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.352 --.  چاپ دوم87.6  

Gavrov سرگئی Nazipovichنوین امپراتوری  .

جنبھ ھای فرھنگی ، فرآیندھای مدرنیزاسیون اجتماعی و 

 در روسیھ است

 

 در نظر فرایند مدرنیزاسیون جانشینی امپراطوری روسیھ ، و Nazipovich Gavrovسرگئی .) Ph.D(او در رسالھ استاد 

بدبختی . یمدل ھای لیبرال و مدرنیزاسیون ، کھ در آن مدل ھای امپریالیستی مسلط است ، اما تنھا لیبرال اضافی جبران

تاریخی ما نھفتھ در این واقعیت است کھ روسیھ را ترویج نوسازی نھ زیاد ورود روسیھ بھ مدرنیتھ ، بھ عنوان تقویت 

ارتقا بھ تحکیم امپراتوری بھ توزیع مجدد از انرژی حیاتی .  سیستم ھای امپریالیستی بھ دالیل فرھنگی و تمدن-فئودالی 

 سکوالر یا دینی ، منجر بھ ایجاد یک جھان مردم تنھا megaprojectsمره در عرصھ انسان را از محدوده ی زندگی روز

آیا می توانید این دایره معیوب شکستن ما ، کھ منجر .  ھدف بزرگ--بھ این معنی کھ در آن موجود ، و تقویت امپراتوری 

 فئودالی و انسان آزاد -اث امپریالیستی خارج از کشور سنج ھای امپریالیستی ، شکستن بند ناف متصل است کھ آن را با میر

 چنین است در طیف وسیعی از مسائل کھ ما تالش می کنند کھ در این کتاب --از خدمت بھ امپراتوری ، و مقامات مناسب 

کتاب ھای فرھنگی را از دانشمندان ، مورخان ، جامعھ شناسان و ھمھ کسانی کھ عالقمند بھ فرآیندھای نوسازی . پاسخ دھند

.سیھ در نظر گرفتھ شده استرو  

 

. فیلسوف ، انسان شناس اجتماعی ، یک دانشمند سیاسی استGavrovسرگئی   

)Ph.D (. استاد جامعھ شناسی و اجتماعی ، مردم شناسی ، مھندسی اجتماعی موسسھ ،MGUDT . متخصص روسیھ در

.این زمینھ از مدرنیزاسیون اجتماعی غیر جوامع غربی  

). ، اتحاد جماھیر شوروی سابقGorky(ر نیژنی نووگورود  د1964متولد در سال   

 برای موسسھ تحقیقات فرھنگی وزارت Rossiyskogo فرآیندھا و سیستم ھای socioculturalپژوھشگر برجستھ بخش 

.فرھنگ روسیھ است  

 فرھنگ جامعھ .شخصیت"عضو ھیئت تحریریھ مجلھ .  مقاالت علمی استand fiftyنویسنده چندین کتاب و بیش از یکصد 

را بھ مطالعھ مسائل پیچیده ای از فرھنگ انسان و "روانشناسی نخبگان ، و ھمچنین بھ عنوان پاداش " و) آفت موسسھ فلسفھ(

."تاریخ تمدن جھان"، اقدام بھ عنوان شورای آفت " جامعھ  



 3 

 آن ، از جملھ سیاسی ،  مدرنیزاسیون ، مدرنیزاسیون مشکل از تحوالت در تظاھرات مختلف--در حوزه منافع علمی 

.  خصوصیات فرھنگی- آن ethnoاقتصادی ، جمعیتی ، آموزشی ، اجتماعی ، فرھنگی ، آموزش و پرورش و فلسفھ و 

 تحوالت نوسازی در روسیھ ، فرامین و مسائل ملی ، فرھنگی و ھمکاری macrosocialپژوھش در تاریخ ، تئوری و عمل 

.بین االدیانی  

 موجود در لیست کوتاه از دانش پژوھان Lê Havreپروفسور . ، مقالھ نویس و منتقد ادبی'ان مسکو عضو اتحادیھ نویسندگ

. منعکس می شود2003-1994مشاوره روسی و سیاستمداران ، بھ بھترین وجھ در آثار او از زندگی سیاسی در روسیھ   

 

 

:تماس با ما   

  پژوھشگر موسسھ تحقیقات فرھنگی ،Rossiyskogoسرب 

  ؛E .H .Seleznevaفلسفھ دکتر 

H .L .Vojvodinaدکتر فلسفھ ، پروفسور   
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.د را در فضای بی نھایت را گم نمی کنیداز آنجایی کھ پیتر بزرگ ، شما بیشتر و بیشتر گسترش محدودیت ھای خو  

-- Ruvruaکلود ھنری سن سیمون د   

Luninکارشناسی ارشد   

.جھت پشتیبانی ، دولت باید دست ھا و سایر جنبھ ھای زندگی از کشور نگھ می دارد.  امپراتوری است--روسیھ   

Witte 

آیا باید در غیر این صورت بوده . راده خداوند دروغچرا ھمھ این اتفاق افتاد؟ خواھد شد و در طبیعت را سرزنش ، و یا ا

.است؟ ما برای ھمھ پرداخت شده ، و مجبور بھ تسلیم شدن  

 برودسکی

 

 

 مقدمھ
 

. پرسید کھ چرا نویسنده عالقھ بھ توسعھ مسایل مربوط بھ تحوالت مدرن در روسیھ ، پاسخ ساده است کافی است

 و raznovelikim جلسات حزب ies forlornly roamed - 80 بیشتر  و70 ھر دستھ سھ تایی ، تمام -'پرنده روسی 

کشیده شدن بال بال زدن ، پس .  و چھ زنده است-- در اوایل شدم بھ زندگی 90 -- 80آشپزخانھ ھای ناراضی ، تا پایان سال 
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شد ، و برخی از ، خواھد ) جمھوریھای سابق اتحاد جماھیر شوروی(بلھ ، پرواز کرد کھ از او بھ دور از نرخ خوب 

unwittinglyو .  را در آن در مراحل مختلف تاریخ روسیھ کاھش یافتھ استbolted . نفس خود را دور -- معاصر --و ما 

 ،kaleidoscopicallyدر اینجا چیزی است کھ او مانند .  تغییر نھ تنھا جھان در اطراف ما است ، اما زندگی ما ، خودمان

's--سیھ مرحلھ جدید نوسازی رو.  

من می خواستم ، برای آن زمان بی حد و حصر در تاریخ ما بھ درک کھ کی ھستیم ، از کجا میرویم و چگونھ 

در گرفتن " صورت کنترل"بزرگ یا کوچک شانس رسیدن بھ پایان را در یک محل مناسب و معقول ، و اگر ما می توانیم 

ھ آیا آن را میخواھد کھ بخش اعظم جامعھ و قدرت روسیھ؟ و اما مھمتر از ھمھ ، اینک. ورودی از عناصر تمدن مدرن است

 اگر چنین است ، چھ ما بھ اصول ، آمادگی برای انجام چھ مھم است کھ آنھا حاضر بھ فداکاری؟

در طول این زمان ، کاری . Iامواج مدرنیزاسیون از روسیھ و سھ قرن گذشتھ ، نورد ، با شروع با انتقال از پیتر 

پس چرا وسوسھ ثابت بھ روز .  باقی مانده بودsearchlights شود ، اما چیزی در این زمینھ از آرزوھا و می تواند انجام

رسانی بھ ھیچ عنوان کمتر فرایند مدرنیزاسیون مقاومت ثابت ، بھ ھمراه وقتی است کھ اصالحات ضد باید اصالح ، اما بعد 

از جنبھ ھای زندگی " بیمار" ، ما سعی در یافتن پاسخ بھ این و دیگر از زمان ، فرآیند تکثیر در دنبالھ ھمان؟ در رسالھ خود

.ما  

اما این فقط . سوار کردن مدرنیزاسیون"این اغلب در مورد مسیر زیر را در روسیھ گفت کھ این بھ اصطالح 

 اما نھ در این بخشی از حقیقت ، سبقت مدل با این نسخھھا کار فقط در برخی از اقشار اجتماعی روسیھ و فرھنگی نظام ،

) در اصل غربی اروپا(در این دوره از دوره مدرنیزاسیون در تاریخ ما ، ما با تمدن غرب مدرن ، . سیستم بھ عنوان یک کل

تغییر قابل . بھ ویژه در حوزه تکنولوژی نظامی و صنعتی لحظھ ، کھ ھمھ در خدمت توسعھ نظامی پتانسیل فنی کشور

 شامل نھ تنھا تصویب طرح سازمانی ارائھ شده توسط تمدن مدرن است ، بلکھ روح آن ، توجھی از ساختار اجتماعی را کھ

 تمام این کار را برای بسیاری از دوره تحت بررسی ، --معرفی و مطابق با حقوق و آزادیھای مدنی ، تقویت جامعھ مدنی 

.آن را بسیار ساده بود نھ  

مرد " قابل اعتماد تر از تکیھ بر ابتکار عمل خصوصی مقامات بھ نظر می رسید بھ ھمان اندازه ساده تر و

وقتی کھ قیمت از . ، اما دیگر تصمیم می شوم ، بھ بسیج ھمھ نیروھای ممکن برای دستیابی بھ موفقیت در آینده" کوچک

فتاده باشد ولتاژ بیش از ھمھ نیروھای حیاتی از مردم انجام شد و یا شکستن ، کھ در اغلب موارد اتفاق ا/ استرس وحشتناک 

 پشت اجتماعی مییابد ، فضای فرھنگی است کھ hopelesslyکھ در بخش اجرا ، بھ طور ناگھانی است کھ در اطراف 

درک است کھ وجود جامعھ مدنی ، سطح توسعھ . صرفا در یک موقعیت نھ تنھا بازی ، بلکھ حفظ این موفقیت محلی است

. قدرت است امروز ممکن نیست--اجتماعی بھ طور کلی بزرگترین و باالترین ارزش   

برای قرن ھا ، تالش اصلی در فرایند مدرنیزاسیون نشانی از روسیھ بھ خاطر پیوستن بھ . بنابراین ، نکتھ اصلی

. تمدن غرب در سلسلھ شناسی مدرن آن رخ می دھد نیست ، بلکھ بھ خاطر حفاظت ، باروری و تحکیم امپراتوری

ھت در ظاھر مدرن تر و قابل رقابت از عناصر منحصر بھ فرد امپراتوری را ، قربانی را مدرنیزاسیون انجام شد تنھا در ج

.مجبور بھ عقب نشینی ھای خصوصی ، مناطق محلی اجازه داده شد برای حفظ و تقویت کل بدن و ذھن از امپراتوری  

رنیزاسیون بھ عنوان در نھایت ، دلیل دیگری کھ ما را وادار بھ بھ طور مفصل در بررسی جزئیات فرایند مد

تا آن جا کھ تجزیھ و تحلیل ما از نشریات علمی نشان داده است ، موجود مطالعات انجام نمی دھد و یا . روسیھ وجود دارد

ھر کدام از آنھا بھ اجتماعی معاصر روسی از راه دور ھستند و . بیشتر تصویر کمتر کامل از تحوالت مدرنیزاسیون روسی

ین پدیده و مدرنیزاسیون در شرایط تغییر در فرھنگ و جامعھ نیست کھ در چارچوب نظری و فرھنگی واقعیت ، یا ا

بھ منظور رویکردی نھ تنھا بھ سفارش چند چند عکس کاربست ) -فرھنگ مورد مطالعھ قرار گرفتھ (فرھنگی 
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socioculturalھ درک بھتر روابط سببی کھ  ، کھ خود را از طریق تغییرات آشکار فرآیندھای مدرنیزاسیون ، بلکھ قادر ب

.منجر بھ یک یا چند نوبت دیگری از تاریخ  

در این رسالھ درباره یک موضوع ، سعی کنید کھ ما در نظر گرفتن زمینھ ھای تاریخی و مراحل نوسازی روسیھ 

ھ آیا ما بھ ، برای ارزیابی چشم انداز خود و بھ عنوان یک نتیجھ از این چشم انداز ، شانس زندگی شخصی ما ، یعنی ک

ھای نظامی و امپراتوری ¬ ساختن خانھ ، پرورش فرزندان و پرورش ما ، باغ و یا دوباره پوتین در مد خواھد شد فایل 

. پروژه بعدی تصادفideokraticheskogoخواھد ما را بھ کوره پرتاب   

دکتر فلسفھ ، : ین کتاب نویسنده صادقانھ بیان حق شناسی خود را بھ ھمکارانش کھ در زمان مشکل از خواندن ا

بحث در نگرانی ھای مشترک اعالم و نظرات کمک بھ . AA Pelipenko ، و دکترای فلسفھ ، استاد Èá Orlovaاستاد 

 پژوھشگر موسسھ Rossiyskogoبا تشکر ویژه من می خواھم بھ بیان داوران ما ، کھ منجر . بیان بھتر مفھوم نویسنده است

.LN Vojvodina و فلسفھ ، استاد Én Seleznevoiفھ دکتر تحقیقات فرھنگی ، دکتر فلس  
 

 

دو مدل از مدرنیزاسیون. 1فصل   

 

 

I .پدیده مدرنیزاسیون  

 

 

مشکل از نوسازی یکی از دردناک برای آگاھی ھای ملی ، علمی و عمومی ھر دو است ، چرا کھ آن را با 

ھ مدرنیزاسیون ، رفتن فراتر از درک محدود از این کلم. پیچیدگی ھر دو متوسط و بلند مدت راھبرد توسعھ متصل است

برای دادن صحت . واژه ھای علمی ، آنھا بسیار گسترده ای استفاده می شود و تار ، کھ اغلب از جملھ معانی مختلفی

.تحقیقات ما الزم باشد ، باید بھ اصطالح مدرن با مفاھیم خواھر خود را در رابطھ باشد  

در گذشتھ نگر بسیار گسترده با ظھور " بزرگ مدرنیتھ"بھ اصطالح . م تجدد استاین باالتر از ھمھ ، مفھو

برای تمایز دریافت را ببینید . Vمدرن برای اولین بار در اروپا در پایان سال مورد استفاده قرار «» کلمھ . مسیحیت رابطھ

فھوم تغییر کرده است ، اما تنھا در دوران بعد از محتوای این م. از این موقعیت گذشتھ رومی مسیحی و غیر مسیحی

مدرن ، مدرن و از آن پس آن چیزی است کھ . روشنگری و رمانتیسیسم ، سپس آن را با اشاره بھ این معنی کھ مدرن پر

.منجر بھ بیان ھدف از ارتباط طور خود بھ خودی تازه ای از روح زمان  

است درک دوران عصر جدید است کھ آغاز در تمدن مدرن و فرھنگ در مطالعات تحت بزرگ مدرن یا مدرنیزم 

با تصویب الگوی ایدئولوژیک ، پسا مدرن را در ) بیشتر یا کمتر دائم(دوره ی رنسانس و اصالحات و بھ اوج خود رسید 

.ربع آخر قرن بیستم را ببینید  

استفاده " ازینوس"بھ نظر می رسد این است کھ بدون نیاز بھ منابعی در ساکن شدن در شرایط رقت محتوا مانند 

 اوایل --در مفھوم سبک ھنری در اواخر نوزدھم " (مدرن"را در شرایط ھنری " مدرنیتھ"و " مدرن"می شود وجود دارد ، 

معروف اسالو ، فیلسوف ایتالیایی ). در ارزش آگاھی از جریان غالب ھنری قرن بیستم(را " نوگرایی"و .) XXقرن 

مشتق شده است ، از جملھ نوسازی ھنر سبک نو است ، اما " مدرن" را از کلمھ  ، گفت کھ در زبان روسیStradaویتوریو 

در ھمین حال رده مدرنیتھ یک مفھوم . ، کھ توسط شاخھ از مدرنیتھ جایگزین وجود دارد" مدرن"ھستھ بسیار از اصطالح 
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 می کنند ، تاکید بر آن بھ طور خاص ، می توانیم در مورد دوره مدرن امروزی صحبت. وسیع تر از رده مدرنیتھ است

.، ما مشاھده مدت" حال حاضر"  

بھ ویژه تمایل بھ برجستھ (در صورتی کھ توسط مدرنیتھ ، منظور ما دوره پس از انقالب ھای بورژوائی اروپا 

و ھمچنان در طول تاریخ معاصر بھ کشورھای توسعھ یافتھ بیشتر از ) 1642gg -- 1640انگلیسی از انقالب یدالیمخیرات 

 ، حداقل ، نزدیکترین دیدگاه تاریخی کھ توسط ما بھ XXI شروع قرن -- XX ، پایان postindustrialذار بھ جامعھ گ

امین . Senegalese Sما ھمچنین ھمبستگی در این راستا با موقعیت جامعھ شناس . عنوان مدرنیتھ در اواخر نظر گرفتھ شد

 مدرنیتھ در nezavershaema. د کھ در را برایشان ناشناختھ اعتقاد دارندکامل ، آن را باز میکن) مدرنیتھ(مدرنیتھ "، کھ 

ارزیابی . " ذات ، اما شامل دنبالھ ای از فرم ، کھ بسیار متنوع غلبھ بر تناقض جامعھ را در ھر لحظھ ای از سابقھ آن است

ایش این پروژه کامال بھ عنوان تاریخ گیدنز ، ھابرماس ، کھ بھ نم. Eما از این دوره تا حد زیادی رابطھ خوب با موقعیت 

در ھمان زمان ، یکی باید اعتراف کنید کھ مخالفت با این دیدگاه ھستند بی اساس . مدرن ، حفظ برخی از قدرت خالق است

قضیھ از عصر روشنگری مرده اند ، ھمچنان بھ فعالیت تنھا عواقب آن " معتقد است کھ A .Gehlenبنابراین ، . نیست

."است  

ھ و تحلیل چنین پدیده ھای مھم از لحاظ تاریخی بھ عنوان مدرنیتھ و مدرنیزاسیون را می توان در سطوح تجزی

برای پدیده ھای خارجی تجربی طبقھ بندی شده زیر شاخھ ھای سیاست ، اقتصاد ، جامعھ شناسی ، . مختلف انجام شده است

توسل بھ این تغییر . معی از کشورھای اروپایی اتفاق می افتدتاریخ ، تکنولوژی ، تغییرات قانون در ھر دو ذھنیت فردی و ج

در این . عمیق باعث می شود فکر پژوھش بھ دنبال جواب سوال نھ تنھا بھ آن چھ اتفاق افتاده است ، اما مھمتر از ھمھ چرا

تمدن ایستاده  ، تجربی و نظری در رویکرد فرھنگی ، کھ در آن طرز فکر و -راستا ، الزم نیست اینقدر بھ موضوع 

.عناصر غیر قابل حل از یک سیستم تک فرھنگی وجود دارد  

اما . ما بھ خوبی از نحوه اروپا تبدیل شده است اروپا در شرایط آگاه از منبع جھانی را تحت تاثیر قرار نوسازی

اد تجدید نظر را با حوزه نھ چندان واضح ، پیشنھ: وقتی کھ ما سعی کنید بفھمید چرا آن اتفاق افتاده است ، جواب این است 

ھنگامی کھ ما امتحان کنید و بھ آن پاسخ ، بر اساس داده ھا عمدتا در . ھای فرھنگی فلسفی و نظری از گفتمان علمی است

بنابراین ، در سطح تجزیھ و تحلیل ھای تاریخی و تجربی ، . خارج تجربی ، بسیار بھ درک ما را غیر قابل دسترس می باشد

ن است برای توضیح چگونگی دستیابی بھ موفقیت ھای فن آوری در قرن پانزدھم در اروپا رخ داده است و تقریبا غیر ممک

تالش برای پاسخ بھ این سوال کھ چرا . شرایط) مواد(نھ در شرق ، بھ ویژه چین ، جایی کھ آن را بھ حال کافی خارجی 

ژگی اساسی اروپا از نظام فرھنگی و تمدن روشن است کھ اروپا برای اولین بار در سبک ھنر نو قرار گرفت ، ما را بھ وی

.تعیین جھت بردار از توسعھ تاریخی آن است  

 نمونھ جامعھ غربی سودمندگر ، فرھنگی و Pelipenko انسان شناس اجتماعی معتقد است کھ قدمت AAروسیھ 

بحران وجودی . جھان کھن با ھدف بودمحیط زیست آن تمدن در سطح باالتری از اجتماعی و پویایی فرھنگی در مقایسھ با 

 در آیین انسان باستانی در سطح rootingاز شرق باستان ، ھمراه با خرابی ھای طبیعی از اسطوره ھای سنتی سیستم توسط 

.وجودی کھ در طراحی و توسعھ مالکیت خصوصی منعکس شده بود ، مسلم حقوق مدنی جبران شد  

ستند نھ بیشتر بھ علت کاھش سرعت از پویایی تاریخی و اجتماعی و الزم بھ ذکر است کھ این روند توسعھ ھ

دوران امپراتوری روم از کاھش رکود با تجربھ در زمینھ ھای مختلف از زندگی . فرھنگی ، میل بھ زندگی در بازتولید سنت

 از غرب امپراتوری تکنولوژی در زمان مرگ بیش. ، از جملھ در چنین مھمی برای شتاب از فرآیندھای پویا فناوری است

روم قرن ھا نمی بود توسعھ یافتھ است ، و ھیچ دلیلی برای باور است کھ دنیا ظرفیت نگھداری می روم برای پیشرفت 
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در شمار اولویت ھای اجتماعی بھ رسمیت شناختھ شده اجتماعی و فکری بوده اند وجود دارد ھرگز شامل ... تکنولوژیکی و

. "پیشرفت در زمینھ فن آوری است  

خستگی و کاھش تدریجی و سپس از دست رفتن امپراتوری در غرب کشیده میشوند ، و ملت بی تربیت از اروپا را 

، زمانی کھ فروپاشی سیستم ھای " سنی تاریک"عمیق اجتماعی شوک فرھنگی برای قرن ھای مختلف ، بھ اصطالح 

ی با تجربھ حکومت ، کھ در تمدن سنتی روستایی ویژگی مخابراتی از جھان باستان تا بھ بازگشت و بسیاری از غرب بھ بدو

چیزی از میراث باستانی از مردمان بیگانھ از غرب و اروپا موفق شدند برای یادگیری است . تقریبا ماقبل تاریخی شده است

اما .  و محترمدر این جامعھ ، ھنوز ھم سنت ھای رومی. "، اما اغلب از آن بی ربط بود گذشتھ با سفر بھ منطقھ از خاطرات

این سنت وجود داشتھ است تنھا در صورت مسیحی نبوده است زندگی تجربھ ، و جان سالم بھ در فقط بھ عنوان خاطرات 

. "خوب است  

تمدن پس از قرن ھا پس از فاجعھ ، کھ منجر بھ کاھش در اروپا و امپراتوری روم ، بھ ارث رسیده از دوران 

ن مسیحی بیشتر رایج است ، تمرین ھای مذھبی و انرژی حیاتی از تشکل ھای اجنبی باستان ، و تمام عناصری از دکتری

etnoplemennyhشروع بھ شکل چشم انداز فرھنگی جدیدی از تمدن جدید مسیحی اروپا .  

ویژگی متمایز دیگری نیز در . این کامال متفاوت است ، با خصوصیات خاص خود را و فرھنگ و تمدن سیستم

وپای غربی سیستم فرھنگی و تمدن شکل گیری سھ مدل باند از جھان ، کھ در آن ستون فقرات بین قرون وسطی در ار

سھ جانبھ این بخش از جھان با آزادی طبیعی ، در واقع انسان . قطبھای خدا و شیطان ، خوب و بد اندازه طبیعی ، انسانی بود

 این سیستم ، تحریک sotsiokultureیا در تاریخ و ، تا حد زیادی مشخص در ھر دو جھت و میزان تسریع فرایندھای پو

.توسعھ متعاقب آن از بمب مجھز مردی از دنیای مادی  

ظلمت " و"نور ("  خالص در زمان آکویناس ، جھان کاتولیک تقسیم در دو ، عدم Augustinianبعد از فراق با "

قھ گودال پر از غیر طبیعی برای مدت زمان زندگی ناحیھ کوھستانی میان خارج از جھان مادی و گیالس منط:  و سدیم --") 

مانند ... کاتولیک بود"... عالوه بر این ، . می کردند با قوانین خاص خود را ، ولو تحت قدرت خدا ، محدوده طبیعی است

ر عمل بھ موافقت نامھ بین روح و ماده ، در نتیجھ اعالم روح استبداد در تئوری ، اما این موضوع فرصتی برای استفاده د

".او داده شد ، لغو تمام حقوق خود را  

 ، Augustinianدر طول قرون وسطی در اروپا ، تا بھ روند دشوار و گاھی اوقات دردناک فراق را با روح 

بنابراین ، حتی زمانی کھ پیر در نظر گرفتن اصول عقاید .  محتوای متعالی مطلق استinopolozhennogoمتنوع در الھی 

Abelard در نتیجھ ". عدم وجود ھر گونھ احساسی از واقعیت قابل توجھی از ایده آل"سھ گانگی الھی قابل توجھی از  از

مراحل بازگشت این عقیده کھ ھر نوآوری . آرمان ارزش ھای آسمانی ، تا آن را بھ زمین پایین آورده شدند"این فرایند ، 

دنبال .  پیشرفت ھای تکنولوژیکی بیشتر با گناه شناسایی نیستنوآوری ،. ممنوع می باشد و بھ عنوان شیطان توسط الھام

.لذت پیروزی و زیبایی از بھشت اکنون می توانید بر روی زمین اجرا شود  

در اواخر قرون وسطی بھ تدریج در حال تغییر دادن صالحیت این دادگاه ھا از دید متافیزیکی ، مسائل مربوط بھ 

دیریت ، تصمیم خود را در حال حاضر تنھا در او بستگی دارد ، و از افکار و این منطقھ شروع بھ حرکت بھ حقوق م

توجھ داشتھ باشید کھ منطق از این و نھ طوالنی ، اغلب در .  نیستsverhestestestvennyhاقدامات برخی از نیروھای 

دانشگاه ھا ، ھمراه با تمایل  بیش از واقع گرایانھ ، رشد شھری و ایجاد nominalistsقالب فرآیند نھفتھ سقوط پیروزی 

دوران : "این پروسھ عمال در اروپا در سال جدید بھ اتمام تایمز . بیشتر تلفظ از ذھن اروپایی را بھ روش تحلیلی و نامحدود

 ھمیشھ و ھمھ جا ، یعنی ای --مرد . تشخیص داده شود کھ انسان مقیاس و مرکز یکی دیگر... ما تماس بگیرید زمان جدید

.»mutceibus ، درست است کھ شما می توانید تصور کنید ، این objectifiedزمینھ ھر گونھ است کھ   
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 بنابراین refleksirovatاما اگر در مرکز کھکشان خود انسان است ، او می تواند حوزه ھای مختلف زندگی ، 

 sanctifyingھای فرھنگی از ابتدای تغییر دادن آن بھ شیوه ای عقالنی ، تدریج کمتر و کمتر با توجھ بھ اجتماعی و سنت 

از دست دادن سنت ھای مقدس خود را از اجتماعی و پژوھش ھای فرھنگی بیشتر در معرض تغییر و افراد . مقدس است

.waived درجھ آزادی در انتخاب می توانند آنچھ را از گذشتھ گرفتھ شده باشد ، ولی از آنچھ می تواند acquiresدرون آن   

ول عقالنی از جھان آمدند تا سطح زندگی در دوره ی رنسانس و اصالحات ، اما حضور رسمی و انطباق با اص

شده اند وجود دارد حفظ کرده و در عمل اجرا شده اند ، . سازمانی خود بود در حال حاضر را در عصر پست مدرن است

کال ساده تر از سازمانھا و از  اصل از تکامل اشobscheevolyutsionny: بیان شده در منطقھ غرب اصول فرھنگی 

زندگی خود را بھ اشکال پیچیده تر و اصل اختصاص بیشتر و بیشتر خود مختار و خود موجودیت کافی از طبیعی و سپس 

تجزیھ و تحلیل نشان ھویت غرب را در حرکت ثابت ، در ھر دو بھ "نویمان ، گفتھ است کھ . E. چھار چوب اجتماعی است

رھایی انسان از طبیعت و آگاھی از ضمیر : ما با پیشرفت مداوم در مسیر تعریف شده در ابتدا جلو و عقب مانده ، ا

."ناخودآگاه  

این بروز رسانی از این فرآیندھا و اصول ، بھ حمایت از توسط ظھور بعد از ملت دولت و نظام سرمایھ داری 

مدرنیتھ است .  نوسازی تحوالت در جھان استarealمنبع تولید ، ساختھ شده تا بھ اروپا ، و سپس تمام یورو آتالنتیک تمدن 

نھ دیگر ، فرم ھای سنتی تر از جامعھ می تواند "بھ تدریج بیرون آمدن از اروپا ، در سراسر جھان گسترش عمدتا بھ دلیل 

این سوال باید پاسخ مستقیم بھ ... آیا پدیده ای منحصرا غربی در شرایط زندگی... آن را مقاومت در برابر مدرنیتھ نیست

 مثبت باشد

س از در نظر گرفتھ مھم ترین ابعاد نظری و فرھنگی ، از این روند ، ما بھ نوبھ خود در حال حاضر بھ فھم 

. مدرنیتھ ، اوج ، نقطھ بیان حداکثر از ھمھ الگوی ترقی خواه فرھنگی و تمدن بود. تاریخی و تجربی از پدیده ھای مدرن

دن بھ سکوالر بھ طور فزاینده از مطالب ، در سراسر دوران مدرنیتھ مشخص اروپامحوری از ایدئولوژی پیشرفت ، تبدیل ش

روند تاریخی ، فرض جنبش اقوام مختلف ، در پلھ ھای صعودی را بھ عقلگرایی ، سکوالریسم ، 

ekonomikotsentrizmu . رابرتNisbet و سیاسی  ، بھ صورت انبوه را تعیین می مشاھدات از کالسیک فکر اجتماعی

در حال پیشرفت است اعالم کرد کھ بھ طور کلی مفھوم کالسیک می تواند بھ عنوان ایده آزادسازی تدریجی بشریت می شود 

با رویکرد مراحل توسط تکامل است بھ . از ترس و نادانی بازدید ، در امتداد مسیر ھرگز بھ سطوح باالتری از تمدن

 در مدت زمان طوالنی تا آخرین دھھ قرن گذشتھ positivists، مارکسیستھا و  neoevolyutsionistyفرزندی قبول شده ، 

.، غالب ، و در فرم غیر مستقیم ، و در حال حاضر کامال متداول در غرب ، تا حد زیادی حفظ روح اروپامحوری و علم  

جتماعی ، علوم در نظر گرفتن عناصر فرایند مدرنیزاسیون است کھ مناسب را در زمینھ چھارچوبی از تاریخ ا

 ، برتری واقعی تمدن غرب بر بقیھ جھان غالب XXتا قبل از نیمھ دوم قرن . سیاسی و اقتصاد ، ما بھ نکات زیر توجھ کنید

بھ عنوان یک آلترناتیو ، غرب از مسیر توسعھ برای بیشتر از قرن گذشتھ ، طرفداری پروژه . آن بود ، اگر مطلق نیست

.تالش برای رسیدن بھ شاخص ھای اقتصادی کمی از کشورھای پیشرو مدرنیتھسوسیالیستی است ، نومیدانھ   

 در کشورھای مختلف در سراسر جھان ، بھ XXگزینھ ھای مدرنیزاسیون سوسیالیستی با تجربھ در طول قرن 

 socioculturalویژه در شوروی سابق بودند انطباقی عمدتا پاسخ بھ غیر جوامع غربی ، شتاب رادیکال پویایی تاریخی و 

این اتفاقی است کھ در خارج از این منطقھ بھ طور عمده گزینھ سوسیالیستی تلقی . در داخل محدوده مدرنیتھ برقرار شود

بھ طور طبیعی ، یکسان بھ .  از غیر جوامع غربیcollectivistمدرنیزاسیون بود ، چون او در ادامھ در راستای ذھنیت 

ستی ارتقاء داده شده بود نھ برای برخی غیر کشورھای اروپایی ھستند ، کافی برای درخواست تجدید نظر از نسخھ سوسیالی



 10

در آسیا " اژدھا"و " ببر"ارائھ فرآیندھای مدرنیزاسیون در ژاپن و برخی کشورھای آسیای جنوب شرقی ، مرسوم بھ عنوان 

.می گویند  

ر گرفتھ و موقعیت از نویسندگان  در نظLunacharskiiده سال پس از شروع آزمایش سوسیالیستی در روسیھ 

اروپایی ، فیلسوفان ، سیاستمداران و ارزیابی امکان را بھ دخالت در الگوی ترقی خواه از غیر جوامع غربی ، با استفاده از 

آنھا باور داشتند کھ خود بخود جذب آسیا را از اروپا بھ دنبال قرض گرفتن مواد ، . انواع مختلف مدرنیزاسیون سوسیالیستی

فعالیت ھای بدنی را بھ آتش است ، اما عمال غیر ممکن برای دستیابی بھ انتقال مکانیکی نظام سرمایھ داری را در آسیا ، 

آسیا در این مرحلھ از توسعھ خود را درک نمی تواند از اروپا ، این میل بھ پیشرفت در . غیر اروپایی بھ طور کلی ، خاک

 از طریق تصویب نظام سرمایھ داری ، بازار آزاد ، مقدمھ ای از دمکراسی حوزه ھای زندگی مادی بھ طور مستقیم ،

 ، کھ می تواند انجیل جدید Bolshevismاما غیر مستقیم نفوذ اروپا در آسیا و احتماال از طریق . سیاسی و حقوق بشر است

اھد بود کھ بر اساس ایدئولوژیک او خو: "برای توسعھ منطقھ آسیا بھ خود را در این بخش و را تولد تازه یافتھ می شود 

. اما موفقیت و تعالیم و جنبشھای خود را در غرب محدود خواھد شد. بازیابی در آسیا ، یعنی اکثریت قریب بھ اتفاق انسان ھا

".شما خودتان تملق گفتن   

ایی کھ او چگونھ سوسیالیسم گرایی نزدیک آسیا ، تا کنون بھ عنوان فردگرا یورو در تمدن اقیانوس اطلس ، ج

امروز ، با توجھ بھ فرایند مدرنیزاسیون در نگاه بھ گذشتھ تاریخی ، از آن مشخص شد .  کوچک استvanishinglyشانس 

مشکل دقیقا نھفتھ در این واقعیت است کھ این . در حال حاضر وجود دارد و توسعھ در بسیاری از فرھنگ ھا و تمدن"کھ 

مواره در پیدا کردن نقاط تقاطع میان آنھا ، ھمچنان بھ تحول ، ایجاد نسخھ ھای جدید تمدن ھا با اجزای مشابھ بسیاری ، و ھ

ھمھ این کمک بھ تنوع و . از جنبھ ھای مختلف نوگرایی ، ھر یک از ارائھ برنامھ ھای خود را توسعھ فرھنگی است

بھ جلو توسط بخش ھای مختلف گوناگونی رویکرد بھ درک درستی از مدرنیزم و بھ ارزیابی از برنامھ ھای فرھنگی ، 

.جوامع مدرن قرار داده است  

جایگزین پیش نویس دوم ، با این حال ، فراگیر نشده است ، پروژه مدرنیزاسیون را از طریق انقالب محافظھ کار 

ازی شده است تا توجھ داشتھ باشید کھ استفاده از مدل نوس. بود ، فاشیسم در ایتالیا و سوسیالیسم ملی در آلمان را مشاھده کنید

 برای احیای امپراتوری stroveو آلمان ، در سراسر قرون وسطی . حد زیادی بھ دلیل داشتن سرنوشت مشابھ تاریخی است

 جمھوری ، با معیارھای تاریخی خیلی دیر بھ -روم ، و ایتالیا ، جایی کھ در قرن سیزدھم ، تجارت در شھرستان رونق 

. مکان کردالگوی شکل گیری دولتھای ملی نقل  

واقعیت است کھ شھرستان تجاری شھرستان از جمھوری ھا و فرم ھای امپریالیستی از ایالتی ، بھ میزان کمتری 

نتیجھ این کاھش فرآیندھای . socioculturalنسبت بھ دولت ھای ملی ، کمک بھ سرعت بخشیدن بھ شدت پویایی تاریخی و 

 از 70د دولت ، آلمان و ایتالیا موفق شدند برای حل این مشکل فقط در سال دینامیکی نازل شده است تاخیر در فرایند اتحا

.تا حد زیادی بھ دلیل این شکل گیری از اساطیر ملی در این کشورھا شکل گرفتھ تا مھاجم. قرن نوزدھم  

 مغلوب بھ تجزیھ و تحلیل فرآیندھای مدرنیزاسیون ، ما باید بھ یاد داشتھ باشید کھ آنھا نمایندگی سنتز مترقی و

 مشخص شده توسط diachronicپویایی ، پیشرفت و پس رفت ، اگر چھ زمانی کھ در چھار چوب بھ اندازه کافی طوالنی 

بھ عنوان مثال از پاسخ منفی انطباقی بھ چالش یورو در تمدن اقیانوس اطلس می تواند در نظر . شروع بھ جلو در نظر گرفتھ

 ، از جملھ ، باالتر از ھمھ ، تجربھ آلمان نازی و تا حدی استالین اتحاد XXر قرن گرفتھ از تجربھ رژیمھای توتالیتر د

در داخل این اجتماعی پروژه ھای فرھنگی و دست آوردھای تکنولوژیک نو ، در حالی کھ انکار شکل . جماھیر شوروی

رژیمھای تمامیت خواه قرن . دی استدموکراتیک از سازمانھا و جامعھ ، حقوق بشر ، قوانین شدید ترین از پتانسیل خالق فر

XXحفظ پوستھ بیرونی از جامعھ مدرن ، ترک آن ضروری است ، بنیادھای ھستی شناختی .  
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 ، مشکالت در ارتباط با شکل گیری بنیادھای سیاسی Akhiezerدر این راستا ، جالب است و موقعیت آن را از ع 

آن را بھ کشور ھای موج دوم و مدرنیزاسیون . رسی کرده استجامعھ مدرن ، چالش ھا و مشکالت ناشی در این راه بر

. آلمان قرن گذشتھ بھ آن تعلق دارد ، تا بھ پشت سر نظر سیاسی و اقتصادی بیشتر کشورھای در حال توسعھ عقب مانده

. استآلمانی سوسیالیست ھای ملی سعی در تطبیق تکنولوژی جامعھ باز بھ اھداف مدرن توتالیتر ، جامعھ بستھ شده 

در این . سوسیالیسم ملی در آلمان واکنش بھ افزایش اجتماعی داخلی ، بحران ھای فرھنگی ، و شکست سیاست خارجی بود

مورد ، بلکھ استفاده از قدرت و مدرنیزاسیون در زمینھ کاربردی ، استفاده از دست آوردھای خود را در تکنولوژی ، ساخت 

.استو ساز نظامی ، و بخشی دیگر در اقتصاد   

رژیمھای توتالیتر ، بھ دنبال تطبیق برخی از این تحوالت را برای بازسازی کھنھ ، جامعھ بستھ ، ایدئولوژی است 

کھ ترکیبی از عقالنیت و بی خردی ، با تکیھ بر علم و در زمان مشابھ ، بر اساس افسانھ کھنھ ترین از آگاھی اجتماعی 

می شود کھ ... آلمانی ھا بھ درخواست متعھد بھ" توماس مان گفتھ است کھ  ، ادبیات کالسیک آلمان ،1923حتی در . است

.معادل بھ درخواست او را بھ ارتکاب خشونت علیھ طبیعت است... مردم اروپا بھ نام آزادی ، این امر می تواند  

 است و جدایی  وضعیت تغییر بنیادین ، آلمان ، پایین ، آغاز از بخش غربی آن ، تبدیل شدهXXدر نیمھ دوم قرن 

بسنده بودن آن راه دشوار در حال حاضر . ناپذیر ، پس از آن ، یکی از عناصر کلیدی طرح ھای اروپایی مدرن می باشد

انجام شده و یا ھمچنان در آن مسیر و برخی کشورھای دیگر از قاره اروپا ، از جملھ ایتالیا و اسپانیا و بعد از آن لھستان ، 

ما بھ چھار چوب تاریخی از فرایندھای مدرنیزاسیون در . ی سوسیالیستی سابق حرکت می کندمجارستان و دیگر کشورھا

این کشور اروپایی درخواست تجدید نظر ، نھ تنھا بھ منظور تأکید بر تنوع آنھا در مقیاس داخلی ، بلکھ ھمچنین تأکید بر 

. را از سرنوشت تاریخی مردم مختلف از گذشتھ تاریخی خودdeterminacyوعده   

مشخص ، نھ تنھا قادر بھ " جھان سوم"بقیھ مردم ، اغلب در سال پس از جنگ جھانی دوم بھ عنوان یک کشور 

وضعیت تغییر . ارائھ ھیچ طرح جایگزینی معنی دار است ، بلکھ گزینھ ھای قوی توسعھ محلی برای غیر کشورھای غربی

 ، رقابتی گزینھ برای تولید مثل مدرنیتھ در خارج از تمدن  ، زمانی کھ موفق شدند وجود داردXXکرد در نیمھ دوم قرن 

تفسیر او از مدرنیزاسیون ھستند پویا ، اقتصادی و اجتماعی موفق کشورھای آسیایی ، کشورھای متعلق بھ تمدن . غربی

با توجھ ). قرآنیممنوعیت بھره وام ھا در سنت (اسالمی ، در تالش برای استفاده از فعالیت ھای اقتصادی از نھادھای دینی 

 بین منحصر بھ فرد از غرب و آنچھ کھ وی مانند یک مدل برای سایر نقاط --تناقض " ، S .Eisenstadtبھ نقطھ مشاھده ، 

جھان بود ، اما از سوی دیگر ، پویایی خاص از تمدن ھای دیگر ، این واضح بود در زمان مارکس و وبر ندارد ، بھ عنوان 

اما آن تبدیل شده است خیلی بیشتر آشکار در . نیزاسیون در خارج از اروپا شد در مراحل اولیھگسترش سرمایھ داری و مدر

.مراحل بعد از نوسازی پس از جنگ جھانی دوم  

این تناقض پیدا کرد بیان نابرابری مشھود در رک بین رشتھ ھای مختلف در طراحی و توسعھ تمدن از دنیای مادی 

 توسعھ نظریھ نظام جھانی ، توضیح درجھ ای از نابرابری بین I .Wallerstein. ، در حوزه زندگی اقتصادی است

روند تشکیل یک نظام جھانی روابط اقتصادی و سیاسی را بر اساس توسعھ . و جھان سوم) دولت مدرن(کشورھای اول 

ری نشان میدھد وجود ھستھ اقتصاد جھانی سرمایھ دا. اقتصاد جھانی سرمایھ داری ، از آن زمان ، حداقل ، از قرن شانزدھم

 نیمھ حاشیھ ، حاشیھ و خارج از عرصھ

بریتانیا ، ھلند ، فرانسھ و بعدا عضو شده در شمال این کشور ، غرب اروپا :  صفات I .Wallersteinایاالت ھستھ 

پا ، در آمریکا ، واقع در جنوب ارو. آن را در این جوامع ، اشکال مدرن از کسب و کار ، انقالب صنعتی است. است

بخشی از سرزمین ھای آسیایی و آفریقایی متعلق بھ امور خارجھ ، بھ . سراسر مدیترانھ ، را تبدیل بھ نیمھ حاشیھ از ھستھ

فرآیندھای استعمار و فعالیت ھای شرکت . عنوان آنھا عمال انجام روابط تجاری با کشورھای ھستھ تحت تأثیر قرار ندارد
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 استدالل میکند کھ کشور I .Wallerstein. ا را بھ زندگی اقتصادی جھانی در تالش اندھای عمده کشورھای آسیا و آفریق

مسلط در جھان در حال دانھ سیستم قادر بھ کنترل فرآیند تجارت جھانی ، جھانی اول کشور را فرصتی برای بھره برداری 

.از منابع کشورھای جھان سوم  

تمدن غرب است دوره مدرنیتھ شده است بھ طور . در زیر استیکی از جنبھ ھای اساسی از فرایند است ، ظاھرا 

فزاینده در سطح افقی در حال توسعھ ، بھ طور فزاینده خود را ترک کوچک شدن ، عمودی ابعاد است کھ تجلی ، بھ ویژه ، 

ز جھت کمتر ا. (subsystemsدر تبدیل و غنی سازی ، محتوای مسیحی سکوالر در تکوین سیستم ھای معنایی و فرھنگ 

بدون فرھنگ ھا و تمدن غربی را .)  ثروت-- تحت جھت افقی - sacralعمودی ، ما درک می کنیم ارزش ابعاد متعالی 

برای مدت زمان طوالنی می تواند بھ تماس ، از غرب تا حد زیادی بھ دلیل سلطھ از اندازه گیری ھای عمودی افقی در باال 

 بھ توسط پایان قرن گذشتھ پدیدار شده است کھ سعی اجتماعی بھ سرعت ،  از آن شروعcontoursپاسخ ، . پاسخ ندارد

پویایی فرھنگی ، کھ شامل اشکال زندگی اقتصادی ، سازمان ھای اجتماعی ، فناوری ، و غیره ، در حالی کھ حفظ ابعاد 

.جزء ) عمدتا دینی(عمودی استراتژی زندگی ، معنوی آن   

دولت مدرن ، بدون از دست دادن ، " سازگاری و رسیدن بھ" تمایل بھ civilizingالزم بھ ذکر است کھ در فرایند 

در مورد اجرای عملی این پروژه حمل و نقلی است . یا دست کم نھ دگرگونی ریشھ ای ھویت سنتی تمدن ، مشکل ساز است

م جھت نمی تواند بھ طور کھ بھ دست ، کھ معموال در ھزینھ ھای نیروھای تنش شدید در جامعھ و دولت ، دریافت چند سیست

 آگاھی جمعی ، و نھ تنھا در روسیھ ، mifologizmھمچنان امروز و خوی بچگانھ . موثر عمل در ھر یک از این ھواپیما

ھمچنان بھ امکان دستیابی بھ طیف وسیعی از مزایای تمدن و استاندارد زندگی توجھ کند ، در حالی کھ فدا کردن ھیچ چیزی 

اعراب و مسلمان اندیشمند دینی سید قطب ، کھ بھ توصیف جامعھ آرمانی اسالم ، : عنوان مثال ، گفت بھ . معنی دار نیست

 اعتقادات مذھبی --در روح ، ایدئولوژی "تمدن است ، اما ) غربی سازگار باشد(کھ در زندگی مادی خود را با سطح مدرن 

