کیملیکا و رافائل 

، در این مقاله کیملیکا و الماگور به اختصار  (114، 1313، زمستان 11ترجمه کرده است )فصلنامه زریبار، شماره 

 پرداخته اند. مایز آنها، مفهوم تساهل لیبرالیبه مفاهیم چندفرهنگ گرایی، اقلیت های قومی و اقلیت های ملی ، ت

در  "شهروندی چند فرهنگی: نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها"به معرفی و نقد ی ادر مقاله ( 1343) انصاریمنصور 

در این مقاله کتاب اصلی کیملیکا که او نظریه اش را  ، پرداخته است.1فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 

 در این کتاب ارائه کرده است معرفی و نقد شده است.

(، توسط 1313در فصل چهارم کتاب  تساهل اثر دیوید هید) "رد کثرت گرایی و تساهلدو مو"مقاله،  

مقاله به طور کامل وزن و ارزش تساهل را در نظریه این  پژوهشکده مطالعات راهبردی ترجمه شده است.

هل مذهبی لیبرالیستی کیملیکا مشخص می کند، کیملیکا با تمایز قائل شدن بین دو نوع از تساهل لیبرالی و تسا

امپراتوری عثمانی دیده شده، دیدگاه خود را به نسبت تساهل  "سیستم ملت"غیر لیبرالی که نمونه بارز آن در 

به ویژه  راولزاز تساهل لیبرالی  راولزاو با انتقاد از درک  مشخص می کند. راولزلیبرالی استوارت میل و جان 

 مفهوم تساهل در اثر اخیر وی، لیبرالیسم سیاسی دیدگاه خود را نسبت به تساهل لیبرالی ارائه می دهد.

ی است یکی از بهترین مقاالت1شهروندی چند فرهنگی در دولت های چند ملتیتحت عنوان  (1۱11)مقاله کیملیکا

 او در این مقاله پرداخته است. شهروندی چندفرهنگی در دولت های چندملتی به موضوعکیملیکا  که در آن

بسیاری از دموکراسی های امروزی، شهروندان را به همبستگی اجتماعی  به عنوان یکی از راه معتقد است که،

                                                           
1Multicultural Citizenship within Multination States 
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و های تقویت احساس مشترک شهروندی در جوامعی که در آنها تنوع در حال افزایش است، فرا می خوانند، 

اضافه کردن یا تقویت آموزش شهروندی در مدارس، برگزاری کالس های شهروندی برای شهروندی را با 

او با بررسی . ارتقا می دهنداری کردن آزمونهای شهروندی و برگزاری جشن های شهروندی، بمهاجران، اج

ارائه ولت های چند ملتی برنامه جدید شهروندی را در مورد د انتقادی این برنامه ها در دولت های چندملتی، 

دولتی قدرتمند خود را تطبیق دهند، که -، دولتهایی که خودشان را بازسازی می کنند تا با جنبشهای زیرمی کند

این نوع تقسیم ویا حالتهای زبان رسمی  ،معموال از طریق اشکال مختلف واگذاری منطقه ای، تقسیم قدرت

اگر برنامه های جدیدی شهروندی در این مقاله بر آن است که،او قدرت و تقسیم حاکمیت را پذیرا می شوند.

دولتهای چند ملتی، این برنامه های جدید شهروندی باید مفهوم  در ساختارمی خواهند عادالنه و موثر باشند 

ما نیاز داریم مدلهای آشنایی از شهروندی چندملتی را  به نظر او چند ملتی متمایزی از شهروندی را ارائه دهند.

اگر برنامه شهروندی بخواهد  او معتقد است که، که مهاجران بیشتری را شامل شود. به طور خالصه پذیرا شویم

دولتی و مهاجران را شامل شود، ما نیازمند مفهوم -موثر باشد، و به طور منصفانه ای هر دوی گروه های ملی زیر

ی موضوع به نزدیک جهبا توهستیم. "گراییچندملی "چندملتی تری از شهروندی، و مفهوم چندفرهنگی تری از 

 .ره زیادی جسته امهاز این مقاله ب این پژوهش با این مقاله،

در آنها نظریه شهروندی چندفرهنگی و در کل دیدگاه وی به نسبت  ،که اما کتاب های اصلی کیملیکا

شهروندی چندفرهنگی؛ نظریه لیبرالی حقوق اقلیت  اول کتاب .ارائه شده استچندفرهنگ گرایی 

واکنشی به یکی از پدیده های نوظهور در سیاست داخلی بسیاری کشورها، به ویژه  در است،این کتاب(.099)ها

که  به نگارش درآمده است. با مقبول واقع شدن مدرنیته بسیاری تصوری می کردنددموکراسی های لیبرال غربی 

، اما در اواخر قرن بیستم هویت های ملی نسبتا کوچکی که سالیان متمادی تعصر مرزهای ملی فرا رسیده اس

کیملیکا در چنین شرایطی این کتاب را نوشته است، او در این کتاب صدای آنها خفه شده بود بهصدا در آمدند. 

کیملیکا در این  یت ها را محترم می شمارد.در پی بازسازی و احیای نوعی نظری لیبرالیستی است که حقوق اقل

لیبرالیسم عالوه بر دفاع از حقوق فردی افراد، به دفاع از حقوق جمعی افراد نیز پایبند است کتاب معتقد است که،

بعد از جنگ جهانی و لیبرالیسم در قرن نوزدهم اساسا منافاتی با حقوق جمعی نداشته است بلکه در قرن بیستم 

افزودن حقوق اقلیتها  در این کتاب به نظر او. الیلی لیبرالیسم از ایفای این نقش خود بازمانده استبنا به ددوم، 

به حقوق بشر سنتی هم الزامی است هم مشروع و هم غیر قابل اجتناب، و باید در جوامع چندفرهنگی افراد 
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کتاب منظور خود را از وق گروهی جدایش یافته نیز باشند. او در این عالوه بر حقوق فردی دارای حق

اصطالح چندفرهنگ گرایی  مبهم است و برای پرهیز  به زعم وی چندفرهنگ گرایی را به روشنی بیان می کند،

او برای  .از این ابهام از اقلیتهای ملی و اقلیتهای قومی به عنوان دو الگوی کلی چندفرهنگ گرای نام می برد

فاظت های بیرونی و حمایت های دموکرات نیز پایبند بماند با استفاده از دو مفهوم ح-اینکه به آرمانهای لیبرال

همچنین منتقد نظریه های موجود وی ی به حل مسئله تناقص بین حقوق فردی و حقوق جمعی می پردازد.درون

این نظریه ها بیشتر به مسئله مهاجران پرداخته در زمینه حقوق شهروندی چندفرهنگی است چرا که به زعم او 

اند حال آنکه مسئله اصلی و پیچیده تر در بیشتر جوامع چندفرهنگی مربوط به اقلیتهای ملی تاریخی است تا 

او از حقوق گروهی جدایش یافته دفاع می کند که منجر به نظام سیاسی غیر متمرکز  ترتیببدین  اقوام مهاجر.

، حقوق چندقومی و حقوق نمایندگی ویژه را برای خودحکومتیحقوق جمعی یعنی حقوق  می شود، او سه نوع

ساختار سیاسی حقوق خود حاکمیتی در دولت های چندملتی منجر به  دفاع از حقوق اقلیتها پیشنهاد می کند.

م چندملتی اگر چه به نظر وی هیچ دولت چندملتی ای نمونه کامل این نوع فدرالیسفدرالیسم چندملتی می شود.

 نیست اما از کشورهایی فدرالی همچون کانادا و سوئیس به عنوان نمونه هایی عملی یاد می کند.

1سیاست بومی: ناسیونالیسم، چند فرهنگ گرایی و شهروندیدوم کتاب کتاب 
این کتاب حاوی  د.می باش(4110)

مجموعه مقاالتی است از کیملیکا می باشد که در آن به مسائل مربوط به حقوق و موقعیت گروه های قومی و 

این کتاب ادامه کتاب اصلی وی با عنوان شهروندی چندفرهنگی  ملی در کشورهای غربی پرداخته شده است.

و پس از آن تنش های موجود بین حوزه عمل و  می باشد. کیملیکا در ابتدا به بررسی حوزه نظری می پردازد

. سه مسئله اصلی که کیملیکا در این کتاب به بررسی آنها می حوزه نظری در رابطه با حقوق اقلیت ها می پردازد

سازی و حقوق اقلیت ها، او معتقد است که دولت های -مباحث موجود در رابطه با ملت -1پردازند عبارتند از: 

زی استراتژی های مختلفی را به کار برده اند که شامل: قوانین مربوط به شهروندی و تابعیت، غربی برای ملت سا

قوانین آموزشی، قوانین زبان، سیاست های استخدامی و خدمات عمومی می باشد. کیملیکا این موارد را 

نمونه مطرح آن در غرب ما شاهد آغاز توجه به حقوق اقلیت ها هستیم که -1ابزارهای ملت سازی می نامد. 

ناسیونالیسم اقلیت و  در این پژوهش از مقاله چندفرهنگ گرایی مهاجرین و فدرالیسم چندملتی می باشد.

کیملیکا در این کتاب به بررسی فاصله موجود میان حوزه تئوریک  -3 خیلی بهره جسته ام. 1فدرالیسم چند ملتی

ن د است که تئوری سیاسی لیبرال، کمتر به رابطه بیو عمل در کشورهای لیبرال دموکراتیک می پردازد و معتق

                                                           
1Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship 
2Minority Nationalism and Multination Federalism 
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ته است و این حوزه از طرف نظریه لیبرال مورد فراموشی واقع شده است. ملت سازی و حقوق اقلیت ها پرداخ

 .سازی گروه اکثریت دفاع می کند-سازی اقلیت های ملی در کنار ملت-وی در این کتاباز ملت

. که توسط طاهر خدیو و سعید 1331انتشارات روزنه،  ،"سیاست شناساییچندفرهنگ گرایی؛ بررسی "کتاب 

حاوی مقاالتی و یادداشتهایی از چارلز تیلور، یورگن هابرماس، سوزان  وندی به فارسی برگردانده شده است،ریز

ت شناسایی . یکی از منابع مهم در زمینه نظریه سیاساستیون سی.راکفلر، مایکل والزر و آنتونی آپیا می باشد ولف

تیلور می باشد. در این کتاب ابتدا مقدمه ای از امی گاتمن در رابطه چندفرهنگ گرایی و سپس مقاله اصلی تیلور 

مقاالت دیگر در این زمینه و در ارتباط با نقد و بررسی این  تحت عنوان بررسی سیاست شناسایی آمده است.

 نظریه آورده شده است.

 فرضیه ها-3-4

 .فرضیه ندارد و به روش اکتشافی انجام شده استاین تحقیق 

 :ضرورت انجام تحقیق-3-5

با توجه به این که اکثر کشورها امروزه به لحاظ فرهنگی متکثر هستند و این مسئله دموکراسی را با چالشهای 

جدیدی مواجه کرده است، سیاستهای چندفرهنگ گرایی در چند دهه اخیر در کشورهای غربی که  دارای 

دموکرات پیرو -دگونگی فرهنگی می باشند به عنوان پاسخی مناسب در راستای پایبندی به آرمانهای لیبرالچن

شده اند که موفقیت هایی را به دنبال داشته است با این وجود هنوز هم در سطح جهان چندفرهنگ گرایی 

و جهان سوم ما شاهد نزاع و  همچنان چالشی در برابر توسعه دموکراسی است. به ویژه در کشورهای شرق اروپا

ستیزهای شدید قومی هستیم  که هر روز جان انسانها را می گیرد و در مواردی زیادی به نسل کشی انجامیده 

کراتیک برای این بحران انسانی از لحاظ اخالقی امری  ضروری و غیر قابل اجتناب واست. ارائه راه حل دم

است، همچنین ما در خاورمیانه در منطقه ای واقع شده ایم  دارای تکثر قومی زیادی است و مرزهای دولت های 

ی این مدرن در این منطقه بیشتر مرزهایی استعماری است و اراده ملت ها و اقوام مختلف در شکل گیر

جغرافیای سیاسی زیاد دخیل نبوده است. در صد سال اخیر ما شاهد ستیزهای قومی زیادی در این منطقه بوده 

ایم، کشور ایران نیز که ما در آن زندگی می کنیم یکی از این کشورهایی است که دارای تکثر فرهنگی زیادی 

فرهنگی خود به عاملی منفی برای رسیدن به است و چندین اقلیت ملی و قومی را دربر می گیرد که این تکثر 

سطح باالیی از همبستگی اجتماعی و حس مشترک شهروندی تبدیل شده است که این مسئله یکی از موانع 

توسعه و به ویژه  توسعه سیاسی  شده است. به همین دلیل کشور ایران نیز برای رسیدن به آرمانهای دموکراتیک 
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هنگ گرایی است، با این وجود در دوره معاصر در خاورمیانه  حقوق اقلیتها سیاست های چندفر ذتخامستلزم ا

در مباحث روشنفکری مورد توجه قرار نگرفته است، و اگر هم توجهی به این موضوع شده است بیشتر به دلیل 

کا یسم در این منطقه رهیافت های مارکسیستی در این زمینه مطرح شده است و همچنان که کیملیسهژمونی مارک

مارکسیسم بیشتر به انترناسیونالیسم تعلق خاطر دارد و بر مبنای نگرش مثبت به نیز اشاره می کند؛ 

چنیننگرشی،ذاتامخالفحمایتازگروههایقومیاست، این بی توجهی به حقوق . طبقاتیپرولتاریاشکلگرفتهاستەگرو

در طول دوران جنگ سرد و ضعف  اقلیتها و معلق ماندن مسائل اقلیتها مخصوصا تحت تاثیر جهان دوقطبی شده

رویکردهای مارکسیستی باعث ایجاد خال نظری و همچنین سیاسی بزرگی شده است.  این خالء های موجود ما 

را بیشتر و بیشتر به سمت آشنایی با نظریاتی سوق می دهد که در آن حقوق اقلیتها نیز رعایت شود، نظریاتی که 

ع از آزادی و برابری در این جوامع چندفرهنگی باشند، بنابراین از لحاظ بتوانند پشتوانه نظری خوبی برای دفا

نظری آشنایی با چنین نظریاتی که بتوانند برای بسط و توسعه دموکراسی در جوامع متکثر موثر باشند و خالء 

احث نظریه چالش برانگیز کیملیکا که به مبتئوریک موجود در این زمینه را پر کنند، ضروری است. همچنین 

چالشی ای  همچون مسئله تعریف اقلیتهای قومی و ملی، تعریف قوم و ملت و اختالف نظرهای موجود در 

از  مورد اینکه یک گروه فرهنگی خاصی قوم است و یا ملت، و پیامدهای این تعاریف او، به نوعی راهگشا باشد.

وجود می توان گفت که تا به  سیاست های چندفرهنگ گرایی امری ضروری است. با این ذلحاظ عملی اتخا

امروز در ایران در رابطه با حقوق اقلیت ها چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی گامهای موثری برداشته 

دهند که سیاست چند  تحقیقات نشان میایج نتنشده است. اهمیت مطرح شدن این مباحث در این است که 

قلیتهای قومی در وق شهروندی و منزلت اجتماعیاگرایی موجب تقویت همبستگی ملی، تقویت حق فرهنگ

این سیاست  ،راتیک موفق بوده استوآمیز و دمک مدیریت تنوعات قومی به صورت صلح کشورهای غربیشده و

با این وجود می توان گفت  نسبت به روشهای سابق در مدیریت تنوعات قومی، موفقیت قابل قبولی داشته است

 .لحاظ گردد یای و بوم در بکارگیری آن در سایر نقاط جهان باید مالحظات منطقه که باید

 :تحقیقاهداف -3-6

مطرح کردن این  هدف اصلی از این تحقیق معرفی نظریه کیملیکا در زمینه چندفرهنگ گرایی است چرا که

 تحقیقاتایج نتدارد،  دارای چندگونگی فرهنگی  هستند، اهمیت خاصی  مباحث در کشورهایی مانند ایران که

گرایی موجب تقویت همبستگی ملی، تقویت حقوق شهروندی و منزلت  دهند که سیاست چند فرهنگ نشان می

راتیک وآمیز و دمک مدیریت تنوعات قومی به صورت صلحقلیتهای قومی در کشورهای غربیشده ودر اجتماعیا
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این سیاست نسبت به روشهای سابق در مدیریت تنوعات قومی، موفقیت قابل قبولی داشته  ،موفق بوده است

 یای و بوم در بکارگیری آن در سایر نقاط جهان باید مالحظات منطقه با این وجود می توان گفت که باید است

 .لحاظ گردد

 :تحقیقموانع -3-7

، که این در ارتباط با موضوع مورد تحقیق اشاره کردنع فارسی موانع تحقیق می توان به کمبود موادر رابطه با

ه نشده ن مسئله معادل سازی واژگانی بود که تا به حال ترجممسئله خود موجد مانع دیگری در ترجمه بود و آ

همچنین دسترسی به  .معادل های موجود صورت نگرفته بود توافقی بر سردر ترجمه های مختلف و یا  بودند

 مستلزم وقت و هزینه زیادی بود. نیاز نیز مورد منابع انگلیسی

 :تحقیقجنبه جدید و نوآوری بودن -3-8

موضوع حقوق اقلیتها از دیدگاه لیبرال ها موضوعی است که تا به امروز در ایران کم مورد توجه واقع شده است، 

در این زمینه نظریه ویل کیملیکا نظریه ای جدید است که تا کنون هیچ یک از کتاب های ایشان ترجمه نشده و 

تا کنون هیچ پایان نامه و تحقیقی در ایران  که به نظر می رسدفقط چند مقاله محدود از ایشان ترجمه شده است. 

به شیوه ای کامال مستقیم به تحقیق در باره  نظریه شهروندی چندفرهنگی در  کشورهای چندملتی کیملیکا 

و دفاع از   3و چندملیگرایی1، شهروندی چندملیتی 1ه مفاهیمی مانند دولتهای چندملتینپرداخته است. پرداختن ب

چندفرهنگی در قالب لیبرالیسم مبحثی کامال جدید است که دریچه های جدیدی را در زمینه  این نوع از سیاست

 سیاستهای چندفرهنگی به ما می نمایاند.

 

 :تحقیقانجام روش -3-3

از منابع موجود تحلیلی ارائه شده است. -روش تحقیق حاضر مبینی بر تحلیل متن است که به صورت توصیفی

کتابخانه ای بیشتر بررسی  در روش های اینترنتی در رابطه با موضوع استفاده شده است.در کتابخانه ها و سایت 

 سایت های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.  شریات و مطبوعات، مقاالت و مجالت وطه، نوبکتب مر

                                                           
1Multination states 
2Multinational citizenship 
3Multinationalism 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات-3-31

، بنابراین برای متکی به ادراک و تحلیل عقالنی استاز آن جا که این تحقیق فاقد جنبه ی آماری است و عمدتا 

تجزیه و تحلیل اطالعات آن از روش کیفی استفاده می شود. مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی، مشخصا 

 عقل، منطق، تفکر و استدالل است.

 :تحقیقمفاهیم -3-33

دولتی است که در آن بیش از یک ملت در یک محیط یا سرزمین مشترک با فرهنگ و زبان :3چندملتی دولت -

 های متمایز زندگی می کنند.

آزادی فردی و "ه عمیقی را بین ، رابطاجتماعیدر تئوری کیملیکا مفهوم فرهنگ : 2جامعه بنیادفرهنگ های  -

، فرهنگی است که برای اجتماعیاز سوی دیگر برقرار می کند. فرهنگ  "گروه"از یک سو و  "خودمختاری

اعضای آن جامعه، یک روش معنادار از زندگی را در حوزه های انسانی، اجتماعی بودن، مذهب، تفریح و 

این تصور از فرهنگ .فراهم می کند  -حوزه عمومی م در یعنی هم در حوزه خصوصی و ه –زندگی اقتصادی 

در ارتباط با ملت با مردمی است که آنها در یک محیط متمرکز، با یک زبان عمومی و نیز شیوه ها و نهادهای 

تقسیم شده اند.  اجتماعیمشترک قرار دارند. کیملیکا چنین نظر دارد که جوامع مدرن امروزی به چندین فرهنگ 

و خودمختاری را یکی از خصیصه های لیبرالیسم می پندارد که به مردم امکان گسترده ای از وی آزادی فردی 

مفاهیم زندگی خوب را می دهد. اگر چه لیبرالیسم از آزادی حمایت می کند ولی درباره این معانی از زندگی و 

د اصالح قرار گیرند. عقالنی بودنشان سوال می کند که البته ممکن است تحت آموزه ها و مفاهیم جدید مور

هنگامی که مردم، معانی مختلفی از زندگی خوب را انتخاب می کنند آنها اعتقاداتشان را بر اساس ارزش ها و 

عملکردهای که آنها را احاطه کرده اند شکل می دهند. در این زمینه، قابل ذکر است که فهم برخی از اعتتقادات 

معنی آنها از طریق فرهنگ، زبان و تاریخ دارد. چنین بر می آید که  درباره ارزش ها و عملکردها نیاز به فهم

را برای شهروندان فراهم می کند بلکه انتخاب های آنها را نیز معنادار  "انتخاب زمینه "نه تنها اجتماعیفرهنگ 

                                                           
1Multination state 
2societal culture 
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ت. یک شرط الزم برای خودمختاری و آزادی لیبرالی اس اجتماعیمی کند. از این رو، دست یابی به فرهنگ 

بنابراین، این فرهنگ، این امکان را فراهم می سازد که حقوق گروهی از نگاه لیبرالیسم مشروع  دانسته شود. 

مردم امکان دست یابی به انتخاب های گسترده معنی دار  اجتماعیکیملیکا معتقد است که از طریق یک فرهنگ 

جماعت گرایان را رد می کند. به نظر کیملیکا،  ، سیاستاجتماعیرا دارند. کیملیکا با استفاده از مفهوم فرهنگ 

اندیشه مغایرت حقوق متمایز گروهی با فلسفه و جهان بینی لیبرالی از آنجا ناشی می شود که دمکراسی لیبرال 

متعهد وی می داند. بنابر استدالل او، جهان مدرن  "فرد"عمدتا خود را با آزادی و برابری شهروندان به عنوان 

 هنگ جامعه بنیاد نامید.باید جهان فر

معموال به دو امر اطالق می شود. نخست، واقعیت چند فرهنگ گرایی، یعنی این واقعیت :3چند فرهنگ گرایی-

که تعداد زیادی از دولت ها دربرگیرنده ی فرهنگ های مختلفی هستند. در معنای دوم، چند فرهنگ گرایی به 

اطالق می شود که از حقوق گروهی، رفتار متفاوت و قوانین ویژه ای حمایت می کنند که  ییدفاع از سیاست ها

واقعیت چند فرهنگ گرایی را به دیده ی مثبت مورد توجه قرار می دهند. چند فرهنگ گرایی در اندیشه 

 کیملیکا شامل دو نوع چند فرهنگ گرایی، یعنی جوامع چند قومیتی و چند ملتی می باشد.

: تفویض قدرت به اقلیتهای ملی که اغلب از طریق اعمال نوعی فدرالیسم صورت می 2ودحکومتیخحقوق -

 گیرد.

: حمایت های مالی و ترتیبات حقوقی برای برخی از فعالیتهای مشخص در ارتباط با گروه 1حقوق چندقومی-

 .های خاص مذهبی و یا قومی

برای گروه های قومی و محلی در چهارچوب : از طریق تضمین برخی کرسی ها 4خاصحقوق نمایندگی-

 .نهادهای مرکزی در سطح حکومتی

                                                           
1Multiculturalism 
2Self-governing 
3polyethnic rights 
4Special presentation rights 
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 با قبلی خودمختار فرهنگهای دغاما ترکیب که دارد رهنوعی چندفرهنگ گرایی اشا به: 3اقلیتهای ملی-

 .است یافته تشکیل متمرکز دولت یک در معین یکسرزمین

 هتگرف شکل ها خانواده و افراد مهاجرت اثر بر کهد دار رهبه نوعی چندفرهنگ گرایی اشا  :2اقلیتهای قومی-

 است.

برای جلوگیری از اعمال  : به روابط بین گروه ها مربوط است و مطالبه گروهی استحفاظت های بیرونی-

تا منابع و نهادهایی را که اساس یک اقلیت بر آن  اع بزرگتر بر جمع کوچکترقدرت اقتصادی و سیاسی یک اجتم

 .گذاشته شده در برابر تصمیمات اکثریت، مصون نگه دارد

مربوط می شود و باعث می روابط درون گروهییا روابط درون یک گروه مشخص ه ب :های درونی محدودیت-

 شود که یک گروه نتواند آزادی های فردی افراد گروه خود را محدود کند.

 :تحقیقسازماندهی -3-32

فصل اول به مبانی و کلیات تحقیق اختصاص یافته  فصل و مقدمه ارائه خواهد شد.ر چهار پایان نامه حاضر د

. در فصل دوم ابتدا مروری تاریخی و مفهومی در مورد شهروندی ارائه شده و سیر تحول این مفهوم از است

مدرن بررسی شده است. در این بخش همچنین رابطه شهروندی و دوره یونان با تاکید بر نظریه ارسطو تا دوره 

نظریات  با انتقاد از شهروندی مدرن جهت بازسازی این ایدهشده، در ادامه  ملت بررسی-ساختار دولت

ارائه شده و بررسی این نظریات از خالل مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان با تاکید بر  چندفرهنگ گرایی

صورت  1ت گرایاننده جماعنمای به عنوان یملیکا به عنوان نماینده لیبرال ها و چارلز تیلوردیدگاه های ویل ک

راه کار طور کامل ارائه شده و  وندی چندفرهنگی از منظر کیملیکابه. در فصل سوم مبانی نظری شهرگرفته است

ظریه شهروندی چند تشریح شده است. در فصل چهارم ن وی برای دولت های چندملتی "فدرالیسم چند ملتی"

نقد و بررسی قرار  فرهنگی ویل کیلیکا و ساختار سیاسی پیشنهادی وی که همان فدرالیسم چند ملتی است مورد

 به نتیجه گیری و نتایج تحقیق حاضر اختصاص یافته است. بخش آخر همین فصلگرفته است. 

 

                                                           
1National Minorities 
2Ethnic Minorities 
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 شهروندیبر  و تاریخی مروری مفهومی-2-3

 مفهوم شهروندی در دوره یونان-2-3-3

شهرهای یونان مخصوصا آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میالد -اولین تجربه نهادی شهروندی در دولت

یافت شده اند. در هستی شناسی یونان باستان عدالت کیهانی عبارت بود از هماهنگی انسان،طبیعت و جامعه و 

شهرهای یونان به واسطه ماهیت ارگانیک،شهروندی نمی توانست -انسان با جهان مد نظر بود، در دولتسعادت 

به عنوان یک موضوع کامال عمومی جدا از زندگی خصوصی فرد باشد،حوزه سیاست و اخالق با هم در آمیخته 

یونان در جامعه  به واسطه بستر شهروندی(14: 133۱، فالکس )بود و شهروندی یک ماهیت کل نگر داشت.

شهر، شهروندان از طریق مشارکت مستقیم و بی واسطه در اداره و سرنوشت جامعه -کوچک و ارگانیک دولت

خود هم به عنوان قانونگذار و هم به عنوان مجری قانون مشارکت داشتند و به عنوان تعهدی اخالقی وظایف 

 ؛شهروندی را به جای می آوردند

نداشتند بلکه شهروندان آنها را فرصتی برای با فضیلت شدن و خدمت به جامعه تعهدات شکل وظایف قانونی "

های بسیاری برای اعمال فضیلت مدنی فراهم می کردند و بر اساس  قی می کردند. نهادهای حکومت فرصتتل

تن این اصل ایجاد شده بودند که همه شهروندان باید هم حکومت کنند و هم حکومت شونده باشند به ویژه در آ

ادارات سیاسی و قضایی مهم از طریق یک نظام قرعه می چرخیدند و همه شهروندان از حق سخن گفتن و رای 

 (.13: )همان"دادن در مجمع سیاسی برخوردار بودند

یونانیان شکاف بین دولت و شهروند را به واسطه قانون و نقش شهروندی پر کرده بودند، آنها اقتدار را در قانون 

(.با تمام این اوصاف شهروندی در 13: 1311 در طرح و تدوین و مدیریت و اجرای آن یافتند)عالم،و آزادی را 

شهر به شدت انحصاری بود و بردگان، زنان و بربرها)غیر یونانیان( شهروند محسوب نمی شدند. یونانیان -دولت

الزم جهت مشارکت سیاسی می نهاد بردگی را با شهروندی در تناقض نمی دیدند و زنان را نیز فاقد عقالنیت 

به  باشد کتاب سیاست ارسطو اولین تالش سیستماتیک برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی می .دانستند
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همین جهت جهت شناخت شهروندی در این دوره از تاریخ بشری به صورتی گذرا به بررسی نظریه شهروندی 

 ارسطو می پردازم.

 

 طوشهروندی در اندیشه های ارس-2-3-2

شهر باشد یا -از نظر ارسطو انسان ذاتا حیوانی سیاسی است به همین دلیل به زعم او هر کسی که خارج از دولت

شهرنشین است.او پژوهش خود را در باب شهروندی با این سوال  ،حیوان است و یا خدا، به باور او انسان کامل

برای شناخت شهر به  آید و به همین دلیلمطرح می کند که شهر چیست؟ شهر از مجموعه شهروندان پدید می 

 به این سوال می پردازد که شهروند کیست و چیست؟ مفهوم شهروند می پردازد،

 ارسطو دو مولفه اساسی را به عنوان معیارهای شهروندی بیان می کند:

 حق احراز مناصب-الف

 حق دادرسی-ب

بهترین مصداق شهروند محض و مطلق کسی است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را داشته  

(. شهروند به معنای خاص، همان شهروند در نظام دموکراسی است،مصداق کامل 1۱1: 133۱)ارسطو،"باشد.

شوراهای ملی در میانشان چنین تعریفی را در حکومتهای دیگر نمی توان یافت زیرا در برخی از حکومتها سنت 

نیستوچون برخی از حکومتها برترند و برخی پست ترند،شهروندی در همه انواع حکومت یکسان نمی باشد و 

به همین دلیل تعریفی واحد و جامع نمی توان از شهروندی به دست داد. او اشاره می کند که اگر بر تعریفی 

ت که در شهری که مسکن اوست حق دادرسی و بیان شهروند کسی اس "جامع اصرار ورزیم می توان گفت 

 (.1۱3:: را داراست)همان]  از طریق شوراهای ملی[عقیده درباره امور 

بر اساس معرفت شناسی ارسطو، حقیقت وجود دارد و منبع حقیقت عقل است، اما همه انسانها عقالنی نیستند و 

دارند وفقط این  "معرفت عملی"مندند، یعنی  عقل بهره از داشتن عقل بهره مند نیستند بلکه عده اندکی از داشتن

ای دیگر که عقالنی نیستند، برده هستند. از جهت دیگر مفهوم  عده اندک می توانند شهروند باشند، عده

شهروندی که پیوندی تنگاتنگ با عدالت و مساوات دارد. در منظومه فکری ارسطو عدالت همان عدالت 

همچون افالطون در تناسب میداند نه برابری، به این معنا عدالت در این است که  افالطونی است. او عدالت را
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هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشد. مفهوم دادگری نسبی است و نسبت به اشخاص فرق می کند و 

توزیع چیزها هنگامی دادگرانه است که ارزش هر چیز متناسب با ارزش کسی باشد که آن را دارا شده 

داند بنابراین برده صالحیت تعیین هدفی را  (. ارسطو چون برده را فاقد عقل و هوش الزم می111: رسطواست)ا

در سپهر اندیشه ارسطو .برای خود ندارد و خود می پذیرد که در اختیار دیگری قرار گیرد تا به هدفهایش برسد

ز شهروند بودن کنار دلیل آنها را کامل ازنان نیز فاقد عقالنیت الزم برای مشارکت سیاسی می باشند و به همین 

در یونان یک ارتباط میان جنگ، شهروند و جنس مذکر ، متذکر می شود که (11: 1311)فالکس ثمی گذارد. کی

شهروندی در دستگاه فلسفی او به . برقرار شد که به طور مکرر در تاریخ بعدی شهروندی ظهور دوباره یافت

تبعیت از فلسفه سیاسی زمانه خود به شدت انحصاری است او تعداد زیادی از جمعیت شهر را کنار می گذارد. 

شهر نمی توان تعمیم دادو این تصور رایج در -شهروندی را به مستعمرات و شهرهای دیگر تابع دولته نظر او ب

د است که پدر و مادرش جزو شهروندان باشند بدان دلیل رد می کند برخی حکومتها را که فقط کسی شهرون

، آشکارا محال است که این تعریف درباره نخستین ساکنان و حتی بنیادگزاران یک شهر صدق کند) همان،که

مالک شایستگی یک فرد را شرط  زاما ربطی به نسب ندارد و او فقط(. بنابراین شهروندی ال1۱4: 133۱

 حقوق شهروندی می داند.برخورداری از 

ارسطو بهترین نوع حکومت را حکومتی می داند که سعادت کشور را تامین کند. سعادت نیز بی فضیلت به 

شهروندان برای کسب فضیلت و مشارکت سیاسی باید فراغت الزم را داشته باشند. دو طبقه و دست نمی آید

توانگران پول کافی جهت رفع نیازهای داخلی و  توانگران)ثروتمندان( و سپاهیان شهروند محسوب می شوند،

در رابطه با ، شهر دفاع می کنند-هزینه های جنگ را دارند، در زمان جنگ شهروندان در نقش سرباز از دولت

فضیلت هر شهروند باید چنین می نویسد:  این که آیا فضیلت انسان خوب همان فضیلت شهروند خوب است،

خود باشد.پس اگر  مملکتها بر چند گونه اند آشکارا فضیلت شهروند خوب  مملکت]  و شکل[فراخور سازمان

نکه آدم خوب کسی را می نامیم که فضیلتی یگانه و مطلق دارد ) آنمی تواند فضیلتی یگانه و مطلق باشد و حال 

کلیت بحث ارسطو در رابطه با . فضیلت شهروند خوب با فضیلت انسان خوب یکی نیست در واقع.(1۱1: همان

او تالش سیستماتیک برای طرح  "سیاست"شهروندی متاثر از نظام فکری عصر خویش است با این حال کتاب 

شهروندی در اندیشه های ارسطو تا حد زیادی بنابراین چنانکه بیان شد، یک نظریه درباره شهروندی است، 

باشد،  "حقوق محور"ر ذهن ما است، و بیشتر از اینکه متفاوت از مفهوم مدرن شهروندی است که امروزه د

است. به عبارتی شهروندی در اندیشه های او موضوعی کامال عمومی نیست که از زندگی  "تکلیف محور"
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شخصی فرد جدا باشد. بردگان و زنان  که حق مشارکت سیاسی ندارند، شهروند محسوب نمی شوند و حتی در 

 ان، بازرگانان و برزگران نیز شهروند به حساب نمی آیند. بهترین نوع حکومتها، صنعتگر

 مفهوم شهروندی در دیدگاه مدرن-2-2

در الگوی  (1311کاستلز و الستر) به زعم در روم به وجود آمد، تمدن یونان، مدل دیگر شهروندی بعد از

شهر به امپراتوری شکل گرفته بود، برخالف الگوی -شهروندی چندقومی روم که در نتیجه توسعه روم از دولت

منحصر کرده بود؛ بردگان آزاد شده هم از این عنوان برخوردار شدند. با این  مردان آتنیآتنی که شهروندی را به 

ت نظامی و اقتصادی اداره می شد و تنها ثروتمندان می حال، امپراتوری روم از طریق الیگارشی مبتنی بر قدر

ملت آغاز شد که بر قرارداد -توانستند سناتور یا قاضی بشوند. پس از امپراتوری روم دوره شهروندی دولت

اجتماعی مبتنی بود. هر چند در این دوره نیز پادشاهان مطلقه بر سر کار بودند، اما در نهایت ناچار شدند در 

ت مردم تسلیم شوند. موفق ترین نمونه دولتی که مجبور به پذیرش این خواست شد، انگلستان بود مقابل خواس

آمریکا نیز اتفاق  1441به مشروطه تبدیل گردید. در انقالب  1111که نظام پادشاهی آن در پی انقالب باشکوه  

شهروندی است، شهروندان از  فرانسه که نقطه عطف بی نظیری در نظریه مدرن 1413مشابهی افتاد. در انقالب 

قانون اساسی فراتر رفته و موفق به وضع همه قوانینی شدند که قرار بود در سایه آنها زندگی کنند. در این دوره 

انقالب فرانسه، عصر ت و بر حقوق طبیعی بشر تاکید شد.پاسخگویی حکومت به مردم اهمیت بی سابقه ای یاف

بنیادی در بافت فکری انسان مدرن به وجود آورد، ساختارهای سیاسی، روشنگری و انقالب صنعتی، تغییراتی 

ملت ظهور کرد، با ظهور این ساختار -دگرگونی شدند، ساختار سیاسی دولت تحول و اقتصادی و اجتماعی دچار

 ملت تبدیل شد.-سیاسی، شهروندی به عضویت در دولت

عضویت داشتن در یک جامعه داللت دارد به این  موقعیت شهروندی بربدیه گونه می بینیم که در دوره مدرن، 

معنا که شهروندی به وسیله مرزهای جغرافیایی و سیاسی تعیین می شود، شهروندان از طریق ایده قوی 

شهروندی بر ایده د،شهروندی به بیان خود پرداخته و در سرنوشت خود و جامعه اشان موثر واقع می شون

روندان داللت دارد و همین موقعیت فعاالنه شهروندی  و اخالق گری سیاسی شهپذیرش کارگزاری و کنش

در تعریف شهروندی می  (14: 1311)مشارکت است که شهروندی را از تابعیت صرف متمایز می سازد. فالکس

شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر ؛ نویسد

ل داللت دارد.شهروندی دو مولفه ی فردگرایانه و جمع گرایانه را دربر می گیرد،به این برابری، عدالت و استقال

معنا که شهروندی عالوه  بر حقوق،دربردارنده وظایف وتعهدات نیز می باشد. شهروندی همواره یک ایده دو 
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د که فرد را از تعهد و بنابراین یک ایده اجتماعی است، این ایده نمی تواند صرفاٌ مجموعه ای حقوقی باش سویه

. به دیگران رها کند. حقوق همیشه به چهارچوبی برای پذیرششان و مکانیسم هایی برای تحقق شان نیاز دارند

وجود دارد این است که که در مفهوم شهروندی در دوره مدرن به نسبت شهروندی در یونان  تحول عمده ای

تقسیم بندی میان دولت و جامعه، حوزه عمومی و دوگانگی هاییکه سیاست مدرن را شکل می دهند نظیر 

 . خصوصی یا میان قانون و اخالق به سادگی در آتن کاربرد نداشت

. در دوره مدرن "تکلیف محور"است تا  "حقوق محور"شهروندی در دوره مدرن برخالف دوره کالسیک بیشتر 

 1روبه نظر چارلز تیل ماهیتی مساواتگرا دارد. ، وایده شهروندی شرافت انسانی فرد را به رسمیت می شناسد

جایگزین مفهوم 1اتفاقی که در این این گذار از مفهوم شهروندی افتاده است این است که  مفهوم نوین کرامت

قدیمی شرافت شده است، او مفهوم شرافت را در رابطه با نظام کهنی به کار می برد که در آن نابرابری ناشی از 

را  "کرامت"تبی بود. او متذکر می شود که، اکنون در برابر مفهوم قدیمی شرافت، مفهوم نوین نظام سلسله مرا

به کار می رود، و در آن از کرامت ذاتی انسان ها یا  "تساوی طلبانه"داریم، که امروزه در معنایی جهانشمول و 

مه انسان ها دارای کرامت کرامت شهروندی سخن به میان آورده می شود. در این جا فرض بر این است که ه

ق ( با تمامی این اوصاف در دوره مدرن نیز بسیاری از مشکالت مرتبط با حقو34: 1331ر، وهستند. )تیل

فراگیری گفتمان حقوق بشر یا آزادی به زودی با مشکل بی عدالتی ل نشده باقی ماندند. شهروندی به صورتی ح

به زبان فرانسه صحبت  ی کهبسیاری از شهرونداندر خود فرانسه، ، بعد از انقالب فرانسه و نابرابری روبروشد

نمی کردند به حاشیه رانده شدند. با شکل گیری دولت های مدرن، معموال یک هویت قومی مسلط، شیوه 

زندگی و زبان خود را به شیوه ای اجباری بدون توجه جدی به تمایزات فرهنگی به تمامی شهروندان ترویج و 

 تسری داد.

 ملت–شهروندی و دولت -2-1

ملت به شدت گره -در دوره مدرن مفهوم شهروندی با بستر جامعه خود و خاستگاهش  یعنی ساختار دولت

ن سوالی که ارسطو در کتاب سیاست مطرح کرده بود سر جای خود باقی است، آیا مادر واقع باز ه. خورده است

 مدرن سیاسی فلسفه بنیادین مسائل از یکیفضیلت یک انسان خوب با فضیلت یک شهروند خوب یکی است؟ 

                                                           
1Charles Taylor 
2dignity 
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بدون همبستگی به نظر کالهون، ،"محور-انسان"  استونه "محور-شهروند" دموکراسی واقع است،در همین مسئله

ی، دموکراسی در جهان امروز وجود نخواهد داشت. امکانات بالقوه ای برای سازماندهی دموکراسی در مل

اما امروزه دیگر آنها را نداریم. اما در واقعیت دموکراسی خیلی به ناسیونالیسم وابسته  شتشهرها وجود دا-دولت

بدهد  یاست و برآمدن دموکراسی به این ایده که چه کسی می تواند شهروند باشد و چه کسی می تواند را

 شهروندان برای تهادول.(Calhoun, 2014)با ناسیونالیسم گره خورده استی وابسته است. این ایده شهروندی خیل

ها. و دولت ها حتی در درون مرزهای خود نیز برای شهروندان خود انسان تمامی برای نه قائلند خودحقوق

در  شهروندی مفهوم.حقوق قائلند و افرادی که از نظر آن دولت شهروند محسوب نمی شوند فاقد حقوق هستند

 درتعریف ریشه عمیقا سئله است،این شده تعریف ملت یک مبنای برمدرن  چندملتی و چندفرهنگی جوامع

در جوامع چندفرهنگی منجر به تبعیض  لحاظ، کاستی های ایده شهروندی مدرن از این دارد مدرن شهروندی

امروزه در واقع . لط در آن دولت جای داده نشده اندعلیه گروه هایی شده است که در تعریف هویت ملی مس

دولت های امروزی به همگون سازی فرهنگ های مختلف در درون خورده اند.شهروندی و ملیت به هم گره 

را یافت که در آن شهروندی بر اساس مفهومی  خود عالقه مند هستند، به ندرت می توان کشوریبافت ملی 

 ،به گونه ای که ملت ساخت سیاسی مدرنتیه است-دولتساخت چنانچه آشکار است، چندملیتی بنا شده باشد.

اشاره به دولت ملی  واقع، در اکثر زبان ها هنگامی که ما از جامعه سخن می گوییم دربه باورآنتونی گیدنز، 

 "قانون اساسی"یا  "حکومت"یا  "جامعه"درباره هنگامیبسیاری از نظریه پردازان (1۱۱: 1311داریم)وبستر، 

کومت، یا قانون اساسی اشاره می کنند. کدام نوع از جامعه، حبه صحبت می کنند، بدون اینکه مشخص کنند که

گسترش پیدا کرده است. این فرض که هنجارهای سیاسی در  تا چه حدیو این نشان می دهد که این پارادایم 

ملت ها اعمال می شود، منجر به تصور یک جامعه یکپارچه شده، که آنقدر فراگیر است که بسیاری -درون دولت

در اما (Kymlicka and Straehle, 2001: 221)از نظریه پردازان حتی نیازی نمی بینند که آن را مشخصا بیان کنند

دولت ها چندملتی هستند و بسیاری از سنت های فرهنگی و قومی مختلف را در خود  بینیم که اکثرمی عمل 

از نظر کاستلز ناهمخوانی میان برخی نظریه های اجتماعی و واقعیات عملی دوران ما از این حقیقت ناشی دارند. 

، 1311ت دولتهاست )کاستلز، ملتها حیاتی مختص به خود دارند که مستقل از موقعی ومی شود که ملی گرایی 

در واقع بیشتر دولت ها و ملت ها تمایز تاریخی دارند و فقط در عصر مدرن به این شکل  (41-44جلد دوم: 
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می توان ملتهایی بدون دولت )مثل کاتالونیا، ایالت باسک، اسکاتلند یا کبک کانادا(، دولتهایی  درهم آمیخته اند،

یا افریقای جنوبی( دولتهای چندملیتی )اتحاد شوروی سابق، بلژیک، اسپانیا،  بدون ملت )مثل سنگاپور، تایوان،

بریتانیا(. دولتهای تک ملیتی )ژاپن(، چند دولت با یک ملت )کره شمالی و کره جنوبی(، و ملتهای که در چند 

صربها، کرواتها و مسلمانان یرلند و بریتانیا و شاید ادر سوئد و فنالند، ایرلندیها در دولت شرکت دارند )سوئدیها 

نیز متذکر می شود که، مفهوم  1تیلیچارلز (41: همانهرزگوین آینده( را مشاهده کرد )-بوسنایی در بوسنی

از نوعی هویت "ملت یا دولت ملی نباید به این مفهوم در نظر گرفته شود که اتباع یک دولت ضرورتا -دولت

به این منجر این ناهمخوانی  (134: 133۱به نقل از دیوید هلد، )برخوردارند. "مشترک زبانی، دینی و نمادین

ملت را از ملی -ن مفهوم شهروندی و ملیت پرداخته، مفهوم دولتشده که نظریه پردازانی به رابطه بیمسئله 

یک ملت را به چالش کشیده و از دولت های چندملتی سخن  -گرایی تفکیک کرده و حتی نظریه یک دولت

ملت به طور پیچیده ای با -برآمدن دولتارتباط بین شهروندی و ملت به این دلیل به وجود آمد که  گفته اند.

متفکران عصر روشنگری که از پایه گذاران ایده شهروندی مدرن به حساب می برآمدن لیبرالیسم در ارتباط است.

به نظر آنها فرهنگ مسلط اکثریت  به شدت بر ادغام همه گروه های اقلیت در گروه اکثریت تاکید داشتند. آیند

فرهنگی برتر و غنی تر بوده و برای فرهنگ های اقلیت بهتر است که در آنها ادغام شوند و مزایای فرهنگ برتر 

نیز لیبرالیسم را نظریه سیاسی عصر مدرن می داند و  1. جان گری(III: 203-221 ,2001کیملیکا )را کسب کنند، 

وطن -از جهان"در مقاله کیملیکا  (141: 1311ی، )گر وشنگری صحه می گذاردبر پیوند بین لیبرالیسم و ر

"باوری تا ناسیونالیسم لیبرال
ر چگونه در عص به پیگیری این موضوع پرداخته است و به ما نشان می دهد که3

وی در این مقاله بر آن است که مناظره بین  روشنگری شهروندی بر این فرض های اشتباهی استوار گردید.

شکل گرفته ناسیونالیسم ذات وطن باور با لیبرال های ناسیونالیست بر مبنای درک ناقصی از -لیبرال های جهان

می گوید که موارد خیلی کمی وجود دارد که اقلیت های ملی در گروه ملی بزرگتر به طور (Ibid, 205)است، او 

و فرض  بودنداومت اقلیتها را پیش بینی نکرده وطن باورها این واکنش و مق-ه باشند، جهانداوطلبانه ادغام شد

کرده بودند که اعضای گروههای کوچکتر مادامی که حقوق فردی اشان محترم شمرده شود به طور داوطلبانه در 

                                                           
1Tilly, Charles 
2John Gray 
3From Enlightenment Cosmopolitanism to Liberal Nationalism 
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اشان احترام گذاشته  معتقد بود که مردم در هر کشوری که به آزادی فردی1ولتر گروه اکثریت ادغام می شوند 

شود احساس می کنند که در خانه خود هستند و از دولت انتظار ندارند و یا تقاضا نمی کنند که از  هویت ملی 

 ادغامفرآیند نی می تواند به عنوان اوج منطقی بر این باور بود که ظهور زبان جها1کندورسه اشان محافظت کند.

وطنی -ه شود، تا سر انجام همه فرهنگ ها درون یک جامعه جهانگروههای کوچکتر در گروههای بزرگتر دید

رویای زبانی جهانی در قرن نوزدهم از بین رفت اما این فرض (Quoted in Kymlicka, 2001: 205) ادغام شوند

می توان چنین فرضی را در نوشته های (Ibid: 205)اساسی که هویت های ملی ضعیف می شوند از بین نرفت 

،اندیشمندی که لیبرال دموکراسی در آرای وی مشاهده کردجان استوارت میل بزرگ لیبرالی همچون  کرمتف

 نوشته: چنین ، او در این رابطهپرداخت و تدوین شد

هیچ کس انکار نمی کند که برای یک بومی بریتانی یا یک باسک ناوار فرانسه بس مفیدتر است که در جریان 

یعنی به عضویت یک ملیت فرانسوی درآید، بر اساس همه -تر قرار گیردعقاید و احساسات ملتی متمدن 

امتیازهای برابر در جامعه شهروندان فرانسه پذیرفته شود، از امتیازهای حمایت دولت فرانسه و از منزلت و اعتبار 

ران نیمه تا آنکه در گوشه عزلت خویش بپژمرد، با مرده دریگ بازمانده از دو -قدرت این کشور برخوردار شود

وحشی پیشین بسازد، در محدوده تنگ ذهنیات خود در بند باشد و هیچ مشارکت و بهره ای در حرکت کلی 

 (113-11۱: 1313میل، ) جهان نداشته باشد

این نوع نگرش اشتباه به ملت و هویت ملی را نه تنها در بین نظریه پردازان عصر روشنگری در قرن هجدهم که 

نادرستی این اما تجربه دو قرن اخیر در بین سوسیالیست ها و نظریه پردازان نوسازی در قرن بیستم مشاهده کرد. 

های فرهنگی به ویژه اقلیت های ملی به سمت اقلیت  تمامی شواهد حاکی از آن است کهدیدگاه را نشان داد. 

در چند دهه اخیر اندیشمندان زیادی به مخالفت  .اکثریت های ملی همگرا نشده و روز به روز واگراتر می شوند

از بهترین بررسی ها در  یکیبا این ایده عصر روشنگری برخاسته و از سیاست های چندفرهنگی دفاع کرده اند.

( استدالل می کند که شهروندی بدون 1331)اودیوید میلر می باشد.  "ملیت"کتاب  ،ملتدفاع از ایده اخالقی 

به باور او ملیت اهمیت دارد چون که مردم اعتقاد دارند که آن اهمیت دارد.  ارتباطش با ملت یک ایده پوچ است.

افراد، میراث فرهنگی ای را که عضویت در بنابراین هر نظریه ای درباره شهروندی باید این حقیقت را بپذیرد، 

                                                           
1Voltaire 
2Condorcet 
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یک ملت برای آنها به ارمغان می آورد، تقویت کرده و قدر می شناسند و خواستار تداوم بین زندگی خود و 

زندگی پیشینیانشان هستند. این اندیشه که آنها باید ملیت شان را فقط به عنوان یک واقعه تاریخی بدانند و 

( آنتونی اسمیت نیز به عنوان یکی  1۱1: 1313کنار رود، جاذبه چندانی ندارد )میلر،  هویت باید به نفع انسانیت

از محققان برجسته ناسیونالیسم، بر آن است که، تا مادامی که بنیادهای مقدس ملت دوام دارند و فردگرایی 

به مثابه  -الیسم سکوالر، باورهای اصلی به اجتماع تاریخی و سرنوشت تاریخی را ویران نکرده اند، ناسیون

به حیات خود ادامه خواهد داد و هویت -فرهنگ عمومی و به مثابه مذهب سیاسیسیاسی، به مثابه ایدولوژی 

 نتقدانم(. 113: 1313ی خواهد ماند )اسمیت، ملی همچنان به عنوان یکی از سنگ بناهای نظم جهانی معاصر باق

ای  اومن نظریه، و ملت بنیان مناسبی برای شهروندی نیستکه دفاع میلر از ملیت نامنسجم است  ندبر این باور

مبنی بر این که اگر شهروندی باید به عنوان مفهوم فراگیرنده ای عمل کند که می تواند گروه های  ارائه کرده،

مختلف را درون جوامعی که هر روز متکثرتر می شوند، متحد سازد، باید خودش را از ایده فرهنگی ملت جدا 

فالکس همگام با هابرماس معتقد است که شهروندی را باید از ایده غیر واضح فرهنگ، .(41 :1311کس، فال) کند

برای شهروندی ایده ای جایگزین  هابرماسقومیت و ملت جدا کرد و به یک مفهوم صرفا سیاسی تبدیل کرد. 

میان اعضای یک جامعه  می نامد. این اصطالح به پرورش احساس تعهد 1که آن را میهن پرستی قانونی دارد،

میلر در جواب به  .(41 :1311فالکس، )دیت شدیدا سیاسی است و نه فرهنگیسیاسی اشاره دارد که یک موجو

وطن "این انتقاد معتقد است که؛ هویت های ملی که شهروندی مشترک از آن حمایت می کند، باید فربه تر از 

باشد. اگر برای اصالح هویت ملی تالش می کنیم، پس باید برای تمام شهروندان  "پرستی مبتنی بر قانون اساسی

یکی از  (11۱-111: 1313انون اساسی کنار زده شود )میلر، قابل دسترسی باشد، نه اینکه هر چیزی  به نفع ق

ملی گرایی و جهان وطن  علت های پرداختن به مسئله ی ملیت در فلسفه ی سیاسی تعارضی است که میان

 دیدگاه معتقد به بی طرفی بر آن است که نظرات ما درباره ی عدالت باید جهان شمول باشند گرایی وجود دارد.

. اما نظریه پردازان ملیت مانند دیوید میلر، راجر اسکروتون و السدیر مک نها تاثیر گذار باشندو هویت ملی بر آ

اینتایر این دیدگاه را رد می کنند و  معتقدند که وابستگی ملی متعارف بخشی مشروع )و شاید اجتناب ناپذیر( از 

 (14۱: 1331ساختار منسجم حقوق و تعهدات افراد است. )پایک، 

 می بینیم کهدر عمل عصر مدرن بر برابری تاکید دارد اما رایده شهروندی د نانچه پیشتر نیز اشاره شد،چ اگر چه

ملت دارند از حقوق بیشتر -ی که به نسبت هویت ملی غالب در دولتبه نسبت درجه تعلق و احساسشهروندان 

                                                           
1constitutional patriotism 
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می دانیم  اقلیت ها از طرف اکثریت غالب به حاشیه رانده می شوند، چنانچه و، یا کمتری برخوردار می شوند

آیا شهروندی با  حال سوال اساسی ای مطرح می شود، ،بیشتر دولت های مدرن به لحاظ فرهنگی متکثر هستند

د؟ واقعیت متکثر جوامع مدرن سازگار است؟ آیا محتوای شهروندی باید  از گروهی به گروه دیگر متفاوت باش

کسانی همچون کیث  آیا باید به وسیله ارائه حقوق ویژه به اقلیت ها از آنان در برابر اکثریت محافظت نمود؟

عنوان کرده، رویکردی انتقادی به تکثر گرایی در مفهوم حقوق  "شهروندی"فالکس همچنان که در کتاب 

نکته کلیدی برای  را فراگیر ساخت. به نظر وی بدون ارائه حقوق گروهی نیز می توان شهروندی گروهی دارند،

فراگیرتر ساختن شهروندی پذیرش ماهیت ذاتا نژادی، مردساالر و طبقاتی دولت و تاثیرات مخرب بازار آزاد بر 

اما در مقابل اندیشمندان زیادی از جمله برجسته ترین آنها ویل  (1۱: 133۱)فالکس،حقوق و مسئولیت هاست

حقوق گروهی تمایزیافته  هروندی را نمی توان تنها بر پایه حقوق فردی بنا نهاد وش کیملیکا استدالل کرده اند که

شهروندی مفهوم خیلی بیشتر تمایز یافته و خیلی کمتر   امروزه دیگر باید به حقوق شهروندی اضافه شود.

 همگونی است از آنچه که در نظریه های سیاسی قبال فرض شده بود.

 و چندفرهنگ گرایی حقوق جهانشمول و حقوق خاص-2-4

ملت متبلور شده است این است که هر دولتی از یک -فرض اساسی بعد سیاسی مدرنیته که در ساختار  دولت

، اگر چه در همین چارچوب وجود خرده فرهنگ ها و اقلیت های ملت و یک فرهنگ ملی تشکیل شده است

یک  اقلیت های قومی به عنوان اجزایقومی امری پذیرفته شده است، لیکن در این فرض خرده فرهنگ ها و 

حال  .هستنددارای یک هویت ملی  کشوریهر شهروندان بر این است که  فرهنگ ملی دیده می شوند و فرض

آنکه، در جهان مدرن، به سختی می توان دولتی را یافت که با چندگانگی فرهنگی در درون مرزهایش مواجه 

تقاضاهای مبتنی بر حقوق خاص بیشتر اهمیت پیدا می کند، اگر چه بر اساس روز به روز (3: 1313نباشد )میلر، 

بنیادهای عصر روشنگری به اشتباه تصور می شد که جهانی شدن افراد با فرهنگ های مختلف را به سمت یک 

قرن بیستم شاهد خاص گرایی های فرهنگی فزاینده  ی، در دهه های پایانفرهنگ مشترک جهانی سوق دهد، اما

شهروندی .(111: 1313)گل محمدی، ی را تقویت می کند گفرایند جهانی شدن خاص گرایی فرهن بوده ایم. ای

اغلب به عنوان وضعیتی تصور شده که همه ما باید در آن مشترک باشیم، اما بسیاری از گروه ها به دنبال به 
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یا  "سیاست تفاوت"سیاسی و حقوقی هویت های متمایزشان از طریق شیوه هایی از  1رسمیت شناختن

هستند. این موضوع اغلب توسط نظریه پردازان حوزه چندفرهنگ گرایی مطرح  "به رسمیت شناختنسیاست "

قوق خاص گرایانه گروهی ین حقوق جهان شمول شهروندی توسط حبنابراKymlicka, 2002,xi) .)شده است

، از نظر مک اینتایر، تقاضاهای خاص گرایانه میهن پرستی کمتر از درخواست های ش کشیده شده استبه چال

در طی دویست سال گذشته، هگل یکی از نظریه هایی (13۱: 1311جهان گرایانه عدالت عقالنی نیست )گاتمن، 

هویت های جمعی را درک کرد. این نظریه برای توضیح و ی که از طریق آن می توان منازعه  ه استرا ارائه کرد

هگل در پدیدارشناسی روح، بخش خدایگان و توصیف تجربه ی اقلیت ها می تواند بسیار سودمند باشد. 

تایید دیگری می داند،  بندگان، به موضوع به رسمیت شناختن پرداخته است. او خودآگاهی را امری وابسته به

ایجاد تمایز خود را شناسایی کرده و بدین طریق به خودآگاهی می رسد، یعنی از نظر فرد با فاصله گرفتن و 

هگل خودآگاهی فرد انسانی در وابسته به وجود خودآگاهی دیگری است، و هیچ کس نمی تواند صرفا با اتکا 

شناختن در  مفهوم به رسمیتبه خود، به خودآگاهی برسد. فهم دیگری منجر به ایجاد خودآگاهی در ما می شود.

حوزه های مختلف و طرف اندیشمندان مختلفی مطرح شده است، لیکن در فلسفه مفهوم هگلی آن بسیار پر 

بسیاری از  در اگر چه الزاما به سطح هویت جمعی و ناسیونالیسم اشاره ندارد لیکن این مفهوم نفوذ بوده است،

ه اخیر به رسمیت شناختن بر حسب هویت تحلیل های مشهور  به دلیل هژمونیک بودن هویت ملی در دو سد

در نظریه پرنفوذش این مفهوم را چارلز تیلور در زمینه حقوق اقلیت ها  به عنوان مثال ملی بررسی شده است.

به عنوان پذیرش نیازهای خاص افراد، از مطرح کرد، او با استفاده از این مفهوم تحت عنوان، سیاست شناسایی

کیملیکا نیز تاکید زیادی بر به رسمیت شناختن اقلیت های ملی به  دفاع می کند.اعضای گروه های فرهنگی خاص

عنوان گروه های ملی دارد، به این دلیل که دارای فرهنگ متمایزی هستند و باید ملت خوانده شوند و باید 

                                                           
ختن، شنارسد که عبارت به رسمیت به نظر میاستفاده می شود،  recognitionدر بسیاری از متون فارسی از واژه شناسایی برای1

اخالقی یا  تعهداتینوعی از شناسایی است که recognition از نظورباشد، چرا که م یترمناسب در مقایسه با شناسایی معادل

مراد فقط شناسایی یا دانستن تفاوت های recognition of culturaldifferencesحقوقی به دنبال دارد. برای مثال، در عبارت

 ر دو. در این تحقیق هها از لحاظ اخالقی یا حقوقی به رسمیت شناخته شونداست که این تفاوتفرهنگی نیست، بلکه مراد آن 

ت شناختن استفاده کنم، لیکن در نقل قول ها از همان معادل میمعادل به یک معنا به کار رفته اند. من سعی کرده ام از معادل به رس

 شناسایی استفاده شده است.
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به عنوان یک زمانی که تیلور و کیملیکا از کبک  حقوق و امکانات الزم را برای حفظ فرهنگ شان داشته باشند.

هولدن  فرهنگ نام می برند آنها از جایگاه ویژه کبک به عنوان یک هویت ملی صحبت می کنند.

نمونه کبک در کانادا ( با بررسی موردی مبارزات کردها در ترکیهجهت به رسمیت شناخته شدن، 1۱1۱)1گارفیلد

که کبکی ها و کردها در ترکیه نشان می  همان طور"را از این نوع می داند. وی می نویسد که در ترکیه  هاو کرد

نظریه  "دهند ایده آل هژمون ملت، تنها یک ایده آل است؛ هیچ ملتی هژمون کامل را در عمل تجربه نمی کند.

مبارزات اقلیت های این نوع از  های چندفرهنگ گرایی تالش می کنند که سیاست به رسمیت شناختن را در

 ملی ارائه کنند.

سوال اساسی که مطرح می شود این است که اگر جامعه به لحاظ  وق خاص گرایانه گروهیبا فرض قبول حق

فرهنگی متکثر است و اگر گروه هایی ادعا دارند که باید عالوه بر حقوق فراگیر فردی که در ایده شهروندی 

روهها به حاشیه مدرن متبلور شده باید حقوق متمایز یافته جمعی و گروهی را نیز داشته باشند چرا که این گ

معیار و سنجه این گروه ها برای این اثبات این مدعا چه می باشد؟ آیا هر گروهی می تواند چنین  رانده شده اند،

 ادعایی داشته باشد؟

مدافعان حقوق گروهی معتقدند که اقلیت ها مورد ویژه ای هستند. برای نمونه، کیملیکا معتقد است به این دلیل 

که هویت فرهنگی شخص به وسیله تولد یا پرورش به او داده می شود، اعضای فرهنگ های اقلیت می توانند 

نه انتخاب ها یا آرمان هایشان می  با نابرابری هایی مواجه شوند که محصول شرایط یا اقدامات خودشان و

به دلیل اینکه هویت جمعی هر انسانی انتخابی نیست و هر  بر طبق این استدالل(Kymlicka, 1989: 44)باشد

، نباید افراد از نابرابری ای که محصول به عضوی از یک گروه فرهنگی بدل می شود همزمانفردی با تولدش 

"اودیسه های چند فرهنگی"( در کتاب 1۱۱4کا)کیملیعمل خودشان نیست رنج ببرند.  
ادعا می کند که 1

چندفرهنگ گرایی به عنوان یک موضوع در سطح بین المللی در دولت های غربی لیبرال در اوایل دهه نود ظهور 

در درجه اول پاسخی به تهدید، تشدید خشونت های قومی در جهان به نظر وی چندفرهنگ گرایی کرد. 

موفقیت سیاست های چندفرهنگ گرایی در کشورهای  پس از ااستعماری بود، همچنینپساکمونیستی و پس

                                                           
1Samuel Holden Garfield 
2Multicultural Odysseys 
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چندفرهنگ گرایی . تالش کردند که .غربی، سازمان های بین المللی از جمله، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و.

 انتشار پیدا کند.