 در -- جھان ، از ویژگیھای خاص آن ، حقوق و مسئولیت ھا ، عقاید درباره زندگی ، اھداف وجود انسان ، جایگاه انسان در

.بر اساس صرفھ جو بود  

. بدین ترتیب ، فرایند مدرنیزاسیون قرار دارند در نظر گرفتھ بھ عنوان یک قاعده ، در سھ معنی متفاوت است

وقت گرفتن بھ باال نوسازی ، ھمانطور کھ توسعھ داخلی از کشورھای غرب اروپا و شمال امریکا ، با اشاره بھ جدید اروپا 

کھ از سوی کشور ھایی کھ بھ کشورھای گروه اول تعلق ندارد ، اما می خواھم کھ بھ عقب ، و فرآیندھای نوآوری معاصر 

.است کھ برای کشورھای متعلق بھ تمدن غرب مشخصھ ھستند  

 سھ قرن گذشتھ ، ھرچند با جنبش ما بیشتر عالقھ دارند در فرآیندھا ، ترکیب شده و در گروه دوم ، از روسیھ در

این بھ این معنا نیست کھ در خارج از حوزه توجھ ما بھ چھره ھای مختلف . پسرونده ، انجام پروژه ھای نوسازی آن است

مدرنیزاسیون ، مدرنیزاسیون از سیستم فقط در چھار چوب گسترده ای از درک ممکن از شاخھ ھای جداگانھ ای از 

تلف پایبندی بھ دامنھ نسبتا گسترده ای از مشاھدات را بھ عنوان تعریف چارچوب زمانی و نویسندگان مخ. نوسازی

و محلی ) با مراحل(مدرنیزاسیون ، و ھمچنین بنیاد ھستی شناختی آن ، است کھ بھ وضوح در اکثر تفاوت میان تجلی جھانی 

.روش) تمدن(  

 ، مدلی از universalism بھ سنت مسیحی در چارچوب تئوری ھای مدرنیزاسیون کالسیک ، آشنایی بازگشت

فرایند مدرنیزاسیون در روح تاریخ گرایی جھانی توسعھ یافتھ ، مشترک بھ ھمھ مردم و توسعھ تمدن ھا در مناطق محلی 

تغییر ھویت فرھنگی بھ عنوان یک نتیجھ اجتناب ناپذیر تحوالت اجتماعی و فرھنگی ، شاخص بھ اصطالح . است

 باید توسط یکسان ، بیشتر یا کمتر موفق socioculturalتنوع از واقعیت ھای تاریخی و . شاھده شدرادیکالیسم آنھا م

سارتر ، بیان غالب در . J.-P از قرن گذشتھ ، 50در سال . اجتماعی قالب غربی ، گفتمان ھای فرھنگی جایگزین شده است
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ی تواند در پایھ آن می شود تنھا بر اساس آینده تعدد از ارزشھای داستان م"گزارش محیط زیست روشنفکری ، نوشت کھ 

وظیفھ تاریخی ما در مرکز چند ظرفیتی از جھان است بھ لحظھ ای کھ عجلھ سابقھ خواھد بود تنھا ... خود را تحکیم می شود

. "یک معنی ، ھنگامی کھ تمایل بھ آن در افراد خاص انجام آن با ھم حل داشتھ باشد  

ھمھ در " قرن گذشتھ ، ویلیام مور ، توصیف پویایی غیر جوامع غربی ، نوشت کھ  از70در حال حاضر در سال 

 این است کھ انطباق با اصول عقالنی --یک جھت روند ، با وجود اختالف در امتیازات ، مرزھا و موانع ، بھ روز رسانی 

-مدرنیزاسیون چرا .  رشد ھمگراییچنین فرایند عقالنی منجر بھ. و سازمان ھای اجتماعی و اجتماعی فعالیت ھای فرھنگی

". مسیر ھمگرایی کشورھای مختلف تاریخی با سرنوشت در یک جامعھ جھانی پست -  

در چارچوب تمدن مدرن غربی را بھ عنوان ایده آل وجود فرد در نظر گرفتھ شده است کھ بھ دنبال فردگرا با خدا 

انسان بدون جھان غرب می . سکوالر بھ رقابت بپردازندخالق است ، کھ باعث ایجاد یک نگرش محتاط در مناطق کمتر 

". از تمدن غرب خود راhypertrophiedمختصر و فرم "تواند بھ عنوان ارتقا   

Unifying رویکرد بھ مدرنیزاسیون از غیر جوامع غربی دارای دو جنبھ است واکنش در خارج از محدوده سنتی 

 ، سنت مذھبی socioculturalھای ملی نخبگان بھ نفی کل خود را قطعی  تالش vesternizatsionnyhبھ مدرنیتھ ، متمم 

منشاء دینی و فکری توسعھ در مفھوم کامال غربی است غیر قابل قبول برای غیر : "... ، مفھوم مکان در جھان خدا و انسان 

ا از آزادی ، تمدن ، عقالنیت ، در آینده نخواھد بود در نتیجھ تسلط یکی از تمدن غرب ، با درک خود ر. اروپایی فرھنگ ھا

و غیره ، و بھ جھان از ارائھ بسیاری از تمدن ھا ، کمک بھ توسعھ دانش ، ھویت خود را ، و اعمال برای ایجاد بیشتر 

.انسانی ، اقتصادی ، اجتماعی و قابل دوام جامعھ فقط   

ای مدرنیتھ بیتی خود را بھ احتمال  آینده فرھنگ ھا و تمدن ھای مختلف ، کھ ھر کدام ادعразноцветьеپیشنھاد 

عمومی مدرن ، منجر بھ ناتوانی در منزوی ساختن و تعمیر ھمھ جانبھ خود ، " ابعاد"زیاد ، اما این امور حاکی از برخی از 

unifyingدر بادیھ نشین شتر با تلفن ھمراه ماھواره ای یا بیشتر کھ اثبات تمدن مدرنیتھ بھ این منطقھ از جھان.  تصویری 

زن در برقع ، محروم از حق رای یکسان ، بھ عنوان ، در واقع ، اغلب آنھا را محروم و مرد رانندگی . گسترش نمی باشد

.غرب ماشین ، نشانی از موفقیت و مدرنیزاسیون معنا نیست  

 در. جزییات مربوط بھ نشان دادن زندگی روزمره تنھا شبیھ سازی فرایند مدرنیزاسیون ، و نھ چیزی بیشتر 

حرکت در جھت مدرنیزاسیون در مقدار ممکن است تغییرات سازمانی ، منعکس کننده مکمل توسط رادیکال تغییر ذھنیت 

ما باور داریم کھ علیرغم مخالفت و حتی مقاومت در برابر بی درنگ بھ مدرنیزاسیون در مناطق مختلف از عدم . فوق بدوی

بستھ ھای از مدرنیزاسیون از تحوالت را ندارند ، و یکی نمی تواند پشت جھان غرب می تواند تعداد مورد نیاز برای ھمھ ی 

ھمانطور کھ در میان اصالحات اقتصادی ، پدر لھستانی معجزه .  از کثرت و تجدد در حال ظھورeuphemismآن مخفی 

ستفاده از روش اما این بھ این معنا نیست کھ ا. ھر کشوری ، با نقطھ نظر واقعا خاص : "L .Balcerowiczاقتصادی 

چینی ھا و روس ھا ، البتھ ، از یکدیگر . موفقیت آمیز برای درمان یک بیماری خاص کھ اقتصاد گرفتار آن وجود دارد

.متفاوت است ، اما اگر آنھا مریض ، مانند سل ، آنھا باید تحت درمان بھ طور مساوی  

ماعی و فرایندھای فرھنگی کھ در سال اجت. این بستھ ھای ضروری در نوسازی تحوالت مورد بحث در جزئیات

 کھ گسترش XXموفق ترین ھای اقتصادی ، زمینھ اجتماعی ، سیاسی و ژئوپولیتیک ایاالت متعلق بھ تمدن غرب ، در قرن 

در سطح اجتماعی سازمان فرھنگی از جامعھ ، این فرایندھا بھ شکل جنبش ھا از صنعت گرایی تجلی بھ بعد . جھانی است

ه ھای اقتصادی ، در سیاست بھ عنوان یک جنبش از رژیم ھای استبدادی بھ دموکراتیک ، حقوقی بھ عنوان صنعتی در حوز

: این بھ تغییرات در حوزه اجتماعی بھ دانش قابل توجھ و چشم انداز مطابقت : "گفت . یک گذار از سنتی بھ حق قانونی

 بھ فھم monistic از --ر جھان نظم سکوالر ، و در فلسفھ تغییر مکان در حوزھی مذھبی قابل توجھ است از مقدس بھ اعتبا
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 از عین گرایی فلسفھ مادی بھ -- ؛ در علم polistilistike بھ stylistic از میل بھ وحدت --پلورالیستی از جھان ، در ھنر 

.عکسبرداری با یکدیگر ، اجتماعی کلی فرھنگی روند مدرن سازی نامیده می شود. anthropicاصل   

از نقطھ نظر ما را از مشاھده . خصوصیات از فرایند مدرنیزاسیون ، بھ نظر ما ، شایستھ توجھ جدی و اساسیاین 

در .  استXX، فرآیندھای مدرنیزاسیون پوشش تمام زمانھا اروپایی مدرن ، کھ در حدود سھ قرن ھا ، نھ تنھا در طول قرن 

با توجھ .  باید بھ نیمھ دوم قرن گذشتھ اعمال شودpostindustrial chronologicallyجنبش عرصھی اقتصادی بھ جامعھ 

بھ جنبھ ھای سیاسی جامعھ فرایند جایگزین رژیمھای دیکتاتوری بھ جای دموکراسی در اروپا در ھمان دوران انجام گرفت ، 

الیا ، اتحاد جماھیر  بھ پایین ، بھ عنوان آن بود ، بھ خصوص در آلمان ، اسپانیا ، ایتalternatedبا حرکت در زمان ھای 

این روند ادامھ دارد ، امروز ، ھمانگونھ کھ انقالبھای دموکراتیک در شرق اروپا و ایاالت . XXشوروی در نیمھ اول قرن 

در حوزه حقوقی جامعھ از .  از قرن گذشتھies نشان داد - 90 - 80متحده از جایگاه اتحاد جماھیر شوروی سابق در نوبت 

قانونی است حتی بیش از دور سابقھ تاریخی ، در وھلھ اول ، استفاده از کشورھای اروپایی ، قانون جنبش متعارف بھ حق 

.روم ، در ویژگی ھای اساسی آن است کھ در دوران امپراطوری روم تحول زیادی یافتھ است  

د بھ شرح زیر عطف بھ زمینھ ھای اجتماعی بھ دانش قابل توجھ و چشم انداز ، من می خواھم بھ یاد داشتھ باشی

روند ھتک حرمت از جھان ، انتقال بھ یک نظم جھانی سکوالر نیز توجیھ از ھمان سن تا دوران مدرن ، بھ تدریج بھ . است

دست آوردن قدرت ، کلیت ، و در نتیجھ معتقد بھ فلسفھ عقالنی تر و اجتماعی و فرھنگی ، کثرت در حوزه زندگی عمومی 

.است  

بسیاری از مشکالت تمدن نوگرایی و مدرنیزاسیون فرایند توسط دانشمندان غربی ، شامل بنابراین ، ما بھ نوعی ، 

.تعریف و مطالب مربوطھ می باشند  

گیدنز جامعھ مدرن ، با قرار دادن تأکید بر تعدد تظاھرات رسمی و سازمانی خود را ، کھ . Aمدل او ارائھ می دھد 

تعریف شده بھ عنوان یک سیستم از روابط 'اول صنعتی است ، گیدنز محور . در چھار محور سازمانی گنجانده شده است

موسسھ دوم محور سرمایھ داری . اجتماعی بر اساس استفاده بزرگ مقیاس از انرژی و فن آوری در فرایند تولید می باشد

محور سوم از . ر استمدرن ، دیده بھ عنوان یک سیستم تولید مبتنی بر کاال در بازار رقابتی ، تولید و نوع خاصی از کا

جامعھ مدرن شده توسط روابط عمومی موسسھ نظارت ، کھ بر اساس افزایش ، در مقایسھ با دوره ملوک الطوایفی ، نھادینھ 

سیستم اداری جامعھ مدرن را باید در شرایط کنترل در نظر گرفتھ شود ، بدست آمده از .  دولت استcomplicatingشدن ، 

بعد چھارم شامل اشکال نھادی از کنترل بیش از انحصار دولت مدرن با استفاده از . ه از اطالعاتطریق جمع آوری و استفاد

.خشونت در داخل مرزھای ملی خود را  

A . ملت دولت و نظام تولید : گیدنز ، با توجھ بھ اصول سازمانی و سازماندھی مدرن ، نشان میدھد کھ دو عامل

شباھت ھا در ادوار مختلف تاریخی .  بھ صفحھ ویژگی ھای خاص از تاریخ اروپاشجره شناسی آنھا بازگشت. سرمایھ داری

دستھ گسترش آنھا در سرتاسر جھان تا حد زیادی بھ دلیل محل قدرت تولید شده توسط آنھا را . و بستر فرھنگی ھستند ناچیز

شده ، در حالی کھ انزوای کامل خیر دیگر ، فرم ھای سنتی تر از جامعھ می تواند آن را مقاومت در برابر ن: "گرفت 

 توسط این دو fosteredآیا مدرنیتھ را پدیده ای منحصرا غربی از نظر سبک زندگی ، . نگھداری از روندھای جھانی است

.قدرت بزرگ تحول؟ پاسخ مستقیم بھ این سوال باید بلھ  

تعدادی از گفتمان ھای علمی و با این حال ، تضعیف قابل توجھی از اروپامحوری و حتی کامل خود را از اخراج 

، بھ " چند مدرن"بدین ترتیب بھ وجود آمد مفھوم . فلسفی را کمک بھ جمع بندی ایده ھای خاصی در مورد مدرنیزاسیون

کاربرد مدل ھای مختلف . S .Eisenstadtعنوان ، بھ ویژه ، می گوید جامعھ شناس مشھور و نظریھ مدرنیزاسیون 

.بیش از حد ، توانایی ھای ، گزینھ ھای برای توسعھ ھای آینده استمدرنیزاسیون منبع خالقیت   
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 این تمدن ، --با توجھ بھ نقطھ نظر خود را ، مدرن . Pellikaniدر نظر او از مشخصات بارز مدرنیتھ می دھد ال 

، فرھنگ  ، حق رای ، نھادینھ شدن تغییرات اجتماعی ، انطباق با اصول عقالنی subsystemsکھ شامل خودمختاری 

.سکوالر ، حاکمیت قانون ، حقوق جھانشمول شھروندان  

D .مدرنیزاسیون است در . برگر ارائھ تعریف خود را از اصول اساسی است کھ پی ریزی نظریھ مدرنیزاسیون

 ، فرایندھای نوسازی ، برای unfoldingدرجھ اول درونی برای رسیدن بھ جامعھ ای کھ در آن فرآیندھای مدرنیزاسیون 

مونھ بخش ھای مختلف اجتماعی و حوزه ھای فرھنگی مختلف تکمیلی ، بھ صورتی کھ ، از یکدیگر حمایت کنند ، ن

کشورھای پیشرو را در فرایند مدرنیزاسیون ، کسانی کھ بھ مانع نیست در مراحل قبل ؛ فرآیندھای مدرنیزاسیون را جھت 

ن اینجا اختصاص تغییر نھادی اجتماعی است ، شکل گیری جدید از نقطھ نظر ما را از مشاھده ، با ارزش تری. معمول است

آن را بھ مادیت و اجتماعی بسیار مھم است و فرھنگی حوزه ، خودمختاری بیشتری . ، نھادھای سکوالر ، مستقل ، منطقی

ھ جھانی قانون ، اعالمی) رم در مبدا( فرد آن ، از شکل گیری یک نظام سیاسی دموکراتیک بر قانون subsystemsاز 

.حقوق بشر است  

بر طبق این روش ھا کالسیک نوسازی فرآیندھای مدرنیزاسیون توسط پیوند سلسلھ شناسی خود را از نھادھای 

 است sotsiokulturyبا نفوذ خود را در بخشھای مختلف . سیاسی غرب ، جامعھ باز ، حزب دموکراسی ھمراه شده است

را بھ غلبھ بر تماشاگر عددی " شروع می شود"وجود دارد نوع فعال آن تغییر تدریجی در نوع شخصیت غالب ، یعنی 

در خط اول زندگی عمومی می رود ھویت نظامی ، طرح ریزی جان خود را در بخش منطقی ، شخصی ". ب"نوع ) سنتی(

اعی است ، اما از آنجا کھ آرمان ھای کامال انتز. و رفتار روزانھ کھ مصمم است توسط آرمان ھا نیست ، بلکھ منافع است

منافع خاص ، یعنی گذر از سلطھ بھ یک دیگر و اجازه می دھد تا ریشھ بگیرند در نھاد مدرن سازی کشور از دموکراسی 

پس از ھمھ ، بھ منظور آگاھانھ از یک حزب خاص سیاسی باید بھ روشنی درک و منافع آنھا را تا چھ حد است . پارلمانی ،

.ه است و عمال خط مشی این حزب رای بدھندکھ آنھا در این برنامھ بیان شد  

 ؛ طوالنی باقی می ماند یک neelityمدرنیزاسیون نیز افزایش می دھد تفاوت در خرده فرھنگ از نخبگان و 

. سوال باز در چھ جھت خواھد جامعھ را در چھار چوب حرکت کھ در آن خرده فرھنگ عمده سیاسی جھت متفاوت است

جتماعی و سنت ھای فرھنگی یک جامعھ مدرن تغییر ، خطاب پوستریوری ، تغییرات زمان بندی سوال تا چھ اندازه باید ا

در ھر صورت ، برای پیاده سازی تحول نوسازی . ممکن است پیش آگھی بینایی ، اما نتیجھ نھایی معموال مشکل داشتھ باشد

. از ذھنیت تغییر کندنیاز بھ یک بار بھ اندازه کافی بزرگ تاریخی ، بھ دلیل باالتر از ھمھ ،  

E .Allard مورد استفاده در کار " چند مدرن" ، انتقاد از تئوری مدرنیزاسیون کالسیک می گوید ، از مفھومS .

Eisenstadt .فرم ھای سازمانی از جملھ ملت دموکراتیک دولت ، اقتصاد . سلسلھ شناسی برمی گردد بھ جھان مدرن غربی

با این حال ، حوزه نھادی از نوگرایی سازمان ھای اجتماعی تا حد زیادی . لمی استبازار ، آموزش و پرورش و دانش ع

نخبگان و . در اغلب جوامع از فر و شرق میانھ ، افریقا و اتخاذ مدل اولیھ توسعھ فضایی. متفاوت بود ، در جوامع خاص

neelityخاب عناصر مختلف را بر اساس درک  برداشت تا بسیاری از ویژگی ھای مھم مدرنیتھ غرب ، پذیرش و رد از انت

 ھمراه بود تجربھ reformulationsمدرنیزاسیون از غیر جوامع غربی با روند تفسیر و . از منافع خود ھستند

inokulturnogo implantable.  

 ، این فرآیند را بھ تمدن جھانی منجر نشده است ، اما بھ تغییرات C .Eisenstadtبا توجھ بھ نقطھ مشاھده ، 

نگرش بھ سنت فرھنگی است کھ موانع آشکار بھ مدرنیزاسیون بود بھ عنوان یک شرط الزم برای موفقیت . ختلف مدرنیسمم

. "است متوقف می شود رئیس بد ، خوب بود" فرھنگ: "آن را تصور دگرگون کرد   
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سیار مھم است برای موفقیت در حال حاضر و حتی بیشتر را برای تثبیت نتایج متوسط فرایند مدرنیزاسیون ب

در نظر گرفتن فرایند مدرنیزاسیون در چشم انداز تاریخی است کھ نشان می دھد . سازمان سیاسی تبدیل کردن جامعھ است

کھ تغییرات در سازمان سیاسی جامعھ ، کھ معموال در اواخر ، دور و عقب مانده ، با توجھ بھ نھ تنھا بھ عنوان چیزی ثانویھ 

آن امکان پذیر است صبر کنید ، اما اغلب بھ عنوان مضر ، آنچھ را بھ ارمغان می آورد شھروند ، و این چیزی است کھ با 

.از حالت وابستگی تقریبا مطلق در دولت است  

وابستھ بھ مردم ، و بخصوص بردگان ، معموال راحت تر بھ مدیریت و کنترل آن بھ طور موثر کاھش می یابد بھ  

می گویند کھ «اتباع خارجی کھ : مناسب است آن را بھ یاد واژه پیتر من . ھ اجرا در آمدسفارش ، کھ مورد بحث نیست ، بلک

مطالب من فرمان موجب اطاعت من ، این موجب شامل سود . آیا تمام شرایط دانند: این درست نیست . من آن را فرمان برده

آزادی زبان انگلیسی را در محل نیست ، بھ . م استشما باید بدانید کھ چگونھ برای اداره مرد. ، آسیبی وارد نشود دولت است

خالصھ ، ما بھ این توجھ داشتھ باشید کھ ممکن است موجب آسیب برساند و بھ نفع ھر دو ، حاوی ... ". عنوان نخود دیوار

.اما نھ سود و نھ آسیب فراتر از کنترل جامعھ ھستند  

ن از رژیمھای توتالیتر ، نھ تنھا درک نمی کنند ،  ، ھرچند بھ دالیل مختلف ، نخبگاXXدر حال حاضر در قرن 

نقش جامعھ مدنی در اطمینان حاصل کردن از . اما بھ عنوان رد منحط و مضر اصول سازمان سیاسی مدرنیتھ جامعھ است

فرآیندھای پویا در کلیھ عرصھ ھای زندگی ، از جملھ علم ، صنعت ، امور نظامی و رشتھ ھای انسانی فرھنگ ، بھ طور 

. متوجھ شدXXامل تنھا در نیمھ دوم قرن ک  

 نشان می دھد XXبھ رسمیت شناختن این بود مطلق نیست ، تجربھ تعدادی از غیر جوامع غربی در نیمھ دوم قرن 

راه تحول نھادی و . کھ از آن استفاده میکنند الگوھای ایدئولوژیک و شیوه ھای وجود روزمره بر میگردد بھ سنت گرایی

فقط بھ یاد داشتھ باشید کھ در نھایت شکل گیری مدرنیتھ در اروپا ، تنھا . ست طوالنی ، حتی در اروپا استارزش ھنجاری ا

 لیبرال ، در واژگان supertsivilizatsii(پس از جنگ جھانی دوم انجام گرفت ، زمانی کھ مدار یورو جھان اقیانوس اطلس 

.عضو شده در غرب آلمان است) A .Akhiezerاز   

 کاشتھ نمونھ ، کاھش خود را coarsening inokulturnyhشتھ باشید کھ در اغلب جوامع مدرن مشاھده توجھ دا

 دھنده و گیرنده ، کھ چگونھ با -- با توجھ بھ تعدادی از مدل ھای تعامل میان فرھنگ ھا U .Gunners. بھ شکلھای بدوی

 در فرآیند فیلتر کردن باالترین دستاوردھا و ارزش ھای جوھر این سناریو است. فساد محیطی"تاکید بر رایج ترین سناریوی 

.فرھنگ اھدا کننده ، تثبیت سطح تعامل فرھنگی در براکت پایین تر ، تعریف شده توسط فرھنگ دریافت کننده  

از نقطھ نظر او ، .  در تاریخ روسیھ بھ این مواد از موضوع ھمان درمان و تروتسکیXX قرن ies - 30در سال 

در این فرایند بسیار .  دستاوردھای بیرونی ، آنھا را بھ تطبیق خود را بیشتر فرھنگ بدویvulgarisesالبا یک ملت غ"

بدین ترتیب ، جذب عناصر معینی از علم و تکنولوژی غربی ، نھ بھ ذکر است وام گرفتن . جذب می شود و مورد بحث است

 محصوالت از فرھنگ باالتر --ھای اروپایی و وام ھای اروپا سالح . نظامی و صنعتی ، کھ توسط پیتر من بھ تقویت غالمی

-- tsarismمنجر بھ افزایش ، کھ ترمز توسعھ تبدیل شد " .  

مدرنیزاسیون : "بک . Wدر نتیجھ ، ما در حال حاضر از نظر یکی از محققان برجستھ در ھنر نو ، استاد آلمانی ، 

 از تقسیم کار و interweavingز سرمایھ و بھ طور فزاینده پیچیده است کھ نھ تنھا بھ شکل گیری قدرت متمرکز ، تمرک

آزادی " : فرد" سھ گانھ -- در اینجا ما بھ یک مدل کلی آیند --روابط بازار ، تحرک ، مصرف انبوه ، و غیره روستا ، اما 

، از ") جنبھ ای از آزادی( "از نظر تاریخی شکل تجویز و روابط اجتماعی در مفھوم سنتی از شرایط سلطھ و نرم افزار 

 razvolshebstvleniya( "دست دادن ثبات و سنتی در شرایط دانش موثر ایمان و اعتقادات و ھنجارھای پذیرفتھ شده 
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جنبھ ای از نظارت و استقرار ( " نوع جدید اجتماعی و ادغام فرھنگی -- معنای مفھوم inverts از آن بھ عنوان --و ") جنبھ

).مجدد  

 مفاھیم اولیھ در ارتباط با مفھوم مدرن ، ما می توانیم بھ این سوال کھ تعریف مدل روسیھ بھ نوسازی پس از مرور

ما در عین حال تاکید شود کھ تاریخی ، جنبھ ھای سیاسی ، .  در مجتمع فرھنگی و تمدن تبدیل شودspecificitiesآن 

ح و عالقھ مند مکمل زاویھ ھای فلسفی و فرھنگی اجتماعی و اقتصادی مشکل ما عمدتا در زمینھ تصویر سازی ، توضی

 مدرن روسیھ است

 

 

فرامین و مدل لیبرال و مدرنیزاسیون. دوم  
 

 کارا و توسط AA - Murzaتوصیف فرآیندھای مدرنیزاسیون در روسیھ ، تعداد زیادی از نویسندگان ، از جملھ 

Vishnevsky ویژگی ھای روسیھ بھ تعدادی از کشورھای کھ در بھ گنجاندن " مدرن محافظھ کار" ، متوسل بھ اصطالح

ما بھ سختی . "تالش برای ورود کامل بھ مدرن ، تمرکز بر برای حفظ کند و یا دگرگونی ارزش ھای سنتی ، نھادھا و روابط

ظھ محاف" انجام شد ،" "می توان از انقالب ھای اقتصادی ، در اتحاد جماھیر شوروی سابق تحت شعار سوسیالیزم ساختمان

 تحت پوشش تمام الیھ ھای XVIII و یا بھ الیھ ھای قرن XVIIاما می تواند از آن باشد در غیر این صورت؟ . تردید"کار 

و چنین امتیاز بھ نام " انقالب محافظھ کار... "بعدی تاریخی ، این الیھ باید در جامعھ وجود داشتھ و بھ اندازه کافی قوی باشد

.د فقط بھ یک راه حل موقت آورد ، دیر یا زود در معرض بررسی کاملبا ماھیت آن می توان. نوسازی  

جوان ، . Eبھ یاد بیاورید ، شاید ، یکی از برجستھ ترین نظریھ پردازان انقالب محافظھ کار در جمھوری وایمار 

ماس با طبیعت و ھمھ آن قوانین ابتدایی و ارزش ھا ، کھ بدون آن فرد از دست می دھد ت"کھ خود بھ عنوان یک بازسازی 

 --برابری باید بھ ارزشھای درونی و باورھای اجتماعی تبدیل خواھد شد . خدا و می توانند نظم واقعی ایجاد نمی دانستند

، تھدید و اجبار ) leaderism( اصل آلی fyurerstva --باور بھ انصاف از جامعھ سلسلھ مراتبی ، انتخابات مکانیکی 

یونگ اعتقاد . E. "  حق برخورداری از شخصیت مردم است-- واقعی دولت ، جرم شادی  مسئولیت درونی خود--اداری 

داشت کھ وظیفھ تاریخی مھم ترین رایش جدید خواھد بود کھ حفاظت از ایمان مسیحی و زیرساخت ھای کلیسا از تھدید ناشی 

.رزش ھای سنتی قرار بود ، آن است کھ برای ھمھ انقالب رایش جدید خود را برای دفاع از اBolsheviksاز   

ما می بینیم کھ تعداد زیادی از ظواھر نشانھ ھایی از تحوالت اجتماعی و فرھنگی لنینیست دوران استالین می توان 

شاھد بسیاری از این محافظھ کار نوسازی ، مقایسھ استالین اتحاد جماھیر شوروی و سوسیالیست ملی آلمان است کامال 

ای ایدئولوژیک ، با این نسخھھا کار از تبلیغ نا گذرا ، نقاشی و بسیاری از زمینھ ھای دیگر عادی ، شباھت ھا در شعارھ

در دھھ ھای اول . اما ھیچ تفاوت معنیداری کمتر وجود دارد. ھنر و زندگی گاھی طرز حیرت انگیزی از کلمھ بھ کلمھ

Bolsheviksلک سنتی با گرایش راه نبودند ، آنھا می  اتحاد جماھیر شوروی بھ سوی حفظ و یا بازگرداندن ھر گونھ م

.توانند امتناع ، خودداری و برای رسیدگی ، از جملھ بروید و تولد دوباره آشکار مارکسیسم  

، یعنی بیش از عناصر فرھنگ سنتی را از سمت چپ ، آنھا قبل از " بھ منظور جمع آوری سنگ و گوھر"زمان 

رد . ideokraticheskogoوش آمد کھ ایمان خود را بھ عملی شدن پروژه غروب آفتاب از امپراطوری شوروی سابق ، خام

 پروژه ھای امپریالیستی برای انجام ، ابتدا بھ عنوان ideokraticheskogo نمی توانست خودداری Bolsheviksمعاملھ ، 

این پایھ . tsaristری یک مقیاس در سراسر جھان ، و سپس بھ مرزھای ترجمھ شده کھ تا حد زیادی تکرار مرزھای امپراتو
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در حالت استراحت است کھ اتحاد جماھیر شوروی و کاھش ارزش کھ منجر بھ فروپاشی بدن فرھنگی طبیعی جغرافیایی و 

.اجتماعی از امپراتوری  

را در رابطھ با روسیھ نادرست است ، " محافظھ کار نوسازی"از نقطھ نظر ما را از مشاھده ، استفاده از واژه 

یل ھدف از خط غالب و مدرنیزاسیون روسی است بھ ھیچ وجھ از کیفیت دگرگونی سیستم از تمدن روسیھ در حداقل بھ دل

. Lبنابراین ، . 1917این جدایی ھر دو نشان داده شد ، قبل و بعد از انقالب بلشویکی سال . جھت از عناصر مدرن است

Pellikani سیستم . ل تالش برای جلوگیری از گسترش فرھنگ غربیرادیکا" معتقد بود کھ انقالب بلشویکی در روسیھ بود

 مورد Bolsheviksصنعتی ممکن است از . شوروی کوشید تا از تمدن غرب تنھا علم و تکنولوژی را ، رھا کردن بقیھ

است کھ بھ بنیادھای بسیار از "استفاده برای مبارزه با غرب و در ساختمان جامعھ خصمانھ بھ فردگرایی و سکوالریسم 

موقعیت ھای مشابھ و مشترک توسط دانشمند مشھور انگلیسی در زمینھ روابط بین المللی . اصر مدرن و خصمانھ استعن

K .Coker لنین محصول از عکس العمل روسیھ در . بھ تشدید ھمھ غیر غربی روسیھ است" ، فکر می کند کھ کمونیسم

.بود از کشور Westernizationبرابر غرب ، و نھ کاتالیزور برای   

، اگر چھ برخی از " ابتال بھ نام"ما نظر بھ طور کامل صحیح نیست با توجھ بھ روسیھ و استفاده از واژه 

نویسندگان مشغول بھ کار در رابطھ با تحوالت مدرن روسی ، معتقد است کھ روسیھ در حال توسعھ عمدتا در چارچوب این 

بھ عنوان پیشرفتھ و ) یا آمریکا(ز موقعیتھای تاریخی ، جھت از اروپا با وجود این حقیقت کھ تعداد زیادی ا. مدل از نوسازی

روسیھ بھ عنوان یک سوار بھ باال مطابقت ، اما زمانی کھ با توجھ بھ وضعیت در چھار چوب از قرنھا ، سابقھ طوالنی در 

 مختلف ، اما مسیر یک کنترل روسیھ و اعضای غربی این مسابقھ است و دیگر دوم ، حرکت در یک در جھت ھای/ تعامل 

بردارھای متفاوت از مدار تاریخی ، الگوھا تمدن ، اصول توسعھ کامال مشھود است ، بنابراین مشکل است کھ . سویھ

.بھ معنای دقیق از این واژه" ابتال بھ نام"صحبت کردن در مورد   

فی یک ترم خاص قرار داده و در ما باور داریم کھ وظیفھ درک ماھیت فرایند مدرنیزاسیون در روسیھ نیاز بھ معر

.تز ما این است کھ بھ عنوان کلید قرار زیر ھستند. typologicalیک سری خاص   

بھ عنوان یک نتیجھ تاریخی قرن تعامل با تمدن غرب در روسیھ توسعھ یافتھ است وضعیت تولید مجدد بھ طور 

گی تمدن است ، مشخص و در داخل ثبات چرخھ آونگ ، پیوستھ است کھ در آن دارای دو جنبھ اجتماعی روسیھ ، بنیاد فرھن

این فرایند مدرنیزاسیون نیز . کھ در آن مدل ھای امپریالیستی غالب جایگزینھا مدرنیزاسیون با یک جزء از مدل لیبرال شد

. مدل خود را از امپریال مدرن--پایدار غالب   

ل الزم است بھ منظور تعیین آنچھ آموزش و مدل ھای امپریالیستی از نوسازی چیست؟ برای پاسخ بھ این سوا

عمل فعلی استفاده معمول از واژه گلچینی رنج می برند معروف ، امپراتوری بھ نام . پرورش عمومی امپراطوری است

نافذ از زبان روزمره بھ زبان علمی ، مفھوم . کامال بی شباھت بھ پایگاه ھای داخلی خود را آموزش و پرورش عمومی است

. ایجاد عدم اطمینان قابل توجھیdimensionless و وضعیت vaguenessری خود را از امپراتو  

بھ طور کلی ، ما در ھمبستگی با سنخ شناسی از امپراتوری ھای ایستاده ، پیشنھاد مکان بستھ گرافیکی 

Yakovenko تقسیم استعماری و :  ، امپراتوری بھ دو نوع اولیھideokraticheskie) وری ھای استعماری امپرات). سنتی

در .  بودند ، وقتی کھ کالن شھر ، معموال از نظر جغرافیایی از مستعمرات حذف خواھند شدkvaziimperiyamiو نھ 

مظھر امپراتوری مستعمراتی امپریالیستی از بسیاری جھات است از استثمار و غارت مستعمرات ، و ھمچنین بھ عنوان یک 

. R .Kiplingستایش ، بھ ویژه ، توسط " سفید پوست" از انسان civilizingماموریت اثر جانبی ، اجرای بخشی خاصی از 

اما امپراتوری استعماری و استعماری سیستم بھ عنوان یک کل یک پدیده محلی از دوران توسعھ گسترده ای از تمدن مدرن 

.و صنعتی اروپا بھ حکومت بر مناطق مشخص شده توسط وفور منابع طبیعی است  
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نویسنده ھای . اسی از امپراتوری ، سعی کنید بھ تعیین آنچھ در واقع بھ منزلھ شکلی از ایالتی روسیھسنخ شن

بنابراین ، . مختلف از موقعیت ھای مختلف و ارزیابی شد ارزیابی کیفیت امپراطوری روسیھ و اتحاد جماھیر شوروی سابق

در آن ساختار ھای ملی و جغرافیایی ، آن را اشغال . ردنروسیھ امپراتوری ، از مرتب ک: " گفت Fedotovدکتر خانوادگی 

آن . غیر آن ، مالکیت روسی از آن است و نھ بھ وسیلھ دریا جدا می شود. و موقعیت وسط میان بریتانیا و اتریش مجارستان

 inorodcheskihھا ادامھ بدن مستقیم از قاره خود ، و ھمچنین آرایھ ای از جمعیت روسیھ است با ویژگی ھای تیز حاشیھ 

 ، در اھمیت اقتصادی و حتی سیاسی خود ، آن را با مستعمرات و Turkistanاما شرق دور ، یا . از ھم جدا نیست

. ، سپس تشابھ کیفی با اتریش مجارستان حتی بیشتر قابل توجھ وجود داردTypological. کشورھای غربی سازگار است  

تعماری اتحاد جماھیر شوروی ، و در نتیجھ کامال استدالل قانع کننده  امپراتوری اسBesanconدر نوبھ خود ، آلن 

برای داشتن . اتحاد جماھیر شوروی سابق است کھ یک امپراتوری نیست: "، کھ ما تا حد زیادی با نظر موافق نیست 

خصوصیات کھ روم ھمھ این . امپراتوری ، شما باید مردم ممتاز ، کھ عمدتا بھ روش ھای نظامی فتح و اھداف روشن است

را بھ عنوان یک " مزیت"او بھ . مردم روسیھ انجام است دسترسی ندارند. ، اسپانیایی ، انگلیسی و فرانسوی امپراتوری

اما .  حتی در جمھوریھای ملی است--متحد قابل اعتماد ترین کمونیسم ، و رھبران حزب کھ عمدتا از صفوف خود استخدام 

.این منافع است نھ حقوق  

ر دو مورد ، در نظر گرفتھ شده است یک نسخھ از استعمار امپراتوری ، و واقعا می تواند وجود داشتھ باشد در ھ

اتحاد جماھیر شوروی دارای ویژگی ھای / از نقطھ نظر ما ، این واقعیت است کھ روسیھ . و موقعیت استدالل مخالف

ما بھ طور کامل .  نمی دھد کھ این راه ، طبقھ بندی وخاصی است کھ آن را نزدیک بھ امپراطوری ھای استعماری ، اجازه

روسی ، ترکی ، اتریش و مجارستان از گروه ھای قومی " بایستد ، کھ بر طبق آن VF Galetskyدر ھمبستگی با نظر 

imperoobrazuschimi بودند ، اما بھ نظر می رسد ھنوز ھم یک ساز در درجھ اول شده است ، نھ بھ ساختمان 

.این امر بھ ویژه از گروه ھای قومی و روسی و ترکی درست است. امپراطوری  

بھ نظر میرسد کھ مشکل از تعیین ماھیت روسیھ بھ عنوان یک غیر امپراتوری امپریالیستی ، و یا بھ شرح زیر 

تصور . ideokraticheskihامپراتوری ھای مستعمراتی امپراتوری متفاوت باشد میزان قابل توجھی از . است

ideokraticheskoy امپراتوری است بسیار عمیق در محتوا ، از ھدف از وجود آن است متافیزیکی وظیفھ مھم است کھ 

این ریشھ . آنھا مافوق انسان. اھداف و ارزش ھای امپراطوری قرون وسطی غیر منطقی ھستند. "سرزمین پروژه الھی

Supertaskام افضل بھ درستی و منبع از اشتیاق برای رسیدن بھ سلطھ در جھان بھ ن.  

کھ از استقرار جھانی ، جشن خارج از حدود باید ھدف غالب امپراتوری مذھبی ، و عملی ، اھداف عقالنی ھستند 

 است با تعریف جھان ، پس بومی سازی امپراتوری مرزھای Ideokraticheskayaامپراتوری . و نھ مکمل است و مکمل

دولت ھای " معتقد است کھ A .Rieber بھ این ترتیب ، در آمریکا مورخ .جغرافیایی از زمان ھستند و ناپایدار است

".مرز " امپریالیستی در بر فتح ، مرزھای خود را از آنھا طبیعی ھستند و نھ فرھنگی ، و جنگ را تشکیل می  

ن یک دکترین سلطھ جھانی باید باشد ، کھ بھ یک جھان را از طریق مؤسسھ از قدرت ھای امپریالیستی ، بھ عنوا

قاعده ، ھمیشھ تأکید بھ وضوح بھ اندازه کافی است ، اما پوستھ ایدئولوژیک ، بستھ بھ دوره تغییر کند ، گنجانده در 

 ، اوج ideokraticheskoyامپراتوری "" در جھان باستان و تاریخ کھن ، ما را تنھا پیش نویس . ساختارھای متفاوت است

نمونھ از ) باال(این بود کھ قرون وسطی مسیحیت و اسالم را با توجھ بھ مرجع . ه بودخود را بعد از اتمام دوره باستان رسید

از نقطھ نظر ما ، برای روسیھ می تواند از سخن بھ عنوان . دولت ھای امپریالیستی و ایدئولوژی ھای امپریالیستی

ideokraticheskoy امپراتوری ، امپراتوری از ایده عالی messianicتری بھ عنوان یک امپراتوری  و بھ میزان کم

.مستعمراتی  
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 Muscovy. تا بھ شخصیت شاخصی امپریال"...  معتقد است کھ دولت روسیھ Yakovenkoمکان بستھ گرافیکی 

استاندارد را بھ عنوان یک . gg 1917-1721روسیھ . امپراتوری سنتی است) بازگرداندن پس از سقوط دولت در مشکالت(

نظر از . ھ گذشتھ ، پایان نامھ از ماھیت امپریالیستی اتحاد جماھیر شوروی امری عادی تبدیل شددر دھ. امپراتوری می شود

بھ عنوان مثال از این موقعیت ممکن . اتحادیھ جماھیر شوروی سھام تعدادی از مورخان غربی/ ماھیت امپریالیستی روسیھ 

و استبداد ، امپراطوری و ھمچنان در "است کھ  مورخ آمریکایی ، معتقد D .Rowleyاست بسیار رایج برای نقل قول 

. ، فراگیر وجود داشتھ باشد1991اشکال مختلف کمی تا   

چھ عواملی در ایجاد امپراطوری سازی و گرفتن مھمتر از ھمھ : اجازه بدھید ، ما را در این رابطھ ، منطقی سوال 

 از عواملی کھ در ھر دو بازی و حمایت اساسی برای ، سازگار با محیط زیست تولید مثل از امپراتوری؟ این مجموعھ کامل

شما نمی باید فرض کنیم کھ یک سری از جنگ موفقیت آمیز فتح و ھمچنین استفاده از عنوان ھای . نقش روند است

بیانیھ . امپریالیستی و قدرت نطق و بیان است شرایط کافی برای استقرار و در ھر وجود طوالنی مدت از امپراتوری

 از آگاھی ھای امپریالیستی از سوی rootingری در سطح فصاحت و بالغت در یک طرف ، و توزیع جمعی ، ، امپراطو

. پدیده ھای مختلف ، بھ یکدیگر ھمیشھ موجود است--دیگر   

این در دسترس بودن ھمواره پایدار و پخش آگاھی ھای امپریالیستی امکان بھ ساختن امپراتوری موفق است ، و 

ما در این حس نیست بھ حداقل رسانده ، بر اھمیت عوامل وابستھ بھ جغرافیای سیاسی ، بدون . ائم استتجدید حیات د

تصادف خوشحال است کھ رویای ایجاد یا احیای امپراطوری باقی می ماند و رویاھا ، ترکیبی موفق از عوامل وابستھ بھ 

. مشروط دوجملھایجغرافیای سیاسی را بھ عنوان بخشی ضروری از ساختمان امپراطوری  

تاریخ بھ ما می گوید کھ در قرون وسطی اروپا نمی تواند در ھر ساخت کامل امپراطوری رسیده مذھبی است ، اما 

تاریخ اروپا با جانشینی جوراجور از عنوان ھای امپریالیستی . تالش ھای ساختمان امپراتوری در سراسر این دوره انجام شد

را دریافت کھ در پایان ) بیزانتیوم(، صلیبیون فرانسوی قدرت را در امپراتوری روم شرقی انباشتھ شده است ، برای مثال 

 شرح امپراتوری اول و دوم F .Braudelمورخ مشھور فرانسوی ". امپراتوری التین" مورخان بھ نام گرفتار XVIIIقرن 

Genoeseراتوری بود ، امپراتوری کارولنژی ، و دانمارکی امپ.  ، متشکل از سھ نفر از جنوا تجارت و پست ھای آن است

در سراسر اروپا در قرون وسطی بھ . در نھایت ، بیشتر بھ خوبی وجود دارد ، شناختھ می شود ، امپراتوری مقدس رومی

 از استقرار اروپا متحد ، سیاستمدار فرانسوی روبرت شومان ، مشاھده ideologuesدنبال احیای امپراتوری روم ، یکی از 

 ایده برای ایجاد یک امپراتوری در امتداد خطوط Germanskuyuاز دوره کارولنژی و پایان را با چارلز پنجم  "کرد کھ

.امپراتوری روم آنھا را داد تالش ھای فلج کننده از چیزی عرفانی  

تر محتمل ، با این حال ، نھ دوره کارولنژی ، نھ امپراتوری اتو ساختمان ناموفق بود دوباره ایجاد یک بیشتر یا کم

بنابراین ، حتی در معروف ترین امپراطوری قرون وسطی در غرب اروپا . اعتبار و مھمتر از ھمھ ، طرح ھای پایدار است

 امپراتوری مقدس رومی ژرمنی ملت است یک واحد را با مرزھای ارضی ناپایدار ، و امپراتور شد دامنھ دائم خود را --

ھ در دوران قرون وسطی اروپا ، مذھبی ، پروژه در مقیاس در اروپا بودند قطعی نیستدر نتیجھ این تالش قھرمانان. ندارد  

این حقیقت ندارد عود تمایالت امپریالیستی در حال حاضر در اروپا مانع جلو راھایجاد نیست ، مدرن و معاصر ، 

می توانید . ا ، قرن نوزدھمدر اروپ. بیرون آورده ، از جملھ ، در تالش برای اجرای عملی این پروژه امپریالیستی

ساختمان .  فکر توسط ھزاره از ھیتلر رایش سوم بھ یاد-.XXامپراتوری ناپلئون بوناپارت در ساختمان در اروپا در 

.  شکننده است--امپراطوری سامی تالش عملی نشان داد کھ این کامال گذرا ، و بر پایھ نوع آموزش و پرورش امپریالیستی 

ما بھ طور کامل در ھمبستگی با .  خط ، نوع آپاندیس تاریخی است-امپراتوری سازی در اروپا است توسط ما باور داریم کھ 

ارائھ ایستاده است کھ خط کلی ، توسعھ ھای تاریخی غالب در تاریخ اروپا ، طرفداری از شکل گیری دولتھای ملی ، در 
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 است ، جھان تنھا متمدن ، کھ توسط --اروپا : " داد حالی کھ تمام شاخھ ھای این خط ناکارآمدی تاریخی خود را نشان

... ". در منطقھ توسعھ امپریالیستی--آنچھ ما تماس بگیرید آسیا . امپراتوری نمی توسعھ   

ساختمان امپراتوری در اروپا بود و جبرانی ، تکمیلی ، اصل از طرز حکومت ھای امپریالیستی شده است قادر بھ 

اما این رقابت بھ عنوان یک کل نشان داد کھ این ایده مفید است چون . ف ایجاد دولتھای ملی استرقابت موثر با خط ، با ھد

 ملی شد ، بتوانید خود را در اجرای عملی این جدال monarchiesخیلی از ملت دولت ، رشد می کند کھ از قرون وسطی 

. پروژه امپریالیستی مذھبیuniversalistkoتاریخی با   

د رو بھ کلی از اروپا تاریخی شکل گیری کشور دولت آگاھی ھای امپریالیستی در کشور ھای با توجھ بھ رون

بھ طور جدی و بھ طور دائم است کھ برای اجازه داده نشده در ساختمان امپراتوری "اروپایی شکست خورد بھ ریشھ بگیرند 

گران نزدیک شدن اجرای پروژه ھای  ، بیش از دیHapsburgsحتی در اسپانیا ، با . اروپا سیاست ھای موثر است

فیلیپ دوم کمک ھزینھ را بھ نام امپراتور : امپریالیستی ، نشانی از آگاھی ھای امپریالیستی تبدیل شده نھ در ذھن مردم مسلط 

.و پادشاه نیست  

Habsburgs اتریش بھ دنبال تداوم سنت در قلمرو امپراطوری خود و سطح زیر کشت از روح و امپراتوری 

ثبات و قابلیت تکثیر آن در طول زمان ، در ھیچ اندازه کوچک و . راطوری اتریش مجارستان برای قرنھا بھ طول انجامیدامپ

کمک بھ نیاز بھ مھار نظامی امپراتوری عثمانی ، تا مردم متمایز مقیم اتریش مجارستان ، یکی یکی برای انجام چنین کاری 

قب فروپاشی امپراتوری عثمانی توسط نسبتا بدون درد از اتریش مجارستانی اما پس از تضعیف و انقراض متعا. قادر بھ

عود در تاریخ امپراتوری اتریش رخ . امپراتوری ، مردم اتریش ھیچ قابل توجھ مجتمع ھای امپریالیستی حفظ نمی دنبال شد

ھم کمی از احساسات با  ھیتلر در رایش سوم پشت سر 1938داد ھنوز ھم در زمانی کھ در طی اختالط اتریش در سال 

.شکوه بود ، آیا بھ موجب محدودیت ھای زمانی خود را از عواقب جدی ندارند بھ آگاھی ملی است  

بھ عنوان مثال ، . امپراتوری ھای مستعمراتی حتی کمتر موفق شدند بھ فرم مجتمع در طول تاریخ پایدار امپریال

عماری ، دلتنگی برای عظمت استعماری و امپریالیستی ادامھ یابد نھ در انگلستان ، اری برنده زن یک امپراتوری عظیم است

حتی کمتر بر اثر میراث امپریالیستی مدرن ھلندی ، . subculturalتنھا در توده ، بلکھ در ذھن گروه ھای اشرافی 

Belgians لت از امپراتوری متفاوت م: "...  ، پرتغالی ، برای آن ماده ساختھ شده بود ، ملت و دولت بریتانیا و جامعھ مدنی

 را از --، بھ عنوان یک ملت ") از طریق مورد پادشاه ( مردم از طریق این سرویس خود را unitesاست زیرا امپراتوری 

"".امور خصوصی " طریق وابستگی متقابل ھر یک با ھر اتصالی داخلی را از طریق از ھمھ خود مختار ،  

یخ اروپای غربی است تا حد زیادی بھ وسیلھ تداخل شکل گیری خط غالب بھ این ترتیب ، تمایالت درونی از تار

نفوذ خارجی در توسعھ غرب اروپا را . ایاالت ملی ، تکمیل شده توسط جزئی از تمایالت امپریالیستی مشخص می شود

و سپس خلفای ) یومبیزانت(اولین بار آن را امپراتوری روم شرقی . ، امپراطوری مذھبی" یعنی واقعی"مقابلھ طوالنی با 

پایین ، آغاز از فتح قازان توسط ایوان وحشتناک و خانات ( بود Muscovyعرب ، امپراتوری عثمانی و سلسلھ ھای بعدی 

. Hعطف بھ سوال در مورد ریشھ و معنی کمونیسم روسی ، . ، امپراتوری روسیھ ، اتحاد جماھیر شوروی سابق) آستراخان

A .Berdyaev کھ  درستی اشاره کرد"Bolshevism اولین رویدادی -- است پدیده سوم بزرگ روسیھ ، امپریالیسم روسیھ 

. امپراتوری بودPetrineپادشاھی اھل مسکو ، دومین پدیده   

در امپراتوری ھای مذھبی گرایش ھای امپریالیستی در طبیعت مسلط می شوند و فرآیند تشکیل دولت ملی پایان 

ھمھ شرایط سایر سیستم ھای فرھنگی و تمدن ھستند ساختھ شده است راه . ت ساختمان برسندنیست ، آیا فرم ھای بالغ از مل

.مخالف ، آن است کھ در تمام اروپا مسلط است ، و در سیستم از امپراتوری ھای جنبی و حاشیھ ای ، و بالعکس  
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 اصل خود مختاری را در این دوره از روند تاریخی طی قرون اولیھ ویژگی ھای مھم جوامع فرھنگی و تمدن در

:  نتیجھ Erasovaبھ عنوان مثال از چنین رویکردی می تواند از نظر کارشناسی . در رابطھ با آن مخالف شکل گرفت

اسالم و آئین ھندو را کھ برای قرن ھای جانبی توسط طرف وجود داشتھ ، اغلب در درون جامعھ تنھا ، بھبود عالئم و "

". و دفع یکدیگراعتقادات خود را در تعامل ثابت  

اروپا اروپا نخواھد بود ، آیا در ھمسایگی امپراتوری مذھبی نخواھد بود و تماس نھ ترس دائمی از آن در میان 

روسیھ تکامل در تعامل ! اروپاییھا ، در موارد مختلف رخ می دھد ، اما ھمیشھ در برابر ترس از کل ، در برابر کوچک تر

اخل رخ می دھد در این دوره از اقدام نظامی ، و نھ تجارت است ، اما از جنگ نیز شکل ثابت با اروپا ، اغلب بھ این تد

روسیھ بدون نفوذ اروپا نیز توسعھ . inokulturnogoخصوصی در تعامل بین فرھنگی ، معرفی امکان تجربھ برای درک 

.یافتھ راه متفاوت است  

 را بھ آدرس موضوع نوسازی روسیھ خود احداث فرایند در این راستا ، بھ نظر می رسد نھ تنھا ممکن ، بلکھ الزم

 macrohistoricalرخ می دھد توسط خود را بھ عنوان چیزی طبیعی نمی باشد ، بلکھ بھ عنوان یکی از جنبھ ھای فوق 

.تعامل منطقی  

 ، در واقع نوسازی امپریالیستی چیست؟ امپراتوری ندارد قصد دارد تا در جھت ادغام در تمدن ھنر نو تحول مییابد

 دموکراتیک نھادھای سیاسی ، inokulturnyh، او از لیبرال انحطاط و ضعف داخلی ، اجتناب ناپذیر میترسد ھنگام گرفتن 

.بازار سرمایھ داری ، باید خود را متعھد بھ ھر مقدار قابل توجھی از احترام بھ حقوق بشر است  

تشکیل شده است ، نرم شدن امپراتوری ، برای مھم است اھداف و مدرنیزاسیون در امپراتوری نشانی از انحطاط 

امپریال مدرن نشانی از ).  رقابت--در گزینھ نرم (کھ دشمن تنھا را کھ بھ شما کمک خواھد کرد کھ با موفقیت با آن مقابلھ 

در وھلھ اول بھ تحوالت ساختاری جامعھ این مفھوم را میرسانند ، بلکھ عمدتا بھ کمی تغییرات در این یا نواحی دیگر ، 

عالوه بر این ، نوسازی امپریالیستی است انجام می شود در درجھ اول بھ خاطر . نیازھای مربوط بھ ساخت و ساز نظامی

 ، و دستیابی بھ رقابت inokulturnyeتثبیت و حفاظت از ویژگیھای اساسی از امپراتوری ، کھ خدمت بھ عنوان قرض 

.یستم فرھنگی و تمدنپذیری از عناصر منحصر بھ فرد این س  

 LDبنابراین ، با توجھ بھ خصوصی ، اما این مورد نماینده مدرنیزاسیون شاھی دوران اتحاد جماھیر شوروی ، 

Pellikani قانون جامعھ ، دولت کمونیستی در اقدامات آنھا توسط ھر گونھ قوانین --اگر جامعھ مدرن " معتقد است کھ 

توتالیتر ، یک نسخھ از ھنر نو نمی باشد ، محروم کرده است تا ھمھ اصول اساسی دولت کمونیستی حکومت . محدود نبود

. تنھا پیشرفت ھای علمی و تکنولوژیکی برای حاکمیت بوروکراسی حزبborrowsتجدد و   

رفتن بھ مدرنیزاسیون از امپراتوری بھ دولت ملت ، ما را دیده اند ، نمونھ ای از ترکیھ ، کھ در آن ملی نخبگان 

در این ایالت ، کھ امتداد از شرق بھ غرب ، ترکیبی : "جھ بی کفایتی و خسارت مستقیم از سیاست ھای امپریالیستی است متو

از عناصر مختلف ملی کھ شخصیت ھای مختلف و فرھنگ ، سازمان داخلی بھ طور طبیعی در اساس بسیار ناقص است ، و 

حطاط و شکست ھای نظامی ، ترکیھ نشان داده است در جھان نادر است گذر از یک دوره طوالنی ان. بنابراین غیرقابل دفاع

 داوطلبانھ امپراطوری مذھبی ، پیدا کردن مقاومت را تغییر پارادایم از برنامھ ھای deconstructionنمونھ ای از یک 

.امپریالیستی از ساختمان یک دولت ملی است  

فت و در شکستن رادیکال با میراث امپریالیستی ، آتاتورک ر) کمال( ، مصطفی 1923در حال حاضر در سال 

ترک اسکریپت قدیمی ، بھ نمایندگی ترکی اعراب و مخلوط فارسی ، مبتنی بر الفبای عربی ، بھ جای آن را با زبان رسمی 

 را مدرن ایجاد شده توسط اصالحات در ترکیھ کمال آتاتورک. "جدید ، ایجاد شد از طریق فرم صحبت و بر اساس در التین

آتاتورک را انتخاب غرب ، اغلب بھ ...  ناسیونالیسم مدنی در نظر گرفتھ شودparadigmaticمی تواند بھ عنوان یک مثال 
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در چند ". روشنی بیان شده است کھ بھ معنی لغو فرھنگی و ادبی کھ از طریق آن خود را بیان نخبگان مسلمان امپراتوری

در .  بھ سمت ادغام در اروپا سیاسی ، اقتصادی ، فضای فرھنگی حرکت می کنددھھ اخیر ، ترکیھ بوده است بھ طور فعال

.زمان مشابھ ، امکان انتخاب مشابھ برای روسیھ است مختل اثرات ساکن سنتی فئودالی برنامھ ھای امپریالیستی  

مک بھ چالش  از امپراتوری نیست ، ھمراه در مقابل ، موفقیت خود را کdeconstructionامپریال مدرن است با 

این ویژگی از وظایف می تواند بھ . socioculturalھای ساختمان امپراطوری و تولید مثل در شرایط جدید تاریخی و 

.عنوان مدرنیزاسیون با عظمت خاص پدیده تاریخی و فرھنگی در نظر گرفتھ شود  

تاریخی و اجتماعی و فرآیندھای در حال حاضر ارائھ یک مدل کلی مدرنیزاسیون امپریالیستی ، البتھ ، کھ واقعی 

تقابل و کشمکش نیز بھ صورت گفتگوی فرھنگی و تمدن ، و منطقی خود . فرھنگی ھستند نھ چندان سر راست و مکانیکی

انحرافات از این گونھ طرح ھا را منطق بھ طور کلی ، .  متناسب نیستmechanisticرا بھ نشانی از طرح سفت و سخت 

خی تعامل با اروپا ، پیدا کردن بیان در ترکیب نامتقارن و نامتوازن از مدل ھای امپریالیستی و ساختھ شده در بافت تاری

.نیست. مدرنیزاسیون و لیبرال روسیھ را تغییر دھید  

بر اساس مدل لیبرال ، ما درک می کنیم نوع ادراک تجربھ در زمینھ ھای فرھنگی و تمدن از غرب ، کھ مستلزم 

تبدیل بھ یک مدل "غرب " خیالی" ، Burbankبا توجھ بھ نقطھ نظر جان . ھ در جھت لیبرال شددگرگونی در جامعھ روسی

بھ این ".  استsnapped، و این مخالف دودویی بھ پروژه ھای فرھنگی دیگر "روسیھ "  خیالیantimodelyuیا برای 

 دیگر ابعاد است ، کھ فقط acquiresترتیب ، دیالکتیک تاریخی روابط بین روسیھ و غرب در چھار چوب و مدرنیزاسیون 

.در نگاه اول بھ نظر می رسد ابعاد داخلی صرفا از تمدن روسیھ  

. Natچند فرھنگی ، دانشمندان و محققان تمدن ھا ، بھ خصوص . قابل بحی" تمدن روسیھ را"استفاده از واژه 

Pomerantz از محققان در حال بدست گرفتن این مدت  در نظر بگیرید آن را نامناسب ، با این حال ، بخش قابل توجھی

کامال درست بھ نظر می رسد بھ عنوان تعیین " تمدن روسیھ"از نقطھ نظر ما را از مشاھده ، از واژه . است

subtsivilizatsii جامعھ متمدن) و یا ارتودوکس( درون اسالوی شرق.  

 در حالت چرخش مداوم ، این سکانس است نھ فرامین و مدل لیبرال و مدرنیزاسیون در تاریخ روسیھ ھستند نھ تنھا

در زمانی کھ امپراطوری . چگونھ تظاھرات مختلف گرایش قدرت ، آنھا تقریبا ھمیشھ در موازات کار میکنند. چندان خطی

 ھای امپریالیستی در رابطھ نامشروع اجتماعی و عناصر فرھنگی از نظام inokulturnyeمرحلھ بعدی از عناصر مدرن 

میل بھ دگرگونی کامل نھادھای اجتماعی کھنھ ترین مخلوط با : "الیستی است ، این سیستم ناگزیر نفوذ خواھد شد ھای امپری

تمایل بھ حفظ مزیت واقعی است یا خیالی از فرھنگ ملی و یا . برداشت منفی از تجربھ غرب و مدرنیزاسیون سرمایھ داری

نگی را با روند در تعارض باشد ، حتی بسیار محدود نظامی و با یکی دیگر از ویژگیھای اجتماعی و ساختارھای فرھ

.اصالحات اداری  

 داخلی زمینھ ھای inokulturnyeنفوذ بھ اجتماعی روسیھ ، فضای فرھنگی ، این عناصر کمک فرسایش 

ور از عناصر بھ نوبھ خود ، وف. امپریالیستی سیستم ، در نتیجھ تھیھ زمین برای موج بعدی از روندھای نوسازی لیبرال شد

inokulturnyh ھمراه با تضعیف امپراتوری از دالیل اجتماعی و فرھنگی نظام ، ایجاد نا آرامی در جامعھ و بھ عنوان ، 

.یک قاعده ، مختلف در درجھ سختی عکس العمل سرکوب را از روی سیستم امپریال  

 نفوذ اروپا ، بھ نفوذ اجتماعی روسیھ  سیستم ھای فرھنگی-نفوذ بھ طور مداوم از محدودیت ھای اجتماعی روسیھ 

 سیستم ھای فرھنگی ، از عناصر غربی در سلسلھ شناسی خود را ، تا حد زیادی تعیین احساسات دو جنبھ از جاذبھ و رد -

برای ھر دو روسی و ھدف دنبال شده توسط احساس ، و ھدف ، "... توسط روسیھ در برابر غرب ، کھ تبدیل شده است 

" غرب برای: " نھ ، آن گنجانده شده است بھ دلیل --کھ جالب است ، برای غربی روسیھ غرب ... ". ار گرفتھدف گلولھ قر
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در زندگی دیگر شدید اجتماعی و ."  کامل نقطھ نظر ، بھ جای واقعیت ھای فرھنگی و جغرافیایی می باشد--"غربی 

این تحریک ترس ، . از غرب بھ ما شر است: "... ست فرھنگی را از نشانھ ای از درک تمدن غربی بھ این تغییر مخالف ا

 فعال بھ آنھا و ما را باالترین حقیقت ، تحریک ترس از ارتداد partitsipatsiiفعالیت بھ عنوان حفاظت از ارزش ھای ما ، 

. بد غرب استpartitsipatsii، کھ بھ طور خودکار منجر بھ   

تمدن روسیھ در ذھن مردم بیان شده است بسیار ضعیف تر از الزم بھ ذکر است کھ انعکاس در بخش آسیایی در 

 آسیایی --آسیا داخلی "آن اشاره کرد کھ روسیھ بھ عنوان بخشی از خود را دارد . بحث در باره ثابت نگرش ما بھ اروپا بود

 ارتقاء فضای و مناطق آسیایی ، اما ھنوز ھم می تواند صف شرق تورم نیست ، چرا کھ برای قرن ھای بسیاری ، تا بھ

".اروپایی و اسیایی خود را از یک طرف ، . نمونھ ھا بھ تمدن امپراتوری لیبرال کھ احساسات متناقض از جاذبھ و دافعھ

 در کاال ، دانش ، فن آوری ، اما از سوی دیگر ، آگاھی --امپراتوری بھ دنبال بھ دست آوردن منافع جذاب از تمدن لیبرال 

 ، inokulturnyhفراوانی در مواجھھ با وام گرفتن از . تم یکپارچھ ، کھ در تولید این منافعھای امپریالیستی نفی سیس

 عناصر quantified سیستم ھای فرھنگی تولد دوباره ترس است ، چرا کھ رسیدن بھ سطوح -اجتماعی امپریالیستی 

inokulturnyeمناسب برای فراخوان در اینجا بھ آن .  شروع بھ سازماندھی و سیستم بازی بھ طور کاملT . پارسونز ، بھ

 وارداتی در کشورھای تحت تجدد و ثابت است کھ با اشاره بھ تالش socioculturalبررسی روند تبعیض نژادی از تجربھ 

سطح " قابل قبول و نھ قابل قبول است تمایل بھ حفظ ارزشھای فرھنگی از inokulturnyبرای تقسیم تجربھ وارداتی در 

 subsystemsز در ھمان در راه تغییرات رادیکال در سطح بعدی خصوصیات ارزش ، یعنی در سطح عمده باالتر ، با

.عملکردی است  

 عمده تابعی اکیدا دوز ، چرا کھ subsystemsاز نقطھ نظر ما را از مشاھده ، در روسیھ این تغییرات در سطح 

، در غیر این " آیا ریشھ را ندارد"حت ھیچ شرایطی قرض گرفتھ باید در عمل محدود ، تعریف شده بھ شدت محدود و ت

بنابراین ، دوز و تبعیض نژادی عناصر .  عناصر می تواند بھ شکل یک سیستم جایگزین شودdisistemnyeصورت 

inokulturnyhچالش بھ تصمیم گیری ھای امپریالیستی است کھ آگاھی ھمیشھ جدی است .  

عی روسیھ ، نظام فرھنگی ، تولید مثل دائمی از آگاھی ھای امپریالیستی مکانیزم موجود در حفظ ثبات داخلی اجتما

سیستم را از محیط خارجی را از طریق کنترل و سرکوب نامطلوب است از نظر نخبگان . مانع فرایندھای نوآوری است

 درک  ، امپراتوری روسیھ ، اتحاد جماھیر شوروی بھ دنبالMuscovy. حفاظت ، اجتماعی و اطالعات فرھنگی

inokulturnuyuبدین ترتیب ، تولید مثل .  ، در درجھ اول غرب ، اطالعات مربوط بھ حوزه ھای فن آوری و کاربردی

 ، دست یافتھ بود کھ تصویری sociocultural و مذھبی پایین کاھش روند تاریخی و پویایی socioculturalتوسط ھویت 

مقامات مسکو بھترین راه ( و شھروندی ، بھ رسمیت شناختھ و آنھا از خود را تربیت ، غریبھ بھ آموزش و پرورش جامد

حل برای ملت خود و با حرف بی صدا ترین فرم خود را از دولت توسط مردم را بھ سختی حمل کرده است ، اگر بتوانم 

دشاھان ھمھ بھ در این پایان ، پا. بعضی از آموزش و پرورش و دریافت مفھوم بھتر از خدا ، و ھمچنین دستگاه خوب است

معنای از بین بردن آن را بھبود بخشد و تالش ھای خارجی برای اجتناب از ھر چیزی ، کھ می تواند آداب و رسوم بومی را 

. "تغییر دھد  

در برابر ، کنترل سیاست ھا و محدودیت از صفات کفایت ارتباطات بھ دست آورد ، یعنی ، انزوا سازگار و ھدفمند 

نمونھ ای از این رویکرد محدود بھ اطالعات و ارتباطات بشر ، . ه ھای سیاسی ، و فرھنگی استاقتصادی کشور ، حوز

بھ عنوان مثال ، گزارش ھای خبری از زمان . آینده از اروپا ، بزرگ زیادی است ، اما در اینجا ما بھ تنھا تعداد کمی از آنھا

 ژانویھ 1703 وارد شده بھ یدالیمخیرات -- فرمان ، بر اساس منابع خارجی در سفیر" سازیاموسیقی زنگی "--خود 

برای نشان دادن محدوده ی محدودیت ھای در . محرمانھ دولت در نظر گرفتھ شد ، این است کھ نظارت بر انتشار اطالعات
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ایوان سوم مجازات مرگ برای عبور از "در حال حاضر : تماس با انسان می تواند در این واقعیت تاریخی زیر نتیجھ 

.رزھای غربی معرفی شده استم  

پس دوباره ، بھ عنوان مثال ما بھ این توجھ داشتھ باشید . این اعمال ھر چند بار بعد از آن در تاریخ ملی تکثیر کنند

 بسیار دشوار است ، چرا کھ تمام مرزھا توسط فوق العاده Muscovyاز (اجرای دور : "فلچر مراجعھ کنید . Jتوسط 

د ، بھ عنوان مجازات برای چنین تالش ، اگر مقصر آنھا گرفتن ، مجازات اعدام و مصادره اموال حساس حفاظت شده ھستن

ھمھ وجود دارد آنھا فقط بھ یادگیری خواندن و نوشتن ، و این کار بسیار کم است و برای ھمین دلیل آنھا اجازه بھ خارجی ھا 

مده ، برای بازاریابی محصوالت خود و دریافت از طریق بھ حالت خود را از ھر گونھ قدرت تحصیل کرده جز بھ تجارت آ

 ، عمل مانیتورینگ ، XXدر این مرحلھ جدیدی از توسعھ تاریخی ، در حال حاضر در قرن . آنھا ، کاال ھای خارجی 

 کنترل و انحصار اطالعات تبدیل شده است عمل روزمره رژیم ھای تمامیت خواه ، انحصار نھادین از کلمات صادق است ،

".موجود در جعبھ ابزار خشونت توتالیتر ...  ازstylisticمنع تنوع   

 است در malosochetaemyhتوجھ داشتھ باشید کھ یکی از تناقضات ذاتی امپراتوری در شرایط منطق صوری  

خالف از یک طرف ، توسط امپراتوری متافیزیکی م. حالت تک پایھ ارگانیسم را از پیروی از سیاست انزوا و پرخاشگری

سفت و سخت از خود و دیگران مشخص است ، و شمشیر بازی کردن از گذشتھ در تمام راھھای ممکن است ، بھ عنوان 

 بازرگانان ، بازگشت XVII .Archangelبنابراین ، حتی در قرن ."  مادر ھمھ اصول عقاید حیلھ گرbouحکمت یونانیان "

ھد بھ کلیسا تصفیھ مناسک ویژه ، شیوع را نشان می دھد و این عمل بھ خانھ پس از برقراری ارتباط با خارجی ھا ، متع

Sigismund Herberstein" : بازرگانان و مسافران ... چھ کسی خوردند با التینھا ، دانستن این کار ، باید پاک تصفیھ نماز

 کلیسا را از طریق نماز از ، پیاده روی در کشورھای التین از دست دادن نمی رسم دینی است ، اما آن را پس از آشتی با

.ابراز ندامت و توبھ پذیرفتھ  

یونانیان و بومیان ، خالص و ناخالص ، صالح و "از طرف دیگر ، این تقسیم واضح و روشن از جھان را در 

مد بھ ناصالح باعث امپراتوری در مبارزه با بد جھان ، معموال از طریق استفاده از قدرت نظامی و توسعھ طلبانھ بھ اجرا درآ

بھ ھمین دلیل ، بھ سادگی .  ترجیح خود را بھ حساب امپراطوری جھان استideokraticheskayaدلیل گسترش امپراتوری 

در . می تواند امپراتوری نیست ، ھیچ قانون داخلی را بھ ایستگاه فضایی و رندر ھنوز قابل سکونت در محدوده طبیعی است

من می خواھم کھ ...  ھمھ--توسعھ آن : " توسط ھانا آرنت گفت poetically و metaphoricallyتوسعھ استعماری بریتانیا 

این انگیزه دادن بھ تسلط بر جھان عمل با تغییر ناپذیری از غریزه ھای طبیعی ، و ". ضمیمھ این سیاره ، اگر من می توانم

است ، پیروان ساختمان مورد ) ترتیب(م بنابراین تجربھ تاریخی غمگین امپراتوریھای جھان را کھ جذب بیش از قادر بھ ھض

.امپراطوری در نظر گرفتھ است  

مطالب خود را از امپراتوری ، تقسیم نمایندگی ھای امپریالیستی ، اعتقاد دارند کھ اگر بدون عوارض جانبی شرایط 

ترل بیش از بخشھای تاریخی ، اشتباھات فردی و ضعف در این زمینھ ، اجرای عملی از سلطھ جھان است ، یا حداقل بھ کن

مشاھده و مشترک توسط بسیاری از روس ھا کھ در صورت عدم . وسیعی از سبک مرزھای امپراتوری ، آن است شاید

، اتحاد جماھیر شوروی سابق می تواند وجود داشتھ باشد ، ) خیانت ملی و تبانی پشت پشت مردم (Belovezhskiyeتوافق 

.ان معنایی پدیده شماره ھم--تقریبا برای ھمیشھ   

روند ، بھ یاد داشتھ باشید ، . XX اوایل قرن ies - 90 -- 80چگونھ از این ایده ھا را انکار ابتدایی در اواخر دھھ 

 ، و بسیاری از آن سالھا در اتحاد جماھیر شوروی و M .Gefter ، 1990در سال . بدیھی است کھ معاصران آن رویدادھا

ھم : " ، یکی دیگر از طغیان روسی و تغییر وابستھ بھ جغرافیای سیاسی scrappedفراتر از آن احساس نزدیکی تمدن 

 بھ عنوان یک چالش ، بھ عنوان شناختھ شده نیست ، مانند آتشفشان کھ بھ سختی --اکنون در نزدیک ، در رویکرد روسیھ 
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 سرنوشت بشر گدازه از عداوت شروع بھ دود ، اما فردا گدازه ریخت و از دھانھ آن ، کھ سوختگی خیلی بیشتر نسبت بھ

 ھستند بازتابی از واقعیت از آینده نیست ، با توجھ بھ مقیاس شکستن premonitionsخوشبختانھ ، این . آذربایجانی ارمنی

.وابستھ بھ جغرافیای سیاسی ، ھمھ چیز رفت نسبتا مسالمت آمیز  

رستی در روسیھ ، اوکراین ، قفقاز الھام و میھن پ" خیانت"اما برای یک لحظھ فرض کنید کھ وجود داشتھ باشد 

ما فرض کنیم کھ ارتش شوروی بھ پایان از مراسم ادای سوگند وفاداری بھ شوروی سابق و نیروھای ... گرفتھ شده بود

تمایل بھ در وقایع . در کشور جمھوری ھای سابق اتحاد جماھیر شوروی دولت" نظم"روش ھای سعی را ) نظامی(امنیتی 

 ، مسکو میزبان اولین بار در تمام کنفرانس روسیھ از سربازان 1991در ماه مھ . ریو در این کشور شرکت بوددر چنین سنا

- internationalists مصوب درخواست تجدید نظر برای اعضای ارتش و نیروی دریایی ، کھ در آن ، میان چیزھای ، 

 خواھد ماند ضامن معتبر از پا بر جایی از اتحاد در شرایط سخت ، وضعیت داخلی ارتش باقی: "دیگر ، اظھار داشت 

.جماھیر شوروی سابق ، کلید بھ ھماھنگی و صلح مدنی دیواره سد از توسعھ امنیت اجتماعی است  

سناریوی تحوالت در قدرت بھ معنای حداقل یک دھھ را صرف در ترانشھ ، ذبح میلیون زندگی می کند ، دھھا 

ص آواره داخلی ، بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر در جنگ از کشورھای مختلف و میلیون نفر از پناھندگان و اشخا

چھ کسی در این موقعیت می تواند نام یک میھن ، یک انسان است کھ بھ . واحد ھای نظامی از کشورھای خارجی است

اه کنید بھ وضعیت یوگسالوی نگ( کھ بھ نام جنگ بالقوه جنایی --سرنوشت ھموطنان خود را بی تفاوت نیست ، و چھ کسی 

ادعا؟ از نقطھ نظر ما را از مشاھده ، میھن پرست ، کسانی کھ مردم خود را از برادر کش ، تقریبا برای اولین بار در ) سابق

 و Shushkevich بوریس یلتسین ، والدیسالو proactivelyتاریخ این امپراتوری اقدامات نھ پس از واقع ، و تبدیل بھ 

عالوه بر این ، سازمان ھای مختلف از فضای جغرافیایی و فرھنگی ، تحت نظارت .  نجات دادKravchukلئونید 

 بھ طور کلی می تواند XX حتی آنقدر دیروز نیست ، یک روز قبل از دیروز چھ مرحلھ از رشد انسان ، قرن --امپراتوری 

. تعریف کردdeconstructionبھ عنوان سن امپراتوریھای   

 خیس مطالب مناسب از امپراتوری را بھ رئوس مطالب را emanationsید تصویر نمونھ و ایده آل از ما اکنون با

این تصویر فوق العاده است موضوع جنجال برانگیز اجتماعی ، و این تناقض است کھ بیشتر تاکید شده ، . امتحان کنید

ل مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، می قدرت شاھنشاھی ، اعما. صریح و روشن را از طریق فرایند مدرنیزاسیون

بھ عنوان مثال ، مورخ فرانسوی . خواھد ببیند کامال رام و مطیع بھ عنوان خود ، داشتن در زمان مشابھ ، شیوه زندگی فعال

Leweck و " ودپیتر بیشتر افزایش روسی برده داری ، و اصرار دارد آنھا را بھ مردمی آزاد بسیار شبیھ ب" اشاره کرد کھ

 ، خود خطاب بھ دوران سلطنت نیکالس من ، گفت کھ دولت تالش ناموفق برای حل و فصل A .Besanconما معاصر ، 

."را برده ، نگھداری او را بھ عنوان مثل ، بھ عمل آگاھانھ و آزادانھ" چگونھ --بیشتر از معضل پیتر   

ر اصل ، زمانی کھ طول می کشد فرد لطمھ از توجھ داشتھ باشید کھ این مشکل این است کھ قابل حل نیست ، د

 بھ برده آزاد می شود ، بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی ceasesتصمیم گیری و تحمل مسئولیت کامل برای آنھا ، او 

انتشار چنین انسان شوروی در مواجھھ با شرایط فوق العاده ، بھ جنگ در شکل افراطی آن ، او می نویسد رمان . گذرا

 در ترانشھ Nekrasov، احساس آزادی درونی بوده است و قھرمانان ویکتور " در زندگی و سرنوشت Grossmanی واسیل

 ، مردم آزاد شوند ، متوقف می commissarsاستالینگراد ، ھنگامی کھ زیر آتش ، خاموش از مقامات برش ، فرماندھان و 

. سیاسی از اردوگاه ھای کار اجباری اتحاد جماھیر شورویشود بھ خاطر صحبت با صدای بلند در مورد استالین ، سرکوب  

اما معتقد است کھ دولت ھای امپریالیستی در غیر این صورت ، بھ جز مدت کوتاھی در فواصل زمانی از چھار 

 پرورش موضوع با عظمت ، -چوب تاریخی بدون قطع این مصنوعی ، بر اساس نظام آموزش ، تبلیغ و انتخاب سرکوب 

باید ترکیب عشق عاری از نفس پرستی در کشور و در عین حال .  ایده آل گنجانده تصویر نمونھ انسان شورویاخیرا در
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 و مھمتر از ھمھ ، در ھر زمان و بدون altruistichenھیچ منافع خصوصی وجود دارد ، او باید خوش بینانھ ، ورزشی و 

. راideokraticheskogoتردید بھ فدا کردن جان خود را از دیگر پروژه   

قدرت ، بر اساس انباشت و انحصار قدرت تمام اعضای آن فرد ، بھ ناچار محروم ھر یک از "امپریالیستی 

دندانھ دار کردن او در جمع کردن قدرت از خودرو می .  او را از خود و ویژگی ھای طبیعی انسان استrobsاستحکام آن ، 

ی ظریف در پایان ماموریت خود ، ھمان دستگاه طراحی شده است بھ شود و فقط می تواند بھ خود کنسول با بازتاب ھا

".طوری کھ بھ سادگی رعایت قانون داخلی خود ، می تواند صدای بوقلمون در اوردن تا جھان   

او صاحب ھمھ چیز متعلق بھ او را فقط بھ طور . عالوه بر این ، او امالک را در ھیچ حس غربی قانونی دارد

وط ، با کسب اجازه از مقامات ، کھ در ھر لحظھ ممکن است ھمھ چیز را دور کنند ، چرا کھ مفاھیمی موقت و بھ طور مشر

در سطح لفظی و حتی در . مانند اجتماع حق مالکیت خصوصی و آزادی فردی در این سیستم ارزش ھا عمال وجود ندارد

ضر است ، اما کلمات را نھ نھادی و نھ تقویت اعمال آنھا ممکن است حال حا" مقننھ"سطح اعالمیھ ھا نوشتھ شده است و 

خوشبختی است و ایده آل افراد معمولی از امپراتوری است در مورد حقوق و . روانی ، باقی می ماند جز اعالن وارستھ تر

آزادی نیست ، نھ ملک ، و خدمت عاری از نفس پرستی بھ مناسب ، بھ نظر می رسد او را در شکل از قدرت ھای 

." این یک اصل خودشناسی در روسیھ است--خدمت بھ دولت در پست باال : "تی امپریالیس  

 آگاھی امپریالیستی بود ، نشان دادن مقاومت قابل chimeras ایده آل از امپراتوری بزرگ Mythemeمطالب  

نجی گری  ، اخذ زمان مناسب ، میاsocioculturalمالحظھ تاریخی ، و بازی در بخش جدیدی از پویایی تاریخی و 

عالوه بر این ، پیش بینی در حوزه ھای مختلف آگاھی اجتماعی می شود ، این اساطیر شده است . ایدئولوژیک و لغوی

روسیھ ، البتھ ، کمی ھم صحبتی با غرب " ، گفت کھ XX ، با تأمل در تاریخ معاصر روسیھ قرن Losevتوسط . فراگیر

.زیادی بردگی. سنگ را تا حد زیادیاست ، اما فاقد شخصیت ، بی روح ، بی مرام ،   

ایجاد کرده است مداوم و "در سال نو ھنر و ارزش ھای سازمانی و گسترش ھنجارھا و تمدن غرب ، مدرنیتھ  

حاضر در روز بین رویارویی بنیادھای فرھنگی و سازمانی از مدرنیسم غربی از یک طرف ، و پایھ ھای تمدن ھای دیگر 

با استفاده از این توسعھ در ارتباط با دیگر پدیده ، کھ می گویند ".  با دیگر-- و خارج از کشور ، بھ عنوان مناطق کل فردی

اثر تحمیل در توسعھ ، با وجودی کھ این مدت خود را بھ "این بھ اصطالح . ما نمی توانیم در چھار چوب گفتمان ما است

اثر . جامعھ شناسی و علوم سیاسی استفاده می شودروشنی تعریف شده ندارد و کامال بھ طور گسترده ای در فرھنگ ، 

توسعھ تحمیل شده است ، مستقل از مدل نوسازی نیست ، آن است تا حد زیادی بھ باطل تصوری از مدرنیزاسیون ، و ھمراه 

معھ یکی از بیانیھ ای کھ اغلب بھ علت نقص فنی از موقعیت ، بھ موجب آن فرم تقلیدی از جا. با مدل ھای مختلف آن است

.لیبرال ، در دوره مدرنیزه مصنوعی بھ جامعھ سنتی معرفی ، بیش از زمان ، جذب ، تبدیل از تقلید از اصل  

 ، نسبت بھ او ، امروز بھ مسکو و سنت پترزبورگ ، متوجھ شده است کھ در Belinsky VGیکی دیگر از 

 حومھ guysگار برگ ، کھ حتی خوش اشتراک قھوه و سی"پایتخت شمالی از نفوذ غربی در زندگی مردم عادی منجر شامل 

بدون قھوه قویا ممکن است زندگی می کنند ؛ حومھ دھقانی پترزبورگ روسیھ در حال حاضر رقص ملی ... ، و جنس عالی

فرم ھای ... ". برای رقص گروھی فرانسوی ، کھ بھ رقص اصوات ھماھنگھای بازیابی توسط خود را فراموش کرده ام

 بھ راحتی بھ اندازه کافی است ، اما چھ عالی از راه دور از جذب از فرمھا imparted روزمره ھستند شبیھ سازی زندگی

روند پر کردن فرم ھای تقلیدی از مطالب نامربوط بیش از احتمال است ، ھرچند نوسازی روسیھ . را بھ تسلط بر محتوا است

عنصر تقلید از فرم ھای خارجی بھ .  اروپاییمدت زیادی است در صورت تقلید شده است تظاھرات خارجی فرھنگ

فرھنگ ھای خارجی می توانند باشد ، دیده بھ ویژه ، ھمانطور کھ در انتقال از پیتر من ، و در نوسازی و تحوالت بعد از 

.Petrineمدت   
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ھده روند را نفی اصالحات لیبرال تحمیل شده توسط در عین حال در صورت فسخ از اثرات خارجی اغلب مشا

شکل راه لیبرال از زندگی ، در برخی موارد ممکن است تقریبا بھ طور کامل ناپدید می شوند ، می روم نھ قابل اندازه گیری 

ر از  موج جامعھ را بھ لحاظ تاریخی در سطح پایین تantimodernizatsionnayaعالوه بر این ، اغلب رد . مقدار کم

predmodernizatsionny . مثال کالسیک در این راستا است انفجار رخ داده است کھ سنت گرایی را در قالب انقالب

تاریخ را ما ارائھ می دھد نمونھ ھای فراوانی از این و آن . اسالمی در ایران ، آن را مثال آموزنده است ، اما تنھا نیست

 آسیا ، اما این پیتر آسیا تبدیل شده بھ اروپا و --ت در اساس تمدن آنھا روسیھ اس"مربوط است بھ یاد بیاورید کھ 

Europeanizedدر نتیجھ ، وقتی کھ با فروپاشی نظام امپراتوری ، اروپا الیھ .  الیھ فوقانی ، ترک مردم آسیا بوده است

.باالیی تقریبا بھ طور کامل پیچ خورده بود دور و تخریب در چندین مرحلھ دارد  

درباره ما او را بھ . اصلی توسعھ است در حال حاضر در عمل تاریخی روسیھ در دو روش اعمال شدهمایھ 

صحبت در این واقعیت است کھ امپراتوری بود کھ از غرب قرض نھ تنھا تکنولوژی است ، بلکھ برخی نھادھای اجتماعی و 

وام گرفتن از . ت ھای جھانی استراتژیک استفرھنگی بھ طور موثر بھ منظور مقابلھ با غرب در شرایط مشابھ از رقاب

 ضربھ اشتباه inokulturnoeچنین ناراحتی را نمی توان نام اثر مستقیم توسعھ تحمیل کرده است ، بلکھ دست کم گرفتن 

دشوار است بھ تصور کنی کھ چطور برای ایجاد روابط بین قدرت ھای امپریالیستی روسیھ و مطالب . بزرگی خواھد بود

از غرب ، بھ یاد داشتھ باشید دست کم تقاضا از کشورھای غربی ) فشار(، اگر نھ غیر مستقیم و گاه مستقیم حضور خود را 

در اتحاد جماھیر شوروی پس از امضای قانون نھایی ھلسینکی ، تحمیل میان چیزھای دیگر ، ھای انسان دوستانھ 

 مورد حقوق بشر در اروپا ، مفھوم غرب ، کھ در نھایت بھ و آن را در. احترام بھ حقوق بشر است" : چھارمین سبد خرید"

.زیستگاه ھای مختلف تمدن جھان پخش شد  

بھ عنوان احترام بھ حقوق بشر عملی بر خالف اصول طبیعت طبیعت بیشتر از قدرت ھای امپریالیستی مانند اتحاد  

از زندگی داخلی روسیھ است بھ طور مستقیم جماھیر شوروی بود ، و در پیش از زمان اتحاد جماھیر شوروی ، این جنبھ 

اما مشکل از محرومیت از حقوق مدنی است . در نفوذ اروپا ، یورو در تمدن اقیانوس اطلس بھ عنوان یک کل تحت تکفل

توجھ داشتھ باشید کھ . طبیعت جدا نیست ، آن را در کنار محرومیت دائم از مخفف وارداتی بھ روسیھ ، مؤسسات غربی

موکراسی نمایندگی ، دادگاھھا ، نظام انتخاباتی در روسیھ عمدتا خارجی بودند ، تقلیدی فرم ، کھ نھ تنھا بھ طور نھادھای د

بھ آنھا محتوا ، بلکھ ھمچنین موجب کاھش پایداری این نھادھا صورت ) غرب(جدی تغییر داده اصلی 

antimodernizatsionnyhروند .  

ی ھای نظامی ، صنعتی و اجتماعی را بھ تکامل از قدرت ھای امپریالیستی الزم بھ مسئلھ مربوط بھ توسعھ فن آور

 فشار خون ، سخن گفتن از زندگی Vysheslavtsevھم روسیھ و شناختھ شده ترین فیلسوف مھاجر . روسیھ بپردازیم

ی؟ پاسخ روشن چگونھ است جدید در اینجا بھ نظر میرسد پس از تغییر شرایط زندگ: "معاصر غرب ، بھ حق مشاھده شده 

و ، عالوه بر . و روش علمی ، این است کھ در اکتشافات علمی صنعتی) علوم ریاضی و زیست شناسی(آن علم دقیق : است 

این ، و باالتر از ھمھ ، سازمان منطقی از دولت و قانون ، لیبرال دولت قانونی و دمکراتیک است ، اطمینان از امنیت 

. "خالقیت و اختراع و علم وجود داردشخصی و آزادی ، کھ بدون آن ھیچ   

عطف بھ خود ما نیست مدتھا پیش گذشتھ ، اتحاد جماھیر شوروی ، اجازه دھید کھ چگونھ و بر اساس مدل توسعھ 

بسیج ھمھ نیروھای شرکت کننده در این فرایند مورد استفاده افراطی برای ایجاد مدرن برای آن زمان از صنایع سنگین بھ 

درنیزاسیون در امپراتوری اتحاد جماھیر شوروی استفاده از امکان وسیع ترین پھنای کار برده ، میلیون ھا نفر م. یاد بیاوریم

از زندانیان بر اساس اتحاد جماھیر شوروی ساختھ شد کانالھا ، قطبی سیبری و شھرستانھا ، سنگ معدن اورانیوم استخراج 

.عی است، در استخوان ھا ساختھ شده خود را سوسیالیسم واق  
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را در " دایره اول" تھدید بھ خارج کردن sharashkaقلعھ دانشمند اتحاد جماھیر شوروی کھ مشغول بھ کار در 

دوازدھم از دایره تخیل دانتھ ، و تنظیم و ثبت در واقعیت دوزخ استالین ، در حد نیروھای نظامی برای رسیدن بھ توازن 

زندانیان .  اواسطXXویژه ایاالت متحده ، با سطح علمی و تکنولوژیکی قرن استراتژیک را با آمریکا از اصول تجدد ، بھ 

ensnared اتحاد جماھیر شوروی در دور دوازدھم ، دست ھای عریان ، بدون ھیچ گونھ ابزاری برای حفاظت از استخراج 

این فقط یک .  معقولسنگ معدن اورانیوم است کھ تضمین شده است و در حال مرگ دردناکی در یک دوره زمانی کوتاه و

 از درد و رنج ، میزان مرگ و میر abyssمثال فوق العاده است ، نھفتھ است کھ بین تعداد بی نھایت شکستھ از زندگی بشر 

در نتیجھ موج شدید نیروھای مردمی از اندازه از .  از ملت استdepopulationبزرگ ، با توجھ بھ مجموع منجر بھ 

 میلیون دالر ، کھ بھ گفتھ کارشناسان ، می 270 میلیون در مقابل 146 ، حدود 1995ال  بھ سamountedجمعیت روسیھ 

خسارات مستقیم و غیر مستقیم از روسیھ در طول قرن گذشتھ .  در ھمان زندگی می کنند1995تواند در کشور ما در سال 

amounted میلیون نفر121 بھ حدود .  