نظریه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم با به عنوان بخشی از حقوق شهروندی، مسئله حقوق گروهی 

نظریه مارشال  .مطرح شداین زمینه می باشد  دراز بانفوذترین نظریات  که شهروندی توماس هامفری مارشال

امروزه به ، تمامی بررسی های شهروندیتوسعه تاریخی شهروندی را به توسعه سرمایه داری مرتبط می داند، 

مارشال برای درک جوامع امروزه زیاد مناسب نیست  همی شوند، اگر چه نظرینوعی با نظریه مارشال شروع 

نوع حقوق  سهلیکن چارچوب تحلیلی که ارائه می کند بسیار مفید است.  مارشال حقوق شهروندی را شامل 

آزادی شخصی، ل؛ رتند از حفظ آزادی های فردی، شاممدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. حقوق مدنی عبا

و حق برخورداری از عدالت  بستن عهد یا قراردادی معتبر،، حق تملکیان، اندیشه و عقیده، حق آزادی ب

است، در مقام  در اعمال قدرت سیاسی فرد مشارکت؛ ، حقوق سیاسی شامل حق(131-133: 133۱، مارشال)

انتخاب می عضوی از پیکره ای که واجد اقتدار سیاسی است و در مقام کسی که اعضای چنین پیکره ای را 

می نویسد: تعریف او از حقوق اجتماعی تا حدی انتزاعی تر است، و در این رابطه چنین  (133کند.)همان: 

طیفیکه از حق کمینه ی رفاه اقتصادی و امنیت تا حق سهیم بودن بی کم و کاست تماعی جمن از عنصر ا منظور

مطابق با معیارهای رایج جامعه را شامل می شود، در میراث اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی متمدنانه 

 .(133نهادهایی که پیوند تنگاتنگی با آن دارند عبارتند از نظام آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی...)همان: 

ین مسئله است که این نظریه با نظریه مارشال وارد شده است، بیشتر این انتقادها متوجه اانتقادهای زیادی به 

تاریخی خاص بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده و بیشتر بر ماهیت طبقاتی جامعه -ایط اجتماعیجه به شرتو

اجتماعی  -تاکید کرده است و دیگر شکاف های هویتی را در جامعه نادیده گرفته است. با توجه به بستر تاریخی

وجود در شهروندی مدرن در آن دوران نظریه مارشال نابرابری را بیشتر طبقاتی می داند و از نابرابری های م

رابطه با حقوق فرهنگی اقلیت و اکثریت غافل می ماند، تفسیر مارشال در ارتباط با سیاست فرهنگی جنبش های 

اجتماعی و تبعات جهانی شدن دارای مشکالتی اساسی است، اول اینکه مدل مارشال به خاطر غفلت از سیاست 

 می نویسد:  در این رابطه نیز (. کیملیکا134: 1314مورد انتقاد قرار گرفته است )نش، 

 باشد،موثرترین می اقتصادی–اجتماعی  جایگاهرگر که این محرومیت ناشی از خاطر محرومیت طبقه کا به

. راهبرایارتقایهمگراییملیازطریقتدارکمنافعمادیتوسطدولترفاهبود

و برنامه  آموزش،بهداشتودرمان، "اجتماعی حقوق" ازاینروتمرکزمارشالبررویتوسعهشهروندیبهوسیلهدربرگیری
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های امنیت اجتماعی بود. و شواهد متعددی وجود دارد که این حقوق اجتماعی در کشورهای مختلف واقعا در 

خدمت ارتقای همگرایی طبقه کارگر  به فرهنگ ملی بود.... نظریه همگرایی مارشال، علیرغم دارا بودن حقوق 

یی که دارای فرهنگی متمایز هستند و یا دیگر گروه هایی مختلفی که به مشترک شهروندی، الزاما برای مهاجرها

 مذهبی،همجنسگرایان سیاهان،زنان،اقلیتهای همچون–لحاظ تاریخی از مشارکت در فرهنگ ملی محروم شده اند 

"عمومی فرهنگ" از هنوز که گروههایی این اعضای از زن،بعضی و مرد
 گذاشته شده اند، کارایی نداردکنار  1

(Kymlicka, 1995: 180) 

سرمایه داری یکی از موضوعات مهمی است که مارشال بدان پرداخته است،  صادترابطه شهروندی با ساختار اق

آیا شهروندی مخالف و یا حامی سرمایه داری است؟ مارشال در بررسی پرنفوذش در مورد این مسئله اینکه 

و نابرابری اقتصادی که در ذات سرمایه داری است، هروندی شتنشی را میان ارزش های مساوات گرایانه 

مشخص می کند. او به عنوان یک اندیشمند سوسیال لیبرال تا حدی از تاثیری که چنین نابرابری هایی می توانند 

بر نظم اجتماعی و بنابراین اعمال شهروندی داشته باشند، آگاهی دارد. از این رو مارشال از استفاده از حقوق 

، برای خنثی کردن بدترین جنبه های نابرابری دفاع می کند. اما از محل مالیات ها تامین می شوند هاجتماعی ک

مشکل اصلی تفسیر مارشال این است که به شرایط و منافعی که حقوق اجتماعی را در دوره خودش تقویت می 

بریتانیا که حقوق اجتماعی کردند، توجه کافی نمی کند. مارشال مقاله اش را در اوایل عمر دولت رفاه در 

از دیگر نظریات پر نفوذ در دفاع از حقوق (41: 133۱)فالکس، غیرقابل برگشت به نظر می رسیدند، انتشار داد

طیف  بله به نظریات چندفرهگ گرایی در قاو امروز 1گروهی می توان به نظریه شهروندی ایریس یونگ

از نظر یونگ، شیوه ای که لیبرالیسم ه شهروندی لیبرال دارد. یونگ رویکردی انتقادی بجماعت گرایان اشاره کرد.

بین عمومی و خصوصی تمایز ایجاد می کند، ناشی از تاکید لیبرالی بر تمامیت و کلیت به عنوان شروط ضروری 

شهروندی است. وی معتقد است که توسل لیبرالی به عمومیت نهایتا توهمی بیش نیست؛ زیرا در تحلیل نهایی 

پرده از این ادعا برداشت که  او (1313 از ویژه بودگی اش فراتر رود )انصاری و ضمیری، دنمی توانهیچ کس 

فانه و بی طرفانه مدیریت می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظرگرفتن همگان، منص

را می توان در تحلیل او از همه جوهر استدالل یونگ بر علیه شهروندی لیبرال (11۱: 1311صالحی امیری، کرد )

استدالل می کند که از  .وی(111: 133۱فالکس، ) هده نمودشاشمولی که در این نوع شهروندی وجود دارد م

آنجا که افراد مخلوقات عقالنی انتزاعی نیستند بلکه محصوالت ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می باشند آنها 
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هروندی لیبرال می طلبد، دست یابند. بنابراین هر نهاد دموکراتیکی که بر ش نمی توانند به آن نوع دیدگاه عینی که

مبنای یک چنین نگرش انتزاعی به فردیت قرار داشته باشد ناقص و در قالب نیازهای مردم غیر پاسخگوست. 

قلیت به عقیده یونگ ایده شهروندی عمومیت یافته و همگانی مورد ادعای لیبرال ها به سرکوب ا( 113)همان: 

مبتنی بر حقوق گروهی می نامد  "شهروندی متمایز"ها و نفی تفاوت منجر می شود. تنها از طریق آنچه او آن را 

یاسی عادالنه و درست حرکت ا حفظ کنند و به طرف یک جامعه سرجوامع کثرت گرا می توانند نظم 

چنان که ذکر شد، سوال اساسی (  اما وقتی که صحبت از حقوق گروهی مطرح می شود، هم114)همان: .نمایند

د؟ آیا هر گروهی در جامعه عالوه بر حقوق جامع فردی ناین است که چه گروه هایی شامل این حقوق می شو

است؟ و باید برای حفظ این حقوق نمایندگی داشته باشد؟  "حقوق گروهی متمایزیافته"شهروندی شامل نوعی 

"نمایندگی خاص"یونگ اظهار می دارد که 
 می باشد. "گروه های سرکوب شده و زیان دیده"تنها برای  3

معیارهای او برای اثبات سرکوب، عبارنتد از: استثمار، حاشیه ای شدن، عدم توانایی، امپریالیسم فرهنگی و 

او استدالل می کند که این اصل از افزایش گروه هایی که ادعای برخورداری از حقوق  (111خشونت )همان: 

هایی که شامل حقوق  گروه ( اما از نظر کیملیکا114مان: )ه کرد درا دارند جلوگیری خواه ویژه خودشان

فقط گروه های فرهنگی می باشند که از نظر او اقلیت های قومی )مهاجران( و  شهروندی متمایزیافته هستند،

ملیکا در فصل های . در رابطه با تفاوت این دو گروه از  منظر کیاقلیت های ملی)فرهنگ های بومی( هستند

داده به وضوع از حقوق اقلیت ارائه در مورد  کهنظریه ایدر کیملیکابعدی به طور مفصل صحبت خواهد شد. 

یک نظریه جامع عدالت در یک دولت چندفرهنگی هم  ، او می نویسد:حقوق ویژه متمایز گروهی دفاع می کند

شامل حقوق همگانی است که به افراد صرف نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می شود و هم حقوق 

 (Kymlicka, 1995: 6).برای فرهنگ های اقلیت "ویژه جایگاه"ویژه متمایز گروهی یا 

گروهی از "یا  "ملت"الح طصورتی قابل تعویض با اصذکر این نکته مهم است که کیملیکا واژه فرهنگ را ب

استفاده می کند. بنابراین او گروه های قومی را در ذهن دارد و نه گروه های مبتنی بر اظهار نظر، طبقه یا  "مردم

یا اصل و نسب  "نژاد"بر حسب  در بحثش نظر ویستدالل که گروه های ملی مورد جنسیت. اما در این ا

این است که بستر فرهنگی  ملی و یا قومیاهمیت هویت . (1995:22)تعریف نمی شوند، دقت به خرج می دهد

پرورش افراد را فراهم می کند و بنابراین معیارهایی برای انتخاب فرد تعیین می کند. از نظر کیملیکا 

هنگ دسترسی به یک فرهنگ اجتماعی و درک تاریخ و زبان آن فردسترسی به گزینه های معنادار به ،(1995:83)
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با توجه به بستر فرهنگ ملی برای شهروندی، کیملیکا این موضوع را ضروری می داند که جامعه .بستگی دارد

سیاسی از همه فرهنگ های قومی که برای اعضایش مهم هستند، حمایت کند. بدین منظور کیملیکا سه نوع 

ارائه می می شود راحقوق نمایندگی خاص و  حقوق چندقومی، خودحکومتیحقوق امل که ش حقوق گروهی

ونگ و کیملیکا با هم تفاوت دارند اما هر دو به این نتیجه می رسند که شهروندی یهر چند استدالل های دهد. 

چرا که  باید در ایده گروه اجتماعی ریشه داشته باشد. شهروندی نمی تواند یک موقعیت کامال فردی باشد

 شهروندی تنها در بستر فرهنگی گسترده تر گروه برای فرد معنادار است.

کسانی هستند که بر  ،ته تالش کرده اندظریه های یونگ و کیملیکا برای غلبه بر مشکالت مدرنین کهاین وجود با 

که استدالل به نفع الل می کنند و منتقد حقوق گروهی متمایز یافته هستند و معتقدند دعلیه سیاست تفاوت است

چندگانگی می توان گفت که 1حقوق گروهی نامربوط است و بنابراین نمی تواند شهروندی را ارتقا دهد.

فرهنگی ارتباط نزدیکی با سیاست های هویتی دارد در رابطه با سیاست های هویتی حداقل چهار مکتب  وجود 

 دارد؛

ن تا اندیشه های افالطون و ارسطو و مکتب سیاست همسان سازی که ریشه های فلسفی آن را می توا -1

 مونیسم دنبال کرد و به شکل نظریه در مکتب نوسازی و مارکسیسم روسی نمود یافت.

سیاست لیبرالیسم بازسازی شده که در اندیشه های کسانی مانند ویل کیملیکا تبلور یافته است. او معتقد  -1

ده است که بعدها در جریان تکاملی لیبرالیسم به است که لیبرالیسم اولیه معتقد به حقوق اقلیت ها بو

 دست فراموشی سپرده شد.

سیاست تفاوت که ریشه های فلسفی آن را می توان تا دوره سوفسطاییان دنبال کرد و اکنون به شکل  -3

 نظریه ای در اندیشه های متفکران پست مدرن تبلور یافته است.

معه گرایان دارد، ولی در دو دهه گذشته سیاست شناسایی که ریشه در اندیشه های فلسفی جا -4

نویسندگانی مانند مایکل سندل، مایکل والزر و چارلز تیلور مکتبی را به همین نام شناسایی کرده اند 

 ( 1313)انصاری و ضمیری، 

عالوه بر این چهار مورد در چارجوب چندفرهنگ گرایی می توان به توجیه پسا استعماری نیز اشاره کرد، این 

مورد خارج از حوصله این تحقیق است ولی به طور خالصه می توان گفت که برخی از اندیشمندان، به ویژه 

                                                           
 ، در کتاب شهروندی کیث فالکس."استدالل بر علیه سیاست تفاوت" بخش 4برای اطالعات بیشتر در این زمینه بنگرید به فصل 1
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رایی فراتر از لیبرالیسم به این موضوع آنهایی که دیدگاه پسااستعماری دارند، برای استدالل به نفع چندفرهنگ گ

می نگرند، حاکمیت بومی بر اهمیت فهم ادعاهای بومی علیه پس زمینه تاریخی انکار حاکمیت برابر گروه های 

( در این حالت 1331بومی، سلب مالکیت زمین هایشان و نابودی اعمال فرهنگیشان تاکید می کنند.)سونگ، 

آن نیست بلکه بحث بر سر بی عدالتی های تاریخی است که در  ارزش فرهنگی و بحث صرفا بر سر عضویت

 حق مردم بومی، شده است.

من در اینجا با کنار نهادن سیاست های همسان سازی به عنوان راه حلی نامناسب، و سیاست تفاوت متفکران 

انتقادی دارد تا این که  پست مدرن را نیز به عنوان حوزه ای که هنوز به اندازه کافی رشد نکرده و بیشتر حالت

ایان و لیبرال ها در رابطه با رائه کند، کنار می گذارم، و به نظرات جماعت گراراه حل جایگزین مناسبی را 

از منظر مناظره بین این دو مکتب سعی خواهم کرد که نسبت  وع چندفرهنگ گرایی خواهیم پرداخت،موض

لیبرالیسم به  جماعت گرایان را روشن کنم. چنانچه می دانیم، لیبرالیسم کیملیکا با دیگر لیبرال ها و همچنین

عنوان پاردایم مسلط مدرنیته در اساس فردگرا است و واحد تحلیل خود را فرد قرار داده است، از نظر این 

مکتب فکری همه انسان ها برابر هستند و دارای حقوق یکسان و جهانشمولی هستند. با این وجود در نیمه دوم 

ستم متفکران لیبرالی ظهور کرده اند که معتقدند که تالش می کنند بین حقوق جهانشمول لیبرالی با حقوق قرن بی

لیبرالی  در این  و تمایالت خاص گرایانه گروه ها سازشی ایجاد کنند. ویل کیملیکا از برجسته ترین متفکران

بر نظریه ویل کیملیکا انجام شده است به  است. در فصل های بعدی با توجه به اینکه این تحقیق با تاکید زمینه

طور مفصل به نظریه شهروندی چندفرهنگ گرایی کیملیکا خواهم پرداخت. مناظره جالبی در طی دهه های اخیر 

بین این دو مکتب فکری شکل گرفته است که از منظر انتقادهایی که جماعت گرایی بر لیبرالیسم وارد کرده به 

 خواهم پرداخت. نیز دیشمندان این مکتب نوظهورتبیین نظر برجسته ترین ان

 مناظره جماعت گرایان و لیبرال ها-2-5

جماعت گرایی یکی از مکاتب پویادر فلسفه سیاسی معاصر است که در اواخر قرن بیستم سر بر آورد. ارتباط 

ای مختلف این مکتب با چندفرهنگ گرایی در این است که جماعت گرایی یک نوع رهیافت از بین رهیافت ه

چند فرهنگ گرایی می باشد که بر نقد فردگرایی افراطی لیبرالیسم کالسیک و همچنین بازاندیشی فلسفه 

گذاری شده است. رهیافت جماعت گرایی به جای اهمیت فرد بر  هاجتماعی لیبرال نسبت به اهمیت فرد پای

نار پست مدرنیسم و مهاجرت بین ظهور این مکتب درک اهمیت و اولویت گروه ها و فرهنگ ها تاکید دارد.

کریمی مله، المللی یکی از چند عمده سبب شکل گیری و گسترش گفتمان چندفرهنگ گرایی شده است)
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که در کتاب مهم  راولزد از نظریه لیبرالی عدالت جان ماعت گرایان انتقادات خود را از لیبرال ها با نقج (1311

ر مک دیند. اندیشمندان مطرحی همچون السانتشار یافته است، شروع کرده ا "نظریه عدالت"او تحت عنوان 

1اینتایر
1مایکل سندل، 

را معموال جماعت گرا می نامند و این مکتب با نام  3و تا حدی مایکل والزرچارلز تیلور ،

ود این نظریه پردازان تمایلی به چنین عنوانی ندارند، و این آنها شناسایی شده است. نکته جالب این است که خ

  بین جماعت گرایان با لیبرال ها با این نکته  عنوان معموال از طرف منتقدانشان به آنها اطالق می شود. مناظره

افراد  فرد نگرشی انتزاعی است و اگر به  نگرش لیبرالی به  ، جماعت گرایان بر این باورند که شروع می شود که

گریم، آن گاه این نگرش نمی تواند سویه ارتباطی و پیوندی فرد را با بنگر ای خودبنیاد و انتخاب همچون سوژه

خودشناسی محصول انتخابهای   درستی درک کند.لیبرال ها معتقدند که  سنت ها، تاریخ و فرهنگ اجتماعی به

جماعت گرایان بر   تعریف می کنند، حال آنکه  تعیین شدهفرد می باشد، آنها فرد را امری ایستا و از پیش   آزادانه

جمعی صورت می   صورت دسته  و به  خودشناسی از تفسیر بدست می آید و این تفسیر در جامعه  این باورند که

گیرد، این تفسیر فردی نیست و در خال شکل نمی گیرد بر همین مبنا جماعت گرایان تلقی لیبرالی از فرد را 

می توان گفت تفسیر جماعت گرایان از فرد  آنها بر زمینه مندی تاکید زیادی دارند بنابراین نامند، می4اتمیستی

جماعت گرایان این نگرش  از منظرشکل گیری فرد توجه دارند. بیشتر به زمینه های  و انضمامی تر است

حقوق فردی باید   ای رسیدن بهبر دیگران و سرکوب را فراهم می کند از نظر آنها فرد بر  سلطه  اتمیستی زمینه

عمومی و خصوصی تاکید می کنند. همین نگرش   باشد، اما لیبرال ها بر جدایی بین حوزه  تعهدات مدنی داشته

را جایگزین آن  " سیاست خیر عامه"است تا جماعت گرایان ضمن مخالفت با بی طرفی دولت   باعث شده

ی دولت نسبت به امر خیر دفاع می کنند. همچنین جماعت گرایان نمایند، حال آنکه لیبرال ها از سیاست بی طرف

و عمل جوامع مدرن می   های لیبرال را محصول تجربه با تاثیر گرفتن از چرخش معرفت شناسی معاصر اندیشه

بر   دانند و معتقدند باید سهم موثر زمینه فرهنگی و تاریخی جوامع غرب را در لیبرالیسم به حساب آورد. عالوه

طرفی دولت و   مند، بی های اصلی لیبرالی را همچون اولویت حق بر خیر، خود غیرزمینه ن جماعت گرایان ایدهای

ویل کیملیکا سعی دارد که در مقابل جماعت گرایی اند.  چالش کشیده  تفسیر جهانشمول از آرمانهای لیبرال را به

، جهت انجام این امر او متذکر می مبادرت ورزیدهر ام، او با استدالل هایی جدید به این از لیبرالیسم دفاع کند

 در شود که استداللهایش جدید است و با استداللهای پیشین لیبرال ها تفاوت دارد اما ریشه استدالل هایش را
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استدالل هایم با اخالق "جست و جو می کند او در این رابطه می نویسد که  های مدرن اندیشه های لیبرال

و بر همین (Kymlicka, 1988)."و دورکین مرتبط است راولزسیاسی لیبرال های مدرن از جان استوارت میل تا 

"مالکیت خود"اصل های جدید راکه  که این نوع از لیبرالمبنی بر این 1اساس با اشاره به نقل قولی از کوهن
را 1

 ،نامید 3تسوسیال دموکرااید به جای لیبرال آنها را بو  رد کرده اندکه ویژگی معرف لیبرالیسم کالسیک بود را 

به یک زندگی مبتنی بر اساسا ما انسانها  اشاره میکند کهو با لیبرالیسم کالسیک مشخص می کندتکلیف خود را 

الزم است: اینکه ما زندگی خود را از درون  طشر ، اما برای رسیدن به این هدف دو پیش(Ibid)خیر عالقه مندیم

هدایت می کنیم؛ و اینکه باید در پرسش از، و تجدید نظر در باورهایمان در مورد آنچه به زندگی ارزش می 

وی بعضی از انتقادهای جماعت گرایان را نیز وارد می داند ولی ، (113: 13. )بهشتی حسینی، بخشند، آزاد باشیم

تاکید او بر توانایی تجدید نظر در اهداف و . آنان را مبنی بر کژفهمی آنان از لیبرالیسم می داند بیشتر انتقادات

باورهایمان اهمیت دارد چرا که هدف او این است که به ما نشان دهد که این توان در تجدید نظرپذیری، منحصر 

ر در این زمینه نسبت به رقبای جامعه به لیبرالیسم است، یا اینکه دست کم نظریه های لیبرال از موضعی قوی ت

 :ذکر کردمورد چنین  3سم معاصر را در ویژگیهای لیبرالی در کل می توان، گرای خود برخوردارند. )همان(

 اولویت حق بر خیر-1

 بی طرفی دولت-1

 (1313تفسیر جهانشمول از آرمانهای لیبرال )کاظمی و بوژمهرانی، -3

ردی دانست، در حالت کلی لیبرال را اصرار لیبرالیسم بر آرمان خودمختاری فمی توان مهم ترین عنصر اندیشه 

از لیبرالیسم را می تواند در دو لیبرالیسم منفعت گرا و لیبرالیسم وظیفه گرا دسته بندی کرد، کانت  دو خوانش

نوع برداشت از  ( در رابطه با نظریه های کنونی اخالق از دو1311نماینده لیبرالیسم وظیفه گرا است.کیملیکا)

برداشت اول قراردادگرایی هابزی: اخالق چون منفعت متقابل و برداشت ارداد اجتماعی مدرن سخن می گوید،قر

                                                           
1G.A. Cohen 

2self-ownershipبرای نمونه   درلیبرالیسمکالسیکبسیارارزشمنداستومالکیت بر خود که نوعی مالکیت ذاتی است،  اینمفهوم

زیادی دارد. در انتقاد از لیبرالیسم، مک فرسن فیلسوف کانادایی دقیقا از این ناحیه به لیبرالیسم انتقاد می گیرد، مک  جانالکبرآنتاکید

مقدم بر لیبرالیسم بوده و آن هم مقدم بر دموکراسی، اما  (possessive individualism)ند که فردگرایی ملکیفرسن ادعا می ک

 فردگرایی ملکی با دموکراسی در تناقض است.

3Social democrat 
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ارداد دوم، قراردادگرایی کانتی: اخالق چون بی طرفی. او ضمن تشریح این دو نوع از برداشت از نظریه قر

اند، در مکتب اخالقی کانت معیار مشروعیت اخالقی یک را متاثر از کانت می د راولزاجتماعی، آراء و نظریات 

نماینده  راولزت معیار می باشد. در واقع جان عمل فایده و نتیجه آن نیست بلکه رعایت وظایف رفتاری درس

مشهور لیبرالیسم معاصر می باشد که متاثر از سنت اخالقی کانتی می باشد. همچنان که اشاره شد جماعت 

اعت به ویژه انتقاد جم ، انتقادات خود از لیبرالیسم را شروع کرده اند،راولزز نظریه عدالت جان گرایان با انتقاد ا

این  در کتاب نظریه ای در باب عدالت، برداشتی متافیزیکی است. از فرد، راولزگرایان این است که برداشت 

در سال  1مایکل سندل تحت عنوان لیبرالیسم ومحدودیت های عدالت ی ازانتشار کتابانتقاد مخصوصا با 

کیملیکا در  پرداخته است. راولزکتاب به نقد نظریه عدالت جان  شروع شد. سندل به طورمستقیم در این1311

، داده استی پاسخ راولزگرایان از لیبرالیسم  به این انتقاد جماعت1لیبرالیسم، اجتماع و فرهنگ کتابفصل چهار 

را در کل رضایتبخش می داند و می نویسد؛ من بر این دفاع کیملیکا  این در اثر اخیرش، لیبرالیسم سیاسی، راولز

تا با لیبرالیسم باورم که پاسخ بیان شده...در کل رضایتبخش است؛ ]کیملیکا[باید تغییرهائی در آن پدید آورد 

چنانچه می دانیم هر اندیشه  .(1۱1: 1331، راولزار شود)نان یک آموزه فراگیر سازگسیاسی در برابر لیبرالیسم چو

و فلسفه سیاسی ای نوعی تلقی و برداشت خاصی از انسان و تمایالت و ویژگی های بنیادینش را در خود نهفته 

، انسان شناسی فلسفی نهفته در نظریه یراولزنقطه مرکزی در انتقاداتش به عدالت ، سندل نیز بر همین اساسدارد

را که به نوعی  راولزبه طور خالصه انسان شناسی لیبرالی جان  را مورد آماج انتقادات خود قرار داده است. راولز

 نماینده لیبرالیسم معاصر به شمار می آید می توان در چند مورد چنین خالصه کرد:

کی از این خاص خود است و از حیث معرفتی نمی توان ی "سیستم امیال و اهداف"هر فرد انسانی دارای -1

 سیستم ها را بر سایرین ترجیح داد...

از آن جا که مطابق بند اول هیچ الگوی زندگی بر الگوی زندگی دیگری ترجیح ندارد لذا افراد از لحاظ میزان -1

 آزادی برابرند...

پس تمام افراد سوای از اینکه محتوای امیال اهدافشان چیست بشرطی که حقوق و آزادی های دیگران را -3

 رعایت کنند حق دارند که مدل مطلوب زندگی شان را پیگیری کنند...

                                                           
1Liberalismand the Limits of Justice 
2Liberalism, Community and Culture 
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آنچه در یک جامعه انسانی شاهد آن هستیم حضور تعداد زیادی از افراد انسانی با اهداف و غایات مخصوص -4

به خودشان است که هر فردی سعی دارد در بستر امکانات موجود در جامعه مدل زندگی خودش را پیگیری 

ن ها برای تحقق چنین امری، یکسری هنجارها، قوانین، قواعد و نهادهایی را تدوین و طراحی می کنند کند. انسا

 (1313کاظمی و بوژمهرانی،  تا بتوانند از مجرای آنها روابط انسانی را سامان ببخشند.)

 راولزبه نقد نظریه عدالت جان ، لیبرالیسم ومحدودیت های عدالتاشاره شد،مایکل سندل در کتاب، انچهچن

 است: وارد کردهراولزنتقاد اصلی را به نظریه عدالت سندل به طورمستقیم در این کتاب او پنج اپرداخته است. 

به برداشتی ازشخص ملتزم است که اشکال متافیزیکی دارد، نه اشکال جوهری؛ یعنی  راولزاو می گوید که -الف

برداشتی خاص ازسرشت انسانی ذاتی شخص بودن  راولزاسی ذات گرایی کند که نظریه سیاو چنین فرض می 

 انسان را مسلم می گیرد؛ برداشتی که این امکان را رد می کند که هویت شخص به اهدافش وابسته باشد...  

احساس تعلق به اجتماع حداکثر  راولزاعی متهم می کند، زیرا از نظر را به فردگرایی غیراجتم راولزسندل -ب

 ان دهنده هدفی است که ممکن است خودهای از پیش فردیت یافته داشته باشند.نش

گزینش های اخالقی را به ابزار بی مالک و خودسرانه سالیق تحویل می برد، از  راولزسندل ادعا می کند که -ج

 این رو خود را به دیدگاه ذهنیت گرایان اخالقی متعهد می کند، نه دیدگاه عینیت گرایان.

که او نسبت به مفاهیم و برداشت های متقابل از خیر بی طرف است، در  راولزسندل می گوید: این ادعای -د

 واقع بسیار کمتر از آن به نظر می رسد موجه است.

را به این متهم می کند که در بخش هایی از اثرش تلویحا بر برداشتی بین االذهانی از خود تکیه  راولزسندل  -ه

از پیش فردیت یافته که در بخش های دیگری از آن اثر به آن ملتزم  "خود"اشتی که با مفهوم کرده است؛ برد

 (34-31: 1311است، سازگار نمی باشد )مالهال و سوئیفت، 

بین موضوعاتی که جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم مورد توجه قرار داده اند، چند مورد مهم و  از حالت کلی در

بهتر مناظره لیبرال ها و جماعت گراها را فهم کرد، در زیر به  ا شناخت این موارد می توانکه باصلی وجود دارد 

 طور خالصه به این چهار مورد اصلی پرداخته می شود :

: چنانچه می دانیم تا به امروز تفکر لیبرال بر اصالت فرد و تقدم طبیعی او بر جامعه اصرار رابطه فرد و جامعه-1

جماعت گرایان نگرش لیبرالی از فرد نگرشی انتزاعی است، آنها برای بیان این مفهوم از  ورزیده است. به نظر
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"اتمیستی"واژه 
در اندیشه لیبرال با این پیش فرض که افراد مجزا هستند و   1استفاده می کنند، تفکر ذره ای 1

اهداف شخصی از پیش تعیین شده خود را تعقیب می کنند و جامعه صرفا وسیله ای برای رسیدن به اهداف 

مجزا از هم قلمداد می شود، اشخاص را به سوی بی هنجاری، خودمحوری و ناخرسندی از محدودیت های 

تعهدی به میثاق های اجتماعی سوق می دهد. حاصل این روند همین بحران های حیات مشترک جمعی و بی 

(. تفاوت اصلی بین این دو گروه در رابطه با 14: 1311، توسلیشکننده ملموس در جهان مدرن است )

نگرششان نسبت به فرد این است که جماعت گرایان بر هویت تفسیری فرد تاکید می کنند اما در مقابل لیبرال ها 

بر هویت انتخابی فرد اصرار می ورزند. به عبارتی دیگر جماعت گرایان می گویند رابطه خود با اهدافش رابطه 

  مستلزم  خوب  در مورد زندگی  لیبرالها، سوال  ( برای1344ای تفسیری است و نه انتخابی. به نظر کیملیکا)

  کشف  که  است  آن  مستلزم  گرایان جماعت  اما براییا بشویم.   باشیم  فردی  چگونه  خواهیم می  که  است  قضاوتی

  داشته  ای زندگی  نوع  و چه  باید باشم  چگونه  من  که  نیست  این  والس  گرایان جماعت  کیستیم. برای  واقعاً  کنیم

  به "با کشف"  یابد بلکه نمی  دست  خویش  اهداف  به "با انتخاب". خود، "کیستم؟  من"  که  است  این  باشم؟ بلکه

و در یک تعریف ارتباط متقابل و  "ما"در میان  "من"رسد. جامعه گرایان برخالف لیبرال ها معتقدند  آنها می

پویا شکل می گیرد و در چنین فضایی شناسایی و تعریف می شود. هویت ما امر از پیش تعیین شده مقدم بر 

رال ها، سوال در مورد زندگی خوب مستلزم قضاوتی (برای لیب11: 1311مشارکت ما در جامعه نیست )توسلی: 

است که می خواهیم چگونه فردی باشیم یا بشویم. اما برای جماعت گرایان مستلزم آن است که کشف کنیم 

بسیاری از لیبرال ها استدالل کرده اند که جماعت "جیکوبز می نویسد: (Kymlicka, 2002: 225)واقعا کیستیم

ی "خود"ه الزمه نظریه ای قابل فهم در باب حقوق است، بد فهمیده اند. چنین را ک "خود"گرایانمفهوم 

موجودی ذره ای نیست که خالی از تعلقات و تعهدات اجتماعی باشد. در عوض، مهم این است که افراد می 

فرض  توانند تعهدات و آن چه را که بیش ترین ارزش را در زندگی برایش قائل اند، اصالح یا تعدیل کنند؛ پیش

حقوق این امکان تجدیدنظر و تغییر است و نه موجودی که هیچ تعهد یا احساس ارزشمندی نسبت به جماعت 

به معنای بی  در اهداف برای افراد بر امکان تجدیدنظر ها بنابراین تاکید لیبرال (1۱۱، 1311: )جیکوبز،  "ندارد

یکی از پایه و اهدافمان برای کیملیکا امکان تجدید نظر در اعمال و سنت های فرهنگی  نیست. "خود"قیدی 

نقطه قوت این توان و امکان تجدیدنظر او در مقابل جامعه گرایان بر آن است کههای اصلی لیبرالیسم است.

 اندیشه های لیبرالی است.

                                                           
1atomistic 
2atomistic 
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در دوره مدرن از دو نوع مدل فلسفه اخالق : همچنان که پیشتر اشاره شد اندیشه لیبرال رابطه حق و خیر -1

است که ریشه در افکار بنتام و میل دارد و دیگری  1برای توجیه خود استفاده کرده است، یکی، مدل فایده گرایی

است. نظریه عدالت وظیفه گرایی کانتی است. لیبرالیسم معاصر از مکتب اخالقی وظیفه گرای کانت الهام گرفته 

، جامعه راولزا خودمختاری فردی است، در نظر ز وظیفه گرایی کانتی است که در آن اولویت بمتاثر ا راولزجان 

سازمانی است که افراد برای رسیدن به منافع متقابل آن را تاسیس کرده اند. موازین اجتماعی تابع از قرار و 

حساب گرانه بر آن  مدارهای میان اشخاص متمایز و دارای اهداف مجزا است که از روی مصلحت اندیشی و

قتضای اصل تقدم توافق کرده اند آن چه اصالت دارد و بر حفظ آن تاکید می شود، تنوع و استقالل افراد است...م

این است که حق و عدالت...دارای اصالت و اولویت باشد و نیز مبتنی بر فهمی از خیر و  راولزحق بر خیر نزد 

بر هیچ  راولزدر واقع اصول بنیادی عدالت ( 13: 1311توسلی: ) قضاوت درباره غایات و اهداف زندگی نباشد

آرمان خاصی در مورد کمال انسانی بنیاد گذاشته نشده است و به برداشتی از مفهوم جامعه منجر می شود که در 

 از بین برنامه دی خود هستند و به طور آزادانهآن افراد در یک نظامی سیاسی و حقوقی به دنبال آزادی های فر

تالش برای تحمیل یک دیدگاه خاص از زندگی  راولزبه گزینش می پردازند. به نظر  های و اهداف موجود خود

انتقاد می گیرد، به نظر او  راولز1کیملیکا به نظریه ضد کمال گرایی خوب به مردم به منافع اصلی ما لطمه می زند.

در واقع ناظر به مفهوم آزادی  راولز. به نظر وی بحث نمی تواند ادعایی کامال ضدکمال گرایانه داشته باشد راولز

به زعم  (114: 131۱فردی در تجدید نظر در هدفش، مبتنی به تفسیری خاص از خیر است )بهشتی حسینی، 

طرفدار توزیع کاالهای اساسی بر اساس یک نظریه خیر سبک برای پیشبرد آیین های مختلف زندگی  راولزوی، 

( نیز در انتقاد به جماعت گرایان استداللی مشابه استدالل 133: 1311)زلی جیکوبز ل.(1344است )کیملیکا، 

جماعت گرایان درست نفهمیده اند که چرا در نگرش دموکراتیک به "کیملیکا را ارائه داده است، وی می نویسد: 

ی داده شده تا در نگرش دموکراتیک دقیقا به این سبب برتروق و عدالت از برتری برخوردارند...سیاست، حق

شکل خاصی از جامعه حمایت شود و تحقق یابد. این شکل خاص از جماعت را می توان آرمان جماعت 

                                                           
1Utilitarianism 

2Perfectionism می باشد و در آن مراد از کمال گرایی هر گونه نظریه اخالقی است که هسته آن مفهومی از شکوفایی انسان

 مفهومی از خیر جنبه بنیادین دارد.
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لویت نسبی با حق یا بر سر این که او راولزپس از منظر کیملیکا اختالف نظر جماعت گراها با ."دموکراتیک نامید

 بدین گونهدارند که خیر مردم را چگونه تعریف می کنند.با خیر باشد، نیست، بلکه آنها در این نکته اختالف نظر 

مورد توجه قرار کیملیکا عضویت فرهنگی را همانند دیگر خیرهای مقدمی که یک نظریه عدالت لیبرالی باید 

همچنین کیملیکا امکان و توانایی تجدید نظر در هدفها را جزو پایه های اصلی  به حساب می آورد.،دهد

می پردازد، هم به نقد اجتناب ناپذیری بی  راولزبدین شیوه او هم به انتقاد از ضدکمال گرایی  ،لیبرالیسم می داند

ل گرا را ـمادن به ایده های کز متوسل شاجوزف رنظریه پرداز لیبرال، ، می پردازد 1زاطرفی از منظر جوزف ر

لی نظریه ای کمال جویانه به نظر راز، نظریه اخالقی نهفته در زیر اخالق سیاسی لیبرا ،غیر قابل اجتناب می داند

ز اگرچه مدعی است که ضرورت حمایت عمومی از ساختار ابه نظر کیملیکا، ر (114: 1313ی، است )گر

ث او بر فرهنگی، گونه ای از رده بندی شایستگی های فی النفسه مفاهیم خیر رقیب را ایجاد می کند، ولی بح

د ارزش جدال ناپذیر تعددگرایی فرهنگی تامین شده برای مردم جهت رشد و گسترش مفاهیم خیر گوناگون خو

، عالوه بر این ها می توان کمال گرایی را تا حدی در اندیشه (114-11: 131۱تکیه دارد )بهشتی حسینی، 

فایده باوری شناخته شده است لیکن منتقدان میل به عنوان حامی طور کلی استوارت میل ردیابی کرد. اگرچه به 

در نقد نیرومند خود بر لیبرالیسم میلی می گوید که میل به  1زیادی دیدگاه او را کمال گرایانه می دانند، هکسار

: 1313مفهوم واالیی از خیر چسبیده است که وابسته به آزمان خاصی درباره شخص است )به نقل از گری، 

است که نظریه اخالقی نهفته در آموزه خوشبختی استوارت میل نظریه ای کمال  یمدعبدین شیوه هکسار (111

فایده گرایی میل را از نوع فایده (33 ، 34)همان: جان گریهمچون  مدافعان میلبرخی از حتی گرایانه است. 

 مستقیم است.در این معنا به نظر می رسد میل طرفدار نوعی کمال گرایی غیر .دنگرایی غیرمستقیم می دان

نیز نوعی دیگر متفکران لیبرال به صراحت از نوعی کمال گرایی غیرمستقیم دفاع می کند، کیملیکا اگر چهبنابراین 

بر  نظریه خود را راولز،اشاره شدپیشتر  هچنانچکمال گرایی غیر مستقیم را در اندیشه اشان به طور نهفته دارند.

اما جامعه گرایان ایده خودمختاری فردی را به چالش کشیده اند و معتقدند اصل تقدم حقوق پایه گذاری می کند

تقدم حق بر خیر با واقعیت جوامع و سرشت بشر مغایرت دارد، به نظر آنها لیبرالیسم بر نگرشی کم مایه از 
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مندتر از ماهیت انسان و آزادی متکی است. آنها بر این باورند که بدون پیوندهای اجتماعی ژرف تر و ارزش

ول عدالت برسند و حتی اگر آن ها به صاهند بود تا به توافقی در مورد اد قادر نخوراای احترام متقابل، افپیونده

ول در آن ها وجود ندارد. جماعت گرایان صه کشش درونی برای احترام به آن ااین توافق دست یابند، هیچ گون

عدالت نیاز دارد. از این رو، طرح لیبرال ها به دلیل تقدمی استدالل می کنند که نظم اجتماعی به چیزی بیش از 

که به حقوق فردی می دهد و محدودیت هایی که بر سیاست تحمیل می کند، خود ویرانگر است )براتعلی پور، 

جماعت گرایان در چارچوب روایتی ارسطویی از نظریه اخالقی که در آن اندیشه های شکوفایی انسان  (1314

. به زعم جماعت گرایان، لیبرال ها در این فرض که افراد ارند، اولویت حق بر خیر را رد می کنندنقشی اساسی د

قادرند از بین مفاهیم خود از خیر دست به گزینش بزنند، دچار اشتباه شده اند. جماعت گرایان بر این باورند که 

باب سیاستگذاری عمومی و به  یل گر دررویکردی تحمتقدم بخشیدن به هویت های گروهی و جماعتی لزوما 

در جامعه (1۱۱1)اما به نظر کیملیکابیان دیگر، جماعت ها آزادی و فردیت ما را انکار نمی کنند )همان(. 

جامعه را تعریف  "زندگی شیوه"می شود که  درکمفهومی جوهری از زندگی  به عنوان جماعت گرا، خیر عامه

ادعا  (1989)اوحال آنکه امکان تجدیدنظر و و ارزیابی عقالنی از افراد گرفته می شود، و این یعنی اینکه  می کند

را داشته باشیم زندگی ما بهتر  "خوب"در مفاهیم  عقالنی و تجدید نظرما امکان ارزیابی  هکهنگامی ؛می کند

 خواهد شد.

ادعای جهانشمول بودن ارزش های لیبرالی یکی از خصوصیات   :ادعای جهانشمولی ارزش های لیبرال-3

لیبرالیسم می باشد، اما جماعت گرایان با الهام از چرخش معرفت شناسی معاصر نظریه های سیاسی و اجتماعی 

بر این باورند که لیبرالیسم ریشه در تجربه خاص جوامع غربی دارد که به آسانی نمی توان آن را به همه جوامع 

داد و آن را قابل تکرار دانست. ریشه این اختالف فکری بین این دو مکتب فکری ریشه در روش شناسی  تعمیم

آنها دارد. جماعت گرایی بر اساس روش شناسی زمینه گرا و لیبرالیسم بر روش شناسی جهان شمول و بنیان گرا 

د که سطح و حوزه تحلیل آنها در متکی است. اندیشمندان لیبرال در نظریه های سیاسی خود چنین فرض کرده ان

تحلیل  وشناختشان از سرشت انسان، همچنین ماهیت فرد و جامعه کامال عام است و وابسته به بافت فرهنگی 

خاص هر جامعه نیست. جماعت گراها، تحلیل در فلسفه سیاسی را به تفسیر جوامع و شبکه هایی پیوند می 

نای خود را می یابند. هدف این رهیافت در فلسفه ی سیاسی دهند که ارزش ها و اصول در درون آن ها مع
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ش ها و اصول در معنایی بنیان گرا و جهانشمولگرا نیست؛ بلکه تفسیر ارزش هایی است که به زتوجیه ار

 (.1314براتعلی پور، جماعت های خاص و گفتمان های معتبر درون آن حیات می بخشد )

وم خاصی از خیر و خوبی را ترویج بدهد، بلکه باید ه دولت نباید مفهال ها معتقدند کلیبرادعای بی طرفی: -4

در برابر آیین های مختلف خیر و تلقی های مخلتف از خیر بی طرف باشد. بدین گونه دولت لیبرال نه تنها 

نسبت به دین و مذهب بلکه نسبت به فرهنگ نیز ادعای بی طرفی دارد. جماعت گرایان بر خالف لیبرال ها با 

را جایگزین نمود، به این  "سیاست خیر عامه"طرفی حکومت مخالفند. آنها بر این باورند که به جای آن باید  بی

"کمال گرایی سیاسی"سیاست جامعه گرایان 
گفته می شود. آنها بر این باورند که دولت نظامی است که نه تنها  1

ظف است با فراهم آوردن وسایل الزم، شهروندان خود ;وظیفه حمایت از افراد جامعه را بر عهده دارد، بلکه مو

با فضیلت تربیت کند. به عبارت بهتر، توسعه ادراک اخالقی و درست کاری از وظایف اصلی دولت است.  را

می نویسد که، در 1مقدمه ای بر فلسفه سیاسی معاصر ،در کتاب( 22 :2002)(. کیملیکا 1331)ابوالفتحی و نوری، 

جامعه را  "زندگی شیوه"می شود که  درکمفهومی جوهری از زندگی  به عنوان خیر عامه جامعه جماعت گرا،

 عیاری، در واقع مدهد تطبیقتعریف می کند. این خیر عامه به جای آنکه خود را با الگوی رجحان های مردم 

ن رجحان ها با آن ارزیابی  می شوند...حکومت جماعت گرا بنابراین حکومتی کمال گرا است آارائه می کند که 

انتقاد بسیاری از "کیملیکا به کالم  .مختلف زندگی ارائه می کند شیوه هایکه یک رده بندی عمومی از ارزش 

یسم را به خاطر نادیده ریف آن از خود و منافع آن نیست، بلکه لیبرالتع خاطرجماعت گرایان ازلیبرالیسم به 

لیبرالیسم نیز (1341گرفتن شرایط اجتماعی الزم برای تامین جدی آن منافع مورد نقد قرار می دهند. )کیملیکا، 

  را می پذیرد و اهمیت وجود یک چهارچوب اجتماعی امن برای اعمال توان انتخاب ما )که "اجتماعی  فرضیه"

کامال درست است، اما اختالف لیبرال ها و جماعت گرایان بر سر جماعت گرایان از آن صحبت می کنند( 

کیملیکا هم ضدکمال گرایی )همان(در مورد نقش مناسب و صحیح حکومت است.  اجتماعی نیست بلکه  فرضیه

او معتقد می گیرد،ز را به باد انتقاد اون جوزف رو هم کمال گرایی لیبرال هایی همچ را راولزلیبرال هایی همچون 

دلیل خوبی برای این فرض وجود ندارد که دولت ها نمی توانند فرآیند تصمیم گیری حمایت عمومی که،  است

از آزادی فرهنگی را به وجود آورند که در عین حال اصل بی طرفی را محترم شمارد )کیملیکا به نقل از بهشتی 

بی طرفی دولت لیبرال را به طرزی جدی به چالش کشیده است، اما  از یک سو کیملیکا. ( 111حسینی، همان: 

انتقاد وی  . او اگر چه بی طرفی دولت را به باد انتقاد گرفته ولی کمال گرا هم نیست ونه به شیوه جماعت گراها
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دی ی معنادار فربی طرفی لیبرالی اهمیت یک فرهنگ مشترک را برای گزینش ها این است که به بی طرفی لیبرال

در این معنا دولت به شیوه مستقیم دخالتی در پیگیری امر خیر ندارد، دولت هیچ شیوه ای از  نمی گیرد.  نادیده

زندگی مبتنی بر خیری را ترویج نمی دهد، اما دولت زمینه الزم برای پیگیری خیر را برای شهروندان فراهم می 

پس .ین خیر اولیه نزد کیملیکا فرهنگ جامعه بنیاد استکند. فراهم کردن این زمینه همان خیر اولیه می باشد، ا

می توان چنین نتیجه گرفت که، پایبندی کیملیکا به بی طرفی حکومت، وی را به یک کمال گرایی غیرمستقیم 

رهنمون می گردد که باور دارد اگر چه حکومت باید در قبال مفاهیم گوناگون خیر بی طرف باشد، اما باید نوعی 

 (.111: 131۱در هر زمان ممکن سازد )بهشتی حسینی،  از آزادی را

دموکراسی  شکل  احیای همبستگی جوامع بهدر پی   که است جماعت گرایان  این دیدگاه  اومنتقد سوی دیگر،از 

هستند و می گوید قرن هجدهم در 1نیوانگالندشهری حکومت های  و یاباستان یونانخواهانه جمهوری های

، 1خداناباوران )زنان، همجنسگرایان، ای قیمت کنار نهادن گروه های حاشیه  جوامع قدیم بهقدرت همبستگی در 

گیری سیاست پینظر او   را رد می کند، به  شهروندی این مسئله  ایده  امروزه  است که  و...( بوده سرخپوستان بومی

و طرد گروه های  موجب کاهش مشروعیت  تالش برای ترویج اهداف مشترک در جامعهخیر مشترک و 

 (Kymlicka, 2002: 258)ای می شود. حاشیه

 چارلز تیلورچند فرهنگ گرایی و سیاست شناسایی -2-6

از برجسته ترین نظریه پردازان حوزه چندفرهنگ گرایی به شمار می آید، یکی در کنار ویل کیملیکا  روچارلز تیل

تفاوت آن ها نظریه کیملیکا در حوزه فلسفه تحلیلی حال آن که نظریه تیلور متکی به سنت فلسفه قاره ای است. 

این است که کیملیکا از موضعی لیبرالی به دفاع از چندفرهنگ گرایی پرداخته، حال آنکه تیلور منتقد  راساسا د

حقوق فرهنگی از . استدالل کیملیکا بحث در مورد اهمیت اولیه استقالل فردی است اساسلیبرالیسم است. 

کیملیکا درباره چندگانگی فرهنگی  نظریهدر ( Kukathas, 1995: 241ظت می کنند. )افاستقالل ]فردی[ ح

یشه و فرد هم و اساسی همان استقالل شخصی استلیبرال، فرهنگ کامال یک ارزش ابزاری دارد. ارزش اولیه 

به  ،استدالل می کند به شیوه ای متفاوتتیلور ولی  امکان و توانایی تجدید نظر علیه بستر فرهنگی اش را دارد
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جماعت گرایان معتقدند که گروههای فرهنگی در حالت کلیاو فرهنگ جزو اصلی هویت شخصی است.نظر 

این گروهها از منظر لیبرال ها ارزششان ابزاری است و ارزش و ارزشی ذاتی دارند اما کیملیکا می گوید که

تیلور با تاثیر گرفتن اهمیت آنها به این دلیل است که این گروهها برای رفاه و سعادت اعضای آنها مهم هستند. 

بر آن است که هویت ما در کنش و واکنش با دیگران شکل می گیرد، ما از نگاه  از تز خدایگان و بندگان هگل

، چیستی کیستی ما تنها با نگاه خودمان به دست نمی آید بلکه باید بفهمیم دیگران هویت خود را درک می کنیم

 ( در مقاله سیاست شناسایی، هویت ما1333از دیدگاه تیلور )که از زاویه دید دیگران ما چگونه به نظر می آییم.

روابط ما، شامل  هویت در پاسخ بهخته شود، زمانی شکل می گیرد که از سوی دیگران به رسمیت شنا انسانها

اگر دیگران این هویت ما را به رسمیت نشناسند، این ی های میان افراد به وجود می آید.خنسگفت و گوها و هم

عدم شناسایی با خود آسیب هایی را به دنبال دارد و بنابراین غیر عادالنه می باشد، این باور تیلور ریشه در بعد 

راه هم سخنی و گفت و شنود جمعی انسان دارد، او بر آن است که درک و آگاهی انسانی از  1هم سخنانه ی

متکی  1هر تلقی بایسته و کاملی از سوژه انسانی باید بر فهمی از شخصیتها به نظر وی .د و پرورش می یابدرش

باشد که بر اساس آن، شخصیتها تنها در جریان رابطه ی متقابل است که وجود دارند و شخصیتها تنها هنگامی به 

به همین جهت او معتقد . (1314)کالهون،  فردیتها بدل می شوند که در یک واقعیت میان ذهنی مشارکت ورزند

شناسایی درخور صرفا نوعی فروتنی نیست که  به باور وی،است که همه فرهنگ ها را باید به رسمیت شناخت.

. همگی باید ارزش برابر فرهنگ ها ی (31: 1331باید نثار مردم کنیم بلکه یک نیاز اساسی انسانی است )تیلور، 

متفاوت را به رسمیت بشناسیم یعنی نه تنها به آن ها اجازه ی بقا بدهیم بلکه همچنین به ارزش آن ها اذعان 

و فقط تا  افراد در دل فرهنگ ها سنت ها و فرهنگ هایشان شکل می گیرند معتقد است که او (44کنیم )همان: 

علیه ساختار  افرادر فرهنگی خود عمل کنند، بنابراین درجه کارگزاری و کنش گری حدی می توانند علیه بست

ایجاد و حفظ فرهنگ، مقدم بر آزادی و  3از دیدگاه اسکینرنزد کیملیکا باالتر از تیلور است. اشان فرهنگی

خودمختاری و منزلت انسانی است. انسان در ایجاد و حفظ فرهنگ، گویی خود به خود و به طرزی مثبت چنان 

می شود که با از میان رفتن تحریکات زیست محیطی تدافع برانگیز، این وقوف نسبت به آزادی و  "شرطی"

                                                           
1dialogically 
2persons 
3Burrhus Frederic Skinner 
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به نظر می رسد دیدگاه  (44-41: 1331. )دیرکس، آن چشم پوشی کرد اختیار هم زائد می شود و می توان از

نظر هر دو  که در  ، چرابه این دیدگاه اسکینر نزدیک است تا حدی تیلور نسبت به فرهنگ و هویت جمعی

اندیشمند کنشگری فرد در حد پایینی است و آنچه که تعیین کننده است محیط فرهنگی و جامعه ای است که 

رفتار انسان را در تحلیل نهایی می توان بر پایه واکنش یا بازتاب های برای اسکینر .شد می کندرفرد در آن 

برای تیلور کارگزاری انسانی را تنها می توان به عنوان یک شرکت کننده در جامعه . شرطی شده توضیح داد

وابسته به زمینه  قی راهمانند دیگر متفکران جماعت گرا ارزش های اخال تیلورزبانی قابل درک و فهم کرد.

فرهنگی می داند اما او برخالف مک اینتایرو سندل لیبرالیسم را فی النفسه رد نمی کند بلکه بر آن است که 

پس او اگر چه منتقد مدرنیته است اما آنرا رد نمی کند، موضع او در  لیبرالیسم شایان توجه زیادی است.ادعاهای

قبال ارزش های لیبرالی متفاوت از دیگر اندیشمندان جماعت گرا است و دست کم بعضی از جنبه های ایده آل 

 به نظر او انسان ها حیواناتی خودتفسیرگر هستند؛ یعنی موجوداتی که هویت شان بهآزادی مدرن را می ستاید

عنوان اشخاص به جهت گیری و دلبستگی آنها به برداشت هایی از خیر بستگی دارد که از بافت اجتماع زبانی 

اوهمانند سندل و مک اینتایر، مدعی است که تعهدات و .(131: 1311آنها نشئت می گیرد )مالهال و سوئیفت، 

عالوه همانند مک اینتایر ادعا می هستند. به  "خود"جهت گیری ها به سوی خیر جزء مکمل یا سازنده هویت 

کند که زندگی انسان را تنها با توجه به شکل روایی آن، یعنی روایت پیشرفت آن فرد به سوی خیر )یا با فاصله 

او بر آن است که، فلسفه اخالق مدرن به جای آنکه به تمرکز بر . (113 مان:گرفتن از آن( می توان درک کرد)ه

ازد، توجه خود را به روی حق یعنی آنچه که حق داریم انجام دهیم معطوف کرده روی شناسایی امر خوب بپرد

بر خالف رویه حاکم بر فلسفه اخالق، که خود را به مطالعه اخالق به عنوان فلسفه حق محدود می کند، است. 

: 131۱ی، او بر این باور است که ماهیت زندگی مبتنی بر خیر نیز از اهداف پژوهش اخالقی است )بهشتی حسین

او نیز همانند .اخالق کلید درک اندیشه وی می باشد در باب ماهیتدرک تیلور بنابراین می توان گفت که (1۱1

دیگر جماعت گرایان منتقد نگاه اتمیستی به فرد است و پیدایش نظریه های مبتنی بر حق را نتیجه رشد دیدگاه 

برداشت مناسب بسنده ای از اخالق، استدالل عملی و وی مدعی است که هر اتمیستی لیبرالیسم می داند. 

شخص باید به چارچوب های کیفی ای استناد کند که تنها از طریق عضویت دراجتماع زبانی می تواند استقرار 

به سیاست "را  مدرناساسی سیاست  مولفهاو  .(111: 1311، لیعیافته، تداوم پذیرفته و به دست آورده شود)فتح



47 
   

با عنوان چند فرهنگ گرایی: بررسی سیاست شناسایی، که در کتاب مشهور خود  ومی داند "رسمیت شناختن

وارد  تیلور دو نقد اساسی  به سنت لیبرالی بی طرفی حکومتنظریه سیاست شناسایی خود را ارائه کرده است. 

 می کند؛

جمعی معین مشروع از اول اینکه از آنجا که بی طرفی لیبرالی، شهروندان را از دنبال کردن خیرهای  -1

 طریق نهادهای سیاسی باز می دارد، هدفی است که به لحاظ اخالقی غیر جذاب است.

دوم اینکه بی طرفی به منظور مقابله با کردارها و طرق زندگی که به بنیان های سنن و نهادهای آن حمله  -1

جودیت چنین سنن و می کنند، موانعی اخالقی بر سر راه مقررات قرار می دهد. در نتیجه، چون مو

: 131۱بهشتی، )ت خود می شودسنهادهایی در آینده تضمین نمی شود، بی طرفی لیبرالی باعث شک

111) 

: 1331نباید و نمی تواند مدعی بی طرفی دولت فرهنگی کامل باشد)تیلور،  لیبرال دولت تیلوربنابراین از نظر 

قی و سیاسی که مدعی صرف نظر کردن یا به طرف وی همانند مک اینتایر بر آن است که هر نظریه اخال (41

بودن بین برداشت های خیر است، خود را در تناقضی عملی درگیر خواهد کرد و مجبور است تا بر تعهدات 

 :1311مالهال و سوئیفت، ارزشی خاص و ادعای درجه ای از عمومیت که رسما منع شده است، تکیه کند )

"کژشناسایی"از رهگذر شناسایی یا عدم شناسایی و اغلب هویت ما تا حدودی به نظر او  (113
دیگران شکل 1

نشناسایی می تواند شکلی از سرکوب باشد و شخص در هیاتی تحریف شده، ژعدم شناسایی یا ک…می گیرد

دغدغه اصلی سیاست شناسایی و ( 31: 1331باژگونه و تقلیل یافته از هستی اش محصور کند. )تیلور، 

هویت های خاص افراد را به  لی ص، نهادهای اتیکدموکرا سیستم ن است که در یکچندفرهنگ گرایی ای

مورد اهمال، محرومیت و  خالقیاست که در چنین جوامعی، شهروندان از لحاظ انن معیاین بدرسمیت نشناسند 

رخی چندفرهنگ گرایی می خواهد با مساله تحمیل برخی فرهنگ ها بر ب.به زعم تیلور تبعیض قرار می گیرند

که تمامی فرهنگ ها ارزشی کامال برابر دارند و هیچ فرهنگی  ددیگر به مبارزه بر خیزد و از این ایده دفاع کن

باالتر از فرهنگی دیگر نیست. او معتقد است که، همگی باید ارزش برابر فرهنگ های متفاوت را به رسمیت 

ر ظ(، به ن44: چنین به ارزش آن ها اذعان کنیم )همانبشناسیم، یعنی نه تنها به آن ها اجازه ی بقا بدهیم بلکه هم

از این (44 :سد ممکن است تجزیه شوند)هماننااو اگر جوامع چندملیتی فرهنگ های مختلف را به رسمیت نش

 رو تیلور برای سیاست شناسایی دو راه حل پیشنهاد می کند:
                                                           
1misrecognition 
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 حمایت از حقوق اساسی افراد به مثابه موجودات انسانی. -1

 (1313 نیازهای خاص افراد، به عنوان اعضای گروه های فرهنگی خاص )انصاری و ضمیری،پذیرش  -1

آیا نهادهای عمومی باید فقط به حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی عام اکتفا کنند یا هویت خاص گروه ها را 

به نظر لیبرال ها حقوق عام شهروندی کافی است و نهادهای عمومی نباید هویت  نیز مورد شناسایی قرار دهند؟

به نظر تیلور هویت بشری از طریق گفت و گو شکل می اما ، را مورد شناسایی قرار دهندهای فرهنگی خاص 

ق زیرا هویت فردی از طری هویت های خاص گروهی نیز الزم است،بنابراین شناسایی  و رابطه ای است، گیرد

گفت و گوهای جمعی ایجاد می گردد. به همین جهت تیلور بر این باور است که عالوه بر حقوق بنیادین افراد 

 .خاص نیز در نظر گرفته شودفرهنگی به عنوان انسان باید نیازهای خاص افراد به عنوان اعضای گروه های 
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 فصل سوم
 گی مبانی نظری شهروندی چندفرهن

 کیملیکادر اندیشه 
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ثابه یک راه حل شهروندی چندفرهنگی کیملیکا در دولت های چندملتی به منظریه در این فصل به معرفی 

در بخش اول به مبانی نظری شهروندی  این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد ،مناسب پرداخته می شود

، در بخش دوم به فدرالیسم چندملتی در دولت های چندفرهنگی در اندیشهویل کیملیکا خواهم پرداخت

در واقع در این فصل که  خواهم پرداخت. تا حدی به ناسیونالیسم لیبرالو در بخش سوم چندملتیمی پردازم، 

 سعی من بر این خواهد بود که،مشتمل بر سه بخش است به دنبال پاسخ به سه سوال این تحقیق خواهم بود

سعی می کنم همچنان که  . و در ادامهخود کیملیکا در این رابطه استفاده کنم الت اصلیحداکثر از کتاب ها و مقا

رائه می کند، به این نمونه ادرباره دولت های چندملتی کیملیکا خود به لحاظ روشی نمونه های تجربی زیادی را 

معرفی این نظریه می پردازم وبه به فقط ، در این فصل لت های چندملتی غرب اشاره کنمهای تجربی در دو

را به همراه تجزیه و تحلیل داده  نخواهم پرداخت،  تمامی انتقادات و ارزیابی این نظریه بررسی انتقادی نظریه 

 مطرح خواهم کرد.نتیجه گیری ارزیابی و در فصل آخر تحت عنوان  و نتیجه گیری ها

 و معرفی ویل کیملیکا مقدمه-1-3

دموکراسی های این مسئله باعث شده است که ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. 

مسئله تکثر قومی و ملی و رابطه آن با دموکراسی یکی از امروزه با چالش در زمینه ی چندفرهنگی مواجه باشند، 

لی همچون زبان، همواره در مسائ. گروههای اقلیت و اکثریت در یک جامعه مسائل اساسی در جهان امروز است

نمایندگی سیاسی، دعواهای ارضی، مهاجرت، سیاست های یکسان سازی و حتی  حق خودمختاری، حق

فرهنگ های اقلیت هر روز   نمادهای ملی مانند سرود ملی و معضالت عمومی با یکدیگر در منازعه هستند.

راه حل هایی دموکراتیک برای ودشان هستند.ارائه تمایزات فرهنگی خ به رسمیت شناختنبیشتر از قبل خواهان 

غلبه بر معضالت ناشی از تکثر فرهنگی امری ضروری، اخالقی و عقالنی است. اکثر جوامع مدرن دیگر یک 

کشور  114ملت نیستند؛امروزه بسیاری از کشورها از نظر فرهنگی متکثر هستند، بنابر آخرین ارزیابیها، در -دولت

گروه قومی وجود دارد. کشورهایی که همه شهروندان آن به  1۱۱۱ان، گروه و تمدن، و زب 1۱۱مستقل جهان 

 :Kymlicka, 1995)ملی هستند بسیار نادرند  -یک زبان واحد سخن می گویند و یا متعلق به یک گروه قومی 

منحصر به  ملت به عنوان سرزمینی مرکب از یک ملت–اکثر جوامع سیاسی چند قومی هستند، ایده آل دولت .(1

فرد، یکپارچه وتعیین کننده سرنوشت خود، به ندرت به لحاظ تاریخی تحقق یافته است و اغلب اقلیتهای 

ملتها وجود داشته اند. اما با مهاجرت های گسترده نیروی کار به غرب در اواخر قرن –فرهنگی بزرگی دردولت

(. اما دولت ها برای دستیابی به 131: 1314بیستم شکاف بین ایده آل و واقعیت باز هم آشکارتر شد )نش، 
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هن دارند، سیاست های مختلفی در قبال اقلیت ها را ذالگوی ایده آلی که از یک جامعه سیاسی یکدست در 

دنبال کرده اند. برخی از دولت ها طی پروسه و پروژه پاکسازی قومی اقلیت هایی را به کلی نابود کرده اند، 

در قبال آنان اعمال کرده اند. در بهترین حالت با اقلیت ها بر اساس سیاست  برخی دیگر سیاست نسل کشی را

اقوام و ملل اکثریت فرهنگ بزرگتر شده اند.های آسیمیالسیون، چنان رفتار شده که سر انجام مجبور به ادغام در 

روالن  برای نمونه،بر اقوام و ملل اقلیت تحمیل کنند. در هر کشوری سعی کرده اند که هویت خود را

در کشورهای چند .( بر این باور است که، یوگسالوی چیزی نبود بجز یک صربستان بزرگ43: 131۱برتون)

 هغیری سازی شد که عنوان مرکز و اصل تبدیل شد و منجر به قومی و چند فرهنگی خصوصیات قوم مرکزی ب

دیگری غیر اصیل تبدیل شدند. هویت و مبانی  هعنوان خود اصیل و دیگر قوم ها ب هدر آن قوم مرکزی ب

شد و بدین طریق  تهو پراخ تهناسیونالیسم در این کشورها بر مبنای خصوصیات و ویژگی های قوم مرکزی ساخ

با پایان یافتن جنگ سرد و به دنبال آن مطرح  (1311نشینان تاریخ تبدیل شدند)قاسمی،  هحاشیه اقوام دیگر ب

انی شدن، به نظر می رسید که دیگر دوره ملی گرایی به پایان رسیده باشد، اما شدن مباحث مربوط به جه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد موج سوم ملی گرایی در قرن بیستم را به دنبال داشت، نزاع 

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

روز بیشتر شده و جان انسان   ورهای جهان سوم شد، جنگ های خشونت بار داخلی و جدایی طلبانه روز بهکش

های بیشتری را گرفت، ملی گرایی افراطی، برخوردهای تعصب آمیز میان اجتماعات، بروز خشونت های حاد، 

تن تمایالت بیمارگونه نسبت به سر باز کردن نفرت های ریشه دار، گرایش های کهنه به انتقام جویی، بیرون ریخ

دیگری...صحنه های متفاوت از نمایشی بودند که رسانه های جمعی بی آنکه کوچکترین زحمتی برای توضیح 

آنها به خود بدهند، صرفا برجسته شان می ساختند...از این رو طبیعی می نمود که همه این رویدادها و این 

ز جوامع ابتدایی و قبایل عقب مانده از قافله تمدن جلوه گر شوند و اختالفات قومی، پدیده هایی نشات گرفته ا

هالستی به نظر (. در چنین شرایطی،11: 1314یی بخورد )برتون، نابر هر آنچه رنگی از قومیت داشت، مهر بی اعت

یت دولت به جای اینکه محیط و فضایی برای امنیت و اجتماع ملی باشد، به وسیله ای برای تکه تکه شدن جمع

. از جنگ جهانی دوم تا کنون تعداد افرادی که به دست عامالن دولت هایشان کشته شده اند از کشته شدهتبدیل 

. مجموعه این شرایط نشان از بحران نظریه (Holsti, 2004 )شدگان توسط مهاجمان خارجی بیشتر بوده است 

که این شرایط ما را مجبور می سازد که به سیاسی معاصر در زمینه حقوق اقلیت ها دارد، کیملیکا بر آن است 

با اینکه اندیشمندی لیبرال است اما به نظر  ین مسئله اساسی بپردازیم، ویشهروندی به عنوان تنها راه حل برای ا

 لیبرالیسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت های قومی و ملی سازگار است. او
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وی مدرک کارشناسی خود در فلسفه و است،  1311د ویل کیملیکا فیلسوف سیاسی کانادایی است. او متول

از دانشگاه  1314گرفت. و سپس دکترای فلسفه را در سال  1314مطالعات سیاسی از دانشگاه کوین در 

او به خاطر نظریاتش در مورد حقوق اقلیت ها و همچنین حقوق حیوانات شهرت جهانی آکسفورد اخذ کرد. 