وان یک چھار چوب سیاست خارجی تغییر است کھ در آن اتحاد  بھ طور چشمگیری بھ عنXXدر نیمھ دوم قرن 

اکثر کشورھای توسعھ یافتھ بھ تدریج بھ مدرنیتھ آغاز شد بعد . جماھیر شوروی سابق و چالشھای پیش روی کشور قرار داد

 1964 ، کھ در سال"تحقیق از ایدئولوژی جامعھ پیشرفتھ صنعتی . یک مرد بعدی"در کتاب . از مرحلھ صنعتی توسعھ

جامعھ ما متفاوت است پیروزی نیروھای گریز از مرکز )  سورگوم--غرب " (منتشر شد ، ھربرت مارکوزه گفتھ است کھ

... ". اجتماعی را با کمک تکنولوژی ، بھ جای وحشت را بر اساس دو قریب بھ اتفاق قربانیان بھره وری و افزایش زندگی

 در محیط جدید بنده از یک دانشمند را نمی توان mentalities emancipatedسطح بعد از فن آوری ھای صنعتی مستلزم 

 - 50تحول نظام شوروی نسبت بھ تحمل بیشتری مشاھده شده در نیمھ دوم . بھ اثربخشی کار رایگان قابل مقایسھ با دانشمند

ies تنھا با توجھ بھ استحالھ  از قرن گذشتھ ، بھ ھمراه روش عناصر سبک زندگی منحصر بھ فرد با معیارھای غربی بود ،

در این انحطاط از بسیاری جھات بسیار تطابق اجباری سیستم را بھ تاریخی . تدریجی خود را داوطلبانھ روح انسانی نیست

.ناشی از شرایط جدید بود ، تبدیل شدن ھزینھ اجتناب ناپذیر و منحصر بھ فرد ارائھ رقابت ھای سیاسی و نظامی  

وی ، شروع بھ دفتر سیاسی با احتیاط بھ غرب ، کھ بھ تدریج بزرگ ترین شریک تجاری دولت اتحاد جماھیر شور

بھ . تبدیل شد و ھمواره برای کشور منبع فن آوری ھای جدید ، اخذ آن بھ طور فزاینده اھمیت یافت شده است عمل می کنند

از اعضای دفتر سیاسی مورد بحث " مجمعالجزایر Solzhenitsyn 's "Gulagعنوان مثال ، بعد از کار اصلی غرب از 

و پیشنھادات . در طول آن ، تحت این شرایط بھ چنین نویسنده ی مشھور روسیھ ، کھ در زمان انجام شدن جایزه ادبی نوبل

ارسال و در خارج از کشور سعی در اتحاد جماھیر شوروی را تا سر حد پر از : شما ، در ذات ، آب پز کردن را بھ دو 

 ، بھ عنوان پیشنھاد شده توسط Verkhoyanskمن خواھد بود شکایت کرد و فرستاده شده بھ . ماھیر شورویقانون اتحاد ج

اما ، بھ عنوان ." ھوا خیلی سرد است: ھیچ کس در آنجا خواھد شد از خبرنگاران خارجی " ، چرا کھ Kosygin. رفیق

.  دشمن از سوگند یاد اتحاد جماھیر شوروی-- Solomentsev  ،"Solzhenitsyn. رفیق با پشیمانی بزرگ ذکر شده باشد

اگر نبودند سھام ھای خارجی ، کھ اکنون حامل اتحاد جماھیر شوروی ، این امر می تواند امکان داشتھ باشد ، البتھ ، حل و 

.اما ھر گونھ تصمیم گیری خواھد شد اعمال سیاست خارجی ما تاثیر بگذارد؟ . فصل مسئلھ را بدون تاخیر  

ین ، سیاست ھای داخلی در اتحاد جماھیر شوروی در سال وابستگی خاصی در سیاست خارجی ، چھار بنابرا

معلوم شده است . CPSUچوب ھای بین المللی ، کھ بھ حال بھ عمل وزارت امور خارجھ و بخش بین المللی کمیتھ مرکزی 

 تکنولوژیکی است توسط فرسایش کھ در صنعتی و بھ خصوص در پسا صنعتی جھان را نسبت بھ بھره وری نظامی و

 آورده disistemnyhدرونی نظام ھای امپریالیستی ھمراه ، فعال اثر توسعھ تحمیل شده ، تجلی و عمدتا در گسترش عناصر 

.Westernizationدر مورد   
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ا در نوبھ خود ، روسیھ ، و سپس امپراتوری اتحاد جماھیر شوروی یکی از منابع توسعھ اعمال شده در رابطھ ب

 از قرن 70در سال . مثال کالسیک مدرنیزاسیون شوروی در آسیای میانھ است. مستعمرات و نیمھ داخلی و خارجی آسیا شد

گذشتھ از آن بھ نظر می رسید کھ راه ھای سنتی در این کشورھا ھرگز در گذشتھ ، بنیاد فرھنگ اسالمی پولیس ضعیف ، 

 ، پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی ، این کشورھا بھ سرعت با این حال. حفظ بیشتر بھ صورت ضمنی رفتھ است

سقوط آن بازگشت بھ وضعیت طبیعی تاریخی ، یعنی استبداد فئودالی قرون وسطی ، و ھمسایھ افغانستان پس از عقب نشینی 

ره مشخص ، و را بھ وضعیت طایفھ و قبیلھ ای است کھ تکھ تکھ شدن آن را برای ھزا"اتحاد جماھیر شوروی او بازگشت 

.کھ در آن زمان از یخ زده روسیھ رقابت بریتانیا ، پس از منطق جنگ سرد  

امروز ، حداکثر خود وحی از ویژگیھای اساسی از اجتماعی و نظام فرھنگی از کشورھای آسیای مرکزی تنھا از 

طایی پیروی از سیاست طریق وجود خود را در نظم ھای معاصر بین المللی ، ھیچ نعمت ھای مختلف بھ شکل قرون وس

در ھمان زمان در صورت تضعیف توجھ جامعھ بین المللی را بھ مسائل انسان دوستانھ از خارج . انزوا محدود می شود

. تحمیل موجودیت نظام سیاسی لیبرال است کھ بر این اساس ، دشوار است را حتی تزئینی ، مجبور شده است از بین بروند

زماندھی شده است کھ امپراطوری و جابھ جایی از راه تمدن از حاشیھ بھ مرکز ، بیشتر بھ محض تضعیف اصول اساسی سا

و بیشتر افرادی کھ قبل از در مدار خود کاھش یافتھ است ، قادر بھ زندگی می کنند بیشتر در راستای اجتماعی خود ، سنت 

نمی دھد کھ این افراد در تقسیم کار جھانی آن را از خود است ، تولید مثل از این سنت اجازه . ھای فرھنگی وجود دارد

 پس از تنظیم مجدد از الیھ ھای XXIاین منطقی است بھ فرض کنیم کھ در قرن : "شرکت کند ، از بخشی از جھان مدرن 

".کل و مناطق است کھ نھ از نظر اجتماعی و اقتصادی از جنس است ، و ساده تر و ارزانتر بھ دور انداختن  

ایند مدرنیزاسیون در روسیھ در نمای خارجی از جامعھ مصمم است از مطالعھ حکمت غایی ھای ما معتقدیم کھ فر

در جنبھ ھای درونی فرایند . امپریالیستی بھ اپوزیسیون غرب ، کھ در دو جنبھ است با توجھ بھ جاذبھ و دافعھ ابراز شود

دمت بھ عنوان اجزاء از مدل لیبرال و مدرنیزاسیون توسط پویایی مبارزه امپریالیستی غالب تعیین می شود و خ

.آیا طرح کلی ، چگونھ این طرح ابراز خود در تاریخ ، بھ بخش بعدی ما اختصاص یافتھ است. مدرنیزاسیون  

 

 سوم. تاریخی دنبالھ روسی ارتقا
 

ز قبل از چرخش بھ ترتیب تاریخی و مدرنیزاسیون روسی و تبدیل مواد را بھ تجزیھ و تحلیل تجربی و کمال ا

جانشینی فرامین و مدل لیبرال و مدرنیزاسیون ، من می خواھم بھ بیان نگرش خود را بھ یک کامال رایج در محافل 

ذات آن نھفتھ است در نظر متافیزیکی از روسیھ بھ عنوان .  تاریخی استokolonauchnyhدانشگاھی و مشاھده خطاھای 

با این حال ، مرزھای کشور ، ترکیب مردمان آن ، مربوط بھ . ودیک ثابت در طول تاریخ ھمواره برابر است و بھ خودی خ

روسیھ کیف : در تاریخ ما شاھد پنج مختلف روسیھ "عالوه بر این ، . این ترکیب ، فرھنگی و چشم انداز تمدن چند بار تغییر

." وروی جدید روسیھ است، روسیھ ، تاتار دوره ، روسیھ مسکو ، روسیھ پیتر ، امپراتور و ، سرانجام ، اتحاد جماھیر ش

اما در ھیچ اسطوره و سابقھ آن در توسعھ است ، اما .  سابقھ استmythologizingنادیده گرفتن این تغییرات گام در جھت 

خداوند واحدی وجود ندارد ، داده شده قدرت ھای امپریالیستی ، در ھر زمان داده شده را در خود دارد حاوی تمام وجود 

.آن استاحساس پری تاریخی   

چنین مشاھده استاتیک تاریخی ملت و فرھنگ ، از نقطھ نظر ما ، قابل توجیھ نیست ، بلکھ نشانی از تغییرات را  

 ھمواره بھ آن را --فرھنگ زندگی نمی تواند یک تکرار گذشتھ : "بھ حساب تحت تأثیر پویایی تاریخی و فرھنگی می باشد 

با این حال ، این . " اما می توان آن خاطره گذشتھ نیست.  ھای جدید و متون افزایش می دھد بھ ساختار و عملکرد سیستم



 31

دیدگاه اساطیری از تاریخ روسیھ بھ تداوم پایدار بازتولید کلیشھ ھای ذھنی آگاھی ملی و فرم مربوطھ را از روابط اجتماعی 

.نھفتھ است  

 افزایش مسکو firmerد و در طول  روس ، قدرت بھ دست اورKievanکلیشھ ھای ذھنی کھ در عصر ظھور از 

مجموعھ .  و مناطق اطراف آنSuzdal -و شکل گیری ملیت روسی بر اساس گروه ھای مختلف قومی در قلمرو والدیمیر 

 این نوع گرایش بھ قابل پخش در تحوالت مختلف تاریخی ، entrenchingای از زمین و تشکیل دولت مسکو مدل 

. Aبا توجھ بھ تولید مثل از برنامھ ھای سنتی ، و دوباره سازماندھی جامعھ ، . ھنگی باشد تحوالت فر- ethnoجغرافیایی و 

درجھ باالیی از پایداری است کھ نھ تنھا بھ جھت گیری ھای فرھنگی از تولید مثل از تضمین " کھ Akhiezerیادداشت 

بلکھ بھ نظام سرکوب ، ھمراه با فرھنگ در طبیعی ، نظم تغییر ناپذیر ، نھ تنھا قدرت جبر تاریخی " ،"مطلق " برخی از

".حال ظھور   

این برنامھ جھانی در انواع شرایط تاریخی و نسبتا بھ طور مرتب با درجھ بیشتر یا کمتری از تمامیت ایفا کرده 

ا  معتقد است کھ این ویژگیھا را از تاریخ روسیھ ممکن است در درجھ اول در جھان رB .Kagarlitskyبھ ویژه ، . است

 رویکرد سیستم و توضیح می دھد کھ آنھا را بھ دور از موضع روسیھ در نظام جھان و بھ عنوان یک کشور -شناسایی 

.مشارکت محیطی در تقسیم بین المللی کار و تجارت است  

 انتخابی در شکاف عظیمی بین تشکیل شده بود بھ طور مداوم در سطح inokulturnogoیکی از پیامد ھای قرض 

زندگی روزانھ از توده ھای اصلی مردم ، کھ .  نظامی پتانسیل ھای فنی و عقب ماندگی از زندگی اجتماعی مینماینداروپایی

 را حفظ بسیاری از راه کافر کھنھ ، ردھای کھ در بعضی از خرده فرھنگ باقی بماند 1917بی تربیتی بود ، تا انقالب اکتبر 

رد ناخواستھ بودند ، بھ طور عمده در نتیجھ پیامدھای نامطلوب ارتقا تغییر در زندگی روزمره مردم وجود دا. امروز

 ، و در صورت تطابق inokulturnyh )subcultural (borrowingsدرآمد حاصل از این فرآیند را بھ صورت . امپریال

.یاجباری برخی از جنبھ ھای زندگی اجتماعی بھ مشکالت موجود در حال حاضر ساخت و ساز ھای امپریالیست  

یک فرد بی سواد می ایستد سیاست خارج و بھ ھمین خاطر باید "بنابراین ، لنین بھ این واقعیت اشاره کرد کھ  

، یعنی باید برای رسیدن بھ سواد آموزی جھانی است در درجھ "بدون این می تواند سیاست وجود ندارد . الفبای یاد بگیرند

نسان معمولی قادر بھ خواندن فرمان و دستورات رژیم شوروی ادامھ یافت اول بھ دلیل لحظھ ای از وظایف ، بھ طوری کھ ا

کھ بھ فرم یک سنت سکوالر از قرون وسطی ، زمانی کھ افراد بھ حال بھ دانستن ساز در درجھ اول بھ منظور خواندن 

Scriptures . فرمان شورایCommissars در از میان بردن بیسوادی در میان جمعیت " خلقRSFSR 26.12.1919 از 

، برقرار ضربات پنالتی برای عدم بھ یادگیری خواندن و نوشتن ، کھ شده است ، انحراف واقعی از مشارکت در زندگی 

.تحت پیگرد قانونی قرار... خجالتی و دور از تعھدات این مصوبھ:" سیاسی در اتحاد جماھیر شوروی سابق   

ون بعنوان یک قاعده ، آیا بھ تغییر در زندگی روزمره مردم نمی البتھ پیوستن بھ مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسی

فقط در دوره کوتاه از اصالح طلبان لیبرال در دسترس ارتقا آگاھانھ ، نھ تنھا .  شدEuropeanizationشود ، عمدتا نخبگان 

.برای اصالح حکومت ، بلکھ در زندگی اجتماعی است  

فتن اثر متقابل دو مدل از نوسازی روسیھ نمی تواند شروع از زمان کھ از نقطھ نظر ما را از مشاھده ، در نظر گر

از آنجا کھ پدیده رابطھ از دو مدل و مدرنیزاسیون است از نزدیک با این پدیده از اصالح ". نوسازی"آمد بھ استفاده از کلمھ 

آغاز و با سابقھ خود را نشان طلبی و شکل گیری روسیھ در منطقھ خاص فرھنگی و تمدن ، توجھ بھ نوسازی روسیھ باید 

.میدھد  

 قرن پانزدھم H .Speransky characterizes. م. در اینجا این است کھ چگونھ استاد. پس بیایید آغاز خواھد شد

آن را بھ تولید یک طرفھ ، بھ عقب نوع نگرش قرون وسطایی در اساس غلط فھمیده و یا درک ضعیف "مسکو ، 
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Byzantinism : بعد از آن ، منحصر بھ فرد ، رابطھ رسمی بھ ایده ھای دین ، مذھب ، مذھبی ، ملی و bukvalistika ، 

 قرون وسطی ، mindset تمام صفات مشترک --مناسک ، عدم آموزش و پرورش است اظھار عقیده بدون دلیل جایگزین 

. ، گاھی اوقات چیز عجیب و غریبsidednessآورده ، اما بھ یک   

واند بھ عنوان تلفیق کننده عقاید مختلف تشریح شود ، مشخص شده توسط تقسیمبودن از سلطنت ایوان سوم می ت

میبینیم کھ دست ھا ، فرم ھا و روابط زندگی اجتماعی و . روند خود ادامھ خواھد داد کھ بھ عنوان مخالف قرار خواھد شد

روسیھ در "اروپایی قرن " ،"ر آتن مسکو د. اقتصادی ، ھمتای اروپایی ، بھ اندازه کافی قوی شده اند در زندگی روسیھ

بودند اما گرایش دیگری در رابطھ با زمان آشنا شده . ژانی. A:  گفت fascinatinglyقرون میانھ ، شاه سازندگان اولین 

 با رتبھ ایوان زندانی دیمیتری نوه او ، و نھ اشاره بھ اعدام و زندانی کردن افراد(توسط سنت قدرتمند از استبداد و ظلم و ستم 

...) .Tver  ،Vyatkaپایین تر وجود دارد ، عظیم مھاجرت اجباری ساکنان نووگورود ،   

با وجودی کھ این سیاست در برابر ساکنان سرزمین را فتح بھ نظر می رسد کامال در مقایسھ با یک برگزار شد 

قادر متعال شاھزاده ایوان چھارم  و در ادامھ پسر باسیل امپراتور بزرگ و Vasiliتوسط جانشینان او پرنس بزرگ 

فلچر ، متعلق بھ ساکنان از این . Muscovy Jاز مشاھده از گذراندن شد و سپس در مورد آنچھ . لیبرال شد) وحشتناک(

باسیل شکست در گرفت و او را با سھ نفر از (او : "از مسکو " بازو"اراضی در حال حاضر را جمعآوری کرده بود 

علیھ سابقھ و ھدف از این گرایشھا . " از او بھ چھ کسی فروختھ و یا تاتارھا ، بود کھ با او در جنگساکنان از چھار ، بعد

دارای دو جنبھ را تقویت و ایده ھای امپریالیستی ، با تشکر کوچک ھیچ اقدامی در کمک بھ ازدواج ایوان سوم با صوفیھ 

Palaeologus با مشروعیت متعاقب آن از سقوط derzhavopriemstva تحت ضربات ترکان عثمانی یدالیمخیرات 

. در قسطنطنیھ29 مھ 1453  

 معروف تاریخی تبدیل بھ کلیدی در گفتمان ھای موجود در رابطھ از دو مدل و مدرنیزاسیون vicissitudesاز این 

ل خود را اگر دوران ایوان سوم در سا. ، شکل گیری و تقابل دو خط جایگزین از توسعھ فرھنگ روسیھ و جامعھ است

 را در عصر protoliberalnuyuوابستھ بھ ھمتایی توسعھ شامل گزینھ ھای متعدد ، از جملھ گرایش ھای امپریالیستی و 

، اولین شرکت روسیھ ، ھنوز بھ طور کامل آگاه از این تغییر بھ عنوان یک انتخاب معنادار ، از ) گروزنی(ایوان چھارم 

 در دوران الگوریتم خاص ایوان چھارم را مشخص آغاز اصالح طلب روسیھ ، و نھ بھ با شروع. آسیایی اروپایی تبدیل شده

 اصالح طلب جمع آوری دایره غیررسمی از ھمکارانش برای -جوان و پادشاه . طور منظم در داستان ھای بعد دوباره

.اجرای اصالحات ، بھ برخی از حد ، پوشیدن لیبرال شد  

 شکست ، خود را در درجھ اول سیستم خود را رد ، اما عواقب این اصالحات در عرصھی بھ دالیل مختلف

ایوان چھارم در گذار بھ .  استcompounded خود را اصالح طلبان shortsightednessمحرومیت توسط تناقضات و 

 ، بھ اصالحات و سیاست ھای استبدادی و سرکوب ، نھ تنھا واقعی مایوس بود ، اما مخالفان بالقوه ، بندگان خود را

در بی رحمی و سیاست در حد از سرکوب و قتل پادشاه رفت و فراتر از معمول در آن . کشاورزان خود ، خانواده و خانوار

کھ : در این مرحلھ از حکم ایوان چھارم ، اصالح طلبان مفقود شده است .  دولت بوده استMuscovyزمان در شیوه ھای 

.در بلوک است کھ در تبعید ، کھ در صومعھ  

نشان داده " شھروند روسیھ و قدرت استبدادی"ھمھ ما بدانند ، و یک نمونھ از مشکالت و نیازھای قطعنامھ دیگری 

و از خارج از کشور می تواند یک حاکم ستمگر یا مستبد ، و بھ .  در خارج از کشور فرار کرد-- A .Kurbskiشده توسط 

نت ، شروع شده توسط نامھ شاه سابق مورد عالقھ و قھرمان کازان محکوم کردن آن نیز بزرگ اجتماعی و سیاسی و ادبی س

سنت در مسکو بھ حال تمایل شاھزادگان طوالنی خون او برادر و «:  بھ ایوان چھارم Kurbsky ھستم Livonianو جنگ 

". بھ خاطر nesytstvaخراب کردن آنھا را بھ خاطر بدبختی امالک و مطرود ،   
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یافتھ توسط دولت را انتخاب کرده راضی خواھد کرد بھ عنوان یک نمونھ برای ھمھ اصالحات پروژه ھای توسعھ 

اصالحات لیبرال متعاقب آن خدمت می کنند ، ھستھ اساسی از پروژه ھای لیبرال ، کھ برای قرن اخیر الھام بخش ترین پویا 

رد شده است تفکیک ناپذیر از ایدئولوژی پروژه ھای لیبرال در روسیھ ھمواره وجود دا. و بورژوائی از روسیھ و جامعھ گرا

.ایجاد روابط حسنھ با اروپا ، و آن را شکست خورده در دورھھای مختلف تاریخ روسیھ بھ پایان برسانند  

بھ عنوان یک پیروزی برای روسیھ جامعھ طماع بستھ راه کلیسای اصالحات ، و واکنش ھای امپریالیستی و برش 

 Zemstvoاداری ، نظامی و باالتر از ھمھ ، . Zemstvoول آغاز شده ، بھ ویژه ، اصالح  فاز اdefeodalizatsiyuکوتاه 

، فکر اصالحات توسط دولت انتخاب شده راضی کھ توسط دانش نھ تنھا از عقب ماندگی ھای فنی و نظامی ، بلکھ سیاسی و 

حفظ رابطھ با منطق و روش مشخصھ از اگر چھ منطق و روش پیاده سازی خود را تا حدی . اجتماعی اروپا امال شده است

.مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، این اصالحات موجود در خود و برخی از عناصر لیبرال شد  

با این حال ، روسیھ بھ خارج در آن سال بھ اجرا درآمد مھمترین محدوده ھای تاریخی ، کھ متشکل در نفی مدل 

 1917یر ویرانگر در آینده ، تا زمانی کھ فاجعھ تمدن است کھ پس از انقالب اکتبر سال لیبرال توسعھ کھ نھ تنھا نشانی از تاث

 استبداد ، و تخریب Kalitaشاید نسل ما این است کھ گناھان را پرداخت نمی باستانی مسکو می رسد؟ آیا جانشینان : "... 

 با بھ تصلب بافت ھای بدن اجتماعی --کلیسا  و شھرستانھا رایگان ، کھ سرکوب استقالل اشراف و principalitiesدولت 

از انقالب بلشویکی؟"بھ سبک عامیانھ "  صد-"امپراتوری منجر نشد ، با عجز از طبقات متوسط و سیاه   

ت کھ تمایل دیر از آن بھ بعد ، ھر دو شکست خورده دولت را انتخاب کرده خوشحالم در تاریخ روسیھ اس

پویایی تاریخی و اجتماعی و فرھنگی ، در حالی کھ حفظ اجماع بین جنبش بھ جلو و عقب حرکت طبیعی از نتیجھ وجود 

 ، Makariosمتروپولیتن . "شکست اصالح طلبان و پیروزی محافظھ کار ، ضد بخشی اصالح طلب از نخبگان حاکم: دارد 

روز پس از روز ، ھمواره و .  تبدیل بھ یک راز دار ، مشاور معنوی پادشاهسر از سلسلھ مراتب ، موفق شده است تا

methodically تزار ایوان .  بردگان-- بھ او الھام گرفتھ کھ او ، پادشاه مسکو ، متعال و قادر مطلق ، کھ پیش از آن تمام

ستم ، او با تغییرات مکرر ، بھ یاد  ھKurbskyدانش آموز سخت کوش بود ، و بعد از آن ، در پاسخ بھ نامھ مقصر داننده 

از کلمات و غیره و "  من تمام ھستیم بھ تکرار ھمان ، عطف گوناگونbesosostavnoyشما در سواد : "کالم متروپولیتن 

آیا وجدان مبتال بھ جذام ، بھ پادشاھی خود را در دست خود را ... آن ، نوع تفکر شما است کھ بردگان را از اربابان قدرت

 نمی خواھم کھ باید خود را برده؟ آیا ارتودوکس -- نگھداری و بھ بندگان خود را بھ حکومت کنید؟ این ذھن کثیف است برای

". بھ تحت اقتدار برده؟ --درخشنده   

بعد از انتقال گرانش از خصومت ھا در قسمت شرقی روسیھ در مرزھای غربی آن ، کھ ھمھ تحت تاثیر توسعھ 

مقدار تغییر در اولویت ھای استراتژیک نظامی گرفتھ شده توسط ایوان چھارم ، فراتر از شرایط . کشور وجود داشتھ است

تاتارھا کریمھ باز راه بھ مسکو می : خاص تاریخی ، اگر چھ برای معاصران از این تحوالت ، پیامدھای ویرانگر بودند 

 و مھمتر از ھمھ ، تعداد باور نکردنی از  نابودی بخش مرکزی ایالت سوختھ مسکو ،Devlet Girayکریمھ خان . رود

 سربازان و شھروندان بھ جز زنان ، کودکان و روستایی ، کھ بھ and twenty thousandبیش از صد : مردم کشتھ شدند 

.مسکو از دشمن فرار کرد و ھمھ ھشتصد ھزاران  

" میراث تاتار" آغاز ورود در  ، ازkhanatesو فتح قازان و آستاراخان شد ) وحشتناک(آن را با ایوان چھارم 

 توسط امپراتور 1721آغاز می شود و داستان از امپراطوری روسیھ ، آغاز می شود مدتھا قبل از اعالم در یدالیمخیرات 

توجھ داشتھ باشید کھ ما نیز تقسیم این دیدگاه با توجھ بھ . مدرن ترین مورخان غربی پایبند این دقیقا ھمان نقطھ نظر. Iپیتر 

.روسیھ است / Muscovy بر اساس سال از روند ساخت و ساز و محتوای امپریالیستی در آغاز  
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 در آغاز سلطنت خود ، دارای دو جنبھ است ، و نھ از نزدیک ھم Godunovفعالیت ھای اصالحی از بوریس 

 با وجود موضع دوگانھی .protoliberalnyeتنیده شده آن را دریافت نکرده اند و مفھومی بھ عنوان مخالف روند فرامین و 

ای از اصالحات داخلی ، در مجموع ، استدالل می کنند کھ ممکن است رخنھ کردن در آن کلی است و نزدیک بھ جھت 

protoliberalnomu . این راستا می تواند از دوره ، نھ ، قدرت اعمال نظر از قبیل لغو یا از حق تغییر دھقانی از یک

 سنت جورج ، اما این امکان وجود دارد در نظر گرفتن ترفیع کسب و کار چاپ اول ، مالک خود را بھ دیگری در روز

.آموزش و پرورش ، دعوت بھ اقامت دائم از بیگانگان و سیاست ھا بھ منظور ایجاد روابط حسنھ با اروپا  

ی استبداد و  بھ یاد حداقل خودداری می کند زیرا او بھ ادامھ ترور امپریالیستGodunovکوتاه مدت در دوران 

سلطنت او یک بار دیگر نشان میدھد الگوی خاص ، کھ شامل . برداشتن قدم ھای مناسب برای از بین بردن عواقب آن است

 ، بھ علل خارجی است ، اما نھ situationalو این دو دلی تنھا . این واقعیت است کھ حاکمان روسیھ لیبرال مردد ھستند

 لحظھ بحرانی از چھره ھای تاریخی ، ، مرسوم منتسب بھ خط لیبرال و مدرنیزاسیون در این. باعث از ویژگی ھای داخلی

 بھ تالش گورباچف بھ نگھ سیاست دارای دو جنبھ است کھ ترکیبی از تعھد خود را بھ یک سری B .Godunovروسیھ از 

رانھ امپریالیستی ، فیزیولوژیکی اصالحات لیبرال ، و متعھد شده در سیستم ، و در تعھد خود را بھ عکس العمل محافظھ کا

" از ویژگی ھای ذھن پلیس"...  اشاره کرد کھ Vchisloبھ این ترتیب ، مورخ آمریکایی فرانسیس . ترس از اصالح سیستم

و در چشم انداز دراز مدت اصالح طلبان ، ...  یافت نشد1870 -- 1860" در حال حاضر را در عصر اصالحات بزرگ"(

. از نظم و ثبات) حفاظت( شاھدات خود را از غیر روحانی بھ رسمیت شناختن تقدم منافع عمومی و حفظ چرا کھ آنھا پایھ م

"concisely اما جادار و درست است-- آن نوشتھ شده است .  

 تقسیم لیبرال جزیی از postepennno، نازک و ) 1602از  (Godunovدر سال دوم ، بحران در دوران بوریس 

عظمت و عناصر استبداد شروع بھ نظر می رسد بھ طور فزاینده ، بھ ویژه ھنگامی کھ تھدید مستقیمی سیاست ھای او ، با 

در نھایت بھ حال بیان شده اصالحات لیبرال تھ مایھ ھرج و مرج آینده . برای امنیت شخصی و قدرت وجود داشتھ است

.زمانھی متوقف شد  

رقم . I، و چھره ای تاریخی زنده بھ عنوان غلط دیمیتری در چھار چوب گفتمان ما غیر ممکن است بھ چشم پوشی 

در .  کھ یک شخصیت اساطیری و یا تاریخی و ادبیconjectures ، احاطھ شده توسط انواع Kije، بھ عنوان ستوان 

د دیمیتری غلط من ، تا خارج از سنت ھای دولت اھل مسکو آورده خواھد شد و از تاج و تخت خود را در مورد ظاھر میشو

ھمھ کھ مجبور بھ روسی را بیاموزید با ... او با صدای روسی از آزادی صحبت کرد: " نوشتھ است Kostomarov، نیکل 

 روز بھ طول انجامید ، 331در طول پادشاھی خود را ، کھ ." مفاھیم جدید ، آنھا را بھ زندگی ھای مختلف اشاره کرد

بھ عنوان مثال ، (شد ثابت قدم تر از لیبرال فکر نسبت بھ سلف خود دیمیتری دروغین اصالح طلب را بھ من ثابت شده با

:  پادشاه غالبا proshlets.  نشاط ذھن در امور دولت استboyarsشگفت زده و برندگی "، او شد ) Godunovبوریس 

taunts ، را فراموش کرده ام آنھا را با او توھین rebuked ، جھل teasingھ روس ھا باید  حمد غریبھ و اصرار داشت ک

. "دانشجویان خود را بھ سرزمینھای خارجی دیدن ، دیده بان ، تحصیل و کسب نام از مردم است  

 روسیھ ، -- فرامین و لیبرال --در نظر گرفتن فرضیھ از مطالعھ ما ، کھ بر طبق آن از دو مدل از مدرنیزاسیون  

ا توجھ داشتھ باشید کھ در آثار مورخان روسی ، کم و بیش بنا بھ سنت غالب ، تمرکز بر روی مدل ھای امپریالیستی ، م

آگاھانھ جدا ایدئولوژی امپریالیستی ، دوره اصالحات لیبرال و طرفداران آنھا مانند اجزاء بیگانھ آشکار نگاه کنید ، ھرج و 

ھای محلی بھ عنوان در بیان شدید خود را از این ایدئولوژی است با توجھ بھ دوره ھای مدرن لیبرال . مرج و سردرگمی

برگزاری است کھ خود منصوب دیمیتری است جز راھب . XVIIبنابراین نسخھ رسمی آغاز قرن . مظاھر شر در جھان

defrocked دزد و ادم مست ھر دو تا ، Grishkaحوادث معاصران متعلق بھ این نسخھ از .  ، تبلیغاتی تلفظ بتن کرد
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، اما ھمھ ما ، بھ لطف الکساندر پوشکین ، بھ یاد داشتھ باشید این است کھ بسیاری جھات ، از جملھ کامال تردید است 

.Falsdmitry Iتصویری از   

توجھ داشتھ باشید کھ تغییر مکان از آزادی بھ یک دولت استبدادی و پرخاشگر در ادامھ پیروی از سیاست انزوا 

ل رخ داده است در دست است از دست رفتھ فرصت  در آن سا1613امپریالیستی است کھ در کلیسای جامع در یدالیمخیرات 

تاریخی برای فرستادن بردار از روسیھ بھ سوی اروپا ، بھ عنوان مثال ، بھ حال جزء بزرگی از طرح اصالحات لیبرال 

 برای این نوع از روسیھ جدا شده از اروپا ، تخمگذار شالوده ای برای جمع شدن unrealizedھر  . Saltykovمیخائیل 

.ر در زمینھ ھای مختلف از زندگی ، جمع شدن ، کھ بعد از آن تا بھ حال برای غلبھ بر دردناکی و بنابراین بطور عزیزبیشت  

شناخت خاک آماده ، در دسترس بودن عینی و ذھنی شرایط الزم برای اصالحات پیتر است ، معموال در ذھن 

در دوره قبل از پیتر . کھ تا حد زیادی واقعی داشتھ باشند است Mikhailovichاصالحات مداوم در نیمھ دوم سلطنت الکسی 

، در رتبھ نظامی اروپا ، عناصر لباس بھ سبک اروپایی " رژیم بیگانھ"بزرگ استخراج معدن قابل توجھ بود ، معرفی قفسھ 

. ش علم استاین احساس نیاز را در مسکو در ھنر اروپا و راحتی ، و بعد از آن در آموزش و پرور: "و بسیاری دیگر 

".شروع بھ مامور خارجی و تفنگ آلمانی ، بھ پایان رسید و بالھ آلمانی و دستور زبان التین   

 منظم و بعد از آن predmodernizatsiiدر چھار چوب منافع ما از گفتمان در دوران سوفیا ، زمانی کھ وی 

بدون رفتن بھ شرح مفصلی از اساس واقعی از . تقریبا فراموش کردن کلمھ عبور لیبرال تالش ساختھ شده است می باشد

 انجام شده بود ، و سپس توسط جانشینان Mikhailovichوقایع ، ما توجھ داشتھ باشید کھ بسیاری از آنچھ تحت آلکسی 

 نابود ما بیشتر عالقھ دارند بھ در نیست کھ چگونھ و. Iبالفاصلھ خود را توسعھ داده بود ، توسط مدرنیزاسیون شاھی پیتر 

. پیتر من پیش بینی اصالحات او ، و از این جھت اصالحاتprecursorsچھ ھستند دقیقا   

 - staromoskovskim  ،Athanasius Ordinھنوز مخفی نگرش انتقادی خود را نسبت بھ دستورات 

Nashchekina  ،Rtishchev ، کمتر شناختھ شده خود را معاصران boyars مراقب Morozov  ،VN Romanovھ  ، ب

توصیف شخصیت و .  غربی را بھ روسیھ منتقل شده در اروپاGolitsyn ، و بعدھا بھ روسی واسیلی Matveevعنوان 

:  وارد شدند ، نوشت 1689 ، سفیر نویل لھستانی ، کھ در مسکو در سال Golitsynوسعت برنامھ ھای اصالحات واسیلی 

شاھزاده یاد گرفتھ بودم ، ھرگز بھ پایان رسید ، آن را بھ کفایت اگر من می خواستم برای نوشتن کھ من در مورد ھمھ این "

 نوبھ خود ، بھ savagesمی گویند کھ او می خواست برای افزایش جمعیت کویر ، بھ غنی سازی فقیر ، مردم را بھ 

cowards مردان شجاع ، سرزمین hutsزبالھ و در اتاق ھای سنگی .  

ا تقویت و موقعیت ژئوپولیتیک ، نتیجھ گیری صلح با لھستان و بازگشت از آن را در طول این دوره بود ، ھمراه ب

بر اساس این طرح ، کشاورزان دریافت وراثت زمین و . کیف ، پروژه ھای لیبرال از اصالحات دھقانی توسعھ داده شد

طی در اسارت ، بھ عوارض نوسازی مالیات ساالنھ بھ شاھی پیتر من ، محدود در مقابل بودند ، آورده بھ شکلی افرا

حتی . I تبدیل شده بود نھ یک دیپلم پیتر VV Golitsynاصالحات لیبرال طرح زندگی عمومی نشده اند توسعھ یافتھ ، 

 جنایتکاران متوقف کردن بھ ریز ریز کردن --ھنگامی کھ سوفی اصطالح محلی لغو شد و دادگاه در قرون وسطی ستمگری 

 دوره از Petrineبر پس زمینھ شیوه ھای روزمره تحقیق و اعدام ، خالصھ ، مشخصھ دستھا ، پاھا و انگشتان ، در برا

 یونانی التین -ھنگامی کھ تئودور شروع بھ توسعھ می شود پروژه برای اسالوی . تاریخ ما بود ، در خیلی انسانی

- Naryshkinیھ ، و ناتالیا  آموزش و پرورش ، و صوفvsesoslovnogoفرھنگستان ، ارائھ شده است کھ ایده ھای لیبرال 

 ، باید در نظر گرفتھ نمادی از 1694 مادر پیتر در واقع ، از زمان سرنگونی حکومت از سوفیا و تا زمان مرگش در سال -

.رکود ، جھل و محافظھ کاری  
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ی  ، کھ پس از سرنگونی از سوفیا ، با درجھ باالیkontrreformatorskoeبر اساس شرایط داخلی کشور ، جنبش 

با این حال ، در چھار .  تحوالت منجر شودpredmodernizatsionnyhاز احتمال می تواند خود را بھ دیگری را نفی می 

چوب از محیط زیست تغییر در درجھ اول خارجی اروپا روسیھ را بھ مقابلھ با چالش ھای جدیدی از رویارویی نوپای 

 برای izolyatsionistkuyu شده توسط اھل سنت سیاست ھای حمایت. وابستھ بھ جغرافیای سیاسی اروپا قرار گرفت

.رسیدن بھ این آن ، عمال غیر ممکن بود  

 ، بھ لحاظ تاریخی غیر این کشور ، جھان غرب ، از XVIIIحقیقت این است کھ از آن زمان ، حداقل ، با سده 

تر ، موفق بھ شتاب چشمگیر اجتماعی و جملھ روسیھ ، روبرو ھستند چالش تمدن غربی ، مدرن ، دادن پاسخ بیشتر یا کم

مردم غیر قطعات غربی از جھان و با تبدیل مجبور شدند ، تغییر مانع سازگاری بھ نظر می رسد در . پویایی فرھنگی

قسمت ھای مختلف غیر جھان غرب است . چارچوب تمدن غرب را بھ دنیای جدید و اجتماعی خود ، سنت ھای فرھنگی

از طریق فرایند مدرنیزاسیون ، اما تحت شرایط ، کامل ، تولید مثل از معتبر اجتماعی و سنت ھای کامال دردناک رفتن را 

 از از دست دادن ھر دو واقعی و اسمی استقالل ملی socioculturalفرھنگی را در بخش ھای زیر را از پویایی تاریخی و 

خواستار تغییرات . Fفوکویاما . ا گروھی از تجدد است، یعنی می شود وابستگی استعماری در کشور بیشتر توسعھ یافتھ و ی

مدرنیزاسیون است عمدتا بھ ". مدرنیزاسیون دفاعی"اجباری طبیعت و مدرنیزاسیون ، کھ کمتر کشورھای توسعھ یافتھ ، 

 ، کھ در آغاز"نوسازی " روسیھ. "صورت واکنش انطباقی از روسیھ را بھ چالش اجتماعی و نظام فرھنگی از تمدن غرب

.بھ انقالب ، کشور ھای غربی و مدرن"عقب مانده "  ابتدا نمونھ ای از تطبیق-- XVIIIسده   

در چھار چوب از در پشت عقب مانده روسیھ و غرب بطور کلی کھ در ذھن نظامی خود را فنی و اقتصادی ، جنبھ 

میل بھ اصالحات در . م گرفتھ استھای فنی ، تا آن را در این تغییرات نوسازی منطقھ می باشد محل در وھلھ اول انجا

در مرحلھ نوسازی از امپراتوری روسیھ بھ . زمینھ ھای فنی نظامی توسط ناتوانی از رقابت ھای نظامی با اروپا باعث شد

فن آوری ھای اروپا وام گرفتھ ، دانش کاربردی در عرصھ صنعت ، علوم ، امور نظامی ، و نیز بعضی از عناصر از 

انقالب علمی را بھ روسیھ پس از جنگ آمدند ، و علوم طبیعی را برای سالھای زیادی در درجھ : "ی زندگی و سبک زندگ

". اول در نظر گرفتھ پشتیبانی برای امور نظامی   

برای رسیدن . کالس خدمات ، کامال آماده بھ تحمل رقابت با اروپا"عالوه بر این ، دولت روسیھ در مورد نیاز بھ 

کتاب درسی با توپخانھ و پیاده . دیدار با پیچیده تر اجتماعی آموزش و پرورش مشکالت متنوع تر استبھ این ھدف ، و بھ 

. نظام یادداشت گروھبان اضافھ برخی از فرھنگ رایج است  

توجھ داشتھ باشید کھ پیشرفت ھای سریع تکنولوژیکی است کھ محل را در عصر اصالحات پیتر گرفت ، با 

. ار سیاسی و زندگی اجتماعی نشده بود حمایت می شد ، آن را روی پایھ ھای لرزان بنا شده استتغییرات متناظر در ساخت

در دوره ھای بعدی تاریخی از قدرت ھای امپریالیستی در ھزینھ ھای محدود کردن ولتاژ از نیروھای مردمی می تواند 

قیت ھمواره محلی ، آن را با ھیچ سطحی از ایجاد رقابت علیھ ھمتایان غربی ارتش و صنایع نظامی است ، اما این موف

توسعھ صنایع غیر نظامی مطابقت نداشتھ باشد ، تا آن را در دوران اتحاد جماھیر شوروی از تاریخ ما بود ، و نھ سطح 

. توسعھ جامعھ ، ھمانگونھ کھ در پیش بود اتحاد جماھیر شوروی روسیھ است  

 عنوان مثال مدل ھای امپریالیستی ، ابتدا شکل را در قالب یکی از اصالحات پیتر من بھ نمایندگی از مدرنیزاسیون

اما برخی از نتایج این . استبداد و بردگی تحت پیتر ابزار مدرن"کامل ترین زمان ، فرار از اجزاء آگاھانھ لیبرال ، 

 علیھ عناصر سیستم disistemnyeاصالحات ، صرف نظر از نیت از اصالح طلبان ، آورده و بھ جامعھ روسیھ و لیبرال ، 

در این . تحت پیتر عظمت امپراتوری ھمچنان ھدف اصلی ، و جامعھ تنھا بھ معنی برای اجرای آن است. ھای امپریالیستی
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 مھمترین ، ارزش غالب ، مظھر حاکم در شخص خود و قدرت ایده ھای عمومی خوب ، ایستاده --مختصات نظام ، دولت 

. تماعی ، مقدار کمی بھ دولت را نمایندگی نمی کند پایین نردبان اجrungsدر موضوع   

فرمول موفقیت بسیج امپریالیستی ، ھنگامی کھ از آن این است کھ در برقرار ارتباط میان انسان و قدرت ، بی 

 ، تحت پیتر من گنجانده ترین انواع پر سر و languishedاھمیتی از زندگی بشر ، بھ طور ضمنی مسکو از مدل ایالتی 

 روسیھ ، پیتر ، Evropeizuya: " ، شرح دوره اصالحات پیتر است ، بھ حق مشاھده شده Plekhanov بنابراین ، .صدا

ساخت ، مشخص شده ...  با استبداد شرقیconvergesدر اینجا آورده و بھ افراط و ویژگی است کھ سیستم خود را ، کھ 

آن ھمھ ، جز یکی ، در حالی کھ در دموکراسی ، ھمھ : خالف توسط رجحان از این ویژگی ، بھ طور مستقیم بھ دموکراسی م

. »devalsneآزاد ، حداقل ، حق قانونی   

. در یک زمان ، نھ بدون دلیل بھ این باور است کھ مرزھای اروپا خالصھ مرزھای گسترش قانون ماگدبورگ

یھ ، کھ در شھرستان بودند گرفتھ بود اروپا در قرون وسطی سنن حقوقی با توسعھ فرھنگ شھری ، ترکیب در تقابل با روس

در روسیھ بود زیر ساخت ھای جامعھ . ، اما ھیچ تکامل یافتھ و جامعھ شھری ، وجود دارد بھ خصوص ، حق ماگدبورگ

 ، و تقریبا تا پایان قرن گذشتھ 1861شھری توسعھ یافتھ نیست و ھمچنین ، با شروع با آزادی از اصالحات در روستایی از 

 --ط افراد ، گروه ھا و الیھ ھای اجتماعی را ، و تمام شھر و بسیاری از روستا بھ حاشیھ رانده شده اند ، فعال نھ توس"، 

 سال ھفتم از 60حتی در یک نقطھ کامال آماری از روسیھ تبدیل شده است کھ عمدتا شھری کشور ، تنھا بھ . دولت انتقالی

. XXقرن   

از نتایج اصالحات و مدرنیزاسیون از امپراطور و حاکم مطلق روسیھ پیتر اما اجازه دھید ما را بھ بررسی برخی 

I . بازگشت الیھ باریک از تحصیل بار شھری روشنفکران بعد ازPetrine با ھمھ نفوذ خود را در مورد نگرش بخشی از ، 

. فرھنگی جامعھ دگرگونجامعھ تحصیل خود می تواند تبدیل بھ یک نیروی اجتماعی است کھ می تواند اجتماعی پایھ ھای 

روحانیت ارتدوکس بزرگ ، بیش از حد ، می تواند نقش نیروھای اجتماعی کھ قادر بھ تحقق بخشیدن بھ منافع تاریخی از 

منافع و قدرت را برای او شده است کھ از منافع جامعھ ، و برای اکثریت قریب بھ اتفاق افراد از . جامعھ ، نھ دولت بازی کند

رزشھای غربی ادامھ داد کھ بھ چیزی خارجی ، این شرکت را حفظ بسیاری از راه کھنھ از زندگی ، باورھا امپراطوری از ا

. و ارزش ھای سنتی  

در نتیجھ مدرنیزاسیون شاھی پیتر من از فاصلھ زمانی بین دولت و جامعھ وجود داشتھ است پرورش یافتھ است ، 

اما قدرت دارد و عمدتا در سطح خارجی تغییر کند ، با . مساوی نیستچون تا بھ جامعھ دستخوش تحوالت رادیکال بھ طور 

از پوستھ بیرونی از اصطالحات جدید در دفتر شما را در قدیمی بھ دنبال روس اھل مسکو " ، AA Kiesewetterتوجھ بھ 

" پراطوری جدید جای راحتی قرار گرفتھ است و در سنت پترزبورگ تحت امXVIII، با خیال راحت عبور از آستانھ قرن 

 تمدن Petrineجامعھ روسیھ بود داخلی نیست و بھ من پیتر متحده ، اما بعد از فاز امپریالیستی از مدرنیزاسیون . است

تقسیمات در درون جامعھ روسیھ بھ شدت افزایش یافتھ ، کھ بھ خودی خود ابراز بعد در چھار چوب مردم از واقعیت واقعی 

 تصویر خود را در زمینھ ھای قدرت جھان را بھ پروژه dualisticدر این . ای جدید استتاریخی از دوره ھا و چالش ھ

ideokraticheskogo عود ثابت محکوم بھ فنا است ، چرا کھ تنھا میل بھ چنین ھدف بزرگ متافیزیکی توجیھ کھنھ مطلقھ 

. خود را در تکوین آن وضعیت ھای امپریالیستی  

 بعدی قابل قبول است و بی تفاوتی از مقامات مسئول در رابطھ ideokraticheskogoتمایل بھ پیاده سازی پروژه 

محروم از مولفھ قوی لیبرال ، عمدتا جامعھ .  ، ساده و حتی عقل سلیمmoralismبا ابعاد از جملھ اجتماعی و غیر قانونی ، 

.  قدرت و یک مدل از درون تقسیم تمدنسنت گرای روسیھ باقی مانده است تقریبا فقیرانھ وضعیت پیشنھاد را قبول می کند

Tolstoi اما آنچھ اتفاق افتاد چیزی شبیھ پیتر افتخار : "در مورد نتایج اصالحات پیتر :  ، نوشت 1918 الکسی در سال
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تر و تمیز و موھای او ، خونین و وحشت و ناامیدی . نیست ، روسیھ شامل نمی شد ، ھوشمند و قوی ، جشن قدرتھای بزرگ

 thunderedو صرفنظر از اینکھ چگونھ . raboyu --، یک خانواده جدیدی در فرم ظاھر رنجور و نابرابر دیوانھ 

menacingly اسلحھ روسی ، اتفاق افتاده است کھ قبل از برده دار و تحقیر جھان یک کشور بزرگ بود ، از بسط بھ 

Vistulaدیوار چینی  .  