و استاد مدعو در  ین در کینگستون استسی در دپارتمان فلسفه دانشگاه کواهم اکنون استاد فلسفه سی ویدارد. 

. او متخصص در دانشگاهمرکزی اتحادیه اروپا در بوداپست مجارستان در حوزه مطالعات ناسیونالیسم است

الت دحوزه چندفرهنگ گرایی، دموکراسی و کثرت گرایی، شهروندی، حقوق اقلیت ها و حقوق حیوانات و ع

)در کشورهای چندفرهنگی( است. او جوایز متعددی را دریافت کرده است از جمله جایزه ملکه  اجتماعی

و دانشگاه لیون در  1۱13و دکترای افتخاری از دانشگاه کوپنهاک در  1۱11مدال الماس ژوبیلی در  ،الیزابت

کانادیی است، چنانچه می دانیم کانادا کشوری چندفرهنگی است، این زمینه چندفرهنگی کیملیکا ویل  1۱14.1

در جریان مناظره ها و مباحثات بر سر حقوق کبکی ها در کانادا به حقوق اقلیت ها باعث شده است که کیملیکا 

 نی،قلیت ها اجتناب کاگر بخواهی از بحث حقوق اید، اگر در کانادا بزرگ شده باشی، . او می گوودعالقه مند ش

اش در اوایل دهه هفتاد اشاره می کند که ناسیونالیسم کبک و جنبش او به خاطرات دوران کودکی  .سخت است

سرخپوستان بومی در کانادا موضوع روز بود. اما می گوید که عالقه واقعی او به بحث حقوق اقلیت ها به عنوان 

دانشگاه آکسفورد دانشجوی دکترای فلسفه بود، اوایل دهه  موضوعی فلسفی به زمانی بر می گردد که او در

هشتاد بود و مناظره بین اندیشمندان لیبرال و جماعت گرا به عنوان منظره ای زنده در آن سالها شروع شده بود. 

ز تیلور و رونالد دورکین و چند فیلسوف دیگر حضور لرارگاهی که در دانشگاه آکسفورد چااو می گوید در ک

، تیلور ادعا کرد که تنها سیاست جماعت گرایانه می تواند حقوق جمعی را برای کبکی ها توجیه کند، می داشتند

بودم که دورکین یا اندیشمند لیبرال دیگری این ادعا را رد کند و از منظری لیبرالی به دفاع از  رگوید من امیدوا

ر افتادم که به این انتقاد جماعت گرایان پاسخ حقوق جمعی کبکی ها بپردازد اما این اتفاق نیفتاد و من به فک

کبک را  "جایگاه ویژه"بدهم و استدالل بکنم که لیبرالیسم می تواند به دفاع از حقوق جمعی اقلیت ها بپردازد و 

 1۱11در 1اه با سو دونالدسونهمرکیملیکا عالوه بر نظریه لیبرالی حقوق اقلیت .(Kymlicka, 1999توجیه کند. )

باغ وحش: یک -شهر"نظریه جدیدی را راجع به فلسفه سیاسی حقوق حیوانات ارائه کرده است. آنها در کتاب 

دامن زده اند و بحث شهروندی حیوانات را مطرح کرده به بلندپروازی نظری 3"نظریه سیاسی حقوق حیوانات

این تز جدید با استقبال و  می شوند.اند. البته آنها بین انواع حیوانات وحشی و اهلی و حقوق آنها تفاوت قائل 

                                                           
1http://post.queensu.ca/~kymlicka/ 
2Sue Donaldson 
3Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights 
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هستند و در زمینه حقوق حیوانات  1گیاه خوارانتقادات زیادی رویرو شده است. نویسندگان این کتاب خودشان 

فعال هستند. آنها گیاه خواری را برای درک حقوق حیوانات امری حیاتی می دانند و البته بین گیاه خواری و 

 Kymlicka and)جنبشی فراگیرتر می دانند.  را محیط زیست گرایی تفاوت قائلند و محیط زیست گرایی

Donaldson, 2014 ) 

 وق جمعی در سنت لیبرالیسمحقوق فردی و حق-1-2-3

به طور کلی لیبرالها مفهوم کلی حقوق فردی مندرج در منشور ملل متحد را پذیرا می باشند، اما در ارائه پاسخ 

مناسب به حقوق گروههای نژادی، قومی، زبانی و مذهبی سرگردانند. آنها گروه را به اجزای تشکیل دهنده آن 

اشد، به حقوق افراد گروه خالصه می شود کاهش می دهند. در نتیجه حقوق گروه، در صورتی که حقی در کار ب

بشر، یعنی انتخاب عقالنی آزاد هر فرد، استوار است. و حقوق فردی بر پایه مفهوم ارائه شده در کمیسیون حقوق 

برای اولین بار در بین خود لیبرال ها  "خودکامگی اکثریت"(. البته باید پذیرفت که بحث 11 :1314)بازیل، 

( موضوع خودکامگی اکثریت و راه های رفع آن در مقاالت فدرالیست 1311)محمودی مطرح شده است. به نظر 

جود این طرح این مسئله به ا وب در نیویورک انتشار یافت. 1414-11مطرح شده است. این مقاالت در سال های 

دوتوکویل و جان استوارت میل پیوند خورده است. توکویل در رساله نام دو اندیشمند بزرگ ، الکسی 

در باب خودکامگی اکثریت سخن  1113و میل در رساله ای درباب آزادی در  1131دموکراسی در آمریکا در 

نخست گسترش مشارکت همه قشرهای  را نیز ارائه کرده است.دو راهکار میل بوبیو،  وربرتون به نظررانده اند.

اصالح نظام انتخاباتی با تغییر نظام رای گیری بر پایه اکثریت  مردم در انتخابات به شرط پرداخت مالیات؛ دوم،

مطلق آراء به نظام انتخاباتی تناسبی؛ یعنی انتخاب نمایندگاه اقلیت ها به نسبت آرایی که هر یک به دست می 

، با وجود این مسئله اقلیت ها در دموکراسی لیبرال ، همان(محمودیترین آراء( )به نقل از آورند )و نه بر پایه بیش

هنوز هم به عنوان یک معضل باقی مانده است و راهکارهای موجود نتوانسته است که رضایت اقلیت ها را 

ازای تاریخ فلسفه برقرارکردن رابطه ای بین حقوق فردی و جمعی کاری ساده نیست، این مسئله به درجلب کند. 

امر سیاسی بحث بغرنجی بوده است. ویل کیملیکا تالش می کند با خوانش جدیدی از لیبرالیسم از عهده ی این 

قابلیت توجیه داشته  مهم بر آید. او بر این باور است که،تنها سیاست لیبرال در زمینه حقوق اقلیتها می تواند

مارکسیسم نمی  چهارچوبدر حقوق اقلیت ها مخالفت کرده است. به دالیل زیادی سنت سوسیالیستی  با باشد، 

توان مسئله اقلیت ها را تئوریزه کرد، چرا که، مارکسیسم بیشتر به انترناسیونالیسم تعلق خاطر دارد و بر مبنای 

                                                           
1Vegan 
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ذاتا مخالف حمایت از گروه شکل گرفته است. چنین نگرشی،  کارگرگروه  طبقاتی  ی مبتنی بر دفاع ازنگرش

(Kymlicka, 1995: 73)های قومی است 
لیبرالیسم عالوه بر حقوق فردی حقوق جمعی را نیز اما به زعم او  .0

ع قابل مالحظه ای از دیدگاه ها در سنت لیبرالیسم وجود دارد، که اغلب آنها بر اساس ضرورت تنودر بر گرفته و

 .آنچه به صورت عمومی در مورد لیبرالیسم گفته می شود این است کهسیاسی و وقایع تاریخی شکل گرفته اند

معموال نسبت به حقوق جمعی بدبین  ها سنت لیبرال تا به امروز فقط از حقوق فرد سخن رانده است و لیبرال

بر حقوق   کیملیکا معتقد است که عالوه بوده اند و آنرا دستاویزی برای پایمال کردن حقوق فردی می بینند،

که شامل همه شهرواندن فارغ از تعلقات قومی و فرهنگی اشان می شود باید ی عمومی شهروندی، یعنی حقوق

حقوق "حقوق گروهی را نیز برای اعضای گروه های اقلیت قومی و ملی در نظر گرفت که او این حقوق را 

"گروهی تمایزیافته
او لیبرال ها می توانند و باید دامنه وسیعی از حقوق تمایزیافته گروهی را می خواند. به نظر 4

برای اقلیت های ملی و قومی توسعه دهند بدون اینکه، تعهد اصلی اشان به لیبرالیسم یعنی تعهد به آزادی های 

در حالت کلی  به طور معمول گفته می شود که،چنانچه می دانیم اما  فردی و برابری اجتماعی را قربانی کنند.

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

های لیبرال تاکیدشان بر فرد است و اصالت فرد در مقابل جمع و اصالت جمع قرار می گیرد، به گونه ای   اندیشه

اولی گروه های بزرگتر مانند جامعه یا ملت، مصالح و منافعی که این اندیشه ها حتی در مورد خانواده و به طریق 

همین موضوع باعث .(134: 1313یرد )توحیدفام،ذرا که ورای مصالح فرد در مقابل مصالح جمع باشد را نمی پ

شده است که انتقادات جدی به نظریه کیملیکا وارد شود، در لیبرالیسم حق انتخاب گزینه های مختلف و سبک 

زندگی برای افراد بسیار ارزشمند محسوب می شود و فرد باید در انتخاب برنامه های زندگی خود  های مختلف

آزاد باشد، اما کیملیکا بر آن است که این فرهنگ است که این انتخاب ها را به افراد داده و آنها را معنادار میکند 

به نظر کیملیکا  محافظت شود،یر ذفرهنگ های آسیب پ ازو به همین خاطر برای دفاع از حقوق فرد باید 

فراهم می آورد که در آن افراد  "بستری از انتخاب"عضویت در گروه یکی از اجزای مهم سنت لیبرالی است، که 

هویتهایشان را شکل می دهند و نقشه ها و برنامه ها و هدفهایی را صورتبندی می کنند که مبتنی بر انتظارات 
                                                           

بلشویک ها در شوروی سابق  ید کننده ی این نظر کیملیکا است.به نظر می رسد که تجربه کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی تای1

نیز شوروی همواره از در تبلیغاتشان حق تعیین سرنوشت ملل را از حقوق اصلی آنها می دانستند و حتی در سطح بین المللی 

استقالل و خودمختاری اقوام و ملل حمایت می کرد و سعی می کرد که از این گرایش ها برای پیشبرد اهداف سوسیالیسم استفاده 

در سطح داخلی حزب کمونیست شوروی بر اساس برتری روس ها در  به ویژهکند، اما واقعیت نشان داد که در سطح بین المللی و 

 های شوروی حرکت کردهو نگرشی ابزاری به طرح بحث حقوق اقلیت ها داشته است. می جمهوریتما

2Group-differentiated rights 
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به نظر مارگالیت و راز نیز یک فرد لیبرال می تواند (،4۱4: 1311است. )همپتن، مشروعی نسبت به رفتار دیگران 

برای رفاه و سعادت افراد  چرا که گروه ها معتقد باشد که گروهها ارزش ابزاری برای افراد عضوشان دارند

های  او به ریشه(Margalit and Raz, 1990)حیاتی هستند و نقشی بنیادین در تعریف هویت افراد دارند.

ار از ذتاریخی علت مخالفت لیبرال ها با حقوق گروهی می پردازد و یکی از ریشه های اصلی را در دوره گ

عصر فئودالیسم به عصر مدرن می یابد، به زعم او، لیبرال دموکراسی تا حدودی، به عنوان واکنش علیه شیوه 

به وسیله موقعیت عضویت گروهی تعریف فئودالیسم از حقوق سیاسی فردی و فرصت های اقتصادی ای که 

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

را به عنوان تهدید علیه حقوق فردی تلقی کنند و آنرا به مثابه یک امتیاز که در تضاد با اصل برابری افراد در 

بعضی از نظریه پردازان، چندفرهنگ گرایی، گروه هایی همانند همجنس حقوق شهروندی است، ببینند. از منظر 

گرایان، فمینیست ها، طبقات اجتماعی و دیگر هویت های گروهی را شامل می شود. حال باید فهمید که منظور 

کیملیکا از حقوق جمعی چیست و او کدام جماعت ها را مد نظر دارد؟ او اصطالح فرهنگ )و چندفرهنگی( را 

عنای متفاوتی به کار می برد وتوجه او بر روی نوعی از چندفرهنگ گرایی است که ناشی از تفاوتهای قومی در م

چندفرهنگ گرایی از منظر کیملیکا با دیگر تعریف ها از چندفرهنگ گرایی متفاوت .(Ibid: 18)و ملی است 

این اصطالح چندفرهنگی اصطالح مبهمی است و به همین دلیل ترجیح می دهد تا از اصطالح  ویاست. به نظر 

"چند ملیتی"
"چند قومی "و 1

استفاده کند. چنین امری ریشه در تعریف وی از فرهنگ دارد که فرهنگ را با  1

قومی و ملی است،  از منظر او تنوع فرهنگی ناشی از وجود اقلیت های بنابراین قوم و ملت مترادف می داند.

منظور او از اقلیت های ملی،گروه هایی است که جوامعی را با، فرهنگ و زبان و نهادهایشان، متمرکز در 

سرزمین مشخصی، شکل داده اند، و شکل گیری این گروه ها قبل از شکل گیری دولت بزرگتر در این سرزمین 

هاجران هستند، از نظر او تمایز بین اقلیت های منبع دیگر چندفرهنگ گرایی م .(Kymlicka, 1998)بوده است

قومی و ملی خیلی مهم است، تفاوت گروه های قومی از گروه های ملی معموال در خانواده ها و انجمن ها 

مشخص می شود، گروه های قومی معموال تحت تاثیر نهادهای فرهنگ غالب هستند و سعی می کنند زبان گروه 

ئله یادگیری زبان در کشورهایی مانند استرالیا و ایاالت متحده از پیش شرطهای غالب را یاد بگیرند، حتی مس

اکثریت را با ملت در اکثریت و  فرهنگ کیملیکا در آثارش واژه های فرهنگ اقلیت و یرش مهاجران است.ذپ

: 1331فکوهی ) ملت در اقلیت)اقلیت ملی( و جامعه اکثریت و جامعه اقلیت به جای یکدیگر به کار می برد.

                                                           
1Multinational 
2Polyethnic 
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 ن( معتقد است که، وقتی ما از فرهنگ سخن می گوییم تقریبا همیشه به یک جامعه در کلی ترین مفهوم آ11۱

به نظر می رسد که برداشت کیملیکا از فرهنگ معادل  نیز بشود. "جماعت"نظر داریم، که می تواند شمال 

بر مبنای دو الگوی کلی  گونگی فرهنگیشکل گیری چندبنابراین از منظر او مفاهیم جامعه و جماعت می باشد. 

 زیر است:

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

 خودمختار قبلی با یک سرزمین معین در یک دولت متمرکز تشکیل یافته است.

"گروه های قومی" -1
گرایی اشاره دارد که بر اثر مهاجرت افراد و خانواده : این اصطالح به نوعی چندفرهنگ 1

 (Kymlicka, 1995: 10 )ها شکل گرفته است.

ویژگی اصلی اقلیتهای ملی این است که آنها می خواهند تا هویت خودشان را به عنوان جوامع  کیملیکااز منظر 

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

خودشان به عنوان جوامع متمایز هستند...و ویژگی متمایز اقلیتهای قومی نیز این است که آنها خواهان ادغام و 

یرفته اند، اما در عین حال، در پی به ذترکیب در درون جامعه بزرگتری هستند که عضویت کامل را در درون آن پ

قومی خویش هستند و می کوشند تا به نوعی همسازی فرهنگی دست پیدا رسمیت شناخته شدن بیشتر هویت 

ت تفاوت اصلی میان این دو گروه در این است که گروه های مهاجر را نمی توان مل .(1343، کنند )انصاری

ان این تمایز بین اقلیت های ملی و گروه های قومی که کیملیکا خیلی بر آن تاکید دارد از طرف نظریه پردازنامید 

گوناگونی فرهنگی را انتخاب می  3بر این اساس سیاست حداقلی والزر .گرفته شده است هسیاسی دیگر نادید

قلیت های ملی بر دو دسته تمایزات استوار است: نخست، میان اقلیت ابرخورد عادالنه با "کند. او می نویسد: 

های به لحاظ قلمرو متمرکز و اقلیت های پراکنده؛ و دیگر ما بین اقلیت هایی که تفاوت های اندکیبا اکثریت 

 ( بدین شیوه از43: 131۱)والزر به نقل از بهشتی حسینی،  "دارند و آنها که دارای اختالف چشمگیر هستند.

فرهنگی از موردی به اصل خودمختاری برای اقلیت ها دفاع می کند، و البته بر آن است که راه حل مسائل چند 

مورد دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، ممکن است بهترین راه حل عملی برای گروه اول دسته اول، گونه ای 

در حالی که که گروه دوم به دنبال  ( ،Kosova)خودگردانی محلی باشد )مثال برای آلبانیای تبارهای کوزوو
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مطالبات محدود از حکومت، مانند حق شهروندی برابر و حق ابراز تفاوت های خود در قالب انجمن های 

به به همین دلیل (111داوطلبانه جامعه مدنی است )مانند آمیشهای مذهبی ایالت پنسیلوانیای آمریکا(. )همان، 

مایکل  برای این تمایز اهمیت قائل شود،که سعی کرده است  پردازان لیبرالییکی از محدود نظریه کیملیکانظر 

دو نوع از ادعاهای . کیملیکا (Kymlicka, 1995: 20) داندتالش وی را نیز ناکافی می  کیملیکاوالزر بوده، که 

گروه خود دارد و گروه های اقلیت را از هم تمییز می دهد، یکی ادعاهایی که یک گروه اقلیت در برابر اعضای 

"محدودیت های درونی "دیگری ادعاهایی که اقلیت ها در رابطه با جامعه بزرگتر دارند. اولی را 
 "و دومی را  1

"محافظت های بیرونی
می نامد. علت اصلی  مخالفت لیبرال ها با حقوق جمعی در ناتوانی آنها در تشخیص بین 1

درون "این دو مفهوم است. منظور از محدودیت های درونی آن محدودیت هایی است که مربوط به روابط 

که هدف از این  دبعضی گروه ها به دنبال تحمیل کردن محدودیت های هستنمی شود که در آن  "گروهی

هبی یا سنتی است در چنین حالتی حدودیت ها نه حفاظت از نهادهای دموکراتیک، بلکه بیشتر حفظ اصالت مذم

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

دختران و قتل ناموسی ، ازدواج اجباری، کشتن نوزادان دختر، ختنه کردن 1همبستگی گروهی می باشد. ساتی

به نظر لیبرال ها افراد ،(Kymlicka and Almagor, 2000)تحت نام حفظ افتخار خانواده از چنین مواردی است 

باید امکان و آزادی زیر سوال بردن فرهنگ جوامع و گروههایشان را داشته باشند و خودشان تصمیم بگیرند که 

به روابط بین گروهی مربوط می شود که در  محافظت های بیرونی . اماکدام جنبه از فرهنگشان را حفظ نمایند

آن گروه قومی یا ملی ممکن است به دنبال محافظت از موجودیت و هویت متمایز خود با استفاده از محدود 

، تمایز بین این مفهوم هم از سوی (Kymlicka, 1995: 36)کردن تاثیر تصمیم های جامعه ی بزرگتر باشد

طرفداران حقوق فردی و هم از سوی طرفداران حقوق جمعی نادیده گرفته شده است. از نظر او ادعای 

محافظت های بیرونی مشروع است و باید مورد توجه قرار گیرد اما ادعای محدودیت های داخلی ادعایی در 

ی حقوق جمعلیبرال ها از همان اوایل با به زعم کیملیکا، کرد. تضاد با حقوق افراد است و باید با آن مخالفت 

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

ر به نظ، این مورد به مناظره پرداخته اند دولتمردان و نظریه پردازان لیبرال آن عصر، درطور مداوم بحث شده و 

هایی ائل آن وصف کرد که تاکیدش بر ارزششاپیرو، لیبرالیسم را می توان به طور دقیق نگرشی به زندگی و مس

سه متفکر لیبرال  نظر از کیملیکابه نظر . (3: 1331پیرو، شا)همچون آزادی برای افراد و اقلیتها و ملتهاست 
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یک گروه ملی است و ریشه هایش از طریق  آزادی در خودمختاری مبنای 3و هومبولت 1، مازینی1همچون بارکر

مازینی از ناسیونالیست های لیبرالی بود که امروزه (.Ibid: 50)گروه ملی تضمین می شود 4همین خودمختاری

ملی گرایی مازینی کامال لیبرال ناسیونالیسم لیبرال و لیبرال های ناسیونالیست از نوشته های او  الهام می گیرند، 

ول آزادی و برابری و انسانیت و بر اص "اروپای جوان"، و "یای جوانایتال"بود. مازینی در بنیانگذاری سازمانهای 

اوایل لیبرال های بسیاری در اواخر سده نوزدهم و ( 11۱: 1331شاپیرو، نیز استقالل و وحدت تاکید می کرد )

بر این باور بودند که حقوق اقلیت ها بر پایه این باور است که آزادی  1و آلفرد زیمرن1نسده بیستم مانند لرد اکتو

فردی به صورتی تنگاتنگ به عضویت فرد در یک گروه ملی بستگی دارد و حقوق خاص در نظر گرفته شده 

در واقع، در (Kymlicka, 1995: 52)برای هر گروه می تواند به طور برابر در مورد اکثریت و اقلیت به کار رود. 

(، 141: 1313اروپای قاره در میانه سده نوزدهم، ناسیونالیست بودن لیبرال بودن معنا می داد و بالعکس )هیوود، 

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

بنا  که کیملیکا متذکر می شود در دوره بعد از جنگ جهانی دومبا وجود این همچنان (Tamir, 1993: 140)هستند

لیبرالیسم از حقوق اقلیت ها غافل می شود، به گفته دیوید میلر،  ،خواهیم پرداختبدان که در ادامه  به دالیلی

: به تقاضای ملی گرایان در اینکه مردمی که به شکلی گسترده خودشان را لیبرال می دانند، با موضوعاتی مانند

خودشان از تعلق اجتماعی ملی تاریخی  برداشتجهان معاصر چگونه باید واکنش نشان دهند. و چگونه آن را با 

 (1۱1: 1313هماهنگ سازند؟ مشکل دارند)میلر، 

یا بحث حقوق گره های قومی و ملی پرداخته،   معاصری]لیبرالی[ به طور واضح  به نظریه پردازهایمحدود 

اند   اینکه به توسعه اصولهایی برای ارزیابی ادعاهای مربوط به حقوق زبانی، مثال خودمختاری فدرال، پرداخته

(Kymlicka, 1995: 49)  ،در قرن  ه اند،لیبرال ها از همان اوایل با حقوق جمعی مخالف نبوددر حالی که

آن  نظریه پردازان، حقوق اقلیت های ملی به طور مداوم بحث شده و دولتمردان و نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم

در اروپای سده نوزدهم وقتی ناسیونالیسم به صورت غایت و (Ibid: 49)زمان در این مورد به مناظره پرداخته اند

رژیم های خودکامه  جنبش اصلی در آمد. لیبرال های ترقی خواه از نهضت ها و انقالبات ناسیونالیستی در مقابل
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وین که رسما امیال مردم  1111به خاطر غایت غیر انسانی شان و نیز بدین خاطر که توافقات منطقه ای معاهده 

بومی را نادیده می گرفت، حمایت کردند. آن هنگام مفاهیم آزادی فردی و ملی گرایی پیوندهایی پایدار به نظر 

 (133۱می رسیدند)توحیدفام، 

است که سنت لیبرالی منحصرا یک سنت فردگرایانه نیست، بلکه این تاکید و تمرکز انحصاری بر  کیملیکا معتقد

تجزیه و تحلیل خود را به کیملیکابرالیسم از ابتدا چنین نبوده است. فردگرایی اخیرا به وجود آمده است و لی

از لیبرالیسم تفاسیری مختلف وجود دارد به همین دلیل محکمی بر اساس سنت لیبرالیسم قرار می دهد.  صورت

خاصی از لیبرالیسم  رالیسم که او مدافع آن است تفسیراز لیب نحله ایکیملیکا این مسئله را روشن می کند که 

را دارد که به انتقادات وارده بر آن در رابطه با عضویت فرهنگی،  توانایینیست بلکه به نظر او لیبرالیسم این 

 (Kymlicka, 1995: 49-75).خ دهدپاس

ضد و نقیض گویی نیست؛ می توان ملی گرایی لیبرال  "ملی گرایی لیبرال"دیوید میلر نیز تاکید می کند که، 

ت خودمختاری ملی و علت نیز داشت. از نظر تاریخی نیز، علداشت و ملی گرایی هایی از گونه های دیگر 

آمده اند، همان طور که ملی گرایی ایتالیای ماتزینی نیز همین کار را  پدیدسم سیاسی اغلب پا به پای هم لیبرالی

کرد. پس تصور لیبرالیسم و ملی گرایی به عنوان دو ایدولوژی و نظام ارزشی متضاد اشتباه است. اما چگونه به 

ت. اصول تی خود لیبرالیسم اسسادگی قابل جمع شوند؟ مشکل اصلی ما در پاسخ به این پرسش، ماهیت بی ثبا

سی محوری لیبرالیسم ممکن است به سادگی عبارت باشد از مدارا و آزادی بیان، حاکمیت قانون، حکومت سیا

 .(114: 1313ی بر رضایت حکومت شوندگان و غیره)میلر، مبتن

"حکومت کردن بر خود"تعهد لیبرالی به  
چنان امر معمولی بوده که جورج برنارد شاو در آن دوره با کنایه  1

ته که یک لیبرال به کسی می گویند که سه وظیفه دارد: یک وظیفه برای در قبال ایرلند، یک وظیفه در قبال گف

1فنالند، و یک وظیفه در قبال مقدونیه
(Kymlicka, 1995: 51).  ،برای لیبرال هایی همچون جان استوارت میل

"حکمرانی بر خود"دموکراسی حکومتی است توسط مردم،که 
تنها از طریق مردم ممکن است و منظور از مردم  1

اینکه لیبرالیسم نسبت به حقوق اقلیت های فرهنگی بی تفاوت باشد امر . ( (Ibid: 52هستند "ملت"همان 

"چشم پوشی حساب شده"ایده جدیدی استو 
 :Ibid)ایده ای است که اخیرا وارد سنت لیبرال شده است3
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 فروانی حمایتن دو جنگ جهانی و همچنین در فاصله بی های قرن نوزدهمچنانچه ذکر شد در میان لیبرال (50

تغییر دیدگاه و بدبینی نسبت به حقوق اقلیت ها بین لیبرال ها پس از جنگ از حقوق اقلیت ها دیده شده است. 

از  بخشی،. به زعم کیملیکاپیچیده استاز جنگ در نظریه لیبرال بعد دالیل تغییر دیدگاه جهانی دوم اتفاق افتاد.

برای  ن امپراتوریکه ای بوددر به عهده گرفتن وظایفی ملل این دالیل افول امپراتوری انگلستان و ناتوانی جامعه

این ...بود 1قانون اساسی بی طرف نسبت قومیت آمریکایی مفهومخود قائل بود. دلیل دیگر اهمیت پیدا کردن 

وضعیت در آمریکا در اثر عوامل منحصر به فردی شکل گرفته است )مانند اصرار بر عدم جداسازی نژادی و نیز 

اندیشه آمریکا در چارچوب یک قانون اساسی ..ادق نیست.که الزاما در مورد کشورهای دیگر صشدت مهاجرت( 

ادق است زیرا در این کشور جایگاه صای که چشم بر مسائل قومی بسته است حتی در مورد خود آمریکا نیز 

 (Kymlicka, 1995: 7)ویژه سرخپوستان و پورتوریکویی ها نادیده گرفته شده است

در حالت کلی علت بی توجهی به بحث حقوق اقلیت ها بعد از جنگ جهانی دوم در نظریه سیاسی لیبرال را می 

 توان در سه دلیل زیر خالصه کرد، که عبارتند از:

 سرخوردگی جوامع ملل از طرح حقوق اقلیت ها  -1

 جنبش لغو تبعیض نژادی  -1

 (Kymlicka, 1995: 57)در بین گروه های مهاجر در ایاالت متحده "احیای قومی"-3

بسیاری از لیبرال ها تصور می کنند، ملی گرایی به قیمت گزاف کشتار و سرکوب خارجیان به دست می آید. 

تغییر یافته است. تجربه دولت های لیبرالی در دوره پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که اخیرا این ارزیابی 

اختالف های بین المللی در میان این دولت ها، می تواند بدون فدا کردن خودمختاری ملی و به صورت 

 (131: 1313غیرخشونت بار حل شود.)میلر، 

 نسبت بین آزادی و فرهنگ-1-2-2

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

طرفی دولت را دارد، اما آنچه در عمل مشاهده شده، این است که بی طرفی دولت لیبرال عمال به سلطه هویت 

یفه دارد از فرهنگ اقلیت های لیکا دولت وظملت انجامیده است، به همین دلیل به نظر کیمیا فرهنگی یک قوم 
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استدالل او این است که آزادی افراد شدیدا به آزادی فرهنگ شان بستگی دارد یر خاص محافظت کند.ذپ آسیب

اتا وابسته به فرهنگ است بدین معنا که آزادی فردی فقط در پیوند با عضویت در فرهنگ ها تامین و ذو آزادی 

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

یرفته و محافظت ذدرک، واضح ومطلوب می سازد، بنابراین تفاوت های فرهنگی باید به نام آزادی بیان پ

متمایز برای فرهنگ دو نتیجه  نیزبه نظر اندیشمند معاصر لیبرال رونالد دورکین (.113-11۱: 1314شوند)نش،

آنچه را او بر دارد. نخست اینکه فراهم کننده محصوالت فرهنگی خاص است؛ و دیگر اینکه هروندان را درش

"وجه ساختاری فرهنگ کلی"
 -وبی که ارزش های زیبایی شناختی را ممکن می سازدیعنی چارچ-ی نامدم1

دورکین همچنین بر وظیفه ما برای محافظت از ساختارهای  (111: 131۱فراهم می کند.)بهشتی حسینی، 

"یا بی ارزشی نابودی"فرهنگی در برابر 
کیملیکا تایید می کند که  ،(Kymlicka, 2002: 247)تاکید می کند 1

( متذکر می 1314)او (.1۱1: 1311جماعت به دلیل اهمتیش برای درک ما از هویتی که داریم مهم است)جیکوبز، 

آزادیخواهی)لیبرالیسم( نه تنها با تعلق فرهنگی افراد سازگار است بلکه یک چنین تعلقی را ایجاب می  شود که،

کند. زیرا وجود آن افرد آزاد و خودمختار که سنگ بنای اندیشه  آزادیخواهی است، فرهنگی اجتماعیدارد که 

به رسمیت . پیوندی قومی با فرهنگ خود دارند ابعاد آن با تاریخ و زبان مشخص می شود و بسیارند افرادی که

شناختن و دفاع از این فرهنگ ها بر این فرض استوار است که رسیدن به فرهنگ مشترک جهانی ممکن نیست. 

میلر در استداللش علیه  جهان وطن گرایی تاکید می کند که برای بسیاری از گروه ها اهمیت فراوان دارد که 

(، همچنین 144: 1311ت های فرهنگی خود را به طور سیاسی نمایش دهند )میلر، امکان داشته باشند تا سن

کیملیکا متذکر می شود که اگر چه بیشتر مردم با هر مرام سیاسی ای امیدوار بودند که هویت های قومی و ملی 

انی حالتی موقتی در تاریخ بشر داشته و جهانی شدن به شکل گیری فرهنگ مشترک جهانی کمک کند اما جه

شدن امکان فرصت بیشتری را برای اقلیت ها به دنبال داشته است، به زعم وی اگر چه ذات هویت های ملی و 

قومی در جهان تجارت آزاد و ارتبطات جهانی در حال تغییر است اما مسئله چندفرهنگ گرایی سر جای خود 

شکل گیری فرهنگ مشترک جهانی را در  بنابراین چنانچه می بینیم او (Kymlicka, 1995: 9باقی خواهد ماند. )

جهان مدرن به فرهنگ هایی تقسیم شده است که و به همین دلیل بر آن است که  جهان مدرن را ناممکن می بیند

"اجتماعیفرهنگ های " عنوان او از این فرهنگ ها به
معموال وابسته به  اجتماعییاد می کند. این فرهنگ های 3

                                                           
1the structural aspect of the general culture 
2Debasement or Decay 

سیاست در جوامع چندقومی از  این ترجمه از کتاب بنیاد نظری، وجود دارد societal cultureترجمه های مختلفی برای 3

 ( گرفته شده است.131۱حسینی بهشتی )
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است. این فرهنگ ها همیشه  اجتماعیگروه های ملی هستند. همچنین آزادی افراد وابسته به این فرهنگ های 

وجود نداشته اند و محصول دوره مدرن اند. بیشتر نظریه پردازان لیبرال معاصرنیز بر وجود یک فرهنگ مشترک 

مرزهای حکومت اساسا ل این است که حالت ایده آکه جان استوارت میل معتقد بود در هرکشوری تاکید دارند،

که از اصول عدالت  راولزیرفالسفه سیاسی نظ (1313:1۱4به نظر دیوید میلر)رزهای ملیت منطبق باشد.باید بر م

مبتنی بر بازتوزیع برای اعضای آسیب پذیر جامعه دفاع می کند، به طور ضمنی این فرض را مسلم می پندارد که 

ی این فرهنگ هاه اعضایش پیوندهای همبستگی را می پذیرند، عمل می کند.این اصول در بستر اجتماعی ک

از طریق فعالیت ها و نهادهایشان تمام دامنه فعالیتهای انسان را می پوشانند و زندگی خصوصی و  اجتماعی

چیست؟ و آیا همه گروه های هویتی و همه سطوح  اجتماعیعمومی را دربر میگیرند. اما منظور از فرهنگ های 

هبی خاص، باندهای ذهویتی را دربر می گیرد؟ برای مثال آیا می توان گفت گروه های فمینیستی، گروه های م

نوجوانان، طرفداران محیط زیست و همجنس گرایان نیز دارای فرهنگ خاص خود هستند؟ تعریف فرهنگ 

فرهنگ "تا تمدن ها را دربر می گیرد اما مراد کیملیکا از فرهنگ همان  خیلی گسترده است و گروه های خاص

 است و می نویسد: "اجتماعی

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

ند، که شامل فعالیتهای اجتماعی، شیوه های معنادار زندگی را از بین تمامی دامنه فعالیتهای انسانی فراهم می ک

هبی، تفریحی، و زندگی اقتصادی می شود که هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی را دربر می ذآموزشی، م

 :Kymlicka, 1995)هستندی تمایل دارند و بر مبنای یک زبان مشترک یگیرد. این فرهنگ ها به تمرکز جغرافیا

76) 

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

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

ید مورد معانی از زندگی و عقالنی بودنشان سوال می کند که البته ممکن است تحت آموزه ها و مفاهیم جد

( این امکان عقالنی بودن و معنادار بودن انتخاب ها متاثر از فرهنگ 1314اصالح قرار گیرند)تقی زاده نجفی آباد،

در رابطه با شیوه  شکل گیری فهم ما از فعالیت های اجتماعی و نسبت آن با زبان و  کیملیکااست،  اجتماعی

 نویسد:سنت و اهمیت این درک برای قضاوتی عقالنی چنین می 

هستیم که همان فهم زبان و تاریخی است که "واژگان مشترک"برای درک عمل و فعالیت اجتماعی نیازمند فهم  

واژگان را تشکیل می دهند. اینکه آیا یک فعالیت هیچ اهمیتی برای ما دارد یا نه، بستگی به این دارد که آیا زبان 
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ئه می کند. و شیوه ای که زبان این فعالیت ها را واضح ارائه ما چگونه اهمیت آن فعالیت را برای ما با وضوح ارا

ی ما شکل می گیرد. فهم این روایت های فرهنگی، پیش شرط "سنت ها و قراردادها"می کند به وسیله تاریخ، 

 .(Kymlicka, 1995: 83) الزم برای قضاوت هوشمندانه درباره چگونگی هدایت کردن زندگی امان می باشد 

هنگ نه تنها گزینه هایی را برای انتخاب به شهروندان ارائه می کند، بلکه این انتخاب ها را نیز برای بنابراین فر

با  قطآزادی افراد ف آزادی است. مبتنی بر این نوع ازآنها معنادار می کند. دفاع از حقوق گروه های اقلیت اساسا 

عالوه بر این کیملیکا استدالل دیگری نیز در دفاع  عضویت و در پیوند با این فرهنگ ها تامین و حفظ می شود،

او بر اساس عدالت برابری طلبانه از  است. لیبرالی از فرهنگ اقلیت ها ارائه می کند که مبتنی بر اصل برابری

 دفاع می کند.برابری فرصت ها 

عتقدند که بین اکثر ناسیونالیست های لیبرال مبه همین دلیل ایجاد یک فرهنگ مشترک جهانی ممکن نیست.

احترام به خود و هویت و (Halev and Morse, 2003)عزت نفس افراد و ملت شان رابطه مستقیمی وجود دارد

جمعی را ورای عالیق فردی  گروهی به شدت به هم وابسته هستند و می تواند منجر به این شود که مردم عالیق

 (Ibid)اشان قرار دهند

این دیدگاه که بین آزادی فردی و با ناسیونالیست های لیبرال بر آن است که،نیز همگام (2001III: 209)کیملیکا

در واقع  عضویت فرهنگی رابطه وجود دارد اساسا دیدگاه درستی است، هرچند مفصل بندی آن دشوار است.

ل ست، با وجود این در راستای مفصنیزه کردن این موضوع کار آسانی او خود نیز می پذیرد که تئوری اینجادر

 1این استدالل تالش هایی کرده است بندی و بیان جزئیات

این نوع هستند و اقلیت های قومی مهاجر دارای  اجتماعیباید یادآور شد که تنها گروه های ملی دارای فرهنگ  

گروه های ملی از گروه های قومی خیلی ادغامهمین علت است که همگرا کردن و از فرهنگ نمی باشند، به 

بر اهمیت فرهنگ در فراهم کردن و معنادار کردن   عالوهمی افتد.  یاتفاق چنین و به ندرتسخت تر است 

انتخاب ها می توان گفت که بین ارتقای شکل گیری هویت ملی در اقلیت های ملی و لیبرالی شدن فرهنگ آن 

ال عضویت خود را ها رابطه ای مستقیم برقرار است و شواهد نشان دهنده این است که اعضای فرهنگ های لیبر

در فرهنگ ملی ارزشمند می شمارند و به محض جایگزینی هویت ملی، لیبرالی شدن همراه با افزایش حس ملی 

                                                           
 Kymlicka, 1995a: ch.5نگاه کنید به: برای اطالعات بیشتر در این مورد،1
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اشاره می کند که برای مثال در بلژیک،  1"پترسون"به نقل قولی از کیملیکا گرایی همزمان افزایش یافته است. 

، Ibid: 88-89)ید احساسات ناسیونالیستی همراه بوده است)با افزایش شد 1"فالندرز زبان"لیبرالی شدن جامعه 

به استثنای بعضی از جهان وطنی گرایان و آنارشیستهای رادیکال، امروزه اکثر لیبرال ها به باور تامیر نیز، 

این رابطه بین ناسیونالیسم و لیبرالیسم نشان می دهد که  .(Tamir, 1993: 139ناسیونالیست های لیبرال هستند)

چه به شیوه تاریخی در غرب برای ملت های در اکثریت و چه بعد از شکل گیری دولت های مدرن، برای ملت 

سوالی که در رابطه با امکان  های در اقلیت، لیبرالی شدن و ناسیونالیست شدن نسبت مستقیمی با هم داشته اند.

این رابطه الزاما برقرار نیست  دی در فرهنگ های اقلیت پیش می آید این است که آیا می توان گفت کهآزادی فر

به عنوان یکی از پایه های 3و در مورد اقلیت ها افزایش روحیه و آگاهی ناسیونالیستی منجر به تضعیف فردباوری

گروه های اقلیت فرهنگ هایی فردگرا نیستند و  آیا به عبارتی دیگر آیا می توان گفت؟می شود اصلی لیبرالیسم

 هدف آنها از حفظ فرهنگ خود نوعی انزواطلبی است؟

شکی نیست که انگیزه رهبران بعضی از اقلیت ها، همانند انگیزه بسیاری از گروه های اکثریت که به دنبال حفظ 

ی مثال حکومت ایران به دنبال پاکی و خلوص فرهنگی اشان هستند جلوگیری از تاثیر و نفوذ خارجی است)برا

"ناخالص "پرهیز از تاثیر غرب است؛ حکومت فرانسه به دنبال جلوگیری از عناصر
زبانهای خارجی است(. اما 4

 )متمایز و میل به انزوای فرهنگی وجود ندارد اجتماعیهیچ رابطه ذاتی بین میل به حفظ فرهنگ 

Kymlicka,1995: 103) 

کیملیکا هیچ رابطه ی ذاتی ای در این مورد وجود ندارد، و می توان گفت نه تنها چنانچه می بینیم به باور 

جوامع اقلیت ها بلکه جوامع اکثریت نیز به نام خلوص فرهنگی، میل به انزوای فرهنگی را خود نشان داده اند، 

نیز  (ان که ذکرش رفتهمچن عالوه بر این نه تنها ملل غیر لیبرال بلک حتی ملت های لیبرال )برای نمونه فرانسه

در واقع در بیشتر موارد هدف از خودمختاری، این است که حدی چنین عارضه ای را از خود نشان می دهند.تا 

ملت های کوچکتر بتوانند با ملت های بزرگتر بر اساس مبناهای برابر با هم تعامل داشته باشند. حال که قید و 

حد مهم هستند سوال چالش برانگیزی پیش می آید، اگر اقلیت  تا این اجتماعیبندهای زبانی و فرهنگ های 

به این اقلیت های ملی پاسخ دهند و شیوه رفتار  باید های ملی دارای فرهنگ غیر لیبرالی بودند لیبرال ها چگونه

نها خود را حفظ کنند و هم اینکه لیبرالی شدن در فرهنگ آ اجتماعیبا آنها باید چگونه باشد که هم آنها فرهنگ 

                                                           
1Peterson 
2Flemish 
3 Individualism 
4Contamination 
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خودشان  اجتماعیبه عنوان یک قاعده کلی، لیبرال ها نباید مانع از جوامع غیرلیبرال بشوند که فرهنگ ارتقا یابد؟ 

در تعریف  .(Kymlicka, 1995: 94-95)را حفظ کنند، اما باید لیبرالی شدن را در این فرهنگ ها ارتقا دهند

ولی در سرزمین های  استعمارگر بوده اند خود کهمهاجرانی را اقلیتهای قومی مهاجر باید در نظر داشت 

استعماری سکونت گزیدند و در آنجا تشکیل دولت دادند را نمی توان مهاجر خواند، در واقع استعمارگران 

اسکانی مهاجر خوانده نمی شوند و افراد و خانواده هایی که بعد از تشکیل دولت مدرن در این سرزمین ها به 

در کانادا هر دو جامعه اکثریت انگلیسی زبان و اقلیت برای مثال .، مهاجر خوانده می شودآنجا مهاجرت کرده اند

نمی توان در تعریف گروه های مهاجر قومی جا داد بلکه آنها شامل  ، فرانسوی زبانان کبکی رافرانسوی زبان

الیا و کانادا مشاهده کرد. نمونه استعمار اسکانی را می توان در کشورهای آمریکا، استراقلیت های ملی می شوند.

باید در چه حدی باشد؟ آیا دولت موظف است که  آزادی فرهنگی آنهاسوال این است کهدر مورد مهاجران حال 

خود را به سطح امع بنیادشان را بازسازی کنند و جهت حفظ زبان و فرهنگشان آنها را حمایت کند تا فرهنگ ج

یک ملت ارتقا دهند؟ در این مورد کیملیکا معتقد است همچنانکه اکثر کشورهای لیبرال دموکرات غربی امکانات 

 به مهاجران داده نشده است و می گوید:  اجتماعیالزم برای بازسازی فرهنگ 

اتا ناعادالنه باشد. با ذ[ ملیارائه امکانات برای مهاجران به مانند یک گروه من فکر نمی کنم که این سیاست] "

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

)و دیگر دموکراسی های غربی( را نیز ناعادالنه دانست که به مهاجران شرایط الزم قانونی و منابع الزم برای 

 .(Ibid: 95)را نداده است تبدیل شدنشان به گروه های ملی

منظور از مهاجران،  پناه جویان تمییز می دهد، ا ازمهاجران ر . کیملیکادر مورد پناه جویان وضعیت متفاوت است

حقوقی که باید به مهاجران  مهاجران قانونی است و مهاجران غیر قانونی یعنی پناه جویان را شامل نمی شود.

 ]از مورد مهاجران[داده شود شامل پناه جویان نمی شود. موردپناهندگانی که به خاطر آزار و اذیت فرار کرده اند

متفاوت است، از آنجایی که آنها با تصمیم و انتخاب خودشان فرهنگ خود را رها نکرده اند، در واقع بسیاری از 

توسط حکومت مورد ظلم واقع شده اند، باید بتوانند که زبان و و ان فرار کرده اند پناهجویان دقیقا از سرزمینش

اگر پناه جویان به مثابه مهاجران از حقوق گروهی  .(Ibid: 98)فرهنگ شان را حفظ کنند )برای نمونه کردها(

پناه جویان با اظهار  در رابطه با مسئله پناه جوایان وجود دارد؟ اوخاصی برخوردا نیستند، پس چه راه حل برای 

 تاسف می گوید: 
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از اینرو که این پناه جویان از حقوق عضویت در فرهنگ اصلی اشان دست نکشیده اند، آنها مسلما باید بتوانند 

را در بعضی از کشورهای دیگر بازسازی کنند، اما کدام کشور؟ واقعیت اجتماعی اشان در صورت تمایل فرهنگ 

ملی پناه جویان در وهله ی اول، حقوقی در برابر دولت خودشان است. اگر آن غم انگیز آن است که حقوق 

دولت حقوق ملی اشان را نقض می کند، هیچ مکانیزمی برای تصمیم گیری در این مورد وجود ندارد که 

انه کشوری دیگر آنرا جبران کند. و متاسفانه احتمال کمی وجود دارد که کشورهایی پناه جویان را به طور داوطلب

قبول کنند که خواستار آن باشند که با آن ها همچون یک اقلیت ملی رفتار شود. عالوه بر این، گروه های پناه 

جویان نوعا خیلی کوچکتر و پراکنده تر از آن هستند که بتوانند خود را به عنوان یک جامعه خودمختار بازسازی 

 (Ibid: 98)کنند

ن بحث هایی که مطرح شد می توان گفت که مواردی وجود دارد که با وجود این تفکیک بندی ها و تمامی ای

ار مشکل است، و نمی توان با تفکیک اقلیتهای قومی و ملی از همدیگر بر همه چالش های موجود یسحل آنها ب

 ابه خود بگیرد،روه مهاجر خصوصیات یک گروه ملی ردر این زمینه غلبه کرد، در بعضی موارد امکان دارد یک گ

با تاکید بر جدایی بین اقلیتهای قومی و ملی  این نیست که ویبنابراین قصد  کا بر این مسئله آگاه است وکیملی

بعضی از ناعدالتی های تاریخی را شاید هرگز نتوان با راه حل های  و معتقد است که همه موارد را حل کند،

 تئوریکی خاصی کنترل کرد.

 و حقوق بشر رابطه عدالت با حقوق اقلیت ها-1-2-1

یت ها در لحقوق بشر و جایگاه اقبا  ترابطه عدالت و حقوق اقلیت ها را می توان در زیر عنوان رابطه عدال

بنا به ماهیت خودشان حقوقی جهانشمول هستند و برای محافظت از تمامی  حقوق بشر بررسی کرد. حقوق بشر

حقوقی  (141: 1311به زعم میلر حقوق بشر ) .انسان ها در فراسوی مرزهای جغرافیای سیاسی تعریف شده اند

بنابراین، هر کس بتواند به دیگران  هستند که اگر از آن ها محافظت نشود انسان ها دچار رنج و مرگ می شوند.

تجارب  .جایگاه حقوق اقلیت ها در حقوق بشر بسیار بغرنج استکمک کند باید به خاطر عدالت چنین کند.

سیاسی تا امروز نشان داده است که حقوق بشر هیچ تضمینی برای کسانی که از عضویت کامل یک جامعه ای 

در کتاب ریشه های  که خود نیز زو فردی از وطن رانده شده بود، سیاسی بهره مند نباشند ندارد، هانا آرنت

مستقل از همه ی بنا به فرض می باید ر...حقوق بش": به این مسئله پرداخته است، به کالم وی 1توتالیتاریسم

ان ها حکومتی از خود ندارند و ناچارند به حقوق ]انسانی[ انس زمانی کهشد که  معلومحکومت ها باشد، اما 
                                                           
1The Origins of Totalitarianism 
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خود روی آورند، دیگر مرجعی نیست که از آنان حمایت کند و هیچ نهادی راغب به ضمانت این حقوق 

"نیست.
0

(Arendt, 1985: 191-2) برخورداری از خودمختاری  (141میلر )همان:  شاید به همین دلیل است که

ز ، به زعم وی همه اجتماعات سیاسی باید ای عدالت جهانی می داند هسیاسی برای مردمان را در هر جایی الزم

دفاع وی از خودمختاری سیاسی بدین جهت به مسئله ی عدالت مربوط می .حقوق خودگردانی بهره مند باشند

شود که او در استداللش علیه جهان وطن گرایی سیاسی، تاکید می کند که برای بسیاری از گروه ها اهمیت 

فراوان دارد که امکان داشته باشند تا سنت های فرهنگی خود را به طور سیاسی نمایش دهند، و این امر تنها 

به نظر مک اینتایر نیز، (144: هنگامی شدنی است که آن ها از خودمختاری سیاسی بهره مند باشند )همان

تقاضاهای خاص گرایانه میهن پرستی کمتر از درخواست های جهان گرایانه عدالت عقالنی نیست. )به نقل از 

به طور و مک اینتایر همانند دیوید میلربسیاری از اندیشمندان، حال اگر سیاسی  در فلسفه( 13۱: 1311گاتمن، 

که بحث بر سر عدالت با هویت های ملی و  ش فرض را اساس قرار داده انداین پیصریح هم بیان نکرده باشند، 

ملت -مسئله تنوع فرهنگی مرتبط است و دقیقا به همین دلیل است که تقسیم بندی جهان مدرن به جهان دولت

حال با توجه به این نکته که حفظ فرهنگ های ها، به عنوان یک پیش فرض مورد قبول واقع شده است.

آیا دولت های لیبرال دموکرات می تواند ادعای آن را داشته برای آزادی های فردی امری اساسی است، اجتماعی 

هب جدا شد، به همین شیوه نیز دولت از فرهنگ ذباشند که همچنان که طی فرایند سکوالریزه کردن، دولت از م

ه حقوق شهروندی عمومی برای قوم یا ملت خاصی جدا شده  و بی طرف است؟ بسیاری از لیبرال ها معتقدند ک

عالقه مردم به عضویت در فرهنگ خودشان و حفظ آن کافی است. به نظر طرفداران جدایی دولت از قومیت، 

حقوق جهانشمول فردی با تفاوت های فرهنگی همخوانی دارد و نیازی به حمایت دولت از فرهنگ گروه های 

به نظر کیملیکا جدایی کامل دولت از قومیت رف باشد. امااقلیت وجود ندارد و دولت باید در این زمینه بی ط

"جدایی کامل دولت از قومیت"افسانه ای بیش نیست، او درباره ایده 
 :چنین است1

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

بی معنی است. چرا که تصمیمات  "چشم پوشی حساب شده" پاسخگویی به تفاوت های فرهنگی بر اساس

یری شامل به ذدولت در مورد زبان، مرزهای داخلی، تعطیالت عمومی، و نمادهای هرکشور به طور اجتناب ناپ

رسمیت شناختن، وفق دادن، و حمایت کردن نیازها و هویت های گروه های ملی و قومی خاصی است. دولت 

                                                           
1

بیستم نوشته ی مایکل. ایچ. لسناف که توسط خشایار دیهیمی  ترجمه شده است، گرفته ام. جهت نقل این ترجمه را  دقیقا از کتاب فیلسوفان قرن 

 22قول ترجمه وی را مناسب تر دیدم.ص 
2strict separation of state and ethnicity 
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می دهد، و بنابراین به ضرر فرهنگ های دیگر  ای فرهنگی مشخصی را ترویجهویت هیری ذبه طور اجتناب ناپ

 .(Ibid: 108)است 

در جوامع چندفرهنگی دولت ضرورتا از فرهنگ های خاصی حمایت می کند اما این کار برای دیگر فرهنگ ها 

باشند. این امر مسئله عدالت مضر است. برای مثال، در جامعه چندزبانی تمام زبانها نمی توانند زبان رسمی 

نسبت به اقلیتها را مطرح می کند. لیبرال ها به انتخاب فردی ارزش می نهند اما انتخابهای افراد در متن فرهنگی 

خاصی صورت می گیرد. لذا لیبرال ها باید از فرهنگهای که اساس و پایه را برای انتخابهای فردی فراهم می 

خاص و فقط با شناسایی حقوق گروههاست که می توان از فرهنگ ها  نمایند حمایت کنند. تحت شرایط

 (144: 1314حمایت کرد) کیملیکا به نقل از فریمن، 

به دلیل کاستی های موجود در حقوق بشر، این حقوق جهانشمول نیز نتوانسته است در این زمینه خیلی موثر 

کن است که بی عدالتی های مشخصی را ناکافی است، و مم 1گیفرهن-حقوق بشر برای عدالت قومیباشد، 

 تشدید کند، و از این رو...استانداردهای حقوق بشر باید با حقوق مختلفی از حقوق اقلیت ها تکمیل شود

(Kymlicka, 1998). کیملیکا حقوق اقلیت را بخشی از حقوق بشر نمی داند، زیرا اصول حقوق بشر نمی توانند

دموکرات،  –بعضی از مهم ترین مشکالت بوجود آمده به دست اقلیتها را حل کنند. حتی در جوامع لیبرال 

رت اکثریت اعضای اقلیتهای فرهنگی ممکن است از محرومیتهای غیر منصفانه ای رنج ببرند که در نتیجه قد

پیش می آید بدون اینکه حقوق بشر نقض شده باشد. مشکل مفهوم حقوق بشر این نیست که این مفهوم پاسخ 

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

چنین مسائلی را به تصمیمات اکثریت منوط سیاستی درباره زبان یک جامعه باید اتخاذ کرد. اصول حقوق بشر 

می کنند و این امر ممکن است موجبات آسیب پذیری اقلیت در برابر بی عدالتی اکثریت را فراهم سازد.)فریمن، 

( حقوق بشر ممکن است حتی باعث بی عدالتی بدتری شود. مثال ممکن است حق آزادی رای 111-114: 1314

به زادگاه سنتی اقلیت و شکست دادن آنها و تضعیف فرهنگشان را برای دادن و جابه جا شدن امکان کوچ 

اکثریت فراهم بیاورد. اقلیت برای حفاظت خود از این نوع سرکوب ممکن است نیازمند حق جمعی مالکیت 

سرزمین خود و استفاده از زبان خود باشد و به تبع آن باید حق آزادی جابه جا شدن و رای دادن اکثریت محدود 

دموکرات مدعی حق  –د. چنین حقوق جمعی ای اساسا با حقوق بشر ناسازگار نیستند، زیرا دولت لیبرال شو

نظم بخشی به مهاجرت، استفاده از زمین و سیاست زبانی است و چنین مطالباتی معموال نقض حقوق بشر 
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ملتهاست، لذا  –ولت محسوب نمی شود از آنجا که حقوق جمعی اقلیتها مشابه با حقوق جمعی پذیرفته شده د

به نظر او (Kymlicka, 2001, 69-90 .)این حقوق نیز می بایست در معرض همان شرایط حقوق بشری باشند

افزودن حقوق اقلیت ها به حقوق بشر سنتی، هم الزامی است هم مشروع و هم غیر قابل اجتناب. بنابر این اگر 

رار دهیم، حقوق شهروندی باید هم حقوق عمومی، که بخواهیم عدالت را در یک جامعه چند فرهنگی مد نظر ق

به حق افراد فارغ از وابستگی های گروهی اجتماعی آنان اشاره دارد و هم برخی حقوق گروهی افراد را در بر 

فرهنگ های اقلیت در دولت هایی که دارای گوناگونی فرهنگی هستند، نیازمند محافظت در برابر تصمیم بگیرد. 

کیملیکا بدین شیوه از کمال گرایی غیر مستقیم سخن می گوید قتصادی فرهنگ اکثریت هستند.های سیاسی یا ا

که فقط بی طرفی حکومت را مجاز می شمارد و در نتیجه بر این باور است که حکومت لیبرال باید خیر فرهنگی 

لیبرال معاصر متوجه  نظریه پردازان .(33: 131۱را به عنوان یک خیر اساسی مورد مالحظه قرار دهد ) بهشتی،

اشکاالتی در بی طرفی دولت در مقابل تنوع فرهنگی شده اند اما به نظر آنها این مسئله آنقدر اهمیت پیدا نکرده 

است که به خاطر آن بتوان اصل بی طرفی دولت را که یکی از ارزش های اساسی لیبرالیسم معاصر است، کنار 

این  ن باشیم کهباید درباره ی نابرابری های اعضای فرهنگی نگرازمانی می گویند ما  1و دورکین 1راولزارند. ذبگ

از دیدگاه آلن .(Quted in Kymlicka, 1995: 109)باشد یعنی ناشی از تولد ،تصادفیو  عمیق و فراگیر نابرابری

3پاتن
از دیدگاه دورکین نیز هر نظریه  (1333)پاتن،  "به شمار می آیدلیبرال  ای ایده برابری در ذات خود ایده"

 :Kymlicka, 2002) همان برابری است غاییاست که این ارزش  غاییسیاسی قابل قبولی دارای یک ارزش 

در اینجا منظور از برابری نه توزیع برابر درآمدها بلکه منظور ایده برابری در نظریه سیاسی است که بر اساس (3

و دورکین  راولزر با این نظریه برابری طلبانه کیملیکا از این نظرفتار شود.  برابر م به طوراین ایده باید با همه مرد

خود نیز در دفاع از حقوق گروهی معتقد است که به این دلیل که هویت فرهنگی شخص به  موافق است و

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

عضویت (Kymlicka, 1989: 190)رمانهایشان می باشدآمحصول شرایط یا اقدامات خودشان و نه انتخاب ها یا 

و  راولزکیملیکا نظریه در یک گروه فرهنگی امری ناشی از تولد است که دقیقا تصادفی و غیر انتخابی است. 

این است که نشان دهد نظریه پردازان لیبرالی  ویهدف دورکین را در حوزه فرهنگ ناقص و ناکافی می داند. 

، زندگی فردیفرهنگ رابه عنوان خیر اولیه در شکل گیری  لد دورکین اساسا اهمیتو رونا راولزهمچون جان 

یک جنبه ی دیگر عدالت بین فرهنگ های مختلف مسئله پایبندی به (Jeremy, 1995: 105)دست کم گرفته اند.
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ها باید پایبند معاهداتی باشند که با گروه های اقلیت بسته اند، فلسفه سیاسی معاصر معاهدات تاریخی است، دولت

، وظیفه اخالقی احترام به راولزی برای گفتن ندارد، برای مثال درباره ی وضعیت اخالقی این معاهدات حرف

یک کشور  معاهدات بین کشورها را به رسمیت می شناسد. اما او درباره ی معاهدات بین ملت های درون

طبق نظر بسیاری از مفسران، سوال اصلی در ارزیابی حقوق اقلیت ها این (. Ibid: 118)سخنی به میان نمی آورد

"به رسمیت شناختن"  است که آیا اصل
یرفت یا نه. در حالت کلی ذباید پسیاسی یا تفاوتهای گروهی را   1

در حالیکه مدافعان اجتماع و تمایز اصوال از این طرفداران فردگرایی و جهان گرایی مخالف چنین اصلی هستند، 

 :اصل حمایت می کنند. اما، به زعم کیملیکا

همه ی نظریه های سیاسی باید بر به رسمیت شناختن و شناسایی فرم های مشخصی از تفاوت های گروهی 

سیاست زبانی،  موافقت کرده و اجتماع های فرهنگی خاص را حمایت کنند. در هر نظریه ای که با مقوله های

یر است. او بر این ذتعطیالت عمومی، مرزهای سیاسی و قوانین مهاجرت  مواجه باشد، این مسئله اجتناب ناپ

برای توسعه نظریه عدالت، ما باید برای دسترسی به مردم به فرهنگ هایشان راه چاره ای بیابیم  باور است که،

خواهان آن باشند و هر مفهوم خاصی از خوبی را درون  چرا که فرهنگ آن چیزی است که انتظار می رود مردم

 .(Ibid: 86)آن می یابند و درک می کنند

 لیبرال نسبت به فرهنگ بی طرفی دولت-1-2-4

ه این است که بی اگر یک نکته وجود داشته باشد که منتقدان لیبرالیسم اغلب بر روی آن توافق نظر دارند، آن نکت

بسیاریاز لیبرال های معاصر از  (1۱۱3به نظر پاتن ) غیرجذاب و شاید بی ربط است.یک دکترین طرفی لیبرال 

مسئله واقعی که در رابطه با بی طرفی نگرانی ایجاد می کند به باور کیملیکا ایده بی طرفی حمایت نمی کنند.

ی به توسعه، درباره بی طرفی دولت ناسازگار با تشخیص اهمیت جهان اجتماع راولزفردگرایی نیست: اصرار 

گفت و گو، و پی گیری ارزش های فردی نیست، معموال لیبرال ها را متهم می کنند به اینکه قادر به تشخیص 

لیبرال هاظاهرافکر می کنند کهجامعهمبتنی این نیستند که مردم به طور طبیعی موجوداتی اجتماعی هستند. 

یکدستگاه دولتیاجباری برای نگه داریمردم اجتماعی با هم درجامعهمورد نیاز  و برقرارداد اجتماعیمصنوعی،

برعکس لیبرال های واقعی معتقد است که مردم به طور طبیعی روابط  اما یک احساسی وجود دارد که است.
                                                           

Recognition1 شناسایی استفاده می شود، لیکن به نظر نمی رسد این واژه ترجمه مناسبی در ترجمه های فارسی معموال از معادل

و کاملی باشد، چرا که نوعی شناسایی رسمی و قانونی در این واژه مد نظر است نه این که فقط مسئله نوعی احترام به گروه خاصی 

 باشد.
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پی  اجتماعی و انجمن هایی را تشکیل می دهند و از طریق پیویستن به این روابط و انجمن ها قادر به درک و

گیری امر خیر می شوند. نیازی نیست که دولت زمینه اجتماعی را فراهم کند و این کار منجر به تحریف پروسه 

کل (133 :1995)به نظر وی(Kymlciak, 2007)طبیعی گفت و گوهای جمعی و  و توسعه فرهنگی می شود 

بین دولت ها و ملت ها  بی ربط است، و بازتابی از درک سطحی از روابط "چشم پوشی حساب شده"ایده 

است. در حوزه های زبان های رسمی، مرزهای سیاسی، و تقسیم قدرت، هیچ راهی برای اجتناب از حمایت از 

، یا تصمیم گیری درباره اینکه کدام یک از گروه ها اکثریت را در واحدهای سیاسی اجتماعیاین یا آن فرهنگ 

وثر بر فرهنگ، در مورد تصمیم گیری درباره زبان، آموزش و ای تشکیل خواهند داد که این اکثریت تصمیمات م

وی معتقد است که ملت سازی فرایندی است در دست یک دولت مهاجرت را در کنترل خود خواهد داشت. 

در واقع کیملیکا و دیگر (114: 1314خاص)قوام و برزگر، 1لیبرال برای تقویت برتری یک فرهنگ اجتماعی

چندگانگی فرهنگی معتقدند که قوانین ضد تبعیض نژادی نمی توانند با اعضای گروه های نظریه پردازان لیبرال 

اقلیت به عنوان افراد برابر با گروه های اکثریت رفتار کنند؛ به این دلیل که دولت ها نمی توانند نسبت به فرهنگ 

سمی دین اجتناب کنند؛ اما خنثی باشند. اگر چه دولت ها ممکن است تبعیض نژادی را منع کرده و از اعالم ر

 ,Kymlicka نمی توانند از اعالم رسمی یک زبان برای مدارس عمومی یا دیگر خدمات دولتی اجتناب کند.)

1995: 111) 

بنابراین به نظر می رسد کیملیکا از بی طرفی دولت در رابطه با امر خیر دفاع می کند، او مخالف کمال گرایی 

طرفی با درکی که مخالفان لیبرالیسم از آن دارند متفاوت است و به نظر او دولت  سیاسی است، اما درک او از بی

را جهت پی گیری امر خوب از طرف افراد، فراهم کند ولی دولت حق مداخله در  باید زمینه اجتماعی الزم

ایت می کند. از نوعی کمال گرایی غیر مستقیم حم1عبیر هورکاتشخیص امر خوب و بد را ندارد. بنابراین او به ت

پس فرهنگ های ملی نیازمند دولتی برای حدی از مداخله دولت در جهت حفظ فرهنگ ضروری است.در واقع 

امل اغلب بعدی اساسا عمومی دارند، و شعناصر سازنده فرهنگ ملی،  ، به نظر دیوید میلرحمایت از آنها هستند

به باور رونالد (31: 1313)میلر،  سیاسی استش وابسته به عمل های جامعه ای می شود که موجودیتویژگی 

حکومت نسبت به فرهنگی که مردم در آن به انتخاب می پردازند مسئول و متعهد است )بهشتی نیز دورکین 

طبق د، بدون هیچ حمایت دولتی از مقوله فرهنگ، فرهنگ ها دچار فرسایش می شون. (111: 131۱حسینی، 

به طور ،شان می باشد"اجتماعیفرهنگ های "افراد به شدت وابسته به ردی استدالل کیملیکا آزادی و استقالل ف
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اگر  رابطه مستقیمی وجود دارد.  نیز کلی لیبرال های ناسیونالیست ادعا می کنند که بین هویت ملی و عزت نفس

دلیل  با رابطهمیلر در . پیدا کرده و یا از بین بروند اعضای عضو به شدت آسیب می بینند فرسایشاین فرهنگ ها 

 می نویسد: چنین ضرورت مداخله دولت

فرهنگ های ملی بدون قصد قبلی فروپاشند و تنها روش جلوگیری از آن استفاده از قدرت دولت برای حمایت 

از ابعادی است، که به نظر می رسد مهم هستند. اغلب این کار به واسطه انگیزش ها صورت می گیرد تا اجبار. 

توان انگیزه حفظ پرچین هایشان را داد؛ صنعت فیلم سازی داخلی می تواند جدا از درآمد به کشاورزان می 

سینمایی، یارانه داشته باشد؛ آثار مهم هنری می تواند برای موزه های ملی خریداری گردد و کارهایی مانند این. 

د که ممکن است در نقش دولت نباید تحمیل برخی تعاریف از پیش تعیین شده فرهنگ ملی بر افرادی باش

مقابل آن مقاومت به خرج دهند بلکه باید فضایی فراهم شود که فرهنگ بتواند به طور خودجوش توسعه یابد نه 

 (31: 1313)میلر، رانه برخی افراد خاص فرسوده گردد اینکه توسط اقدامات سودجویانه و سودگ

 یسمتساهل و خودمختاری به مثابه دو ارزش بنیادی در لیبرال-1-2-5

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

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

می دهند، فرهنگ گروه های اقلیت همیشه امکان دارد  مقابل لیبرال هایی وجود دارند که اولویت را به خودمختاری

که حاوی مولفه ها و عناصر غیر لیبرالی باشد، اینکه چگونه دو فرهنگ و یا دو کشور باید تفاوتهایشان در اصول 

 بنیادی را با هم حل کنند، مسئله بسیار بغرنجی است و این سوال مطرح است که آیا لیبرال ها این حق را دارند که در

چنین مورادی به استفاده از زور متوسل شوند. اینکه تساهل باید در چه حدی باشد و مرزهای تساهل چگونه باید 

پوپر تساهل نسبت به نامتساهالن را روا نمی ترسیم شود، یک دغدغه اصلی بین اندیشمندان لیبرال  است. برای نمونه 

ام، مغایر با اصل تساهل نمی تساهل را، به عنوان آخرین اقد دارد و به منظور پاسداری از جامعه باز سرکوب مخالفان

تساهل  مدافعاندر دموکراسی های غربی تساهل عبارت از ایده آزادی وجدان فردی است. (61: 6831 )بشیریه،بیند

اصلتساهلرا ، لیبرال ها به سادگی این راولزاغلب دیدگاهشان این استکه لیبرالیسم با تساهل مذهبی ظهور کرد، به باور 

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

از بی طرفی کامل دولت لیبرال به نسبت فرهنگ ها دفاع  راولز، از این رو(Kymlicka and Alamgor: 2000)دادند

و  6ابطه ای میان تساهل افراد و آزادی عمل فردیمی کنند. اما کیملیکا در بحث تساهل هدف اصلی اش ایجاد ر
                                                           
1autonomy 
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از آن  راولزدو نوع مدل تساهل وجود دارد، مدل اول همانی است که  یحفاظت و ارج نهادن آن است. به نظر و

به سادگی اصل تساهل را با ایده آزادی  راولزحمایت می کند، ، که در آن تاکید تنها بر آزادی وجدان فردی است. 

( اما مدل دوم عمدتا بیش از آنکه بر آزادی فردی متکی باشد، 601: 6838یکی می داند )کیملیکا،وجدان فردی 

مبتنی بر حقوق گروهی است. در این مدل گروهی کلیسا و دولت ارتباط نزدیکی با هم دارند. هر جامعه مذهبی از 

کیملیکا در  بررسی جالب  (601موقعیتی رسمی و میزان زیادی از حق خودگردانی برخوردار می شود)همان: 

در امپراتوری عثمانی به نوعی از تساهل مذهبی غیر لیبرالی اشاره می کند. به باور او  "سیستم ملت"تاریخی در مورد 

اهل تساهل نیست. تساهل غیر لیبرالی نیز وجود دارد و نمونه  باشد، نمی توان مدعی شد که هر فرهنگ غیر لیبرالی

سیستم های غیر لیبرال تا به امروز وجود داشته اند، بنابراین گفتن اینکه لیبرال ها به تساهل های زیادی از تساهل در 

لیبرال ها به  ویباور دارند کافی نیست، سوال این است که لیبرال ها به کدام نوع از مفهوم تساهل باور دارند؟ به زعم 

فرم های دیگری از تساهل مذهبی غیرلیبرال وجود  در حالیکه، یک نوع مفهوم خاصی از تساهل باور داشته اند.

دارند. اینها بر اساس این ایده پایه گذاری شده اند که هر اجتماعی در سازماندهی خود چنان که خود مناسب 

تشخیص می دهد، آزاد است که مرزهای تساهل خود را تعیین کند حتی اگر این مرزها غیرلیبرالی نیز باشند، در 

را برای یکدیگر به 6خودحکومتینی برای نمونه، مسلمان ها، مسیحی ها و یهودی ها واحدهای سیستم ملت عثما

. بنابراین باید خاص خود را به اعضایش تحمیل کند رسمیت شناخته بودند، و هر واحد حق داشت که قوانین مذهبی

یک  سیستم ملت بر آن حاکم بود، ای را که تساهل لیبرالی را از تساهل غیرلیبرالی تشخیص داد.نمی توان این جامعه

جامعه لیبرال دانست.  در سیستم ملت، اعضای جامعه ارتدوکس یونانی، یهودیان و ارمنی ها، در تمام مسایل زندگی 

آزاد بودند و حاکمان اسالمی با آنان متساهالنه رفتار می کردند. تمامی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان به عنوان 

ا ملت( در داخل امپراتوری به رسمیت شناخته شده بودند. این دو مدل تفاوت های زیادی با واحدهای خودگردان )ی

هم دارند. مهم ترین تفاوت آنها در این است که مدل حقوق گروهی نیازی به شناسایی اصل آزادی فردی ندارد. 

ع از مدل دوم نیست. دفامی گوید: هدف من  رابطه با تفکیک این دو مدل از تساهل ( در601: 6838کیملیکا)

معتقدم که سیستم لیبرال آزادی فردی پاسخ مناسب تری برای کثرت گرایی است. هدف من  راولزبرعکس، همانند 

                                                           

self-governing1 در ترجمه های فارسی برای این واژه، معادل هایی همچون خودمختاری و خودگردانی دیده می شوند، به نظر

می رسد، که خودمختاری باعث ایجاد ابهام می شود زیرا مفهوم خودمختاری )که یک ارزش اساسی در بین لیبرال ها است( در 

ردانی نیز معنای آنرا تقلیل می دهد چرا که مفهومی مدیریتی بدان می معنای آزادی عمل و خودآیینی نیز کاربرد دارد. واژه خودگ

، حاکی از حکومت کردن کامل بر خود که یک قدم با جدایی فاصله دارد و کیملیکا همین مفهوم را خود حکومتیبخشد، حال آنکه 

 مد نظر دارد.
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شناسایی دالیل لیبرال ها در دفاع از پایبندی با آزادی فردی است. سیستم های حقوق گروهی اغلب به دنبال محدود 

در واقع سیستم ملت به علت آنکه حقوق  ،1مادی هستند. مانند تالش آمیش هاسازی یا منع تبلیغات مذهبی و یا عقاید 

مدنی را محدود می کند، با ناتوان ساختن افراد برای ارزیابی عقالنی ارزش اهداف موجود و در نتیجه تجدید نظر در 

ن باور است که، ما در بر ای (11-641: 6831) آنها به یک منفعت اساسی افراد لطمه وارد می کند. جان استوارت میل

کیملیکا این ادعای میل را ادعای  هداف موجود خود نفعی اساسی داریم.داشتن توانایی ارزیابی و بازبینی عقالنی ا

زیر سوال بردن یا  ملت بسیاری از لیبرال ها به دلیل اینکه این سیستمبرای حقوق مدنی می نامد.  "دی عملآزا"

سیستم مخالفت می کنند. به این قاید مذهبی خویش ناممکن یا دشوار می سازد، با تجدید نظر آزادانه اعضا را در ع

نظر میل و دیگر لیبرال ها، ادعای اساسی در دفاع از حقوق مدنی کمک می کنند تا انسانها بتوانند درباره آداب و 

همانند میل از آزادی  لزراو( 664: 6838)کیملیکا، معه قضاوت آگاهانه ای انجام دهند رسوم به ارث رسیده در جا

برخی از جماعت  اما (661د)همان: عمال این قدرت اخالقی دفاع می کنهای مدنی به علت کمک آنها به فهم و ا

خود مستقل باشیم، به نظر اندیشمند جامعه  گرایان این مسئله را رد می کنند که ما می توانیم از برخی از اهداف غایی

سازنده ای هستند به طوری که به هویت ما معنی می بخشند. به نظر  غایی اهداف اهداف گرا، مایکل سندل، برخی

برای اینکه این اهداف می گویند که  ;وی، بی معنی است که بگوییم اهداف غایی من ارزش اطاعت نداشته باشند

مدعی است که افراد خود را مجبور و قید به تعقیب مجموعه خاصی از منافع  راولزمن چه کسی هستم. در حالی که 

مدل لیبرال مبتنی بر آزادی فردی و مدل جماعت گفت ( می توان 661-661اساسی در هر زمان فرضی باشد )همان: 

وی هر سیستم  مدل لیبرال را تایید می کند و نظریه عدالت راولزگرایی مبتنی بر حقوق گروهی است. بنابراین مدل 

 ;کیملیکا می گوید حقوق گروهی را که آزادی وجدان را محدود سازد، رد می کند. با این حال

در آخرین اثرش می خواهد از ادعای عمل که به نظرش فرقه گرا و نسبت به دیدگاه های  راولزبه زعم کیملیکا،

ترک هر گونه لیبرالیسم متکی بر ایده  لزراواقلیت های قومی و مذهبی خاص بی تفاوت است، طفره برود. راه حل 

است و در عوض مفهوم سیاسی شخص را به عنوان موجودی آزاد و برابر پیشنهاد می -مانند آزادی عمل-آل جامع

، این استراتژی کاربرد ندارد. در واقع، به زعم او این تئوری به ما نمی گوید که چرا دولت منکند. اما به ادعای 

نسبت به خواسته های اقلیت های غیر لیبرال نظر مثبتی داشته باشد، باید اولویت را به حقوق مدنی  لیبرال بدون اینکه

که پاسخ درست تر، تداوم دفاع از لیبرالیسم جامع و شرط اذعان به وجود محدودیت های توان ما  ممعتقد منبدهد. 

دیدمان ( 681-681: 6838کرده اند.)کیملیکا، در اجرا و تحمیل اصول لیبرالی بر گروههایی است که آنها را تایید ن

در بنیان نهادن کثریت گرایی بر ارزش آزادی عمل فردی، متفاوت است، به نظر کیملیکا اصل  راولزکیملیکا و 

حمایت از تساهل عمدتا بر اساس ایده آزادی  راولزآزادی عمل برای دفاع از آزادی فردی الزم است؛ اما به نظر 
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( به نظر کیملیکا اصول 64١)هابرتال: ی بسیار مضیق از زندگی خوب گره می زند ا با مفهومعمل کثرت گرایی ر

، مفهوم لیبرالی حقوق اقلیت ها  لیبرال دو محدودیت بنیادی را بر حقوق اقلیت ها تحمیل می کند، اول اینکه

گ اقلیت خواستار که در آن فرهن -را توجیه نخواهد کرد)مگر در موارد افراطی( "محدودیت های درونی"

 "محافظت های بیرونی"محدودکردن آزادی های اساسی سیاسی یا مدنی اعضایش باشد... دوما: اصول لیبرال با 

بزرگتر می شود  بیشتر همنواست، که منجر به کاهش آسیب پذیری اقلیت ها در مقابل تصمیم های جامعه

(Kymlicaka, 1995: 152)  ازبنابراین تساهل لیبرالی به تمامی تقاضاهای اقلیت ها متعهد نیست و باید این تقاضاها 

فیلتر محدودیت های درونی بگذرند، پاالیش کردن این تقاضاها باید بر اساس حفظ آزادی های اساسی سیاسی و 

تجدید نظر در سنت های مدنی افراد باشد، خودمختاری افراد باید حفظ شود، اعضای گروه اقلیت باید امکان 

فرهنگی خود را داشته باشند و حق انتخاب از بین میراث فرهنگی خود را داشته باشند، ممکن است عضوی برخی از 

در حالتی که فرهنگ گروه اقلیت غیر لیبرالی باشد، در اما سنت ها را بخواهد حفظ کند و برخی دیگر را دور بندازد.

برال باید با اعضای اقلیت ها گفت و گو کنند، و راهی را برای همزیستی بیابند. این موارد،اعضای گروه اکثریت لی

لیبرال ها به خودی خود هیچ حقی ندارند که نگرش های خود را به اقلیت های ملی غیر لیبرال تحمیل کنند. اما آنها 

ای ملی باید بر اساس گفت این حق و مسئولیت را دارند که در واقع دیدگاهشان را مشخص کنند. روابط بین گروه ه

 :Kymlicka, 1995)و گو مشخص شود...گام اول نباید مداخله باشد، بلکه در گام اول باید با دیالوگ شروع کرد

فرهنگ "به عنوان یک قاعده کلی، کیملیکا بر آن است که، لیبرال ها نباید مانع از جوامع غیرلیبرال بشوند که  (171

باید لیبرالی شدن را در این فرهنگ ها ارتقا دهند،  حتی هنگامی که رهبران   ،بلکهخودشان را حفظ کنند "اجتماعی

اقلیت با لیبرالیسم خصومت می ورزند. مهم است که زمینه ی سیاسی را در نظر بگیریم. این رهبران ممکن است به 

و یا دیگر محافظت  شانا خودحکومتیطور ساده ای به این واقعیت واکنش نشان می دهند که لیبرال ها در مقابل 

، این است که ملت های خودحکومتیو در بیشتر موارد هدف از (Ibid: 171)های بیرونی اشان، مقاومت می کنند.

 (Ibid: 104)ر اساس مبناهای برابر تعامل کنندکوچکتر بتوانند با ملت های بزرگتر ب

بسیاری از فرهنگ های بومی بر اساس این ایده که، یکی می تواند بر دیگری آقایی کند، انزجار عمیقی از خود 

نمایش می دهند. در حالیکه بعضی از اقلیت های ملی غیرلیبرال هستند، گروه های اکثریتی وجود دارند که فرهنگ 

ر واقع، بعضی از اقلیت های ملی در آفریقا و ملت های همگونی هم دارند، )د-های غیرلیبرالی دارند که دولت

باید زمینه سیاسی این مسئله را در نظر  (Ibid: 171)اروپای شرقی خیلی از فرهنگ های اکثریت لیبرال تر هستند( 

گرفت، بیشتر اوقات مقاومت رهبران گروه اقلیت برای کسب محافظت های بیرونی است و ادعای خودمختاری و 

است، نه اینکه الزاما خصومتی با فرهنگ لیبرالی داشته باشند. حال به سوال اول بر می گردیم حق حاکمیت بر خود 
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 عالوه بر این( 688: 6838که دولت لیبرال چگونه باید با اقلیت های غیر لیبرال برخورد کند؟ به نظر کیملیکا)

ده اقلیتها معموال مورد تبعیض واقع شبا وجودی که (متذکر می شود، 83-86: 6834) فیلیپ پرل موترهمچنانکه 

ه اقلیت و اکثریت در ارتکاب تبعیض یکسان اگنن رفتار تبعیض آمیزی داشته باشند...اند خود می توانند به دیگرا

اید دو ب.نیست زیرا اکثریت همواره با استفاده از قدرت حاکم مخربتر بوده و حقوق بیشتری را پایمال کرده است

مطرح می کند، تحت چه شرایطی اقلیت های  راولزتفکیک کرد یک سوال همانی است که نوع سوال را از هم 

مذهبی و قومی با اصول لیبرال سازگاری دارند؟ دوم اینکه آیا باید خود را بر جوامعی که اصول لیبرالی را قبول 

لیبرال مبتنی بر ارزش ندارند، تحمیل کنند؟ در خصوص سوال اول کیملیکا بر آن است که قابل دفاع ترین تئوری 

عمل آزاد است و هر شکلی از حقوق گروهی که حقوق مدنی اعضای گروه را محدود کند با اصول آزادی و 

برابری سازگار نیست، اما این بدان معنی نیست که لیبرال ها می توانند این اصول را به گروههایی که آنها را قبول 

لی با حقوق الیبرالی را شناسایی کنیم، باید بدانیم که چه مفهوم لیبر اهلکنند، در مرحله اول باید تسندارند تحمیل 

اقلیت ها سازگاری دارد، آن وقت می توانیم بفهمیم که آن مفهوم چقدر با خواسته های یک اقلیت قومی، ملی یا 

ه مداخله در این گاه با مسئلنمیزان اختالف و ناسازگاری بشویم آمذهبی خاص مطابقت دارد، اگر قادر به شناسایی 

جهت پیشبرد ایده آلهای لیبرالی مواجه خواهیم شد. امر مداخله، به عوامل زیادی مانند شدت نقض حقوق در  مورد

اجتماع اقلیت، میزان اجماع بر سر مشروعیت محدودسازی حقوق فردی، توان اعضای گروه مخالف برای ترک 

گی خواهد داشت ماع اقلیت...ماهیت مداخله پیشنهادی و...بستگروه بنا به میل خود، وجود توافقات تاریخی با اجت

حق دارد که نگران اقلیت های قومی و مذهبی باشد که ارزش  راولزبه نظر کیملیکا، ( 688-684: 6838)کیملیکا، 

زادی جامع مبتنی بر آآزادی عمل را رد می کنند، ولی پاسخ وی گمراه کننده است...پاسخ مناسبتر دفاع از لیبرالیسم 

عمل را به عنوان یک ارزش کلی ادامه می دهد، اما در مورد تحمیل نهادهای سیاسی لیبرال بر اقلیت های غیر لیبرال 

(در نهایت می پذیرد که اگر دو گروه ملی اصول 168 :1995به همین دلیل کیملیکا )(  681باید محتاط بود.)همان: 

اصول یکدیگر نبودند، باید این دو گروه ملی به مبانی دیگری برای نداشتند و تشویق آنها به پذیرش  بنیادی توافقی

 .(modus vivendi)"توافق موقت"همزیستی تکیه کنند؛ مانند یک 

 اقلیت های قومی اقلیت های ملی باتفاوت -1-2-6

قومی که کیملیکا خیلی بر آن تاکید دارد از طرف نظریه پردازان سیاسی  اقلیت هایتمایز بین اقلیت های ملی و 

زیرا به نظر وی اکثر نظریه پردازان، اقلیت های ملی را پدیده ای متعلق به دوران  دیگر نادیده گرفته شده است،

توجه ز تمای به اینکه  معاصری یکی از محدود نظریه پرداهای(22-20 :1995)وی به زعم  گذشته می دانند.
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این موضوع به "جهان قدیم"جهان جدید و "که با تمایز قائل شدن بین  تنوع قومی است،مایکل والزرکرده،

از طرف والزر با خطر  "مییجهان قد"و  "جهان جدید"سخن گفتن از تنوع  اوکه البته به نظر ، پرداخته است

چنانچه پیشتر نیز اشاره و والزر نیز در نهایت در همین دامگرفتار آمده است.  ساده سازی شدیدی روبروست

به کار می برد وتوجه او بر روی نوعی از  اصطالح فرهنگ )و چندفرهنگی( را در معنای متفاوتی شد،

چندفرهنگ گرایی از .(Kymlicka, 1995: 18)چندفرهنگ گرایی است که ناشی از تفاوتهای قومی و ملی است 

منظر کیملیکا با دیگر تعریف ها از چندفرهنگ گرایی متفاوت است. به نظر او این اصطالح چندفرهنگی 

استفاده کند.  "چند قومی "و "چند ملیتی"اصطالح مبهمی است و به همین دلیل ترجیح می دهد تا از اصطالح 

از منظر او  بنابراینادف می داند.چنین امری ریشه در تعریف وی از فرهنگ دارد که فرهنگ را با قوم و ملت متر

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

جوامعی را با، فرهنگ و زبان و نهادهایشان، متمرکز در سرزمین مشخصی، شکل داده اند، و شکل گیری این 

این نوع از تنوع  (Kymlicka, 1998)در این سرزمین بوده استگروه ها قبل از شکل گیری دولت بزرگتر 

فرهنگی را در دولت های چندملتی شاهد هستیم، دولت چندملتی  دولتی است که، در آن بیش از یک ملت در 

تذکر می دهد  (1995:22)کیملیکا  یک محیط یا سرزمین مشترک با فرهنگ و زبان های متمایز زندگی می کنند.

بسیاری از دموکراسی (13-11 :1995)اوکه در تعریف اقلیت های ملی  از معیار  نژاد و تبار استفاده نمی کند.

 می داند. چندملتیوزلند را نی و فنالندسوئیس، بلژیک، ایاالت متحده امریکا، کانادا، ، از جمله های غربی را،

ق شدن یک جامعه فرهنگی دیگر از حلممکن است غیر ارادی باشد، مثل م ری دولت های چندملتیشکل گی

وری. و ممکن است ارادی باشد، و آن گذاری یک سرزمین از سوی یک امپراتطریق فتح، غلبه و یا از طریق وا

زمانی است که فرهنگ های مختلف به خاطر منافع مشترک به شکل دهی یک فدراسیون اقدام می کنند. اما در 

شکل  جدید تشکیل دولت های چندملتی اغلب غیر ارادی است و آن هنگامی است که مرزهای جهان عمل،

یک واقعیت چشم گیر در گرفتند و سرزمین ها و حکومت های خودگردان در داخل یک کشور قرار گرفتند. 

و میلتشان به  ملی به حفظ هویت متمایز خود، نهادهایشان،-تاریخ قرن بیستم تمایلی است که گروه های قومی

م ها به الیسود که، بعضی از ملت ها و ناسیونامانوئل کاستلز یادآور می شدارند.  1حکومت کردن بر خود

وضعیت دولت ملی مدرن دست نیافته اند )مثل اسکاتلند، کاتالونیا، کبک، کردستان، فلسطین(، اما آنها هویت 

خطه ای نیرومندی نشان می دهند، و برخی از آنها چندین قرن است که چنین هویتی را نشان داده اند -فرهنگی

                                                           
1self-government 
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موارد خیلی کمی در این قرن ، (44: 1311 جلد دوم مثابه یک ویژگی ملی بیان می کند )کاستلز، که خود را به

به طور  -وجود دارد که اقلیت های ملی که در آن گروه های ملی با یک گروه ملی بزرگتر مشترک باشند

داوطلبانه جذب جامعه بزرگتر  شده باشند. در آمریکای شمالی اغلب از این واقعیت چشم پوشی شده است، 

منبع دیگر kymlicka, 2001, III: 242) )جران از اقلیت های ملی نشده اند ازیرا آنها موفق به تشخیص مه

چندفرهنگ گرایی مهاجران هستند، از نظر او تمایز بین اقلیت های قومی و ملی خیلی مهم است، تفاوت گروه 

های قومی از گروه های ملی معموال در خانواده ها و انجمن ها مشخص می شود، گروه های قومی معموال 

تحت تاثیر نهادهای فرهنگ غالب هستند و سعی می کنند زبان گروه غالب را یاد بگیرند، حتی مسئله یادگیری 

بنابراین الگوی دولت یرش مهاجران است. ذزبان در کشورهایی مانند استرالیا و ایاالت متحده از پیش شرطهای پ

از کانادا به عنوان کشوری که ترکیبی از هر دو مدل  (17 :1995)کیملیکامربوط به مهاجران می باشد،  1چند قومی

ب نمی شوند و صاحب سرزمینی های قومی یک ملت محسواقلیت دملتی است یاد می کند. قومی و چنچند

 شکل گیری چندگونگی فرهنگی را بر مبنای دو الگوی کلی زیر است:بنابراین از منظر اونیستند. 

"اقلیتهای ملی"-1
چندفرهنگ گرایی اشاره دارد که از ترکیب و ادغام فرهنگ های  : این الگو به نوعی4

 خودمختار قبلی با یک سرزمین معین در یک دولت متمرکز تشکیل یافته است.

"گروه های قومی" -1
: این اصطالح به نوعی چندفرهنگ گرایی اشاره دارد که بر اثر مهاجرت افراد و خانواده 3

 (Kymlicka, 1995: 10 ).ها شکل گرفته است

(گروه هایی هستند که قبل از تشکیل دولت بزرگتری که در آن قرار 2001a: 23اقلیت های ملی، از نظر کیملیکا)

دارند، به طور کامل شکل گرفته و در نقش جوامعی در سرزمین تاریخی خودشان ]ظاهر شده اند. به نظر 

نداردکه سرکوب ملت سازی اقلیت را توجیه کند دموکرات وجود -کیملیکا هیچ بنیاد هنجاری در نظریه لیبرال

در حالیکه اجازه ملت سازی به اکثریت را بدهد. تاکید بر حق ملت سازی برای اقلیت ها ریشه در عدالت 

فرهنگی در نظریه کیملیکا دارد، از این منظر حق ملت سازی برای اقلیت ها بخشی حیاتی از عدالت -قومی

یژگی اصلی اقلیتهای ملی این است که آنها می خواهند تا هویت خودشان را به از منظر او وفرهنگی است.-قومی

عنوان جوامع متمایز، در کنار فرهنگ اکثریت حفظ کنند و یا به دنبال کسب استقالل و یا خودمختاری برای 

                                                           
1Polyethnic States 
2National minorities 
3Ethnic groups 
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آنها خواهان حفظ بقای خودشان به عنوان جوامع متمایز هستند...و ویژگی متمایز اقلیتهای قومی نیز این است که 

یرفته اند، اما در عین حال، ذادغام و ترکیب در درون جامعه بزرگتری هستند که عضویت کامل را در درون آن پ

در پی به رسمیت شناخته شدن بیشتر هویت قومی خویش هستند و می کوشند تا به نوعی همسازی فرهنگی 

ر را نمی توان در این است که گروه های مهاج تفاوت اصلی میان این دو گروه .(1343دست پیدا کنند )انصاری،

. این ]مسئله[ مهم است که کیملیکا گروه های ملی را بر اساس نژاد و تبار تعریف نمی کند، بلکه ملت نامید

 (Bromell, 2009: 124قومی است)-بیشتر طرفدار ناسیونالیسم لیبرال، پسا

این یکی از نقاط قوت کیملیکا این است که تالش کرده این تمایز را مفصل بندی کند... (1996)به نظر تیلور  

نید که در آنجا هر دوی این تمایز بی نهایت مهمی است، یک واقعیتی است که اگر شما در کشوری زندگی ک

 این جهش ]مفهومی[ در شما به وجود خواهد آمد .  ها به طور برجسته ای با هم موجود باشند،1زمینه

 تضمین مطالبات اقلیت ها-1-2-7

برای عملی کردن و تضمین حقوق اقلیتها در چهارچوب لیبرالیسم سه نوع از حقوق را می توان به نظر کیملیکا 

به ست، او تعریف کرد، و البته همچنان که پیشتر اشاره شد، حقوق جمعی اقلیتهای قومی و ملی متفاوت ا

نظریات موجود در رابطه با شهروندی چندفرهنگی انتقاد وارد کرده و معتقد است بیشتر نظریات شهروندی 

 در حالی که،چندفرهنگی به نگرانیهایشان در زمینه حس مشترک شهروندی در رابطه با مهاجران می پردازند، 

اقلیتهای ملی تاریخی است و نه  عمیق ترین چالش در همبستگی اجتماعی در اکثر کشورها مربوط به

 مهاجرانشان. این مسئله برای مثال در اسپانیا، بلژیک، کانادا و حتی در انگلستان صادق است

.(Kymlicka,2011) برای دفاع از حقوق اقلیتها سه نوع از حقوق جمعی را می  بر اساس دیدمان او، لیبرالیسم

تواند داشته باشد )و در کشورهای لیبرال در مواردی نیز این حقوق در نظر گرفته شده است(، بنابراین عالوه بر 

برخوردار شوند که در "شهروندی گروهی تمایزیافته"حقوق جامع شهروندی باید آن گروه های قومی و ملی از 

"تمایزیافتهشهروندی "فهوم شهروندی منجر به نوعی قالب م
 می شود. این سه نوع حقوق جمعی عبارتند از:1

: این حقوق از طریق تضمین برخی کرسی ها برای گروه های قومی و محلی 1حقوق نمایندگی گروهی ویژه-3

شود که  می حقوق نمایندگی ویژه باعثدر چهارچوب نهادهای مرکزی در سطح حکومتی اجرایی می شود. 

                                                           
1context 
2Differentiated Citizenship 
3Special group representation rights 
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اقلیت ملی یا قومی با داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای سیاسی جامعه بزرگتر، کمتر  در سایه تصمیماتی که 

 (Ibid: 37)برای کل کشور گرفته می شوند قرار گیرد و در این تصمیم ها نادیده گرفته نشود 

حقوقی برای برخی از فعالیتهای شامل حمایت های مالی و ترتیبات این نوع حقوق : 3یحقوق چندقوم-2

حقوق چند قومی آداب فرهنگی یا هبی و یا قومی می شود. به واسطهذمشخص در ارتباط با گروه های خاص م

که به دلیل در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند)مثال گروههای هنری یا کمک هزینه راها  دینی قومیت

طه قوانین موجود)اغلب به طور ناخواسته(، یا مورد تبعیض اند، مورد برنامه های زبانی مهاجران( که به واس

گیرند)برا ی مثال معافیت از قانون تعطیلی روز شنبه و پوشیدن یونیفرم هایی که با  حمایت دولت قرار می

چندگانگی فرهنگی مربوط به مهاجران، چیزی .(Kymlicka, 1995: 38)هبی همخوانی نداشته باشدذباورهای م

می نامد، به عنوان خواسته ای برای شرایط مناسب تر یکپارچگی از  "حقوق چندقومیتی"یملیکا آن را که ک

طریق معیارهایی است که غالبا موقتی هستند مانند معافیت ها، آموزش دوزبانگی، نه رد و انکار یکپارچگی 

آشکار می شود،  دحکومتیخو( در اینجا تفاوت بین حقوق چندقومیتی با حقوق خودمختاری یا 1331)سونگ، 

برای مهاجران که او آنها را اقلیت های قومی می داند نهایت هدف نوعی ادغام و همگرایی داوطلبانه به سمت 

هویت ملی غالب است اما برای اقلیت های ملی کیملیکا هویت ملی متمایزی قائل است که باید حفظ شود. این 

 که متمایز از فرهنگ اکثریت است.هویت ملی بر مبنای فرهنگ جامع بنیادی است 

: به موجب این حق تفویض قدرت به اقلیتهای ملی صورت می گیرد که این کار 2یحاکومت-حقوق خود-1

حق خودمختاری این قدرت را به واحدهای سیاسی  اغلب از طریق اعمال نوعی فدرالیسم صورت می گیرد.

کوچکتر می دهد که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات گروه اکثریت تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، 

برای نمونه در مواردی همچون آموزش، مهاجرت، توسعه منابع، زبان، و قوانین خانواده، تحت تاثیر تصمیمات 

در  3یو، ژاکوب لهای قومی مهاجر فاقد چنین حقی می باشنداقلیت، (Kymlicka, 1995: 37-38)اکثریت نباشد

"طبقه بندی حقوق فرهنگی"مقاله 
اریتره، تبت، اسلواکی، اسکاتلند، کبک، زیادی از جمله، اقلیت های ملی ای 2

                                                           
1Polyethnic rights 
2self-government rights 
3Jacob T. Lew 
4Classiyfing cultural rights 



81 
   

در سوئیس را جزو آنهایی دسته بندی می  1کردستان، کاتالونیا، بریتنی، کشمیر، سرزمین باسک، و کانتون ژورا

به نظر وی در تمامی این موارد ادعاهای  .را به دست آورده اندآنهستند و  حاکمیتی-حق خودخواستار یا د کهکن

آنرا به  ]اقلیت[ باید یک حکومت وجود داشته باشد که اعضای گروهاصلی شبیه به هم هستند و عبارتند از: 

سند. نباید بیگانگان بر آنها حکومت کنند. باید مرزها مشخص شوند، و موسساتی عنوان حکومت خودشان بشنا

 ,Levy)ترتیب داده شوند، تا به آن گروه آزادی سیاسی ای را اعطا کند که زیر سلطه گروههای دیگر نباشند.

، می انجامد. بر اساس شواهد 2به نوعی سیستم فدرالیسم چند ملتیاین حق در نظریه کیملیکا (33 :1997

سیاست های دولتهای چندملتی جهت یکسان سازی فرهنگی و آسیمله کردن اقلیتها تا به امروز محکوم به 

شکست بوده است به همین دلیل، اگر می خواهیم برنامه های شهروندی چندفرهنگی عادالنه باشند و موثر واقع 

"مفهوم دیگری از شهروندی چندملیتی"ملتی به  شوند باید این برنامه ها را در کشورهای چند
ترویج 3

"شهروندی چندملیتی"او روی مفهومی از  .(Kymlicka, 2011)دهیم
تاکید می کند که  1در کشورهای چند ملتی4

تی لیما به مفهومی چندمبه زعم وی،  همزمان حقوق شهروندی مهاجران و اقلیتهای ملی تاریخی را پوشش دهد.

موارد مختلفی وجود .(Ibid)نیاز داریم  1از چند ملی گرایی 4از مفهوم شهروندی و مفهومی چندفرهنگ گراتر 1تر

دارد که وجود چنین سیستم فدرال چند ملتی را ایجاب می کند، که مهم ترین آنها، مسئله زبان رسمی، مهاجران 

له صهستند و یک قدم با جدایی فاحقوق خودگردانی به وضوح گسترده تر و مرزهای سرزمینی می باشند. 

دارند. اما حقوق چندقومی و نمایندگی به طور روشنتری جذب اقلیت ها درون جامعه سیاسی را دربر دارند اما 

نه از طریق نفی تفاوت های فرهنگی بلکه از طریق پذیرش سیاسی این تفاوت ها به عنوان بخش ضروری یک 

مدل مورد عالقه کیملیکا برای شهروندی چندفرهنگی در  (113: 133۱)فالکس، دولت چندفرهنگی باثبات

 :دولتهای چندملتی، یک نوع فدرالیسم چند ملتی است  که دو ویژگی کلیدی به شرح زیر را دارد

                                                           
1Jura canton  11سوئیس قرار دارد. یکی ازجمهوری کانتون ژورا که به عنوان کانتون ژورا شناخته شده است در شمال غربی ؛ 

 تشکیل شده است. 1343ی سوئیس  می باشد. این کانتون جدیدترین آنها می باشد که در  ندهکانتون تشکیل ده

2multinational federalism 
3Distinctly multinational conception of citizenship 
4Multinatinal Citizenship 
5Multination States 
6more multinational 
7more multicultural 
8multinationalism 
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"زیر واحد فدرال یا شبه فدرال"این مدل منجر به ساختن یک -الف
می شود که در آن اقلیتهای ملی  اکثریت 1

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

ن زیر جاهایی که اقلیت ملی دارای زبان متفاوتی است. زبان آن اقلیت به عنوان زبان رسمی دولتی در آ در- ب

در این  . (Kymlicka, 2011)در آن زیر دولت و یا اینکه فقطکل آن دولت  درواحد به رسمیت شناخته شود، 

وقتی اقلیت زبان متمایزی دارد، زبان آن اقلیت ملی باید در درون ایالتی که آن اقلیت در آن  به نظر اومورد 

حضور دارد زبان رسمی باشد. ولی این فرض را منتفی نمی کند که چه بسا بتوان از مواردی سخن گفت که در 

 ن زبان فرانسوی در سراسر کانادا زبانی رسمی است. همانند مورد کانادا که در آ باشد سراسر کشور زبان رسمی

زبانهای انگلیسی و فرانسوی زبانهای رسمی کانادا هستند و از نظر کاربرد در تمامی نهادهای قانونگذاری و 

کبکی ها حتی . (1144: 1: جلد 1314پست و دیگران، ی)ل دولتی کانادا از حقوق و امتیازات یکسانی برخوردارند

کرده  تحت عنوان هدف دسته جمعی آنها برای بقا اعمال ی را بر زبان انگلیسی در قالب قوانینمحدودیت های

ان را به مدارس انگلیسی زبان بفرستند. کند چه کسانی می توانند فرزندانش یکی از این قوانین مشخص می اند.

 1۱دیگری، مشاغل دارای بیش از این قانون شامل حال فرانسوی زبان ها و مهاجران نمی شود. به موجب قانون 

ت هر گونه عالئم تجاری را به زبانی غیر از فرانسوی غیر رانسوی اداره شوند. قانون سوم، ثبکارمند باید با زبان ف

که کیملیکا ارائه کرده است،  یکی از پایه های اصلی فدرالیسم چند ملتی. (11: 1331قانونی می داند )تیلور، 

ظریه پردازان سیاسی به  موضوعات، نژاد، مهاجرت، ناسیونالیسم، مردم بومی و مذهب زبانگی رسمی است. نچند

نظریه  رد مناظره های پویایی وجود دارد.در مقایسه با زبان خیلی بیشتر پرداخته اند.درباره هر یک از این این موا

قابل بحث حقوق زبانی در های لیبرال توسعه یافته خوبی درباره مهاجرت و یا ناسیونالیسم وجود دارد، در م

تعریف کرد. این موضوع  مناظره های بین نظریه پردازان سیاسی لیبرال و غیر لیبرال مورد غفلت واقع شده است،

امروزه یکی از مباحث داغ فلسفه سیاسی زبان به عنوان جزئی از فلسفی سیاسی مطرح است چرا که همچنانکه 

ی بیانی از ایده تساوی طلبانه )برابری طلبانه( ای است که اعالم چندزبانگی رسم"( نشان می دهد 1333پاتن )

می دارد که همان مدل های فضاها و منابع نهادی ارزشمندی که برای تکلم کنندگان به یک زبان در جامعه 

                                                           
1federal or quasi federal sub-unit 
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کیملیکا و  ،"فراهم شده است باید در اختیار افرادی به زبان های دیگر تکلم می کنند نیز قرار بگیرند.

معتقدند در زمینه نظریه سیاسی زبان، نیاز به نوعی شیفت وجود دارد و رویکردهای قبلی هر کدام  (2003)پاتن

 نواقص خاص خود را دارند.

کمپینی را در راستای حذف برخی از حقوقی که پیشتر به  "انگلیسی"در سال های اخیر در ایاالت متحده فعاالن 

انداخته اند تا به همه اعالم نمایند که انگلیسی زبان رسمی کشور است. در راه ه اقلیت های زبانی داده شده بود ب

اتحادیه ی اروپا و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تالش هایی در حال انجام است تا موسسات مشترکی 

گروه های  را تاسیس نمایند؛ با این وجود این تنوع زبانی بعنوان تعیین هویتی مشترک توسط تقاضاها و مطالبات

زبانی مختلف برای به رسمیت شناخته شدن، این کار را بسیار پیچیده کرده است. و در کبک، کاتالونیا، بلژیک، 

کشورهای منطقه بالتیک و جاهای دیگر، اکثریت های زبانی محلی تالش کرده اند تا استفاده از زبانهایشان را در 

 ( Patten, 2003ای زبانی دیگر، نهادینه سازند.)حوزه عمومی، اغلب از طریق اعتراض به به گروه ه

به لحاظ تاریخی، همه دموکراسی های لیبرال درگیر در پروسه ملت سازی بوده اند. آنها سیاست هایی را به 

 Kymlicka andمنظور ترویج زبان مشترک، و احساس مشترک هویت شهروندی و عضویت را اتخاذ کرده اند. )

Patten, 2003)ملت از لحاظ مفهومی بر اساس زبان مشترک تعریف شده و -دولت منظر کیملیکا در واقع از

در سطح گسترده ای این مسئله پذیرفته شده که تنوع زبانی یک واقعیت پایدار در جوامع .معادل دولت می باشد

نیزاسیون و ملت سازی به ردر گذشته نظریه پردازان سیاسیاغلببه خاطر همزمانی پروسه های مد. اما مدرن است

از بین که امروز اقلیت ها برای آن مبارزه می کنند، طور واضح فرض گرفته بودند که این نوع از تنوع زبانی 

مقدمه ای بر نظریه سیاسی و حقوق زبانی: زمینه، موضوعات و " در مقالهکیملیکا آلن پاتن و خواهد رفت،

"رویکردها
ا بی توجهی نظریه پردازان سیاسی، در سال های اخیر توجه به و بعد از سال هبر این باورند که، 1

این   چیستیبررسی  آنها بهعالقه به سیاست زبانی، و کاوش موضوعات هنجاری در این رابطه شروع شده است. 

 به نظر. داده اندو یک مرور کلی ای از رویکردهای اصلی که توسعه پیدا کرده اند را ارائه  پرداختهعالقه مندی 

یک مجموعه ای از حوادث اخیر این موضوع را روشن کرده است که سیاست زبانی برای بسیاری از آنها 

                                                           
1Introduction: Language Rights and Political Theory: Context, Issues, and Approaches 

https://www.princeton.edu/~apatten/0-19-926291-8.pdf
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ری دارد، برآمدن شهروندی، ملیت و دولت،  نقشی محوموضوعات و مفاهیم نظریه سیاسی، همچون دموکراسی، 

در اروپای شرقی، احیای جنبش های جدایی طلبانه ای که در کاتالونیا، فالندرها و کبک،  1زبانی-منازعات قومی

بر مبنای زبانی خودشان را تعریف کرده اند، پس زدن  چند فرهنگ گرایی مهاجر، و مشکالتی که در ساختن 

انجام شده به منظور در همه این موارد، تنوع زبانی تالش های -اروپایی از شهروندی اتحادیه اروپا-احساس پان

نظریه پردازان  بنابراین می توان گفت که(Ibid)ساختن اشکالی منسجم از واحد سیاسی را پیچیده کرده است.

و این مسئله که چگونه مدل های  ها کرده اند توجیه ادعاهای زبانی اقلیت تحقیق در موردسیاسی شروع به 

، به ی از عدالت، آزادی و دموکراسی ارتباط پیدا می کندمتفاوت حقوق زبانی به نظریه های سیاسی گسترده تر

 عنوانی موضوعی جدید در بطن این تحقیق ها قرار گرفته است.

حال سوال این است که آیا در چنین سیستم فدرالی، این تنها قدرت است که تقسیم می شود یا عالوه بر قدرت 

قسیم قدرت و یا به نوعی تقسیم حاکمیت جزو می توان از نوعی تقسیم حاکمیت نیز سخن راند؟ آیا این ت

اتی این اقلیت ها محسوب می شود؟ آیا این حقوق گروهی در شرایط خاصی می تواند از اقلیت ها ذحقوق 

 سلب شود؟

در سیستم فدرال، هر دو سطح حکومت قدرت های حاکمیت مشخصی را به عنوان ماده ای قانونی دارند. و این 

ساده و بر اساس نمایندگی دادن نیست و غیر قابل فسخ می باشد . هر دو حکومت  ]تفویض اختیار[ به صورت

خودشان را در نواحی مشخص خود دارا هستند. و حق دخالت  1زیرواحدهای فدرال اقتدار حاکمیت مرکزی و

کردن در حوزه قضایی یکدیگر برای هر دو بر اساس قانون اساسی ممنوع می باشد. حکومت مرکزی نمی تواند 

تقاضا یا ادعای مجدد داشتن قدرتی را که به زیرواحدها متعلق است، داشته باشد، زیرا این قدرت هرگز به 

علق نبوده است. بر عکس، زیرواحدها نمی توانند ادعای مجددی بر قدرتی که حکومت حکومت مرکزی مت

مرکزی صاحب آن است، را داشته باشند، زیرا این قدرت در اساس متعلق به آنها نبوده است. به طور خالصه، 

ای قانون برخالف تمرکززدایی اداری و کنفدراسیون، هر دو سطح حکومت در سیستم فدرال موجودیتشان بر مبن

از (Kymlicka, 2001: 95).اساسی محفوظ است، و بر مبنای رضایت ضمنی و شکیبایی واحدهای دیگر نیست

بیشتر از همه چالش بر انگیز است، کیملیکا با در نظر گرفتن این حقوق  خودحکومتیبین این سه حقوق، حقوق 
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لیت های ملی حقوق سیاسی قائل شده بیشتر از هر نظریه پرداز دیگری در حوزه چندفرهنگ گرایی برای اق

است، تا جایی که یک اقلیت ملی به طور دموکراتیک و بدون خشونت از طریق رفراندوم می تواند از دولت 

بنابراین در رابطه فدرالیسم چند  (Ibid: 185-186)موجود جدا شده و خود دولت جداگانه ای را تشکیل دهد.

ش های زیادی وجود دارد که کیملیکا به آنها پرداخته است، حسب می شود و چال حملتی سواالت زیادی مطر

رالیسم نی به فد، یعخودحکومتیطور مفصل به حقوق  همین، در ادامه و در بخش فدرالیسم چندملتی به

چندملتی و در بخش فدرالیسم، جدایی و وحدت اجتماعی به طور مفصل تری به جدایی و همبستگی خواهم 

 .پرداخت

 شهروندی چند فرهنگی -1-1

در بسیاری از دموکراسی های امروزی، که دارای تنوع فرهنگی هستند و روز به روز این تنوع در حال افزایش 

است، به عنوان یکی از راه های تقویت احساس مشترک شهروندی، شهروندان را به همبستگی اجتماعی ، فرا 

دی در مدارس، برگزاری کالس های شهروندی برای می خوانند، شهروندی به وسیله، تقویت آموزش شهرون

مهاجران، اجباری کردن آزمونهای شهروندی جهت اعطای تابعیت و برگزاری جشن های شهروندی، ترویج داده 

می شود. کیملیکا با انتقاد از این برنامه ها، برنامه جدید شهروندی را در مورد دولت های چند ملتی ارائه می 

رابطه با نگرانیها درباره اثر مهاجرت بر همبستگی اجتماعی، این مسئله مهم است که به یاد کند، به نظر او در 

داشته باشیم که عمیق ترین چالش همبستگی اجتماعی در اکثر کشورها مربوط به اقلیتهای ملی تاریخی است و 

در این برنامه ها درکی نادرست است. این مسئله برای مثال در  1اجرانشان، همچنین درک از همگرایینه مه

-اسپانیا، بلژیک، کانادا و انگلستان صادق است. این دولتها خودشان را بازسازی می کنند تا با جنبشهای زیر

دولتی قدرتمند خود را تطبیق دهند، که معموال از طریق اشکال مختلف واگذاری منطقه ای، تقسیم قدرت، ویا 

لتهای چند زبانگی رسمی این مطابقت را انجام می دهند. سیاستمدارها و صاحبنظران در نهایت برآوردی بر حا

مبنای سود و زیان از مهاجران دارند که آیا مهاجران به اندازه کافی حس قوی کانادایی بودن یا بریتانیایی بودن را 

هویت در این کشورها وجود دارد در درجه اول مربوط دارند، اما به زعم کیملیکا اگر  مشکلی در مورد رابطه با 

به مهاجران نیست، بلکه به اقلیت های ملی تاریخی در این کشورها مربوط است. در کانادا، شناسایی هویت با 

اینکه قومیت و نژادشان چیست، به همان اندازه در ل و دوم مهاجران، فارغ از کانادایی بودن در میان نسل او

تنها دو گروه هستند که که در ست که در میان جمعیت انگلیسی زبان سفید اکثریت متولد کانادا. سطح باالیی ا
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رابطه با شناسایی هویت خود با کانادیی بودن تردید قابل توجهی از خود نشان می دهند، این دو گروه اقلیت 

 (Kymlicka, 2011ملی، کبکی ها و بومی ها هستند.)

روندی در دولتهای چند ملتی به چه معناست؟ و این برنامه جدید شهروندی ارتقا و ترویج حس مشترک شه

متمرکز بر مهاجرت با مناظره های جدید چند ملی گرایی چگونه ارتباطی پیدا می کند؟ کیملیکا در مقاله 

"شهروندی چندفرهنگی در دولت های چندملتی"
در بافتار دولتهای 1اگر برنامه های شهروندیاستدالل می کند 0

چندملتی  می خواهند عادالنه و موثر باشند، ، باید مفهوم چند ملتی متمایزی از شهروندی را ارائه دهند.  ما نیاز 

داریم مدلهایی از شهروندی چندملتی را تطبیق دهیم که مهاجران را نیز دربر بگیرد. به طور خالصه اگر برنامه 

دولتی و مهاجران را شامل شود، -دو گروه های ملی زیرشهروندی بخواهد موثر باشد، و به طور منصفانه ای هر 

ی چندملی "چندفرهنگی تری از از شهروندی، و مفهوم  3ما نیازمند مفهوم چندملیتی تر

"گرایی
برنامه های شهروندی جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد همگرایی  .(Kymlicka, 2011هستیم)4

نتقدان خاص خود را دارد. اما موضوع بررسی کیملیکا برنامه مهاجران به فرهنگ ملی آن کشور طرفدران و م

جنبش های ناسیونالیستی های شهروندی در زمینه خاص دولت های چندملتی می باشد که در آنها 

وجود دارند. در دولت های چندملتی، هویت ملی یکسان و همگن به چالش کشیده شده و شهروندی 1زیردولتی

می نامد. در دولت های  1رده است که کیملیکا آنرا شهروندی چندملیتیبه سمت نوعی شهروندی شیفت ک

چندملتی دموکراتیک غربی مهاجران به چنین کشورهایی مهاجرت می کنند و بحث شهروندی آنها به مسئله 

بغرنجی تبدیل شده است، ترویج احساس شهروندی در بین، مردم بومی، ساکنانی که مدت زیادی در یک دولت 

اند و مهاجران یک مسئله حقوقی در دولت های دموکراتیک است، برنامه های شهروندی مناسبی در ساکن شده 

این مورد ارائه شده اند، اما در بستر دولت های چندملتی این برنامه ها با چالش روبرو شده اند،  این مسئله 

شیوه های گرا و  چندملی 4جامعه پذیری به سمت یک شخصیت ملیاهمیت دارد که مهاجران در پروسه 

"ناسیونالیسم گفتوگویی"
(.  اما به باور کیملیکا برای این منظور، به همان Norman, 2006سوق داده شوند ) 1
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اندازه، نیازمند اتخاذ مدل های چندملیتی از شهروندی هستیم که همه مهاجران را دربر بگیرد، خالصه اینکه، اگر 

به مفهومی چندملیتی تری از شهروندی و  مفهوم چندفرهنگ گراتری از برنامه شهروندی بخواهد موثر  باشد، ما 

 (Kymlicka, 2011چندفرهنگ گرایی نیاز داریم.)

این مسئله ممکن است مبهم به نظر بیاید، ولی به نظر او این مسئله مهم است و کاربردهای شگفت انگیزی دارد، 

درصد اقلیت  44، 1۱۱3کنیم ، در انتخابات منطقه ای  برای مثال، اگر به نتایج دو نمونه رای گیری اخیر توجه

پاکستانی ها در اسکاتلند به حزب ملی جدایی طلب اسکاتلندی رای دادند. اینها به این خاطر رای دادند که این 

SNPحزب تعهد داده بود که بریتانیا را تجزیه کند. این مسئله تا حدی به موضع مخالفت حزب 
در رابطه با  0

بر می گردد. اما نظرات رای دهندگان نشان داد که حدود یک سوم پاکستانی ها در اسکاتلند واقعا از جنگ عراق 

کبک به منظور استقالل کبک، گروه های مهاجر  1331استقالل اسکاتلند حمایت می کنند. در مقابل در رفراندوم 

کرد که این رای سطح باالیی از اغلب به طور دسته جمعی مخالف جدایی بودند و نظرات رای دهندگان تائید 

ما این رای ها و نظرسنجی ها را در (Ibid)هویت یابی کانادایی را در بین مهاجران مقیم کبک نشان می دهد

رابطه با برنامه های شهروندی چگونه باید ارزیابی کنیم؟ طبق آنچه بالنکیت می گوید هدف این برنامه های 

 Home Office, 2001, quotedin) "سایی خود به عنوان بریتانیایشنا"جدید شهروندی تشویق مهاجران به 

McGhee, 2009: 45) تعهدشان به بریتانیای بودن"و"(Home Office, 2002: 32بود )(.Quoted inKymlicka, 

نشان از شکست این برنامه شهروندی  SNP( اگر چنین باشد، حمایت پاکستانی ها در این سطح باال از 2011

دارد.برعکس، حمایت زیاد مهاجران مقیم در کبک از اتحاد کانادا نشان از نتایج موفق آمیز شناسایی هویت خود 

با کانادیی بودن کانادایی و تعهد به کانادا دارد. و البته به نظر کیملیکا  می توان به عکس نیز استدالل کرد، 

ممکن است نشان از همگرایی موفق به شخصیت ملی شهروندی چندملیتی باشد.  SNPز حمایت پاکستانی ها ا

در حالیکه عدم حمایت اغلب مهاجران مقیم کانادا و کبک از جدایی کبک ممکن است نشانه ای از شکست 

همگرایی در شهروندی چندملیتی باشد. همگرایی موفقیت آمیز نسبت به اخالق شهروندی چندملیتی حداقل در 

 .(Ibid)بخش همگرایی نسبت به شناسایی هویت دوجانبه و تعهدات اعتراضی می باشد
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 3شهروندی چندملیتی-1-1-3

ش های ملی هستند و می بدر دموکراسی های چندملتی غربی ما با اقلیت های ملی روبرو هستیم که دارای جن

اعضای این گروه های اقلیت نوعی واگرایی به  توانیم از ناسیونالیسم آنها به عنوان ناسیونالیسم اقلیت نام ببریم.

نسبت به هویت ملی مسلط ملت اکثریت از خود نشان می دهند و در عوض به هویت ملی خود همگرایی نشان 

می دهند، این نوع شکاف های هویتی پیامدهای سیاسی واقعی به دنبال دارد. با وجود اینکه در دموکراسی های 

ن ملت ها صلح آمیز است و تجزیه این دولت ها قریب الوقوع نیست، اما این چندملتی غرب هنوز روابط بی

دولتهای ملی متمرکز در برابر این گرایش نهضتهای  شکاف ها ماندگاری هستند و حل نشدنی به نظر می رسند.

نکا، حتی ملی گرا به شبه دولت به عنوان واقعیت تاریخی تازه ایستادگی می کنند )مثال اندونزی، نیجریه سریال

هند( و احتمال زیادی دارد که قربانی این اشتباه مهلک شوند که ملت و دولت را یکی بدانند و این حقیقتی است 

ظر تیلور به ن (1۱: جلد دوم 1311که دولتی به نیرومندی پاکستان پس از جدایی بنگالدش درک کرد )کاستلز، 

سایی ارزش برابر یک گروه از سوی گروههای دیگر تی عمدتا در نتیجه فقدان شنا( جوامع چندمل44: 1331)

در دولت های عالوه بر کشورهای غربی، با بی ثباتی مواجه شده و ممکن است حتی تجزیه شوند.ممکن است 

کن به دلیل این که می باشیم، لی در  قومی و ملی زیادی چندملتی شرق و به ویژه خاورمیانه نیز ما شاهد تنوع

نیستند و دموکراسی در آنها نهادینه نشده است، کیملیکا از پرداختن آنها به عنوان نمونه کرات واین کشورها دم

معیارها و هنجارهای چندملی گرایی  حال به بررسی این سوال می پردازیم که، های موردی خودداری می کند.

گرایی اقلیت در یک  ، پدیده ملیچه می باشند؟ در همه کشورها ما با نوعی تنوع و تکثر هویتی مواجه هستیم

جغرافیای متمرکز چالش متمایزی است، و ما باید این ویژگی خاص را درک کنیم. در این موارد، اعضای گروه 

متمرکز به لحاظ جغرافیایی آگاهی ناسیونالیستی را از خود نشان می دهند، طوری که آنها خودشان را به عنوان 

د  و در جنبش های سیاسی ناسیونالیستی به منظور به یک ملت درون دولت بزرگتر تصور و درک می کنن

رسمیت شناختنشان ملیتشان، خودشان را بسیج می کنند، این به رسمیت شناختن هر دو شکل رسیدن به دولت 

(. برای اطمینان یافتن، Ibidدرون دولت بزرگتر را شامل می شود) 1مستقل و یا رسیدن به خودمختاری منطقه ای

عضوی به عضو دیگر با گذر زمان تغییر می کند، و رهبران جنبش های ناسیونالیست اغلب  عمق اگاهی ملی از

در رابطه سطح حمایت از آنها در بین اعضای گروه اغراق می کنند. در حالیکه این احزاب ناسیونالیست در 

طور مداوم به دست می  انتخاباتی آزاد و عادالنه رقابت می کنند، آنان اغلب حمایت متعدد یا اکثریت گروه را به
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(. بنابراین ما نباید در سطح آگاهی ملی South Tyrol)آورند )برای نمونه، فالندر، کبک، کاتالونیا، تیرول جنوبی

که دولت از لحاظ جامعه  ماینما می توانیم بگوییاین گروه ها اغراق کنیم و نه اینکه آنها را دست کم بگیریم.در 

اعتراف این موضوع  بهملتی سخن می گوید، با وجود اینکه دولتها مایل نیستند که-شناختی به عنوان دولتیچند

. ظهور جنبش های ناسیونالیست اقلیت به طور سنتی به عنوان تهدیدی برای دولت تلقی شده است. با در کنند

جمعیت و مردم خود در منطقه خود یک حق مشروعی است،  نظر گرفتن این موضوع که که حکومت کردن بر

دولت ها با استناد به اصل حق تعیین سرنوشت خودشان را مشروع جلوه می دهند، داشتن -در جهان ملت

ی متمایز تشکیل شده است، که حق تعیین سرنوشت خود را دارد، "مردم"گروهی که ادعای این را دارد که از 

ود، در حقیقت، بسیاری از مفسران استدالل کرده اند که ثبات دموکراتیک در چنین اغلب یک تهدید تلقی می ش

است، اما این موضوع نیازمند این توافق است که  "1مردم"مورادی غیر ممکن است. دموکراسی حکمرانی توسط 

ولتی را داشته باشند که حاکمیت دلخواهشان را از طریق د1شهروندان یک دولت واقعا شکل یک مردم واحد

می شود، بدون توافقی بر سر واحد  ر. همچنانکه که اوف متذک.مشترک در درون مرزهای مورد توافق اعمال کنند

( به همین دلیلبسیاری از دولت ها در گذشته به جای Offe, 2001تعیین سرنوشت، دموکراسی ناپایدار می شود )

مرکز در ن اقلیت های ملی متدر بی "ی متمایزملت"اذعان به چندملتی بودن، در راستای محوکردن این احساس 

جغرافیای مشخص، گام برداشته اند. برای این منظور از سیاست های آسیمیالسیون جهت ادغام و همگن کردن 

لیت های ملی با هویت مسلط اکثریت از روش های متنوعی استفاده کرده اند، مثال این دولت ها با محدود قاین ا

ردن حقوق زبانی اقلیت ها، الغای اشکال سنتی خودگردانی منطقه ای و تشویق اعضای کردن و یا غیرقانونی ک

آنها در سرزمین  "از حداکثریت انداختن"گروه مسلط  به اسکان در سرزمین گروه های اقلیت به منظور

لی تحت شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که شبیه سازی اقلیت های مخودشان، سعی در ادغام آنها داشته اند. 

فشار فرهنگ اجتماع اکثریت را نشان می دهد، طیفی از تحمیل مجاری سازی اقلیت های قومی در مجارستان 

، قرن نوزدهم تا سیاست مداوم دولت ترکیه برای نابودی هویت فرهنگی اقلیت کرد از آن جمله است )میلر

درحالی که این سیاست های یکسان ساز به دلیل برخوردهای رادیکالی مانند، تقسیم بندی و یا (. 33: 1313

انتقال جمعیت، به عنوان راه کارهایی ساده لوحانه جهت باثبات سازی دولت های ملی اعمال شده اند، اغلب 

بستر چند فرهنگی این  به باور کیملیکا در چنین شرایطی و در چنیناین راهکارها با شکست مواجه شده اند. 

                                                           
1the people 
2single people 
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فدرالیسم "حداقل در شرایط دلخواه، وجود دارد که او آنرامدل و مکانیزم موفقی،  طبق شواهدجوامع چندملتی 

 (Kymlicka, 2011.)می نامد "چندملتی

ارتقا و ترویج حس مشترک شهروندی در دولتهای چند ملتی به چه سوال دیگری که مطرح است این است که، 

ین برنامه جدید شهروندی متمرکز بر مهاجرت با مناظره های جدید چند ملی گرایی چگونه معناست؟ و ا

"چندفرهنگی در دولت های چندملتیشهروندی "ارتباطی پیدا می کند؟ کیملیکا در مقاله 
استدالل می کنداگر  11

برنامه های شهروندی در بافتار دولتهای چند ملتی  می خواهند عادالنه و موثر باشند، ، باید مفهوم چند ملتی 

متمایزی از شهروندی را ارائه دهند.  ما نیاز داریم مدلهایی از شهروندی چندملتی را تطبیق دهیم که مهاجران را 

برنامه شهروندی بخواهد موثر باشد، و به طور منصفانه ای هر دو گروه های  نیز دربر بگیرد. به طور خالصه اگر

از شهروندی، و مفهوم چندفرهنگی )یرود، ما نیازمند مفهوم چندملیتی تدولتی و مهاجران را شامل ش-ملی زیر

و برنامه های شهروندی جهت ایجاد همبستگی اجتماعی  .(Kymlicka, 2011)هستیم" چندملی گرایی"تری از 

ایجاد همگرایی مهاجران به فرهنگ ملی آن کشور طرفدران و منتقدان خاص خود را دارد. اما موضوع بررسی 

جنبش های کیملیکا برنامه های شهروندی در زمینه خاص دولت های چندملتی می باشد که در آنها 

گن به چالش کشیده وجود دارند. در دولت های چندملتی، هویت ملی یکسان و هم 3ناسیونالیستی زیردولتی

 شده و شهروندی به سمت نوعی شهروندی شیفت کرده است که کیملیکا آنرا شهروندی چندملیتی می نامد. 