 می توانند برای تقویت واقعی تمایالت لیبرال نیست Petrineره تالش برای محدود کردن استبداد در بعد از دو

جانشینان فوری پیتر من ، بھ طور سنتی با مخالفت .  روابط قدرت در درون نظامstreamliningگرفتھ شود ، بلکھ روند 

ه ھای ھای کوچک دولتی ، بھ سختی تشخیص در سایھ اصالح طلب بزرگ ، حذف تعصب ترین در ایالت متمایز از دور

قبلی مدرنیزاسیون امپریالیستی درگیر ، ھمراه با یک سلسلھ مبارزات نظامی موفقیت آمیز ، منجر بھ نظامی از کشور ارائھ 

. داده است ، داشتن خستھ از منابع آن است  

 درصد درآمد 85 -- 80نظامی اعزامی خود را بھ طور مستمر جذب می شود «بدین ترتیب ، در دوران پیتر من 

 از مزیتھای تاریخی از جانشینان بھ demilitarizationعنصر .  ٪ بود96درمان در ) 1705در (وسیھ ، و یک بار در ر

پادشاه اصالح طلب و محدود ، از مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون ادامھ دارد بھ دست آوردن قدرت و خود بخود بھبود 

 تا پایان فرصت ھای بسیج ارائھ شده توسط سیستم فئودالی است" بزرگ"معلوم شده است کھ اصالح طلب . می باشد

 حکم صادر شده ، می دھد کھ سازندگان 1736 در یدالیمخیرات Ioanovnaامپراطوری استفاده نمی شود ، و زمانی کھ آنا 

workmen شدیدا بھ مدل امپریال حتی از صاحبان کارخانھ خود را برده می سازد." را بھ ایندگان را برای ھمیشھ" آزاد ، 

بھ شخص از ھمان قدرت ھای (آنھا را بھ طور مشروط داده شده را برای تولید در اختیار داشتن سرویس دین ساالری 

بھ یاد داشتھ باشید کارگردانان شوروی در مفھوم تحت اللفظی از سر مسئول اجرای برنامھ ریزی . متصل شده) امپریالیستی

 ، مستقیما توسط مقامات steamshipsکارخانھھا ، روزنامھ ھا ، "یا مدرن و صاحبان امور خارجھ کمیسیون ، بانکداران و 

". وجود داشت" و اقلیت حاکم oligarchicبھ این معنا کھ از مقامات ، برخی از دولت . منصوب کرد  

 ، در Petrine دوره -مرد بی تناسب و در این معنا ، ضد اروپا مدل اجتماعی است در حال حاضر تنھا در اوایل 

و ظھور از حقوق معینی در اصالت خانوادگی روسیھ . زمان و موقعیت مسلط در طرز فکر تقریبا از تمام اقشار جامعھ است

 قرن -- بود XIIچھ مترقی در اروپا . آیا طبیعت از نخبگان حاکم فئودالی را تغییر ندھید" اصالت آزادی"توسط فرمان 

اطمینان از مصونیت نسبی شرکت ھای . بھ عنوان چنین است دیگر نمی تواند XVIIIسیزدھم ، برای روسیھ در قرن 

 در نوسازی لیبرال ، شده samotransformatsiiبزرگ نخبگان فئودالی ، کھ تنھا حاشیھ تصاحب فرصت تاریخی برای 

ن خود فئودالی و تابع نخبگان روسیھ عمدتا بھ دلیل ماھیت خود را در درو. است وجود دارد متفاوت است ، نھ اروپا عواقب

 انحطاط soprotivlyalyayas، بھ جای تالش برای نفوذ پذیری بیشتری از الیھ ھای اجتماعی خود را تبدیل شد ، 

. بورژوائی و استخدام از پایین موقعیت آمده از گروه ھای اجتماعی  

دریافت " ان خود در برابرسرمایھ دار" ، کتاب کھ Lashmanovھای شناختھ شده جامعھ شناس آمریکایی ریچارد 

لرد . باالترین جایزه از انجمن جامعھشناسی آمریکا ، نشان می دھد کھ چگونھ فساد او از نخبگان بورژوا فئودالی در اروپا ،

خود را نسل پس از نسل مبارزه با جوامع محلی خود بودند ، بھ علت مشکالت تمرکز سیاسی ، نا آرامی ھای روستایی و 

این فرآیند انطباق با محیط متغیر خارجی ، سیاست ، روابط اجتماعی ، اقتصاد است .  ، گسترش روابط پولیباالتر از ھمھ

تغییر ... تبدیل بھ کارآفرینان عنوان و...  اسقف وbaronsبھ حساب میآیند ، "در بعضی از نقطھ بھ این واقعیت منجر شد کھ 

. مثل این در ھر مقیاس قابل توجھی اتفاق می افتد ندارددر روسیھ ، ھیچ چیزی ." کل محیط زیست اجتماعی است  

پس از یک قرن ، از زمان وقایع ، حتی در شوروی سابق در سال دوره اواخر شرح داده ، در آنجا بودند تصمیم 

unspoken کھ شامل حداقل تضمین ھای دادرسی خاصی از تمامیت شخصی بعد از استالین نخبگان کمونیست ھمچنان در ، 
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این تصمیم ، گرفتھ شده پس از سلطنت خونین از رژیم استالین بود ، خوش . ھای فئودالی مصونیت شرکت ھای بزرگسنت

 از قدرت قانونگذاری بوده است تلفظ شخصیت parthoznomenklaturyنیت ، اما از بین بردن از سطح معینی از 

نھ تنھا بھ حاکم مطلق نزدیک تر است ، بلکھ ھمچنین نزدیک آیا ما بھ سطح اروپا از انتشار از مصونیت قانونی کھ . فئودالی

کھ .  قرن سیزدھمXII فئودالی خود را؟ این سوال است عمدا نمیشوند ، چرا کھ رویکرد است ، نھ ، بھ اروپا ، clansبھ 

اره کرد اروپایی ھا نزدیکی ھای داخلی روسیھ با اروپا قرون میانھ در اوایل ، و تقابل با سرمایھ داری عصر جدید اروپا اش

در اروپا ، روسیھ بود در داخل بستھ ، با .  متفاوت بود1200اروپا است عصر پیتر من نسبت بھ یدالیمخیرات : "خودشان 

.  روحی مخالف--اروپا بھ عنوان یک بعد زمان   

 - قرن شانزدھم بیشتر فن آوری ھای پیشرفتھ ، و بنابراین سطح باالتری برخوردار از روزانھ راحتی جسمی اروپا

XVIIIتجسم وسوسھ برای تبدیل شدن بھ .  روسی تحصیل کرده جامعھ در آن زمان توسط انواع وسوسھ خود جلب کرد

سکوالر ، نقاشی شده توسط استادان خارجی ، (ساعتھای اروپا ، تلسکوپ ، سالح مورد استفاده روزانھ ، آثار دنیوی نگر 

 از inokonfessionalnoeرد الگوھای . ترین و تحصیل کرده و نخبگان روسیموجود در زندگی روزمره بخشی از پویا 

 --اما النھ گزینی از عناصر تمدن اروپا در انزوا از آنھا را مولد تمام . نفوذ اجتماعی در ساختار سیاسی جامعھ اروپا است

. فرایند بیھوده و بی اثر  

اشاره بھ مرزھای تعریف اصالحات ممکن است ، نشان شکست واقعی از نماینده کمیتھ در سلطنت کاترین دوم با 

 از تحوالت احتمالی اجتماعی و نظام فرھنگی در روح لیبرال vsesoslovnogoمی دھد کھ عکس العمل ذھنیت را نفی می 

 برای مدت Pugachevدر حال اجرا و بازبینی توسط کاترین دوم اصالحات از جھت گیری ھای لیبرال از شورش . شد

انقالب فرانسھ ، . " روشنفکر ، کھ اغلب متناسب با نام آن متوقف شدabsolutismالنی برای پایان دادن بھ دوره زمان طو

 E .Pugachev. مقامات بازگشت بھ سخت گیری و سرکوب. سرانجام او را در وحشت منجر شد ، و او از سر زمان قبلی

شورش روسی ، توسط تعریف شده است بدون در ھر ) توسط پوشکین(شورش مظھر ھرج و مرج ، بی معنی و بی رحم 

در سال ھای اخیر ، با "...  پس از مرگ کاترین دوم نوشت کھ Derzhavinغالمرضا . برنامھ سازنده آن عمل است

شاھزاده رزمناو ، مست را با افتخار از پیروزی ھای وی ، آن را در مورد ھر چیز دیگری است و در مورد اطاعت از 

بدن فیزیکی واقع در امپراتوری . ار سلطنتی کشورھای پادشاھی جدید یک بار ھرگز او را در نظر داشتندقدرت یا اقتد

ھمواره در حال رشد ، گسترش مرزھا نیاز بھ بسیج ، ساده و سریع ، ایده آل نظامی فرماندھی و کنترل ، وحدت فرماندھی 

دولت تصور قدرت استبدادی طوالنی در قوانین فردی کھ "کھ کاترین دوم اعتقاد داشت . ارتش و با مزایای اجرای سفارشات

onym .  

چنین وسوسھ امپراتوری بزرگ را بھ گسترش نا محدود از فضای زندگی ، ھنگامی کھ جنبش بھ بیرون جایگزین 

 از در داخل حرکت ، ھل اصالحات فوری بھ داخلی و بیش از زندگی بالغ ، جلوگیری از حل و فصل کامل از استان مرکزی

یا مدل ھای / این واقعیت مھم دیگری توضیح می دھد کھ تا حد زیادی بھ نفع انتخاب دوره انحطاط و . روسیھ است

. امپریالیستی از تجدد و طرد از مدل لیبرال شد  

 در سطوح مختلف توسعھ ، متعلق بھ Rossiyskogoارضی توسعھ گستردھای کھ در شمول امور خارجھ مناطق 

 ھای مختلف است از میراث چپ مدرن و استثنایی ناھماھنگ روسیھ منطقھ ای در اقتصاد ، بھ عنوان فرھنگ ھا و تمدن

 حوزھی فرھنگی ، در وھلھ اول بھ دلیل ترتیب بھ اندازه -گوناگونگی اجتماعی روسیھ . جامعھ ، سنت ھای فرھنگی است

 XX اوایل قرن --در سال نوزدھم . ھبی استکافی جمع و جور در خاک ھای مختلف فرم تمدن ، قومی ، فرھنگی ، و مذ

را دربر می گیرد تمام مسیر تکاملی از نظام بھ . بھ حال کوچکترین شانس برای حل سوال ھای ملی نیست"در دولت روسیھ 
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عنوان لیبرال ، دموکراتیک ، مترقی جایگزین است ، کھ یک راه حل ممکن است بھ مشکالت دیگر ، آیا این سوال را حل 

". لی و در نتیجھ منجر بھ فروپاشی امپراتوری نمی م  

دقیقا این تمدن بعد از عدم تجانس کمک بھ شکست سیاست ھای سوسیالیستی نسخھ تنظیم پیگیری توسط اتحاد 

 در پست اتحاد جماھیر vnutrenneeeجماھیر شوروی تحت رھبری میخائیل گورباچف است ، و موجب فشار قوی 

 قانونی و غیر خشونت آمیز --س ممکن است بیشتر یا کمتر ، ھمانطور کھ در تجلی سیاسی این استر. شوروی روسیھ است

توجھ داشتھ باشید کھ با گذشت زمان نیاز بھ حفظ بدن فیزیکی بھ طور فزاینده .  فرم ھای نامشروع--بزنند ، و خشونت آمیز 

ھر دو مدل ھای امپریالیستی و لیبرالی محدود امپراتوری اثربخشی ، عمق و رادیکالیسم از مدرنیزاسیون از تحوالت در 

.شده است  

بازگشت بھ گذشتھ تاریخی ما ، ادامھ خواھد داشت بھ بررسی مھمترین مراحل در گفتمان ما را از تاریخ روسیھ 

 تاریخی بھ نظر می رسد روسیھ دوباره پادشاه پس از یک دوره کوتاه و جنجالی از سلطنت من پل از صحنھ ھای. است

در عصر اسکندر . جوان ، بھ عھده گرفت کھ تعدادی از اجتماعی و تحوالت فرھنگی در بیانیھ ھای اروپایی ، لیبرال روح

در اوایل از من کامال محتمل انجام اصالحات لیبرال این کشور ، پیش نویس از آن بودند در نزدیک بھ یک دایره از 

اما این اصالحات در اکثریت مطلق است تجسم عملی نداشتن باقی ماند تنھا در . نفکران جوان امپراتور بحث شده استروش

مشاھدات من از اسکندر بھ تدریج از محافظھ کاری نسبت بھ لیبرالیسم ، کھ توسط . مرحلھ ای از بحث ھا و پروژه ھا

عناصر زمان و اجتماعی روسیھ ، سنت ھای فرھنگی ھمراه بود تحول پشتکار از مھم ترین و در عین حال کامال کھنھ برای 

. زیادی یافتھ است  

جنگ با ناپلئون بناپارت ، ارتش روسیھ از سفر بھ خارج از کشور تالش ھای بیشتر از آرمان ھای لیبرال جامعھ ، 

افسران روسی را دیده اند از : "ران بھ ویژه در میان شرکت کنندگان مستقیم در وقایع ، جوان و تحصیل افسران سپاه پاسدا

نزدیک بھ دستور کارھایی کھ در آن آزادی و حق برخورداری از حمایت مناسب را دریافت و با تلخ احساس با این واقعیت 

آنھا منشأ تمایل غیر قابل مقاومت بھ . است کھ آنھا را در بازگشت از سفر خارج از کشور در مقایسھ با در بر داشت

reestablishافسران ، گذشتھ جنگ ھای ناپلئون ، تبدیل شد و شرکت کنندگان در اغلب فعال .  اصل مشابھ در کشور خودش

آنھا در شعبھ بیشتر غیر عادی از بین المللی بودند ، مکتب : " ، قھرمانان و قربانیان از تاریخ Decembristدر جنبش 

). Ypsilantiبولیوار ، ( و اسامی برندگان آن ،) Riego(ھنری رومانتیک چپ ، کھ از قبل قربانی خود را 

Decembristsبھ اصالحات لیبرال شکست 1825در دسامبر سال .  سامی شکست خوردند ، اما تخریب ھم نمیشوند ، 

انقالب اسالمی ، کھ بھ حال شانس بھ . خورده شروع کردن بھ موقع ، بھ طرز چشمگیری تغییر مسیر توسعھ روسیھ است

.  تاریخ بھ عنوان بزرگ روسی ، انقالب ، آیا اتفاق نمی افتدپایین رفتن در  

. اروپا رفت و از طریق تحوالت بورژوائی ، فئودالی روسیھ حفظ بنیادھای امپریالیستی و اجتماعی نظام فرھنگی

 حد زیادی  رخ داد ، برای این بود تا1917ما باور داریم کھ فروپاشی تمدن است کھ در روسیھ پس از انقالب اکتبر سال 

بلھ ، در داخل این ذخیره عظیم تحت نام امپراتوری روسیھ یک . سیاست حفظ نظم و عقب ماندگی ھای قدیمی پرداخت

اما قیمت آن متوقف شود . manorsفرھنگ زیاد بود ، گل باغ گیالس و آن را گرم و نرم شد تا فنجان چای در تراسھای از 

 از جنگ داخلی و سرکوب سیاسی apocalyptic در آتش sociocultural و لحظھ مناسب ، قیمت مھار پویایی تاریخی"

دھھ در خود احساس نھ تنھا بھ فرزندان مستقیم از مدافعان و سپس امپراتوری فئودالی ، بلکھ بھ دھھا میلیون نفر از مردم 

". اجتماعی و درجات " اتحاد جماھیر شوروی تمام کالس  

. مد پایین بھ بازرسی نگھداری و توانایی دیباگ مکانیزم کھنھ از امپراتوریسی و سلطنت امپراتور نیکالس من آ

 از فن borrowingsنیکالس من نبوده و آیا منافع نھ تنھا برای احترام بھ وام گرفتن قانونی و سیاست از اروپا ، بلکھ در 
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کمیتھ ھای مخفی بودند (!)  ، تشکیل نھ serfsنیکالس فکر آزادی . Iآوری ، نمی بیند کھ تا بھ اخالص در نظر گرفتھ پیتر 

اما عدم تمایل بھ رنجاندن اصالت غلبھ ، امپراطور معتقد بود کھ مالکیت زمین . کھ برای تھیھ طرح در این موضوع است

بیشتر قابل . تصمیم گرفت تا کاری انجام ندادن و یا تقریبا ھیچ چیز"بھ عنوان یک نتیجھ ، . ھای اشرافی باید حفظ شود

بحران ناشی از جنگ کریمھ ، و .  تضمین پیروزی1812ینان و کامل تر از اتریش و یا پروس ، بردگی روسی در سال اطم

. این پارگی کشنده روسیھ بھ موفق بھ فائق آید... پنجاه سال تا دیر نشده  

پریالیستی ، و یا حتی با وجود کامل بودن انرژی حیاتی و اداری فعالیت امپراتور نداشت ، تمایل برای مدرنیزه یا ام

بھ عنوان مثال ، یک کمیسیون بھ رھبری سیاستمدار . استثنا تنھا با برخی از پروژه ھای فنی. بیشتر را در اشکال لیبرال شد

 تدوین ، سازمان یافتھ و بسیار بحث برانگیز فراوان مجموعھ ای از قوانین روسی -- Speransky --برجستھ لیبرال عصر 

رکود در زمینھ ھای مختلف ، اعم از .  جلد صادر شده است45 در 1830 بھ یدالیمخیرات Sudebnik، با شروع با 

اجتماعی و با پایان دادن بھ سازمان ھا و تسلیحات از ارتش و نیروی دریایی است ، از پیش تعیین شده از شکست روسیھ در 

 عنوان زرھی منظم مد اروپایی تحت درمان سریع امپراتور عاشق دریانوردی ناوگان مطبوع و کشتی بخار بھ. جنگ کریمھ

ضعف امپراتوری در زمینھ نظامی ، باالترین حوزه . گذرا ، شماره کامال ناکافی از راه آھن و بزرگراه ھا وجود داشتھ است

. ھای فعالیت بشر در امپراتوری ، راه را برای اصالحات باز کرد  

بھ امپراتوری تحقیر آمیز برای پرداخت فئودالی ، قدرت نظامی در بود را " ثبات سیاسی"در آن زمان ، برای حفظ 

اما این شکست بھ شروع فقط .  طور کلی ، و ھمچنین قابلیت ھای نظامی بھ ویژه شکست در جنگ کریمھtsenivsheyاکثر 

عف نظامی روشن است کھ تبدیل بھ ض. در تاریخ کل دوره از روسیھ بھ نوسازی مداوم و موفق لیبرال منجر شده است

روسیھ خواستار اصالحات رادیکال کرده است ، و ھمچنین نیم قرن قبل از زمان پتر من ، اما این بار اصالحات عمیق رفت 

. ، عطف نظام اجتماعی ، گشودن ، ولو نھ بھ عنوان گسترده ، دستیابی بھ سرمایھ داری در مرحلھ توسعھ است  

در اجتماعی " زمان از دست رفتھ" ، ھمیشھ تنھا یک نتیجھ از باید بھ خاطر ضعف نظامی است کھ از دولت است

سردرگمی مھم ترین روسیھ کھنھ کھ در آن زمان سازمان فئودالی بھ طور کلی . ، زمینھ ھای سیاسی و اقتصادی است

 است  ، گاھی ممکنserfsقدیم خاضع خاشع "مقامات مسئول متوجھ شدند کھ . اقتصاد و از بردگی بھ ویژه دھقانان بود

شگفت انگیز بھ فراموشی ، فید را با ھر نسل ، با وجود این واقعیت است کھ شدت و قساوت را در تجدید نظر شخصی خود 

 کھ ما از شنیدن متصال لب از زمین داران --" مردم شروع بھ خراب کردن بد ،. "را بھ بھ سرعت بیشتر آنھا را مالیم تر

ندر دوم را کھ در جھت منافع عمومی انجام شد ، و نھ تنھا نھاد قدرتمند ، در حالی اصالحات از الکسا". قدیمی و ویکیبدھا 

، لغو " بزرگ اصالحات" اعالم کرد 19 فوریھ 1861یدالیمخیرات . کھ با حفظ ویژگی ھای ژئوپلیتیک با عظمت و با شکوه

.  اما از ملوک الطوایفی ، ما نخواھد رفت.ما از گذشتھ در کشور بزرگ اروپا ، کھ دور از این موسسھ منتقل شدند: "بردگی 

جامعھ بود خالص باقی مانده فئودالیسم ، و سپس بومی ، بیش از حد ، استدالل کرد کھ این یک زندگی خاص روسی ، روح 

". روسی ، ایده ملی   

 اصالحات در آموزش و پرورش -- 1864: ما لیست اصالح الکساندر دوم دستور زیر را در بر اساس سال 

 ، ارتقای Zemstvo اصالحات -- 1864مومی ، از جملھ تصویب قانون جدید ، شامل مفاد دانشگاه در استقالل دانشگاه ؛ ع

 برخی از محدودیت ھای سانسور و اصالح مطبوعات ؛ -- 1865 اصالحات قضایی ؛ 1864 در سال --خود محلی دولت 

 اصالحات در ارتش ، بھ خدمت -- 1874لت شھری ؛  اصالحات شھری ، پیریزی پایھھای دو-- 1870یدالیمخیرات 

اصالحات لیبرال الکساندر دوم از مھمترین در تاریخچھ خود ، تالش برای ارتقاء بھ مدل ھای لیبرال . معرفی ھمگانی است

. ، زمانی کھ اصالح ، نھ تنھا تکنولوژی بلکھ در نھادھای اجتماعی قرار گرفتند  
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این مھم برای .  معنوی و زندگی عقالنی روسیھ تا کنون نزدیک بھ اروپا بوددر سال الکساندر اصالحات دوم ،

اصالحات در کشور اجرا می شود باید بسیار پیشتر گفتھ شد ، بحرانی را بھ تاخیر اواسط قرن نوزدھم در مورد دو قرن بود 

. 1917رای تمام دوران قبل از انقالب اکتبر ، بلکھ با چنین پتانسیل خالق بودن دیر است ، آنھا متعھد شدند ، بھ اندازه کافی ب

، آن را بھ عنوان معاصران نامیده شد ، می تواند بھ این کشور در مسیر توسعھ برای نوع " بزرگ"متاسفانھ ، اصالحات 

م انگیز اروپا قرار ندارد ، استفاده از مدل لیبرال و مدرنیزاسیون در دوران امپراتور اسکندر دوم ، بھ پایان رسید با مرگ غ

 کھ در جھات مختلف تکامل ، این عنصر کھنھ -در پیام ارسال شده اصالحات در روسیھ مراحل تبدیل و تغییر شکل . او بود

در یک طرف ، یک فرآیند محدود بھ ساختمان فرھنگ وجود داشت ، در حال : "از زندگی مردم در برابر روند نوسازی 

اما در .  توسعھ ، گذار بھ اشکال پیشرفتھ تر از کار و زندگی اجتماعی استرشد بیش از سودمند گرایی در حد متوسط در

 امور خارجھ ، dogosudarstvennymھمان زمان دیگری بود ، کامال متضاد ، یعنی بازگشت بھ ارزشھا از تخریب 

 vzaimorazrushaliاین دو فرآیند ھستند دو بھ دو ناسازگار ، . تخریب قدرت ، ھر چیزی را کھ فراتر از روابط عاطفی

". یکدیگر   

این برای توسعھ روسیھ . ما می دانیم کھ از سقوط امپراطوری توسعھ سنج در مرحلھ توسعھ تاریخی آیا موفق نیست

، " شیاطین"الزم بھ ارائھ . شروع میکنم با دومی. فاجعھ بار است بھ این واقعیت بود ھر دو ھدف بھ علت و عوامل ذھنی

arsonistsن ، با عمق نفوذ  و بمب افکDostoyevsky روانی بھ تصویر کشیده در رمان eponymous . بھ عنوان یک

نتیجھ ، تالش تعدادی از آنھا موفق بھ معنای واقعی کلمھ شکار الکساندر دوم ، درست قبل از امضای قانون اساسی 

بور زن جوان با یک فرد یاغی در سن پترزبورگ ، ... 1881 ، 1بارش برف در روز روشن مارس : "بورژوائی آخرین 

. در انتظار بانک از کانال ، ھمراه با ظھور اسکورت قزاق با سورتمھ حمل کردن ، بھ سرعت دستمال دست تکان دادند

 grayingکسل کننده تپ تپ از انفجار ، سورتمھ لغو ، و برف در نزدیکی دیواره کانال باقی مانده از دروغ گفتن مرد با 

بنابراین حزب مردم را بھ قتل تزار الکساندر ... ھا ، پاھا و بدن کھ پایین تر را خرد کن پاره شده بودموی سر درجلو گوش

دوباره حرکت از جھت توسعھ کشور در راه توسعھ بورژوائی " آزادی خلق"صرف نظر از نیت ذھنی از انقالبیون . »دوم 

.  بھ دالیل روسیھ برای سیستم فرھنگی و تمدن صورت گرفتھ امپریالیستی-اروپا ، بار دیگر انتخاب بھ نفع حفظ فئودالی   

 در اصل ، بھ معنای واقعی کلمھ کشور را بھ سال فاز لیبرال اسکندر از inokulturnyhنوآوری و تلھ 

 فضای randomizationمدرنیزاسیون از تحوالت فرو ، بھ نام سیستم حساس بھ تنش ھای فرھنگی و تمدن ، اجتماعی 

بھ طور طبیعی ، این فرآیند باعث مقاومت تیز . disistemy بھ آغاز شکل گیری بورژوازی لیبرال جایگزین فرھنگی منجر

.  منجر شده استAlexandrineرا با نظام فئودالی امپراطوری کھ بھ نفی معرفی لیبرال از آن دوره   

ادیکال در مورد آورده ھای  روسیھ ترسیده بود تغییرات رdofeodalnayaفئودالی ، و از بسیاری جھات ھنوز 

فراخوان نسبت بھ دھقانان دولت تالش ترسو را دوباره سازمان . اجرای پروژه نوسازی لیبرال در نیمھ دوم قرن نوزدھم

دادن بھ دولت از زندگی روستایی ، آن را بیشتر رایگان ، ھنگامی کھ برای اولین بار نظام اداری تا حدودی بازسازی شد و 

و دھقانان . بعد از آن او را وارد کنید سعی در بھبود کشاورزی می شوند." را بھ آنھا آزاد باشند"بت می کنند برای آنھا مراق

. باقی مانده منفعل ، بی تفاوت و گاه بھ شورش  

 ، ھنگامی کھ شورشھای 1861مشابھ ، اما در مقیاس بزرگتر و دوباره در دوران اصالحات روستایی بزرگ 

کھ متعاقبا دریافت . ر برابر فقدان اصالحات رادیکال ، بلکھ در برابر خود ساختھ شد بھ کارگردانی شدنددھقانی ، نھ تنھا د

 1857 در ورودی دفتر خاطرات ، مورخ یدالیمخیرات Nikitenkoاعتبار بھ عنوان یک لیبرال فکر سانسور الکساندر 

بسیاری از جرأت .  نا آرامی در میان دھقانان-- شود مردم از عواقب فرمان رھایی از ترس می: "دسامبر ، متذکر شد کھ 

از نقطھ نظر ما ، مھم ماھیت ناآرامی ھای مردمی کھ نمی تواند منطق ارائھ سابقھ مردم . نشده اند تا در تابستان بھ روستا بود



 43

نابراین ، پس از ب. جنبش آزادیبخش است مطابقت نداشتھ باشد ، اما ویژگی ھای مربوط بھ ذھنیت سنتی استs'مارکسیست 

انقالب در روسیھ منجر بھ افزایش قدرت ، و نھ برای تضعیف آن و آنھا کھ خارج "روسیھ کاترین دوم ملکھ ادعا کرد کھ 

". شکستن ھنگامی کھ مردم از ھرج و مرج واھمھ دارند ، و نھ وقتی او را از استبداد رنج می برد بود  

ی شود بھ عنوان ضد اصالحات ، پس از گذشت یک خلق و خوی زمان الکساندر سوم پایین رفت و در تاریخ م

پس از خلق و خوی خوب است ، درخشان امیدوار و : " ، نوشت 1888 در سال Kavelinعمومی غالب در آن زمان ، 

نور امید :  دوران اصالحات ، آمد سال پر از ناامیدی و تلخ ، و نھ بدون دلیل permeatedفعالیت ھای در حال تب ، 

رنگین کمان تبدیل شده بھ حالت . آورده نمی شد ، تاریخ پیروزی اصالحات را متوقف کرده است ، تا حدی حمایت دوربر

در دوران سلطنت الکساندر سوم در قدرت . سایھ دار ، کنایھ دار ، کھ رسیده است بھ برخی از ناامیدی و عصبانیت شدید

روسیھ است ، اما  "podmorazhivanieتروریستی ، برقراری نظم و ھای امپریالیستی بھ اندازه کافی قوی ضد اقدامات 

 ، بھ عنوان خواستھ ھای مسئلھ مرحلھ بعدی نوسازی ، آن را بھ eschatologicalریشھ ارتقاء بھ ایدئولوژی امپریالیستی 

 ای از پویایی فرھنگی ، کشور بار دیگر با نیاز بھ اصالحات مدرن رادیکال مواجھ با توجھ بھ شتاب فزاینده. شکست انجامید

. تاریخی و اجتماعی و مدرنیتھ تمدن اروپا  

بنابراین ، ھمیشھ بھ .  مؤسسات اصالحات در دوران الکساندر سوم-فراخوان سرنوشت دشوار تنھا جدید 

 ، در روده ھا و دستگاه دولت را با نظم و قاعده محدودیت ھای قدرت و صالحیت محدود خطاب مسائل خود محلی دولت

زمان واکنش از الکساندر . رشک اور بھ وجود آمد برنامھ ای برای انتقال توابع ساختارھای اساسی خود را مدیریت اداری

سوم بود و کسل کننده ، ضعیف شخصیت با لھجھ ، امپراتور ، مانند پسر و جانشین او ، نیکالس دوم ، سعی در حفظ 

. عناصر مھم اجتماعی روسیھ ، سنت ھای فرھنگی ، از جملھ بھ تغییر آن بھ وام گرفتن از بسیاری از کشورھای اروپایی  

 امپریالیستی و نظام سرمایھ داری لیبرال -چالش این است کھ ایجاد کار کارآمد ، قابل دوام ھمزیستی بین فئودالی 

وبر ، با اشاره بھ روسیھ در آغاز قرن . M. دشوار اما غیر ممکن نیستبود ، در این مرحلھ از توسعھ تاریخی کشور فقط 

 سال پیش ، یادآور آن اغلب در مؤسسات سنت ملی 100کشور ، حتی برخی از "بیستم ، تا بھ درستی توجھ کرده است کھ 

ی را پیدا کند ، از سلطنت دیوکلسین مستحکمتر میکند ، می تواند بھ یک فرمول برای اصالح طلبی کھ می توانست محل

." ریشھ ای و نیز می تواند قابل دوام بود"تاریخی   

 است نزدیک بودند ، سال پیش از انقالب اولین روسی ، و دوم ، monarchicalانطباق احتمالی سیستم تخلیھ  

قسمت عمده نھ در دوران الکساندر سوم ، نیکالس دوم و نھ .  جنگ جھانی اول--آزمون سرنوشت ادامھ برای امپراتوری 

در . فشار مشکالت تاریخی کشور را حل نمی شوند ، انجماد آن ، رانده عمیق ، کھ تنھا افزایش پتانسیل مخرب از آینده خود

طول زمان ، مشکالت حل نشده بھ حد بدتر ، تشدید سیاست ھای بی کفایت الیھ ، متکبر برای شکست در گسترش زورمندانھ 

تالش برای جستجوی پاسخ ھای ما تقریبا در پیش نیست ، گذشتھ .  زمان خواھد دادو در ھر پاسخ مثبت بھ چالش ھای

Petrineبسیار پر ھزینھ ھم امالک باالتر و پایین روسیھ  .B .Weidle با اشاره بھ فروپاشی بعد از اصالحات ، تا حدی ، 

اث قدیمی روسیھ ، توسط پیتر و وقتی مالقات با اشخاص جدید از روسیھ شکست در میر"مدرن روسیھ ، اشاره کرد کھ 

جانشینان او بر تاج و تخت ، و یا در تخت تبدیل نیست ، او در جغرافیای تخصص را شکست زندگی مردم ، آن را برنده 

". تمام سرریز شدن خود بھ خودی ھمان سرزمین روسیھ   

 در درون اجتماعی تعریف شده تعھد محافظھ کاری تاریخ و زمان آخرین امپراتور نیکالس دوم ، تمایل بھ فعالیت

روسیھ ، سنت ھای فرھنگی ، نھ تنھا در دولت قدرتمند ، بلکھ در زندگی روزمره ، عدم درک درست از اروپا بھ سرعت در 

ضد تندرو .  از امپراتوری ، کھ پیش در امد بھ جنگ جھانی اول منجر شدRomanovحال تغییر دادن جھان را بھ فاجعھ 

استبدادی با تمام دژخیم خود ، پوگروم "ریالیستی فکر بخشی از جامعھ روسیھ معتقد بود کھ امپراتوری ترین دولت و ضد امپ
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 بی قانونی بود ھیچ شانسی برای زنده ماندن lingering ، گرسنگی ، بردگی سیبری انقالب ، Galunov، بی مزه لوکس 

". جنگ  

 از جنگ برای زنده ماندن نیست ، بلکھ سقوط آن  می تواندRomanovsھمانطور کھ می دانیم ، امپراطوری از 

را یک فاجعھ بود از امپراطوری نیست ، آن را تحت تاثیر قرار ھمھ از کالس روسیھ ، آن را برای اولین بار در قرن بیستم 

ی ، در اول روسی ، انقالب ، کشور رفتند خود را بھ دیگری انتخاب تاریخ. و شکست وحشتناک ترین تمدن در روسیھ بود

کھ شامل تصویب یا اروپا و توسعھ ، بر این اساس ، با استفاده از مدل نوسازی لیبرال ، یا تداوم فئودالی خط شاھی توسعھ ، 

روسیھ را بھ تمایل نوع دوم بود ، امپراتور و بسیاری از بوروکراسی بودند . بیشتر و بیشتر مشکل با پویا در طول زمان

ما باور داریم کھ ما را شجاعت بھ این باور کھ روسیھ ھنوز می تواند : " اعالم کن Leontievحاضر بھ دنبال نصیرالدین 

. ما ھنوز ھم در قدرت اسکورت روسی معتقدند ، و طراوت از ذھن روسی... گام بغیر از کانال غربی  

بھ حق . زدر سطح ذھنی ، وضعیت تشدید ضعف ھای آشکار از نیروھای لیبرال در انقالب و سال ھای اول بعد ا

مطلقا شھرستانھا در غرب ، ما نباید فراموش کنیم "اشاره کرد کھ مسکو و سنت پترزبورگ بھ ویژه در آستانھ انقالب بود 

کھ عالوه بر ساکنان مسکو ، سنت پترزبورگ و برخی از دیگر شھرستانھا بزرگ ، از بسیاری جھات قابل مقایسھ با اروپا ، 

. د در دوره ھای مختلف تاریخی ، داشتن ذھنیت مربوطھبقیھ مردم روسیھ زندگی می کردن  

 ھمراه با بارش برف در زمستان بھ طوری کھ بین آنھا وجود ندارد پیام بود بھ سختی blanketedروستاھای کھ 

اھده می تواند باشد کھ جامعھ در معنای واقعی کلمھ ، در اینجا قیاس کامال واضح تاریخی را بھ ظھور فئودالیسم اروپایی مش

متولد سال بسیار نادر است جامعھ بافتھ شده ، کھ در تجارت بھ معنای کم و اندک پولی بود ، فئودالیسم اروپا بھ . "میشود

 --" شدت نگران تغییر زمانی کھ از سلول ھای انسانی بھ شبکھ دشوار است ، اما گردش کاال و سکھ شدید تبدیل شده است

بط ، تجارت ارتباط با ما ، روابط را تقویت پولی انجام نمی مدیریت فرم بالغ در روا" انسان"این فرایند فشردگی از 

Tsaristبرای رسیدن بھ روسیھ ، بھ حال ھیچ وقت بھ ریشھ ای تغییر محیط روستایی  .  

مسدود " تاریخی است کھ از آن برای پرداخت میل بھ anachronism بھ tsarist ، امپراتوری 1917با سال 

سیستم بی نظم اجتماعی و ) فعلی(تحوالت نوین در روح لیبرال منجر بھ موقت .  و نفی اصالحات لیبرال شد"کردن روسیھ

فضای فرھنگی ، از جملھ تحوالت آنھا بسیار دشوار برای مدیریت ، اما آنھا را زمینھ را برای آینده در نھایت می تواند 

وان ، در واقع ، و تحکیم پایھ ھای امپریالیستی را از طریق دالیل میل بھ ایستایی بھ عن. مسیر توسعھ بورژوائی اروپا شود

استفاده از مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، اجازه می دھد تا شما را بھ نگھ داشتن فعلی ، ثبات فعلی ، اما بھ خاطر 

ای دستیابی بھ ثبات امروز بھ  ، برineffectivelyمشکالت واقعی در زمینھ ھای مختلف را نمی توان حل و یا برخورد با 

 catastrophesپرداخت می شود انفجار اجتماعی فردا را ، جنگ ضایعات و در شکل افراطی آن ، این سیاست ، منجر بھ 

. تمدن  

ما باور داریم کھ فاجعھ تاریخی بیش از قرن گذشتھ کھ در روسیھ بھ دلیل بیش از حد طوالنی و مداوم تمایل بھ 

سرعت و اجتماعی و پویایی فرھنگی در درون تمدن . سی ، اقتصادی و فرھنگی ھویت رخ داده استحفظ تاریخی ، سیا

مدت زمان طوالنی دولت روسیھ و جامعھ سعی داشتند برای یافتن پاسخ بھ . غرب خواستار واکنش سریع بھ طور مساوی

نتیجھ این است کھ .  و نھادھای اجتماعی استدستور العمل ھای سنت ، در گذشتھ ، استفاده از ماشین آالت قدیمی ، تکنیک ،

: در اروپا بیش از قرن بالغ ، روسیھ بود کھ باید انجام شود بھ سرعت ، در یک دوره تاریخی ناچیز از پنج تا پانزده سال 

 بھ وقتی دولت بھ جای بھ مردم توسط بھبود تدریجی ، حرکت و توقف تمام ھمھ را سرکوب آزادی ، آن را بھ ناچار منجر"

 یک پدیده --موفقیت در سال کبیسھ بزرگ بھ جلو ". ما در زمانی باید برای زمان از دست رفتھ . نیاز بھ تغییرات شدید
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 ، بھتر است کھ برای مدرنیزاسیون بھ شکل یک فرآیند باز تکاملی ، زمانی کھ تغییرات رخ می دھد stochasticityبسیار 

. دائما انجام دھید  

ز جھان نابود شده است ، از مشخصھ ھای سنتی حامل آگاھی ، روند ھتک حرمت از زمانی کھ تصویری ا

ارزشھای معمول و با سلسلھ مراتب ، آغاز می شود نارضایتی عمومی ، ناآرامیھا ، در شکل افراطی آن ، این فرآیند ترجمھ 

ای ، کھ بزرگ شد در انقالب  آغاز شده تظاھرات توده 1917 در سال Petrogradبنابراین ، در . را بھ شورش روسی

 قادر بھ استفاده از موجی از شورش ھای مردمی ، از زمانی کھ دکترین Bolsheviks سال 1921-1917در سال . فوریھ

eschatological از این دو زمینھ مشترک توسط شناسایی و Bolsheviks پیروزی در جنگ ھای داخلی در بر داشت ، و 

. قدرت اتحاد شوروی در اتحاد جماھیر شوروی سابقبیش از ھفتاد و مدت سال از   

در آینده ، فاز بلشویکی و مدرنیزاسیون امپریالیستی حل مشکالت تاریخی است کھ از دیرباز در اروپا بھ حل و 

ین  ، برای اولshockinglyفصل شده است ، این تاخیر انتقادی ، از پیش تعیین شده بود ، و بنابراین تعداد زیادی از تلفات 

انقالب بلشویکی از این تصمیم فوق العاده مشکالت سیستمیک سیستمیک از .  تمدن تفکیک روسیھ استXXبار در قرن 

ناکافی .  مورد نظر نھ تنھا از ھوش روسی ، اما در ھوش و دیگر مردم امپراتوریLeontyevامپراتوری ، مظھر طراوت 

 ideocracy قرون وسطی سلطنت ideokraticheskayaبیستم و در مجموع ، بر این اساس ، غیر رقابتی کھ در قرن 

مارکسیستی ارتودوکس ، کھ توانست بدھد دیگر ، در روح زمان را برای توجیھ ادعای از پیاده سازی پروژه ھای الھی 

تھ ،  دائم انجام مطالعات جامع و آخرین خشونت تقریبا در تمام قرن گذشreinforcementsاین . جھانی جایگزین شده بود

اتحاد جماھیر شوروی سابق بود قادر بھ احیای امپراطوری در زمان ریشھ ھای جدید بسیار موثر و بلند مدت بھ دالیل 

 اتریش مجار ، عثمانی و --از سھ امپراتوری بزرگ چند ملیتی است کھ در اروپا در جنگ جھانی اول : "ایدئولوژیک 

اول مارکسیست لنینیست رژیم تبدیل شده ... 1991، حداقل در کشور تا سال  فقط دومی شدند تا زنده بمانند --وجود روسیھ 

 ، بھ CPSUمحل حاکم مطلق روسیھ برنده شد دبیر کل . tsaristاست رژیم ھای امپریالیستی روسیھ ، وارث امپراطوری 

 hegemon .Ideologeme -جای خدا تحمل مردم ، در زمان طبقھ کارگر ، کھ در جدول جدید از کالس اولویت 

ثالثی قدیمی ، از طریق ھمھ ، حزب گرایی آمد تا / را در فرم صحیح بھ جدید " ارتودوکس ، حکومت استبدادی ، ملیت"

.  در محل استبدادCPSUمحل ارتودوکس ، قدرت   

تداوم برخی بین روسیھ و پروژه ھای امپریالیستی اتحاد جماھیر شوروی وجود دارد و در تعیین سرنوشت بد منبع 

او در غرب باقی مانده است ، اما لھجھ جدید ظاھر شد ، بنابراین ، بورژوازی جھان اختصاص داده شده . اصلی جھان است

 جھان امپریالیستی ترکیب ideologemقدیمی ، روسیھ بھ عنوان . ، معتبر ترین بیان) در جھان چھ بد(است نقش خود را 

پیروی از سیاست انزوا اسالمی و . ید ، بھ دالیل لنینیست استالین دوبارهپیروی از سیاست انزوا و پرخاشگری ، در سال جد

 Kalinin اتحاد جماھیر شوروی سابق ، بھ عنوان مثال ، در یکی از سخنرانی ھای منتشر نشده --برای وضعیت محاصره 

اھیر شوروی در قلعھ محاصره  از اتحاد جمproletariansآن ، رفقا ، خود را در بینی بھ قتل ، : " ، گفت 1934در نوامبر 

آمادگی ثابت بھ گسترش خارجی نیاز . می شوند و بر طبق این و رژیم از اتحاد جماھیر شوروی باید رژیم غالم را تامین کند

بھ گسترش بھ اروپا و سپس در ھمھ جا از کارمندان دولت موجھ بود ، رھا شده توسط ارتش سرخ از استثمار انسان توسط 

. ھموار کردن راه برای استقرار جھانی جمھوری اتحاد جماھیر شورویانسان ، برای   

با توجھ بھ مدارک و خاطرات دوران از شرکت کنندگان از رویدادھای انقالبی آن سالھا ، ما می دانیم چگونھ قوی 

ود ، نفس حتی شور و شوق انقالبی ترین قسمت سیاسی از ھموطنان ما از اخرت شناسی از پیروزی نھایی انقالب جھانی ب

از سوی برخی از افراد تحصیل کرده ، اجازه دھید ما بھ یاد داشتھ باشید حداقل یک مثال کتاب درسی لوناچارسکی کھ 

 ساختھ شده می 1917انقالب بلشویکی سال . کمیسر خلق برای آموزش و پرورش در دولت اتحاد جماھیر شوروی تبدیل شد
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 ، ھموار و بھ طور ھمزمان passionaryتوری ، بلکھ بھ علت موج عظیم انرژی توان نھ تنھا بھ تجدید و احیاء امپرا

arhaizovavsheyآگاھی عمومی  .  

 لنینیست دوره استالین را در تاریخ ما مردم در اشکال بسیار تمیزتر اساطیری بود ، پایان تاریخ ideocracyجدید 

 زندگی انسان نھ تنھا بھ تعویق افتاد ، و آن را بھ راحت تر ، ساخت و ساز از جامعھ کمونیستی ، برای آینده در خارج از

polemically است قدرت شوروی بھ ھمراه برق از کل کشور ، و آخرین بار ، ظاھرا ، رھبر " ، لنین گفت کمونیسم

ت کمونیست اتحاد جماھیر شوروی سابق ، صادقانھ در پیروزی ھای آینده کمونیسم ، خروشچف ، در آغاز یدالیمخیرا

نسل کنونی مردم اتحاد جماھیر شوروی خواھد " ، اعالم کرد کھ CPSU اعتقاد داشتند ، تصویب این برنامھ جدید از 1962

کھ در پایان تاریخ بشر است ، . XXII CPSU پایان نامھ نھایی قطعنامھ کنگره echoing، "شد زندگی تحت کمونیسم 

عی است کھ در آن ھر فرد ، جامعھ دریافت با توجھ بھ توانایی ھای او ، رسیدن بھ رویای مردم ، امروز استقرار نظم اجتما

 از ساخت و ساز از بھشت زمینی بر اساس ، انگلستان جشن ھزار eschatologicalدادن او را بھ نیازھای خود ، نسخھ 

. سالھ از خدا ، بھ رھبری حزب کمونیست  

 از پشت eschatological ما ، ما می بینیم سنبلھ خلقی جای تعجب نیست ، برای بیشتر از دوره شوروی در تاریخ

 وعده داده است CPSUبرنامھ جدید از : "سر ھم تاریخ و زمان آخرین قدرتمند بود تصویب برنامھ حزب جدید تحریک شده 

سل ن: "برای ساختن کمونیسم ، یک کار است کھ ، در واقع ، در حال حاضر تکمیل شده توسط مناجات از کلمات مقدس 

 تجسم خیال پرستی ، چرا کھ --آرمانشھر ساختمان ". کنونی مردم اتحاد جماھیر شوروی را تحت کمونیسم زندگی می کنند

 ، با ایده از eschatologicalالزم بھ ذکر است کھ خلق و خوی . "  وجود ھدف و ایمان است--تمام آنچھ شما نیاز دارید 

لھام گرفتھ ، و پس از ساخت و ساز بھ طور مساوی جھانی از کمونیسم ، پیروزی انقالب پرولتری در مقیاس جھانی ا

. رادیکالیسم در آنھا نھ تنھا برابر ، بلکھ گاھی اوقات برتر بھ شکل سنتی از اخرت شناسی قرون وسطی مسیحی  

 آن شوروی حاکی از پیروزی برای پویا ترین و مدرن در/ پیروزی بلشویکی و استقرار قدرت شوروی در روسیھ 

اما تا بھ مارکسیسم در روسیھ با تخت عظیمی از زندگی .  مارکسیسم--لحظھ در تاریخ غرب نظریھ ھای سیاسی و اقتصادی 

از نوع  "... Skerstفون . Gکھنھ ملی ، ھزار فرھنگ در سال از دھقانان روسی ، مشخصھ رو ، ھمانطور کھ توسط 

او تقریبا بالفاصلھ با روسیھ ، ." ھا چیزی از زمان بسیار قدیم استدھقانی روسی ، در حفظ آداب و رسوم و سنت ھای آن

 گفت کھ در NN Alekseevیکی دیگر از روسی مھاجر مورخ . سنتی ، بی بند و بار در فھم خود را از آزادی مواجھ شدند

." رج و مرج طلبدموکراسی بدوی ، عشایری ، سیاسی غیر بلورین ، نیمھ ھ" ، پیروزی در روسیھ 1917ماه اکتبر سال 

اقتباس از اروپا مارکسیست بھ شرایط محیطی کامال اجتناب ناپذیر بود ، مارکسیسم در روسیھ توانستھ است بھ حفظ خاک در 

 ، و حتی در این ، سیراب پایین فرم ، تبدیل بھ شکل vnutrenneeeدرجھ اول از پوستھ بیرونی خود ، محتوا از دست دادن 

 نوشت F .Stepunمدت کوتاھی پس از شکست انقالب روسیھ امپراتوری ". سوسیالیسم واقعی"ایدئولوژیک بھ اصطالح 

".  است ، نھ تنھا گناه را بھ روسیھ خود او نیز گناه خود را بھ سوسیالیسمBolshevism"کھ   

ریع بود ،  مارکسیستھای آگاه خیلی س-در نتیجھ فعالیت ھا در محیط کامال بیگانھ ، تعداد انگشت شماری از کالس 

 از زندگی روستایی و طبقھی متوسط روسی undereducatedبا معیارھای تاریخی ، بلع ، ھضم و جذب توده ھا 

چھ کسی . نیازھای امپراطوری تطبیق داده شده و بازسازی در فاز بعدی مدرنیزاسیون امپریال) ب (RSDLP. شھرستانھا

، است کھ توسط بار از اروپا " دیالکتیک ھگل از تدریس نیست" "مارکسیست ،" انقالبی جدید kagorteآمد بھ جای این 

.  ، و فرھنگ در محمولھ عمومیburdenedفلسفی ، اقتصادی ، سنت ھای سیاسی نمی   

 و دوباره بازسازی دولت در عمل بھ انحطاط سریع مارکسیسم و بازسازی امپراتوری situationalاین عملی ، 

و تمدن رخ داد کھ در روسیھ این دوره ، او بھ سطحی از زندگی را از اعماق حافظھ ایده فروپاشی فرھنگی . منجر شده است
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عدالت ، در درک روح برابری ، کھنھ مانند برابری و رفاه مادی آورده ، درست ھمھ چیز و ھمھ تحت الگوی خاصی بھ 

 الکساندر دوم Slavophilesحات این تساوی بدون طبقات اجتماعی ، نفی صدمھ بھ مردم ، کھ پس از اصال. طور متوسط

شھوت مواد ، بانکھا ، امتیازاتی است ، سھام ، سود سھام ، بھ صورتی کھ ، از آن اتخاذ "زمانی کھ افراد فاسد شدن : گفت 

. روش ھای بورژوائی مدیریت ، منجر بھ جدایی فیزیکی ، تھدید بھ شکل جمعی قوم زندگی است  

Bolsheviksدن بھ خود را مارکسیست ، غرب ایده ھای رادیکال است بھ ھمان اندازه  سعی در عمل تحقق بخشی

بنابراین ، تغییرناپذیر مجموعھ ای از شعارھای انقالبی سوسیالیستی ، از جملھ تقاضا برای . در روند پیاده سازی میکند

و مرج و کشتار در بھ طور الغای مالکیت خصوصی ، خانواده ، حکومت ، کلیسا را ببینید بعد از یک مدت کوتاه از ھرج 

کلیسای رسمی وارد یک دوره آزار .  قطعی شده استunrecognizableکامل اطالعات موجود در فرم اصلی برنامھ ریزی 

و اذیت ، معابد در بستھ ، روحانیت ھستند سرکوب گسترده ، کھ منجر بھ حاشیھ راندن تدریجی خود را از خصوصی ، 

اما این بھ این معنا . anachronisticاریخ اتحاد جماھیر شوروی ، حتی چیزی بھ حاشیھ ، محلی ، در برخی از دوره ھای ت

نیست پیروزی از الحاد و عقالنیت کالسیک ، از آنجا جایگزین می آید خروجی ھای جدید شبھ فرقھ ھای مذھبی ، کھ در 

posited" لنینیسم و در نسخھ آن تا بھ جای استالین اتحاد مارکسیسم .  بر پایھ مارکسیسم لنینیسم بود--" آموزش ، تنھا نھاد

. جماھیر شوروی مرد فلسفھ ، علم و مذھب وجود دارد  

ھمانطور کھ ( بود کھ اتحاد جماھیر شوروی ھنوز آگاھانھ مارکسیست بودند cracked 1920خانواده ، کھ در سال 

، و مارکسیسم خود را از طریق یک دوره تولد )  باشید نھدر این زمینھ ندارد الکساندرا کولونتای و ارمند ، اگر بھ یاد داشتھ

 دوباره ھنوز ، گذشت در پی استالین

نوسازی امپریالیستی استالین بھ طور عمده در مدل پیتر انجام شده ، ما می بینیم ھمان سطح بسیار باالیی از 

absolutism در . العمل مستقیم و یا نیمھ پنھان میل بھ رئیس قانونی و غیر قابل مذاکره ، و تنھا پیاده سازی ، کھ ھر دستور

 بسیج مرکزی تمرکز منابع در مناطق انتخاب powerlessnessاین مرحلھ جدیدی از توسعھ تاریخی است تکثیر مطالب 

جموعھ کامل خریده بودند و تجھیزات بیشتر شده ، وام گرفتن از تکنولوژی غربی است ، زمانی کھ صدھا کارخانھ در م

بنابراین ، تمام پروژه ھای ساختمانی بزرگ و پنج پیش از جنگ سال . توسط ماشین ھای فردی و مکانیسم اکتسابی است

برای خارجی تجھیزات ساختھ شده طرح ھای کار کرده است ، اما واردات از فن آوری ھای پیشرفتھ غربی شده توسط شدید 

.  ھمراه بودinokulturnyhھای مربوط بھ فیلتر کردن عناصر فن آوری   

اطالعات خارجی ، محدودیت ھای "بسیار خشن از علف ھرز " تفتیش عقاید فرھنگی"استالین و بعد از استالین 

ویژه ای از اطالعات را از خارج از کشور قرار می گیرند ، دولتی ، سوسیالیستی با اطالعات بسیار محدود مربوط بھ 

درآمد و مورد چون واقعا . حوزه ھای علمی و فنی ، بھ روشنی ثابت شده است کھ با اھداف فاز امپریالیستی و مدرنیزاسیون

ارائھ شده از موزه ھای محلی ) Alchevskدر حال حاضر  (Voroshilovskیکی از ولسوالی ، سانسور "کنجکاو ، 

مورد منع پخش برنامھ ھای رادیویی از آثار شوبرت ، در " برداشت ، بیچاره از ارسطو ، و در منطقھ مسکو توسط

  ". Trotskyite ، اما می توان آن را raylituزمینھھای مشخص شده است کھ نویسنده بود نامعلوم 

با شکوه استالین نوسازی قابل توجھ است این واقعیت است کھ این تاریخ و زمان آخرین نسبتا موفق از نوسازی در 

 آنھا در اصل تحقق --موفق نشوید در مفھوم اھداف استراتژیک نھایی امپراتوری . الیستی انجام شده استدرون نظام امپری

از این وظایف بودند کھ موفق بھ مقابلھ .  اما در شرایط حل مشکالت تاکتیکی از لحظھ ای جریان تاریخی است--پذیر نیست 

.  جھانی دوم ، جنگ ، جھان ژئوپولیتیک در مقیاسبا غرب در رقابت ھای سیاسی نظامی ، تبدیل شد کھ بعد از  

در سطح بعدی این است کھ توسعھ فن آوری مکانیکی بھ . در نیمھ دوم قرن گذشتھ این وضعیت تغییر ریشھ ای

اما نظام ھای . علت قرض گرفتن ساده نیست و انتقال بھ زمین روسیھ بدون ھیچ تغییری اساسی در کل سیستم اجتماعی است
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از کجا در . ستی می تواند بھ تغییر خاصی محدود می شود کھ فراتر از صدمھ بھ حفظ سیستم مدیریت کیفیت آن استامپریالی

 بھ ھنگامی کھ سعی خود را در روح نسبتا bumpingامتداد مرز دروغ تحوالت داخلی ، سیستم تعیین کننده پوستریوری ، 

 ، و سپس بھ نا آرامی و 1962 کار در سال Novocherkasskر لیبرال اصالح آن بھ منظور ارتقاء فعالیت ھای مدنی د

: نارضایتی در بخشی از روشنفکران ، محدودیت ھای خارجی بھ جلو توسط کشورھای بلوک سوسیالیستی قرار داده 

. 1968 و چکسلواکی در سال 1956مجارستان در سال   

در واقع ، . تم فئودالی امپراطوری ناسازگار باشدحتی در شھر نسبتا لیبرال تبدیل مدرنیزاسیون ثابت با خواص سیس

تمام رھبران شوروی پس از مرگ استالین ایستاد قبل از تحقق و یا انتخاب بین ناخودآگاه تبدیل بھ یک مدل لیبرال نوسازی و 

لجاجت در  ، ادامھ ideokraticheskogoیکپارچھ سازی متعاقب آن را بھ تمدن مدرن و یا ادامھ لجاجت در اجرای پروژه 

مدت زمان خروشچف بھ عنوان دو .  و دیگر عناصر مھم فئودالیسم ساختمان و امپراتوریeschatologicalحفظ افکار و 

 بھ عنوان نماد --از یک طرف ، افشای جنایات استالین ، از سوی دیگر .. Eرو و متناقض ، بھ عنوان سنگ قبر او نامعلوم 

 مجارستان ، 1956 ، انتشار میلیون ھا تن از زندانیان سیاسی و سرکوب انقالب ""شرم آور فرقھ ای از شخصیت خود را 

با این وجود ، در .  ، بھ ویژه در اقتصاد improvisedآشفتھ ، تا حد زیادی راه حل ھای در زمینھ ھای مختلف از زندگی 

ون ، اگر چھ متنوع ، چند فرآیند دوران خروشچف در کشور ، وجود داشت مجزا عناصر متعلق بھ مدل لیبرال و مدرنیزاسی

. در ھم تنیده ھستند بودند ، در یکدیگر در بسیاری از زمینھ ھا ایجاد یک تصویر کامال بی نظم تحمیل  

بھ طور کلی می توان گفت کھ تحت خروشچف ، و حتی کمتر با لئونید برژنف و کنستانتین چرننکو ، مدل لیبرال و 

 بھ عنوان ، در واقع ، و مدل ھای امپریالیستی ، صحبت کردن تسلط بر روسیھ مدرن مدرنیزاسیون بھ کار برده شد نھ ،

بلھ ، بھ برخی از نوآوری وجود دارد ، در تالش برای بھبود آنچھ قبال وجود داشتھ باشد ، برای مثال ، ساختار . است

عنوان قرن انتخاب شده قدیمی سیاست ، تنھا بعد اما بھ طور کلی ، بھ احتمال زیاد ، ندانستھ بود ، بھ . وزارتخانھ ھا و ادارات

این سیاست نشان داد کھ بیھوده و بی اثر حتی در .  روسیھ ، اتحاد جماھیر شوروی سابق و در حال حاضرtsarist" یخ"

ن اتحاد با این وجود ، در دورا. قرن نوزدھم ، بھ ویژه از او حتی نمی توانست با ھر موثر در نیمھ دوم قرن بیستم را ببینید

شوروی سابق برگزار شد ، صنعتی شدن ، / جماھیر شوروی شده اند حل و فصل برخی از مسائل مھم پیش روی روسیھ 

شھرنشینی ، انتقال جمعیتی رخ داده است ، شده است وجود دارد پیشرفت چشمگیری در دستیابی بھ سواد آموزی ھمگانی در 

ین موفقیت شده است فوق العاده باال ، رسیدن بھ اساسا دارای دو جنبھ و اما قیمت ا. پزشکی ، اجتماعی در حوزھی عمومی

در نتیجھ ناپایدار ، بدست آمده را از طریق بسیج ، خروش ھمھ نیروھای حیاتی از جامعھ ، کھ تا حد زیادی تعیین 

scrappingتمدن از بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی  .  

رکود در اتحاد جماھیر شوروی آغاز شد در . توسعھ ، رکود و انحطاط: ھر جامعھ است در یکی از سھ ایالت 

 خواھد شد برای برخی از بی کفایتی دیگر Samotlorتسلط بر میدان .  از قرن بیستمies - 1970 -- 1960اطراف نوبت 

و " podmorazhivaniyaسیاست "عالوه بر . سیستم را برای اتحاد جماھیر شوروی دو دھھ را جبران کند اجازه می دھد

 لوازم آرایشی و بھداشتی از عناصر منحصر بھ فرد آشکار و تمایل بالقوه برای از سر گیری از مدرن smolderingبھبود 

و . امپریالیستی ، با رکود از اتحاد جماھیر شوروی در پشت ترین کشورھای توسعھ یافتھ غربی در حال رشد قوی تر بود

حزب و دولت اتحاد جماھیر شوروی سابق ، تا حدودی دور شکل یوری آندروپوف ، اینجا ، در صورت فلکی از رھبران 

کھ در ھمھ احتمال ، بھ برگزاری مرحلھ بعدی مدرنیزه امپریالیستی سرازیر شد است ، اما برای این زمان نمی بود ، بھ 

.  ، او حدود یک سال بھ سر بردCPSUعنوان دبیر کل کمیتھ مرکزی   

، اتحاد جماھیر شوروی نگھداری بھ جبر از مطالب از دست داده ) رکود(ھ در دوره رکود توجھ داشتھ باشید ک

کنستانتین چرننکو ضعیف قدیمی ، کھ در پست جادویی پس از مرگ "بھ این ترتیب ، . است ، اما حفظ فرم مناسب
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ما را از انسان می (دار مزین  انتخاب شد ، دارای قدرت عالی کشور در دست خود ، بھ دلیل پوشیده شدن اقتs'آندروپوف

بھ طور کلی می توان سیاست را دنبال کھ توسط رھبری اتحاد جماھیر شوروی در طول دھھ ھای گذشتھ از وجود .. "گویند

اساسا متفاوت از آن . خود را مشخص ، بھ استثنای سال بھ میخائیل گورباچف نسبتا محافظھ کار ، با ھدف حفظ وضع موجود

دوران میخائیل گورباچف ، آخرین ساختھ شده تالش برای احیای سیستم ، آن را بھ برخی از قابلیت دوره انحطاط در 

.  مدرنیتھ ، تمدن غربی است--انعطاف و رقابت را بھ ما بدھد و سپس تاریخی دشمن   

 وجود  تالش برای استفاده از مدل لیبرال و مدرنیزاسیون و در نتیجھimprovisedاز آن موقع گذشتھ و عمدتا 

با این حال ، وقتی کھ عناصر را بھ حوزه اجتماعی و زندگی فرھنگی از مدل . تاریخی از سیستم شوروی بھ گسترش بود

 perestroika از initiatorsنوسازی لیبرال از معرفی شروع بھ در سیستم جایگزین فرم ، وضعیت خارج از کنترل از 

 ھمراه با اصالح طلب خود ، crumbledفاسد رژیم اتحاد جماھیر شوروی از آنجا کھ ھر دو بھ دالیل عینی و ذھنی . شدم

امپراتوری روسیھ در  : "NA Berdyaevبھ یاد داشتھ باشید کلمات نبوی از . تغییرات رادیکال بودند اجتناب ناپذیر است

 شوروی تا حد بیشتری فروپاشی اتحاد جماھیر. و فقط تمام امپراتوریھای کھ ایجاد خواھد شد می میرند. حال مرگ است

امپراتوری نخواھد کرد آخرین برای ھمیشھ ، سقوط اتحاد جماھیر . ھدف عوامل بوده است ، عوامل ذھنی بیشتر نقش حمایت

 ، وقتی کھ ھمھ تنزل قیمت پول 1991شوروی بود تا حد زیادی طوالنی قبل از حوادث ماه اوت از پیش تعیین شده ، دسامبر 

. کشور از ایدئولوژی کمونیستی بودبیشتر رادیکال حفاری   

مدل لیبرال و امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، . تجزیھ و تحلیل وضعیت کنونی بسیار مھم است ، حداقل دو شرایط

 40 -- 30 در Slavophiles ، حتی در اختالفات غربی ھا و interwovenعقاید آنھا را بھ ظھور ، با پدیده ھای مرتبط با 

 ایدئولوژیک ، کھ این بند بند mediationsھم ، در حال حاضر تبدیل شد ، تقریبا کامال خالی از ھر گونھ سال از قرن نوزد

. آن را انتخاب بیشتری از گزینھ ھای مختلف توسعھ استراتژیک روسیھ است  

چوب در طراحی و توسعھ تاریخی اجتماعی نظام فرھنگی بستگی دارد ، نھ تنھا بر خواص ذاتی خود را در چھار 

شکست اتحاد جماھیر شوروی در جنگ سرد . تاریخی است در فرآیند نوسازی ثابت ، سیستم خود را ارائھ شرایط جدید است

مشخص شده پایان رویارویی جھانی از سیستم ھای مختلف اجتماعی ، بھ طور کلی در مقیاس تاریخی از رقابت ھای جھانی 

شتاب مھیج و پویایی فرھنگی ، تاریخی و اجتماعی در دنیای مدرن است . پریالبھ معنای پایان از مدل ھای تمدن لیبرال و ام

کھ عدم اطمینان را افزایش می دھد افزایش تنوع ممکن در جھان بھ عنوان یک کل و فردی فرھنگی و تمدن خود را نشان 

بھ راندن روسیھ از پیمانھ اما امروز از قدرت اجتماعی و فرھنگی و تاریخی دگرگونی کافی نیست بھ طور کامل . میدھد

معکوس شده اند فقط بھ دلیل آنھا فقط این ترتیب دادن مجدد از یوزپلنگ بود ، "بازسازی "" ھای سنتی امپراتوری ، پیش از 

." شکست دادن آن نیست  

 استدالل کرد کھ اگر غالمی در Vladimirovich Timofeev - Resovskiiپس از روسیھ ، نسل شناس نیکالی 

این .  را بھ مدت بیش از بیست سال وجود داشتھ باشد ، ما می تواند در مورد نوع جدیدی از مردم صحبت کنیدروسیھ

کار را با شدت بسیار بیشتری و پایان نتیجھ بھتر ، مقامات ادامھ دادند ، در دوره اتحاد جماھیر شوروی از ما "" پرورش 

در سال ... چند دھھ تالش برای ساختن یک جامعھ متمدن. ا لغو کرد در کشور ما بھ بردگی ر1861در سال : "تاریخچھ ما 

. و آن را تا حد زیادی ھمھ چیز را توضیح می دھد کھ در حال حاضر اتفاق می افتد.  ، دوباره بھ بردگی بازگشتھ است1917

مل مسئولیت کامل برای ھمھ این حق را بھ تشکیل داخلی آزاد ، شخصیتی فعال ، قادر بھ گرفتن تصمیمات آگاھانھ و تح" 

نوع شخصیت ، رفتار و تصمیم گیری است ) جامعھ نگھداری و موقعیت غالب سنتی ، منفعل و غیر فعال. آنھا جایی ندارد

. کھ بھ طور عمده توسط سیستم کنترل خارجی توسط مقامات تعیین می شود  
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 ھمھ چیز را discarding منفی ، در طول مدت زمان طوالنی تاریخی وجود دارد وجود یک نوع از انتخاب ھای

بھ عنوان مثال از این قضیھ کافی است بھ خاطر قطع عضو جراحی عظیم لنینیست . کھ نمی تواند با خط کلی از دوران خم

 زندگی --دوره استالین ، کھ منجر بھ ناپدیدی امالک کل ، از جملھ پایھ ھای امپراتوری و کھنھ در ھمھ مظاھر خود 

ناخن ھا از این افراد ( دوره مبارزه علیھ پیامبران ، مردان از آھن و فوالد --اتحاد جماھیر شوروی دوره . روستایی روسیھ

 اخالقی rigoristov، عقب نشینی کم کم از زندگی ") ساختھ شده است ناخن ھا قوی تر در جھان مورد استفاده قرار نیست 

مرحلھ بعد از تشنج در محل زندگی از ایدئالیسم در زمان کمونیستی در . از اشراف ، روحانیون ، افسران ، و کالسھای دیگر

از وجود آن دوره ، نظام است از زندگی نیست " قرنطینھ"در گذشتھ ، . انقالب رومانتیک" سوختھ شده توسط خورشید"، 

از متقاضیان جدیدی پاک است ، اما جدا شده ، در شیشھ ای بھ دنبال سرمایھ داری و اردوگاه ھای کار در خارج از کشور 

. را برای نقش پیامبران ترجمھ شده است  

یکی از نتیجھ این دگرگونی از ھفتاد و تسلط رابطھ را در جامعھ از دوران کلبی ، نوع اجتماعی ، بدون ایمان 

روح زمان است ، شخص قادر بھ نھ تنھا با ) بھ یاد داشتھ باشید کامال تردید در مورد آخرین دبیر کل(تثبیت شده ، بدون شاه 

 از پیروزی در socioculturalدر حوزھی . ایدئولوژی ھای قدیمی/ ، اما تقریبا بھ پیش بینی ظھور جدید دیگری بود 

 ، فداکاری ، از تالش messianicاواخر جامعھ شوروی از بدبینی و ناباوری ، لبخند خستھ و تحمل مختلف ، خروج از 

روح در اواخر دوران اتحاد جماھیر . ندگی مناسب در خارج از تاریخ بوده ایمبرای از نو خلق صالح در روی زمین ، ز

اگر شما در : " بیان شده 1972شوروی کوتاھترین و در عین حال بھ طور کامل در شعر ، برودسکی یدالیمخیرات 

تملق . / از کوالک شدیدو بھ دور از سزار ، و . / زندگی بھتر در استان توسط دریا/ امپراتوری سقوط کرد متولد می شود 

 دزد بھ من از خون dearerاما /  دزد؟ --شما می گویم کھ ھمھ فرمانداران . / گفتن نیازی نیست کھ احساس عصبی ، عجلھ

گورباچف در سال ھا و سال نسبتا لیبرال یلتسین بود زمان بھ فرم توده ای انتقادی از مردم آزاد نداشتھ ". طفل شیرخوار 

. است  

 از اکثریت روس ھا در حال حاضر از محل زندگی ، در دوره اتحاد جماھیر شوروی inculturation اجتماعی و

، کھ باعث مشکالت جدی در تطبیق با شتاب بعد از تاریخ اتحاد جماھیر شوروی و اجتماعی و پویایی فرھنگی ، انجام 

بی تناسب اھمیت دادن بھ تجربھ "افراد  است کھ معموال Bourdieuفراخوان مالحظھ از جامعھ شناس فرانسوی . گرفت

اثر تجلی ساکن است ، با مشخصات طوالنی شدن رفتار کلیشھ از مردم در تالش برای استفاده از رفتار انطباقی ، ". اولیھ

. نشان داد کھ اثر خود را در گذشتھ ، اما اثر خود را در شرایط جدید جامعھ را از دست داد  

ی اصالحات بازار تشکیل نسل اول از روس ھا ، اصل مطلب کھ جامعھ از آزادی در ھمان زمان در طول سال ھا

این نسل عمدتا در شمول روسیھ در جامعھ جھانی در حال ظھور ، محیط زیست و . نسبی در محل انجام گرفتھ است

بی متمرکز شده  سیستم نظارتی است کھ بازمیگردد بھ تمدن مدرن غرgenealogicallyسازمانی و بھ میزان کمتر ارزش 

، در تقابل )  ٪64( جامعھ موفقیت -- سالھ با تمرکز بر پروژه فردگرا زندگی 23 -- 18 ، نسل VTsIOMبا توجھ بھ . است

).  ٪36(با تمرکز سنتی در جامعھ ، عدالت اجتماعی و برابری   

فرآیندھای  XX تحقیقات سازه ھای ارزش کشور را تجربھ خشونت در قرن R .Inglehartaبا توجھ بھ 

 تجزیھ و R .Inglehart.  سال است18 -- 15 سالھ می شود غالب در جامعھ پس از 24 -- 18مدرنیزاسیون ، ارزش ھا 

چگونھ با این تجربھ می تواند بھ . تحلیل تغییر در نظام ارزشی در پس از جنگ آلمان ، اسپانیا ، کره جنوبی و ژاپن است

پروژه نوسازی لیبرال ندارد قوی .  یک سوال باز است--ا نیز شامل خواھد شد روسیھ در تحوالت اجتماعی و فرھنگی ر

فرھنگی و تمدن ، و برخی از محققان معتقدند کھ سن طبیعی آب و ھوایی و خاک ، بلکھ مدرنیزاسیون در امپراتوری پسا 

. صنعتی را ندارد چشم اندازھای مھم تاریخی بوده است  
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است ، در دلتنگی برای " شکوه"دئولوژیک پیشنھاد در ارتباط با گذشتھ مدرن در روسیھ ، جامعھ حکومت ای

بھ .  اساسا متفاوت از تمدن ریشھ در عناصر مدرن استworldviewچنین ". ما از عصر مبتنی بر بزرگ"روزھایی کھ 

خ است کھ حداقل ما می خواھیم کھ در حال حاضر زندگی می کنند ، و تنھا تاری"عنوان مثال ، ھنری فورد گفتھ است کھ 

حس کھ ھمھ چیز بزرگ را در گذشتھ نشان می دھد کھ ".  این است کھ ما انجام می دھند در حال حاضر--چیزی بھ معنای 

خستگی از اخرت شناسی سنتی ، بھ ما میدھد کھ برخی ، اگرچھ از خوشبینی در حد متوسط در مورد حاالت ممکن را برای 

.socioculturalروسیھ پویایی تاریخی و   
 

 

کالبدشناسی سنتگرایی روسیھ . 2فصل   
 

I . اعتقاد بھ توحید عقاید ذھنی و فرھنگی : سنتی ذھن  
 

 

از آنجایی کھ نیمھ دوم قرن XX مفھوم اعتقاد بھ توحید عقاید است بھ طور فزاینده تقاضا در این مطالعھ از اشکال تاریخی ذھنیت و دولت 

فھوم توسط ویژگی ھای خاص از گفتمان ھای علمی معتقد بھ فلسفھ عقالنی ، بھ با این حال ، کار با این م. از فرھنگ

.  ، یعنی آن مختل شده است میل بھ تمایز و تمایز روشنی از پدیده ھای با تعریف مرز روشنی بین آنھاanalytismخصوص 

 ماھیت اشیاء وابستھ بھ undifferentiatedاست عدم تطابق با روش شی و از دانش ، بھ خاطر فرار ، نامشخص است و 

. ھمتایی وجود دارد  

 باید با اشیاء طبیعت ژنتیکی است کھ بھ اشکال روانی قبل از معاملھ ، بر اساس شکل گرفتھ Rationalisticآگاھی 

  در مورد استفاده از دستگاه منطقیpositivistsدر زمان مشابھ ، ما از نظر .  علمی و آگاھیrationalisticاست کھ اروپا 

علم معتقد بھ فلسفھ عقالنی بھ عنوان یک ابزار جھانی است کھ بھ اندازه کافی می تواند بھ پدیده ھای مختلف سفارش بکار 

مشکل این است کھ دستگاه تحلیلی را برای مطالعھ اجسام وابستھ بھ ھمتایی در تمامیت ارگانیک خود . گرفتھ شود نمی دھیم

اند ویژگی ھای خاصی از آگاھی سنتی ، توصیف ، اما ما نمی تواند در روند تحلیلی ، ما ھمواره می تو. را حداقل ناکارآمد

آن را بازتولید بھ عنوان یک کل و زندگی آلی ، بلکھ فراتر از انطباق با اصول عقالنی قرار گرفتھ است ، ھر چند ، و سعی 

. کنید بھ دادن حداکثر سھ تصویر بعدی از این پدیده  

روسی زندگی . نھ انقالب و نھ واکنش بھ پایان انجام نمی دھد: کشور سخت  "--روسیھ . ھد شدپس بیایید آغاز خوا

 مقامات -- شکل عنصر ، ھستھ اصلی این سیستم مدیریت سایت -تعریف اتحاد سیستم .  وحدت از واکنش و انقالب است--

. رای تعیین وضعیت تعیین شدهبیایید پیدا کردن دالیل ب. روسی ، این است کھ آیا آن استبداد و کمونیسم  

 است در مجاورت مناطق بحرانی و یا شاخھ را در خود دارد ، ھجوم ھمھ یقین و socioculturalروسیھ سیستم 

است شاید معروف "ابھام معنایی " ، "unsteadiness" تجسم نمادی از دائمی: "عدم اطمینان از انتخاب تاریخی بھ ویژه 

 کھ بھ معنی یک مجموعھ از شرایط طبیعی کھ در آن تمام مشکالت خواھد شد تا در صورتی روسی ، در نھایت امیدواریم

میل دائمی برای فیزیکی نھ انجام می دھند ، ". کھ توسط خودشان حل خواھد شد ، بدون ھیچ گونھ تالش ھای ذھنی انسان 

 از bylinaه قصھ ھای عامیانھ روسی ،  ، ایوان سیاEmelاشکال از پدیده ھای وابستھ بھ عالئم مرض در تصاویر چیست 

 ، دروغ گفتن در اجاق برای سی سال و سھ سال ، اگر نھ نومیدانھ تالش برای جلوگیری از انتخاب آگاھانھ Muromایلیا از 

حفاظت از این فرصت برای زندگی در . در نھایت ، این تالش از رھایی از سرنوشت فردی و اجتماعی است. شخصی
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، و در مجاورت فوری ، عالوه بر این ، حفظ ایمان بھ معجزه ، بھ صورت اختیاری ، نسب میان علت منطقھ از شاخھ 

. ومعلول ناپیوستھ است ولی ھنوز نیز یک عنصر قابل مالحظھ در بسیاری از آگاھی جمعی بت پرست  

 ýشده اورتگا سرنوشت جی گوتھ بھ خوبی بیان " نھایی"این تمایل ذاتی برای جلوگیری از بعضی ، ولو در 

Gasset آن را اجتناب ناپذیر است باید بھ تصمیم بھ نوشتن خود را بھ طور کامل بھ سرنوشت استثنایی ، --زندگی : " است 

" شخصیت"صرف نظر از خواستھ ما ، ما موظف بھ پیاده سازی . قبول کردن آن ، بھ عبارت دیگر ، آن را بھ قابل حل و 

در سرنوشت . "گوتھ میخواھد رزرو حق دور از ھمیشھ"... ( ما با نامentelechy"ما ، ما ، حرفھ ما ، برنامھ زندگی 

 در اعداد بزرگ در تظاھرات بیرونی این آغاز دو جنبھ ، تمایل بھ eksplitsiruyasتاریخی روسیھ در حال حاضر نیز ، 

 socioculturalنھ ، بی ثباتی سیستم چندگا. حفظ این حق را نھ انجام می دھند ، برای جلوگیری از اطمینان از انتخاب

از اینرو ، خروجی ، در نتیجھ عملی این است . روسیھ در ھمھ حوزه ھای بروز شده است اجتماعی و معنوی زندگی است

ما :"  گفت V .Chernomyrdinنھ اینجا و نھ وجود دارد ، و آسمان چھ می داند ، کھ در آن چیزی است کھ تا فراخ ، "کھ 

. بھترین است ، و ھمیشھ بھ عنوان تبدیل شده استمی خواستیم   

 تساوی تشابھ بین شیوه مدیریت و نوع تفکر ، با اشاره بھ رگھ روسیھ آغاز زندگی ، Fã Stepunفیلسوف روسی 

بھ طور خاص فلسفھ روسی . ھمان گونھ کھ در زندگی مردم عادی و روشنفکران در اعتراض بھ شکل باال و افتراق تجلی

عدم وجود ماشین آالت کشاورزی و روش ھای سازگار با . ت ھمان است ، ھمانطور کھ در مدیریت زمین روسیمذھبی غفل

.  پی در پی اندیشھusovershenstvuemyhنفی عادات   

اشکال روابط اجتماعی و شیوه زندگی در الیھ ، مخلوط و ھر جوانھ را از طریق دیگر ، تشکیل یک زندگی 

تابع اصلی آگاھی سنتی سازگاری انسان بھ زندگی در یک وضعیت متناقض است از . ناقضتعاونی غریب و عجیب و مت

انطباق با حداقل تعدادی از تناقضات کھ از طریق تقسیم آنھا را بھ . مخلوط کردن روابط اجتماعی و ترتیبات زندگی

osoznovaemyeی دھند ، و  بدست آمده ، انجام می شود کھ باید در ھر راه را برای واکنش نشان مneosoznovaemye 

. و بنابراین بھ عنوان یک غیر وجود دارد  

توجھ داشتھ باشید کھ حقیقت در طبیعت متناقض است ، اما انواع مختلف آگاھی فرھنگی درک ، تجربھ و تفسیر 

، کھ " prelogicheskogo" فکر لوی کھ مشخصھ انسان اولیھ بھ عنوان تفکر Bruhlما فراخوان . تناقضات در راه خود او

بنابراین ، برای آگاھی نظارتی کھنھ از . بھ ویژه ، در قوانین منطق رسمی و غیر رسمی عمال نمی تواند تناقض وجود داشت

تجربیات منحصر بھ فرد تناقض فقط در درجھ حداقل امکان پذیر است ، مردم زندگی می کنند رفتار خود را متناسب با سنت 

تضاد خود بخود تنظیم آنھا ، کاھش آنھا را بھ مسبوق بھ سابقھ خاص ، بعد از آن . ھنجاری، شامل مجموعھ ای از رفتار 

چھ جھان ، : زندگی مردم باستان در جھان از حقایق مطلق ، او پاسخ ھای دقیق و قطعی برای پرسش ھای اساسی : "قدوس 

  ". ...کشور خود ، مردم ، چھ اتفاقی می افتد بود با او بعد از مرگ ، و غیره

آگاھی کھنھ با حذف نیاز بھ جستجو برای حل و فصل تناقضات ، و در نتیجھ ارتباط خود را با جھان ھماھنگ ترین 

در حالی کھ انسان بخشی جدایی ناپذیر از جھان است ، ھنوز درک نشده نھ ظرفیت و نھ از عواقب اعمال فرد بود ، او را : "

. ک فرد ، او ھنوز بھ تنھایی با دنیا ، خیره کننده و وحشتناکاما ، تبدیل شدن بھ ی. بھ ترس از او باشد  

بھ ) می تواند درک (skipsاز تناقضات ، ) جدایی(در قرون وسطی فیلتر ذھنی ، تابع آن است کھ تبعیض نژادی 

ز تناقضات  نوع از آگاھی ، بنابراین بسیاری اaskriptivnyمردم بسیار از قرون وسطی ھنوز حفظ . شماره بزرگتر از آنھا

اما بخشی از تناقض ھا ، عمدتا در حوزھی مذھبی ، انسان قرون وسطی ھم اکنون کامال بھ وضوح می . آنھا واقعا نمی دانند

این نھ تنھا آنھا را در معرض بھ انعکاس بیشتر یا کمتر آگاھانھ است ، بلکھ تغییرات بر اساس نتایج رفتار خود را بھ . فھمد
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 جنبش ھای مذھبی ، و hereticalبدھید با ما در این چھار چوب فراخوان ، گستره و تنوع اجازه . صورت عملی است

. فرآیندھای بسیار از اصالحات از کلیسای کاتولیک  

 از cosmological نمایش نوع جھان از موضوع را بر اساس مقولھ ھای متافیزیکی مخالف -برای قرون وسطی 

 چھ بد ، شیطان ، نماینده جھان معنوی confrontsخوب مسیح : رین بھ نفع دو اصل ما ھمھ جا را ببینید دکت: "خوب و بد 

و بر تمام جھان با این پدیده ، طبیعت کھ .  بدن ما است--است مسیح ، شیطان یکی از ماده است متعلق بھ روح ما ، دیگری 

از طریق وسوسھ خود را بھ ما نابود خواھد در ابتدا است جھان از شر وجود دارد ، و شیطان ، پادشاه تاریکی ، در پی را 

این مقابلھ ، نبرد نیروھای نور و تاریکی می توانند در ذھن خود را بھ مقیاس جھانی ، بازی ھای رشد را در . " ساخت

تناقض ھایی کھ در داخل مرزھای این مخالفان دوگانھ نمی افتد .  تا روز قیامتprodozhayasزمان خود تقریبا از خلقت و 

:  و یا بھ عنوان توجھ بھ ارزش درک شده نیست و یا بھ سادگی انجام نمی اطالع ھستند ، در آگاھی از موضوع ثابت نیست ،

."  کھ واقعیت را برای مردم قرون وسطی بود--سیاه و سفید ، ھیچ میانھ "  

بر این اساس راه حل نوع قرون وسطی تمایل بھ تناقض در نظر آگاھی بھ عنوان چیزی خارجی بھ انسان است ، و 

چھار چوب مذھبی / بنابراین ، یک راه حل و فصل آنھا می توان از دگرگونی خشونت آمیز اجتماعی . رفع این تناقضات

اما بر خالف نوع . بھ عنوان مثال می توان بھ شورش دھقانی متعدد و جنگ ھای مذھبی از دوران اصالحات بھ یاد. است

 است و تطبیق را بھ حالت روانی شخصی انتخاب و استفاده از استراتژی ھای آگاھانھ کھنھ قرون وسطی از آگاھی فردی

. رفتاری  

تغییرات افراطی در مدل از حل و فصل تناقض رخ می دھد در حال حاضر در چارچوب مدرنیتھ ، تمدن لیبرال 

ھا را در درجھ اول در داخل ، موضوع فرھنگ لیبرال متوجھ تناقض بھ عنوان صفت سنگ دل بودن ، اجازه می دھد آن. شد

یعنی بلبرینگ ھای طبیعت منحصر بھ فرد فعالیت ھای خالق ، او آن را بھ تجربھ شخصا ، و بھ شدت پاسخ می دھد فردی ، 

". راه حل تضاد زندگینامھ سیستمیک ' اکثر ما مجبور بھ جستجوی"، . Wاز آن زمان ، توسط بک صحبت   

بودن یک فرد بطور قانونی بدین معنی است کھ "مسئولیت خود را بھ عنوان موضوع فرھنگ لیبرال خرس از بار 

غیر ممکن است کھ برای خود سرنوشت خود را تیره بخت کسی را مقصر اما خود را ، کھ باعث صدمات خود را باید تنھا 

. "  تالش ھا دارد)خود(در بطالت و تنبلی خود را بھ دنبال خود ، کھ خالص شدن از تمام مشکالت تماس جدی تر بھ   

در جھت آگاھی از نوع فرھنگی بود و بھ بردار خبر از تکامل تاریخی است ، و این نوع از آگاھی بھ شدت در 

در طی روند تاریخی تمامی انسان در حال تکامل را از ایدئولوژی . یورو لیبرال گسترش اقیانوس اطلس مدرنیتھ تمدن

آزادی ما باید از آرام "ز آگاھی ، حرکت ، در نھایت ، بھ این امور است کھ در آن گرایی و فردگرایی بھ خودمختاری بیشتر ا

." دنبال لذت پیروزی و استقالل خصوصی تشکیل میدھند  

توجھ داشتھ باشید کھ در ذھنیت سنتی ، ترکیبی از نوع کھنھ و قرون وسطایی ، کھ توضیح می دھد کھ وابستھ بھ 

 بھ گسترش در اروپا زمان جدید مبتنی بر است پویا و لیبرالیسم antithesisنتگرایی نوع بھ طور کلی ، س. ھمتایی ذاتی است

" بھ عنوان یک ارزش اساسی از جوامع مدرن است ، فردگرایی در شرایط اقتصادی و سیاسی ، بھ شکل: "شخصی 

آن در آزادسازی مردم از  است تا حد زیادی بھ توانایی tratsionalistskoy ذھنیت survivabilityو ". لیبرالیسم 

بھ عنوان مثال می توان بھ . ضرورت انتخاب شخصی ، تمایل بھ نمایندگی تیم او ، رھبر کاریزماتیک ، بھ دلیل اقتدار مذھبی

".  برادران Karamazovبھ یاد " Dostoevsky 'sکتاب درسی افسانھ مفتش عقاید بزرگ از رمان   

ھر دو بخش خصوصی و تالش جمعی بھ سرانجام خالص شدن از شر اما با وجود ھمھ شناختھ شده در تاریخ 

 خالص شدن از شر او غیر ممکن است ، اما بھ عنوان یک تسکین دھنده راه حل ممکن است آن را بھ --ضرورت انتخاب 

دم در تالش برای خالص شدن از شر نیاز بھ انتخاب دائمی ، مر. نوبت یک نفر دیگر ، شرایط محیط زیست بھ طور کلی
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subconsciously دولت است ( برای روز کھنھ ، زمانی کھ مرحلھ تکامل اساطیری آغاز می شود با آگاھی از این حقیقت

. نوستالژی"کھ تماما توسط ضمیر ناخودآگاه متعلق بھ   

 بر این باور است کھ وجود دارد و ھمراه با یک فرد در طول culturologist AA Pelipenkoمشھور روسیھ 

آن را ایجاد توھم است کھ مردم فقط می تواند قابل اجرا نمی . اش از آن حافظھ ژنتیکی ھماھنگ دولت نظر میباشدزندگی 

.  ، بلکھ بھ رایگان در این مورد از ضرورت بسیار از انتخاب فردی استdualizovannogoخارج از فضای فرھنگ   

ولو در درجات مختلف ، اعتقاد بھ سرنوشت فرھنگ حاکم بر جھت گیری اھل سنت ، از جملھ روسیھ ، نظم ، 

فرم گسل مجتمع . اجتماعی و صبر ، بھ عنوان دولت تعیین شده توسط امور اجتماعی و سنت ھای فرھنگی مجاز است

genealogically مسیحیان در این ... اول از ایمان مسیحی ، بھ ویژه در رابطھ با خود را بھ بد و گناه" بازگشت بھ اصل

 -- ، کھ گناه ، اصل و شخصی ، موجود در زندگی فرد ، ھمراه با شروع خوب است ، اما امروز sinnersھا دوره کھ آن

در این مجموعھ خاص از گسل نھ تنھا ... ". بیش از ھر زمان تا کنون ، کھ مسیحیت خود را آغاز کرد با صلیب عیسی مسیح

من می دانم از کجا من می روم ، " گفتھ است کھ DS Merezhkovskyبنابراین ، . برای دارندگان سنتی آگاھی ذاتی است

، یعنی است در ... " وظیفھ این است کھ--، برای غلبھ بر تنھایی "" ترک ھای زیرزمینی ... می توانید از یکی می باشد

. مورد غلبھ بر عایق از جامعھ ، فردگرایی ، بیان شده ، نیاز بھ جنبش دستھ جمعی فرم ھا نسبت بھ مسیحیت  

تکمیل شده توسط گناه اصلی و گناه شخصی ، کھ متشکل در نفی انسان را از استانداردھای متعارف رفتاری 