ش های ملی هستند و می بدر دموکراسی های چندملتی غربی ما با اقلیت های ملی روبرو هستیم که دارای جن

توانیم از ناسیونالیسم آنها به عنوان ناسیونالیسم اقلیت نام ببریم. اعضای این گروه های اقلیت نوعی واگرایی به 

نسبت به هویت ملی مسلط ملت اکثریت از خود نشان می دهند و در عوض به هویت ملی خود همگرایی نشان 

ای سیاسی واقعی به دنبال دارد. با وجود اینکه در دموکراسی های می دهند، این نوع شکاف های هویتی پیامده

چندملتی غرب هنوز روابط بین ملت ها صلح آمیز است و تجزیه این دولت ها قریب الوقوع نیست، اما این 

جنبش های ناسیونالیستی برای ساختن ملت ها و شکاف ها ماندگاری هستند و حل نشدنی به نظر می رسند. 

مان به دو روش خیلی متفاوت و متضاد تالش کرده اند. از یک طرف، دولت ها سیاست های دولت ها همز

مختلفی هدفداری را به منظور دادن زبان ملی ،هویت و فرهنگ  مشترک، اتخاذ کرده اند؛ از  "سازی-ملت"

ج کرده فرهنگی در درون دولت بزرگتر خود را برای خواست دولت خودشان بسی-لیت های قومیقاطرف دیگر، 

                                                           
1sub-state minority nations 
2Multicultural citizenship within Multination states 
3sub-state 
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 Kymlicka andبنامیم.) "ناسیونالیسم اقلیت"و دومی را  "ناسیونالیسم  دولت"اند. ما می توانیم اولی را 

Straehle, 2001: 221)  برخورد و منازعه بین این دو نوع از ناسیونالیسم یکی از ویژگی های فراگیر تاریخ

لت و ناسیونالیسم اقلیت از بین نخواهد رفت حتی متاسفانه، منازعه بین ناسیونالیسم دوسیاسی قرن بیستم است.

 (Kymlicka and Straehle, 2001: 231) اگر ناسیونالیسم دولت محدودیت های حقوق بشر را نیز رعایت کند.

نوع ناسیونالیسم تحت کنترل و هدایت دولت و ناسیونالیسم جویای دولت  از دوچارلز تیلی نیز به نحو مشابهی 

-وطن گرایی، دولت-جهان"در مقاله، کیملیکا و استراهیل ،1(4۱4-4۱1: 1311تیلی، )سخن می گوید  ملت –

"ملت، و ناسیونالیسم اقلیت
سه سطح جداگانه، جامعه سیاسی و کارگزاری  ی کهاهمیت در پیوند باادعاهایی را  ،1

به نظر آنها  مطرح می کنند. ملت ها، و نهادهای فراملی دارند،-دولت، سیاسی: ملت های اقلیت زیر دولتی

ر آنها بر زندگی ما بیشتر می شود  ما هیچ یهمزمان که نهادهای فراملی روز به روز در حال افزایش هستند و تاث

 نظریه سیاسی ای برای نهادهای فراملی نداریم، بنابراین؛

مسائل ]مروبط به اصول وطنی تری از دموکراسی و حکومت نیاز داریم که به طور مشخص -ما به مفهوم جهان

کراتیزه کردن و یا هنجارهای وفاداری به نهادهای فراملی [ را ارائه کند. شاید بهترین وعدالت و استانداردهای دم

 ,Kymlicka and Straehle)( می باشد.1331دیوید هلد) ی"وطن-حکومت جهان"کار در این زمینه مدل 

شناسایی این اشکال بالقوه همزیستی می تواند در امکانات بالقوه ای وجود دارد که،  ،این دوبه زعم (235 :2001

غلبه بر ذهنیت معادله جمع جبری صفر، به ما کمک کند که هنوز هم به طور ناآگاهانه بر بیشتر مناظرات مربوط 

 .(Ibid: 241)به اقلیت ها ، دولت ها و نهادهای فراملی حاکم است

چندملی گرایی  چه می باشند؟ در همه کشورها ما با نوعی تنوع و تکثر هویتی مواجه  معیارها و هنجارهای

، پدیده ملی گرایی اقلیت در یک جغرافیای متمرکز چالش متمایزی است، و ما باید این ویژگی خاص را هستیم

ز خود نشان می درک کنیم. در این موارد، اعضای گروه متمرکز به لحاظ جغرافیایی آگاهی ناسیونالیستی را ا

                                                           
ملزم ساختن ملی گرایی تحت هدایت دولت همان تالش برای "چارلز تیلی این دو نوع از ناسیونالیسم را چنین تعریف می کند: 1

همه اشخاص ساکن در حیطه صالحیت یک دولت مشخص است تا برای وظایفی که در قبال آن دولت دارند نسبت به سایر 

وظایف اولویت قائل شوند و صورتهای فرهنگی مرجح آن دولت را اختیار کنند. ملت گرایی جویای دولت پیرامون این ادعا 

امعه جداگانه ای با ریشه مشترک را تشکیل می دهند و بنابراین شایسته یک دولت یا سازمان می یابد که مجموعه ای از مردم، ج

دست کم احراز موقعیت سیاسی مشخص خاص خودشان هستند. ملت گرایی تحت هدایت دولت، محرک و الهام بخش ملت 

 (4۱4-4۱1: 1311گرایی جویای دولت است. )تیلی، 

2Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism. 
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دهند، طوری که آنها خودشان را به عنوان یک ملت درون دولت بزرگتر تصور و درک می کنند  و در جنبش 

های سیاسی ناسیونالیستی به منظور به رسمیت شناختنشان ملیتشان، خودشان را بسیج می کنند، این به رسمیت 

درون دولت بزرگتر را  1دمختاری منطقه اییا رسیدن به خو شناختن هر دو شکل رسیدن به دولت مستقل و

(. برای اطمینان یافتن، عمق اگاهی ملی از عضوی به عضو دیگر با گذر زمان تغییر می کند، Ibidشامل می شود)

سطح حمایت از آنها در بین اعضای گروه اغراق می کنند. در  بش های ناسیونالیست اغلب در موردو رهبران جن

حالیکه این احزاب ناسیونالیست در انتخاباتی آزاد و عادالنه رقابت می کنند، آنان اغلب حمایت متعدد یا اکثریت 

ما نه باید . بنابراین 1گروه را به طور مداوم به دست می آورند )برای نمونه، فالندر، کبک، کاتالونیا، تیرول جنوبی

این موارد)دولت های چند در سطح آگاهی ملی این گروه ها اغراق کنیم و نه اینکه آنها را دست کم بگیریم.در 

سخن می گوید، با  "ملتی-چند"که دولت از لحاظ جامعه شناختی به عنوان دولتی مملتی(ما می توانیم بگویی

. ظهور جنبش های ناسیونالیست اقلیت به طور کنند اعترافاین موضوع  بهوجود اینکه دولتها مایل نیستند که

سنتی به عنوان تهدیدی برای دولت تلقی شده است. با در نظر گرفتن این موضوع که که حکومت کردن بر 

دولت ها با استناد به اصل حق -جمعیت و مردم خود در منطقه خود یک حق مشروعی است، در جهان ملت

ی متمایز "مردم"وه می دهند، داشتن گروهی که ادعای این را دارد که از تعیین سرنوشت خودشان را مشروع جل

تشکیل شده است، که حق تعیین سرنوشت خود را دارد، اغلب یک تهدید تلقی می شود، در حقیقت، بسیاری از 

مفسران استدالل کرده اند که ثبات دموکراتیک در چنین مورادی غیر ممکن است. دموکراسی حکمرانی توسط 

است، اما این موضوع نیازمند این توافق است که شهروندان یک دولت واقعا شکل یک مردم واحدرا  "دممر"

. .داشته باشند که حاکمیت دلخواهشان را از طریق دولتی مشترک در درون مرزهای مورد توافق اعمال کنند

اسی ناپایدار می شود می شود، بدون توافقی بر سر واحد تعیین سرنوشت، دموکر رهمچنانکه که اوف متذک

(Offe, 2001 به همین دلیلبسیاری از دولت ها در گذشته به جای اذعان به چندملتی بودن، در راستای )

رکز در جغرافیای مشخص، گام برداشته در بین اقلیت های ملی متم "بودن ملتی متمایز"محوکردن این احساس 

اند. برای این منظور از سیاست های آسیمیالسیون جهت ادغام و همگن کردن این اولیت های ملی با هویت 

مسلط اکثریت از روش های متنوعی استفاده کرده اند، مثال این دولت ها با محدود کردن و یا غیرقانونی کردن 

ال سنتی خودگردانی منطقه ای و تشویق اعضای گروه مسلط  به اسکان در حقوق زبانی اقلیت ها، الغای اشک

آنها در سرزمین خودشان، سعی در ادغام آنها داشته  "از حداکثریت انداختن"سرزمین گروه های اقلیت به منظور

                                                           
1territorial autonomy 
2South Tyrol 
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ال اند. درحالی که این سیاست های یکسان ساز به دلیل برخوردهای رادیکالی مانند، تقسیم بندی و یا انتق

جمعیت، به عنوان راه کارهایی ساده لوحانه جهت باثبات سازی دولت های ملی اعمال شده اند، اغلب این 

به باور کیملیکا در چنین شرایطی و در چنین بستر چند فرهنگی این جوامع راهکارها با شکست مواجه شده اند. 

فدرالیسم "وجود دارد که او آنرا حداقل در شرایط دلخواه، طبق شواهدچندملتی مدل و مکانیزم موفقی، 

عدالت اجتماع  -دموکراسی لیبرال درگیر سه اصل متفاوت اما مرتبط با هم بوده است؛ الف. می نامد "چندملتی

آزادی فردی ، بر طبق دیدگاه ناسیونالیست های لیبرال، بهترین راه برای دستیابی به  -دموکراسی مشورتی  ج-ب

 (Kymlicka and Straehle, 2001: 221)د سیاسی ملی ممکن است. هر سه اصول در درون قالب واح

 برنامه های جدید شهروندی ویل کیملیکا در دولت های چندملتی-1-1-2

دولت های چندملتی امروزه با چالش های در رابطه با مهاجرت روبرو شده اند، که در کشورهای غربی نگرانی 

هایی را در رابطه با انسجام اجتماعی به وجود آورده است، که منجر به برنامه های شهروندی جهت ترویج 

گونه با مدل های از پیش موجود شهروندی شده است. برنامه جدید شهروندی کیملیکا در رابطه با مهاجران چ

شهروندی چندملیتی مرتبط می شود؟ آیا برنامه های شهروندی که برای مهاجران اتخاذ می شود دستاوردهای 

شهروندی چندملیتی را تضعیف نمی کند؟ یا بر عکس، چگونه می توان اطمینان پیدا کرد که ساختارهای 

( می توان به طور 1۱11ان نمی شود؟ به نظر کیملیکا)موروثی شهروندی چندملیتی مانع دربرگیری مهاجر

 شماتیک این چهار جواب ایده آل را متصور شد: 

می توان تصور کرد که ساختارهای موروثی شهروندی چندملیتی ممکن است قادر نباشند که خود را با ادعاها -1

ر سوئیس وجود دارد تقریبا و خواسته های مهاجران وفق دهند، و منجر به محرومیت مهاجران شود. آنچه د

 چنین رویکردی است.

گروه غالب در دولت چندملتی ممکن است آگاهانه مهاجران را به عنوان ابزاری جهت تضعیف کردن -1

خواست و ادعاهای اقلیت های تاریخی به کار بگیرد. دولت مرکزی مهاجران را به سمت گروه ملی مسلط 

که خود را با هویت گروه مسلط شناسایی کنند، این مسئله در کانادا و  همگرا  می کند و آنها را تشویق می کند

وجود داشت، و امروزه در اسرائیل، وجود دارد. و از این مهاجران جهت اسکان در سرزمین 134۱بلژیک تا دهه 

 های تاریخی اقلیت ها استفاده می کنند تا ادعای خودمختاری گروه های ملی در اقلیت را تضعیف کنند.
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بر اساس رویکرد پساملی، حکومت ها در فرایند جامعه پذیری، مهاجران به هویت مدنی در سطح دولت -3

هستند که در این حالت شهروندی فراتر از تقسیمات ملی سنتی قرار می گیرد. مثال مهاجران تشویق می شوند 

ومی تشکیل دهنده بریتانیا که خود را به عنوان بریتانیای بشناسند، بدون اینکه به سمت هیچ از ملت های ب

ناسیونالیسم گفت "تشویق شوند. در این حالت مهاجران به عنوان ناظرانی بی طرف تبدیل می شوند که در عمل 

چرا که جذابیت های بسیاری دارد.  بسیاری از مفسران این گزینه را ترجیح می دهند. را پیاده می کنند "و گویی

به ویژه که امروزه ین رویکرد با چالش های جدی ای روبرو شده است. اما باید اذعان کرد که در واقعیت ا

ویکرد با وجود جذابیت هایی که این ر(144: 1331)فکوهی،  ."دیگر اعتبار چندانی ندارد 1نظریه دیگ ذوب"

 است که رویکرد پساملی از سه محدودیت کلیدی رنج می برد؛ دارد، کیملیکا بر این باور

امکان پذیر نیست که از روش هایی برای ادغام و همگرایی استفاده کرد که از به  1زمینه هادر بسیاری از  -الف

نسبت پروژه های ملی تاریخی خنثی باشد. این مسئله زمانی وضوح بیشتری پیدا می کند که شکاف  اجتماعی بر 

فرزندانشان زبان کاتالونی  اساس شکافی زبانی باشد، برای مثال مهاجران در بارسلونا باید تصمیم بگیرند که به

یاد بدهند یا زبان کاستیلیانی، آنها را به کدام مدارس ببرند، کدام تلویزیون یا رادیو را استفاده کنند و غیره. هیچ 

راهی وجود ندارد که کسی اسپانیای بشود اما یکی از زبان های ملی موجد در اسپانیا را یاد نگیرد  و آن را در 

نبرد. در حقیقت یک هویت جامع اسپانیایی بی طرفی وجود ندارد که بتوان مهاجران را به حوزه عمومی به کار 

 آن همگرا کرد. در عمل این اذغام به سمت هویت بی طرف، به ادغام به سمت هویت مسلط اکثریت می انجامد.

قی می محدودیت دوم رویکرد پساملی این است که تعاریف گروه های ملی موجود را دست نخورده با-ب

اگر مهاجران ترغیب شوند که یک بریتانیای باشند بدون اینکه انگلیسی، ولزی، اسکاتلندی و ایرلندی  .گذارد

باشند، هیچ فشاری بر روی این گروه های ملی وجود ندارد که احساس ملی گرایی خود را نوعی بازتعریف 

ی از مهاجران تا زمانی که آنها به عنوان قوم در بکنند که به لحاظ قومی خیلی فراگیرتر و بازتر باشد. تعداد زیاد

نظر گرفته شوند، برایشان دشوار خواهد بود که خود را با هویت های ملی زیر دولتی تعریف کنند. و فقط زمانی 

                                                           
1
Melting Pot بر اساس این نظریه می توان افرادی از فرهنگ هاو نژادهای مختلف را در یک فرهنگ فراگیری ادغام کرد، اغلب

همه ی مهاجران و حتی  ایالت متحده آمریکا به عنوان نمونه ای بارز که در آن هویت ملی مسلط آمریکایی به مانند دیگی ذوب

 می شود.مردمان بومی را در خود ادغام کرده است، مطرح 

2contexts 
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می توان بر این مشکل غلبه کرد که مثال ولزی ها و اسکاتلندی ها نیز به لحاظ قومی خیلی بازتر تعریف شوند و 

یف قومی خود را گسترده تر کنند طوری که مهاجران نیز بتوانند خود را در این تعریف بیابند، برای دایره تعر

همین مسیر شهروندی نباید فقط از طریق بریتانیای بودن باشد بلکه باید از طریق ولزی بودن و اسکاتلندی بودن 

 راگیرتر و بازتر باشند.نیز باشد، برای همین این ناسیونالیسم ها باید طوری اصالح شوند که ف

سومین نگرانی در رابطه با مدل پساملی این است که برای گروه های ملی زیردولتی مناسب نیست چرا که -ج

آنها انگیزه زیادی برای اتخاذ مدل شهروندی چندملیتی دارند و اقلیت های ملی می دانند که تشویق مهاجران به 

ان عضو هیچ از یک از گروه های ملی باشند فقط تغییر ظاهر مسئله بدون اینکه این مهاجر "بریتانیایی بودن"

است و در واقعیت این معنای همگرا شدن مهاجران به هویت غالب است، این به نفع گروه غالب است که 

مهاجران به زبان و نهادهای وابسته به فرهنگ آنها همگرا شوند بدون اینکه آنها در رابطه با تکثر بخشیدن به 

 (Kymlicka, 2011)ملتشان  مسئولیتی متقبل کرده باشند. مفهوم

بنابراین مدل شهروندی پساملی با اینکه محبوبترین مدل به نظر می رسد اما توسط اقلیت های ملی به چالش 

کشیده شده است، ما در کبک، کاتالونیا، اسکاتلند و در فالندر می بینیم که این اقلیت های ملی شهروندان را به 

 ویت ملی خود همگرا می کنند.سمت ه

 شهروندی چندملیتی؛آیا باید شهروندی چندفرهنگی را در دولت های چندملتی ترویج داد؟ -4

( مدل پسا ملی، علیرغم جذابیتهایش، بعید است که 4100به طور خالصه، می توان گفت که به نظر کیملیکا)

، این مدل باید ملیکا همین مدل را پیشنهاد می کندکه کیپایداری داشته باشد  بنابراین تنها یک مدل باقی می ماند 

بتواند به این دو پرسش اصلی جواب دهد که آیا ما می توانیم یک برنامه شهروندی چندملتی را در ذهن خود 

 مجسم کنیم که :

به  طوری به بازپردازی مفهومی همگرایی مهاجران از طریق شهروندی چند ملیتی بپردازد ، که مهاجران -الف 

 یکی از گروه های ملی تشکیل دهنده آن دولت همگرا شوند.

در چه موقعیتی هویت های ملی خودشان را بر اساس خطوط چندفرهنگی گرایی بیشتری به لحاظ  -ب 

 مفهومی بازپردازی می کنند؟ آیا واقعا می توانیم شهروندی چندفرهنگی در دولت های چندملتی را داشته باشیم؟
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مدل ریسک های خودش را دارد. یک نقد معمول این است که ناسیونالیسم های اقلیت  واضح است که این

ناسیونالیسم هایی قومی هستند که خودبخود مهاجران را به حاشیه می رانندکه منجر به محرومیت آنها می شود. 

ن، کاتالونیا، این قطعا یک احتمال است، اما من فکر می کنیم که ما االن شواهدی از اقلیت های ملی، همچو

اسکاتلند و کبک را داریم که ناسیونالیسم های اقلیت شان را بر اساس نژاد و تبار تعریف نمی کنند، و اجبارا  از 

ناسیونالیسم های دولتی انحصارگراتر نیستند. برای مثال مطالعه، نشان می دهد که مهاجران پاکستانی قویا خود را 

اس بهتریبه اسکاتلند دارند تا انگلستان، و احساس می کنند که پروژه ملی به عنوان اسکاتلندی می شناسند، احس

 Qupted in Kymlicka, Hussain And)ک می کنداسکاتلند بیشتر از پروژه ملی انگلستان به یکپارچگی آنها کم

Miller, 2006نشان  ( به طور مشابه، نظرسنجی ها نشان می دهد که آنهایی که هویت ملی کاتالونی را از خود

دارند، و حمایت از مهاجرت  1می دهند کمتر از آنهایی که هویت ملی اسپانیایی را ابراز می کنند، بیگانه هراسی

 ,Kymlickaدر بین کسانی که هویت ملی کبکی دارند بیشتر از گروه های اکثریت در دولت های غربی است.)

2011) 

است، و این مسئله در دوره هایی عقب نشینی دارد. اما تالش برای چندفرهنگ گرایی در این زمینه ها دشوار 

هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد استراتژی چند فرهنگ گرایی محکوم به شکست است، یا اینکه 

 نشان دهد که شانس موفقیت آن کمتر از استراتژی پساملی باشد.

گی های تعجب برانگیزی را خواهد داشت. در این زمینه بعضی از ویژ "موفقیت"با این وجود به زعم کیملیکا، 

همگرایی به یک هویت ملی زیردولتی نوعا با جذب احساسات دوجانبه ای درگیر است و تعهدات مناقشه 

برانگیزی به دولت بزرگتر را را نیز دارد. قبال مثال هایی از نظرسنجی ها ذکر شد. اینکه تعداد زیادی از پاکستانی 

ک رویکرد چندملیتی نه تنها نشانه ای برای شکست همگرایی نیست بلکه نشانه ای از رای دادند از ی SNPها به 

 موفقیت است.

در کبک به جدایی رای نداد، در حالیکه  1331در مقابل، این واقعیت که  تقریبا هیچ مهاجری در رفراندوم 

اکثریت فرانسوی زبانها به جدایی رای دادند، نشان می دهد که در همگرایی مهاجران در این ایالت مشکلی 

یک بسیاری از پروسه ها آنها نشان دادند که وجود دارد. مهاجران ابراز هویت عمیقی به کانادا نشان دادند، اما در 

خیلی کم به کبکی ها همگرا شده اند. و در واقع ناسیونالیست های کبکی این مسئله را به عنوان یک بحران 

ششناسایی کردند، و تالش هایی را برای رسیدن به گروههای مهاجر شروع کردند، با در نظر گرفتن این نتیجه 

                                                           
1xenophobic 
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تا امروز افزایش پیدا کرده است. این افزایش حمایت از جدایی  1331ندانشان از سال که حمایت مهاجران و فرز

در میان گروه های مهاجر به نظر کیملیکا به طور متناقض گوانه ای، خوب است، از یک طرف این نشان می دهد 

ای مهاجران حساس که ناسیونالیسم کبکی بازتر و فراگیرتر شده است، و ناسیونالیست های کبکی نسبت به نیازه

 "ناسیونالیسم های گفت و گویی "تر شده اند؛ و از طرف دیگر نشان از این دارد که مهاجران نسبت به اهمیت

در کانادا حساس تر شده اند، و درک بیشتری از تعهدات دوجانبه ای که با آن درگیرند پیدا کرده اند. به طور 

که مهاجران یاد گرفته اند فرهنگی تری را تمرین کنند، و خالصه، کبکی ها یاد گرفته اند که شهروندی چند

شکل چندملیتی تری از شهروندی را تمرین کنند. و این هدف اصلی ارتقای شهروندی در این رویکرد چهارم 

است، حتی اگر این نتیجه متناقض است با اینکه بعضی از مهاجران ابراز هویت یا تعهد کمتری به دولت بزرگتر 

 (.Ibid) ندپیدا کرده ا

بنابراین یک مدل چندملی گرایی کامال متقارن، که در آن هر گروه ملی پارلمان خودش را دارد تا به برنامه 

شهروندی خودش از ملت چندفرهنگی بپردازد، عملی نیست. مدل چهارم، همانند سه مدل دیگر، بعید است که 

ز خواهند یتو سی در مدل پساملی به رقابت دولت-گروه های اقلیت زیر .در شکل ایده آل خودش عملی باشد

پرداخت، دست کم در مناطق خودشان، بنابراین گروه های مسلط در مقابل مدل ملی گرایی چهارم مقاومت 

 خواهند کرد، دست کم در رابطه با مسائلی که به اجتماع خودشان مربوط می شود.

یاد مدلهای ترکیبی از ارتقای شهروندی، را خواهیم دید، برای آینده ای قابل پیش بینی، بنابراین،  ما به احتمال ز

همچنانکه واقعا در حال ظهور هستند. در این مدل ها، دولت مرکزی مدل پساملی از شهروندی را ترویج می 

دولتی مدل چندملیتی را ترویج می دهند. آیا این نوع از ترکیب مدلها می -دهد. در حالیکه گروههای ملی زیر

دولت های چندملتی پر از  ی نباید مایه نگرانی باشد.؟ واقعیت این است که این نامتوازنهدتواند جواب د

ی در ندملتی هستند. اما حتی اگر نامتوازنی و متمایل به قبول این بخش از شخصیت ملی شهروندی چنامتوازن

مشکلزا باشد. یک ی ممکن است ی نیز باشد، این شکل خاص نامتوازنحالت کلی ویژگی دولتهای چندملت

مناطقی که به آنها تفویض اختیار 1، این است که ساکنان مناطق محولمشکلی که احتمال وجود آن زیاد است

شده است( پیامهای ناهمگونیدریافت می کنند: حکومت مرکزی مفهوم پساملی از بریتانیای بودن را تشویق می 

مسئله ای تعیین را ندملیتی را پیش ببرد. کیملیکا این کند، در حالیکه حکومت محول، فشار می آورد تا مفهوم چ

کننده نمی داند. در واقع، به نظر او در معرض قرار دادن مردم با پیامهای ناهمجنس راهی برای جامعه پذیر کردن 

                                                           
1devolvedregions 
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( شهروندی چندملیتی است. دریافت کردن پیامهای ناهمگون، در رابطه با ماهیت ethosآنها به شخصیت ملی)

تا بتوانند از این طریق کار از چیزهایی است که شهروندان دولتهای چندملتی به آن نیاز دارند  دولت یکی

 (Ibid)کنند

یک مشکل جدی تر زمانی بوجود می آید که پیامهایی که مردم از نقاط مختلف کشور دریافت می کنندبه طور 

به امروز شواهد نشان می دهند که فزاینده ای متفاوت باشند و این منجر به خصومت بین ملت ها شود. تا 

مردمی که در انگلستان خود را به عنوان بریتانیای پساملی می شناسند، خصومتی در حال رشدی با آرمانهای 

؛ همچنین ناسیونالیست های اقلیت در (Quoted in Kymlicka, Curtice, 2005)ناسیونالیستی اقلیت ندارند 

لند شمالی( خصومت در حال رشدی به بریتانیا نداشته اند. همچنانکه مناطق محول )به جز کاتولیکها در ایر

کیملیکا متذکر می شود، به نظر می رسد شهروندان دولت های چندملتی  قادر باشند با تناقض های شهروندی 

 (Kymlicka, 2011.)چندملیتی زندگی کنند

اما بعضی از محققان نشان می دهند که این مفاهیم ترویج شهروندی که نسبت به هم واگرا هستند باید با 

سیستم آموزش محوله رویکردهای "یکدیگر گفت و گو داشته باشند. در مطالعه آموزش شهروندی در بریتانیا، 

ف از شهروندی در انگلستان واگرایی را به آموزش شهروندی شکل داده که تایید می کند که تصورات مختل

توجه سیستماتیک کمی به اینکه چطور رویکردهای واگرایانه به آموزش شهروندی "، و هنوز "شکل گرفته است

در هر ملت بومی ممکن است هویت های سیاسی را در نسل های آینده شهروندان بریتانیای تحت تاثر قرار 

ستان به مردم درباره شهروندی در مناطق محوله، آموزش نمی برنامه ارتقای شهروندی بریتانیایی در انگل دهد.

دهد، و ارتقای شهروندی زیردولتی در مناطق محوله به مردم درباره شهروندی بریتانیای آموزش نمی دهد.  

بنابراین هیچ یک از طرفین به مردم در رابطه با شخصیت ملیناسیونالیسم های گفت و گویی به عنوان جنبه ای از 

نیاز است که به طور روشنی مفهوم این دو محقق نتیجه می گیرند که؛  ی چندملیتی آموزش نمی دهند.شهروند

چندملیتی مرتبط شهروندی توضیح داده شود و هویت ملی بنابراین یک چالش مهمی برای نظریه پردازان و 

"وست مینستر"نامه فعاالن آموزش پروسه شهروندی در بریتانیا است. آنها تقصیر را در درجه اول به بر
نسبت 1

 می دهند:

محور اغلب سیاستمداران بریتانیای به این معنی است که واقعیت آشکار واگرایی و -دیدگاه وست مینستر"

ناچیز گرفته شده افسانه وار  پتانسیل برای الگوهای جایگزین وفاداری مدنی و هویت در دولت چندملیتی محول
                                                           
1Westminster 
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در سطحی باالتر و منش فراگیرتری در میان ملت های محوله درمان  "ودنبریتانیای ب"است...مگر اینکه سوال 

شود، ارائه آموزش شهروندی می تواند به صورت فزاینده ای به برنامه های جدایی طلبانه و انحصارطلبانه منجر 

این یک چالش اصلی برای برنامه (Quoted in Kymlicka, Andrews and Mycock,2007: 80, 84.)شود

کانون توجه قرار دارد، بلکه در شهروندی جدید می باشد، نه تنها در رابطه با آموزش شهروندی در مدارس که 

شد که ، هدف نباید این باادر همه ابعاد آن، اعم از کالس های شهروندی و جشن های مهاجران. به نظر کیملیک

روایت از شهروندی توسعه یابد که دقیقا این همان چیزی است که دولت  ای یکآگاهی در گستره دولت بر مبن

های چندملتی نمی توانند به آن دست یابند. بلکه، هدف باید آموزش شهروندان در این رویکردهای مختلف 

د باشد، بنابرین )برای مثال( طرفداران بریتانیای بودن پساملی متوجه خواهند شد که چرا ملت های اقلیت رویکر

چندملیتی را ترجیح می دهند، و طرفداران مدل چندملیتی جذابیتهای رویکرد پساملی را درک خواهند کرد. و 

همه شهروندان خواهند فهمید که چنین اختالفاتی در دولت های چندملتی امری ذاتی است، و نمی توان آنرا 

 ره قرار خواهد گرفت.سلب کرد، اما به طور مداوم به روش دموکراتیک و صلح آمیز مورد مذاک

این نوع تمرین شهروندی چندملیتی یک دست آورد قابل توجهی است، و در حالیکه هیچ شواهدی وجود ندارد 

که این دست آورد در بریتانیا یا دیگر دولتهای چندملتی غربی  یک ریسک حتمی باشد، نه اینکه ما به سادگی 

کردن مدل های قبلی چند ملی گرایی بپردازیم، نیاز داریم که به آنرا تضمین کنیم. ما بیشتر از آنکه به ریشه کن 

 (Kymlicka, 2011دقت درباره اینکه چگونه برنامه های جدید شهروندی می توانند ساخته شوند، فکر کنیم.)

 فدرالیسم چند ملتی-1-4

در اوایل قرن بیستم، تنها کشورهای سوئیس و کانادا ترکیبی از خودمختاری منطقه ای و وضعیت زبان رسمی را 

( کانادا و سوئیس، برجسته ترین نمونه 11۱: 1314به نظر کیملیکا )برای گروه های ملی زیردولتی اتخاذ کردند. 

از آن زمان، تقریبا همه دموکراسی های داده اند.  های تاریخی فدرالیسم را برای همراهی با اقلیت های ملی ارائه

غربی ای که جنبش های ناسیونالیستی زیردولتی چشم گیری را دارد به این سمت حرکت کرده اند.از جمله، 

اتخاذ خودمختاری برای سوئدی زبان های جزایر آالند در فنالند بعد از جنگ جهانی دوم، خودمختاری برای 

، 134۱در دهه  1نیا و کشور باسکوکو بعد از جنگ جهانی دوم، خودمختاری برای کاتالتیرول جنوبی و پورتوری

در تمامی این موارد  .133۱ندیها و ولزی ها در دهه ، و تفویض اختیار به اسکاتل131۱ه برای فالندرهادر ده

فت و ثبات روشن پیشر(11۱: 1314)به باور کیملیکا  اتخاذ خودمختاری همراه با مشاجره و منازعه بوده است.

                                                           
1Basque country 
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دو کشور کانادا و سوئیس، کشورهای چندملیتی دیگر )هند، مالزی و نیجریه( را بر آن داشت که پس از رهای از 

با وجودی که بسیاری از کشورهای فدرال با مشکالت جدی روبرو هستند،  استعمار، نظام فدرالی را بپذیرند.

 .شکالت خویش پذیرفته اند )مانند بلژیک، اسپانیا و روسیه(کشورهای چندملیتی تازه ای این نظام را برای حل م

( معتقد است که در این موارد روابط تاریخی و دشمنی بین دولت ها و اقلیت های ملی کاهش 1۱11کیملیکا)

 پیدا کرده و روابط دموکراتیک شهروندی جایگزین آن شده است و چهار دلیل را در این باره ذکر می کند:

در فدراسیون های چندملتی چه دولت ها و چه اقلیت ها در رقابت بین هویت های ملی :فردی صلح و امنیت-1

 و پروژه های ناسیونالیستی خود اغلب کامال بدون خشونت و به دور از تروریسم عمل کرده اند.

است، که تحت روندهای  "برگه های رای و نه گلوله ها"سیاست های قومی امروزه موضوع  :دموکراسی-1

موکراتیک عادی عمل می کند، بدون هیچ تهدید کودتای نظامی یا رژیم هات اقتدارگرایی که قدرت را به نام د

 امنیت ملی می ربایند.

این اصالحات در چارچوب قانون اساسی لیبرال بدست آمد، با احترامی راسخ به حقوق سیاسی : آزادی فردی-3

، داشتن عقیده سیاسی مخالف و به طور فزاینده ای حقوق و مدنی فردی، از جمله آزادی بیان، آزادی وجدان

در معرض همان محدودیت هایی قرار  . از آنجا که حکومت های زیردولتیهمجنسگراها، برابری جنسیتی و غیره

دارند که قانون اساسی دولت مرکزی نیز داراست، حکومت زیردولتی توانایی محدود کردن آزادی های فدری را 

لت فرهنگی و خلوص فرهنگی ندارند، و در هر صورت شواهد حاکی از آن است که آنها به نام حفظ اصا

 خواستار چنین چیزی نیستند.

: فدرالیسم چندملتی برابری را بین گروه های ملی اکثریت و اقلیت ترویج و ارتقا داده  1برابری درون گروهی-4

بر گروه های دیگر خود را غالب کند. برابری  است، طوری که یک گروه خواستار آن نیست که به طور نظام مند

در این معنا چندبعدی است، و ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را شامل دربر می گیرد. فدرالیسم چندملتی 

برابری بیشتری در  -قلیت بوجود بیاید؛ بابرابری اقتصادی بیشتری بین اکثریت و  -کمک کرده است که: الف

جود آید طوری که اقلیت ها به طور مداوم از حق نظر و رای در همه موضوعات کنار مشارکت و نفوذ سیاسی بو

برابری بیشتر در احترام به فرهنگ و شناسایی فرهنگی به وجود آمده که برای مثال می  -گذاشته نمی شوند؛ و ج

ر بین گروه ها توان آنرا  در شناسایی برابر زبان فرهنگ اقلیت در حوزه عمومی، و  کاهش تعصب و تبعیض د

                                                           
1Inter-group equality 
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مشاهده کرد. به طور خالصه الگوهای سنتی تبعیض اقتصادی، تابعیت و سرسپردگی سیاسی و به حاشیه راندن 

 از لحاظ فرهنگی که از ویژگی های وضعیت اقلیت های ملی بود کاهش پیدا کرده است.

ناسیونالیسم  پذیرا شدنبر طبق این معیارها می بینیم که  مدل فدرالیسم چندملتی که در غرب ظهور پیدا کرد در 

دموکرات را عمق بخشیده و سلسله مراتب درون گروهی -اقلیت موفق بوده، طوری که روابط شهروندی لیبرال

ت. در برداشت سنتی از دموکراسی را کاهش داده در حین حال منجر به حفاظت ازآزادی فردی نیز شده اس

فرض بر این است که دولت از مردمی تشکیل شده که حق تعیین سرنوشت خود را دارند و مدل دلخواه 

دولت های چندفرهنگی نیز درست فرض شده  درحکمرانی خود را خود انتخاب می کنند. همین پیش فرض 

خشی به دولت برای حکمرانی و ایجاد حس است. در واقع هدف از ترویج شهروندی نیز همان مشروعیت ب

مشترک شهروندی در بین همه مردم موجود در یک کشور بوده است. فدراسیون های چندملتی به مدل متفاوتی 

و ادعای لزوم اتخاذ  "ملت بودن"ازشهروندی نیاز دارند. چرا که، جنبش های ناسیونالیستی اقلیت ادعای 

ذعان آنها به این هویت ملی اشان انعکاس می یابد. خودمختاری منطقه ای فدرالیسم چندملتی را دارند که در ا

هر دوی این ادعاها را قبول می کند، و ابزاری قانونی برای ]عمل کردن[ و ایجاد دوباره این دو ادعا فراهم می 

 (Ibid)کند )برای مثال. به وسیله افزایش کنترل منطقه ای بر آموزش، نمادهای عمومی، رسانه عمومی(. 

ناسیونالیست های گروه اقلیت ادعا می کنند که اکثریت حق اعمال حاکمیت بر آنها را ندارند چرا که مبنای 

حاکمیت رضایت شهروندان است و شهروندان گروه اقلیت خود را به عنوان یک ملت متمایز با فرهنگی متمایز 

قطعی این ملت در اقلیت با رضایت خودش می بینند، آنها ادعا می کنند که حتی اگر از لحاظ تاریخی، در م

حاکمیت آن دولت را قبول کرده باشد به آن دلیل که این قرارد از طرف اکثریت شکسته شده و دولت علیه آنها 

تبعیض قائل شده ومورد خشونت سیستماتیک واقع شده اند باز هم آنها می توانند ادعای حق تعیین سرنوشت 

مرکزی آن دولت را به چالش بکشند، یک دلیل دیگر برای این ادعا این است که خود را داشته باشند و حاکمیت 

ناسیونالیست های اقلیت می گویند که هر نسلی خود می تواند ادعای جداگانه ای داشته باشد و رضایت نسل 

یت های گذشته آنها الزاما به معنای رضایت این نسل حاضر نیز نیست و رضایت این نسل نیز به معنای رضا

نسل آینده این اقلیت ملی نخواهد بود. بدین شیوده ناسیونالیست های گروه ملی اقلیت حق حاکمیت دولت 

بزرگتر را به چالش می طلبند. فدرالیسم چندملتی واژگانی مفهومی و فضای سیاسی ای را برای این نوع مشاجره 

ند که حکومت زیردولتی تجزیه طلبان قسم فراهم می کند. در واقع، فدرالیسم چندملتی امکان آنرا فراهم می ک

برخی از ملل تحت ستم .(Ibidخورده را نیز دربربگیرد، همچنانکه که در کبک، اسکاتلند و کاتالونیا اتفاق افتاد)
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 به باورمیل،.(14۱: 1314بدون شک ادعاها و مطالبات محکم و قوی ای برای خودمختاری دارند )فریمن، 

حکومت خوب نه تنها باید خواسته های کنونی یک قوم را عملی سازد بلکه باید سرنوشت آینده آنها را هم پی 

درباره  1پس در شهروندی چندفرهنگی در دولتی های چندملتی، شهروندسازی1(331: 1311ریزی کند )میل، 

بلکه شهروندسازی باید به ما حل و فیصله دادن این مناقشات و مشاجره ها بر سر مشروعیت حاکمیت نیست، 

یاد بدهد که چگونه با این مشاجره ها زندگی کنیم. و فضایی دموکراتیک را برای این گفت و گو فراهم کنیم. 

این یک دستاورد سیاسی مهم است، اما برای درک این دستاورد باید معیارهای موفقیت را بر مبنای احساس 

 "احساس بریتانیای بودن"، "احساس کانادیی بودن"تر، برای مثال، هویت کردن بر مبنای هویت ملی دولت بزرگ

 ، را کنار بگذاریم و گرنه به نتایج اشتباهی می رسیم."تعهد به بریتانیا"یا  "تعهد به کانادا"و یا 

در بسیاری از دولت های چندملتی احساس هویت و شناسایی هویت خود از طرف افراد به دولت بزرگتر حالتی 

ه و دوجانبه دارد، اقلیت قابل توجهی به استقالل عالقه دارند. این موضوع با معیارهای  ترویج تردیدگون

شهروندی رایج یک شکست محسوب می شود، در حالیکه در  مفهوم چندملیتی از شهروندی، احساسات 

شوند،  دوجانبه و تعهدات متناقض و رقابت گونه به عنوانی شواهدی مبنی بر شکست شهروندی محسوب نمی

بلکه چالشهایی را مشخص می کند که شهروندی باید به آنها پاسخ دهد. و یک پاسخ موفقیت آمیز اذعان به این 

تردیدها و مشاجره ها به گونه ای است که ارزش های بنیادی مانند، صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی 

 (Kymlcika, 2011)و حقوق بشر ارج نهد.

ای یک گروه ملی نسبت به حقوق و منافع اعضای گروه های دیگر بی تفاوت هستند، و اعضمی توان گفت که 

تمایلی به فداکاری برای آنها ندارند. عالوه بر این، آنها اصال نمی توانند اعتماد داشته باشند که هر گونه 

اهیر شوروری سابق فدراکاری آنها به صورت متقابل جبران شود. اتفاقات اخیر در اروپای شرقی و در اتحاد جم

نشان می دهد که در جایی که این نوع از همبستگی و اعتماد وجود ندارد، به احتمال زیاد تقاضاها برای جدایی 

پاسخ به بحران دولت های  نبه وجود می آیند. بعضی از مفسران استدالل کرده اند که در واقع جدایی مناسبتری

چندملتی می باشد. در این دیدگاه، اقلیت های ملی تمایل دارند دولتی جداگانه تشکیل دهند که اغلب از لحاظ 

اخالقی مشروع تلقی می شود، و این که آنها را با زور و برخالف اراده اشان درون یک دولت بزرگتر نگه دارند، 

                                                           
کتاب اضافه به ، چهار مقاله از جان استوارت میل (1311)جواد شیخ االسالمی تاب رساله ای در باب آزادی ترجمهکپیوست در 1

 . آمده است "تاثیر حکومت در پروراندن خصال ملی یک قوم"شده است. این نقل قول از میل در مقاله 

2citizenization 
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داشته باشد، و  1ابراین باید شرایطی را که یک گروه می تواند حق جداییناعادالنه است. حقوق بین الملل بن

منتقدان این .(Kymlicka,2001: 91)می تواند اعمال شود، را مشخص کندشیوه هایی را که از طریق آن این حق 

 رسمیت شناختن حق جدایی، در هر یک از دو سطح نظریه سیاسی هنجاری یا  رویکرد استدالل می کنند که به

حقوق بین الملل، جنبش های جدایی طلبانه را بیشتر تشویق می کند. و بنابراین خطر بی ثباتی سیاسی و 

خشونت در سراسر جهان را افزایش می دهد. از این منظر، جدایی اغلب منجر به جنگ داخلی می شود، و 

در واحد جداشده نیز به ممکن است منجر به شروع زنجیره ای از واکنش ها بشود که در آن اقلیت های ملی 

نوبت خود خواهان جدایی باشند. عالوه بر این، حتی اگر جدایی واقعی هرگز هم اتفاق نیافتد، تهدید زیاد 

را  1ست های تهدیدآمیز و بازپسخواهانهجدایی بی ثبات کننده است، و برای گروه ها امکان شرکت در سیا

 (Ibid).فراهم می کند

من مستقیما به این سوال که آیا گروه های ملی به لحاظ اخالقی یا قانونی حق جدایی را دارند یا نه، نمی پردازم. 

–تمرکز انحصاری بر روی این سوال ممکن است ما را از واقعیت خیلی مهمی از وضعیت فعلی امان غافل کند 

 مهمی واقعیت یک این. راموردمالحظهقرارمیدهندبرایمثال،اینکهبسیاریازمردمخواهانجداییهستند،یاحداقالمکانآن

ر ذگره از جز به اشان منافع که میکنند احساس جهان در ملی،امروزه گروههای از بسیاری اعضای که است

 تشکیل دولت برای خودشان، نمی تواند راضی کننده باشد.

ی در غرب که  فرض می این مسئله محدود به جهان های دوم و سوم نیست. دموکراسی های چندملتی مختلف

به اتفاقات اخیر بلژیک یا کانادا توجه اگر شد از ثبات درازمدتی برخوردارند، امروزه دیگر خیلی متزلزل شده اند.

موفق، با تضمین های محکمی از حقوق اساسی سیاسی و مدنی   یحتی آنهایی که در دولت های لیبرال م،کنی

قوی دارند.  طلبانهش های استقالل باسکاتلندی ها  و کبکی ها، همه آنها جن، 3زندگی می کنند، مانند فالندرزها

خطر جدایی در هر دوی کشورهای سرمایه داری و کومونیستی ، در هر دوی دموکراسی ها و دیکتاتوریهای 

 به وجود آمده است. ثروتمندنظامی، در هر دوی کشورهای فقیر و 

نشان می دهد که دولت های معاصر ابزارهای موثری را برای  4یدا کردن جنبش های جدایی طلبانهرواج پ

اقلیت های ملی توسعه نداده اند. اینکه ما حق جدایی را به رسمیت بشناسیم یا نه، واقعیت   مطابقت دادن خود با

                                                           
1right ofsecession 
2blackmail 
3Flemish 
4secessionist movements 
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این است که جدایی یک تهدید همیشه حاضر در بسیاری از کشورها باقی خواهد ماند مگر اینکه یاد بگیریم که 

فرهنگی خود را تطبیق دهیم. تا زمانی که اقلیت های ملی احساس کنند که منافع اشان -این نوع از تنوع قومیبا 

 (Ibid). در قالب دولت های موجود قابل تعقق نیست، جدایی را مد نظر خواهندداشت

امروزه فدرالیسم  .می باشدفدرالیسم  ،اقلیت های ملی پذیراشدنیکی از رایجترین مکانیزمهای جا افتاده برای 

دست کم نوزده کشور به صورت نظامهای  1333یکی از متداولترین شکلهای سازماندهی سیاسی است. در سال 

(، فدرالیسم شکلی از همبستگی و سازمان دهی سیاسی 311: 1314فدرال سازمان یافته بودند )لیپست و دیگران، 

اسی جامع تری را به هم می پیوندد و به هر یک از است که واحدهای حکومتی جداگانه موجود را در نظام سی

آن واحدها امکان می دهد که تمامیت و یکپارچگی سیاسی اصلی خود را حفظ کند. فدرالیسم را می توان به 

هیم قدرت بر پایه قانون مداری از طریق نظامهایی که خودگردانی و حاکمیت مشترک را تلفیق می کنند سمعنی ت

های فدرال، خط مشیهای اساسی از راه مذاکره ساخته و پرداخته و اجرا می شوند تا همه  تعبیر کرد. در نظام

بسیاری از مفسران استدالل می  ( 314اعضا در گرفتن تصمیمها و به اجرا درآوردن آنها سهیم باشند. )همان: 

لیسم، به تمایل گروه می شود فدرا هکنند که فدرالیسم یک جایگزین مناسب و قابل دوام برای جدایی است، گفت

ارد، تا زمانی که هیچ ذ، و حفظ تمایزات فرهنگی اشان، احترام می گ1ملی به ماندن در قالب خودمختار  های

و ایزوله نیستند، اما نسبتا به طور  1ند که این گروه ها مبتنی بر خودکدام کمتر به این واقعیت اعتراف می کن

تگی های متقابل سیاسی و اقتصادی به همدیگر وصل اند. با وجود یری در روابط وابسذفزاینده و جدایی ناپ

یر است، می تواند با این واقعیت سازگار باشد که گروه های مختلف سطوح ذاینکه فدرالیسم به شدت انعطاف پ

 .(Kymlicka, 2001: 92)را خواستارندحاکمیتی-یا اشکال مختلفی ازخود

اقلیت های ملی، ارائه شد،  3پذیرا شدناین تصویری که از ارزشمندی فدرالیسم در رابطه با  وی بر آن است که

تا حد زیادی درست است. بر پایه هر معیار معقولی، فدراسیون های دموکراتیک )در برابر با فدراسیون های 

د. هر دوی فدراسیون کمونیست( به طور تعجب بر انگیزی در سازگاری ناسیونالیسم های اقلیت موفق بوده ان

های چندملتی تاریخی، مانند سوئیس و کانادا، و فدراسیون های چندملتی اخیر، مانند بلژیک و اسپانیا، نه تنها 

منازعات برخاسته از رقابت هویت های ملی را به شیوه دموکراتیک و صلح آمیزی مدیریت کرده اند، بلکه درجه 

را برای شهروندانشان تامین کرده اند. هنگامی که قدرت عظیم  باالیی از موفقیت اقتصادی و آزادی فردی
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ناسیونالیسم را مورد مالحظه قرار دهیم، این مساله واقعا چشم گیر است. ناسیونالیسم امپراطوری های استعماری 

تکه کرده است، و در سراسر جهان مرزها را بازتعریف کرده است. با این  هو دیکتاتوری های کمونیستی را تک

وجود فدراسیون های چندملتی دموکراتیک موفق به مهار نیروی ناسیونالیسم شده اند. فدرالیسم دموکراتیک در 

 ارد، ناسیونالیسم را فرونشانده و آنرا رام کرده است.ذحالیکه به حقوق و آزادی های فردی احترام می گ

نکته ی ن ادعایی داشته باشد.البته به سختی می توان هیچ سیستم سیاسی دیگری را تصور کرد که بتواند چنی

فرهنگی -همه سیستم های فدرال به منظور پاسخ به تکثر قومیمهمی که باید بدان توجه داشت این است که 

برای نمونه، ایاالت متحده و استرالیا. در این سیستم های فدرال، واحدهای فدرال به هیچ  -طراحی نشده اند

و تمایزات فرهنگی اشان هستند،  حاکمیتی-نگی که خواستار حفظ خودفره-وجه با تمایزات گروه های قومی

به همین دلیل کیملیکا در بحث از فدرالیسم بر کشورهایی تمرکز کرده است که فدرالیسم آنها  .مطابقت ندارد

مبتنی بر وضعیت اقلیت های ملی آن کشورها است و به منظور مطابقت با چنین وضعیتی چندملتی بنیان نهاده 

 شده است.

به مانند فدراسیون های چندملتی دموکراتیک تا به امروز کامال موفق بوده اند، فدرالیسم  نمی توان گفت که چون

. بین گروه های فرهنگی و قومیعمل کرده و حتما موفقیت آمیز خواهد بودنوش دارویی برای برخوردهای 

فاکتورهای اصلی چگونگی کشیدن مرزهای بین  یکی ازموفقیت فدرالیسم به فاکتورهای متعددی بستگی دارد، 

فدرال باید کشیده شوند، و چگونه قدرت ها  1چگونه مرزهای زیرواحدهایزیرواحدهای فدرال می باشد. اینکه، 

عادالنه ناسیونالیسم های اقلیت اساسی  مطابقتبین سطوح مختلف حکومت باید تقسیم شود. این مسائل برای 

یز اجماع نظر بر روی آنها خیلی مشکل است، و این مسائل موضوعات بحث برانگاست. حال با وجود این هم 

عالوه بر این، حتی اگر فدرالیسم به شیوه .(Ibid: 93))و باقی خواهند ماند(تمام نشدنی و مشکل سازی هستند

ای طراحی شده باشد که به طور عادالنه اقلیت های ملی را همساز کند، ضمانتی برای رفع خطر تجزیه ندارد. 

ناسیونالیسم اقلیت، همچنین درمدیریت  پذیرا شدنکه اگر یک فدراسیون در افرادی چنین فکر کنند ممکن است 

ز و دموکراتیک موفق باشد در حالی که از رفاه و حقوق فردی هم محافظت کرده تنازعات به شیوه صلح آمی

باشد آن گاه جنبش های تجزیه طلبانه به کلی حمایت مردمی و مشروعیت سیاسی اشان را از دست خواهند داد. 

از اما هیچ شواهدی دال بر این موضوع وجود ندارد. موفقیت فدرالیسم در غرب با حمایت اقلیت های ملی 

، ی هاکبکبین جدایی، از بین نمی رود و یا حتی اساسا این موفقیت کم هم نمی شود، حمایت از جدایی، در 
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از یک نظر سنجی تا نظرسنجی دیگر تغییر می کند، اما هیچ شواهدی  ییهایا کاتالونیا ییها، پورتوریکویهااسکاتلند

دملتی موفق اغلب جنبش های جدایی طلبانه ای دال بر کاهش تمایل به جدایی وجود ندارد. فدراسیون های چن

را در سطوح قابل توجهی، دربر می گیرند. جنبش های جدایی طلبانه محبوب و به عنوان بخشی از فدراسیون 

 یرفته شده اند.ذهای چندملتی دموکراتیک پ

در مدیریت  این قضیه برای بسیاری از مردم یک تناقض است.  چگونه یک نفر می تواند بگوید که یک کشور

در حالی که تعداد چشم گیری از مردم وجود دارند که خواستار تجزیه آن  باشدفرهنگی موفق و  منازعات قومی

موافقند که شهروندان یک جامعه باید خودشان را فقط به عنوان  راولزکشور هستند؟ بسیاری از مردم با جان 

هوم های سنتی از اجتماع سیاسی، این تعهد به باهم در اغلب مف.ببینند "یک طرح مشارکتی برای همیشه"اعضای 

که، اگر چه این معیار  می کنداستدالل  اما کیملیکابودن ابدی برای سیاست موفق ضروری به نظر می رسد. 

نامناسبی برای سنجش موفقیت فدراسیون های چندملتی است، فدرالیسم می تواند به کشورهای چندملتی 

( می توان گفتدر بهترین حالت باز به پرسش Ibid: 92-93)شان را حفظ کنندخاصی کمک کند که باهم بودن

به حال هیچ یک از فدراسیون های گرفتن همزیستی و حفظ تمامیت ارضی همیشه وجود دارد، با این وجود تا 

ندملتی تجزیه نشده اند، و این خود دلیلی برای موفقیت فدراسیون های چندملتی در زمینه همزیستی چند چ

 ملت با هم می باشد. 

 فرهنگی-گروه های قومی پذیرا شدنفدرالیسم و  -1

همانند تمامی تعاریف حوزه علوم انسانی و به ویژه علوم سیاسی اجماع نظر بر سر مفهوم فدرالیسم دشوار 

، در دایره وجود ندارد "فدرالیسم"هیچ تعریف جهانشمول پذیرفته شده ای از یملیکا متذکر می شود که کاست، 

المعارف دموکراسی در رابطه با اصول بنیادین نظام های فدرال بر شش ویژگی یا پایه تاکید شده است، این شش 

قه مندند؛ نظامی از ابزارهای مهار و کراسی عالظام های فدرال نامتمرکزند؛ به دمواصل بنیادین عبارتند از: ن

موازنه را برقرار کرده اند؛ از طریق فرایند مذاکرات علنی عمل می کنند؛ قانون اساسی مکتوب دارند؛ واحدهای 

( مدل های 313: 1314مستقر ساخته اند.)لیپست و دیگران،  تت را بر طبق قانون اساسی در حکومثابت قدر

حافظ نیا و ، برای مثال دنگاها با هم تفاوت های زیادی دار وجود دارند که فدرالی زیادی در سراسر دنیا

عراق و نوع مدل فدرالی کردستان عراق به این نتیجه  خود راجع به کشور فدرال ( در پژوهش1311دیگران)

الگوی کردستان عراق با وجود داشتن تشابهاتی با سایر الگوهای غیر متمرکز، از جهاتی نظیر رسیده اند که؛ 

نظامی موسوم به پیشمرگه یا حافظان اقلیم...با آن ها متفاوت -برقراری روابط خارجی، داشتن نیروی دفاعی
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ئل بود. حال باید است، طوری که می توان برای آن وجود مستقلی در چارچوب الگوی مدیریت سیاسی فضا قا

از فدرالیسم یک سیستم منظور کیملیکا  چیست و چه مدلی را ارائه می کند.ببینیم که منظور کیملیکا از فدرالیسم 

سیاسی که تقسیم  تثبیت شده قدرت بر اساس قانون اساسی را در بین حکومت مرکزی و دو یا چند زیرواحد 

1)ایالت
 ،landerر سطحی از یه  تقسیمات سرزمینی دربر می گیرد، به طوری که ه، استان، کانتون(  دیگر بر پا

را در موضوعات مشخصی دارد.این اقتدار حاکمیتی فدرالیسم را از هر دوی  1حکومت اقتدار حاکمیتی

، که در آن حکومت مرکزی سیاست اصلی را در تمامی مناطق)زمینه ها( تاسیس می کند، اما 3تمرکززدایی اداری

به منظور اجرای این سیاست ها به سطوح پایین تر حکومتی، نوعا ناحیه ای یا حکومت های پس از آن قدرت 

و یا بیشتر توافق می  راسیون، که در آن دو کشور مستقلار می شود؛ و کنفدذشهری )وابسته به شهرداری.م( واگ

د، و بنابراین هر کدام کنند که در زمینه های اقتصادی و یا سیاست های نظامی همکاری و هماهنگی داشته باشن

از آنها قدرت را به منظور اجرای این سیاست ها به سطح فراملی که از نمایندگان این کشورها تشکیل شده 

( می توان عناصری از مدل های مختلف فدرالیسم را با هم Kymlicka, 2011b: 94)ار می کنند.ذاست، واگ

همه این در حالی که به سختی بتوان دسته بندی کرد.، بعضی از سیستم های سیاسی را ممکن است ترکیب کرد

در هر دو "به زعم کیملیکا سیستم ها مستلزم تقسیم قدرت هستند، اما شیوه تقسیم این قدرت ها متفاوت است. 

مورد تمرکززدایی اداری و کنفدراسیون، فرض بر این است که حکومت مرکزی در هر کشوری تمامی تصمیمات 

سپس مقداری از این اقتدار را بر مبنای درکی که از از . تمامی زمینه های سیاسی را داراستمربوط به اقتدار در 

این نوع  -ار می کند.اما این تفویض اختیار داوطلبانه بوده و قابل فسخ می باشدذمنافع ملی اش دارد، واگ

این حق ادعای مجدد را تفویض اختیار  حق حاکمیت نهایی بر این زمینه های سیاسی را حفظ می کند، و بنابر

 ;(اماIbid: 94-95)"ار شده است، نگه می دارد.ذبه طور یکجانبه در رابطه با قدرت هایی که واگ

در سیستم فدرال، هر دو سطح حکومت قدرت های حاکمیت مشخصی را به عنوان ماده ای قانونی دارند. و این 

نیست و غیر قابل فسخ می باشد.هر دو حکومت ]تفویض اختیار[ به صورت ساده و بر اساس نمایندگی دادن 

زمینه های سیاست مشخص خود دارا هستند. و  ال اقتدار حاکمیتی خودشان را درمرکزی و زیرواحدهای فدر

حق دخالت کردن در حوزه قضایی یکدیگر برای هر دو بر اساس قانون اساسی ممنوع می باشد. حکومت 

داشتن قدرتی را که به زیرواحدها متعلق است، داشته باشد، زیرا این مرکزی نمی تواند تقاضای یا ادعای مجدد 
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وانند ادعای مجددی بر قدرت ها هرگز به حکومت مرکزی متعلق نبوده است. بر عکس، زیرواحدها نمی ت

آن است، را داشته باشند، زیرا این قدرت ها در اساس متعلق به آنها نبوده  صاحبمت مرکزی وکقدرتی که ح

ور خالصه، برخالف تمرکززدایی اداری و کنفدراسیون، هر دو سطح حکومت در سیستم فدرال است. به ط

موجودیتشان بر مبنای قانون اساسی محفوظ است، و بر مبنای رضایت ضمنی و شکیبایی واحدهای دیگر 

 (Ibid: 95)نیست.

اقلیت های ملی می باشد؟ در اغلب دولت های چندملتی،  پذیرا شدنفدرالیسم مکانیزم مناسبی برای   آیا این

تمایل به تقاضای بعضی از اشکال خودمختاری سیاسی، به منظور اطمینان یافتن از توسعه کامل  اقلیت های ملی

و آزاد فرهنگ هایشان، و ترویج  و ارتقای منافع مردمشان، را دارند. آنها خواهان قدرت های مشخصی از خود 

به دولت بزرگتر از این حق چشم پوشی نکرده  و اتحاد غیر ارادی تند و می گویند که آنها با الحاقگردانی  هس

اگر فکر کنند که خودگردانی در دولت بزرگتر غیرممکن است، ممکن است  و در نهایتاین اقلیت های ملیاند، 

خودگردانی فدرالیسم می یکی از مکانیزمهای ممکن برای به رسمیت شناختن ادعای . خواهان جدایی باشند

باشد. از آنجا که اقلیت های ملی معموال در یک منطقه متمرکز هستند، مرزهای زیرواحدهای فدرال می تواند 

طوری ترسیم شوند که اقلیت ملی در یکی از زیرواحدها اکثریت را تشکیل دهد. تحت چنین شرایطی، فدرالیسم 

ی فراهم کند، که توانایی تصمیم گیری را برای این اقلیت در می تواند خودگردانی وسیعی را برای اقلیت مل

 .زمینه های مشخصی را بدون دخالت رای جامعه بزرگتر تضمین می کند

درصد آن فرانسوی زبان می باشند(  1۱برای مثال، در تقسیم قدرت به شیوه فدرال در کانادا، استان  کبک )که 

اهمیت حیاتی برای بقای جامعه فرانسوی زباندارد ، این موارد  اعمال قدرت وسیعی را بر موضوعاتی  دارد که

شامل کنترل بر روی آموزش، زبان، فرهنگ، همچنین کنترل ورود قابل توجه مهاجران با استفاده از سیاست های 

مهاجرتی می شود. نه استان دیگر همچنین این قدرت را دارند، اما انگیزه اصلی پشت وجود این تقسیم قدرت، 

 مطابقت دادن سیستم فدرال بر مبنای خواست اقلیت ملی کبک است.ر واقع پشت کل سیستم فدرال و د

فدرالیسم برای دموکراسی کانادا از نظر مشروعیت حقوق گروه های نیز اهمیت دارد. در آغاز فدرالیسم مظهر 

رانسوی زبانان )فرانکوفونها( به عنوان و، به تبع آن، ف -منافع ایالتها و مناطق بود. بنیاد این استدالل را نیز که کبک

داشته باشند، فدرالیسم پایه گذاشت. از این امر مفهوم دو گروه متمایز  جایگاه ویژه ایباید  -مردمی متمایز

وضعیت  کمیسیون سلطنتی مامور بررسی"صاحب حق سرچشمه گرفت. که بیش از همه در برنامه ای که برای 

تدوین شده بود تظاهر  -یعنی انگلیسیها و فرانسویان-دو قوم بنیانگذار کانادادو نژاد یا  "دوزبانی و فرهنگی
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 اقلیت ها، مطابقت دادنکانادا و سوئیس، در رابطه با از لحاظ تاریخی، از (1۱4۱: 1314شده.)لیپست و دیگران، 

ا باعث شده که ی از فدرالیسم یاد می شود. ثبات ظاهری و موفقیت این کشورهاغلب به عنوان دو نمونه  بارز

 مثال، کشوربرای ، سیستم فدرال رابپذیرند جهانی دومدیگر کشورهای چندملتی در دوره پس از جنگ 

حتی با وجود اینکه این فدراسیون ها با مشکالت جدی روبرو هستند، ماهنوز شاهد رواج عالقه به  .ییوگسالو

روسیه در پروسه مطابقت دادن و  یک، اسپانیابلژمانند، فدرالیسم در کشورهای چندملتی هستیم، برخی کشورها 

در حال مناظره هستند که آیا  ،آفریقای جنوبیاز کشورها، مثال  خود با ترتیبات فدرال هستند، و برخی دیگر

 .فدرالیسم راه حلی را برای منازعات قومی اشان ارائه می دهد

میک و نخبه های نظریه پردازان آکادبرای مدت زیادی، . این عالقه گسترده به فدرالیسم نشانه استقبال از آن است

سیاسی فرض می کردند که مدرنیزاسیون به طور اجتناب ناپذیری، به آسیمیله کردن اقلیت های ملی  و فرسایش 

هویت ملی اشان خواهد انجامید. حکومت های مرکزی در سراسر جهان تالش کردند تا این حس را در بین 

ا از مردم یا ملت های متمایزی تشکیل شده اند، با حذف خودگردانی سیاسی قبلی آنها و اقلیت های ملی که آنه

اصرار بر این که زبان اکثریت در  رسمی کردن یک زبان ملی در یک دولت، و نهادهای آموزشی اشان، و یا با

تالش ها این هستیم که ما روز به روز شاهد آن تمامی مراکز عمومی استفاده می شود، از بین ببرند. با وجود این

، و اقلیت های ملی به حفظ خودشان به مثابه جوامع سیاسی مستقل و از لحاظ هالنه و هم غیرموثر بودادهم ناع

یکی از محدود مکانیزم های موجود برای رسیدن به این هدف اگر چه فدرالیسم تمایل دارند.فرهنگی متمایز ، 

مشکالتی سر بر می آرزوهای اقلیت های ملی می رسد،  ست وخوا است اما هنگامی که نوبت به راضی کردن

کیملیکا هر دو جنبه های مثبت و منفی، یا به تعبیری قابلیت ها وا موانع سر راه آگاه باشیم.  آورد که باید از آنها

 این نوع از فدرالیسمی را که مد نظر دارد، بررسی می کند.