این امور در ھیچ اقدامی ". خدا چھ کسی است گناھکار نیست ، پادشاه مجرم شناختھ نمی شده است؟: "تعریف شده باید 

تصویب رسید عمل بھ جرم آن و نقض معمول ، برای زمان ، کوچک نوبھ خود بھ ماھیت متناقض از قانون را ، تا آن را بھ 

."از قانون است"و سپس قدرت ، سازگار با منافع دیگر لحظھ ای فعلی ، می تواند از ھر سوال در سراسر گستره   

توجھ داشتھ باشید کھ از ویژگی ھای روانشناسی اجتماعی از جامعھ اھل سنت موضوع است و اساسا سیستم ھای 

بنابراین ، از عکس اھنگسازی جھان است از طریق نمایندگان از . اولویت نسبت بھ موضوع مدرنیتھ جامعھ استمختلف از 

این مشکل این است کھ از . توابع مرتب سازی و ابتکارات در سطح باالتر از این موسسات اجتماعی صورت گرفتھ است

سنتگرایان ، احساس . ستم تصمیم خود مغرور و محرومیتچنین اولویت باال ، کھ بھ تضعیف اثر منفی و ھمراه با ظلم و 

عضویت پایدار خود را از اجتماعی و فرھنگی فضا ، جایی کھ ھمھ چیز بر طبق سنت تکثیر و بھ دلیل مرسوم ، قادر بھ 

کھ  مثال از سلطنت ایوان چھارم ، ھنگامی Karamzin. م. Hبنابراین ، . تحمل تظاھر وحشتناک از ظلم و ستم قدرتمند

 ، کھ این ناشی از impaledجان نمی مدتھا قبل از آن دستور داد برای یک اشتباه کوچک از یکی از افراد سرشناس "

! خدا :" بدبختی زندگی می کردند بھ مدت چند روز در عذاب وحشتناک صحبت با ھمسر خود ، کودکان ، و دائما تکرار 

کور ، صمیمیت کامل بھ :  شد rebukedعروف خارجی آنھا را بھ عبارت دیگر ، روس ھا برای چھ م! "رحمت بر شاه

." اراده پادشاه در اکثر بی پروا از انحرافات خود را از دولت و قوانین انسانی است  

 ، disistemnyeاما وقتی کھ می آید وضعیت عدم اطمینان ، و بھ این تصویر از جھان را بزور داخل شدن 

 ناگزیر بھ بحران sacralاز دست دادن قدرت وضعیت . از ھتک حرمت وجود داردعناصر قدرت مرموز و روند خود را 

اجتماعی درجات مختلفی از رادیکالیسم ، در تجلی اشکال از نا آرامی ھای مدنی ، شورش ، انقالب ، شورش ھای خارجی ، 

 شخص شروع بھ واکنش ،  ازsocioculturalفقط در تخطی از تداوم . فکری نارضایتی ، رفتن را بھ مردم ختم میشود

حداقل بھ صورت انعکاس در شرایط سخت زندگی مادی ، جبران کمبود مواد معنا ، انتقال انرژی حیاتی خود را از حوزه 

 ، eschatologicalزندگی روزمره خود را با دنبال لذت پیروزی و نگرانی را بھ برتر از انسان ھای مختلف ، پروژه ھای 

 مشابھ انعکاس ، عبور در زمان ھای بھ عمل رادیکال ، ما بھ طور غیر مستقیم می bursts. زبخدمات ایده امپراطوری ح

را در خود ، نخست با "بھ عنوان مثال ، د توکویل الکسیس است کھ ملوک الطوایفی . تواند در روسیھ و تاریخ جھان نمود
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کوچکترین تظاھرات دلخواھی از .  او ذکر شده باشدالھام ھرگز چنین فرانسوی بھ نفرت ، بھ عنوان روز قبل از ناپدید شدن

کوتاه مدت حبس مدت ، کھ در پاریس بھ . لویی شانزدھم ایجاد نارضایتی بیش از استبداد مطلق لویی چھاردھم

Beaumarchais 1685 قرار گرفت باعث ھیاھو بیش از یدالیمخیرات dragonnady . اما در حالی کھ تصویری از جھان

وم حقوق البتھ بھ علت از چیزھا ، او است قادر بھ تحمل سقوط سھم خود را بھ ظلم و ستم ، ظلم و ستم و سازگار با مفھ

. محرومیت  

در جامعھ سنتی ، الگوھای فرھنگی ، بیشتر ترجمھ شده و از فرھنگی خاص در جامعھ مدرن ، اگر چھ دومی است 

سنت صرفا بھ عنوان یک پدیده منحصر بھ فرد از فرھنگ کھ اغلب در نظر گرفتھ شده بھ ارزش ھای عمومی و اصول اھل 

در گستره وسیعی از زمین ، از ھند تا شیلی ، و از روسیھ بھ ایران اجتماعی گسترده مشابھ اسطوره ھای تاریخی در . خود

  ، ارتفاع و معنوی ھر یک از حفظ اساس اھل سنت از زندگی مردم بیش از سرباز مزدورmessianicمورد نقش خاص 

اول ، می . نمونھ ھایی در حمایت از پایان نامھ ھای ما بسیار متعدد. غرب را از طریق تعھد از ارزشھای معنوی واقعی

 نتیجھ توصیف رھبران کمونیست انقالب در روسیھ ، کھ در ادامھ NA Berdyaevتواند در حدود یک تعریف کالسیک از 

بھ مرحلھ اجرا بین الملل سوم ، ھمچنین در خود وجدان خود و آگاھی از کسانی کھ  : "messianicپروژه خود را 

messianicآنھا خود ، درک بھ عنوان حامل نور از شرق است کھ باید در تعلیم دادن اقامت در بورژوائی .  یافت نشد ""

.  استmessianicچنین سرنوشت آگاھی روسی . مردمان تیره و تار غرب است  

خارج از روسیھ ، چنین تعاریف مختلف بھ اندازه کافی در کشورھای جھان سوم بدون کمتر شایع این نگرش و در 

. Z بسیاری از بیانیھ ھای رادیکال ، را تنھا بھ اندازه کافی مدرن و موقعیت از استاد علوم سیاسی Omitting. رایج است

ایده ھای توسعھ در مفھوم غربی است "، او اشاره کرد کھ " چشم انداز اسالمی: فراتر از توسعھ "در مقالھ او را . سردار

کامال بھ غیر غیر قابل قبول و اروپایی فرھنگ ھا ، و در آینده نخواھد بود در نتیجھ تسلط یکی از تمدن غرب ، با درک 

نقش اسالم این است کھ تمدن اسالمی نشان داده ) چین ، ھند و غیره(در میان غیر تمدن اروپایی ... خود را از آزادی ، تمدن

... ". ست مزایای ارزش ھای ماا  

 ورژن ھای مختلف ذھن اھل سنت در عمیق ترین unitesھنگامی کھ ما از صفات ملی در جستجو برای آنچھ 

 خاصی است ، غیر عقالنی رابطھ عرفانی بھ ایده ھای پیچیده در ارتباط unitesسطح انتزاعی ، میبینیم کھ جامعھ اھل سنت 

بھ عبارت دیگر ، نگرش ویژه ای . لیت ، تقسیمبودن درونی و انحالل بھ طور کلی خصوصیبا مفھوم وحدت ، یگانگی ، ک

. نمایش اولیھ از زندگی مصنوعی بھ جای تحلیلی است: "بھ ھمھ چیز می رود کھ بازگشت بھ دوره باستان از زندگی بشر 

ر ، برای جلوگیری از ھر گونھ تمایز مثل حس تمام احساس مستم.  نشده تقسیم شدندsubclassesزندگی را بھ کالس ھا و 

. " آنھا مبھم و ناپایدار است:  موانع غیر قابل عبور نیست --مرزھای میان رشتھ ھای مختلف . ناگھانی و روشن است  

در لباس ھای مختلف ، خواستھ شرایط تاریخی و سیاسی غالب اشکال ایدئولوژیک ، وحدت فرمول اساطیری 

آن را در بسیاری جھات از آن .  ، ارزشھای پایدار می دھدsocioculturalازماندھی فضای وابستھ بھ ھمتایی تصادفی س

 وابستھ بھ ھمتایی غزل Mythemeوحدت . مسدود شده است اختصاص مجزا و خود مختار اجتماعی بھ خود فرد کافی است

است را بر روی بینی "من " قوی تر ، unascertainedبیشتر افراد : "بھ ریشھ بنیادھای کھنھ و سنتی ترین آگاھی است 

". گروه و ھمچنین تعامل قوی بین اعضای گروه خود را  

این اساطیر می رود بازگشت بھ مرحلھ ماقبل تاریخ وجود انسان ، ھنگامی کھ جامعھ بشر توسط 

interchangeability عضو از ":  بھ اندازه کافی کامل و عملکرد نقش ھای اجتماعی و اشتقاق کوچک درونی مشخصھ

و او ھم چنان خود را در مورد احساس نھ بھ " بلھ ما در بیان --من " نوع اولیھ ممکن است احساس ھویت خود را با کلمات

با این وجود ، خاطراتی از این وحدت ماقبل تاریخی در طی یک دوره ." کھ از گروه خود جدا شده است"یک فرد " عنوان
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را بھ عنوان "من "  غیرشخصی را محکوم وSonsensusمومن : "لمان و ارتدوکس زمانی طوالنی باقی مانده در جھان مس

 مفھوم حقیقت بھ عنوان یک توافق نامھ بھ منظور -- واقعا روسی --یک گناه است ، اما بھ ھمان اندازه است بنابراین 

. ناشناس   

جھان " اشاره کرد کھ Herzen در غرب اروپا و در روسیھ ، socioculturalبا توجھ بھ فرایندھای تاریخی و 

 بھ فداکاری توسعھ اقلیت اما توسعھ و اشراف nesobstvennikiغرب از دست داده تا بھ محیط اجتماعی خود ، پنجھ و 

مردم آورده بودند بھ عنوان کمی بھ توسعھ جدی غرب قادر آخرین سھ قرن ھا ، بھ ... شھری بود بزرگ و ثروتمند روسی

 بھ عنوان اختالفات کالمی و مدرسھ ای بھ عنوان قانون رومی و ملوک الطوایفی عنوان جنگ ھای صلیبی ،

germanskomu . ھمانطور کھ تاریخ نشان داده است قرن ، گذشتھ ، نھ تنھا در روسیھ بلکھ در چارچوب حافظھ الیھ تمدن

. لیبرال از اتحاد کھنھ می تواند واقعیت ، ایجاد برنامھ عمل  

بھ یاد داشتھ باشید صرف خیلی از کلمھ .  تاریخ باستان از رایش سوم استactualizationمثال کالسیک از خود 

بھ دنبال زندگی بشر تبدیل فرم نبود ، و محتویات آن ، خود انسان ، ) فاشیسم(این : "موسولینی . Bدر درمان " فاشیسم"

ار ، کھ می تواند بھ روح از مردان نفوذ و ویرایش و بھ آن پایان ، از آن نیاز بھ نظم و انضباط و اقتد. شخصیت ، ایمان است

. "  نشانھ ای از وحدت ، قدرت و عدالت است-- میلھ lictorsبھ ھمین دلیل است کھ نماد آن او است . آن را آزادانھ

 از مردم غرب جوش ماگما از ضمیر peacefulnessو " متوسط" یونگ ، احساس تمدن خارجی ، CGاضطراب از 

بھ عنوان بخشی از تمدن ، شخصیت مدرنیتھ ، انسانی با رفتار . کریپتھای سرکوب کھنھ ، ھمچنان معتبر استناخودآگاه اس

ما قادر بھ پل شکاف میان اقلیت کھ رسیده اند این اھداف و تالش برای زندگی نیست با : "منطقی خود را در اقلیت است 

. نده بود ، در توتم پرستی ، پرستش معبودان ، فئودالیسمتوجھ بھ آنھا ، و اکثریت ، ذھنیت کھ دور در عصر حجر ما  

 و وحدت ، آن را با اصل سلسلھ catholicityدر ذھن وابستھ بھ ھمتایی اصل وحدت ، نسخھ و در روسیھ بھ اصل 

 الزم بھ ذکر است کھ در سلسلھ مراتب فرھنگ خود ماندگار است. مراتب است ، کھ سنگ بنای دوم سنتگرایی سازگار است

طبقھ بندی ، تبعیض نژادی ، و برگزاری مرزھا و در نتیجھ تقسیم : فرھنگ است فعالیت برای ایجاد اختالف "، چرا کھ 

اما در جوامع سنتی ، اصل سلسلھ مراتب نھ ". مردم را بھ دستھ ھا ، شباھت ترکیب داخلی و خارجی تفاوت ھای مشترک

 وضعیت سلسلھ sacralقدس است ، و تنھا در یک جامعھ لیبرال پشتیبانی تنھا با باال موھبت است ، اما وضعیت خانوادگی م

توجھ داشتھ باشید کھ ساخت و ساز از سلسلھ مراتب است ساز اصلی برای پیاده سازی وساطت . مراتبی از دست داده است

روابط سلسلھ .  و غیرهباال و پایین ، خالق و خلق ، معدن و دریافت شده ،: عمومی فرھنگی ، اتصال قطبھای جھان خراب 

. مراتبی ھستند نھ تنھا در سنت ثابت است ، بلکھ در خدمت پایھ ارزش این سنتھا  

 مرد فرھنگی منطقھ جاذبھ ھای احساس را بھ عنوان زمینی و آسمانی صلح ، حفظ در این -در بیزانس ارتدوکس 

ھمچنان در اطراف او جمع آوری زمینھ معنایی قطب کیھانشناختی . مفھوم ، برخی از تداوم را در رابطھ با قرون وسطی

در مختصات فرھنگی و تمدن از ھمھ ای . فرھنگ ، ساختن آن سخت و محدود کردن منطقھ نفوذ خود را در وسط آن است

چگونھ در روح چشم انداز روسیھ و  : "neoformleno متزلزل ، ناپایدار ، --است کھ در منطقھ خاورمیانھ از فرھنگ 

این غیر بلورین آن . تم ھا اشکال زننده روح روسی است کھ بھ دقت با یک موضوع بی نظم الھی متصل می شودچشم انداز 

.  منطقھ وسط یک ویژگی از ھمھ روسیھ ، سیستم فرھنگی و تمدن استneontologichnostاست ،   

داوم سازش ناپذیری از  ، در تاریخ روسیھ پیش بینی می تواند بھ طور مA .Akhiezerبنابراین ، با توجھ بھ 

از یک . چرخش مناقشھ بین دولت ، جامعھ بزرگ و جھان سنتی است"آن را . دنیای محلی روستایی ، و دولت متمرکز

 دولت بھ عنوان مخالف --از طرف دیگر . طرف ، جھان در روستایی زندگی می کنند نمی توانند در خارج از دولت است

. " ھمیت بھ فضای سنتی ، تبدیل و تجزیھ می شوداین پدیده بھ لحاظ تاریخی دارای ا  
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عطف بھ تجزیھ و تحلیل . این تقابل یکی از مختصات از عبارات خصوصی روسیھ بھ نظام فرھنگی و تمدن است

از این امکانات ، ما معنی نگرش ما اغلب چنان تحت تاثیر قرار مورخان روسیھ ، فالسفھ و نویسندگان در مورد نفوذ در 

). بیزانتیوم( ، و امپراتوری روم شرقی -روسیھ ، فتح تاتار فرھنگی و تمدن از مغول شکل گیری   

 بیش از مغول در زمان روش تاتار در مقابل مجازات بیرحمانھ کنترل و نگرش شھروندی ، Muscovyبلھ ، 

و در نیمھ . ین تزاروقتی کھ حتی شخصیت ھای برجستھ دولت ارشد شروع بھ تماس خود را از بردگان تاریخ و زمان آخر

 ، نھ تنھا روسیھ ، بلکھ روشنفکران اروپا معتقد بود کھ عقب ماندگی و آسیایی ، مشاھده شده در XXاول سال نوزدھم ، قرن 

برای قرنھا : "احکام صادره از این نوع در دسترس است .  یوغ تاتار بودند-روسیھ ، نتیجھ منحصر بھ فرد از مغول 

 بود ، فائق آمدن بر عواقب بزرگترین فاجعھ تاریخی بود کھ برای Europeanizationر ، روند محتوای اصلی توسعھ کشو

 آن تاکید دشوار روسیھ بھ عنوان بخشی جدایی ناپذیر از historiosophicalدر حس .  حملھ مغوالن-شرق اروپا ، تاتار 

. " تمدن مسیحی متحد شد  

این موقعیت بوده است و ھنوز کامال راحت و روانی و . ی نیستاین استدالل تا حد زیادی درست است ، اما قطع

راحت برای ھر دو مورخان روسی ، و برای روشنفکران بھ طور کلی ، چرا کھ اجازه می دھد تا از جامعھ یک مسئولیت 

کھ ، با این حال ،  ، Tartarsاما تمایالت استبدادی حتی قبل از اینکھ شروع بھ . تاریخی را حذف ، بھ خارج از آن قرار دادم

معمول بود سپس در تمام اروپا ، نھ تنھا برای شمال غرب روسیھ ، و پس از پایان اسارت از این روند نھ تنھا نمی رفت ، 

امروز ، مدرن ترین مورخان متمایل بھ این باور ھستند کھ تھاجم مغول ، با تمام تأثیر عمیق خود را در . اما تقویت شود

. بعید است کھ تاثیر قابل توجھی بھ ماھیت و سنت ھای مردم روسیھ استتاریخ روسیھ است ،   

عالوه بر وارد آوردن زندگی می کند قابل مشاھده را از طریق قرن قدمت اجزای سازنده آسیایی مغول تاتار تسلط 

س در ایمان معروف ترین تجربھ درک از امپراتوری روم شرقی رو. ما را کمتر جدی است و تاثیر امپراتوری روم شد

عالوه بر این ، شده . ، روش ھای صاحب فن آوری بربری) ساختمان کلیساھای(مسیحی ، ھمراه با کنون کلیسا ، معماری 

. است وجود دارد وابستھ بھ جغرافیای سیاسی و تداوم بین رم و دوم و سوم  

در زیر ضربات ترکان از پس از سقوط . در این تداوم ، ما دوست داریم کھ بھ جزئیات بیشتری باقی بماند

 ، و بعد از آن در امپراتوری روسیھ اشغال محل مھم ایده بازسازی ، بازسازی امپراتوری روم Muscovyقسطنطنیھ در 

 بھ دنبال در اصل بھ احیای Mikhailovichآلکسی "در حال حاضر .  مسکو--شرقی ، در مرکز پایتخت دولت روسیھ 

.  عنوان یک سلطنت جھانی متمرکز است ، قدرت در متحد کردن تمام پست ارتودوکسامپراتوری روم شرقی ، در مسکو بھ

... ". تزار روسیھ در حال حاضر نھ تنھا باید گرفتن محل امپراتور روم ، اما بھ آنھا تبدیل شده  

ا این سنت نشده است قطع و بعد از آن بھ یاد نا امیدی در جامعھ روسی است کھ در آن ، در طول جنگ شرق ب

:  سال از ارتش دریافت سفارشات بھ قسطنطنیھ توفان 1878 یدالیمخیرات -- حاکم بود 1877امپراتوری عثمانی در سال 

او از . انگلستان و اتریش می باشد( این تھدیدات heededسپس جامعھ روسی نمی تواند فقط الکساندر دوم ، دوم ، چرا او "

د ، و فرمانده دوک بزرگ است ، کھ بسیاری اعتقاد دارند بھ جرات بھ محکوم کردن. نامردی و عدم شخصیت متھم بود

تم از قسطنطنیھ ، تنگھ ، عمل باال بردن ". منظور سرپیچی و در معرض خطر خود را وارد کنید بھ قسطنطنیھ قرار بود 

. صلیب بیش از خیابان سوفیا صدا در جنگ جھانی اول ، تبدیل شدن بھ نوعی توجیھ ایدئولوژیک  

گامی کھ ما از قطعات واقعی میراث بیزانس صحبت می کنید ، آن را باالتر از ھمھ الزم است را فراھم ادراک ھن

 ، تاریخی توسعھ در ideokraticheskoyاز امپراتوری بیزانس ، ارتودوکس خود را ھمراه با مدل ھای امپریالیستی 

ethno خاک فرھنگی ، از شمال شرقی روسیھ ، بعد - مختلف Muscovyروسیھ و امپراتوری اتحاد جماھیر شوروی ،  .

 جنگ chronicler ، فرانسوی Odon Deylskyبنابراین ، . در این سیستم از ارزشھای امپراتوری روم شرقی بزرگتر شد
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آنھا عموما مورد قبول این دیدگاه کھ ھیچ کس می تواند از متھم "توصیف سنت بیزانسی سیاسی ، کھ : صلیبی دوم ، نوشت 

بھ عنوان بخشی از منافع اولویت از امپراطوری بر ھر ". ھ نقض عھد ، اگر او خود را بھ خاطر اجازه امپراتوری مقدسب

. منافع دیگری نفوذ بیزانس با بیشترین اعتبار پری و مشاھده شد  

ھان اخالقی می در ج... بیزانتیوم در دولت استبداد بھ معنای : "Leontyevھنگامی کھ دوباره بھ یاد داشتھ باشید 

 ، مانند مسیحیت بھ طور عام ، با رد ھر گونھ امیدی برای رفاه جھانی از مردمان ، کھ او را بھ Byzantinismکھ ... دانیم

antithesis ایده پان بشریت قویترین در مفھوم vseravenstva جھان ، زمین vsesvobody vsesovershenstva زمینی 

م کھ در تحول مسیحیت در دامنھ شرقی آن ، بھ ویژه در دوره بیزانس در تاریخ آن ، ما باور داری. vsedovolstvaو 

فراخوان ادعای صربستان و بلغارستان را در موقعیت ھای . دکترین امپراطوری مذھبی بود در داخل نزدیک بھ ارتودوکس

تاریخی و مذھبی است در سمت سنت ھای  : unrealizedامپریالیستی خود ، تعدادی از دالیل تاریخی ، باقی مانده 

قسطنطنیھ شده است ، و بعد از سقوط او ، و پس از یک دوره طوالنی سلطھ ی ترکی ، بھ دست آوردن موقعیت ھای 

. امپریالیستی ھمھ ربط از دست داده بود  

 ترتیب ، بھ این. توجھ داشتھ باشید برخی از مختصات دولت روم شرقی ، نفوذ داشتھ اند بعد از آن ایالتی روسیھ

نیکالس بیزانس ریش سفید قوم ، عارف در نامھ ای بھ پادشاه بلغاری بھ نام شمعون بھ او ظالم و یاغی ، گفت کھ میل بھ 

بلغارھا ، تا زمانی کھ آنھا بھ . استقالل بلغارستان ناقض اصل متحده ارتدکس امپراتوری بھ عنوان آیکون از پادشاھی خدا

 از امور خارجھ بھ prioriدر اینجا ، بھ وضوح احساس مورد توجھ قرار . حق مجازات استدنبال تقسیم امپراتوری ، مست

.عنوان یک جایگزین غیر و خود کفائی منبع ھماھنگی جھان است ، در این معنا ، ادامھ سنت امپراتوری روم  

ار مھم در زندگی در اشکال متنوع ترین امپراتوری خصوصی خود را بھ عنوان یک ایده و بھ عنوان واقعیت بسی

در زمان مشابھ ، . روزمره ما و در حوزه ایدئولوژی در یک دوره طوالنی تاریخی ، از جملھ خود و در دھھ قدرت شوروی

فرھنگی و تمدن سیستم ھمیشھ بھ خود نمی تواند یکسان باشد ، این تغییرات ، تندرو ترین در بعد از دوران اتحاد جماھیر 

 آیا امکان تولید مثل کامل و socioculturalامروز رسیده شدت فرآیندھای پویایی تاریخی و ما باور داریم کھ . شوروی

اما مگر آن کھ ایده . ، و تمام کھ شد ، چھ خواھد بود" ھمھ چیز را بھ یک مربع"صحیح از سنت ، پیشنھاد نمی ھنگامی کھ 

ارد ، در بدن فیزیکی خود را تجسم و جغرافیایی؟ در امپراتوری امپریالیستی و ایدئولوژی ، پس چگونھ می تواند او وجود د

. این شماره ما در بخش آخر کتاب با ما بازگشت ، با توجھ بھ بعد پروسھ اتحاد جماھیر شوروی و مدرنیزاسیون  

بھ منظور درک بھتر چھار چوب است کھ در آن محل تبدیل ، مدرنیزاسیون ، ما دوست داریم کھ بھ نوبھ خود بھ 

. خاص از روسیھ ، بھ مختصات از روسیھ وابستھ بھ ھمتایی آگاھی فرھنگی استسنت گرایی   

جنبھ مھم این مسئلھ موضوع غالب در مناطق مختلف اروپا و در دوره ھای مختلف تاریخی از ارتباط بین مسیحیت 

نوعی رامی بزرگ (پان "در محدودیت ھای جغرافیایی و اجتماعی و فرھنگی است کھ در زمان باستان ، . و الحاد است

پیامبران و مرتاضان .  عمدتا طبیعی بودChristianization، باور بھ خدایان کافر قدیمی گم شده است ، روند " مرده است

بنابراین یکی از . حمل کالم خدا است کھ تحت آزار و اذیت و عذاب ، پرداخت نمی کافر شمشیر و خشونت است ، اما کلمھ

من را دیده اند ، بر : " ، لبخند زد و پاسخ سوال Aurelius زنده سوختھ در زمان مارکوس A .Kaprus"شھیدان مسیحی ، 

". عظمت پروردگار و من خوشحالم  

در خارج کھ قبال تحت اشغال امپراتوری روم ، مسیحیت در درجھ اول نھ از موعظھ ھای زیر را از پیامبران و 

 زمانی کھ در دسترس شاھزادگان وحشیانھ و تقریبی آنھا ، و این  منتشر شود ، اما از باال ،neophytesزھد شخصی و 

 عمدتا در طی قرن ھا کافر باقی ماند ، با وجود این Nrodnayaزندگی . درمان اغلب از طریق نیروی نظامی رخ داده است

 ، و تعطیالت بزرگ واقعیت است کھ بت قدیمی از پایین دست روستایی پناھگاه و جایگزینی آنھا با نمادھای ایمان مسیحی
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 interweavingبھ عنوان یک نتیجھ ، در آگاھی عامھ پسند بھ وجود آمد . مسیحی مقرر در روز از جشنواره ھای کافر

در حالی کھ تناقض از مسیحی کافر مشاھدات کامال روشن از نظر . عجیب و غریب از ایده ھای مسیحی و غیر مسیحی

. ایی آنھا نتوانستند درک نمی کنندمنطق صوری ، منطق تفکر وابستھ بھ ھمت  

حفظ ارتباط با میراث دوران باستان ، انسان اولیھ . مسیحیت دارای ریشھ ھای اروپایی خود را کشش فرھنگ کھن

مسیحیت در توزیع جغرافیایی آن تقریبا بھ طور کامل در درون مرزھای غربی امپراتوری روم ، یعنی گسترش مرزھای 

بعد آنھا را وحشی اروپایی ، ھنگامی کھ افراد جوان ، آلمانی ھا .  ھمزمانRomanization با مرز دنیای مسیحیت ، تقریبا

 -- در صورت مناسب -- ھوش مطرح شد و surpassingو التینھا در حال ظھور ، در حوزه کاری خود را بھ معنی قدیمی 

 کھ بی نھایت گسترش یافتھ بودند بیش از retsipirovaliآنھا ... را درک در یک حکومت دینی باور نکردنی از مواد منفجره

 جذب می شود ، پر شده با greedilyو بھ عنوان این افراد را در درون زنده ھستند ، آن است . سطح آنھا از محتوای آن را

". آب میوه ھای جدید ، جوانی از سر گرفتن و ھنوز ھم باقی مانده ھای باستانی   

 نھ با E .Ivakhnenkoاد ، از آن است ، ھمانطور کھ نشان داده شده ، بھ ویژه ، ھمانطور کھ برای اسالوی الح

ناتمامیت از چرخھ کافر در شرق اروپا بھ گسترش .  خود را از چرخھ ذاتی تاریخی منتقل شودChristianizationزمان 

وپا وجود دارد در شرق ار: "مسیحیت در فضای بھ رھبری فعال و مناسب رشد و ترقی در جھان غیر مسیحی 

Christianization اجباری باال بود ، اما این قوم دین مسیحیت بود کھ در طی قرن ھا تبدیل بھ بعد ، وقتی کھ خارج از 

مسیحیت در روسیھ ". دیوارھای صومعھ شھرستان آمد ، از تحت قیمومت و سرپرستی مستقیم قدرت و رفت و بھ مردم 

الحاد را برای مردم ، و محبوب توده سفارشات رھبانی ، و متمرکز در حل مشکالت ھنوز در حال مبارزه طوالنی با روح 

. عملی در روسیھ بود و نھ بوجود می آیند  

 جمعی خود را ھنوز وارد مرحلھ زوال و فروپاشی ، انرژی Christianizationاسالوھا پاگانیسم شرقی در زمان 

worldview آن است ، میان چیزھای دیگر ، مولفھ --"اما الحاد . خدمت تمدن کافر ھمچنان بھ عنوان منبع فرآیند در 

برای تخریب ، سرکوب الحاد در مرحلھ فعال زندگی معنوی و روحانی او ممکن است فقط در ... انرژی از زندگی مردم

ان ، بھ ویژه در غیر خستگی بھ ظرفیت ھای داخلی ارائھ الحاد باست." صورتی آن را بھ نابودی و یا جذب توسط مردم است

 در کتاب Milosz Czeslawبنابراین ، . ، در سطح قابل توجھی از مقاومت مردمی بھ تبدیل اجباری و بھ دین مسیحیت

حماسھ گسترش مسیحیت بود عمدتا حماسی : "، با اشاره بھ گسترش مسیحیت در لیتوانی ، گفت " غرب منطقھ شرق"خود 

" . ب سیاه و سفید برای مدت طوالنی نماد سیاه بختی ، بدتر از طاعون باقی ماندرا از اتھام قتل ، خشونت و راھزنی ، صلی  

نتیجھ مسیحی با مولفھ ھای غیر مسیحی در ذھن قوم سنتی بیان شده بود تا بھ طبیعت نامتقارن ، از عناصر بت  

گانھی دینی بیان شده تصویری متفاوت از آگاھی از موضع دو. پرست بھ مراتب عناصر برتر معرفی شده توسط مسیحیت

 --در این نوع از مردم روسیھ ھمواره با آن روبرو دو عنصر . "شکستگی ھای عمیق درونی آگاھی فرھنگی بھ طور کلی

بدوی ، الحاد طبیعی ، ناگھانی از زمین ھای بی پایان روسی و ارتدکس ، از بیزانتیوم دریافت کرده اید ، زھد ، و آرمان بھ 

.  ، و زھد مسیحیDionysismبرای مردم روسی ھستند بھ ھمان اندازه مشخصھ و طبیعی . فراتر از جھان است  

برای اسالوھا شرقی ، انتقال از الحاد بھ دین مسیحیت بود در زمان یکسان ، انتقال از جامعھ قبیلھ ای و شکل اولیھ 

یند است کھ مطلق نیست ، غیررسمی تنھا در در این راستا ، باید بھ خاطر این فرا. از ایالتی بھ ایالت بیشتر توسعھ اشکال

در اوایل "تاریخی " شکل گیری تمدن است تغییر: "تغییر ابعاد این نتیجھ رسیدند ، تغییر در اشکال سلطھ بین گذشتھ و حال 

. گزینھ ھا" قبل از"معنوی ھای جدید و ساختارھای اجتماعی و اطاعت از " " شکل تنظیم نیست ، بلکھ از طریق روبنا

ساختار و ھنجارھای فرھنگی و نگرش ذاتی ادامھ بھ برخی رشتھ وجود دارد ، در حالی کھ ھمواره حفظ تولید " قبیلھ ای"

و "" با ایجاد یک رابطھ جدید ، پوشش بدن قابل توجھی از فرھنگ جامعھ ، بھ ویژه در جای دور افتاده " باقی مانده"مجدد 
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 نوآورانھ در آن زمان نھادھای فئودالی و روابط با عناصر سنت کافر و interweavingدر شرق اروپا وجود دارد . حاشیھ

 بنابراین در رابطھ با ھر یک از دیگر عناصر و نھادھای مختلف بھ interpenetrationماھیت بافتن ، و بعد از آن ، و 

  .طرق مختلفی تعریف شده از ویژگی ھای توسعھ متعاقب آن از روسیھ بھ نظام فرھنگی و تمدن

این . داخلی تداوم الحاد را برای قرن ھا ادامھ دارد تا در سایھ ھنجارھای فرھنگی و سنت ھای مسیحیت رشد کند

 EF تحت رھبری فرھنگستان علوم روسیھ محقق 1926بدین ترتیب ، در سال .  وقفھXXپروسھ در روسیھ تا قبل از قرن 

Karskiخی از مناطق روستایی از منطقھ نیژنی نووگورود این نظر  باورھای سنتی و بت پرست شیوه ھای جادویی در بر

پرسش از " کارا ارائھ در نشست بخش علوم انسانی آکادمی ، تحویل تحت عنوان EFحاصل این سفر زمینھ . سنجی

.  منتشر شده ساختھ شده است1928در مجموعھ موزه مردم شناسی و مردمنگاری در سال " جادوگران روسی  

 مورد مطالعھ 1926در تابستان سال : " است N .Nikitinکت کننده ھا این مطالعھ زمینھ ، بھ قول یکی از شر

 شھرستان از استان نیژنی نووگورود ، و من در قدرت Lukoyanovskaya منطقھ Novoslobodskayaقرار من عمر 

قتل زاغ در پرواز ، و جادوگران ، حافظھ از جادوگران قدرتمند ، یک نگاه کھ بھ . چھ عالی بود سر در گم جادو وجود دارد

گرگ پیچیده در قطار جشن عروسی ، می فرستد طاعون در گاو ، ھنوز ھم زندگی می کند در داستان ھا مردم نھ تنھا در 

آنھا می گویند کھ در حال حاضر تبدیل شده است کمتر جادوگران قدرتمند ، اما در سال . افراد مسن ، اما گاھی جوان است

باید تاکید کرد کھ شواھد چنین منفرد ".  محلھ resounded ، شھرت او در سراسر sorcerersگذشتھ بودند  از قرن 90

. نیست ، ھستند در مفھوم جغرافیایی و یا بر اساس سال ، در این موضوع وجود دارد تعداد نشریات منحصر بھ فرد نیست

در برخی از مناطق جنوبی و غربی روسیھ . : "Jاھد و فریزر در حفاظت از ادم بی دین را در سلسلھ شناسی آنھا ، ارائھ شو

 parishionersبرخی اوقات بعد از خدمت کلیسا ، . بھ عنوان وسیلھ ای کھ سبب بارش باران ، شنا کردن استفاده می شود

 باران در منطقھ وقتی کھ نیاز بھ بارش...  کشیش را بر روی زمین و آن را با آب سیرابrobesبودند ریختن را مستقیما بھ 

 مزاحم و او را بھ رودخانھ پرت کردند ، و یا از سر تا پا آب grabbed -کورسک احساس می شد ، یک عابر زن توسط 

doused ."  

زنده ماندن در عمق مردم بھ ارزش ھای کافر آگاھی نھ تنھا در مراسم مذھبی و شیوه ھای جادویی ، حتی بیشتر 

آن را بھ آنھا است ، .  آنھا تحت تأثیر قرار زندگی روزمره و در سطح ذھنیتقابل توجھی بیان شده ھستند ،

dogosudarstvennomu ، از جامعھ بھ عنوان یک یادآوری از دولت ایده آل خود را ، تاریخ ، اسطوره و خارج از حدود 

نین حق برخورداری از بی وطن دھقانی ، اراده ، درک بھ عنوان حق دولت خود را برای ساخت و خودشان را ، و ھمچ

توجھ داشتھ باشید کھ این مھاجرت دستھ جمعی از طرف دولت بھ طور " . ھیچ چیز و ھیچ نظم: نیست ، گفت "مرخصی 

. فزاینده ای حرکت از لبھ مرکز دولت بسیاری از توسعھ ارضی امپراتوری روسیھ بود  

 شخصیت امور خارجھ روسیھ را ترک کافر بر اساس سلسلھ شناسی خود را ، منقوش ذھنیت قوم خود را در

در چارچوب روسیھ سیستم فرھنگی و تمدن ، دولت تلفظ می شود از ویژگی ھای موضع دوگانھی ، کھ ھر دو منبع . کردند

چھ می تواند باالتر و قوی تر از آن ، با فرض وجود دارد کھ شر است؟ دولت تجسم . از نظم کیھانی ، و جھان را از شر

عالوه بر این ، . dwells کھ نھ تنھا خود را تسکین می دھد در تضاد فرھنگی است ، بلکھ آنھا را در اجتماعی مطلق ،

ویژگی ھای بیان شده در باال اثر ذھنیت سنتی ، از جملھ نفرت طبیعی آن تعریف شده توسط دولت از روابط و قوانین و 

 nedoosuschestvlennymضی جھات ، ھرگز مقررات ، از آن خود می باشد در طول تاریخ روسیھ است کھ از بع

.  اجتماعی استuncreatednessپروژه ، ساخت ، اما ساخت و ساز   
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بنابراین ، با وجود دگرگونی از مدرنیزاسیون از سھ قرن گذشتھ ، جامعھ روسیھ در بسیاری از زمینھ ھا سنتی باقی 

ھنگی ، شکستن تمدن ، کھ خود را ابراز و در تالش سنت گرایی در حال حاضر از شتاب اجتماعی و پویایی فر. می ماند

. برای ترمیم و تقویت اصولی ، خودبخود از بروز روش ھای سنتی بقای فرد بھ روز شده است  

 ، ارزش ھای منطقھ از جامعھ ، تا بھ منظور رتبھ است ، سلسلھ M .Schelerبا توجھ بھ دیدگاھھای فلسفی از 

 ھا را بھ باال و پایین تقسیم می شوند ، ارزش و ھمکاری انجام شده توسط خودشان مراتب ارزش ھا وجود دارد ، ارزش

جھت رتبھ بندی از ارزشھای مطلق ثابت ، در حالی کھ قواعد : "... وجود ندارد ، بدون در نظر گرفتن سفارش مرتبھ 

یت ھای انسانی با ارزش ھای باالتر و نظام ارزشی جامعھ رتبھ روسیھ ، انواع مختلفی از فعال. ترجیح در تاریخ اساسا فرار

بیشتر قابل توجھ است فکری بھ رسمیت شناختھ شده ، فعالیت . پایین تر در ارتباط ھستند ، توسط رتبھ درجھ مشروعیت

سکوالر ، این مقدار (در گذار بھ فرھنگ عمدتا دنیوی نگر . معنوی برای یک مدت طوالنی است در اشکال مذھبی بیان شده

والر و فعالیت فکری ، بھ ویژه در ادبیات ، کھ ھمچنان بھ بازتولید این ارزیابی ، رتبھ بندی کلیشھ منتقل می بھ شکل سک

. فعالیت اقتصادی در شکل سرمایھ داری آن باقی مانده است در سطوح پایین تر از این نردبان از مشروعیت. شود  

 فرد dostizhitelnost رستگاری فردی ، در آگاھی جمعی است و امروز ھنوز شک و تردید در مورد صحت

از بی اعتمادی بزرگ ، حقوقی ، سرما ، . ھنوز بھ طور کامل متداول ، تحت اجتماعی مجاز نمی باشد ، سنت ھای فرھنگی

depersonifitsirovannomu مدرن در جھان خود را ابراز دوست نداشتن از رسیدگی ، بھ طور کلی برای رسمی 

. ل مشکالتراه برای ح) قانونی(  

برای بسیاری از جامعھ روسیھ ھمچنان بھ درک سنتی از اندازه الزم و غیر ضروری را از کار و مصرف ، از 

پس آن را در نیمھ دوم قرن نوزدھم ، ھنگامی کھ پاداش معنی دار برای کار خود را . وسعت نیازھای طبیعی بشر است

نان را بھ روح :"  نیازھای مادی و معنوی باید رفت و حداقل این بود کشاورز را با اعتقاد راسخ ، کھ"دریافت نکرده است 

این نمایندگی و عمل . کھ با راضی است کوچک ، یکی از خدا را فراموش کرده است""  لباس nuzhu snoshuپول از 

. روزمره و نھ در سطح انبوه تکثیر امروز  

محدود است ، نشان داده نمی بعنوان یک قاعده ، تمایل بھ در جامعھ سنتی ، افراد مشغول بھ کار بھ نیازھای اولیھ  

تولید و مصرف بیش از حداقل استاندارد الزم ؛ نیازھای توسعھ پایدار ، استفاده در زندگی روزمره ھای مختلف ، از جملھ 

ز اشراف نوآوری ھای تکنولوژیک ، می تواند در ادامھ بھ عنوان یک تصور مشخصھ پاتولوژی فقط یک دایره تنگ و ا

 ejidoدر کار بھ عنوان تنھا منبع تنھا از اموال ، بھ رسمیت شناختن حقوق متعلق بھ زمین "طبیعت از نگاه دھقانی . زادگان

فرمت از این باورھای سنتی مانع جلو راھایجاد ". ، تقدم منافع جامعھ و بھ رسمیت شناختن مالکیت مشترک زناشویی

. ماھیر شوروی دوره ، در حالی کھ در ھمان زمان حفظ تعادل زیست محیطیاصالحات سرمایھ داری تنھا اتحاد ج  

کشورھای اروپای غربی را در زمان . فوق مشکالت فوق تا حدی مشخص شده است و کشورھای اروپای غربی

. خود دیدگاه ھای مشابھ ، بھ عنوان ، بیان شده در خاص ، در دکترین کلیسای کاتولیک در قرون وسطی بعدا تالش نمایید

م ، اقوام مورد استفاده قرار گیرد دیده می شد ، کارمندان ، ثروت بھ عنوان ھدیھ الھی ، کھ باید بیشترین تعداد ممکن از مرد

اقتصادی ایده آل ، : "ثروت است ، محکوم نیست ، بلکھ پشتیبانی نمی جستجو برای رسیدن بھ تقویت آن . و نھ بھ فقیر

 او ، باید بھ یاد بھ نظر.  ، قابل توجھ برای تمام قرون وسطی باقی ماندOrléans کارولنژی از Theodulfتاسیس در دوران 

. »..." و تجارت ، است کھ آنھا نمی باید آرزو برای منافع دنیوی بیش از زندگی ابدیnegotsiyamiآن درگیر "فیلم   

 ، نحوه فعالیت ھای اقتصادی سرمایھ depersonifitsirovannymجامعھ قرون وسطی در اروپا جدی انتزاعی ، 

افزایش پول ندارد تا پول "  ادعای ارسطو کھscholasticsبا اقتباس از : "ری داری ، بھ ویژه در زمینھ ھای سرمایھ گذا

کلیسای " . نمی دھد ، و برای زمان طوالنی ، ھر گونھ معاملھ اعتبار ، منافع تحمل کردن در برابر این اصول عقاید آمد 
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ر چوب ھای محلی ارزش ھای کاتولیک در جھت حفظ اھمیت تابعھ از فعالیت ھای اقتصادی ، نگھداری آن را در چھا

ذخیره کردن مردم .  ربا بھ عنوان مظھر غیر مولد ، انگلی زندگی اقتصادی محکوم کردsternlyباالتری از رستگاری ، 

 ، کشیش اعمال مشابھ بھ اعدام محکوم ، از کلیسا ecclesiasticalبرای مقابلھ با صدور پول در منافع ، بھ عنوان سرزنش 

مجسمھ سازی نشان می دھد کھ کلیسا ، در نفرت و وحشت از وفادار ، ربا خوار ، پایین توسط ": بین دو خزان شد 

Mošnovتحریم ھای آن کمک کرد کلیسای کاتولیک را در تداوم روح از ارزشھای ".  ، وزن او را کھ منجر بھ جھنم

. مسیحی و ھنجارھای قرون وسطی ، پیش از جامعھ سرمایھ داری  

پایی ، از زمانی کھ در مسیر طوالنی تاریخی و فرھنگی ، بیا بھ جای اصالحات ، جنگھای مردم کشورھای ارو

 دمکراسی سیاسی ، مادیت فرھنگ و rootingمذھبی ، انقالب بورژوائی ، استقرار روابط سرمایھ داری در اقتصاد ، 

نابرابری ثروت ، بھ ویژه در نیمھ مرد اروپایی است نگرش تحمل بیشتری بھ تظاھرات از وضعیت اجتماعی ، . جامعھ است

 ، تحت الشعاع قرار نابرابری نقطھ ی عطف pointedlyدوم قرن گذشتھ تا بھ تبدیل آن برندگی خود را از دست داده گریھ 

این ناشی از رشد افراطی . بود ، نان و از سیرک شروع شد ، ھرچند تا حدودی در اشکال مختلف موجود ھستند غنی و فقیر

. لمی و فن آوری است ، معجزه ھای تولید ، دویست ، سیصد کارگری رشد بھره وری در طول قرن گذشتھ استاز دانش ع

ھمھ چیز در دسترس است ، ھمھ شما می توانید تمام شما می توانید غذا خوردن را ... معجزه تولید منجر بھ معجزه مصرف"

؟ " بود وجود دارد معجزه ھمیشھ وجود داشتھ است کھ در آن جامعھ خواھد. خریداری کنید  

 قدیمی ، مستقیم یا غیر Romanization -ما می دانیم کھ در تاریخ کشورھای اروپایی انجام شده سن نقش مھمی 

  ذھنیت کافر استaltersمستقیم 

الزم بھ ذکر است کھ قربانیان جنگ ھای مذھبی کھ ھمراه با فرآیند اصالحات ، بسیار بزرگ بودند ، و مخدوش کھ 

اصالحات ارزشمند بھ جا مانده در این . سط این پروسھ نھ تنھا الحاد بود ، اما در بعضی از اندازه گیری و غرب مسیحیتتو

لوتر می خواست برای نجات دین ، و (او : "... مقدمھ حس دنیا پرستی از معاصران اجتماعی بود فرھنگی کره در اروپا 

ح کلیسا ، مادیت تبدیل شده و خود را با مذھب لوتر است را بھ زندگی او در برنامھ ریزی اصال. آغاز انحطاط آن است

اما این واقعیت کھ این عقب نشینی آغاز نتیجھ دین از قلب انسان بود . شاید این است بیشتر آگاه است. retreatedخصوصی 