عنوان یک حقیقت صرف جهت همساز  هاول اینکه، فدرالیسم ب .می کند را به سه دسته تفکیک شنگرانی های او

گونه ترسیم شده اند، و قدرت چکامال بستگی به این دارد که مرزهای فدرال  ،کردن اقلیت های ملی کافی نیست

تا چه حدی تقسیم شده است. در واقع، فدرالیسم می تواند توسط گروه های اکثریت به عنوان ابزاری برای 

اتفاق افتاده است.  در برخی از سیستم های فدرالیسم اقلیت های ملی استفاده شود، این مسئله نیز سلب قدرت از

این کار می تواند با دستکاری در واحدهای فدرال به طوری که منجر به کاهش قدرت اقلیت های ملی بشود، 

باید فدراسیون های چندملتی اصلی را که به دنبال همسازی اقلیت  به همین دلیل به زعم کیملیکاصورت گیرد. 
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از هم های ملی هستند از فدراسیون هایی که صرفا سرزمینی  هستند و این همسازی را انجام نمی دهند، 

 .تشخیص داد

یستم آنجایی که زیرواحدهای س از دوما، فدرالیسم بدان حد که طرفدارانش ادعا می کنند انعطاف پذیر نیست. 

در اکثر موارد چنین می باشد،  فدرال، سرزمین، جمعیت، و تمایلشان به خودمختاری تغییر می کند، همچنانکه که

پیچیده می باشد، توسعه می یابد. سرانجام، حتی آنجایی که هم فدرالیسم که ثابت شده خیلی  نامتوازن شکلیک 

اقلیت های ملی موثر واقع می شود، موفقیت زیاد فدرالیسم به طور موفقیت آمیزی در جهت همسازی آرمان های

 (Kymlicka, 2001, 97)آن ممکن است قانونی باشد، نه اینکه احساسات جدایی طلبانه را تضعیف کند.

 منطقه ایفدرالیسم فدرالیسم چندملتیو تفاوت های -1-4-3

امریکا نمونه بارزی از فدرالیسم منطقه ای است. مهاجران انگلوساکسون در سیزده کلنی که به کشور ایاالت 

وقتی که از فدرالیسم به عنوان راه حلی برای غلبه بر مسائل قومی و متحده شکل می داد، سکونت گزیدند. 

یاری از سیستم های فدرال به این فرهنگی سخن می گوییم باید حتما به این نکته توجه داشته باشیم که بس

هیچ می باشد  آمریکایی فدرالیسم . در واقع، شناخته شده ترین فدراسیون که سیستممنظور طراحی نشده اند

نمی کند.مهاجران  و خودمختاری حاکمیتی-اقلیت های ملی برای خود تمایلتالشی برای پاسخ به 

اما ایاالت متحده را تشکیل می دهند، حکمرانی می کنند.آنگلوساکسون بر همه آن سیزده مستعمره اصلی که 

حقیقت این است که هیچ کدام از این سیزده مستعمره به وسیله اقلیت ملی کنترل نمی شوند، و تقسیم اصلی 

مساز کند، تعریف نشده فرهنگی را ه-بر مبنای این نگرش که بخش های قومآمریکا قدرت در سیستم فدرال 

های ملی بیشتر زمانی به عنوان یک موضوع مطرح شد که حکومت آمریکا شروع به اقلیت جایگاه است. 

 گسترش به سمت جنوب و غرب، و سرانجام اقیانوس آرام کرد.

طراحان فدرالیسم فدرالیسم منطقه ای الگوی مسلطی است که از سوی انگلیسی زبانان کانادا پیشنهاد می شود.

این موضوع را می  ی و همدلی با اقلیتهای ملی از خود نشان نداده اند. امریکا هیچ گونه ای عالقه ای به همیار

توان در پیشنهادهای مربوط به میزان اختیارات ایالتها و پشتیبانی از روشهای قانونگذاری در امریکا،  مشاهده 

ان سکوت می کرد. اما کبکها و بومیان سرخپوست، این الگو را مردود می دانند زیرا درباره خواسته های ملی ش

کند. آیا واگذاری قدرت بیشتر به ایالتها، اقلیتها را به پذیرش این الگو تشویق می کند؟ پاسخ به این پرسش 

بستگی به این دارد که مرز ایالتها چگونه تغییر مکند و اختیارات شان تا چه میزان افزایش یابد. اگر این تغییرات 
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نها، در نظام فدرالی، هر چه بیشتر تضعیف خواهد شد. این پویشی به افزایش قدرت اقلیتها نینجامد موقعیت آ

در قرن بیستم امر (114: 1314 کیملیکا، . )است که در نظام های فدرالی امریکا، برزیل و دیگران آزموده است

شمال آمریکا( کنترل شود. یا برای  سرخپوست کامال ممکنی است که دولتی ساخته شود که توسط ناواهو )قبایل

واییهای بومی. از زمانی که این گروه ها به ایالت متحده پیوسته امثال، توسط چیکانو ها، پورتوریکویی ها، و ه

اند، آنها در سرزمین هایشان اکثریت را تشکیل داده اند. با وجود این، عمدا چنان تصمیم گرفته شده، که از 

فقت با حقوق خودمختاری گروه های ملی استفاده نشود. در عوض، تصمیم گرفته شده فدرالیسم در راستای موا

در به لحاظ کمیپذیرفته نشود مگر اینکه این گروه ها در آن ایالت  ه هیچ سرزمینی به عنوان یک ایالتاست ک

ند که قبایل ا طوری ترسیم کرداقلیت باشند. در بعضی از موارد، به منظور دستیابی به چنین هدفی، مرزها ر

اقلیت باشند )فلوریدا(. در مواردی دیگر نیز  به منظور در یا گروه های اسپانیایی از لحاظ تعداد  سرخپوست

"استقالل آن ایالت"دستیابی به چنین هدفی 
ساکنان آنجا را غرق کردند،  )تا هنگامی که مهاجران انگلیسی زبان 1

غرب(. در نتیجه، هیچ یک از این پنجاه ایالت را نمی توان به -به تاخیرانداختند )برای نمونه، هاوایی؛ جنوب

را برای کبکی ها حاکمیتی -ای که کبک، خودشیوه عنوان تضمینی برای خودگردانی یک اقلیت ملی دید، 

 (Ibid: 98)تضمین می کند.

بود که نه تنها فدرالیسم آمریکایی به اقلیت های ملی کمک نکرده  در واقع، دالیلی وجود دارد که می توان معتقد

در تمامی تاریخ  .(Kymlicka, 2001: 98، 111: 1314)کیملیکا، است بلکه وضعیت آنها را بدتر نیز کرده است.

 سرخپوستچیکانوها، قبایل  التی در برخورد باارفتار حکومت فدرال به نسبت حکومت های ای آمریکا،

با استعمار کردن ساکنان، و مناسب تر بوده است. حکومت های ایالتی محلی، آمریکایی، و هاوایی های بومی، 

و توسعه منابع دیدند، و به اقلیتها فشار  بر سر راه اسکان بیشتر خوداغلب اقلیت های ملی را به عنوان یک مانع 

ند، حقوق پیماننامه هایشان را از بین بردند، و آنها را آوردند تا آنها را از نهادهای سیاسی سنتی اشان محروم ساز

از مالکیت سرزمین های خودشان محروم کردند. در حالیکه حکومت فدرال در بیشتر این بدرفتاریها همدست 

همین .بوده است، در اغلب موارد معموال حداقل تالش کرده که از سوء استفاده های شدید جلوگیری کند

ها در  سرخپوستت فدرال برای محافظت از حقوق ی توانیم ببینیم، آنجایی که حکومرا در برزیل م وضعیت

 (Ibid)آمازون علیه شکارهای حکومت های ایالتی مبارزه می کند. 

                                                           
1statehood 



112 
   

، مسائل را زیادی دارد هاقلیت های ملی فاصل قبول کردن، از آمریکایی منطقه ایفدرالیسم  مدلبه طور خالصه، 

بدتر می کند. این مسئله نباید مایه تعجب باشد، چرا که مردمی که فدرالیسم آمریکایی را ساختند هیچ عالقه ای 

از کشیدن مرزها،  ،این گروه ها نداشتند. در تصمیم گیری درباره چگونگی ترسیم مرزهای فدرال قبول کردنبه 

تحکام و سپس توسعه کشور جدید، و محافظت از حقوق هدف آنها اس ،تا تقسیم قدرت و نقش دستگاه قضایی

برابر افراد در اجتماع ملی مشترک بود، نه اینکه حقوق اقلیت های ملی برای خودمختاری را به رسمیت بشناسند. 

همچنان که در زیر مطرح خواهم کرد، تا آنجا که اقلیت های ملی در آمریکا به خودگردانی رسیده اند، این 

 غیرفدرال واحدهای است،تمامی گرفته صورت فدرال  سیستم–میل خالف بر حدی تا و–ج از خودگردانی خار

 قبایل "داخلی وابسته ملتهای" گوام،یاوضعیت "الحمایه تحت" همچون،پورتوریکو،واحدهای "المنافع مشترک"

 (Ibid: 98)[.اند گرفته شکل چنین] آمریکایی سرخپوست

فرهنگی را نداشت، پس چرا این -ه های قومیورگ پاسخگویی به تقاضاهایآمریکایی فدرالیسم قصد  اگر سیستم

سیستم اتخاذ شد؟دالیل زیادی در مورد اینکه چرا استعمارگران اولیه، آنهایی که زبان و قومیت مشترکی را به 

ی فدرال که به طور برجسته ای در مقاله هاوجود دارد دالیلی .اشتراک گذاشتند، کمتر فدرالیسم را اتخاذ کردند

مهم تر از همه اینکه، فدرالیسم به عنوان روشی برای جلوگیری از انحطاط لیبرال دموکراسی  آمده است،خواهان 

به  -- "نفاق ها"، فدرالیسم به ممانعت از ه استکردتاکید  1همچنانکه مدیسونبه استبدادی دیده شده است.

 دیگر حقوق" ضرر به قانونی طریق از هایش خواسته اجباری تحمیل از—ویژه، طبقه اقتصادی یا منافع تجاری

انگیزه "، فدرالیسم آنرا برای کسانی که کمک کرد "یا با ثابت نگه داشتن و جمع کردن عالیق اجتماعشهروندان،

نفوذ "، مشکلتر می کند. "با یکدیگر متحد عمل کنند"تا  "مشترکی برای تجاوز به حقوق دیگر شهروندان دارند

برانگیز ممکن است شعله ای را در داخل ایالت های خاصی برافروزد، اما  به طور کلی قادر به رهبران تفرقه 

. در مقابل، وجود "گسترش این شعله تفرقه برانگیز به آتش سوزی بزرگی در تمامی دیگر ایالت ها نخواهد بود

مکان تجاوز به وسیله حکومت های ایالتی مستقل، و قدرتمند، یک حامی برای آزادی های فردی در مقابل ا

حکومت فدرال که توسط جناح های فاسد تسخیر شد، فراهم کرد.فدرالیسم فقط یکی از مکانیزم های متعدد 

کاهش امکان استبدادی شدن است. به همین اندازه بر تضمین تفکیک قدرت ها در سطوح متفاوت  یبرا
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 این. ایالتی و فدرال سطح دو هر در مقننه قضایی،وقوه اجرایی،قوه قوه تفکیک. نمونه برای—دحکومت تاکید ش

قدرتی که هر جناح خاصی می توانست با آن حکم کند،  مقدار رساندن حداقل در،به همچنین قدرت تفکیک

کمک کرد، همچنانکه بعدا در منشور حقوق )قانون اساسی آمریکا.م( تصویب شد. تصویب فدرالیسم در ایالت 

باور فراگیر دیده شود که قدرت حکومت باید محدود می شد تا تهدید حقوق فردی به  متحده باید در بستر این

ارائه می فدرالیسم مزایای مثبت تر دیگری  تاریخ بعدی ایاالت متحده نشان می دهد که(Ibid: 99)حداقل برسد.

 سیستم بایدفرهنگی، وجود دارند که چرا یک کشور -کند.بنابراین دالیل زیادی، غیرمرتبط با تنوع قومی

ی، که به لحاظ سرزمین بزرگ و متنوعی را دربرگیرد، تفدرالیسم را اتخاذ کند. در واقع، هرکشور  لیبرال دموکرا

اش قطعا به سمت اتخاذ نوعی از اشکال فدرالیسم تحت فشار خواهد "فرهنگی-قومی"بدون توجه به ترکیب 

سرزمینی بزرگ هستند آشکار است، نه فقط در  بود. مزیت های فدرالیسم برای دموکراسی هایی که به لحاظ

ایاالت متحده، بلکه همچنین در استرالیا، برزیل، و آلمان. در هر یک از این موراد، حتی اگر هیچ یک از 

فرهنگی به وجود نیامده باشند، فدرالیسم به طور -واحدهای فدرال به قصد خودگردان کردن گروه های قومی

در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی، مورد تایید قرار گرفته است.ای گسترده ایدار تثبیت شده و در سطحپ

به ویژه آن دسته که پیش از این، تمرکزگرایی بیشتری داشته اند، به شکلی به عدم تمرکز منطقه ای تن در می 

د گسترده تری از کشورهای واحد ادهند، این روند در کشورهایی که دارای ایالتهای ملی هستند )بلژیک(، ابع

ر کشورهای د –به صورت جدایی  –جغرافیای )ایتالیا( یافته است. در این میان افراطی ترین، شکل خودگردانی 

وروی سابق، روی در نظامهایی که شامل هر دو شکل ایالتی ملی و جغرافیایی یوگسالوی، چکسلواکی و ش

گوی فدرالیسم ناموزون، بیشتر خواهد بود. چنانچه در کانادا، کبک زیاد تقاضا برای پذیرش ال لاست، به احتما

: 1314در پی تشکیل شکل ویژه ای از آنند. )کیملیکا،  این الگو را درخواست می کند و بومیان سرخپوست نیز

111) 

لیت های ملی نه به خاطر اینکه فدرالیسم با تمایل اق اتخاذ شد. این امردر بعضی از کشورها، بنابراین، فدرالیسم 

برای خودگردانی را مطابقت دارد، بلکه بیشتر به این دلیل که فدرالیسم راه حلی را ارائه می کند که به وسیله آن 



114 
   

نیز این نوع  کیملیکا1عیت از فیلیپ رسنیکبتهتماع ملی می تواند قدرت را تقسیم و پخش کند. بجیک ا

"فدرالیسم چندملتی"متمایز از ه ، کدمی نام"منطقه ای فدرالیسم"فدرالیسم را 
 .می باشد1

فدرالیسم چندملتی است. اگرچه اغلب بحث های پژوهشی در رابطه با فدرالیسم بر موضوع مورد توجه ما 

. فدرالیسم آمریکایی دارد است که تاکید می کنند. بخشی از این تاکید مربوط به تاثیر تاریخی منطقه ایفدرالیسم 

لیسم چندملتی است، پس ما نمی توانیم از ایاالت متحده به عنوان مدل استفاده کنیم. فدرا حاال اگر دغدغه  ما

-سیستم فدرال آمریکایی، و مقاالت فدرال خواهان، هیچ راهنمایی در مورد اینکه چگونه گروه های قومی

تعمدا چنان  ، زیرواحدهای فدرالشدفرهنگی را همساز کنیم به ما نمی دهند. برعکس، همچنانکه پیش تر اشاره 

دستکاری شده اند تا اطمینان حاصل شود  که اقلیت های ملی نتوانند به واسطه فدرالیسم به خودگردانی برسند. 

گروه های پاسخگوی مسائل به خودی خودهیچ تضمینی وجود ندارد که  ،منطقه ایفدرالیسم در در حالت کلی، 

 باشد.فرهنگی -قومی

اینکه تخصیص قدرت به زیرواحدهای فدرال منافع اقلیت های ملی را ارتقا می دهد یا نه، بستگی به این دارد 

که مرزهای این زیرواحدها چگونه ترسیم شده باشند، و اینکه چه قدرتی و به چه سطحی از حکومت تخصیص 

هانه ای برای توانمند کردن اقلیت ها داده شده است. اگر این تصمیم ها درباره مرزها و قدرت ها با تصمیم آگا

گرفته نشود، آن وقت ممکن است که فدرالیسم به بدتر شدن وضعیت اقلیت های ملی بیانجامد، همچنانکه در 

اما نظام فدرالی اتفاق افتاده است.این امر، ایاالت متحده، برزیل، استرالیا، و فدرالیسم های سرزمینی دیگر 

ام، ابزاری نیست که تنها یک گروه از آن بهره مند شود و قدرت را بنا د؟ این نظدملیتی چه ویژگی هایی دارچن

دهد که در کنار گروه  به خواست خویش تقسیم و توزیع کند، بلکه نظامی است که به اقلیتهای ملی میدان می

رالی نهفته ت، به آرزوی خودگردانی تحقق بخشد. بخشی از این نرمش در ساختار الگوی چندملیتی فدهای اکثری

است اما به عوامل دیگری از جمله مواد قانون اساسی در ارتباط با مرزها و قدرت ایالتها و خلق و خوی فرهنگ 

ملیتی حقیقی، با دسیاسی جامعه و وفاداری همگان نسبت به قانوناساسی نیز بستگی دارد. یک فدراسیون چن

بلکه بر پایه همدلی و فرمانروایی مشترک، روبه رو می  چالشها، نه بر اساس روابط مرسوم میان اکثریت و اقلیت،

مسئله جایگاه ویژه اقلیت های ملی در کانادا در طی دهه های گذشته بحث (114-111: 1314)کیملیکا،  شود

تا زمانی که انگلیسی زبانان کانادا، از (113: 1314)به باور کیملیکابسیار داغ و جنجال بر انگیزی بوده است. 

                                                           
1Philip Resnick 
2multination federalism 
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برای پیروزی بر تنگناهای کنونی نمی بینم. از آنجا  تیچندملیتی این کشور هراس دارند، هیچ گونه رهیافمفهوم 

واهد شد که فدرالیسم ناموزون با مفهوم چندملیتی کانادا در ارتباط است، پذیرش الگوی مزبور زمانی عملی خ

انعطاف  قدرفدرالیسم چندملتی چرد که موو اما در این  .ندملیتی کشور گردن نهندکه این مردمان به مفهوم چ

برای یک سیستم فدراالگر واقعا واجد شرایط چندملتی باشد، تصمیم گیری ها در می تون گفت پذیر می باشد

 رابطه با مرزها و قدرت باید به شیوه آگاهانه نیازها و آرزوهای گروه های اقلیت را منعکس کند.اما تا چه حد

این گروه ها می تواند معین شود؟ یک  برآورده کردن خواست های به منظور مرزها و قدرت واحدهای فدرال

بررسی اجمالی سیستم های فدرال نشان می دهد که تنوع زیادی در چگونگی کشیدن مرزها، و تقسیم بندی 

متر از آن چیزی است که ککه، انعطاف پذیری فدرالیسم  است معتقد کیملیکابا وجود این قدرت وجود دارد. 

بیشتر مردم تصور می کنند. محدودیتهای عمده ای در مورد چگونگی تقسیم قدرت، و چگونگی ترسیم مرزها 

 .در زیر به دو مورد از این محدودیت ها از منظر کیملیکا اشاره می کنموجود دارند. 

 تقسیم قدرت در فدراسیون چندملتی-1-4-2

ه ای می توان ترسیم کرد که اقلیت های در هر زیرواحدهای فدرالشان اکثریت فرض کنیم که مرزها را به شیو

باشند، همچنانکه که کبک یا کاتالونیا چنین هستند. این یک نقطه آغاز برای خودگردانی فراهم می کند، اما اینکه 

فدرال و  نه قدرت بین سطوحنتیجه سیستم فدرال برای اقلیت های ملی بستگی به این خواهد داشت که چگو

تقسیم می شود.این مسئله ممکن است به درگیریهای کنترل نشدنی بیانجامد، زیرا واحدهای مختلف  1استانی

ممکن است خواهان قدرت متفاوتی باشد، و همسازکردن این خواسته های مختلف برای فدرالیسم مشکل 

یت های ملی است.این مشکل به ویژه زمانی درست است که یک یا دو واحد فدرال حامل خودگردانی برای اقل

باشند، در حالیکه بقیه با گروه ملی اکثریت به شیوه تقسیم ساده منطقه ای با هم هستند. کانادا چنین موردی 

ر  انعکاسی از است، برای مثال، استان کبک که خودگردانی را برای کبکی ها تضمین می کند، اما نه استان دیگ

ورد مشابه دیگر در اسپانیا وجود دارد، جایی که جوامع هستند. م 3ی انگلیسیادر کاناد 1تقسیمات منطقه ای

خودگردانی را برای اقلیت های ملی تضمین می کنند، در حالیکه 4اتالونیا، کشور باسک، و گالیسیاخودمختار ک

، انعکاسی از تقسیمات منطقه ای همراه با گروه 1یا اکسترماندورا1خودمختار دیگر، مانند ال مانچا چهارده اجتماع
                                                           
1provinical 
2regional divisions 
3English-Canada 
4Galicia 
5La Mancha 
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پس در هر دو کشور، بعضی از واحدها تمایل اقلیت های ( Kymlicka, 2001: 102.)ریت ملی اسپانیا هستنداکث

آنرا  کیملیکاکه ، و فرهنگی را تضمین می کنند ایز به لحاظ سیاسیملی به حفظ جوامع خودگردان متم

"واحدهای مبتنی بر ملیت"
م یک اجتماع ملی واحد در حالیکه که دیگر واحدها بازتابی از تصمی می نامد.1

 ، که این نوع از فدرالیسم را اوهستند که قدرت در آنها بر اساس تقسیمات منطقه ای پخش شده است

"واحدهای مبنتی بر منطقه"
 می نامد.3

به دنبال قدرت متفاوت و گسترده تری از  "واحدهای مبتنی بر ملیت"چنین به نظر می رسد که اقلیت 

واحدهای "هستند. به عنوان یک قاعده کلی، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که  "واحدهای مبتنی بر منطقه"

کمتر خواهان چنین  "منطقه رواحدهای متبنی ب"خواهان قدرت گسترده تری هستند، در حالیکه  "مبتنی بر ملیت

 متمایزدر شیوه دو تدریجی قدرتشان را بپذیرند. این و فرسایش چیزی هستند، و در واقع ممکن است تضعیف

سیستم فدرال کانادیی و آمریکایی منعکس شده است.ایاالت متحده، که در آغاز  فدراسیون غیرمتمرکز 

، به طور تدریجی به یکی از متمرکزترین فدراسیون اگر چه ایالت ها قدرت زیادی داشتندرا ساخت،  مستحکمی

اگر چه حکومت فدرال قدرت زیادی شروع شد،  ها تبدیل شد. در حالیکه کانادا که با فدراسیون متمرکز قوی

این امر ریشه در نوع تفاوت بین این ، به طور تدریجی به یکی از غیرمتمرکزترین فدراسیون ها تبدیل شد. داشت

یمیله دو نوع از سیستم های فدرال دارد، در سیستم کانادایی تمرکز حکومت مرکزی به عنوان تهدیدی برای آس

ده است ولی در سیستم آمریکایی چنین تمرکز قدرتی به عنوان تهدید دیده نشده دیده شکردن اقلیت های ملی 

این تفاوت تاثیر عمیقی بر چگونگی پاسخ به فشارها برای تمرکززدایی در کانادا و آمریکادر این قرن است. 

دگردانی کبک را داشته است. در کانادا،توسط مقاومت تسلیم ناپذیر کاناداییهای فرانسوی زبان، که قدرت خو

الت هایی که از اقلیت های ملی تشکیل شده اند، ااز قدرت تمرکززدایی شد. این الگو که در آن ایحفظ کردند، 

برای مثال، کاتالونیا و خواهان قدرت زیادتری به نسبت دیگر ایالت ها هستند، سراسر اروپا قابل مشاهده است، 

شتر از آنچه دیگر واحدهای مبتنی بر منطقه در اسپانیا در پی کشور باسک تمایل خود را برای خودمختاری، بی

به دنبال خودمختاری بیشتری از دیگر واحدهای مبتنی بر منطقه در فرانسه  4ند، نشان می دهند. جزیره کورسیکاآن

ین ی قابل توجهی بنامتوازناتحاد جماهیر اتخاذ شد،  می باشد. و در فدرالیسم جدید روسیه که بعد از فروپاشی

آن، وجود دارد )برای نمونه، تاتارستان، اوستیای شمالی( و پنجاه و شش واحد  "واحد مبتنی بر ملیت"سی و دو 

                                                                                                                                                                                            
1Extremadura 
2nationality-based units 
3regional-based 
4Corsica 
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فدرال دیگر که به صورت ساده ای تقسیمات منطقه ای را در داخل گروه اکثریت ملی روسی منعکس می کنند. 

ت شناختن خود به عنوان یک ملت شدند، نه تنها به طور آشکارخواستار به رسمی "واحدهای مبتنی بر ملیت"

 (Ibid:104).بلکه همچنین خواستار قدرت بیشتری از دیگر واحدهای مبتنی بر منطقه شدند

تمرکززدایی منطقه ای هستند، به ویژه کشورهایی  مختلف در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر اشکال

این پروسه در کشورهایی که واحدهای آن مبتنی بر ملیت ، قبالقدرت در آن ها زیاد متمرکز بوده استکه 

ایتالیا( پیش می رود. و البته  مثالخیلی بیشتر از کشورهایی که مبتنی بر منطقه هستند )(، بلژیک ، )مثالهستند

مطرح شده  "واحدهای مبتنی بر ملیت"فقط توسط که همان جدایی می باشد،  بیشترین درجه ادعای خودگردانی

 آنچه که در چکسلواکی، یوگسالوی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد.ند هماناست، 

اها ضرا داشته باشد،تقا "واحد مبتنی منطقه"و  "واحد فدرال مبتنی بر ملیت"در سیستم فدرالی که هر دو نوع 

دهای فدرال به عنوان مثال، در سیستمی که در آن بعضی از واح ،باال خواهد گرف نامتوازنبرای فدرالیسم 

ی  فوق نامتوازنه که مذاکره در چنین مدل قدرت خودگردانی بیشتری از دیگر واحدها دارند. متاسفانه، ثابت شد

العاده دشوار است. به نظر می رسد که مقاومت زیادی مخصوصا از طرف گروه های اکثریت برای پذیرفتن این 

تفاوت داشته باشند، وجود دارد. در نتیجه، اقلیتهای ایده که واحدهای فدرال می توانند در قدرت و حقوقشان 

 (Ibid: 104)ملی حفظ حقوقشان و به رسمیت شناختنی را که در پی آن هستند امری بسیار دشوار می بینند.

استدالل می کنند که دادن حقوق  دایی های انگلیسی زبان،ادر کشور کانادا دقیقا همین مشکل وجود دارد،کان

می  ایالت هادیگر  تحقیرکردناست، به یک نوعی  "مبتنی بر ملیت"بر این اساس که   ایالت ها،ویژه به یکی از 

به  نامتوازنبطه با تقاضا برای وضعیت باشد، و دو نوع شهروند ایجاد می کند.  تمایالتی مشابه در اسپانیا در را

کنند که این موضوع انعکاسی از  استدالل مین، وسیله باسک ها و کاتالون ها بیان شده است. بعضی از مفسرا

تفکر اخالقی اشتباه می باشد. لیبرال دموکراسی ها عمیقا به اصل برابری اخالقی افراد، و توجه و احترام برابر به 

برابری شهروندان از لحاظ فردی نیازمند برابری  کیملیکا استدالل می کند که منافع آن ها، متعهد هستند. اما

تا زمانی که ،"واحدهای مبتنی بر ملیت"برای  جایگاه ویژه، بر عکسرال نمی باشد. قدرت برای واحدهای فد

 ترویج هویت ملی اقلیت ها چنین نگرانی و احترامی را به نسبت ملت اکثریت می پذیرد، می تواند به عنوان

برابری اخالقی به حاشیه رانده شده دیده شود. تا زمانی که کانادایی های انگلیسی زبان حکومت فدرال را به 

خودشان ببینند، احترام به هویت ملی اشان نیازمند حمایت از یک حکومت فدرال قوی  "ملی"عنوان حکومت 

ببینند، احترام به هویت ملی اشان می باشد؛ تا زمانی که کبکی ها، کبک را به عنوان حکومت ملی خودشان 
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فدرالیسم ناموزون می تواند این دو دیدگاه متمایز را بدون اعمال هیچ نیازمند حکومت ایالتی قوی می باشد. 

طرفداران در کشورهای چندملتی (Ibid: 105)تبعیض زجرآور یا بی احترامی نسبت به گروه اکثریت، آشتی دهد. 

 اقلیت ملی بدیهی می پندارند، این دسته اکثرا اعضای را امری  آن کشورتی بودن الگوی فدرالیسم ناموزون چندمل

را می  چنین کشوریچندملتی بودن  عضوی را در بین جامعه اکثریت می توان یافت که کمتر  و  هستند.

سی زبانان بر مثال در مورد کانادا کبکی ها بر چندملتی بودن کانادا اصرار می ورزند، در مقابل اغلب انگلی.پذیرد

آنان، شامل کبکیها و بومیان سرخپوست هم می شود و دارای هویتی یکتاست که در آن  "ملت"این باورند که 

این پدیده در ناسیونالیسم دولتی که  (113: 1314)کیملیکا،  اثری از زیرمجموعه های فرهنگی و زبانی نیست

همان ناسیونالیسم برخاسته از جامعه اکثریت است در اغلب دولت های چندملتی دیده می شود. اکثریت ادعای 

ملت بودن داشته و اقلیت ها را نیز به عنوان جزوی از هویت خود می شناسد، اقلیت ها در گفتمان ناسیونالیسم 

گ، قوم و غیره تعریف می شود و هویت آنها به عنوان جزوی از هویت ملت اکثریت به عنوان خرده فرهن

بزرگتر تعریف می شود، به همین دلیل گفتمان هویت ملی جامعه اکثریت به شدت در برابر این ایده که یک 

های  به باور کانادایی در کانادا نیز همین مسئله صادق است. اومت می کند.فرهنگی متمایز است مقاقلیتی دارای 

همه کاناداییها اعضای یک ملت اند که شامل کلیه شهروندان، صرف نظر از فرهنگ و زبان ویژه "انگلیسی زبان، 

آنان است. از این رو وفاداری شان نسبت به کانادا، تا حدودی، بر این پیش فرض استوار است که همه کاناداییها 

این هویت یکتای مشترک را نمایندگی کرده و ارتقا  یک ملت را تشکیل می دهند و دولت فدرال وظیفه دارد که

. البته این باور می پذیرد که باید به تفاوتهای فرهنگی و زبانی احترام گذاشت اما نباید اجازه داد که به بخشد

هواداران بینش باال می پذیرند که زیر  عاملی برای تقسیم کاناداییها به گروههای ملی جدا از هم تبدیل شود.

 "ا و ایالتها باید از قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند اما این نباید به معنی خودگردانی تلقی شود.گروهه

اختالف نظر بین این اقلیت های ملی با جامعه اکثریت در این رابطه به مباحث بسیار  (113: 1314)کیملیکا، 

ملیتی این کشور دزبانان کانادا، از مفهوم چند: تا زمانی که انگلیسی س. کیملیکا می نویبغرنجی دامن زده است

 (111)همان:  هراس دارند، هیچ گونه رهیافتی برای پیروزی بر تنگناهای کنونی نمی بینم.

وه ملی اکثریت در بین گر نامتوازنیشتر مخالفت با فدرالیسم به سختی می توان از این نتیجه طفره رفت که ب

 ملی هویت یک عنوان به اقلیت شناختن رسمیت به از مثال،امتناع برای—نهفته ای دارد 1مداریریشه در قوم 

طوالنی فراموشی و بدنام کردن تمایل اقلیت های ملی به  تاریخ با متناسب این. است احترام سزاوار که متمایزی
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 ینامتوازن با مخالفت باعث که دیگر یاساس های عامل از یکی.حفظ تمایز فرهنگی جوامعشان می باشد

برای اقلیت های ملی، فدرالیسم، در درجه نخست و قبل از  .میباشد فدرالیسم آمریکایی مدل عمیق میشود،تاثیر

"مردم"یک فدراسیون تشکیل شده از هر چیزی، 
قدرت زیرواحدهای مختلف  است، و تصمیم گیری در مورد  1

ای مردم تشکیل دهنده ی آن به رسمیت شناخته و آنرا تصدیق کند. از این منظر، ربرابر را ب ایگاهجفدرال باید 

اقلیت ملی  جایگاه، با تقلیل "واحدهای مبتنی بر ملیت"و  "واحدهای مبتنی بر منطقه"تضمین قدرت برابر برای 

قابل، برایاعضای به تقسیم ناحیه ای در درون ملت اکثریت، در حقیقت انکار برابری برای اقلیت ملی است. در م

اکثریت ملی، فدرالیسم در درجه نخست و قبل از هر چیزی، یک فدراسیون تشکیل شده از واحدهای منطقه ای 

است، و تصمیمات در مورد تقسیم قدرت باید منعکس کننده و تصدیق کننده برابری برای واحدهای تشکیل 

واحدهای مبتنی بر ملیت، به منزله رفتار با بعضی  دهنده باشد. بر اساس این دیدگاه، تضمین قدرت نابرابر برای

 (Ibid: 106)از واحدها به گونه ای است که آنها کم اهمیت تر از دیگر واحدها هستند.

تاکید می  1ود حتی هنگامی که همچنانکه رسنیکاین تفاوت در مفهوم فدرالیسم می تواند منجر به برخورد ش

کند، آنها  می خواهند که کبک نه فقط به عنوان یک استان، بلکه به عنوان یک ملت به رسمیت شناخته شود؛ این 

تقاضا بسیار نمادین است و نمی توان آنرا از طریق بعضی از فرمول های تمرکززدایی که برای همه استان ها به 

 (Queted in Kymlicka, Ibid).به کار برد ای زیرکانهبه طور کار می رود ، 

صرفا قدرت بیشتری داشته باشند، بلکه  را برای این نمی خواهند که نامتوازنفدرالیسم  ناسیونالیست های کبکی

می خواهند، به عنوان به رسمیت شناخته شدنی  به عنوان یک ملت این قدرت اضافی را به خاطر خودشان

 در درون کانادا است.  "مبتنی بر ملیتواحد "نمادین که در آن کبک به تنهایی یک 

برای مثال، قبل از تجزیه چکسلواکی، بعضی از مردم یک فدراسیون موضوع تنها به کبک محدود نیست، این 

 -( موراویاوبوهمیا) چک منطقه دو و  اسلواکی–غیرمتمرکزی را پیشنهاد دادند که از سه واحد با قدرت برابر 

منطبق بر خاص  حالیکه دارد،در همراه به را اسلواکیها برای را خودگردانی[پیشنهاد] این. باشد شده تشکیل

تاریخی موراویا را نیز به عنوان منطقه ای متمایز در درون  ملت چک می باشد. با وجود این ناسیونالیست های 

ایجاد ضعیت وپیشنهاد همین مشاجرات و مباحثه ها را در یا ( Ibid: 106.)اسلواکی این پیشنهاد را رد کردند

باسکی ها در  و برای کاتاالن ها "واحدهای مبتنی بر ملیت"چنین سطح حداکثری از خودمختاری که برای 
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نوع نگاه ملت اکثریت و ملت  جه این نکته شد کهد. بنابراین می توان به خوبی متواسپانیا مطرح شد، می توان دی

دیگری نیز وجود دارند که انعطاف پذیری فدرالیسم را مشکالت اقلیت به فدرالیسم متفاوت است. عالوه بر این 

بعضی از مشکالت عملی، به ویژه در رابطه با . ی کاهش دهدنامتوازنچنین سیستم فدرالی در رابطه با اتخاذ

(مخصوصا Ibid: 108.) نمایندگی واحد مبتنی بر ملیت در حکومت فدرال، باقی خواهد ماند که باید رفع شوند

در حکومت های فدرال، کیملیکا بر این باور است که  "واحدهای مبتنی بر ملیت"یندگی در در رابطه با نما

مشکالت دشواری وجود دارد و مدل های خیلی محدودی برای حل آنها در سراسر جهان وجود دارد.برای مثال 

ط می شود، در تصویب بعضی از قوانین در سطح فدرال، که به تمامی ایالت های دیگر به جز کبکی ها مربو

غیرمنصفانه به نظر می رسد که در این موارد کبکی ها در قانون گذاری فدرال در مورد مهاجران رای بدهند، اگر 

این قانون گذاری در مورد کبک به کار نرود. همچنانکه صالحیت و دخالت حکومت فدرال در اقلیت های ملی 

یابد، به نظر می رسد حداقل در موارد مشخصی،  ، کاهش می"واحدهای مبتنی بر منطقه"در مقایسه با دیگر 

 مستلزم آن است که گروه اقلیت در سطح فدرال تاثیرش کم شود. 

بعضی از اقلیت های ملی این نوع از کاهش تاثیرگذاری را در سطح فدرال انجام می دهند. برای مثال، به خاطر 

نها را از قانون گذاری های مشخصی معاف می را دارند که آ 1ن پورتوریکو قدرت ویژه خودمختاریاینکه ساکنا

کند، آنها نمایندگی اشان را به واشنگتن تقلیل داده اند. آنها به انتخاب کاندیداهای مقدماتی حزب کمک می 

کنند، اما در انتخابات ریاست جمهوری رای نمی دهند. و آنها در کنگره فقط یک نماینده دارند. نماینده عالی 

هرچه ( بدین ترتیب Ibid:108ت کردن دارد اما حق رای دادن ندارد، به جز در کمیته ها.)رتبه ای که حق صحب

گی در حکومت یند، حق کمتری برای نماباشدحکومت فدرال حکومت  تحت نفوذ و سلطهقدر یک گروه کمتر 

در در نمایندگی رابه دنبال خواهد داشت.  نامتوازنیی در قدرت نامتوازن، به عبارتی دیگرفدرال خواهد داشت

 ه این مدل از نمایندگی وجود داردمورد پورتوریکو در آمریکا مدلی نزدیک ب

 کشیدن مرزها در فدرالیسم چندملتی -ب

یکی دیگر از محدودیت های اصلی سر راه انعطاف پذیری فدرالیسم، چگونگی کشیدن مرزها می باشد، مرزهای 

باید طوری کشیده شوند که یک اقلیت ملی در یک زیرواحد خاص اکثریت را تشکیل  سیستم فدرال چندملتی

اگر مرزهای (1۱3: 1314کیملیکا، ، Kymlicka, 2011) مختاری را تجربه کنددبتواند خودهد، تا بدین شیوه 

را  خودحکومتیدولتهای ایالتی بدین شیوه ترسیم شود، گروه اقلیت می تواند بدون تسلط و فشار گروه اکثریت 
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دولت  (1۱3: 1314به کالم کیملیکا ) در این رابطه کبک مدلی است که می توان از آن الهام گرفت. .تضمین کند

کبک، بر اساس قانون تقسیم فدرالی اختیارات، بر موضوعاتی که برای بقای جامعه فرانسوی نشین الزم است، 

 .مهاجرت برخوردارند شامل آموزش، زبان و فرهنگ به انضمام دخالت در امور

از لحاظ  کهبه زعم خود کیملیکا این مکانیزم کاربردش در مورد اقلیت های ملی بومی ای در آمریکا و کانادا، 

کمی نمی توانند در هیچ منطقه ای در اکثریت باشند و بیشتر سرزمین های تاریخی خود را از دست داده اند و 

قبیله و دسته وجود دارند. برای اغلب  1۱۱ت متحده و کانادا بالغ بر پراکنده شده اند، سخت است. فقط در ایاال

تنها از طریقی خارج از سیستم فدرال قابل دستیابی است. ]در  حاکمیتی این مردم بومی در آمریکا و کانادا، خود

بسته شده است...قدرت قابل توجهی  1حفاظت شده یاین موارد[خودگردانی در درجه اول به سیستم سرزمین ها

انی می بر هر یک از سرزمین های محافظت شده حکمراعمال می شود که  1توسط قبایل و شوراهای قبیله/گروه

کنترل فزاینده ای بر سالمت، آموزش، قوانین خانواده، پلیس محلی، عدالت  کنند. قبایل/گروه های سرخپوست

کیملیکا برای این نوع از قدرت محلی و واگذاری قدرت  (.Kymlciak, 2001, 110کیفری و توسعه منابع دارند.)

را به کار می برد. بنابراین می بینیم که مدل فدرالیسم چندملتی در چنین  "federacy"از این نوع اصطالح 

 مواردی محدودیت دارد و برای چنین گروه هایی باید خارج از سیستم فدرال، خودگردانی را تعریف کرد.

 

 5و وحدت اجتماعی ، جداییفدرالیسم -1-4-4

دت اجتماعی وجود اعتماد بین وام نیست، شرط اساسی همبستگی و وحبدون اعتماد هیچ دولتی قابل د

شهروندان است، هنگامی که ما با چالش چندفرهنگی مواجه هستیم این نیاز به اعتماد خیلی شدیدتر است. 

ع اعضای گروه های دیگر بی تفاوت هستند، و تمایلی به فداکاری اعضای یک گروه ملی نسبت به حقوق و مناف

برای آنها ندارند. عالوه بر این، آنها اصال نمی توانند اعتماد داشته باشند که هر گونه فدراکاری آنها به صورت 

 متقابل جبران شود. اتفاقات اخیر در اروپای شرقی و در اتحاد جماهیر شوروری سابق نشان می دهد که در

جایی که این نوع از همبستگی و اعتماد وجود ندارد، به احتمال زیاد تقاضاها برای جدایی به وجود می آیند. 

پاسخ به بحران دولت های چندملتی می باشد.  نبعضی از مفسران استدالل کرده اند که در واقع جدایی مناسبتری

کیل دهند که اغلب از لحاظ اخالقی مشروع تلقی در این دیدگاه، اقلیت های ملی تمایل دارند دولتی جداگانه تش
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می شود، و این که آنها را با زور و برخالف اراده اشان درون یک دولت بزرگتر نگه دارند، ناعادالنه است. 

حقوق بین الملل بنابراین باید شرایطی را که یک گروه می تواند حق جدایی داشته باشد، و شیوه هایی را که از 

 (Kymlicka, 2001: 91)می تواند اعمال شود، را مشخص کند. طریق آن این حق

رسمیت شناختن حق جدایی، در هر یک از دو سطح نظریه سیاسی   منتقدان این رویکرد استدالل می کنند که به

هنجاری یا حقوق بین الملل، جنبش های جدایی طلبانه را بیشتر تشویق می کند. و بنابراین خطر بی ثباتی 

خشونت در سراسر جهان را افزایش می دهد. از این منظر، جدایی اغلب منجر به جنگ داخلی می سیاسی و 

شود، و ممکن است منجر به شروع زنجیره ای از واکنش ها بشود که در آن اقلیت های ملی در واحد جداشده 

تفاق نیافتد، تهدید زیاد نیز به نوبت خود خواهان جدایی باشند. عالوه بر این، حتی اگر جدایی واقعی هرگز هم ا

را فراهم  ست های تهدیدآمیز و بازپسخواهانهجدایی بی ثبات کننده است، و برای گروه ها امکان شرکت در سیا

تمرکز انحصاری بر روی این سوال ممکن است ما را از واقعیت خیلی مهمی از وضعیت فعلی (Ibid).می کند

 قرار مالحظه مورد آنرا امکان حداقل هستند،یا جدایی خواهان ردمم از بسیاری مثال،اینکه برای–امان غافل کند 

 کهم میکنند احساس جهان در ملی،امروزه ازگروههای بسیاری اعضای که است مهمی واقعیت یک این. میدهند

به جهان  این مسئله محدودشان، نمی تواند راضی کننده باشد.ر تشکیل دولت برای خودذگره از جز به نافعاشان

دوم و سوم نیست. دموکراسی های چندملتی مختلفی در غرب که  فرض می شد از ثبات درازمدتی های 

 (Ibidبرخوردارند، امروزه دیگر خیلی متزلزل شده اند.)

تجزیه طلبی را به  . ویل کیملیکاتجزیه طلبی روی خوش نشان داده اند، به عده ی کمی فیلسوفان لیبرالدر بین 

وجه بیشتری به شاید ما باید ت"او معتقد است که  شته و آنرا به مباحثه می گذارد.عنوان یک فوبیا کنار گذا

جدایی داشته باشیم، ما فرض می کنیم که جدایی یک فاجعه سیاسی و اخالقی است، اما گمان دارم که امروزه 

کنند، که فرایند این جدایی نسبتا صلح آمیز  محکوم می 13۱1عده ی کمی از مردم جدایی نروژ از سوئد را در 

دالیل زیادی وجود دارد که فکر کنیم در آینده هر گونه ، و نتیجه آن تشکیل دو دموکراسی لیبرال سالم بود...ودب

تجزیه طلبی را زمانی که  پس او (Kymlicka, 1995: 186)"جدایی کبک از بقیه کانادا شبیه همین خواهد بود

زیرا  "همیشه مطلوب یا ممکن نیست"تجزیه  از دیدگاه ویاما رفه باشد قابل قبول می داند، داوطلبانه و دوط

در تشکیل دولت های مستقل -برای مردمان بومی به ویژه –یی که قرار است تشکیل شوند بعضی از دولت ها

در جهان ملت "منجر به جنگ داخلی شوند، و ممکن است .بعضی از جنبش ها پایدار مشکل خواهند داشت

نسبت به دولت های ممکن وجود دارد، و از آنجا که ما به سادگی نمی توانیم آرزوهای آگاهی ملی های بیشتری 
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 ,Kymlicka)."را کنار بگذاریم، ما نیازمند این هستیم که شیوه هایی را برای حفظ دولت های چندملتی بیابیم

 ملتیتمرکز کیملیکا بر روی تجزیه نیست بلکه بر روی مسائل دولت های چند فت کهمی توان گ (186 :1995

ستدالل می کند که کسی که مستقیما بر روی اخالق جدایی تمرکز کرده است، ا 1آلن بوکانان.است تقسیم نشده

مرتکب بی عدالتی جدی شده باشد و یا در  ،شرایطی قابل توجیه است که دولت تقسیم نشدهجدایی تنها در 

...پر باوهن نیز همانند بوکانان در غیاب تبعیض جدی از جاهایی که بقای گروه مورد تهدید قرار گرفته است.

 .جدایی حمایت نمی کند

 

داده است نه به حق خودمختاری. این امر باعث آسیب  1ل اولویت را به اصل تمامیت ارضیجامعه بین المل

پذیری اقلیت در برابر سرکوب اکثریت و شدت یافتن نزاعهای تجزیه طلبانه می شود و دولتها را وادار به 

در پی  د واپاشی نظم و نظام بین دولتی وخشونت و ارتکاب موارد شدید نقض حقوق بشر می سازد و تهدی

با توجه به این امر که سطحی از همبستگی اجتماعی برای یک جامعه سیاسی (111 :1313داشته است)فریمن، 

( در دفاع از ایده 1313الزم است و بدون این همبستگی اجتماع سیاسی پایدار نمی ماند و همچنانکه دیوید میلر)

ت ها ملیت مدعی است که عدالت اجتماعی بدون وجود سطحی از همبستگی اجتماعی ممکن نیست چرا که مل

اجتماع هایی الزام آور هستند که از منافع اساسی اعضای خود حمایت می کنند. به همین جهت همیشه مقوله 

جدایی و وحدت اجتماعی موجبات نگرانی هایی را دولت های چند ملتی به وجود می آورد. این خطر در 

دا را جدی می داند. این موضوع ( خطر تجزیه در کشور کانا44: 1331دولت های چندملتی وجود دارد، تیلور )

دموکراسی  –نظریه پردازان سیاسی بر اساس اصل لیبرال در فدراسیون های چندملتی بعثی بسیار بغرنج می باشد.

ذترین این نظریه ها نظریه نظریه های گوناگونی را در باب خودمختاری مطرح کرده اند که به نظر فریمن پرنفو

لتهایی که حقوق بشر شهروندانشان را رعایت می کنند حق وفاداری شهروندان است، طبق این نظریه دو 3ترمیمی

زیه موجود نباشد، نمی توان از راهی جز تج  ض گسترده حقوق بشر کهرا دارا می باشند، و به جز در حالت نق

ن به فرض کنیم محدودیت هایی را که فدرالیسم چندملتی با آن مواجه بود و در مورد آحال جدایی سخن گفت. 

بحث پرداختیم حل شده است، در این حالت باز ممکن است که یک اقلیت ملی انگیزه زیادی برای جدایی 

داشته باشد. یکی از مشکالت موجود این است که گفته می شود گسستی بین اشکال حقوقی و نهادهای سیاسی 
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2territorial integrity 
3remedial theory 
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ر این فدرالیسم صاحب اقتدار و در فدرالیسم چندملتی بوجود می آید، قبال اشاره شد که هر دو سطح حکومت د

  به طور خالصه، فدرالیسم چندملتی بیشتر از آنکه مسائل مربوط به بنیادهای اقتدار. حاکمیت ذاتی خود هستند

مشروع را حل کند و یا آنها را مسدود کند، باز است و وضعیت معلقی دارد. آن یک چارچوب نهادی برای 

، درست می کند، که در آن حاکمیت دلخواه و حق تعیین سرنوشت ملی ادعاهای متناقض در مورد اقتدار مشروع

ر دپارتمان شهروندی و مهاجرت با این وجود، در گزارشی که د ( Kymlicka, 2011)مورد بحث قرار می گیرد 

 توسط ویل کیملیکا ارائه شده است، چنین آمده است؛ 1۱1۱گاه کوئیز کانادا در سال دانش

]پژوهشهای[ مختلف را در کنار هم قرار دهیم، این یافته ها برای ما بعضی نتایج روشنی را اگر ما این یافته های 

سال در کانادا بین آنهایی که استدالل می کنند  31دربر دارند. من معتقدم که در مناظره موجود در این 

رایی منجر به ترویج چندفرهنگ گرایی همگرایی مدنی را ارتقا داده و آنها که استدالل می کنند چندفرهنگ گ

-انزوای قومی شده است، ]هر دو دسته[ حاال می توانند با خیال راحتبه استراحت بپردازند. این مطالعات اخیر

ر شواهد محکمی را فراهم می کنند که چندفرهنگ گرایی د -انجام شده است 1۱۱1تا  1۱۱1همه آنهایی که از 

چنانچه تا به امروز دیده ایم،  (Kymlicka, 2010: 11است، ) و شهروندی شدهکانادا منجر به ارتقای همگرایی 

ری برخی از دولت های فدرال چندملتی برای نمونه کانادا و بریتانیا بر اساس قانون اساسی اشان به برگزا

رفراندوم  رفراندوم برای کبکی ها و اسکاتلندی ها تن داده اند، حال آنکه دولت فدرالی همچون اسپانیا برگزاری

ناسیونالیسم گفت و گویی، "در کتاب 1وین نورمن  را غیر قانونی اعالم کرد. نیهاای ماندن یا جدایی کاتالوبر

"ملت سازی، فدرالیسم و جدایی در دولت چندملیتی
دو نکته را در پیوند با این مسئله ضروری می داند؛ اول 4

اینکه اغلب منطقی به نظر می رسد که بند جدایی در قانون اساسی دولت فدرال چند ملیتی گنجانده شود و دوم 

اینکه، دالیل این امر به بهترین وجه نه با تفکر درباره اخالق جدایی، بلکه با تفکر از طریق منطق اخالقی قانون 

تحد بیان می دارد که همه اعالمیه ملل م(Norman, 2006: 214)ساسی چندملیتی قابل فهم خواهد بود ا

برای مثال، یک دولت مستقل. کامال آشکار است که این این  -را دارند 3حق حکومت تعیین سرنوشت "مردمان"

اصل در مرزهای فعلی موجود انعکاس نیافته است و اگر بخواهد اجرایی بشود موجب بی ثباتی می شود، 

خواستار تشکیل دولت برای خود نیستند.  "مردمان"ن است، عالوه بر این، همه وعملی کردن آن واقعا غیر ممک

امر غیر معمولی نیست که تصمیم بگیرند یک فدراسیون تشکیل  "مردم"ن رو برای دو یا چند از ای

                                                           
1Wayne Norman 
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چنانچه می بینیم کیملیکا حق تعیین سرنوشت را عملی نمی داند چرا که به  (Kymlicka, 1995: 117بدهند)

در  ی کند این ایدهزعم او منجر به بی ثباتی می شود، حال آنکه در قالب فدراسیون چندملتی ای که او مطرح م

قابلیت عملی پیدا می کند، پس به نظر می رسد او با ایده حق تعیین سرنوشت مخالف  رفراندومبرگزاری قالب 

نیست و بحث او بر سر چگونگی عملی کردن آن و فراهم کردن زمینه و امکانات الزم جهت تحقق این حق 

ل دیگر نیز با وجود اینکه با خودمختاری ملی به شیوه ای ناسیونا-است. نه تنها کیملیکا بلکه اندیشمندان لیبرال

محافظه کارانه برخورد می کنند، همزمان انکار نمی کنند که بهترین شرایط برای یک اینکه یک ملت موجودیت 

خود را حفظ کرده و تحقق بخشد، همان تشکیل دولت ملی است،  برای نمونه دیوید میلر در کتاب ملیت در 

نویسد: از گفتن صریح این مسئله که هر ملتی حتی علی رغم برخوردای تاریخی از ابزار عمده این رابطه می 

خودمختاری ملی از ادعای به حقی برای داشتن دولت خاص خودش برخوردار است، پردهیز کرده ام...اما در 

نوشت است )میلر، عین حال، نباید انکار کنم که دولت مستقل بهترین ابزار یک ملت برای تحقق حق تعیین سر

( جامعه بین المللی فقط در موارد خاصی جدایی را بر می تابد، یعنی آن 41۱: 1331( به نظر اسمیت )33: 1313

جا که حاصل توافق دوجانبه و صلح آمیز باشد )همچون مورد سنگاپور( یا آن جا که حامی منطقه ای قدرتمندی 

ه جدایی به بنگالدش از پاکستان بود. پیدایش اخیر حدود پشتیبان جدایی باشد، چنان که هند در مورد اجاز

هرچند -فروپاشی امپراتوری شوروی و اتیوپی-بیست دولت قومی جدید عمدتا پیامد حوادث استثنایی است

 کامال توجیه کننده جدایی اسلوواکی، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و مقدونیه نخواهد بود.

مشروع را حل کند و یا آنها   ر از آنکه مسائل مربوط به بنیادهای اقتداربه طور خالصه، فدرالیسم چندملتی بیشت

را مسدود کند، باز است و وضعیت معلقی دارد. آن یک چارچوب نهادی برای ادعاهای متناقض در مورد اقتدار 

مشروع، درست می کند، که در آن حاکمیت دلخواه و حق تعیین سرنوشت ملی مورد بحث قرار می 

کیملیکا در رابطه با وضعیت تقسیم قدرت و حاکمیت در فدرالیسم چندملتی چنین  (Kymlicka, 2011گیرد.)

 می نویسد:

در سیستم فدرال، هر دو سطح حکومت قدرت های حاکمیت مشخصی را به عنوان ماده ای قانونی دارند. و این 

بل فسخ می باشد.هر دو حکومت ]تفویض اختیار[ به صورت ساده و بر اساس نمایندگی دادن نیست و غیر قا

مرکزی و زیرواحدهای فدرال اقتدار حاکمیتی خودشان را در برای زمینه های سیاست مشخص خود دارا هستند. 

و حق دخالت کردن در حوزه قضایی یکدیگر برای هر دو بر اساس قانون اساسی ممنوع می باشد. حکومت 

رتی را که به زیرواحدها متعلق است، داشته باشد، زیرا این مرکزی نمی تواند تقاضای یا ادعای مجدد داشتن قد
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انند ادعای مجددی بر قدرت ها هرگز به حکومت مرکزی متعلق نبوده است. بر عکس، زیرواحدها نمی تو

مت مرکزی مال آن است، را داشته باشند، زیرا این قدرت ها در اساس متعلق به آنها نبوده است. کوقدرتی که ح

برخالف تمرکززدایی اداری و کنفدراسیون، هر دو سطح حکومت در سیستم فدرال  به طور خالصه،

 دیگر نیست موجودیتشان بر مبنای قانون اساسی محفوظ است، و بر مبنای رضایت ضمنی و شکیبایی واحدهای

(Kymlicka, 2001: 95). 

اقلیت های ملی می باشد؟ در اغلب دولت های چندملتی،  پذیرا شدنآیا این  فدرالیسم مکانیزم مناسبی برای 

تمایل به تقاضای بعضی از اشکال خودمختاری سیاسی، به منظور اطمینان یافتن از توسعه کامل  اقلیت های ملی

و آزاد فرهنگ هایشان، و ترویج  و ارتقای منافع مردمشان، را دارند. آنها خواهان قدرت های مشخصی از خود 

ر از این حق چشم پوشی نکرده به دولت بزرگت و اتحاد غیر ارادی گردانی  هستند و می گویند که آنها با الحاق

اگر فکر کنند که خودگردانی در دولت بزرگتر غیرممکن است، ممکن است  و در نهایتاین اقلیت های ملیاند، 

یکی از مکانیزمهای ممکن برای به رسمیت شناختن ادعای خودگردانی فدرالیسم می . خواهان جدایی باشند

یک منطقه متمرکز هستند، مرزهای زیرواحدهای فدرال می تواند باشد. از آنجا که اقلیت های ملی معموال در 

طوری ترسیم شوند که اقلیت ملی در یکی از زیرواحدها اکثریت را تشکیل دهد. تحت چنین شرایطی، فدرالیسم 

می تواند خودگردانی وسیعی را برای اقلیت ملی فراهم کند، که توانایی تصمیم گیری را برای این اقلیت در 

برای مثال، در تقسیم قدرت به شیوه .ای مشخصی را بدون دخالت رای جامعه بزرگتر تضمین می کندزمینه ه

درصد آن فرانسوی زبان می باشند( اعمال قدرت وسیعی را بر موضوعاتی   1۱فدرال در کانادا، استان  کبک )که 

نترل بر روی آموزش، زبان، دارد که اهمیت حیاتی برای بقای جامعه فرانسوی زباندارد ، این موارد شامل ک

فرهنگ، همچنین کنترل ورود قابل توجه مهاجران با استفاده از سیاست های مهاجرتی می شود. نه استان دیگر 

همچنین این قدرت را دارند، اما انگیزه اصلی پشت وجود این تقسیم قدرت، و در واقع پشت کل سیستم فدرال 

جدال ناسیونالیست های فرانسوی زبان اقلیت ملی کبک است. مطابقت دادن سیستم فدرال بر مبنای خواست

مقاله در ( 111: 1314)کبکی با ناسیونالیست های انگلیسی زبان در کانادا هنوز هم ادامه دارد، کیملیکا 

ترغیب ملیتها،  :ه این نتیجه میرسد کهبرای غلبه بر این شکاف بین این دو گروه ب "ناسیونالیسم را جدی بگیرم"

ت شستن از آرزوهای شان تالشی بی حاصل است. از این رو تنها دو گزینه باقی می ماند. یکم، می توانیم به دس

مورد دلخواهشان تهای به دو طرف امکان دهیم که با برداشبا تصویب مواد گنگ و نامفهوم در قانون اساسی، 

شک به پیروزی آن نمی توان امید می رسد دولت فدرال این گزینه را برگزیده است و بی  راضی شوند. به نظر

از این .داشت. دوم، می توانیم با تالش زیاد انگلیسی زبانان را به پذیرش مفهوم چندملیتی فدرالیسم تشویق کنیم
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دیدگاه می توان گفت که به رسمیت شناختن همدیگر بهترین راه حل است، در فضایی که طرفین همدیگر را به 

: 1314وه همزیستی دموکراتیک را می توان تجربه کرد.همچنانکه توماس فلینه)رسمیت می شناسند به بهترین شی

بدون اعتماد هیچ دولتی قابل دوام نیست. هنگامی که ما با چالش چندگونگی فرهنگی روبه ( تاکید می کند: 34

به رهبر و نهادهای رو هستیم باید از نیازمان به اعتماد آگاهی داشته باشیم. دولت نه تنها نیاز به اعتماد مردم، 

گوناگونش دارد، بلکه باید این اعتماد را میان اقوام ساکن در کشورش نیز برقرار کند. بنابراین نهادهای دولتی 

باید در میان کلیه اقوام از مشروعیت برخوردار باشند و شیوه هایی از مدیریت را اتخاذ کنند که اعتماد اقوام را 

 .ها بر اساس این اعتماد اساسی قابل دوام استبه وجود آورد. چندگونگی قومی تن

یکی دیگر از محدودیت های اصلی سر راه انعطاف پذیری فدرالیسم، چگونگی کشیدن مرزها می باشد، مرزهای 

سیستم فدرال چندملتی باید طوری کشیده شوند که یک اقلیت ملی در یک زیرواحد خاص اکثریت را تشکیل 

ختاری را تجربه کند، همچنانکه در مورد کبک چنین است. در جاهایی که اقلیت بتواند خومدهد، تا بدین شیوه 

ملی دارای زبان متفاوتی است. زبان آن اقلیت به عنوان زبان رسمی دولتی در آن زیر واحد به رسمیت شناخته 

 (.Kymlicka, 2001)شود، به شرطی که آن کشور از لحاظ جغرافیای خیلی وسیع نباشد. 

ادعا می کند که چندفرهنگ گرایی به عنوان یک موضوع  "اودیسه های چند فرهنگی"( در کتاب 1۱۱4کیملیکا)

در سطح بین المللی در دولت های غربی لیبرال در اوایل دهه نود ظهور کرد. در درجه اول پاسخی به تهدید، 

ست های تشدید خشونت های قومی در جهان پساکمونیستی و پسااستعماری بود، همچنین موفقیت سیا

چندفرهنگ گرایی در کشورهای غربی، سازمان های بین المللی از جمله، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و.. تالش 

کردند که چندفرهنگ گرایی ترویج  پیدا کند، همچنین کیملیکا ادعا می کند که مقاومت و بی اعتمادی به 

استعماری،  -جود این، در قسمت اعظم جهان پساریشه دارد،با و "نظریه های توطئه"سازمان های بین المللی در 

در این مورد وجود دارد که جامعه بین المللی به محافظت و باثبات کردن و "جامعه بین المللی"اعتماد کمی به 

سرزمین دولت های غیرغربی متعهد است. در مقابل احساس خیلی گسترده ای وجود دارد که سازمان های بین 

را به این منظور بین المللی می کنند که کشورهای خاصی را بی ثبات کنند، به ویژه در المللی حقوق اقلیت ها 

استعماری این باور گسترش پیدا کرده است که حمایت بین المللی از حقوق اقلیت -بسیاری از دولت های پسا

جزیه تضعیف کردن و تها یک توطئه و طرح ساده توسط غرب است، مخصوصا توطئه ایاالت متحده برای 

 ,Kymlickaاستعماری است، مخصوصا در دولت هایی که با هژمونی آمریکا مقابله می کنند.)دولت های پسا

(همچنانکه تیلور و سندل نیز بر آن تاکید می کنند، دموکراسی که کیملیکا طرفدار آن است بیشتر 158 :2007
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از اعتماد دارد، زبان مشترک و بعضی  دموکراسی مشورتی است، دموکراسی مشورتی در عمل نیاز به سطح باالیی

از اشکال هویت ملی مشترک دارد. از این رو، باید این سوال مطرح شود که آیا حقوق متمایز گروهی، خطر 

 :Bromell, 2009 .)تضعیف حس هویت مدنی مشترک را ندارد، احساسی که جامع مدنی لیبرال را نگه می دارد

همه دموکراسی های لیبرال در تالشند تا یک فرهنگ اجتماعی واحد را در سرتاسر سرزمین اشان  تقریبا(124

که فرایند ارتقای یک زبان مشترک و یک حسن  –تسری دهند. آنها همه در فرایند ملت سازی درگیر هستند 

 ,Kymlcikaت. )عضویت مشترک دردسترسی برابر به، نهادهای اجتماعی فعال در زبان ]رسمی یا دولتی[ اس

2001: 119) 

ازمنظر لیبرال هالحاظ کردن حقوق گروهیبرای شهروندان، عالوه بر حقوق فردی آنها، منجر به نگرانی در رابطه 

با حس مشترک شهروندی و ناپایداری هویت ملی خواهد شد، چرا که لیبرال دموکراسی نیاز به سطح باالیی از 

این که اعضای یک اقلیت ملی به جای این که به کل یک کشور  دارند،همبستگی متقابل در بین شهروندان خود 

احساس وفاداری داشته باشند،  و حکومت محلی خود احساس وفاداری بکنند فقط به سرزمین تاریخی خود

عموال ماین واقعیتی است که تا حد زیادی وجود دارد، امری است که موجب نگرانی جامعه اکثریت است.

حاکمیتی اشان -خود یاقلیت به کل یک کشور مشروط به این است که به هویت ملی و آرزووفاداری اعضای 

و  نکیملیکا در مورد کانادا معتقد است که نباید به این دلیل که میزان وفاداری و تعهد بومیا احترام گذاسته شود.

 یب آنها خواهد شد، رفتار آنهاکبکی ها به کانادا منوط به امتیازاتی است که از شرکتشان در درون فدراسیون نص

را کامال فرصت طلبانه دانست، به زعم وی اعضای اقلیتها دارای تعهدات مستقل و غیر فرصت طلبانه ای نسبت 

زوهای به کانادا هستند، اما تعهدات مزبور مشروط است و تنها زمانی پایدار خواهد ماند که این جوامع بتوانند آر

در رابطه با این بنابر(1۱1: 1314)کیملیکا،  نظام سیاسی کانادا تحقق بخشند. نملی دیرینه خویش را در درو

خودمختاری اقلیت های ملی در یک سیستم فدرال چندملتی نیز همیشه ترس جدایی وجود دارد، کیملیکا تا 

 حدی این انتقادات را وارد می داند اما با این وجود بر آن است که:

ناحیه اغلب اغراق شده است. تقاضاهای مهاجران و گروه های محروم برای در رابطه با احساس ترس از این 

حقوق چند قومی و حقوق نمایندگی ویژه در درجه اول تقاضایی برای شمولیت حقوق شهروندی و عضویت 

احساس وجود یک ملت متمایز در درون یک کشور بزرگتر به طور بالقوه موجب  کامل در جامعه بزرگتر است...

است. از طرف دیگر، انکار حقوق خودمختاری هم بی ثبات کننده است تا جایی که مشوق خشونت و  بی ثباتی

ی، محکوم به چندپارگی نیستند. بسیاری از آنها کشورهای چندملت(.Kymlicka, 1995: 192)جدایی است
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سوئیس، بلژیک و یکپارچه باقی خواهند ماند و حتی به پیشرفت های بیشتری دست یافته اند. کشورهایی مانند 

راههای دموکراتیک و صلح دوستانه مهار کرده اند،  از تا به حال امروز، ، نه تنها کشمکشهای داخلی خود راکانادا

 .بلکه رفاه و آزادی فردی را نیز برای شهروندان این کشورها تضمین کرده اند

الملل است، کیملیکا با چشم پوشی از لحاظ حقوقینیز مسئله حقوق اقلیت های ملی مسئله بغرنجی در حقوق بین

از این پیچیدگی و با تاکید بر مزیتهای فدرالیسم چندملتی، آن را جایگزین بهتری برای جدایی می داند، او در 

 این باره می نویسد:

"مردم"اعالمیه ملل متحد بیان می دارد که همه 
برای مثال، یک دولت مستقل.  -حق تعیین سرنوشت را دارند 1

کار است که این اصل در مرزهای فعلی موجود انعکاس نیافته است و اگر بخواهد اجرایی بشود موجب کامال آش

خواستار تشکیل دولت  "مردم"بی ثباتی می شود، وعملی کردن آن در واقع غیر ممکن است، عالوه بر این، همه 

تصمیم بگیرندتا یک فدراسیون  امر غیر معمولی نیست که "مردم"برای خود نیستند. از این رو برای دو یا چند 

 (.ibid: 116-117) را تشکیل بدهند

ظاهرا چنین به نظر می رسد تناقضی در فدرالیسم چند ملتی وجود دارد چرا که همزمان که برای اقلیت های ملی 

 یک جایگزین کارا به جای جدایی را ارئه می کند، از طریق ایجاد امکان جدایی و ارائه چنین جایگزین وسوسه

برانگیزی به جدایی هم کمک می کند. بنابراین کیملیکا بر این باور است که، اگر تصور کنیم با پیاده سازی 

فکرده ایم، تصور اشتباهی است، فدرالیسم فرمولی جادویی برای ذفدرالیسم مقوله جدایی را از برنامه سیاسی ح

لت چارچوبی برای گفت وگو فراهم می کند، حل مسئله تمایزهای ملی فراهم نمی کند. فدرالیسم در بهترین حا

و باعث می شود که به درجه باالتری از ابتکار، حسن نیت و شانس موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم و حتی با 

وجود همه خوش شانسی ها در جهان، فدرال های چندملتی با جنبش های جدایی طلبانه روبه رو خواهند 

این است که جوامع اکثریت اقلیت های ملی را به عنوان ملت به  پیشنهاد وی(Kymlicka, 2001: 118)شد

رسمیت بشناسند، به باور او بهترین راه این است که جای سنگ اندازی در برابر بیان احساست ملیاین اقلیت ها، 

رابطه ملت و کشور را در حد توان کمرنگ کنیم. و بدین شیوه دیدگاهی که تنها راه رسیدن به خودگردانی را 

چنانچه می بینیم کیملیکا موافق تجزیه  (1۱1: 1313ایجاد کشور مستقل می داند، به چالش فراخوانیم. )کیملیکا، 

را نیز در خود  هخطر تجزیبه نظر وی فدرالیسم نیست، به نظر او فدرالیسم چندملتی بهترین گزینه است، اما 

نظر می رسد که او می خواهد حق مبارزه برای به  دارد و چاره ای جز قبول این نوع از فدرالیسم نمی بیند.
                                                           
1peoples 
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گروه اکثریت و حق مبارزه برای تجزیه از طرف گروه اقلیت را به رسمیت بشناسد از طرف جلوگیری از تجزیه 

او می خواهد از فدرالیسم چندملتی در برابر تجزیه  به شرط آنکه این مبارزه به شیوه ای کامال دموکراتیک باشد.

اما آیا این می تواند دلیلی با  حال این حق را نیز برای اقلیت های ملی به رسمیت بشناسد. دفاع کند، در حین

 توجیه کننده و کافی برای اجتناب از قبول ساختار سیاسی فدرال چندملتی باشد؟ به باور کیملیکا:

نیست و نباید به آن یر است یا اینکه جدایی اصال قابل قبول ذبه جای تالش در جهت اینکه  آیا جداییامکان پ 

فکر کرد، ما باید بر روی شناسایی منافعی که مردم از زندگی در یک فدراسیون چند ملتی کسب می کنند تمرکز 

کنیم، یک سیستم فدرالی که خوب طراحی شده باشد می تواند به اقلیت های ملی دالیل خوبی برای امتناع از 

عان کرد...فدرالیسم اغلب تنها گزینه ذورد نمی توان با قاطعیت اجدایی ارائه کند، البته چنین چیزی رادر این م

بنابراین به  .(ibid: 118)قابل دسترس برای اصالح برخورد هویت های ملی در یک دولت چند ملتی می باشد

نظر می رسد که کیملیکا عملکرد دولت ها را در زمینه وحدت اجتماعی مهم قلمداد می کند، اگر ناسیونالیسم 

سعی در ادغام اقلیت های ملی در فرهنگ اکثریت داشته باشد، نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد کرد بلکه با دولت 

به نظر تیلی نیز  واکنش ناسیونالیسم اقلیت مواجه شده و امکان تجزیه در چنین حالتی بیشتر نیز خواهد شد.

: 1311)تیلی،  "ت است.ملت گرایی تحت هدایت دولت، محرک و الهام بخش ملت گرایی جویای دول"

تجربه ی کشورهای فدرال در این زمینهنشان از این دارد که سیستم های فدرال به صورت تعجب برانگیزی (4۱1

یر می باشند و تا به امروز ساختارهای سیاسی فدرال مبتنی بر ملیت در هیچ کشوریی منجر به تجزیه ذانعطاف پ

بلژیک و کانادا( ، ما موفقیت فدرالیسم چند ملتی را فقط زمانی نشده است. )برای نمونه: سویس،  اسپانیا،  

شاهید خواهیم بود که خودمان را از شر این فرض سنتی خالص کنیم که اجتماع موفق سیاسی، اجتماعی است 

 (.ibid :119)که در آن مسئله جدایی دیگر مطرح نباشد

 به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک ملت

اقلیت های ملی در سراسر جهان مصرانه در پی آنند که به عنوان یک ملت به رسمیت شناخته شود، این مسئله 

موجب نگرانی جامعه اکثریت در کشورهای چندفرهنگی را فراهم کرده است، نگرانی آنها از این جهتاست که 

تگی ملی در آن کشورها و در موجبات تضعیف انسجام و همبستاکید این گروهها بر زبان ملی و ملت بودن 

راه جدایی از آن کشور را برای این گروهها هموار کند. در حین حال اقلیت های ملی نیز نگرانی های نهایت 

ن ها برای به رسمیت مبارزه ی انساطبق آن چیزی که هگل به ما آموخته است تاریخ بشر خیلی جدی ای دارند.
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بوده است، و ویژگی این تاریخ هم به دست آوردن روزافزاون این شان از طرف همنوعانشان  شأنشناختن شدن،

از دیدگاه تیلور هستند.  به وجود آوردن احترام متقابل میان انسان ها افراد انسانی به دنبال یعنی ،است شأن

( در مقاله سیاست شناسایی، هویت ما زمانی شکل می گیرد که از سوی دیگران به رسمیت شناخته شود، 1333)

یا  ، این عدم شناساییو یا آنرا به به طرزی اشتباه بشناسند ر دیگران این هویت ما را به رسمیت نشناسنداگ

با خود آسیب هایی را به دنبال دارد و بنابراین غیر عادالنه می باشد، این باور تیلور ریشه در بعد هم  کژشناسایی

انی از راه هم سخنی و گفت و شنود جمعی رسد و انسان دارد، او بر آن است که درک و آگاهی انس 1سخنانه ی

پرورش می یابد. به باور کیملیکا اگر چه لیبرال ها تا کنون با این موضوع به درستی برخورد نکرده اند لیکن 

لیبرالیسم پتانسیل به رسمیت شناختن هویت های جمعی )قومی و ملی( را دارد. اما تیلور در این مورد تردید 

(، تیلور دو نوع از لیبرالیسم را از هم تفکیک کرده است، نخست 114: 1331لیل به نظر والزر )دارد، به همین د

لیبرالیسمی که به قوی ترین شکل ممکن نسبت به حقوق فردی متعهد است، و دوم، لیبرالیسمی که در آن دولت 

گ ها یا ادیان می باشد. متعهد به بقا و شکوفایی دین، فرهنگ و دولت خاص یا طیف محدودی از ملت ها، فرهن

تیلور به بررسی آرمان . چنانچه در بخش مربوط به تیلور اشاره شد، تیلور مدافع لیبرالیسم گونه ی دوم است

اصالت در دوره مدرن پرداخته و رد آن را تا روسو و هردر پیگیری می کند. آرمان اصالت آرمان اخالقی 

این ایده را مطرح کرد که هر یک از ما دارای شیوه ی اصیلی از  ( هردر4۱: 1333ت، به نظر تیلور )نیرومندی اس

در مفهوم پردازی اش از انسان بودن هستیم، یعنی هر کسی معیار خاص خود را دارد. تیلور بر آن است که هر

ت را در دو سطح به کار برده است، او نه تنها اصالت را در مورد فردی در میان افرادی دیگر، بلکه مفهوم اصال

(، این آرمان اصالت مبنایی است 41در مورد مردمان حامل فرهنگ در میان سایر مردمان نیز به کار بست. )همان: 

باید به این نکته واقف بود که کیملیکا  که تیلور بر اساس آن به دفاع از اصل به رسمیت شناختن می پردازد.

طرح می کند حال آنکه تیلور انواع هویت بحث به رسمیت شناختن را در مورد هویت جمعی اقلیت های ملی م

جمعی اجتماعی را از جمله هویت های قومی، ملی، مذهبی، نژادی و جنسی را مورد نظر دارد. هویت های مورد 

اشاره ی تیلور در بحث شناسایی را عمدتا می توان هویت های جمعی اجتماعی نامید که عبارتند از: دین، 

به همین جهت او معتقد است که همه فرهنگ ها را  (14۱: 1331یته. )آپیا، و سکسوال "نژاد"جنسیت، قومیت، 
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باید به رسمیت شناخت. به باور وی، شناسایی درخور صرفا نوعی فروتنی نیست که باید نثار مردم کنیم بلکه 

یت (. همگی باید ارزش برابر فرهنگ ها ی متفاوت را به رسم31: 1331یک نیاز اساسی انسانی است )تیلور، 

 (44بشناسیم یعنی نه تنها به آن ها اجازه ی بقا بدهیم بلکه همچنین به ارزش آن ها اذعان کنیم )همان: 

همه ی نظریه های سیاسی باید بر به رسمیت شناختن و شناسایی فرم های مشخصی از تفاوت به نظر کیملیکا، 

سوال جدی .(kymlicka, 1995: 86)های گروهی موافقت کرده و اجتماع های فرهنگی خاص را حمایت کنند

این است که چرا این اقلیت ها تا این حد بر به رسمیت شناخته شدن به عنوان ملت اصرار می ورزند؟ کیملیکا 

( در پاسخ به این سوال پنج دلیل اصلی را مطرح می کند؛ واقعیت این است که زبان ملی 1۱1-1۱3: 1314)

وهها به ارمغان آورده است. نخست، قوانین بین المللی موقعیت ویژه گرایی، کارکردهای باارزشی برای این گر

ای )و حتی امکان حقوق قانونی( به آنان داده است، دومین دلیل این است که، زبان ملیت، به این خواسته ها بعد 

ه کار تاریخی می بخشد. سوم اینکه زبان ملیت برای متمایز کردن خواسته های گروههای ملی از دیگر گروهها ب

می رود. دلیل چهارم، کارکرد اساسی تر زبان ملیت، در همسنگ کردن توان اقلیتها در مذاکرات و چانه زنی 

سیاسی با اکثریت حاکم نهفته است. زبان ملی اقلیت تعریف اقلیت و اکثریت را به چالش می کشد، وقتی یک 

رودستی در معادالت سیاسی به همکاری و اقلیت به عنوان یک ملت به رسمیت شناخته شود رابطه فرادستی و ف

همیاری تبدیل می شود، در چنین شرایطی اکثریت تنها به لحاظ کمیتی دارای اعضای بیشتری است اگر نه از هر 

لحاظی اکثریت و اقلیت با هم برابر هستند. سر انجام دلیل آخر این که هر جامعه و یا هر گروهی به دنبال این 

ام دلبخواهی دست و پا کند. این یکی از با اهمیت ترین حقوق اجتماعی است و حق است که برای خویش ن

احترام به آن به عنوان احترام به گروه تلقی می شود. ما این تالش ها را در بین گروه های دیگر نیز هستیم، برای 

. به باور کیملیکا نمونه، فمینیست ها برای حذف کلماتی که برتری جنس مذکر را نشان می دهد مبارزه می کنند

تبدیل می شود زیرا این عملی است توهین آمیز و  دهر کوششی برای نفی ملیت اقلیت های ملی به ضد خو

در فدراسیون های ( 1۱1جایگاهشان را به عنوان مردمی که فرهنگی متمایز دارند، بی ارزش خواهد کرد )همان: 

بعضی از ایالتها که خود را یک اقلیت ملی می دانند چنملتی که از چندین زیر حواد فدرال تشکیل شده اند، 

و قدرتی بیشتر از ایالتهای دیگر  –برای نمونه، کبک در کانادا، کاتالونی ها در اسپانیا  –ادعای ملت بودن دارند 
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را خواستارند، چنانچه در بخش فدرالیسم چندملتی ذکرش رفت این امر منجر به فدرالیسم نامتوازن شده است و 

یشتر به سختی می توان از این نتیجه طفره رفت که به اکثریت با این امر مخالفت می کنند. به نظر کیملیکا جامع

 مثال،امتناع برای—نهفته ای دارد 1مداریوه ملی اکثریت ریشه در قوم در بین گر نامتوازنمخالفت با فدرالیسم 

 اتاریخ سببع متناا این. است احترام سزاوار که متمایزی ملی هویت یک عنوان به اقلیت شناختن رسمیت به از

 ,Kymlicka). طوالنی فراموشی و بدنام کردن تمایل اقلیت های ملی به حفظ تمایز فرهنگی جوامعشان می باشد

این موضوع برای اقلیت ها خیلی اهمیت دارد که با آنها همچون اقلیت برخورد نشود. زیرا آنها ادعا (106 :2001

فقط یک صرفا مسئله کمیتی است و اقلیت و اکثریت باید برابری کاملی را تجربه کنند. می کنند که اقلیت 

چنانچه تا به امروز دیده ایم اعضای اکثریت از واژه های قوم، خرده فرهنگ و هر اصطالح دیگری به جز ملت 

خود در این مورد را بازتاب  ، آنها نیز نگرانی"ملت"استفاده می کنند تا با این مقاومت در برابر به کار بردن واژه 

. برای نمونه ، که این مسئله در اساس ریشه ای قوم مدارانه دارد و انکار حقوق ملت های در اقلیت استدهند

در کشور کانادا، کبکی ها و بومیان سرخپوست، بر ملت بودن خود اصرار دارند. به این مسئله که باید بین 

ود داشته باشد، اهمیت می دهند. این مسئله باعث اصرار این اقلیت ها خواسته های آنها با مهاجران تفاوت وج

)برای نمونه،  "فدرالیسم منطقه ای"بر ناموزونی قدرت بین ایالتها در کانادا شده است که باعث ایجاد تفاوت بین 

یک زیادی وجود )برای نمونه، کانادا( می شود. چنانچه می بینیم دالیل استراتژ "فدرالیسم چند ملتی"آمریکا( و 

این انتخاب ها تنها استراتژیک نیست بلکهپشتوانه "اما دارد که اقلیت ها بر ملت بودگی خود اصرار می ورزند، 

از منظر کیملیکا پیشتر نیز  ملی . چنانچه در تعریف اقلیت های(1۱4: 1314)کیملیکا،  "ای تاریخی به دنبال دارد

دهای کم و بیش پیچیده، در سرزمینی زندگی می کنند و در نواحی اشاره شد، آنها، با گذشته ای مشخص و نها

به رسمیت متمایزی برخوردارند. اجتماعیجغرافیای مشخصی به طور متمرکز سکونت دارند و از زبان و فرهنگ 

شناختن اقلیت های ملی در اندیشه کیملیکا به نسبت سایر اندیشمندان چندفرهنگ گرا در درجه ی باالتری قرار 

تا جای که احزاب ناسیونالیست تجرزیه طلب نیز باید اجازه داشته باشند آزادانه فعالیت کنند، وی حق  دارد

 برگزاری رفراندوم برای جدایی را به رسمیت می شناسد.

                                                           
1ethnocentrism 
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 ناسیونالیسم لیبرال

گیری . شکل قدمت آن به انقالب فرانسه می رسدناسیونالیسم لیبرالیستی قدیمی ترین شکل ناسیونالیسم است و 

آشکار عقاید ناسیونالیستی توسط، ژان ژاک روسو و در دفاع از حاکمیت مردم شکل گرفت. این آموزه اعتقاد 

ار بهره مندی از حق تعیین سرنوشت وداشت که ملت ها نیز همچون افراد، از این لحاظ که به یک اندازه سزا

ناسیونالیسم هر ادعایی داشته خاص است.خویش اند برابرند. لذا هدف نهایی آن، وحدت یا استقالل یک ملت 

و خوشبخت کردن  یک جامعه ملیشرایط بهتر برای زندگی در چارچوبی  باشد در نهایت باید در راستای ایجاد

این ناسیونالیسم لیبرال بیشتر از هر گرایش دیگری در ناسیونالیسم پایبند چنین مدعایی است. باشد. اعضای ملت 

اخالقی ناسیونالیسم است و بر این فرض بنا شده است همه ملت ها برابرند، بنابراین  نوع از ناسیونالیسم، شکل

این اصل را می توان در این گفته جان استوارت میل به خوبی . است 1ملی حق تعیین سرنوشتپایبند به اصل 

 ردیابی کرد: 

ی اتحاد دارندگان یک ملیت وجود احساسات ملی با هر شدتی جدا از پیوند مردم با حکومت، دلیلی متقن برا

تحت حکومت است. این سخن صرفا بدین معناست که درباره مسئله حکومت، حکومت شوندگان باید تصمیم 

 (111: 1313هیوود،  ز)به نقل ا بگیرند.

که ناسیونالیسم به لحاظ معرفتی یک ایدولوژی ضعیفی است، شاید به همین  می کنند منتقدان ناسیونالیسم ادعا

در اروپا ناسیونالیسم مقدم بر لیبرالیسم دلیل است که ناسیونالیسم همیشه با ایدولوژی های دیگر تلفیق می شود.

عد از در سده نخستین کسانی بودند که به این موضوع پرداختند، ب 11و  11بود. ماکیاولی و روسو در سده های 

در سده هیجدهم ، منشا ناسیونالیسم لیبرال انگلستان بود، رداختندبود که جان الک و هابز به طرح لیبرالیسم پ 14

از سخنگوی اصلی آن جرمی بنتام بود که هدفش تحدید دامنه و وظایف حکومت در عرصه های زندگی بود. 

الیم وی را در آلمان )ویلهلم فون هومبولت، بارون کومتمحسوب می شد...تعدولت و حخاص ملیت پایه  اونظر 

فوم اشتاین، کارل تئودور ولکر(، فرانسه )فرانسوا گیزو، ویکتور هوگو، کازیبر پریه(، ایتالیا )جوزپه ماتزینی( اخذ 
                                                           

1National Self-Determination ، این اصل که هر ملتی یک واحد حکمران است؛ این اصل هم بر استقالل ملی و هم بر

 فرمانروایی دموکراتیک داللت دارد.
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تحت حکومت مستقل مبتنی بر که هر ملیت باید واحد سیاسی  پیروان...همگی معتقد بودندکردند. در میان این

اساسی باشد که به استبداد، حکومت اشرافیت و نفوذ کلیسا خاتمه بخشد و همه شهروندان را از وسیع  قانون

در اغلب کشورهای اروپایی، لیبرالیسم و  .(11: 1313)اوزکریملی،ترین عرصه مجاز آزادی شخصی مطمئن سازد 

جنبش  ،در آلمان ملت گرایی، در ترکیبی به هم جوش خوردند که عهده دار تخریب نظم لیبرالی بین المللی شد.

(اگر چه استقبال از 11-1 :1311لیبرالی تقریبا از همان آغاز با آرمان های ملت گرایانه پیوسته بود. )گری، 

وودرو  ناسیونالیسم توسط چهره های مختلفی در بین لیبرال ها حتیو انگلیس نبود،  لیبرالیسم مثل فرانسه

اساسا منطبق بر مرزهای  مرزهای حکومت باید"معتقد بود که جان استوارت میل پشتیبانی شده است، 1ویلسون

هدف نهایی ملی "و "ملی گرایان لیبرال باور دارند که ملت ها نیز همچون افراد، برابرند"اگر چه ."ملیت باشد

لیبرالها معتقدند  ( با این وجود131هیوود،  : ) "گرایی لیبرالستی همانا وحدت یا استقالل یک ملت خاص است

و که دستیابی ملت ها به حق تعیین سرنوشت خود، وسیله ایست برای ایجاد یک نظم بین المللی صلح آمیز 

نکته (133:  همان) طنی و بین الملل گرایی نظر دارد.هان وبه فراسوی ملت و به عقاید جلیبرالیسم ذاتا  پایدار،

برای نشان دادن همبستگی پرشور دولت های که  مهم در این میان این است که بین فهم اشتباه از ناسیونالیسم

و نتیجه ی آن جنگ های خشونت باری بوده مستقر در درگیری هایشان با دولت های مستقر به کار می رود 

با این فهم از ناسیونالیسم که معتقد است حق تعیین سرنوشت هر فرهنگی باید به دست خودش باشد  است

این خلط مبحث به این نظریه ی نادرست دامن زده که از آن جا همه ی  1به باور کنت میناگ.تفاوت قائل شویم

ملی را کنار بگذاریم و به  درگیری ها نتیجه ی ناسیونالیسم هستند، راه رسیدن به صلح این است که حاکمیت

ی د و ناسیونالیست هاناسیونالیسم لیبرال بر این مهم تاکید می کنحکومت فرمانرواهای بین المللی روی آوریم.

ونالیسم لیبرال در از ناسی(218 :2001)کیملیکا  برای مثال،. رست از ناسیونالیسم نائل شده اندلیبرال به این فهم د

نظریه پردازان ناسیونالیسم تی ای که ریشه در عصر روشنگری دارد دفاع می کند. وطن باوری سن-مقابل جهان

                                                           
در کنگره آمریکا ایراد کرد، چهارده ماده معروف خود را بیان کرد. در این چهارده  1311ژانویه  1ویلسون در سخنرانی ای که در 1

بر "تعدیل مرزهای ایتالیا  -اصل می توان اصولی را مبنی بر حمایت از اقلیت ها و ملت های بی دولت یافت. از جمله این اصول: 

خودمختاری اقوام تابع -مجارستان،  –حق استقالل برای اقوام تابع امپراتوری اتریش -، "ملیت ها مبنای خطوط قابل شناسایی

 (131امپراتوری عثمانی. )برگرفته از هیوود، : 
2
Minogue Kenneth 
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تاکید بر رابطه بین آزادی فردی و لیبرال اخیرا به رابطه بین آزادی فردی و عضویت فرهنگی اذعان کرده اند، 

،  آویشای (1993)عضویت فرهنگی اخیرا به صراحت از طرف مدافعان ناسیونالیسم لیبرال از جمله یائیل تامیر

توسعه داده  (1995)و دیوید میلر  (1994)1، جف سپینر(1992a)، چارلز تیلور (1990)1مارگاریت و جوزف راز 

دیوید میلر نیز ولی با وجود این لیبرال های زیادی وجود دارند که هنوز این رابطه را انکار می کنند. شده است.

نقیض گویی نیست؛ می توان ملی گرایی لیبرال داشت و ملی ضد و  "ملی گرایی لیبرال"تاکید می کند که، 

سم سیاسی ت خودمختاری ملی و علت لیبرالینیز داشت. از نظر تاریخی نیز، علگرایی هایی از گونه های دیگر 

آمده اند، همان طور که ملی گرایی ایتالیای ماتزینی نیز همین کار را کرد. پس تصور  اغلب پا به پای هم پدید

لیبرالیسم و ملی گرایی به عنوان دو ایدولوژی و نظام ارزشی متضاد اشتباه است. اما چگونه به سادگی قابل جمع 

سی محوری صول سیاتی خود لیبرالیسم است. اشوند؟ مشکل اصلی ما در پاسخ به این پرسش، ماهیت بی ثبا

ی بر رضایت لیبرالیسم ممکن است به سادگی عبارت باشد از مدارا و آزادی بیان، حاکمیت قانون، حکومت مبتن

لیبرالیسم و ملی گرایی در ناسیونالیسم لیبرال به هم گره می (. 114: 1313حکومت شوندگان و غیره )میلر، 

را همچنان که میلر بیان می دارد می توان چنین خالصه خورند با این وجود وجه تمایزات این دو ایدولوژی 

 کرد:

لیبرال هایی که ارزش زیادی به خودمختاری فردی می دهند...به تصویر گزینش گر افراطی از خود نزدیک -1

دمان گزینش شد، واست...به عبارت دیگر تمام تعهداتمان جای بازنگری دارد، و آنها تنها بعد از اینکه توسط خ

ز آن ماست. در مقابل، ملی گرایی اصرار دارد که عضویت ما در اجتماع ملی گزینش گری به این طریق اساسا ا

نیست و فرهنگ عمومی که در این اجتماع تجسم می یابد، از پیشینه ای غیر انتخابی پدید می آید که در تقابل با 

 تصمیمات فرهنگی کامال خصوصی دارد.

ستگی دارند که نهادهای اجتماعی و سیاسی تنها زمانی مشروعند که هر شخص لیبرال ها...به این اندیشه دلب-1

نسبت به آنها رضایت عقالنی داشته باشد...در مقابل نگرش ملی گرایی چارجوب کمتر فردگرایانه دارد؛ نهادهای 

ر عضو سیاسی زمانی مشروعند که به بیان خواست اجتماع ملی خدمت کنند و نیازمند طرح منافع و باورهای ه

                                                           
1AvishaiMargalit and Joseph Raz 
2Jeff Spinner 
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است، اما نباید به شکل رضایت فردی به نهادها و سیاست ها باشد...برای یک ملی گرا، در این بحث که آیا 

جدایی طلبی خودمختاری ملی را تقویت می کند یا مانع ان می شود؟ به هویت های سیاسی در دو دولتی که 

 قرار است جدا شوند توجه دارد، نه صرفا خواست افراد. 

ا تمایل دارند به ارزش انسانی در زندگی عمومی و مشارکت سیاسی توجه کمتری شود. آنها عمدتا به لیبرال ه-3

تعقیب اهداف به طور خصوصی یا در یک اجتماع داوطلبانه با دیگران ارزش قایلند...در مقابل ملی گرایان 

انه شهروندی موافقند. طبق عمدتا به ارزش های انسانی در امور عمومی عالقه مندند و با نگرش جمهوری خواه

 وح مباحث سیاسی و تصمیم گیری به کار گرفته شود.روند باید به طور فعال در برخی سطنظر آنها، شه

لیبرال ها آشکارا و ضمنی تمایل به سیاست بی طرفی فرهنگی دارند...دولت باید با مدارای تمام به برنامه های -4

و در زندگی دیگران دخالت نکند...ملی گرایان اگرچه خواستار بی زندگی و انتخاب های شخصی احترام بگذارد 

طرفی در برخی مباحث فرهنگی هستند، به بی ترفی در جایی که فرهنگ ملی خودش در خطر است، متعهد 

 (111-111: 1313نیستند )میلر، 

هنگی دیگر در ناسیونالیسم لیبرالی فرض بر یک فرهنگ ملی مشترک است و در صورت حضور اقلیت های فر

این فرض د. نهادی رسمی و دولتی تقویت می شو است که از سوی اکثریت در جامعه هنوز این فرهنگ ملی

و اقلیت های فرهنگی دیگر از جمله اقلیت های ملی باید در است  دولتی دارای یک فرهنگ ملی که هر اساسی

ویل کیملیکا به  بعضی از ناسیونالیست های لیبرال از جمله مشهورترین آنها توسط،این فرهنگ ملی ادغام شوند

 -می باشد که عبارتند از: الف همه سه اصل متفاوت ولی مرتبط ب شامل ناسیونالیسم لیبرال.چالش کشیده است

ناسیونالیسم لیبرال که(Kymlciak, 2001III: 225)آزادی فردی  -؛ و ج1دموکراسی رایزنانه -عدالت اجتماعی؛ ب

در   -و یا شاید تنها از این طریق –دموکرات می توانند به بهترین نحو -نوعا ادعا می کند که اصول لیبرال

دفاع از ناسیونالیسم دولتی است، یا ناسیونالیسم اقلیت، و  نقابل تحقق هستند. اما آیا ای "ملی"واحدهای سیاسی 

ال ها از درک ناسیونالیسم اقلیت عاجز هستند و دولت های لیبرال از لیبر (Kymlicka, 2001: 11)یا هر دو؟ 

درک (Kymlicka, 2001III: 253)قبول و به رسمیت شناختن ناسیونالیسم اقلیت سرباز می زنند، به نظر کیملیکا 
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ناپذیر بین  نکردن ناسیونالیسم از طرف لیبرال ها مستقیما به این علت است که آنها قادر به درک ارتباط اجتناب

باور به این افسانه که دولت می تواند بر اساس اصول دموکراتیک و بدون حمایت از دولت و فرهنگ نیستند.

که اقلیت های ملی چرا به  را غیر ممکن کرده است هویت ملی یا فرهنگ خاصی بنا شود، درک این موضوع

.ناسیونالیسم لیبرال در خود ند، عالقه مندندشدت به تشکیل یا حفظ واحدهای سیاسی ای که در آنها اکثریت باش

ناسیونالیسم لیبرال کیملیکا ناسیونالیسم اقلیت را نیز به رسمیت می شناسد و از حامل تناقض هایی است،.....

حقوق اقلیت های ملی به عنوان گروههایی که دارای فرهنگ متمایزی هستند و دارای این حق هستند که از 

دفاع می کند. او حق تشکیل ملت سازی را برای اقلیت های ملی قائل است، و حتی  فرهنگشان محافظت کنند،

جدایی و تشکیل دولت جدید را از طریق تجزیه دموکراتیک به عنوان یک حق برای قلیت های ملی به رسمیت 

به باور وی ناسیونالیست های لیبرال شده است.  دیگر می شناسد. این مسئله باعث ایجاد زاویه وی از بسیاری از

فرض اساسی است که جامعه سیاسی و فرهنگی را بر هم منطبق فرض کرده است و بر این  ایندر  راولزاشتباه 

همچنان که تفاوت اساسی تمامی ایدولوژی ها را در اختالف دیدگاهها  اساس نظریه عدالتش را بنا کرده است.

برالیسم نیز این مسئله صدق می کند. لیبرالیسم به نسبت سرشت انسان جست و جو کرد برای ناسیونالیسم و لی

بر سرشت جهانی و عام بشر که بین همه ی افراد بشری فارغ از فرهنگ هایشان مشترک است تاکید می کند 

حال آن که ناسیونالیست بر ویژگی های خاص فرهنگی و اهمیت عضویت افراد به هویت های فرهنگی اشان 

با وجود  ف اصلی بین این دو ایدولوژی به لحاظ روش شناسی فلسفی آنهاست.تاکید می کنند و این نقطه اختال

این اختالف بنیادی آن چه باعث شده است تا افرادی این دو ایدولوژی را با هم تلفیق کنند این است که اگر چه 

ات خاصی لیبرالیسم بر اهمیت خودمختاری فردی تاکید می کند لیکن خودمختاری فردی نیازمند ابزار و امکان

است، عضویت فرهنگی افراد این امکان خودمختاری را به وجود می آورد و فردیت افراد را محقق می کند. از 

در کتاب  (1993)برای نمونه یائیل تامیر این نظر ملیت برای لیبرال های ناسیونالیست اهمیت پیدا می کند.

"ناسیونالیسم لیبرال"
استدالل می کند که هویت ملی بنیاد مطمئنی را برای هویت شخصی و خودمختاری فردی  1

به باور لیبرال های ناسیونالیست اگر  زاویه مطرح شده است. همیندفاع کیملیکا از ملیت نیز از  فراهم می کند.

ار نمی ورزند و حتی آن چه بیشتر لیبرال ها به طور آشکارا و یا در حوزه نظری به ناسیونالیست بودن خود اصر
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را انکار می کنند لیکن هم در حوزه نظری اصل ملیت را به عنوان پیش فرضی در نظریه هایشان لحاظ کرده اند 

معتقد (119 :1993)و هم در عمل رفتاری ناسیونالیستی از خود بروز داده اند. به همین جهت است که تامیر 

به استثنای بعضی از جهان وطنی گراها و آنارشیستهای رادیکال، امروزه اکثر لیبرال ها ناسیونالیست  "است که

 ."های لیبرال هستند

. نالیسم پرداخته استبه مسئله ناسیو در کتاب ها و مقاالت چاپ شده از کیملیکا، او به طور مستقیم وغیرمستقیم

انتقادهایی به ناسیونالیسم لیبرال وارد  ناسیونالیسمی لیبرال است، ناسیونالیسمی که کیملیکا از آن دفاع می کند،

( آنها را در دسته قرار داد؛ در دسته نخست، ناسیونالیست 114: 1313شده است که می توان به تبعیت از هیوود)

ادیبخش های لیبرال را ممکن است متهم به ساده لوحی و احساساتی بودن کنند. چرا که اینان سیمای پیشرو و آز

...در دسته دوم انتقادها گفته می  ناسیونالیسم را می بینند؛ و به نظرشان ناسیونالیسم مداراآمیز و عقالنی است؛

ملت ها( ممکن است از بنیاد دچار تحریف -شود که هدف ناسیونالیسم لیبرالی )یعنی ساختن جهان دولت

تنوع زبانی، دینی و مذهبی، قومی می باشندکه برخی ملت ها دارای -.به این دلیل که شمار زیادی از دولتباشد

به نظر می رسد که ناسیونالیسم لیبرال کیملیکا این دو نقطه ضعف را پوشش داده  از آنها ادعای ملت بودن دارند.

او فقط مدافع ز تاکید کرده و یادآور می شود کهبر جنبه مخرب ناسیونالیسم نیآثارش مدامدر است، چرا که او 

و به نام حفظ سنت و فرهنگ خودمختاری فردی را  ی است که در راستای خودمختاری فردی باشدلیسمناوناسی

ین ]مسئله[ مهم است که کیملیکا گروه های ملی را بر اساس نژاد و تبار تعریف نمی کند، بلکهبیشتر ،انقض نکند

همچنین او با ارائه مدل فدرالیسم چندملتی ، (Bromell, 2009: 124قومی است)-طرفدار ناسیونالیسم لیبرال، پسا

و در بحث به رسمیت به انتقاد دوم نیز پاسخ گفته و اشتباهات لیبرال ها را در این زمینه اصالح کرده است. 

تاریخی را که خودشان ادعای ملت بودن دارند را باید به عنوان -شاختن بر این باور است که اقلیت اهی ملی

ناسیونالیسم لیبرالی را پیشنهاد می کند که مجموعه ای از محدودیت ی توان گفت او مملت به رسمیت شناخت.

 ها را بر اصول ناسیونالیستی اعمال می کند؛

 ملت سازی نباید هویت ملی را به طور اجباری به کسانی تحمیل کند که خواستار آن نیستند-دولت-1

مومی شخصیت ملی متفاوتی می دهند، اجازه فعالیت دولت باید به فعالیتهای سیاسی هدفداری که به فضای ع-1

 بدهد، و چنین فعالیتهایی را به عنوان خیانت تلقی نکند. 

 دولت نباید تعریفش از جامعه ملی را با ارجاع به نژاد، قومیت یا دین  محدود بکند.-3
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مشترک، شرکت در  از هویت ملی را ترویج دهد، که بر یادگیری و کاربرد زبان1مفهوم رقیق"دولت باید -4

 نهادهای فضای عمومی، و تعهد به بقای طوالنی مدت ملت را تمرکز یافته است.

ملت سازی باید غیرتهاجمی باشد و به رسمیت شناختن عمومی اقلیت های ملی و به اشتراک گذاشتن -دولت-1

شاری می کنند، را فضای عمومی با اقلیت های ملی ای که به طور دموکراتیکی بر تفاوت های ملی اشان پاف

 (Bromell, 2009: 135بپذیرد.)

 ناسیونالیسم لیبرال را با چند پارامتر می توان از ناسیونالیسم غیرلیبرال تشخیص داد؛از نظر کیملیکا 

 هیچ اجباری را جهت تحمیل هویت ملی به کار نمی برد-

 حرکت بر ضد ناسیونالیسم را ممنوع نمی کند-

 از ملت را شامل می شود که منجر به مفهوم رقیق تری از هویت ملی می شود.تعریف فراگیر منصفانه ای -

 . (Kymlicka, 2001: 39-41) غیر تهاجمی است، برای مثال، نهادهای ملیت های دیگر را از بین نمی برد-
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در این فصل در بخش اول انتقادهای وارد بر چندفرهنگ گرایی و در بخش دوم اندیشه ویل کیملیکا را مورد 

داده،سپس در بخش سوم که بخش یافته های پژوهش است به سه سوال اصلی پژوهش نقد و بررسی قرار 

 .خواهم پرداخت نتیجه گیری کلی به حاضر پاسخ داده و در آخر

 دفرهنگ گراییانتقاد ها به چن-4-3

تنوع فرهنگی اگر چه در جامعه انسانی واقعیتی کهن به شمار می رود اما گسترش و تکوین چندفرهنگ گرایی 

در  چند دهه اخیر همچنان که فرهنگ گرایی مدافعان زیادی پیدا . به لحاظ معرفتی به چند دهه قبل بر می گردد.

برخی از منتقدان بر این مسئله تاکید می کنند که . کرده است، با انتقادهایی زیادی نیز روبرو شده است

( 1331سارا سونگ)چندفرهنگ گرایی با تکید بر تمایزات منجر به تضعیف انسجام ملی دولت های می شود، 

 چند انتقاد اصلی از چندفرهنگ گرایی  را چنین دسته بندی می کند:  "یفرهنگیگدرآمدی بر چندگان"در مقاله  

 فرهنگدیدگاه جهان وطنی  -1

 تساهل مستلزم بی طرفی است نه توافق -1

 انحراف از سیاست توزیع مجدد -3

 ایراد برابری طلبی -4

 آسیب پذیر "درون اقلیت های"مشکل  -1

حال به طور خالصه این پنج انتقاد را تشریح می کنیم، برخی از منتقدان از منظری جهان وطنی به فرهنگ، 

جدا و مستقل، بلکه باید آنها را در ارتباط با یکدیگر درک و  معتقدند که نباید فرهنگ ها را به مثابه کل های

( در اثر برجسته خود تحت عنوان، فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چند 1311تصور کرد. برایان فی )

فرهنگی،  معتقد است که یک شیوه دوگانه انگارانه تفکر بر فلسفه علوم اجتماعی مسلط است که ما باید بر آن 

پیدا کنیم، او بر آن است که تحلیل های ما باید مبتنی بر یک شیوه تفکر دیالکتیکی باشد، شیوه ای که در آن  غلبه

تفاوت ها مطلق انگاشته نمی شوند و در نتیجه رابطه میان آنها رابطه آنتاگونیستیکی یعنی در تضاد و تقابل مطلق 

مختلف در عین اینکه با هم در رقابت هستند، در  نیست، بر طبق نگاه دیالکتیکی که وی مطرح می کند، شقوق

هستند. از چنین منظری می توان گفت  "دیگری"واقعیت پیوند عمیقی با هم دارند و فقط در ظاهر نسبت به هم 

که فرهنگ ها امروزین ویژگی چندرگه ای دارند. انتقاد دوم بر این اساس شکل گرفته که دولت نباید با اعطای 

ی خاص از گروه های فرهنگی به مهندسی اجتماعی دست بزند بلکه باید نقشی بی طرف را حقوق و حمایت ها
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سیاست "داشته باشد، سومین گروه از منتقدان معتقدند که چندگانگی فرهنگی با سیاست شناسایی، توجه را از 

اقتصادی ممکن منحرف می کند، از نظر آنها نابرابری و بهره کشی اقتصادی از طریق بازسازی  "توزیع مجدد

است و سیاست شناسایی نمی تواند بر این امر غلبه کند و تنها بر شناسایی فرهنگی تمرکز می کند. انتقاد چهارم 

ه این منتقدان می ریشه در مخالفت با مفهوم عدالت از نظر طرفداران چندگانگی فرهنگی لیبرال دارد. از جمل

،وی معتقد است که، عدالت تنها مربوط به تضمین سلسله فرصت اشاره نمود (Brian Barry)بری  توان به برایان

 ,Barry)های برابر عقالنی است و ربطی به تضمین امکان دسترسی برابر به هر انتخاب یا نتیجه خاص ندارد 

عالوه بر این انتقادهای دیگری از همین ناحیه بر سیاست های چند فرهنگ گرایی وارد شده است،  (.37 :2001

در مقاله چند فرهنگ گرایی و رفاه ضمن بررسی این انتقاداها بر اساس و شواهد ( 1314) و کیث بنتینگکیملیکا 

سیاستهای تنوع گرایی فرهنگی را  آنها در این مقاله انتقادهای وارد به درستی این ادعاها را به چالش کشیده اند.

یکم: منتقدان از نظر فلسفی این سیاستها را مغایر با اصول ابتدایی لیبرال  در به دو نوع دسته بندی کرده اند،

بر این باور سفی . دومین انتقاد فلکه به آن اشاره شد، از این نوع بود بری نکه انتقاد برایا دموکراتیک می دانند

و از این ترس  است که سیاستهای تنوع گرایی فرهنگی پیشبرد هدفهای دولت رفاه گستر را سخت تر می کند

آنها در  دارند که چنین سیاستهایی اعتماد میان افراد، همبستگی اجتماعی و ائتالفهای سیاسی را سست تر کند.

شواهدی دال بر رابطه ای پیگیر میان پذیرش سیاستهای "د که، این مقاله به انتقاد دوم پاسخ می دهند و بر آنن

: 1314)کیملیکا و بنتینگ،  "اعی دولت رفاه گستر دیده نمی شودتنوع گرایی فرهنگی و فرایش برنامه های اجتم

آخرین انتقاد که تقریبا می توان گفت که بیشتر از همه  از طرف منتقدان چندفرهنگ گرایی مورد توجه قرار .(43

گرفته است بر این استدالل مبتنی است که حمایت از حقوق گروه های اقلیت، منجر به بی عدالتی درون این 

گروه های آسیب پذیری همچون، مخالفان دینی، اقلیت های ا وه ها می شود و آنرا تشدید می کند، زیرگر

جنسیتی، زنان و بچه ها از طرف رهبران و اعضای قدرتمند گروه های اقلیت مورد ظلم واقع می شوند و آزادی 

در این مورد، از جانب فمینیست های اساسی آنها نقض می شود، یکی از انتقاداتهای بارز از چندفرهنگ گرایی 

"آیا چندفرهنگ گرایی برای زنان بد است؟"ها مطرح شده است. به نظر سوزان مولر آکین در مقاله  
پتانسیل   1

زیادی برای تنش بین چندفرهنگ گرایی و فمینیسم وجود دارد. وی می نویسد؛ با وجود اینکه تمام شواهد نشان 

بار می آورند، هیچ یک از مدافعان  رل می کنند و آنها را پیرو و تابعکنتمی دهد عادتهای فرهنگی زنان را 

برجسته حقوق گروهی چندفرهنگی، به اندازه کافی یا حتی مستقیم به روابط نگران کننده بین جنسیت و 

فرهنگ، یا کشمکش هایی که به طور معمول بین چندفرهنگ گرایی و فمینیسم به وجود می آید، اشاره نکرده 
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در نظریه کیملیکا همچنان که در ادامه به اشاره خواهد شد، مفهوم محدودیت های درونی .(Moller, 1999) اند

برای همین منظور طرح شده و کیملیکا رعایت حقوق بشر و آزادی اساسی فردی را پیش شرط حقوق گروهی 

لحاظ سیاسی نیز مورد انتقاد قرار می دهد تا از بروز این خطر جلوگیری کند.همچنین چند گانگی فرهنگی از 

قرار گرفته است، بزرگترین چالش مقابل چندگانگی فرهنگی ممکن نیست فلسفی باشد، بلکه سیاسی است 

(. عکس العمل های سیاسی در برابر چندگانگی فرهنگی چالش های جدیدی را برای مدافعان آن 1331)سونگ، 

یزات گروهی و برجسته سازی عنصر هویت و گروه بندی ایجاد کرده است. چند فرهنگ باوری با تاکید بر تما

های فروملی، کارکردی انسجام زدا می یابد و با تشدید بالکانیزه کردن جامعه، خیزش نوقبیله گرایی، ترویج روح 

محافظه کاری و تغییرستیزی و تقلیل بنیادهای اعتماد بین گروه های هویتی، همبستگی ملی را تضعیف می کند 

 (.1311، )کریمی مله

در سطح جهانی، چند فرهنگ باوری به ویژه دو مشکل را پیش می آورد. مشکل نخست همان امکان در کل 

تعارض پیدا کردن با حقوق بشر است. در این ارتباط، بیش تر نگاه ها متوجه بحث بر سر ارزش های آسیایی 

اخالق به است که در چارچوب آن برخی مدعی اند خود اندیشه حقوق بشر به شکل بارزی غربی است و 

ای آزادی بر نظم تأکید دارند در خود جذب و هضم جرا هم که به  "آسیایی"راستی جهانی باید هنجارهای 

مشکل دوم، وجود اختالف نظر قابل مالحظه، در این باره است که آیا (431-33: 1311)به نقل ازگریفیتس ، کند

برخی نویسندگان جهانی باربر بر آن است که جهانی شدن بر گوناگونی فرهنگی افزوده یا از آن کاسته است. 

شدن فرهنگ را ذاتاً همگون کننده و موجب سلطه جهانی فرهنگ غرب می دانند حال آن که برخی دیگر 

با ضد خود  "فرهنگ جهانی آمریکایی"معتقدند جهانی شدن به ناگزیر واکنشی منفی ایجاد می کند که طی آن 

هم هستند که تأکید دارند  ( در مقابالفرادی433: 1311ل ازگریفیتس، )به نقمواجه می شود "جهاد"به صورت 

 تنوعش دارد که ممکن است بر یای گرا دورگه ای و چندرگه ایجهانی شدن به ایجاد شخصیت ها و جوامع 

 .فرهنگ بیفزایند

 موجود انتقادهایی که ذکر شد، نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که چند فرهنگ گرایی واقعیت مسل با

به چالش کشیده  روزگار ماست و روز به روز نظریات چندفرهنگ گرایی با استقبال بیشتری مواجه می شوند.

ظریات چندفرهنگ گرایی ظهور شدن نظریه شهروندی به نفع حقوق گروه ها و اقلیت های فرهنگی، موجی از ن

، اندیشه ملت به مثابه یک 131۱به ویژه از دهه  1دایش گرایش چندگانگی فرهنگیپیبه نظر هیوود، ، ه استکرد
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کل از لحاظ فرهنگی و سیاسی متحد را به مبارزه طلبید. ناسیونالیسم همیشه مثالی از سیاست هویت یا هویت 

ردم می گوید کیستند: به مردم تاریخ می دهد، بستگی های اجتماعی و سیاسی بوده است، در این معنا که به م

روح جمعی به وجود می آورد و احساسی از سرنوشت بزرگ تر از زندگی فردی می آفریند. چندگانگی 

، مجموعه ای از گوناگونی "سیاست های تفاوت"فرهنگی شکلی از سیاست هویت است، اما تاکید آن بیشتر بر 

های مربوط به هویت در بسیاری از جامعه های جدید است. اگر چه این گوناگونی ها  فرهنگی و تفاوت

فرهنگی ممکن است به سن و سال، طبقه اجتماعی و جنسیت مربوط باشند، اما چندگانگی فرهنگی به طور 

 (  141:  1313معمول با تفاوت گذاری فرهنگی بر پایه نژاد، قومیت یا زبان پیوند دارد )هیوود، 

در  راو همچنین نقاط قوت اندیشه کیملیکا انتقادهادر این بخش : نقد و بررسی اندیشه ویل کیملیکا-4-2

در اینجا انتقادهای وارد شده مورد به مورد طرح شده و مورد بررسی  حوزه چندفرهنگ گرایی بررسی می کنیم.

 قرار می گیرند.

 است. گنگ و سیاسی تعریف کیملیکا از فرهنگ-1

را معادل قوم و ملت دارد و از همین رو آن  فرهنگخودش بر آن است که رویکردی جامعه شناختی به کیملیکا 

(، کیملیکا، فرهنگ را مترادف با گروه های ملی و قومی می داند...با این تحدید 1343به نظر انصاری)می داند، 

بسیاری از کشورهای دموکراتیک در تعریف فرهنگ، طیف گسترده ای از اقلیتها نادیده گرفته می شوند. در 

غربی، در کنار اقلیتهای قومی، هویتهای تازه ای پدید آمده اند که خواهان حقوق گروهی خاص هستند. انصاری 

 می نویسد:

 "خود"است.  "خود"پدیده اساسی شکل گیری هویتهای فرهنگی در غرب، مبتنی بر تعریف جدیدی از 

جدید، اگر چه  "خود"سنتی و مدرن ماقبل قرن بیستم دارد. این  "خود"مدرنیته قرن بیستمی، تفاوت اساسی با 

تا حدودی مبتنی بر عالیق قومی نیز هست، اما تماما متاثر از آن نیست. در حال حاضر سبک زندگی، تعریف 

جامعه ندارد...جنبش های اجتماعی کننده خود است و دولت، آن استیالی پیشین را برای هویت بخشی به افراد 

وین، مانند محیط زیست گرایی، جنبش حمایت از حقوق زنان،از عوامل عمده، در تعیین هویت هستند. ن

 (Stojanovic, 2003ستوژانویک)اهمچنین کیملیکا، با نادیده گرفتن آنها رفتاری سیاسی را در پیش گرفته است.

کیملیکا از این دو مفهوم از نقطه  نسبتا گنگ می داند و به نظر او ، تعریفتعریف کیملیکا از فرهنگ و ملت را 

 "دولت های چندملتی"و  "ملتی یک دولت های"تمایز بنیادین کیملیکا بین و  نظر لیبرال گمراه کننده است
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کیملیکا بر مبنای همشکلی مسئله ساز بین فرهنگ و هویت قرار  "ناسیونالیست لیبرال"استدالل گنگ است.

نشان داده است که فرهنگ بخش مهمی از زمینه انتخاب فردی است، او  در حالیکه کیملیکا (Piper, 2002)دارد

 ،((Piper, 2002 در نشان دادن اینکه هویت ملی و قومی منبع مهم و اصلی فرهنگ است موفق نبوده است 

والدرن این مقدمه را رد می کند که انتخاب های قابل دسترس برای فرد باید از یک فرهنگ خاص بیایند. 

انتخاب های معنادار می تواند از منابع فرهنگی مختلف بیاید. آنچه مردم نیاز دارند، موارد فرهنگی هستند نه 

 .(1331ل از سونگ، به یک ساختار فرهنگی خاص )به نق دسترسی

 اد به دفاع لیبرالی کیملیکا از حقوق گروهیانتق-1

لیبرالیسم در اساس نظریه ای فردگرایانه بوده و از همان آغاز نیز چنین بوده است. رویکرد لیبرالیستی نسبت به 

حقوق اقلیت هارویکرد جدیدی است که به ویژه در پاسخ به چالشهایی که جماعت گرایان در رابطه با اتمیزه 

که کیملیکا در  بر این باورندبرخی مفسران فراطی لیبرالی مطرح کرده اند، به وجود آمده است.شدن و فردگرایی ا

آید. قوی  برابر سنت های فرهنگی که اغلب سرکوب گرانه، نابرابرخواه، و پدرساالرانه اند بیش از حد کوتاه می

چند فرهنگ باوری نظریه های مدافع بیش تر  ، ویترین انتقادات در این راستا را برایان بری مطرح ساخته است

اما کیملیکا بر آن است که مخالفت  (Barry, 2001ند )اجتماعی می دارا انحرافی زیان بار از ابعاد مهم تر عدالت 

که او استدالل می کند آغاز چنین نبوده است. دید است و از همانبا حقوق گروهی در بین لیبرال ها امری ج

فردی دارد، اما فرهنگ در نظریه او نقشی کامال ابزاری دارد و ارزش اولیه و  فرهنگ نقشی اساسی در هویت

، حفظ فرهنگ به این خاطر ارزشمند است که به استقالل فردی کمک می کند، اساسی همان استقالل فردی است

نقش  گروه فرهنگ ای که من به آن تعلق دارم در تعریف این که من چه کسی هستم و خود را چگونه می بینم،

استدالل او از حقوق گروهی ریشه در دفاع او از آزادی های فردی دارد و همین استدالل  بنابراین اساسی دارد.

 او نقطه اتصال حقوق گروهی و لیبرالیسم را فراهم کرده است.

 تضعیف انسجام و وحدت اجتماعی-3

راه حل و اقلیت ملی نیز روا می دارد.کیملیکا تقریبا تمامی حقوقی را که یک گروه اکثریت ملی دارد به گروه 

مکانیزم و ساختار سیاسی ای که کیملیکا در نهایت برای دولت های چندملتی ارائه می کند ساختار سیاسی 

ی ترین شکل از حقوق متمایز گروهی نظریه چندگانگی فرهنگی لیبرال کیملیکا قوفدرالیسم چندملتی است.

به این دلیل که اقلیت بودن آنها  ،را به بومیان و اقلیت های ملی پیشنهاد می کند خودحکومتییعنی حقوق 
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البته در رابطه با امکان جدایی .انتخابی نیست. آنها مجبور شده اند که درون دولت بزرگ تر جا داده شوند

چرا که با باور  اجرایی کردن حق تعیین سرنوشت به طور ناگهانی و بدون مقدمه نمی باشد،کیمیلکا معتقد به 

وی همچنانکه که پیشتر نیز اشاره شد، این امر منجر به بروز خشونت و بی ثباتی ای زیادی خواهد شد، اما او 

این موضوع منجر حق تعیین سرنوشت را در قالب رفراندوم در یک فدرالیسم چندملتی به رسمیت می شناسد. 

تمامیت ارضی را به وجود می ملی، پروژه ملت سازی و  به نگرانی های زیادی در رابطه با هویت ملی، انسجام

یت به ملت سازی از طرف گروه اکثر-او با سوال هایی ساده و بنیادی وجود زبان رسمیو پروژه دولت آورد.

اگر اکثریت به طور قانونی می تواند پی گیر ملت سازی باشد، چرا اقلیت بر آن است که،  ویالش می کشد، چ

به نظر چامبرز،استدالل خاص کیملیکا در مورد اینکه اقلیت  .(2001a: 27)نداشته باشند های ملی این حق را

غیر  ،های ملی باید بتوانند ملت سازی را دنبال کنند چرا که اکثریت های ملی نیز اجازه این کار را داشته اند

رایش گیج کننده و پیچیده فرهنگی اجازه ملت سازی داشته باشد، نتیجه آن آ-اگر هم گروه قومی معتبر است...

بین این رقابت ملت ها درون یک دولت خواهد بود، که هیچ انسجام سازمانی یا قابلیتی برای برقراری ارتباط 

به زعم وی مقایسه ملت سازی اکثریت و اقلیت از دیدگاه  (Chambers, 2003) ملت ها وجود نخواهد داشت

اما باید  (Ibid)توجیهات فلسفی متفاوتی هستند  هستند و نیازمندکیملیکا امری نابجاست؛ این دو از هم متفاوت 

مایه ائل است، و این بن توجه داشت که کیملیکا تقریبا حقوق برابری را برای اقلیت ها و اکثریت های ملی ق

لت متفاوت سیاسی وی می باشد، معیارهای کیملیکا برای اندازه گیری درجه انسجام درون یک م-پروژه فلسفی

وجود رقابت بین ملت ها و امکان جدایی باید متذکر شد که، کیملیکا  با معیارهای معمول است، در رابطهاز 

مدعی نیست که نظریه وی قادر به حل کلیه مشکالت و تعارضات چندفرهنگی می باشد. اما نظریه او زمینه های 

می و مدیریت تعارضات چند فرهنگی مناسبی را برای ارائه راه حل های مبتکرانه در رابطه با سیاست های قو

وری که سیاستهای چندفرهنگ گرایی ش، همچنین در کانادا به عنوان اولین ک(1333فراهم می سازد )صالح زاده، 

تاثیر سیاست "تحت عنوان نتایج یک پژوهش  در آن عملی شده است منجر به نتایج مثبتی شده است،

سیاست  حاکی از آن است که، با تاکید بر نظریه ویل کیملیکا( چندفرهنگ گرایی بر اقلیت های قومی کانادا )

روندی و منزلت اجتماعی اقلیت های قومی هموجب تقویت همبستگی ملی، تقویت حقوق شچندفرهنگ گرایی 

 (1۱3: 1314در کانادا شده است )تقی زاده نجف آباد، 

 عدم توجه به گروه های مذهبی -4 
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به گروه های مذهبی نشان  وی فقدان توجهاین است که یکی از انتقادات دیگری که بر نظریه کیملیکا وارد شده، 

البته کیملیکا در حقوق چندقومی  (Newman, 2003از کاستی جدی بالقوه ای در پروژه تحقیقی کیملیکا دارد )

معافیت هایی را برای گروه های مذهبی در نظر گرفته است مثال نپوشیدن یونیفرم های خاصی که با باورهای 

این انتقاد نوعی انتقاد بیرونی می باشد بدین مذهبی یک گروه فرهنگی همخوانی ندارد از آن دسته می باشد.

از گروه های مذهبی نیست و فقط معافیت های خاصی را در بعضی موارد معناکه کو خود کیملیکا مدعی دفاع 

برای آنها قائل است چرا که او در نهایت می خواهد از استقالل و آزادی افراد دفاع کند، اگر دفاع از یک نوع 

 هویت جمعی منجر به دفاع از خودمختاری فردی نشود او آنرا توجیه پذیر نمی داند.

 های غیر لیبرال عدم دفاع از گروه-1

 امروزه حال آن که کیملیکا به جهانشمولی اندیشه لیبرال پایبند است و در پی گسترش لیبرالیسم در جهان است.

در حوزه عملی و نظری به چالش  ،ی(اسالمتمدن به ویژه )از طرف های فرهنگ و تمدن های دیگر  لیبرالیسم

اندیشمندان زیادی به تنش بین  تناقض هایی روبروست،لیبرالیسم هنوز در درون خود با .1گرفته شده است

 مدعی ، در حالیکه دموکراسی لیبرالدموکراسی و سرمایه داری، و یا تضاد ذاتی بین آزادی و برابریاذعان کرده اند

در این زمینه رویکردی امپریالیستی است،  کیملیکارویکرد  به نظر می رسد1.تجسم اصول آزادی و برابری است

 ,Chaplinخوانده اند، به این دلیل که او فقط مدافع حقوق اقلیت های لیبرال است.) "امپریالیست لیبرال"او را 

بر اساس یک تفسیر، چنین گروه هایی مادام که به عضو خود اجازه ترک کوکاتاس  می نویسد؛ (39-40 ,1993

به نظر ) 433: 133۱از گریفیتس، ند )به نقل رالی شوگروه را بسته به تشخیص خودش بدهند الزم نیست که لیب

به طرزی اربرد نظریه اش در دولت های غیر لیبرال کمی رسد همین مسئله باعث شده است که کیملیکا در مورد 

                                                           
معتقد است که موقعیت تاریخی جدید لیبرالیسم را با چالش روبرو کرده است، برای مثال بعضی از جان گری در کتاب لیبرالیسم 1

ی کنند بدون اینکه فرهنگ فرهنگ ها از جمله، در شرق آسیا از جهانشمولی ادعا می کنند که شیوه خاصی از زندگی را تجدید م

فرهنگ های لیبرالی و  بنابراین به زعم وی–چنانچه در ملل اسالمی شاهد این مسئله هستیم  -شان را بر اساس مذهب تجدید کنند 

رهماهنگی با سایر فرهنگ ها ه ددولتهای لیبرالی بایستی از هر گونه ادعایی در قبال مرجعیت جهانی چشم پوشی کنند و بیاموزند ک

 (111: 1311)گری،  و سیاستهای غیر لیبرالی زندگی کنند

ماکس وبر، هانا آرنت و آیزیا برلین در این نکته هم نظر هستند که آرمان های آزادی با هم در تضادند. مثال همچون اندیشمندانی 2

مختلف از آزادی، حتی در  ( آثار برلین نشان می دهد چگونه درک و برداشت های414: 1311طبق نظر برلین به روایت لسناف )

سنت غربی، در تضاد با هم بوده اند. برلین به ما این نکته را هم یادآور می شود که آرمان های آزادی و برابری دست کم تا 

 هستند.تضاد حدودی با هم در 
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کشورهایی همانند کشورهای وی در قبال تکثر گرایی در  نمونه موضع نظریه یبرا برخورد کند.محتاطانه

دولت های .با وجود این او در حال آزمایش کردن نظریه اش در خاورمیانه و شمال آفریقا اصال مشخص نیست

نیز در حالت عدم سازش بر  "توافق موقت"غیر لیبرال نیز می باشد و باید منتظر کارهای آتی او باشیم. مفهوم 

سر بعضی از ارزشها بین گروههای ملی می تواند تخفیفی در برخورد با گروه های غیر لیبرال تلقی شود، 

عالوه بر این عالقه کیملیکا به بقای فرهنگ ها توجیهی ابزاری  که در دیگر نظریات لیبرال شاهد نیستیم.تخفیفی 

ارزش فرهنگ "حال آن که،  ه است،اری فردی به دفاع از فرهنگ پرداختدارد، یعنی او به خاطر دفاع از خودمخت

نشات می گیرد و ارزشی ذاتی است نه  ن که این فرهنگ، فرهنگ آنهاست(یبرای اعضا از خاص بودن آن )ا

افرادی از فرهنگ های مختلف را می توانیم ببینیم که با وجود آن که فرهنگ آنها در  (141: 1331پایک،)".ابزاری

حال نابودی است و توجیه عقالنی برای حفاظت از آن فرهنگ وجود ندارد باز هم برای حفظ آن تالش می 

حفاظت از آن فرهنگی که در حال نابودی است و بنیادهای خود را از دست داده کنند. در واقع در چنین مواقعی 

حفاظت از آن فرهنگ بر  برای نمونه در بین برخی از گروههای سرخپوست بومی در آمریکای شمالی(، -  است

تقالل این استدالل وی که حفاظت از فرهنگ به دلیل حفاظت از خودمختاری و اس - طبق توجیه لیبرالی کیملیکا

برای این افراد ارزشی ذاتی دارد،  فرهنگدر چنین مواردی به نظر می رسد نیست، چرا که  کارآمد - فردی است

نه اینکه بتواند کمک زیادی به استقالل فردی اشان بکند، به ویژه که بعضی از فرهنگ ها )مثال در بین ملل 

با وجود آن افراد بر حفظ فرهنگ شان اصرار می مسلمان( خودمختاری و استقالل فردی را محدود می کنند اما 

 ورزند.

 نقد کمال گرایی غیرمستقیم کیملیکا از منظری لیبرالی-1

در  (Brian Berryبرایان بری)ین نقدها از چندفرهنگ گرایی از طرف فیلسوف معاصر انگلیسی، اصلی تریکی از 

( ارائه شده است. نقد بری از چندفرهنگ گرایی بر مبنای دفاع قانع کننده ی 1۱۱1کتاب فرهنگ و برابری)

کیملیکا به  (Joppke, 2004)برای حل منازعات فرهنگی استوار است.  "استراتژی خصوصی سازی"قدیمی 

ه از شدت با بی طرفی لیبرالی مخالفت کرده و آن را افسانه بی طرفی می خواند، این انتقاد کیملیکا با این درج

شدت با این انتقاد مواجه می شود که پس او چگونه می تواند یک اندیشمند لیبرال محسوب شود، چرا که دیگر 

کیملیکا تفسیر ممکن از غلط بودن و گمراه  اندیشمندان لیبرال به طور گسترده ای به این بی طرفی معتقدند.

تفسیر به طور گستره ای توسط لیبرال ها مورد را طرح می کند، اما این  "فرهنگی-بی طرفی قومی"کننده بودن 

، همچنین ادعای کیملیکا مبنی بر اینکه وجود یک زبان رسمی بقای دیگر فرهنگ ها را است قبول واقع نشده
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: او شواهد و استدالل کافی برای تهدید می کند، به عنوان یک انتقادی لیبرالی به دو دلیل مشکل ساز است

حتی اگر فرض کنیم ادعای او درست باشد، این ادعا فقط برای لیبرال هایی که با  ادعایش ارائه نمی کند، و

کیملیکا در اهمیت فرهنگ به عنوان خیر اولیه موافقند، ارزشمند خواهد بود و نه برای همه لیبرال 

دفاع کیملیکا بر ضد خصوصی سازی این است که دولت نمی تواند خودش را به همان .(Chambers, 2003)ها

 شیوه ای که از دین جدا کرد، از قومیت و ملیت نیز جدا کند.

 عدم توجه به چندفرهنگ گرایی در جوامع غیر لیبرال-4

در گذشته و حال ما شاهد انواع چندفرهنگ گرایی از نوع غیرلیبرالی در جوامع مختلفی بوده ایم، یکی از این 

زبان های مختلف است، با وجود این ما سطح کشورها هند می باشد، هند کشوری متشکل از ادیان، سنن و 

باالییاز درک و احترام متقابل و به رسمیت شناختن هویت گروهی افراد را شاهد هستیم. در مواجهه با تاریخ 

سیاسی مقابل مدرن، بعضی از حاکمان هند، از جمله حاکمان مسلمان هند، در مقابل تنوع ها مدارا می 

ملیکا فقط به پیگیری ریشه های چندفرهنگ گرایی در جوامع لیبرال دموکرات (. اما کی4: 1331کردند)سیکا، 

تعهد عمیق کیملیکا به لیبرالیسم و چند فرهنگ گرایی لیبرال  همزمان چالش هایی را برای تحلیل پرداخته است. 

یسه های اود"های تصادفی او، همانند اغلب دیگر ترویج های سیاست های بین المللی، دربر دارد، در کتاب 

شروع می  "غرب لیبرال"(این فرض را ترویج می دهد که همه چیزهای خوب در 1۱۱4)"چندفرهنگ گرایی

شود. در حالیکه کیملیکا عالقه ی کمی به پی گیری این مسئله نشان می دهد که آیا مدل های پایداری و یا 

 (Towns, 2009)یا نه  مفهوم هایی از چندفرهنگ گرایی در سراسر جهان وجود دارند

 تناقض در متدولوژی فلسفی-1

در بسیاری از جاها در کتاب شهروندی چندفرهنگی مواجه کیملیکا با سنت لیبرالی می تواند بسیار دراماتیک به 

نظر برسد به گونه ای که اغلب احساس می شود او می خواهد لیبرالیسم را چنان به چالش بکشد که تا حدینمی 

و بنابراین باید لیبرالیسم به طور بنیادی تواند برای موضوعات مربوط به اقلیت ها راه حلی را ارائه دهد، 

بازاندیشی شود. از طرفی دیگر کیملیکا استدالل می کند که لیبرالیسم در واقع جوابهایی برای این مسائل دارد، اما 

در شناسایی آنها شکست خورده است. جوابهایی در اصل و در سطح بررسی نشده نظریه لیبرال وجود داشته اند. 

به نظر می رسد، این جواب ها در سطح نمونه عملی وجود دارد. راه حل های قضایی به نسبت  تا حدی متناقض

دموکرات وجود دارد. از آنجا -موضوعات مربوط به حقوق اقلیت ها نیز از قبل در بسیاری از کشورهای لیبرال
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ن نقصان استدالل در که این پاسخ ها نامحدود نیستند، پس، در سطحی حیاتی از گفتمان مشهور...به دلیل ای

رویکرد کیملیکا به حقوق متمایز گروهی  صورت غیر ضروری، گیج کننده و پیچیده است. مداخله انتقادی او 

شامل فرموله کردن یک نظریه حقوق تمایزیافته گروهی در چارچوب نظریه لیبرال است؛ با بیان کردن صریح  

ملیکا، سنت لیرالیسم همیشه درباره این سازگاری آگاه سازگاری بین حقوق بشر و حقوق اقلیت ها. به نظر کی

در این رابطه می  کیملیکا خود(Clarke, 2008)قای آن به سطح شناسایی رسمی است.بوده است. این صرفا ارت

لیبرال ها در جواب ]به این انتقادات[ چه می توانند بگویند، نه  گرانی من در درجه اول این است کهن نویسد که؛

 (Kymlicha, 1998قعا لیبرال های خاصی در گذشته در این باره چه گفته اند)اینکه وا

علیرغم واضح بودن اهداف کیملیکا توضیح او از لیبرالیسم معاصر اغلب تاحدی گنگ  1به نظر ایوان کالرک

است، از یک طرف او خواننده را به این مسئله ترغیب می کند که به طور گسترده ای حقوق اقلیت های 

ه فرهنگی در حال شناسایی است؛ از طرف دیگر او به کشورهایی را بررسی می کند که این حقوق در آنها ب

این مسئله باعث ابهام نیست بلکه نشان می رسد رسمیت شناخته شده و این حقوق را تایید کرده اند.اما به نظر 

از ضرورت بسط نظریه ای لیبرال در این زمینه است، چرا که با توجه به چشم پوشی لیبرال ها در این زمینه، در 

بر نظریه بوده است و هدف کیملیکا تئوریزه عامل چندفرهنگ گرایی در بعضی جاها اجرا شده و عمل مقدم 

 کردن این مسئله است که لیبرالیسم با آن مواجه شده است.

 موقعیت مند بودن نظریه کیملیکا بر اساس زمینه خاص کانادا-3

کیملیکا در ندفرهنگ گرایی را اعمال کرده است. چنانچه می دانیم کانادا اولین کشوری بوده است که سیاست چ

به تاثیر بستر چندفرهنگی کانادا بر شکل گیری دغدغه حقوق اقلیت ها در ذهنش  (1333)1ینا روبیو مارمصاحبه ب

بحث کیملیکا در رابطه با چندفرهنگ گرایی تا حد زیادی با تجربه یکی از انتقادات این است که،اشاره می کند. 

لیت م"در بسیاری از نوشته هایش کانادا را معیار قرار می دهد.فراخوان او برای  ، ویکانادا درآمیخته است

"چندفرهنگی
در بستر اروپایی خیلی پایدار نیست. کانادا به لحاظ تاریخی از چنین مدلی حمایت کرده است،  3

 ,Soysal).تبخشی به خاطر این که ملت سازی و پروژه گفت و گویی در آنجا خیلی با مهاجرت درگیر بوده اس

 ,Stojanovic)استوژانویک  حتی فراتر از این موضوع نیز انتقادات دیگری مطرح شده است، برای نمونه (2011

                                                           
1Evan Clarke 
2Rubio Marin 
3multicultural nationhood 
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چندملتی به گونه ای که کیملیکا آنرا درک می کند،  سوئیس را یک دولت چندملتیمتذکر می شود که،  (2003

اگر چه  به زعم وی .او شواهدی را که کیملیکا در این باره ارائه می کند ناکافی و نامناسب می داند نمی داند.

ه های بهشت در کو"با  تجربه سوئیس ممکن است برای حل بعضی معماهای چندفرهنگی معاصر مفید باش اما

اما  ."مدنی"است تا بر اساسی  "قومی"قوانین تابعیت در آن بیشتر بر اساسی  و هنوز فاصله زیادی دارد، "آلپ

( به محدودیت های سوئیس در زمینه مهاجرت اشاره می کند و متذکر می شود که در جاهایی 1۱11کیملیکا )

مهاجران در مقایسه با به رفتار نسبت قوانین تابعیت و مانند سوئیس که همزیستی ملت ها مسالمت آمیزتر است، 

دولت هایی که ملت هایشان مشکل هم زیستی خیلی بیشتری دارند، غیرمسالمت آمیزتر  است، او ریشه این 

برای ملت های سوئیس آموزش این نوع  این ملت ها به لحاظ تاریخی می بیند.مسئله را در چگونگی تکوین 

 دولت های چند ملتی دیگر مشکل تر است. همزیستی و همچنین همگرا کردن آنها در مقایسه با دیگر

که توجه زیادی را به  های بارز از چندفرهنگ گرایی یکی از انتقادا: آسیب پذیر "درون اقلیت های"مشکل  -1۱

اقلیت های درون "خود جلب کرده است این است که گسترش حمایت از اقلیت ها احتماال به تقویت ظلم علیه 

ر می رسد شرط محدودیت های درونی در نظریه کیملیکا مانع بروز این آسیب به نظ می انجامد. "اقلیت ای

از جانب فمینیست ها مطرح شده است. ، انتقادات زیادییکی از اصلی ترین اقلیت ها زنان می باشند ی شود.کم

تنش بین پتانسیل زیادی برای   "آیا چندفرهنگ گرایی برای زنان بد است؟"به نظر سوزان مولر آکین در مقاله  

چندفرهنگ گرایی و فمینیسم وجود دارد. وی می نویسد؛ با وجود اینکه تمام شواهد نشان می دهد عادتهای 

ار می آورند، هیچ یک از مدافعان برجسته حقوق گروهی کفرهنگی زنان را کنترل می کنند و آنها را پیرو و تابع ب

ان کننده بین جنسیت و فرهنگ، یا کشمکش هایی که چندفرهنگی، به اندازه کافی یا حتی مستقیم به روابط نگر

(، با وجود Moller, 1999)به طور معمول بین چندفرهنگ گرایی و فمینیسم به وجود می آید، اشاره نکرده اند 

این او بر آن است که، استدالل های کیملیکا برای حقوق گروهی بر پایه حقوق فردی بنا شده است و این 

(. کیملیکا Ibidحقوق فردی را در چارچوب گروه های فرهنگی لیبرال تعریف می کند )امتیازات و حمایت از 

به فمینیسم و  طور مفصلبه در بخش مربوط به فمینیسم در کتاب مقدمه ای بر فلسفه سیاسی معاصر، 

، جنبه دیدگاه خود را به نسبت نظریه های فمینیستی روشن کرده است. او ادعا می کند کهتکثرگرایی پرداخته و 

دموکراسی به نفع مردان است. از سوی دیگر...خود تاکید بر -های مهمی از مفهوم عدل در نظریه های لیبرال

عدالت، نمایانگر جانبداری از مردان است، و هر نظریه ای که بخواهد پاسخگوی منافع و تجربه های زنان باشد، 

کیملیکا بر این کاستی های  که . به نظر می رسد(11: 1314باید به جای عدل، بر مراقبت تاکید کند )کیملیکا، 

لیبرالیسم آگاه است، اما او بر آن است که لیبرالیسم می تواند در مقام دفاع از خود به چنین استدالل هایی متوسل 
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او شود نه اینکه تمامی این استدالل ها در بین لیبرال های گذشته موجود بوده باشد، به بیانی دیگر نظریه لیبرالی 

 ن اصلی لیبرالیسم معاصر نوع تقضنوعی نظریه هنجاری است و انتقادهای او از لیبرال های گذشته و جریا

لیبرالیسم است ولی پیشنهادهای او برای حل کاستی های لیبرالیسم به نسبت مسئله فرهنگ هنجاری است. و در 

 این زمینه رویکرد هنجاری قانع کننده ای ارائه می دهد.

 .رویکردی ذات گرایانه به فرهنگ داردچند فرهنگ گرایی لیبرال  -11

یکی از انتقادات اصلی وارد بر چندفرهنگ گرایی لیبرالیسم که ویل کیملیکا نماینده اصلی آن به شمار می آید 

این است که چندفرهنگ گرایی لیبرال،  فرهنگ را همچون امری ذاتی، سلب و تغییر ناپذیر تصور می کند، به 

م قائالن به این انتقاد این تصور ذات گرایانه از فرهنگ منجر به این شده است که چندفرهنگ گرایی لیبرال، زع

آن فیلیپس در این گروه های قومی و ملی را همچون انسانهایی یکدست و واحد تصور کنند که همصدا هستند. 

اق می کند، تفاوتها را منجمد فرض می رابطه می نویسد: چندفرهنگ گرایی در مورد انسجام درونی فرهنگ  اغر

کند در حالیکه خیلی سیال هستند، و مردم دیگر فرهنگ ها را خیلی متمایز و عجیب و غریب تر از آنچه واقعا 

خفه هستند،نشان می دهد. بنابراین  چندفرهنگ گرایی نه به عنوان یک آزادساز فرهنگی بلکه به عنوان یک 

که آنهایی را که عضو یک گروه فرهنگی اقلیت تعریف می شوند، مجبور به فرهنگی به نظر می رسد   کننده

پذیرش یک رژیم اصالت می کند، شانس گذار از مرزهای فرهنگی برای آنها ، بده بستان و تاثیرات فرهنگی و 

 (Phillips 2007: 14) .تعریف و بازتعریف خودشان را انکار می کند

به این  1رانه از چندفرهنگ گرایی: نظریه ها، سیاست ها، فرهنگ ملی"" انتقادهای ذات باوکیملیکادر مقاله

به نظر کیملیکا نه تنها نقد فیلیپس بلکه انتقادهای منتقدانی همچون  انتقادها جواب می دهد.
NancyFarser(2001) ،Selya Benhabib(2002 ،Jane Cowan(2001) ،)Kawme Anthony Appiah(2005) ،

(1۱۱4)Samuel Scheffler  حاوی یک ویژگی مشترک هستند و آن این است که، اینها با چندفرهنگ گرایی

ضدیت ندارند بلکه معتقدند که چندفرهنگ گرایی باید به طور اساسی و رادیکالی بازسازی شود، به ویژه 

این مقاله او بر در اصالحات رادیکالی در رابطه با گرایشات ذات گرایانه در چندفرهنگ گرایی باید انجام گیرد.

این باور است که تقریبا اتفاق نظری در بین نویسندگان اخیر در رابطه با این که چندفرهنگ گرایی دچار اشکال 

                                                           
1The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theories, Policies, Ethos 

http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Kymlicka.Essentialist_critique_of_multiculturalism.Paris.pdf 

 .نویسآندرلینکدادهشدهموجودمیباشدچاپنشدهاستوفقطپیشهنوزاینمقاله

http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Kymlicka.Essentialist_critique_of_multiculturalism.Paris.pdf
http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Kymlicka.Essentialist_critique_of_multiculturalism.Paris.pdf
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ذات گرایی است وجود دارد، و نشان می دهند که این مشکل نیازمند بازسازی رادیکال پروژه چندفرهنگ گراها 

اع نظر ظاهری، مفهوم این انتقادها در بخش اعظمی از آنها  است. اما کیملیکا می گوید که علیرغم این اجم

نامشخص است، زیرا منتقدان  در روشن ساختن هدفشان با شکست مواجه شده اند در حالیکه همه این 

قوی ای نسبت به بازسازی چندفرهنگ گرایی شروع می کنند، در آخر تحلیل  به ادبیاتنویسندگان با تعهد 

ر پیشنهاد رادیکالی برای تغییر سرباز می زنند. به نظر وی نه تنها این انتقاد به چندفرهنگ هایشان، همه آنها از ه

از قضا، این انتقادات پسا فرهنگ گراها از ذات گرایی، او معتقد است که گرایی لیبرال وارد نیست بلکه بر عکس 

ه های قومی را به عنوان کارگزارانی خود با همان انتقاد مواجه است.  مطابق نظر منتقدان، چندفرهنگ گرایی گرو

که  داستدالل می کن کیملیکا. تصور می کنندیکدست که با یک صدای واحد سخن می گویند و عمل می کنند،  

ند چون نیرویی واحد متحد رفتار می کبا آن همچندفرهنگ گرایی است.  1گشتگیاین انتقاد خودش دچار شی ء

یک نسخه ای از  مبنی بر اینکهفیلیپس  کیملیکا با پیشنهادمی گوید. که در جهان خارج ، راه می رود و سخن

پیش فرض  را خودمختاری شکل دهنده آن پروژه باشد موافق استاو در هسته 1یرکارگزاچندفرهنگ گرایی که 

 ریکارگزاما باید  ب به انتقادات این منتقدان بر آن است که، همزمان او در جوااما رویکرد خود می داندبنیادی 

ادبیات پسا چندفرهنگ گراها  یبه نظری و را در مرکز هر انتقاد سازنده ای از چندفرهنگ گرایی قرار دهیم.

 .است 3مملو از فرایندهای غیرعاملیتی

 مهاجران-11

چنانچه در بخش تفکیک سه نوع حقوق گروهی دیدیم، کیملیکا حقوقی را برای که اقلیت های ملی قائل است 

، به نظر او دولت ها این وظیفه را ندارند که امکانات الزم برای قومی یعنی مهاجران قائل نیستبرای اقلیت های 

باید برخوردار باشند نه حقوق ازی را برای مهاجران فراهم آوردند و مهاجران از حقوق چندقومی ملت س

نباید بین اقلیت های قومی و . برخی از منتقدان بر آنند که کیملیکا به عنوان یک نظری پرداز لیبرال خودحکومتی

، تفکیک اقلیت های ملی، به عنوان جامعه های به لحاظ جغرافیای متمرکز، از ملی این تفکیک را قائل باشد

مهاجران، نمی تواند منزلت اخالقی و سیاسی فرودست تری را به هنگام طرح مسئله حفاظت از هویت فرهنگی 

اما چنانچه می دانیم این تفکیک از نظر کیملیکا (114: 131۱نی، مطرح است برای دومی اثبات کند )بهشتی حسی

بسیار حیاتی است چرا که تجربه دو قرن اخیر نشان از مقاومت اقلیت های ملی در برابر یکسان سازی فرهنگی 

                                                           
1reification 
2agency 
3agentless 
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کمتر اقلیت ملی وجود دارد که در اثر سیاست های فرهنگی ادغامی  به ، و در این دو قرن گروه اکثریت دارد

ز فرهنگ اکثریت متمایز است فرهنگ اکثریت همگرا شده باشد، اقلیت های ملی بر اینکه فرهنگ آنها ا سمت

از کشورها فشاری کرده اند و این مسئله منجر به سربرآورن ناسیونالیسم ملی اقلیت شده است که در بسیاری پا

منجر به خشونت شده است، به باور او ادغام یک اقلیت ملی در درون فرهنگ اکثریت بدین دلیل ممکن نیست 

فرهنگ جامع بنیاد هستند، حال آنکه فرهنگ های قومی که اقلیت های ملی همچون یک گروه اکثریت دارای 

برای منازعات چندفرهنگی است. او مسئله حلی صلح آمیز  ف کیملیکا ارائه راههدفرهنگی جامع بنیاد نیستند.

ملی می داند که متفاوت از مسئله مهاجران است و با برنامه های -اقلیت های ملی را یک مسئله تاریخی

همچنین این استدالل کیملیکا که مهاجران با خواست  شهروندی رایج و آموزش شهروندی غیر قابل حل است.

و نمی توانند ادعای پروژ ملت سازی در دولت جدید را داشته  ه اندخودشان کشور اصلی خودشان را ترک کرد

مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که مهاجرانی هستند که نه با خواست خودشان بلکه در اثر شرایط بد  باشند،

 سیاسی و یا فقر و مشکالت دیگری مجبور به مهاجرت شده اند.

یک مکانیزم عملی برای چاره یابی در کشورهای چندملتی ارائه  فدرالیسم چندملتی ای که کیملیکا در قالب-05

چرا که در صورت کاربردی کردن آن در دولت های غیر لیبرال  کرده است با محدودیت در کاربرد مواجه است.

دارای دو مشکل اساسی است. یک اینکه جامعه اکثریتی که لیبرال نیست با هر گونه خواسته ای از طرف جامعه 

عمل منجر به  بسیاری از کشورها اقلیت مبنی بر تقسیم قدرت و حاکمیت مخالفت می کند، این مسئله در

، برای نمونه کردها جنگ جامعه اقلیت کرد و اکثریت و جنگبین اقلیت و اکثریت شده است دبرخوردهای شدی

مشکل دوم این که بر اثر ظلم و ستم تاریخی ای و برخوردهای شدیدی که با هر گونه ترک در دولت ترکیه. 

طر تجزیه آن دولت خ باخواسته اقلیت ها در این کشورها شده است گاها به نظر می رسد هر گونه تمرکز زدایی 

و این مسئله جامعه اکثریت را برای مخالفت با هر گونه تمرکززدایی از قدرت و حاکمیت تشویق همراه است.

دموکرات تا به حال -این نظر که هیچ کدام از فدراسیون های چندملتی لیبرال با مطرح کردنکیملیکا می کند. 

زمینه مناسب را برای گفت و گو و همزیستی فراهم می کند، که  سعی دارد از شرایطی دفاع کندتجزیه نشده اند 

فدرالیسم چندملتی می تواند خود نیز منبعی برای چالش و منازعه باشد و  با این حال در دولت های غیر لیبرال

به نتیجه عکس بیانجامد، شاید به همین دلیل است که کیملیکا در مورد بحث در رابطه با کاربرد نظریه 

البته چنانچه  بسیار محتاط است و از آن پرهیز می کند. دموکراتذفرهنگی اش در دولت های غیر شهروندی چن

در رفراندومی آزاد رد نمی  از طریق برگزاریپیشتر نیز اشاره شده کیملیکا امکان جدایی را به شیوه دموکراتیک 

 کند.
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در مقاله شهروندی  (Michael Murphy and Siobhan Harty, 2003)میکائیل مورفی و سیوبهان هارتی -14

درباره اعتبار اشکالمختلف شهروندی در بستر جهانی شدن  مناظره های مختلفی کهدر معتقدند که 1حاکمیتی-پسا

دولتی صورت گرفته است سه رویکرد اصلی برای مفهوم سازی روابط بین دولت ها -و احیای ناسیونالیسم زیر

با انتقاد  آنها باور. وطنی-لیبرال، پسا ناسیونالیست و جهان-ناسیونالیسترویکرد  و اعضای آنها ارائه شده است؛

هر سه رویکرد چنین  استدالل می کنند؛ در حالیکه این رویکردها جهت ایجاد سیاستهایی عادالنه تر، برابرتر از 

تهدید برای گرش حاکمیت داخلی خود با اصرار بر ن طرفداران این سه رویکردو فراگیرتر تالش می کنند، 

دولتی به اندازه -و این رویکردها در رابطه با ملت های زیر گروههای به حاشیه رانده شده محسوب می شوند

حمایت می کنند که کافی برابری بین ملت ها را ارتقا نداده اند زیرا آنها از مفهومی سلسله مراتبی از اقتدار 

دولتی کامال در -تقاضاهای ملت های زیر می کنند کهاستدالل  مورفی و هارتیدولت در قله آن قرار دارد.

چهارچوب و ساختار دولت های چندملتی فعلی جا داده شود به شرطی که ما آمادگی آنرا داشته باشیم که منابع 

بر این که  با صحه گذاشتن. آنهادر یک دولت را بپذیریم1سلسله مراتبی-چندگانه اقتدار سیاسی قانونی غیر

لیبرال -رویکرد ناسیونالیستبا انتقاد از لیبرال امروزه جلودار این سه رویکرد است،-رویکرد ناسیونالیست

را  "حاکمیت-پسا"کیملیکا رویکرد جایگزین دیگری را مطرح می کنند، آنها مفهوم نوظهوری از شهروندی 

 آنهااستوار است. برابری، اعتماد و سرزمینتایید می کنند که بر اساس چهار اصل تشکیل دهنده دموکراسی، 

که شهروندی پسا حاکمیتی از طریق اشکال،  متعدد، حاکمیت همزمان یا حاکمیت مشترک در  نداستدالل می کن

هستند که  یمدعهمچنین دولتی رسیدگی کند. -سطح داخلی، بهتر می تواند به  تقاضاهای سیاسی ملت های زیر

می تواند عدالت و برابری سیاسی در بین ملت ها را ترویج دهد بدون اینکه این مزیت رویکردشان این است که 

برابری بین ملت ها در درون  ادعای اصلی آنها در این مقاله این است که، ملت ها به جدایی متوسل شوند. 

اشکال  تا وجود بپردازیم،درکمان از مفهوم شهروندی به بازپردازش مرزهای یک دولت ممکن است اگر ما 

با آنها معتقدند که، سرزمین های مختلفی سازگاری دارد را بپذیریم. که با وجود مشترک یا چندگانه شهروندی

نظری که از به رسمیت شناختن  آغازینقطه در پایه گذاری فرهنگ و تفاوت فرهنگی به عنوان که وجود این

                                                           
1Post-Sovereign Citizenship 
2non-hierarchical legal political authority 



157 
   

رغم نیت بهترشان، به دائمی کردن  شهروندی چندملیتی حمایت می کند، ناسیونالیست های لیبرال، علی

استاندارد دوگانه هنجاری کمک می کنند. ملت هایی که در حاضر از حق تعیین سرنوشت لذت می برند به طور 

مشابهی نیازی ندارند که این حق را از طریق  اصطالح تفاوت فرهنگی اشان توجیه کنند، امری که برای بسیاری 

یک جایگزین  عادالنه تر و منصفانه تر، این است که همان حقی  دشوار است. اگر غیر ممکن نباشد، از ملت ها 

برای ناسیونالیست را که ملت های اکثریت به عنوان حق سیاسی و دموکراتیک تعیین سرنوشت ادعا دارند را 

دی در از تغییرات نها ، حقی که هنوز می تواند از طریقه شودبه رسمیت باید شناخت دولتی نیز باید-های زیر

این ادعای اساسی آنها این است که جدایی و تشکیل دولت مستقل نه بنابر .نبود استقالل فوری آنرا درک کرد

در قالب یک دولت نیز می تواند با برای این ملت ها نه پایدار است و نه همه برای همه آنها خواستار آن هستند. 

کامال برابری را گونه ای که اقلیت و اکثریت جایگاه ری کاملی لذت برد. به کحاکمیتی از براب-شهروندی پسا

 تجربه کنند.

کنار گذاشته و  ثباتی می شودسرنوشت را به این دلیل که موجببی  کیملیکا عملی کردن اصل حق تعیین-11

فدرالیسم چند ملتی را پیشنهاد می کند، به نظر می رسد بر این استدالل وی دو نقد وارد است، یکی این که چرا 

را اقلیت  -که جزو حقوق ذاتی اقلیت های ملی می باشد - اید هزینه ثبات و امنیت را با عملی نکردن این اصلب

 جامعه بشری هزینه ثبات خویشتن داری کرده واقلیت ها باید انتظار داشت که؟ به عبارتی دیگر چرا هابپردازند

؟  خربی است که بر اقلیت ها ظلم روا می دارددر حالیکه شوونیسم جوامع اکثریت خود عامل نظم مرا بپردازند 

اکثریت به هیچ وجه امکان اتخاذ سیستم  در آنها، دوم این که در کشورهای غیر دموکراتیک و مستبد که

و  تل دوم را اساسا بی پاسخ گذاشته اس؟ کیملیکا سوادفدرالیسم چند ملتی را نمی دهد چه راه حلی وجود دار

تنها به لزوم شکل گیری نهادهایی بین المللی در این راستا اشاره می کند، حال آنکه او خود نیز از ناکارآمدی 

دست کم در چنین در چنین شرایطی باید از لیبرالیسم فراتر رفت، به نظر می رسد . چنین نهادهایی آگاه است

یرش اصل حق تعیین سرنوشت است که در قوانین ترین راهبرد برای پشتیبانی از حقوق اقلیت ها پذجوامعی به

نمی توان چشم بر بی عدالتی هایی تاریخی در چنین جوامعی پوشید و  .ن الملل به رسمیت شناخته شده استبی

را با لیبرال دموکراسی ضدیت رال در چنین دولت هایی شد، دولت هایی که اتفاقا منتظر گسترش دموکراسی لیب
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در این حالت باید اقرار کرد که لیبرال دموکراسی تنها راه حل موجود  قرار داده اند. در کانون سیاست های خود

می توان گفت بیشترین انتقاد  و به راه حل هایی فراتر از لیبرالیسم نیاز داریم. اقلیت های آسیب پذیر نیستبرای 

وارد بر کیملیکا در بستر دولت و جوامع غیر لیبرال، به بن بست رسیدن در زمینه کاربست این نظریه است. این 

وان کیملیکا را با انتقادی درونی مواجه کرد و بیشتر به این می ماند اساس انتقادی بیرونی است و نمی ت انتقاد در

تز  کیملیکا در آخرین کتابش.... که به طور مشترک با دونالدسونرال بودن متهم کنیم، را به لیبکه یک لیبرال 

 جدید و فوق العاده ابتکاری را مبنی بر پذیرفتن حیوانات خانگی به عنوان شهروند مطرح کرده اند، در حالی که

ید اذعان کرد که به نظر می رسداز ارائه راهکاری عملی در دولت های غیر دموکرات عاجز است، لیکن با

باید به راه حل هایی فراتر از لیبرالیسم در چنین بستری لیبرالیسم با محدودیت هایی در عمل مواجه است و 

 .متوسل شد

اقلیت های قومی و اقلیت های ملی معموال دچار ابهام در تعریف هویت ابهام در هویت اقلیت های ملی:  -11

حتی یکی از ی اقلیت ها را با بحران های هویتی مواجه می کند.خود می باشند، همین مسئله معموال اعضا

دالیلی اصلی ای که اقلیت های ملی از طرف جامعه اکثریت به عنوان اقلیت قومی)که بار معنایی منفی دارد( 

فکوهی معتقد است که هر کنشگر اجتماعی فردی، یعنی یک خوانده می شوند همین ابهام در هویت آنها است. 

هر کنشگر اجتماعی جمعی، یعنی گروه، برای آن که موجودیت اجتماعی بیابد، باید میان خود و شخص، یا 

، حال آن که کیملیکا معتقد است که در شهروندی چندملیتی (141: 1331دیگران مرزهایی ترسیم کند )فکوهی، 

کانادایی می تواند همزمان که به اعضای جامعه اقلیت می توانند با این مسئله کنار بیایند، برای نمونه یک فرد 

کبکی خود احساس تعهد و افتخار می کند همزمان نیز همین احساس را به کانادایی بودن خود می تواند داشته 

بسی جای تردید دارد. یکی از دالیل اصلی اعتراض و مقاومت اقلیت ها  این احساس هویت چند الیه ای باشد.

متعهد می  ی توان گفت دو عنصر بنیادی که افراد را به هویت ملی اشانم حل همین مسئله ابهام هویتی است.

به نظر می رسد در یک فدراسیون چندملتی مورد نظر کیملیکا نه عنصر  سازد، احساس و منفعت می باشند،

احساس و شور و هیجان بلکه فقط عنصر منفعت و برآورد سود و زیان می تواند جلوی تجزیه در چنین 
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بگیرد، چرا که شور و هیجان ملی در گروه اقلیت بیشتر به جدایی و احساس متمایز بودن و کشورهایی را 

 کشیدن مرزهای هویتی بین خود و دیگری متمایل است.

و در نهایت این که اصلی ترین انتقادات وارد بر چندفرهنگ گرایی کیملیکا را که هر کدام به شیوه ای در 

 ان چنین بیان کرد؛انتقادات ذکر شده مطرع شدند می تو

نظریه لیبرال کیملیکا درباره شهروندی چندفرهنگی همانند هر نظریه دیگری در زمینه حقوق تمایزیافته -14

 گروهی با چهار چالش اساسی روبروست؛

 مشکالت تعریف گروه ها -1

 مشکل تعیین کردن حقوق -1

 شناسایی فرهنگ به عنوان خیر اولیه -3

 (Bromell, 2009, 142-148)جوامع لیبرال با اقلیت های غیرلیبرال  -2

در این بخش با توجه به مباحث مطرح شده در رابطه با اندیشه های کیملیکا سعی من : پژوهشیافته های -4-1

بر این است که به سه سوال مطرح شده این پژوهش پاسخ بدهم. سوال اصلی طرح شده در این پژوهش چنین 

 :بود

چه می  1چندملتی دولت هایویل کیملیکا برای حل معضالت شکاف های قومی و ملی در راه حل :سوال اصلی

 باشد؟

 :پاسخ

کیملیکا برای حل معضالت ناشی از شکاف های قومی و ملی در دولت های چندملتی نظریه شهروندی -4-1-1

تاکید دارد که همزمان هم مهاجران و هم داده است او بر مفهومی از شهروندی چندملیتی چندفرهنگی را ارائه 

اقلیت های ملی تاریخی را در بر بگیرد.یعنی مفهومی چندفرهنگ گراتر و چندملیتی تر از شهروندی، به گونه ای 

که چندین هویت ملی و فرهنگ متفاوت بتوانند به گونه ای مسالمت آمیز در درون یک ملت زندگی کنند. وی 

. کرده استچنین دولتهاییپیشنهاد ساختار سیاسی برای را فدرالیسم چندملتی عملی  کانیزمجهت تحقق این امر، م

                                                           
1Multination states 
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ای که مرزهای آن منطبق بر مرزهای ملی است و از مدل فدرالیسم آمریکایی که فدرالیسم  فدرالیسم چندملتی

در این مدل مبتنی بر منطقه می باشد، متفاوت است. همچنین با تمرکززدایی اداری نیز تفاوت دارد چرا که 

سیاسی، تقسیم قدرت و تقسیم حاکمیت اتفاق می افتد. شیوه تقسیم قدرت و تقسیم حاکمیت در این ساختار 

واحدهای فدرال، طبق قانون اساسی قدرت -سیاسی به گونه ای است که هر دو سطح حکومت مرکزی و زیر

این دو حکومت حق دخالت در . دصاحب اقتدار و حاکمیت ذاتی خود هستنحاکمیتی مشخصی را دارا هستند و 

سه نوع حقوق جداگانه برای اقلیت های قومی )مهاجران( و ملی  این مدلدر حوزه قضایی همدیگر را ندارند. 

 در نظر گرفته شده است.

این حقوق از طریق تضمین برخی کرسی ها برای گروه های قومی و محلی در : "حقوق نمایندگی ویژه"-الف 

این حقوق شامل در دو نوع اقلیت های قومی و کزی در سطح حکومتی اجرایی می شود. چهارچوب نهادهای مر

 ملی می شود.

شامل حمایت های مالی و ترتیبات حقوقی برای برخی از فعالیتهای این نوع حقوق ": حقوق چندقومی"-ب 

 .می شود )مهاجران(هبی و یا قومیذمشخص در ارتباط با گروه های خاص م

به موجب این حق تفویض قدرت به اقلیتهای ملی صورت می گیرد که این کار ":حاکمیتی-خودحقوق " -ج 

. این حقوق ویژه اقلیت های ملی است و اقلیت های اغلب از طریق اعمال نوعی فدرالیسم صورت می گیرد

یر می ویژگی کلیدی زدو قومی و یا مذهبی را شامل نمی شود.همچنین این مدل فدرالیسم چندملتی دارای 

 باشد:

می شود که در آن اقلیتهای ملی اکثریت بومی را  "زیر واحد فدرال یا شبه فدرال"منجر به ساختن یک  -1

 .تشکیل می دهند

در جاهایی که اقلیت ملی دارای زبان متفاوتی است. زبان آن اقلیت به عنوان زبان رسمی دولتی در آن  -1

 .شناخته می شود )برای نمونه، کشور کانادا(زیر واحد و یا حتی در کل آن دولت به رسمیت 

دولتی -در این مدل شیوه مرزبندی ها به گونه ای خواهد بود که همه مناطقی که تحت کنترل یک واحد زیر

فدرال قرار دارد، اقلیت ملی در آن مناطق از لحاظ جمعیتی در اکثریت باشد، البته در مواردی مشکالت بغرنج 

وجود دارد که کیملیکا از آنها آگاه است و ادعای حل کامل این مسائل بغرنج را ندارد،  تاریخی در این مرزبندیها

حتی یک فدراسیون چندملتی در یک رفراندوم قانونی و آزادی ممکن است تجزیه بشود، او بر آن است که، 
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ناسبی را برای می باشد اما زمینه های منقادر به حل کلیه مشکالت و تعارضات چندفرهنگی اگر چه  نظریه اش

. در حالت کلی می توان مدیریت تعارضات چند فرهنگی فراهم می سازد حل های مبتکرانه در رابطه با ارائه راه 

دموکرات )برای -گفت که، حرکت به سمت ایجاد فدراسیون های چندملتی در دولت های چند ملتی لیبرال

دی، دموکراسی، آزادی فردی و برابری درون گروهی نمونه، سوئیس و کانادا( منجر به افزایش، صلح و امنیت فر

دولت چندملتی)چندفرهنگی؛ شامل بیش از یک ملت و ی در تشده است. می توان مدل فدرالیسم چندملت

 را در نموداری به شیوه زیر نمایش داد؛ مهاجران(
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 نظریه شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا

 

 

 حقوق چندقومی                  حقوق نمایندگی ویژه                    خودحکومتیحقوق 

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

 

 

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

 در نهادهای مرکزی       

 

 رفراندوم                 جایگزین مناسب تر و                                         اقلیت قومی یا ملی بدین طریق

 جدایی          عملی تر برای جدایی                                           در تصمیمات سراسری نادیده  امکان

                                                           و تشکیل دولت         اقلیت ملی شیوه ای از                                                     گرفته نمی شود                  

 جدید                   حکومت کردن بر خود  

 را تجربه می کند.          )تجزیه دموکراتیک(        

 

 نری یا برنامه های زبانی مهاجرانفعالیت گروه های ه،                    کنترل بر  آموزش، مهاجرت

 معافیت از قانون روز تعطیلی                                توسعه منابع، زبان   

 نپوشیدن یونیفرم هایی که با باورهای مذهبی نامهمخوان باشد  و قوانین خانواده                                 
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 :سواالت فرعی

در قالب  1در کشورهای چندملتی به شهروندی چندملیتی هروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا کهایده ش -1

 می انجامد، چه نسبتی با اصول و مبانی لیبرالیسم دارد؟1فدرالیسم چندملتی

 :پاسخ

متفاوت تا حدی درک کیملیکا از لیبرالیسم درکی خاص است که از درک دیگر نظریه پرداران لیبرال  -4-1-1

او از یک سو لیبرالیسم معاصر را به باد انتقاد گرفته و بر آن است که لیبرالیسم معاصر از حقوق اقلیت ها  است.

غافل شده است و بنا به دالیلی در این زمینه دچار انحراف شده است.  حال آن که لیبرایسم از همان اوایل چنین 

می دهد. از این لحاظ کیملیکا با لیبرایسم قرن  نبوده است و حقوق جمعی بخشی از مبانی لیبرالیسم را تشکیل

چون جان استوارت نوزدهم همنوایی دارد. از دیگر سو کیملیکا تحت تاثیر نظریه پردارانی لیبرالیسم مدرن هم

منتقد دفاع سودباورانه از لیبرالیسم است. بنابراینتفسیر  راولزدورکین است. او همانند  و رونالد راولزمیل، جان 

ظریه پردازان مکتب متفاوت است، همچنین او با ن 3سیر نظریه پردازان مکتب سودباورییبرالیسم از تفوی از ل

نظور بازتوزیع ثروت، به زاویه زیادی دارد. و در زمینه میزان دخالت دولت در حوزه اقتصادی به م 4لیبرتاریانیسم

 ی متعهد است. راولزعدالت 

هنگی و برنامه فردی و اهمیت آزادی افراد در تجدیدنظر در اعمال فر ، در مورد خودمختاریراولزاو همگام با 

اگر چه میل به عنوانی لیبرالی سودگرا شهرت یافته به تفسیر میل از خودمختاری نزدیک است. های زندگی اشان 

 است اما به زعم بسیاری از منتقدان و حتی طرفداران وی نظریه ی میل نوعی کمال گرایی غیر مستقیم است،

چرا که او از فایده گرایی غیرمستقیم دفاع می کند، از این جنبه نیز به نظر می رسد که کمال گرایی غیرمستقیم 

ین زمینه تاثیر گرفته امیل در ارتباط است و از او در  کیملیکا به نوعی به سنت کمال گرایی غیرمستقیم

و دورکین است با این وجود  راولزاز عدالت و برابری تحت تاثیر  همچنین استدالل های کیملیکا در دفاعاست.

                                                           
1Multinatinal citizenship 
2Multination federalism 
3Utilitarianism 
4Libertarianism 
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از  راولزدفاع  را کافی و قانع کننده نمی داند و راولزها و جماعت گراها استدالل های او در مناظره بین لیبرال 

یسم در حالت بنابراین از دیدگاه او لیبرالاولویت حق بر خیر را صرفا دفاع از تفسیری متفاوت از خیر می داند، 

مخالف کمال گرایی است اما مخالف با هر گونه کمال گرایی نیست. می توان گفت از نوعی کمال گرایی  کلی

غیر مستقیم حمایت می کند که در آن دولت نباید از هیچ برداشت خاصی از خیر دفاع کند و باید نسبت به 

رد زمینه الزم برای آزادی را از طریق محافظت مفاهیم گوناگون خیر بی طرف باشد، اما همزمان دولت وظیفه دا

از فرهنگ فراهم کند. چرا که فرهنگ آن چهارچوبی است که افراد از طریق آن به گزینه های معنادار دسترسی 

پیدا می کنند. از این منظر در لیبرالیسم هر فردی آزاد است تا برنامه های خاص خود را در زندگی اش پیگیری 

راد برای انتخاب برنامه هایشان میراث فرهنگی اشان می باشد. اعضای گروه فرهنگی اقلیت به کند، اما منبع اف

دلیل آنکه فرهنگشان از طرف گروه اکثریت دچار فرسایش شده است، دچار آسیب شده و آزادی اشان در 

پس به کند.  معرض تهدید قرار می گیرد. به همین جهت دولت باید در راستای حفظ فرهنگ های اقلیت مداخله

 و استقالل به عنوان خیری اولیه که در توسعه آزادیرا  فرهنگ اهمیت و نقش و دورکین راولزنظر کیملیکا، 

بدین گونه او بر آن است که هر نظریه عدالت اجتماعی دست کم گرفته اند. فردی اهمیت زیادی دارد  زندگی

نیز می توان تاثیر دورکین بر در این رهای اولیه بپذیرد. لیبرالی باید عضویت فرهنگی را به عنوان یکی از خی

از چهارچوب های  ، همزماناگر چه بر بی طرفی اصرار می ورزد نیز دورکینزیرا ، کیملیکا را مشاهده کرد

نیز از ارزشمندی  راولزکیملیکابه نظر فرهنگی دفاع می کند و به نوعی مداخله دولت در حفظ آن معتقد است. 

عضویت فرهنگی برای افراد آگاه است اما او نیز همانند اکثر نظریه پردازان دیگر جامعه سیاسی و جامعه 

فرهنگی را منطبق بر هم فرض کرده است. این نکته مهم است که از دید کیملیکا ارزش فرهنگ ارزشی ابزاری 

تاکید  همین استدالل او را به لیبرالیسم پیوند می دهد.است و ارزش نهایی همان آزادی و استقالل فردی است و 

این ایده گسترده برابری، در قلب  تاکید بر برابری طلبی است. می نامد "انتخاب هزمین"آنچه وی  کیملیکا بر

در حالت کلی می توان گفت که لیبرالیسم  لیبرال قرار دارد و به تازگی مطرح شده است نظریه برابری طلبانه

تعریف  "اصل برابری نسبی"یی لیبرالیسمی برابری طلبانه می باشد. بر اساس دیدگاه دورکین لیبرالیسم با کیملیکا

 مشاهده کرد.اندیشه دورکین را  پای در گرایش برابری طلبی کیملیکا می توان رد می شود.
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غیر لیبرالی نیز وجود اختالف نظر دارد، به نظر او تساهل مذهبی  راولزکیملیکا در رابطه با مفهوم تساهل نیز با  

لی بوده از آن غافل بوده است، سیستم ملت در امپراتوری عثمانی نمونه ای از این تساهل غیر لیبرا راولزدارد که 

لیبرالیسم برای غلبه بر انتقادات وارد شده بر نظریه عدالتش در اثر اخیر خود،  راولزاست. چنانچه می دانیم 

سیاسی، دفاعش از عدالت لیبرالی را به حوزه لیبرالیسم سیاسی محدود کرده و می خواهد که تنها در زمینه های 

دیدگاه جان استوارت میل را مبنی بر این که  راولزری فردی نزدیک شود. در حالیکه سیاسی به مفهوم خودمختا

ود را داریم می پذیرد، لیبرالیسم سیاسی خود را از ما نفع اساسی ارزیابی و تجدیدنظر در اهداف موجود خ

در دفاع از لیبرالیسم در مقابل اقلیت های  راولزجدا کرده است. به نظر کیملیکا لیبرالیسم جامع و فراگیر میل 

غیرلیبرال در لیبرالیسم سیاسی اش اراده ضعیفی از خود نشان می دهد و عمدتا به دنبال تحمیل نهادهای سیاسی 

ل است. اما کیملیکا خود بر آن است که پاسخ مناسب تر دفاع از لیبرالیسم جامع مبتنی بر خودمختاری به لیبرا

عنوان یک ارزش کلی است ولی در مورد تحمیل کامل نهادهای سیاسی لیبرال بر اقلیت های غیرلیبرال باید 

ما انسانها اساسا به یک زندگی مبتنی بر  احتیاظ به خرج داد و دامنه تساهل را گسترده تر کرد. از دیدگاه کیملیکا

ما زندگی امان را از درون -1خیر عالقه مندیم، برای تحقق چنین امری باید دو پیش شرط وجود داشته باشد: 

ما باید در تجدیدنظر در باورها و اهدافمان راجع به زندگی ارزشمند آزاد باشیم. به باور او  -1هدایت می کنیم 

ه و فرهنگ با فقدان بحثی نظام مند مواجه است، همین مسئله او را بر آن داشته تا به دفاع از تفسیر لیبرال جامع

پتانسیل های لیبرالیسم در مقابل انتقادهای وارد بر آن در این زمینه بپردازد. می توان گفت که او لیبرالیسم او 

دگاه ها و متفکران مختلفی است که هیچ به نظر می رسد لیبرالیسم دارای دی .نوعی لیبرالیسم بازسازی شده است

، راولزبرای رونالد دورکین و جان  کدام به تنهایی نمی توانند ادعا کنند که آنها لیبرالیسم اصیل و معتبر هستند.

برابری دغدغه ای است که از لیبرالیسم آنها تحت عنوان لیبرالیسم برابری طلبانه یاد می شود. برای استوارت 

برای  ، آزادی بر سایر ارزش های دیگر اولویت دارد.1ون هایک، آیزیا برلین و رابرت نوزیکففردریک میل، 

جوزف راز نه آزادی و نه برابری ارزش های اساسی نیستند، او از نوعی کمال گرایی دفاع می کند که دغدغه 

می نیز یملیکا را به همین جهت در نهایت ک اصلی اش بهبود اشکال زندگی در عرصه عاملیت خودمختار است.

 و دورکین و میل متاثر بوده است. راولزکه بیشتر از  توان یک فیلسوف لیبرال تلقی کرد

                                                           
1Robert Nozick 
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1در یک دسته بندی جامع به تبعیت از آلن رایان
در مقاله لیبرالیسم، می توان لیبرالیسم را به دو نوع  (0541)

لیبرالیسم مدرن و کالسیک دسته بندی کرد. یکی لیبرالیسم کالسیک که اهدافش محدود، بنیان متافیزیکی اش 

محتاطانه و جهت گیری اش سیاسی است، و دیگری لیبرالیسم مدرن که اهدافش نامحدود، غیرمحتاطانه و جامع 

با این تقسیم بندی نظریه پردازانی همچون جان الک، آدام اسمیت، الکسی دوتوکویل و فردریش و جهانی است. 

فون هایک در لیبرالیسم کالسیک جای می گیرند، این نوع از لیبرالیسم بر حکومت محدود، قداست مالکیت 

ر عمل به حق خصوصی و مسئولیت افراد در قبال سرنوشت خویش متمرکز است. حال آنکه لیبرالیسم مدرن د

آزادی انعقاد قرارداد و به قداست مالکیت حمله کرده و از جنبه ای سلبی هدف آب رهانیدن افراد از وحشت 

گرسنگی، بیکاری، بیماری و سالخوردگی توام با فالکت است، و از همین جهت به دولت رفاهی نزدیک است. 

صنعتی مدرن است تا بتوانند به آن  همچنین از جنبه ایجابی هدفش کوشش برای کمک به اعضای جوامع

صورت که جان استوارت میل و فون هومبولت می خواستند استعدادهایشان را شکوفا کنند. این نوع از لیبرالیسم 

از نظر ایدولوژیکی یا متافیزیکی بیش از اندازه مقید و متعهد است. از اندیشمندان تاثیر گذار بر لیبرالیسم مدرن 

، فون هومبولت، رونالد دورکین نام برد. با قبول راولزابهاوس، جان استوارت میل، جان همی توان از، ال.تی.

چنین دسته بندی ای می توان لیبرالیسم کیملیکا را نسبت به لیبرالیسم کالسیک و مدرن در نموداری به صورت 

 زیر نشان داد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Alan Ryan 
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 لیبرالیسم                                               

 

   

 

 لیبرالیسم کالسیک                                       لیبرالیسم مدرن                

 

 

  تاریانیسملیبر                              

          ناسیونالیسم قرن نوزدهم                                                     

 زیمرن،اکتون،مازینی، بارکر                                          

                  

 لیبرال ناسیونالیسم جدید               ایده                  

                           عدالت برابرا طلبانه                 

 میلر    دیوید                         جان                  

 حقوق گروهی     ایده               تامیر  یائیل          دورکین   رونالد                 

 و راز  مارگالیت            جان استوارت میل        

 سپینر    جف                                             

 

 کیملیکا بازسازی شده ویل لیبرالیسم                    
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در چهارچوب نظریه شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا در کشورهای چندملتی  چه -1 :سوال فرعی دوم

ملت، دولت، ملت، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، هویت ملی و ملی گرایی  –تغییر و یا تحولی در مفاهیم دولت 

 ؟و زبان رسمی، ایجاد می شود

نظریه شهروندی چندفرهنگی کیملیکا در عمل به به فدرالیسم چندملتی ای منتهی می شود که در -1-1-4پاسخ:

سازی خود را دنبال -آن هم گروه اکثریت ملی و هم گروه های اقلیت ملی می توانند  و باید پروژه های ملت

واحدهای فدرال(، -ردولت)زی-کنند. بنابراین همزمان در داخل یک دولت چندملتی ما با چند ملت، چند زیر

چند نوع ناسیونالیسم، هویت ملی و چند زبان رسمی مواجه هستیم، او جهت کاهش اصطکاک بین چند 

ناسیونالیسم در درون یک ملت برنامه جدید شهروندی چندملیتی را ارائه کرده است، در واقع این ناسیونالیسم ها 

-م در گفت و گو هستند، در نتیجه مفهوم دولتاز طریق آموزش در برنامه های شهروندی چندفرهنگی با ه

ملت و حاکمیت ملی دچار تغییری بنیادین می شود بدین گونه که دیگر این فرض که هر دولتی از یک ملت 

دولت -تشکیل شده و دارای یک هویت ملی می باشد، دچار فروپاشی می شود و در داخل یک همزمان چند زیر

اقتدار حاکمیتی ذاتی خود هستند. چنین به نظر می رسد که از منظر کیملیکا نیز وجود دارند که دارای قدرت و 

در حالتی که برخورد این ناسیونالیسم ها و هویت های ملی تخاصمی نباشد منجر به همگرایی این ملت ها به 

یکدیگر شده و منجر به ثبات و وحدت سیاسی بیشتری در آن دولت می شود. در واقع فرض این نظریه این 

الیه ای باشد که در شرایط دموکراتیک و برابر شهروندان دو نوع چند است که هویت می تواند به نوعی هویتی 

هویت را همزمان چنان تجربه می کنند که گویی تناقضی در بین آنها وجود ندارد، برای نمونه، یک شهروند 

  نوعی سازگاری ایجاد کند.  "بودن-اییکاناد"کبکی در کانادا می تواند بین احساس هویت ملی کبکی با احساس 

خودشان  زیرواحدهای فدرال اقتدار  و حاکمیت ذاتی هر دو حکومت مرکزی ودر فدرالیسم چندملتی کیملیکا 

این نوع از تقسیم قدرت و تقسیم حاکمیت ممکن است در یک  دارا هستند. مناطق تحت کنترل خودرا در 

رفراندوم قانونی و آزاد منجر به تجزیه یک دولت چندملتی بشود، بنابراین به نظر می رسد که، تمامیت ارضی در 

ملت مدرن دارا بود، ندارد. اگر چه در نظریه -این نظریه دیگر آن نقش تقدس آمیزی را که در نظریه دولت

تمامیت ارضی ارزشمند است اما ارزش آن تا زمانی است که منجر به آسیمیله کردن اقلیت های ملی و  کیملیکا

قومی نشود، می توان گفت که اگر چه به نظر او نیز تجزیه منجر به بی ثباتی سیاسی می شود و وحدت یک 

اقلیت ها ترجیح می دهد و دولت بر تجزیه آن ارجحیت دارد اما او تهدید تجزیه را بر تهدید آسیمیله کردن 

معتقد است که تجزیه اگر به شیوه دموکراتیکی در یک رفراندوم قانونی روی بدهد بهتر از نادیده گرفتن 
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خواست یک اقلیت ملی برای جدایی است. نظریه کیملیکا اگر چه در انتقاد از ایده شهروندی مدرن تئوریزه 

یته سیاسی بازسازی شده سعی در غلبه بر کاستی های آن دارد شده، ولی به نظر می رسد او در قالب نوعی مدرن

و نظریه اش جزو نظریات پساملی به حساب نمی آید. با این وجود شیوده تقسیم حاکمیت در نظریه کیملیکا به 

حاکمیتی نیز محسوب نمی شود، در حالیکه وی -نوعی گنگ باقی می ماند چرا که نظری وی جزو نظریات پسا

دولت، -م حاکمیت نیز سخن می گوید. به نظر می رسد از منظر وی وجود چند ملت، چند زیراز نوعی تقسی

چند هویت ملی و چند نوع ناسیونالیسم در قالب یک دولت چندملتی ممکن است و ناسیونالیسم های اقلیت و 

برخورد بین  اکثریت الزاما موجب واگرایی و عدم ثبات سیاسی نمی شوند،  اگر چه وی آگاه است که احتمال

کراتیک باشد حتی تجزیه نیز واین ناسیونالیسم ها وجود دارد لیکن از دیدگاه او در این حالت اگر برخوردها دم

دیگر فقط به مثابه یک فوبیایی است که باید دولت هایی چندملتی یاد بگیرند که با آن کنار بیایند چرا که معیار 

تمامیت ارضی نیست بلکه بر اساس معیارهایی همچون آزادی  موفقیت یک دولت چندملتی دیگر بر اساس حفظ

 فردی، دموکراسی، آزادی درون گروهی و صلح و امنیت فردی می باشد.

 نتیجه گیری-4-1

خود از لیبرالیسم  او با خوانشویل کیملیکا همچنان که خودش نیز مدعی است، یک اندیشمند لیبرال است، اما

وی برخالف باور نظریه پردازان به نظر  مدعی است که لیبرالیسم حقوق جمعی اقلیت ها را نیز دربر می گیرد،

به دلیل اینکه از  اما نیست. حقوق ویژه گروه ها شرمانع پذی به حقوق جهانشمول لیبرال معاصر پایبندی لیبرالی

م که وی از آن ان می کند که گونه ای از لیبرالیسلیکا به روشنی بیم تفاسیری مختلف وجود دارد، کیمسلیبرالی

دفاع می کند تفسیر خاصی از لیبرالیسم نیست، بلکه چیزی است که لیبرالیسم می تواند به عنوان یک کانون 

دفاع او از حقوق گروهی موجبات .یان کندسیاسی تجویزی، در پاسخ به انتقادات مربوط به عضویت فرهنگی ب

استدالل می کند که آزادی و فرهنگ به هم وابسته هستند و  وی ، اماادات جدی به وی را فراهم کرده استانتق

شوند. بدین شیوه او در پی اصالح  در راستای حفظ آزادی های افراد باید فرهنگ های آسیب پذیر حمایت

لیبرال کردن فرهنگ های در واقع کیملیکا استدالل خودش را توجیهی برای کاستی های لیبرالیسم است.

می توان غیرلیبرال می داند هرچند تأکید دارد که این کار نباید به شکل تحمیلی یا مداخله جویانه صورت گیرد

نوعی لیبرالیسم بازسازی شده نامگذاری کرد.  فت او در پی احیای لیبرالیسم است و بدین ترتیب لیبرالیسم او راگ

بنابراین او اگر چه ، بی طرفی دولت در زمینه ی فرهنگی امری ناممکن است در جوامع چند فرهنگی، به باور او

مدافع بی طرفی دولت در برابر مفاهیم گوناگون خیر است، بر آن است که دولت باید نوعی از آزادی را فراهم 
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ر کیملیکا به کند که افراد امکان انتخاب از بین گزینه های مختلف را در هر زمانی داشته باشند، حمایت مورد نظ

معنای غیرقابل قبول خواندن اصل بی طرفی دولت، چنانکه جماعت گرایان به آن معتقدند، نمی باشد بلکه می 

دفاع می کند که در آن باید از فرهنگ های مختلف نه به کمال گرایی غیر مستقیم نوعی  ازتوان گفت که او 

نظر  افراد محافظت شود، البته تا جایی که امکان تجدیداتی، بلکه به عنوان زمینه ای برای آزادی ذعنوان امری 

برای افراد از پایه های اصلی  در سنت های فرهنگی امکان تجدیدنظرهمیشه برای افراد ممکن باشد چرا که 

خودمختاری، به عنوان یک ارزش عالقه به بقای فرهنگی را بر اساس . او لیبرالیسم کیملیکایی محسوب می شود

برخالف دیگر .اشدمی کند و این نشان از ابزاری بودن نقش فرهنگ در اندیشه هایش می بلیبرال توجیه 

معتقد است که مهاجران  که تاکیدشان بیشتر بر مهاجران است، اودر زمینه ی چندفرهنگ گرایی  نظریاتموجود

ق  مهاجران بر حقو گروهی عالوه بر حقوقتمایل به ادغام با جریان اصلی فرهنگی را دارند و به همین دلیل او 

و معتقد است این کشورهای چندملتی هستند که با چالش جدی  زیادی دارد خاص اقلیتهای ملی تاریخی تاکید

، اقلیت های ملی را نمی توان همچون مهاجران به جریان در رابطه با حس مشترک شهروندی مواجه هستند

مکانیزمهای مدل سیاسی و  ادی و برابری همگانیو رسیدن به آز ها رفع تبعیضاصلی همگرا کرد،او به منظور 

پیشنهادی اودر دولت های چندملتی در عمل به نوعی فدرالیسم چندملتی مدل مطرح کرده است. را نیز عملی 

ملت سازی -، پروژه دولتدارد، مدرنایده شهروندی  کاستی هایمی انجامد که مزیت های زیادی برای غلبه بر 

های فرهنگی و آسیمیله کردن آنها داشته است چرا که فرض را بر آن گرفته که هر  مدرن سعی در ادغام اقلیت

برای غلبه بر چنین کاستی های پیشنهادی ویل کیملیکا فدرالیسم چندملتی  دولتی از یک ملت تشکیل شده است،

 کیملیکا در واقع از منظرسودمند است.، مدرن ملت سازیو پروژه مدرن شهروندی  اهیمی همچوندر مف موجود

 به همین دلیل بر اساس زبان مشترک تعریف شده و معادل دولت می باشد مفهومیملت از لحاظ -دولت

این سیستم فدرال باعث می شود باید یکی از پایه های چنین فدرالیسم چند ملتی ای باشد.  رسمی 1چندزبانگی

گیرد، اگر چه در چنین سیستمی ب که ملت ها همدیگر را به رسمیت شناخته و فضای گفت وگو بین آنها شکل

تاکنون همیشه بحث جدایی مطرح است اما تجربه نشان داده است که هیچ کدام از سیستم های فدرال موجود 

مدعی نیست که نظریه او قادر به حل کلیه مشکالت و تعارضات ، با تمامی این اوصاف کیملیکا تجزیه نشده اند

                                                           
چندزبانگی رسمی دیدگاهی است که بر اساس آن، هر زبانی که در جامعه به آن تکلم می شود، باید از به رسمیت شناخته شدن 1

 .عمومی، به یک میزان بهره ببرند.
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مناسبی را برای ارائه راه حل های مبتکرانه در رابطه با سیاست های قومی می باشد اما زمینه های نچندفرهنگی 

 .و مدیریت تعارضات چند فرهنگی فراهم می سازد

منصفانه اقلیت های ملی، و از این رو یک جایگزین بادوام برای  پذیراشدنمکانیزمی را برای چندملتی فدرالیسم 

بستگی دارد که به چه شیواه ای به این وعیت فدرالیسم جدایی در دولت های چندملتی، فراهم می کند. مشر

شیوه ای قدرت تقسیم شده است. اغلب این تصمیم گیری ها   مرزهای یک سیستم فدرال کشیده شود، و به چه

 و سرخوردگی های به شیوه ای که واقعا بتواند آرزوهای اقلیت های ملی را برآورده کند مشکل است، ناامیدی

مداوم سر این موضوعات بعضی از اعضا را تشویق می کند که جدایی را مورد توجه قرار دهند. عالوه بر این، 

، ممکن است این اعتقاد در بین برخی از مردم را این آرزوها را نیز برآورده می کندحتی هنگامی که فدرالیسم 

. داشته باشدا شود و حاکمیت کاملی را می تواند و مستحق این حق است که جد یک گروه ملیتقویت کند که 

برای اقلیت های ملی  فدرالیسم همزمان که ، این تناقض این است کهاین واقعا یک تناقضی در فدرالیسم است

را به جای جدایی فراهم می کند، همچنین به جدایی به عنوان یک جایگزین واقعی تر به  عملییک جایگزین 

رین اگر فکر کنیم که با پیاده سازی فدرالیسم مقوله جدایی را از برنامه نسبت فدرالیسم کمک می کند. بناب

فرمولی جادویی برای حل مسئله تمایزهای ملی فراهم  در واقع فدرالیسمف کرده ایم، اشتباه است،ذسیاسی ح

وگو فراهم می کند، و باعث می شود که به درجه در بهترین حالت چارچوبی برای گفتنمی کند.  فدرالیسم 

باالتری از ابتکار، حسن نیت و شانس موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم و حتی با وجود همه خوش شانسی ها 

نمونه چنین جنبش هایی  چند ملتی با جنبش های جدایی طلبانه روبه رو خواهند شد. فدراسیون هایدر جهان، 

به جای تالش در جهت اینکه جدایی امکان با این حال بهتر است در کانادا، اسپانیا و بریتانیا را شاهد بوده ایم.

یر است یا اینکه اصال قابل قبول نیست و نباید به آن فکر کرد، بر روی شناسایی منافعی که مردم از زندگی در ذپ

یک فدراسیون چند ملتی کسب می کنند تمرکز کنیم، یک سیستم فدرالی که خوب طراحی شده باشد می تواند 

وبی برای رد جدایی ارائه کند، البته نمی توان این را با قاطعیت گفت. فدرالیسم به اقلیت های ملی دالیل خ

اغلب تنها گزینه قابل دسترس برای اصالح برخورد هویت های ملی در یک دولت چند ملتی می باشد. و اثبات 

ملتی را فقط  یر می باشد. اما ما موفقیت فدرالیسم چندذشده که این مسئله به صورت تعجب برانگیزی انعطاف پ

زمانی می توانیم ببینیم که ما خودمان را از شر این فرض سنتی خالص کنیم که اجتماع موفق سیاسی، اجتماعی 

 .است که در آن مسئله جدایی دیگر مطرح نباشد
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 چکیده انگلیسی

Abstract 

Culturalheterogeneity, is thedistinct propertyin most modern countries. That is why 

mostofthemodernnation - states have often faced serious problems of thecultural and 

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

deals with multicultural citizenshipfrom the viewpoint ofliberaltheorist, Will Kymlicka. 

Basedonhis point of view, liberalists basically consistentwith thecollective rightsof 

nationaland ethnic minorities. The purposeof thisresearchis todescribe the 

WillKymlicka’stheory ofmulticulturalcitizenship.The researchmethodis descriptive–

analytical. The result of thisresearch shows that, thiskindof his interpretation 

ofliberalismthatithasbeenembodiedinthe theoryof multiculturalcitizenship, iseffectiveand 

useful in the management of multicultural conflicts and ethnical policies. 

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

Minorities, Ethnic Minorities, Multination Federalism. 

 

 