. ، او را پیش بینی نیست و نمی خواست  

 1439لیسای ارتدوکس در کلیسای جامع در فلورانس در سال ک) کرھای(کلیسای روسی ھمواره ، و پس از یونانی 

این باور .  بھ ویژه ، احساس خود را قیم از ایمان است1453اتحاد با کلیسای کاتولیک روم و از سقوط قسطنطنیھ در سال 

نھ در رسیدن بھ رستگاری و پادشاھی خدا در آخرت انجام شد ، کالم ارتدوکس با کمی پیشرفت دنیوی گرفتار ، 

legitimiziruyaو اصالحات در جھان .  ایده پیشرفت در جھان است کھ با اشاره و نھ بھ توسعھ معنوی و روحانی ، دینی

 ، با توجھ بھ تولید مثل مداوم از سنت و رد و Solonevichایوان . ارتدوکس ، علیرغم وجود تمایالت خاص ، بعید بود

پادشاه خود را در نظر ملت و کلیسا ، " و مثبت ، مشاھده شده است کھ  بھ عنوان یک پدیده طبیعیMuscovyنوآوری در 

 و فکر --پادشاه نھ تنھا می تواند . کلیسای خود را در نظر ملت و دولت ، ملت خود را بھ عنوان دین از دولت در نظر گرفتھ

ملت فکر نیست کھ دیگری . تغییر دھند ارتدکسی است تغییر کند ، زیرا او نمی تواند فکر کند ، بھ عنوان مثال ، زبان را --

 dogmasپادشاه بھ .  ھر دو شامل آلی بخشی از شخصیت ملت است--را بھ چیزی تغییر دھید و یا استبداد و یا راست دینی 

.  بھ بندگان اوsubordinatedتابع مذھب بود ، اما   

ی ، کھ با شدت بیشتری خود را بھ عنوان در زمان مشابھ ، روند نسبت بھ اصالح دینی عمدتا در فرم از الحاد مذھب

برای توده ھا ، بلکھ انتقال بھ آن را از زمان بھ تقوا کامال کافر : "ابراز فاصلھ از مناطق مرکزی ایالت مسکو بروز شد 
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ھ تنھا در آینده تحت تاثیر قرار شد ب. تشریفات ، سپس پیشرفتھ تمرین ھای خود خستھ شده اید بھ طور کامل قرار گرفتند

). Pskovنووگورود و مناطق (غرب حومھ   

بھ عنوان یک نتیجھ ، بھ طور مداوم تالش برای بھ حداقل رساندن تغییرات اساسی و ھر دو در مراسم ارتودوکس 

حفاظت از حقیقت کلیسا بوده است در : ، مسیحی ) رسوالن(بود اغلب سازگار و معتبر کھ ممکن است ، بازتولید اصلی 

... ". شرق ارتدکسدرجھ اول وظیفھ   

اعتقاد بھ توحید عقاید سنتی روسیھ از آگاھی نھ تنھا توسط گنجاندن مکانیکی از عناصر فرھنگی و تمدن جامعھ 

این اعتقاد بھ توحید عقاید مشخصھ از مدل مسکو فرھنگی و تمدن جھان از روسیھ . مسیحی در جھان کافر نگھداری می شد

 نھ borrowingsو این سیستم می توانید بھ قسمتی از تأثیرات خارجی و . نگی بود، است کھ محلی اجتماعی و نظام فرھ

است قادر بھ جذب بیشتر تحت تاثیر قرار متنوع خارجی و .  مغولھا-کاھش یافتھ است ، چھ در بیزانتیوم ، اروپا و یا تاتار 

در طول زمان ، تغییر تنھا در . تنوآوری و بھ خودی خود تکثیر ، قرن پس از قرن ضمن حفظ خصوصیات اولیھ آن اس

محیط خارجی آن ، دولت میانجیگری معانی ارزشھا ، از شخصیت ھای مناسب و در حد دیگر ، ضد قھرمانان از تجسم شر 

. در جھان است ، اما وضع اولیھ بارھا و بارھا بھ تمدد اعصاب  

ورد نیاز است ، در این سیستم ، ھر کدام از قطبھای دیگر نیاز بھ قھرمان ضد قھرمان م

"raznozaryazhennye "بنابراین ، بھ عنوان مثال ، . قطب انجام عمل حیاتی ، بھ عنوان منبع داخلی برای انرژی بھ او

در نتیجھ بھ ".  از نفرت ، کھ بھ آنھا انرژی بخشید و توجیھ اقدامات خود ھستندdemonizedھیتلر و استالین در گرو شیء "

 سیستم فرھنگی است استرس قابل توجھی را تجربھ درونی ، حفظ ، با این حال ، ثبات و -الب جذب قطب مخالف اجتماعی غ

اعتقاد بھ توحید عقاید سنتی روسیھ از آگاھی بھ عنوان حوزه سازمان نھادی از جامعھ پیش بینی شده است ، . قابلیت تکثیر

. بنابراین تأثیرگذاری بر فرآیندھای مدرنیزاسیون  

یکی از ویژگی ھای مدرنیزاسیون تعویق افتاد " گفت کھ Levadaعھ شناس معروف روسیھ یوری بنابراین ، جام 

 ضعیف تمایز ساختارھای اجتماعی ، وابستگی مستمر از سیاست و اقتصاد شخصیت امور --و جنجال برانگیز روسیھ 

مدرنیزاسیون ، نشان می دھد عصر " امروز"این توضیحات بھ این امر ، . خارجھ ، زندگی خصوصی از عمومی ، و غیره

وضعیت شروع بھ . حفظ مظھر تلفیق کننده عقاید مختلف از جبر در ذھن روس ھا ، و در سازمان نھادی از جامعھ است

. تغییر در گذشتھ ، در اواخر و بعد از اتحاد جماھیر شوروی سال است  

این است کھ "ین وظایف خود را ، کھ  اعدام یکی از مھم ترhampersموضع دوگانھی بیان شده از فرھنگ روسیھ 

نگرش منفی در باالترین سطح از فرھنگ با . اطمینان حاصل شود مشروعیت نظام ھای سیاسی و اقتصادی جامعھ است

غنی سازی ، حق قانونی ، تضاد بین حقیقت افراد خود ، مفاھیم ، " sverhmernomu"توجھ بھ مالکیت خصوصی و تعقیب 

اھمیت فرد ، جامعھ و اولویت ھای ملی ، کھ در آن سرنوشت فرد بھ عنوان بخشی از کل تصور قوانین عرفی ، کم شدن 

آیا می توان با توجھ بھ موارد فوق ، بھ اجازه اجرای قطعات ).  و پسرشBabiکھ در تمام جھان ، ( شکل گرفتھ است 

diametrically مخالف unpalatable از مخالفان دوگانھ؟  

سطح عمل ، ھنگامی کھ ارزش باالتر در سطح ضمنی ) تابع (subsystemsمی تواند این چگونھ بھ طور موثر 

؟ پاسخ بھ این پرسش ھا از اھمیت زیادی برای تعیین چشم انداز برای فرایند subsystemsمسدود کردن کارایی و عملکرد 

ماھیت کالمی ، بھ عبارت دیگر ، بھ تا این مسائل ھستند و نھ تلفظ .  حوزھی فرھنگی-مدرنیزاسیون در اجتماعی روسیھ 

در نشستھ بود نھ خراب کردن توالت ، و "بولگاکف پروفسور فاینال فانتزی تغییر شکل ، " دل سگ"درستی مشاھده عالمت 

!". در رأس آنھا باشد  



 64

 در subsystems محیط زیست فرھنگی امروز است مقاوم در برابر شکل گیری و عملکرد -اجتماعی روسیھ 

روزنامھ نگاران شوروی ، در پاسخ بھ اتھامات مطرح شده است کھ اتحاد جماھیر . انون ، اقتصاد ، حقوق بشر استحوزه ق

شوروی نداشت ، حقوق اساسی مدنی ، و گفت کھ ما آزادی بیان و تجمع را نداشتھ باشند ، و زندگی سیاسی بھ مفھوم غربی 

حق تکثیر عمر خود را با تالش بسیار ناچیز . حقوق بشر است" یکیفیزیولوژ"است ، اما در حال حاضر ارائھ شده اساسی 

حق (کار برای ھمھ ، حتی پایین تر پرداخت شده ، مربوط ، با این حال ، در سطح بدست آمده از بھره وری : شخصی 

سیستمی از ، نگرانی ھای عمومی را برای تربیت کودکان ، کھ شامل ) برخورداری از حداقل الزم برای حفظ زندگی لحیم

اعتقاد بھ توحید عقاید روسیھ ، با بی ). آموزش مرد حال حاضر اتحاد جماھیر شوروی(کمک ھزینھ ، منافع ، یتیم خانھ ھا 

ثباتی آن ، ابھام از معانی محافظت جامعھ از سقوط ، اما در عین حال مانع توسعھ آن ، اجاره تغییرات سیستمیک معرفی 

. شده توسط مدرن لیبرال شد  

ستم ما در شرایط بسیار دشوار بھ پیاده سازی نیز توسعھ یافتھ از طرز عمل و رویھ و غیر قانونی و قانونی سی

 و خارج ، sifted ، کھ در آن ھستند و تبدیل ، mezhsubektnyhبودن ، روند عمدتا توسط موافقت نامھ در سطح روابط 

: قانون کھ در وب سایت : " و جایگزین و ایجاد دولت بھ تقسیم بندی قوانین ضروری و غیر ضروری ، کار خراب است

از اینرو ، در راه ھای بسیاری ، و حفظ موقعیت بھ اندازه کافی باال از قوانین .  پایینboggedلغزش زنبورعسل و مگس 

، از بی " قھقانون عرفی بھ عنوان مبنای حقوقی از دادگاه منط: "عرفی ، نھ تنھا در زندگی روزمره مردم ، بلکھ در روند 

 دنیای مدرن ، دوست نداشتن بھ رسمی depersonifitsirovannomuاعتمادی ھای بزرگ تصویب شد ، قانونی ، سرما ، 

. راه برای حل مشکالت) قانونی(  

 --مفھوم اصلی ما از سرسخت ترین سنت ما : " گفت NGChernyshevskyخب این ھمھ ، در میان بسیاری از 

فرم ھای قانونی ، و تالش شخصی را برای ما بھ نظر می رسد بی زور ، و حتی . ت ایده دلخواھیکھ ما ھمھ آنھا ھم ساخ

مضحک ، ما در حال انتظار برای ھمھ است ، ما تنھا میخواھیم ھمھ چیز توسط قدرت تصور کردن ، تصمیم بھ گزینھ 

ن ما امیدواریم کھ نھ ما نمی خواھیم کھ برای عالمت نخورده آگاھانھ کمک می کند ، در تمایل و توانایی خود بھ خودی دیگرا

این یکی از نمونھ ھای خاصی از نوع اجتماعی و روابط فرھنگی . انجام کسب و کار با استفاده از این روش استفاده مینماییم

 سطح در و در حالی کھ نظام در. ، کھ ، ھنگامی کھ با درجات مختلفی از شفافیت بند بند ھستند ، زندگی سنتی روسیھ است

مورد رفتار روانی نگھداری می شود ، ھر گونھ نوآوری ھای لیبرال و یا بھ سادگی رد کرد ، یا ھر دو ، بھ عنوان مثال ، 

این در مورد . نھاد انتخابات دموکراتیک ، تنھا با حفظ فرم ھای خارجی بھ کشور از ارتباط از سیستم تبدیل می شوند

.یون امپریالیستی ، کھ ھمیشھ در ابتدا بھ این سیستم مرتبط استنوآوری نمی آورد در مورد مدرنیزاس  

 

 

 دوم. مناسب و موجود در آگاھی سنتی روسی
 

 از جھان و antinomicسازمان "اظھار مخالف مناسب و او را پایگاھی برای آگاھی سنتی روسی است کھ در آن 

." نسان و تصور می شود کھ داده شده استبھ عنوان یک تضاد بین مواد و ایده آل ، ماده و روح و روان ، ا  

تجزیھ . این تضاد نمی باشد ھمیشھ بھ روشنی تأکید است ، اما آن را در سراسر فضای سنتی ساختار فرھنگی است

و تحلیل این اظھار مخالف ، افشای آن را بھ سطح خودآگاه می تواند الیھ ھای عمیقی از آگاھی ھای سنتی درک ، بھ درک 

بازتاب در مورد این اظھار مخالف نیز کمک می کند تا بھ . جملھ دشمنی آلی خود را بھ ارزشھای لیبرال شدطبیعت ، از 

انسان برای آگاھی سنتی رسانھ ھا در فرم ھای طبیعی و بی / الگو باید . درک دالیل رد ادامھ اشکال لیبرال و مدرنیزاسیون
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ساطیری نسبت بھ مفھومی ، در شرایط خاص از معانی واحد ، بھ چون و چرا ، اھل سنت تفکر وجود داشتھ باشد بیشتر ا

. جای یکی از دستھ بندی مفھومی از جھانی ، یعنی تجربھ این پدیده ، بھ جای تعبیر ذات آن است  

برای اھل سنت ، از جملھ روسیھ ، معموال از سوی خاص از تفکر فردی و جمعی ، با مسئولیت محدود ، یا حتی 

ندازی را با انتزاعی ، از جملھ پول مشخص بھ عنوان یک رسانھ برای سرمایھ گذاری ، انواع اوراق بھادار عدم امکان راه ا

این . ، معامالت سھام ، یعنی عملیات ، منفصل ، پریشان خیال از خاص ، فردی و منحصر بھ فرد عبارت از دنیای مادی

. در حوزه زندگی اقتصادی استواقعیت تا حد زیادی مانع از شکل لیبرال مدرن ، و نھ تنھا   

در جامعھ سنتی اروپا ، در برابر مردم و . مشخصھ روسیھ بھ رد انتزاع ذھنی ارگانیک است منحصر بھ فرد نیست

در حوزھی متعالی ایده ھای مشترک از . مسائل برنامھ ریزی ، استفاده از انتزاعی ریاضی بھ اقتصاد و جامعھ است

اجداد این کامال انتزاعی بودند ، اما با تعریف بسیار نادر است ، منحصر بھ . مونھ الھی انسانچیزھایی ھستند کامال تکمیل ن

 جھان سنتی ، کھ در آن چیزی و materialityدر فرھنگ و جامعھ مدرنیتھ اعداد و نمادھا ، تعدد ریاضی جایگزین . فرد

. تولید آن بھ وضوح قابل مشاھده بود ، ملموس ، بتن می باشد  

 در مظاھر مختلف خود را ، بھ عنوان برخی از اھل بخش از منطقھ ، یکی از اعضای کارگاه مھارت ، انسان

کاالھای مصرفی و خدمات نیز بیشتر فردی است ، اما نھ چندان آسان کھ در دوره ھای بعدی ، بر حسب قانون اعداد بزرگ 

حول جدید زندگی می کند ، معانی ، ارزشھا ، از بین زمان حال تغییر و ت. ، دستیابی بھ مشخصھ ھای رسمی ، ارزش مقالھ

آن چھ را : "بردن یکپارچگی وجود سنتی ، گرما از روابط انسانی ، افتراق است بھ طور فزاینده جایگزین وابستھ بھ ھمتایی 

ت بورس اوراق بازارچھ تبدیل شده اس. کھ مورد استفاده قرار باشد بھ چشم ملموس و دست ، او بھ انتزاعی تبدیل شده است

 شکل --بود کھ قبل از رنگ ، شکل ، صورت ، صدا . بھادار ، باشگاه ، روزنامھ ، رستوران ، میخانھ ، سالن برای جلسات

این پروسھ بای پاس و روسیھ نیست ، اما در ھوشیاری ادامھ یابد سنتی عالقھ وافری بھ یک . ، عالمت ، حرف و سمبل شد

. واحد معنایی خاص  

 روسی سھم ویژه ای بھ جنبھ ھای گوناگون توسعھ از ارزش پژوھش از اظھار مخالف culturologistsدر میان 

بھ طور . Yakovenkoکھ او را برای فضای سنتی روسی بھ این صورت معرفی و ساختھ شده مکان بستھ گرافیکی / باید 

شکل تمرکز ، درمان آنھا را در چھار چوب کلی ، بھ رسمیت شناختن آن بھ عنوان یک مفھوم ، ما در برخی از جنبھ ھای م

. گفتمان ما است  

در .  مطلق است ، کھ باالترین کمال باشدsinkrezisaبھ عنوان درک قلمرو اولیھ ) باید(ایده آل "علت چیست؟ 

 --در سطح پژوھش ھای کالمی .  یا کمونیسم استBelovodie --سطح آگاھی توده تصویر آرمانی و زندگی قبیلھ ای 

 از ھمھ پرستاران در ابدیت ، است کھ در ذات است ، ھیچ چیزی مانند انعکاس کالمی بر روی تصویر conciliarت وحد

بنابراین .  ، اجرا می شود کھ از گذشتھ بھ آینده و مجلل بھ اندازه جھانRoda ورارو uncreatednessاز ابدی و فنا ناپذیر 

تاریخچھ جنبش . sinkrezisa sociocultural قطعھ قطعھ ثابت --یخچھ شدید محرومیت از تاریخ ، از مطالب ھدف از تار

در این راستا آن است کھ فساد معاملھ است ، و تنھا چشم انداز حمل . ھای پایدار بھ عنوان درک است دور ، دورتر از ایده آل

eschatologicalبا آن امیدواریم کھ از رستگاری  .  

اول ، توجھ داشتھ باشید کھ ما از نقطھ نظر .  نیاز بھ توضیحYakovenkoاین تعریف شامل مکان بستھ گرافیکی 

ایده آل ، بدون توجھ بھ درجھ ای از انتزاع و عدم . ما ، باید نھ بھ عنوان ایده آل ھمان ، اگر چھ آن را بھ مفھوم شبیھ است

در ایده آل می توان استدالل می . اشدب: امکان ، برخی از خرس ھای عنصر عقالنیت ، ھمان می تواند در مورد ھنجار گفت 

کنند ، وی می تواند جایگزین ، یعنی نامزد کردن ایده آل بھ طور فزاینده شامل عناصر است کھ می تواند درک و ارزیابی بھ 

کھ مناسب نمی باشد ، کھ بیشتر یکپارچھ و . عنوان کم و بیش مستقل ، یعنی ایده آل ممکن است بھ روشھای تحلیلی بشود
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 توابع ، ثبت و semantemeسیم ، در نزدیک شدن بھ این معنا بھ مفھوم باستانی در جدایی ناپذیری است کھ تق

maghemite . با توجھ بھ تضعیف رد ذاتی مدل حکومت از زندگی اجتماعی از افرادی کھ دارای آگاھی و کھنھ

postarhaicheskim کھ ، با این حال ، آیا ، Muscovy از آن امپراطوری  ذخیره کند و بعدRossiyskuyu از تکرار از 

. statism -تظاھرات ضد خودبخودی   

اجازه بدھید با ما در این چھار چوب فراخوان ، شورشھای دھقانی متعددی را کھ در احساسات غالب مردم از مدل 

gosudarstvennicheskoy ص شدن از شر بردگی ، دھقانان بود بسیار مایل بھ خال: " نفی نظم اجتماعی منعکس شده بود

چگونگی خالص شدن از شر حکومت ، کھ آیا این نماینده صاحب خانھ ، پلیس و یا فرماندھان نظامی در صورتی کھ برای 

پیدا کردن کلمات ، آنھا می گویند کھ آنھا یک داستان نیاز نیست ، اما بھ اندازه کافی برای زندگی روستایی ، و آنھا خواستھ 

زبان بھ عنوان یک میانجی کلیدی برای آگاھی سنتی ، بھ دلیل . ا ادامھ دھید از زندگی برای ھمھ ھستیشود تا راه خود ر

. انجام بدین وسیلھ نوع تابع بدرمان روانی ، کمک بھ درک بیشتر مالیم از درون تضاد  

ر مذھبی یا شبھ  از جھان نھ تنھا در حال حاضeschatologicalتوجھ داشتھ باشید کھ اجزاء رنگی در ادراک تن 

در فرآیند توسعھ تاریخی ما رخ می دھد در راه خاص خود را کامال . مذھبی ، بلکھ در روسیھ در آگاھی عمومی ھستند

 ، کریم روسیھ ، کمونیسم و تصاویر دیگر از عصر Belovodieمنطقی تعدادی از حس ، کھ شامل یک آرمانشھر دھقانی ، 

 ھستند حس جامع آخرتشناسی چند داده نشده Utopias.  کلید مناسبsubdiskursovسام عصر طالیی بھ عنوان . طالیی

 Ávمورخ از کلیسای روسی .  روسیھeschatologicalاست ، ما فقط چند نقطھ عطفی مدینھ فاضلھ از یک عدد از توھمات 

Kartashov زه از بت پرست قدیمی روشن و جداسازی پاکی" ، کھ در یک زمان وزیر دولت موقت از اقرار ، گفتھ است کھ

 وحی از آمدن نجات دھنده در --مردم روسیھ شاھد در مسیحیت . مؤمنان است مسبوق بھ سابقھ کھن تنھا در اسرائیل است

". زمین و استقرار قدرت کلیسا را از دینداری بھ جای گناھکاری ، جھان چھ بد ، یکی دیگر ، کامال مقدس   

ماھیر شوروی ، در ذھن مردم باقی می ماند اظھار مخالف مھم است ، کھ و امروز ، در بعد از دوران اتحاد ج

 ذھن ، با جداسازی واضح و روشن از نور و تاریکی Manicheanبازتولید در مرحلھ جدیدی از الگوھای توسعھ اجتماعی 

ا من شخصا یافتن پاسخ بھ این سوال کھ چر". چھ کسی مقصر است؟"، خوب و بد ، شخص بطرف خارج پاسخ بھ سوال 

در ھر . بدتر می کردم بھ عنوان یک نتیجھ از خارج تحمیل اصالحات ، تئوری ھای رایج از توطئھ ھای بین المللی است

صورت ، من بھ سرزنش نیست ، نھ ما ، ما خوب است ، چیزھایی کھ بھ اشتباه ، دیگران را سرزنش ، دیگران از موھبت 

نقش این نیروھا در پویایی تاریخی و . ھولناک تباھی و قدرت آن استداشتن توانایی ھای عرفانی از زور ، در 

sociocultural ، می تواند دشمنان مردم اجرا CPSU  ،"zhidomasony بیگانگان ، آمریکایی ھا و بعد از آن آقای ، 

Chubais کلی ، با این حال ،  و غولھای ، نمایندگان اقلیت ھای مختلف قومی ، اقتصادی ، اجتماعی مردم موفق کھ بھ طور

. اما احساسات منفی را نفی و حسادت ، میل شود ، در مناسبت است ، تبدیل شده بھ عنوان ثروتمند و قدرتمند بھ عنوان ھستند  

بسیار آسان ، دستور العمل برای حل مسائل واقعی اجتماعی و فرھنگی الزم برای نابود کردن دیگری ، یا فوق 

، جایی کھ ھیچ مشکل و " خدا"را وارد کنید و پادشاھی " دشمن"پیروز شدن بر . است" دشمن"العاده ، داخلی یا خارجی 

. تناقض وجود دارد ، اما صلح و یکپارچگی کشور ھمساز از فرد وجود دارد  

وضعیت جھان خارج از زمان تاریخی ، کھ " سترون"ایده آل برای انبوه بیھوش است برای رسیدن بھ استاتیک ، 

یکی از ویژگی  : "Meyendorffجان . را نشان می دھد. رسیده است در پایان تاریخ ، توسعھ ، بھ عنوان چنیندر آن جھان 

این توانایی ، تمایل بھ زندگی و ھر چند بھ طور ھمزمان در دو جھان ، یک نوع از دوتایی در رابطھ ... ھای فرھنگ روسی

ین رفتنی ، اما رگ و ریشھ دل وجود دارد ، از کجا می آید نور  کھ در این جھان است از بManicheanبا تاریخ ، نمایش 

مانویگری ، دویی در رابطھ با ... آنھا آزاد ھستند ، بھ طور مستقل از تاریخی روند: می باشد کھ در آن حقیقت وجود دارد 
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 مشخصھ از آگاھی  یکی از ویژگی ھایhistoricistجایگزین آخرتشناسی ... ".  درstratifyingسابقھ ارتودوکس رشد 

. ھای فرھنگی ، غرق در باید پارادایم شده است  

 نوجوان ابراز عالقھ و اشتیاق میل بھ Versilov قھرمان رمان Dostoevskyبدون تعجب ، فئودور را از طریق 

apocalyptic اما برای  رویای است اغلب غیر محتمل از ھمھ ، آنچھ بود ، --عصر طالیی :  روز گذشتھ ، از تاریخ پایان

مردم داد کھ زندگی خود را تمام و تمام خود را نیروھای ، کھ برای مردن و کشتن پیامبران ، کھ بدون آن افراد نمی خواھم 

! ". کھ زندگی می کنند و می توانند حتی مرگ  

اگر او را بھ . بھ عنوان بخشی از تصور اساطیری از جھان تصویری از عصر طالیی دستخوش تغییرات اساسی

از ھنر نو را منع ایده رگرسیون "اسطورھای اشاره کھنھ گذشتھ ، بیش از زمان ، اجداد ، ھوشیاری 

neoposredovannomافق برای بیداری از فرم ھای گذشتھ افسانھ ای تنھا در آینده.  بازگشت بھ منبع اولیھ افسانھ ای ." ...

 چگونگی سقوط و دور از طبیعت ، بلکھ بھ عنوان عصر طالیی شروع بھ فکر کردن در مورد نھ تنھا برای غلبھ بر

درست تفاوت بین گذشتھ و آینده باید بھشت را در . برداشتن از سابقھ اجتماعی ، با تمام درگیری ھای آن ، تضاد و تناقض

شروع عصر طالیی کھنھ در دیدار عصر طالیی از داستان آخر آن زمان ، در پایان دیدار : آغوش بھشت گم شده و پیدا شد 

 Messianic این یکی از جنبھ ھای --صلح در سند چشم انداز از پیامبران : " وجود دارد messianicمی آید بار : میشود 

زمان ، ھنگامی کھ مردم غلبھ بر جدایی است کھ آن را جدا از نژاد انسان و طبیعت ، کھ واقعا قرار است در صلح خود با 

 می شود این است کھ آن را در قالب ھماھنگی و -- زمان messianicاه پیامبران ، نگ... کسانی کھ از آنھا جدا شده بود

" . ھمسازی میان مردم درک ، بین زن و مرد ، بین انسان و طبیعت   

رویای اجرای پادشاھی خدا در زمین ، دستیابی بھ سعادت کامل و ماندگار شده است نھ تنھا برتر است ، بلکھ 

، خود را با عقالنیت ، سکوالر ھا ، مراحل و دموکراتیک ، بھ الگوی بسیار بھبود تدریجی در مخالف بھ نوسازی لیبرال 

فیلسوف مشھور روسی مذھبی .  در ابعاد افقی از جھان ، بھ او کھ unfoldingجھان مخالف است ، نوسازی فرآیندھای 

ر چوب گفتمان ما را از شرایط محیط است بسیار مھمی را در چھا: بولگاکف ، شرح از اعضای دوما از مجلس دوم ، گفت 

من بھ وضوح دیدم کھ چگونھ ، در واقع ، بھ دور از سیاست ، یعنی ، نثر روزمره تعمیرات و روغنکاری مکانیزم دولت : "

،  واقعگرای نھ ، نھ postepenovtsevاین روانشناسی از سیاستمداران ، از روی احتیاط و . ، این افراد را از ھم جدا ھستند

این تجلیل از مردم بی تاب در انتظار اجرای پادشاھی خدا در زمین ، جدید اورشلیم ، و ، عالوه بر این ، تقریبا بھ فردا نمی 

 ، و بسیاری از دیگر فرقھ ھای کمونیستی از قرون وسطی ، کتاب مکاشفات Anabaptistsمن نمی تواند کمک بھ یاد . باشد

وع جشن ھزار سالھ در اوایل پادشاھی مسیح و راه را برای او را با شمشیر ، یک قیام  ، در انتظار شرhiliastyیوحنا و 

 و ھمراھان او را از پیامبران خود را در Leydenمردمی پاک ، تجربھ کمونیستی ، جنگ دھقانان ، بھ یاد جان از 

Münster ."  

این ویژگی را اجتماعی محیط . مشخصھمدرنیزاسیون دقیقا توسط بھبود تدریجی و مداوم ، سودمندگر و عملگرا 

. زیست فرھنگی مدرنیتھ ، آن است ، ابتکاری نو در تشکر از کمک بھ بخش بزرگی از زندگی پویایی اقتصادی است

موفقیت در کسب و کار ، نھ تنھا نیاز بھ ایجاد کاال و خدمات جدید ، بلکھ بھ بازارھای جدید ، عوامل اقتصادی اجازه می دھد 

ست آوردن بیشترین سود است ، بھ طور منظم تجدید ساختار اقتصاد وجود دارد ، سرمایھ بھ سمت جایی کھ ممکن برای بھ د

زنجیره . مدت زمان ایجاد و استفاده از نوآوری بخشی حیاتی جامعھ است. است برای رسیدن بھ بیشترین بازده ممکن است

 ، کھ از دست می دھد stereotypingییرات در منطقھ شده است تحت بزرگترین تغ"  کلیشھ-نوآوری "ای معمول از 

برعکس ، در مورد مدرنیتھ اواخر ناھماھنگ از کلیشھ ، از طول عمر نسبتا کم . و یقین بھ عنوان ھنجار" خوشفکری آن"

. ، محل و کلیشھpolistilistichnostiعدم تجانس ابراز خود در شرایطی کھ سبک یکنواخت ، یعنی در . است  
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با نوآوری ھای جدید اطالعات سیستم ما می شود در . زھای رفتار کلیشھ را تسھیل گسترش و نوآوریگسترش مر

از مردم ، نھ تنھا در این کشور ، بلکھ در مناطق مختلف جھان ، جایی کھ آن را ایجاد توانایی ھای الزم ) معروف(دسترس 

ی از فضای فرھنگی و گسترش مواد منفجره از نوآوری مشاھده ما بھ سرعت در حال تکھ تکھ شدن فزاینده ا. فنی مجموعھ

 از چیزھایی کھ با مشکالت خود را دارا است ، در نظر گرفتن کھ با این حال ، خارج از simulacraمنجر بھ ھمزیستی و 

. محدوده ی گفتمان ماست  

کل از جھان موجود است ، فرآیندھای مدرنیزاسیون را بھ افزایش تعداد و نوآوری کھ نھ تنھا کمک بھ این تغییر ش

آثار مکشوفھ ، ابتکاری نو در معانی و اثرات ممکن است رابطھ انسان با جھان در میان : بلکھ در خدمت یک عملکرد مھم 

بنابراین ، چھ موقعیت باید بھ تجلی معنویت ، از . واقع شدن ، پر شدن فضای بیگانگی بین آنھا را در یک روش اساسی

philistinismوائی را مشاھده کنید باشد ، از نظر خود سازمان فرھنگ لیبرال بخشی از فرایند ھماھنگسازی و  ، بورژ

. ادغام جھان در فضای فرھنگی بشر است  

دوره این ویژگی کھ از مردی بزرگ اتحاد جماھیر شوروی ، و حتی در اکثر سرکوبگر ، ایدئولوژیک از تاریخ 

بھ عنوان مثال .  فراگیر ایجاد درستemanationsاصی مانع خاصی در برابر معاصر ما را بھ دنبال خود در سراسر اختص

ما باید موضوع صادرات کاالھای فرھنگی از آلمان بھ اتحاد جماھیر شوروی سابق از قلمرو بحث در پایان جنگ جھانی 

 با فرھنگ اروپایی ، برای مردم اتحاد جماھیر شوروی سابق ، فرم این فرایند خود بھ خودی بود از آشنایی. دوم است

خارج از تصویر آورده ، مجموعھ ھای ناھار خوری ، مبلمان ، .  از زندگی روزمرهaestheticizationشکستن پرده آھن ، 

بورژوا "زندگی پرولتاریا ، حداقل تا حدی کافی برای برآورده ولع مصرف برای ) سادگی(خانمان ھا ، کتاب پر از خالی 

. ی" بورژوا"ن خالء اموال ، جھان ھدف ، تر میکند بادوام ، سخت ، رفاه ، پر کرد" ھای کوچک  

تمایل شھروندان شوروی را بھ تثبیت در جھان است کھ او را الل ، جلوگیری کردند ، حتی در سطح حداقل حفظ و 

سب می  خالص از اشکال مناemanationsدر . بازتولید زندگی خود را در فرم ھای زیستی و اجتماعی و فرھنگی است

تواند فقط برای یک مدت زمان محدود زندگی می کنند ، شما می توانید سال جنگ کمونیسم ، مدنی و میھنی بزرگ جنگ ، 

بھ برخی از حد بھ یاد داشتھ باشید ، لنینیسم و دوره استالین تاریخی ما را بھ طور کلی ، اما بدون امتیازات بھ جھان او کھ 

در مجموع ، می توان استدالل کرد کھ صلح باید انگل در جھان .  و جھان مناسب استنمی تواند در ھر وجود دراز مدت

.  از زندگی انسان بھ طور کلی مورد نیاز استsocioculturalاست کھ او را تسخیر انرژی برای تولید مثل بیولوژیکی و   

است تجلی قدرت خدا ،  خصوصی از مھم ترین آنھا را در میان subdiskursyمی شود از طریق / باید ساخت 

اخالقی و قانون " و"حقیقت " است کھ بھ طور ھمزمان بھ معنای"حقیقت " untranslatableکلمھ "نظم ، حقیقت ، کھ 

 شکستھ تا حتی بیش از خصوصی ، پر سر و صدا subdiskursyاین بھ نوبھ خود . می باشد"طبیعی 

neontologichnuyuست ، اما الزم برای وجود ماده مناسب ا .  

، کھ در آن ایده باید زنده ، از بخش تفکیک ناپذیر از جھان " گفت کھ آگاھی Yakovenkoمکان بستھ گرافیکی 

 ، و یا مورد نیاز ، بھ عنوان تنھا صادق است ، واقعیت ھای آسمانی و sacral سطح normativity. است در دو سطح

در داخل این تصویر از جھان را باید بھ .  ، بھ یک معنا ، تجربیانسان بد اخالق ، بھ عنوان درک نادرست ، پر نشده باشد

عنوان ابدی ، خداوند درک می شود ، داده ماھیت وجود است کھ موجود در گذشتھ مقدس بوده و خواھند بود در آینده 

eschatological .باید نسخھ باید طبیعت را مقدس و ھستی شناختی و درک می شود کھ بھ محض زوال ، کاھش می یابد و 

موقعیت جغرافیایی در جھان است کھ بی حرمتی کردن و عاری از ھستی شناسی بوده و دارای ماھیت خاص خود ، . ناقص

و در نتیجھ ، قوانین خاص خود را ، کھ در آن مجموعھ درخواست ھا ، تمایل دارد تا در حداکثر امکان داده 

samovoploscheniyuشرایط تاریخی است  .  
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مثال در نظر بگیرید این پدیده بھ شورشھا ، کھ اعضای آن ھا در اقدامات خود را با آرزوی ھدایت بودند بھ عنوان 

 در موجی از نا آرامی XX اوایل قرن ies - 60 -- 50از آنجا کھ در اواخر . بھ خالص بودن و بازیابی مناسب استفاده کنید

در واقع ، وضعیت .  ، نشان دھنده روند رو بھ رشد را از کافیھای اتحاد جماھیر شوروی ، دعوا عظیم ، گروه اذیت شدن

 اشکال فرھنگی ، -مشابھی در روسیھ رخ داده است و پس از الغای بردگی ، ناشی از سقوط ، دگرگونی اجتماعی معمول 

  ، سنجش از ھرج و مرج رو بھ رشد در زندگی1905مقالھ در سال . کاھش کلی فرھنگ سرکوبگرانھ و جامعھ است

sociocultural احساس پشت ، Merezhkovsky ، آینده آینده حمات ، A . نوع جدید است ، گنجانده است : "سفید نوشت

.  رشد شبح حملھ مغوالنMenacingly.  نوع گوشت وجود دارد--کھ ھرج و مرج ، افزایش یافتھ است از اعماق   

وحشتناک ایجاد نمی کنند ، آنھا در خود را بھ عنوان  forebodingنیم قرن پس از اقدامات گسترده ولگرد آیا چنین 

عناصر طبیعی عنوان شده است ، کمی آگاھانھ اعتراض بھ شرایط زندگی ماده خارجی ، وجود دارد ، و واکنش بھ فرایند 

ا مجبور بھ کاربران اعمال عظیم ر. 'تمایز اموال ، نابرابری درآمد ، امکان مقایسھ بسیار بودند و وضعیت مالی بھ دیگران 

حمایت از آرمان ھای کمونیستی ، بھ عنوان تالش برای بازگشت بھ قدرت اتحاد "توجیھ اقدامات خود را بھ عنوان شکلی از 

باید پذیرفت کھ کاھش در خوش گذرانی بود . جماھیر شوروی بھ شکل اولیھ خود را از اتحاد جماھیر شوروی خیال پرستی

مردم : کی ، نشانھ ای از از دست دادن نفوذ در جامعھ اصلی آرمانگرای ایده آل است در احساس ، شکست ایدئولوژی بلشوی

". کمتر و کمتر قادر بھ بیرون رفتن از جانب خود ھستند   

 شدت شورشھا بوده است ، بطور قابل توجھی کاھش یافتھ است کھ نشان دھنده غیر مستقیم از 1970با شروع سال 

 با ھجوم روز گذشتھ از دھقانان ، از اعتقاد بھ این کھ برابری را درک آرمان ھای عدالت دست دادن دھقانان و کارگران ،

گریزنده از مرکز . اجتماعی توسط قدرت دولتی جدا عالی ، درک این واقعیت است کھ دولت از وزارت رفتگان مناسب است

) توده( ، بھ تدریج بھ شھرستان VM Shukshin مناسب ، تصاویر آنقدر با عشق شرح zealotsحقیقت ، اخیرا مداوم 

زندگی در . فرھنگ ، بیشتر و بیشتر متصل شده بھ روشنی جدا کردن حوزه عمومی ، اجتماعی و خصوصی ، محلی است

 ، اشکال دیگر از آثار عمومی ، subbotniks ، تجارت جلسات صنفی ، Komsomolمنطقھ اول شامل شرکت در حزب ، 

. ی ، تعمیر و نگھداری از قواعد مرسوم بازی ھااز اعدام یک نقش خاص اجتماع  

در زمینھ فضای خصوصی ، شما می توانید استراحت ، نوشیدن ودکا و فلسفی در آشپزخانھ ، بھ محکوم کردن 

 آن ، روشن illogicalityاز شورش ھای عمومی بھ حوزھی خصوصی زندگی ، در عین حفظ . disbosomمقامات ، 

 آنھا unifyingبھ یک قطب روشن و خوب است ، . خود و دیگران ، سیاه و سفید ، خوب و بددر بخش ) دودویی حذف شد(

بھ خالف ، قطب ھای تیره و تار . کار ھمکارانش ، مردان ، یعنی بھ عنوان یک قانون ، افرادی کھ شخصا شناختن یکدیگر

شوروی سابق / تم ماشینی مخفی علیھ روسیھ بھ یاد داشتھ باشید تئوری توطئھ متعدد و سیس" (پس پرده"جھان ھستند جھان 

 خصوصی ، منطقھ ای و بعد از آن و یا bespectacledمالک "، امپریالیست ، ) در سال عمومی و مردم روسیھ در خاص

در حوزھی . مقامات مسکو ، یعنی مختلف ، عجیب ، دور از فھم ، بھ دلیل این کھ ممکن است و نیروھای شر مجسم

ما در اینجا کار سخت است ، اما آنھا : "جمعی توسط ھمان مجموعھ ای از یاد عبارت بیان شده است خصوصی ناخودآگاه 

این خدمات عبارتند . ، و بدون توجھ بھ مشارکت واقعی در ھر اقدام نظامی" من مبارزه کرد"، " در آنجا با چرب برو دیوانھ

 مشت خود را بر روی poundingود را در قفسھ سینھ ، پیراھن پاره شده خ: از اسکلت و عناصر ارتباطات غیر شفاھی 

من موجودی کامال قابل توجھی بھ دیگران ، برای صلح ، : میز ، ظروف حلقھ ، یک مرد می پرسد برای صلح ، دیگر فرد 

". رند؟آیا من بھ شما احترام بگذا: "من مانند لرزش یا راست ، زیر سوال ، وابستھ بھ مراسم مذھبی بیان عبارت : "گفت   

این تعریف . می شود/ برگشتن دوباره بھ این مھم در نظر گرفتن تا در چھار چوب از اظھار مخالف گفتمان ما باید 

ساختارھای . دستگاه مختصات از با ارزش ھا و مفاھیم است کھ در ایدئولوژی سنت گرایی در سراسر جھان تلقی شده است
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آیتم ھایی کھ بھ مانند یک مدل ، درک نیست ، ثابت نیست . می شود/  ، باید واقعیت در مفاھیم و مدل ھای ساختھ شده است

بنابراین ما آن را در گذشتھ نھ چندان دور اتحاد . معنای سنتی ، متناسب نیست کھ در یک رده از حوادث قرار داده است

 ، اما outragesن افراط و از آن ما است ، در اینجا در پست سازمانی ، یک مزرعھ و یک منطقھ جدا چنی. شوروی شد

دلیلی برای تعمیم افترا آمیز در سایر نقاط کشور پھناور آن وارد شده صحیح نیست ، در خیلی بیشتری سازگار با مناسب 

بھ منظور اطمینان حاصل شود کھ درست از راه دور ، دروغ گفتن در خارج از حوزه تجربھ روزمره شخصی . استفاده کنید

روی الزم نیست کھ ھر کجا بروید ، کافی بود ، برای خواندن موضوع بعدی از پراودا ، گوش دادن جھان ، شھروندان شو

. ، و بھ خصوص بھ دوره گوش دانشگاه مارکسیسم لنینیسم" دانش"بھ سخنران مدعو در جامعھ   

فراتر برای توده انسان شوروی سابق ، کھ زندگی در فضای اجتماعی و سنت ھای فرھنگی ، واقعیت ، رفتن 

در چھار ) جدایی خالص از ناخالص(تبعیض نژادی دائم . او است ، بھ رسمیت شناختن است بھ کوتاھی ممکن است/ مناسب 

حقایق است کھ جا را بھ یک سیستم توسط این اظھار مخالف باید مختصات داده : چوب از واقعیت ھای تاریخی عبارتند از 

جام این طرح ، متناسب نیست ، نادیده گرفتھ و یا بھ عنوان درمان بی اھمیت ، او را کھ متعارف ، حقایق را بھ ان/ شده 

. ناچیز  

 خاص ، تبدیل تاریخ سوسیالیستی مقدس با sakralizuetsyaتاریخ در راه "با توجھ بھ این نسبت بھ تجربھ تاریخی 

مقدس سوسیالیستی تاریخ ، مانند ھر  "ساختھ شده بھ گونھ ای". Scripturesاسطوره و افسانھ ھا ، نوع استقبال شعری از 

شوروی سابق ، و بعد از آن در پست اتحاد جماھیر شوروی روسیھ دریافت می کند نھ یک /  ، روسیھ Muscovyدیگر در 

بار و برای ھمھ داده ھا ، فرم منجمد ، آن را در حرکت ثابت است ، موضوع را بھ تجدید نظر ، تجدید نظر ، موضوع را بھ 

.  نقش و جایگاه شخصیتھای تاریخی و حوادثrethinkوارونگی   

می شود نگرش بھ تاریخ و ویژگیھای حافظھ / مظھر بینش از جھان را از طریق مھمترین منشور از مفھوم باید 

 آینده unpredictabilityدر آن علل ریشھ بنابراین عجیب ، در نگاه اول ، یک پدیده است کھ شامل نھ تنھا . تاریخی است

تاریخچھ در آن ویژگی گسستھ و حقیقی بود ، با قوانین ماندگار و منطق آن ممکن . یھ است ، بلکھ تاریخچھ آن استروس

بنابراین ، با توجھ بھ مختصات . است بھ اندازه کافی خوب نیست ، و بنابراین می افتد خارج از تصویر سنتی از جھان است

 اشاره کرد کھ Mironovحات ذاتی است ، روسیھ ، بوریس مورخ ادراک از زمان بھ دھقانان در بعد از دوره اصال

کشاورز درک حرکت زمان را در یک دایره ، ادواری و بر این اساس نمایندگی است کھ ھمھ جھان خود را تکرار ، اما "

، ناشی از انحراف از طبیعی ، یعنی ، تکراری ، از چیزھایی فکر او چیزی خارق العاده ، کار ارواح بد . تغییر نیست

". '  کھ ھمھ سالھ بھ-- Obomnetsya  ،obotretsya: " و بنابراین بھ طور موقت و زودگذر witchesسیستم ماشینی از   

بھ علت ، کھ یکی از روش خود ، بھ نظر می رسد کھ ھیچ چیزی برای منافع محدود می شود ، با درک منطقی از 

برای زمان مناسب است و ھیچ تغییر ناپذیری وجود دارد . ، ناسازگار است زمان فرھنگی -تغییر ناپذیری اجتماعی تاریخی 

، و کسی کھ از کشف معنای سنتی ، معتقد است کھ در ھر لحظھ شما می توانید زمان توقف و تاریخی را دوباره و دوباره 

 پس چرا بازی نمی --ی قوی و اگر ھیچ محدودیتی تاریخی وجود دارد ، اگر نھ کامال یک ارتباط سبب.  از صفر--شروع کن 

فوق العاده فقط از توزیع مجدد اموال کنید؟ / اطراف با الگوھای متفاوتی از سازمان ھای اجتماعی ، یا حداقل یک بار   

 خود را بھ ناچار باید تضاد اجتماعی و فرھنگی emanationsارتباط تفاوت جھان ھستی و ھدف از پر سر و صدا 

 از فرھنگ سنتی بھ جھان عقالنی ، از اینرو insensitivity ترسیم genealogically دو دنیای این تعامل بین. ایجاد کند

 ، ایم واقعیت و آن را نھ تنھا با nadrealnoبا توجھ . تفسیر از واقعیت است) اساطیری(تمایل انسان بھ ایدئولوژی روسیھ 

آگاھی ، کھ در آن ایده باید زنده شود ، از تقسیم : " نشده ھمبستگی حقیقی بودن ، با او بھ مکاتبھ نیست و با کمک از تایید
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جھان جدا نشدنی است را بھ دو سطح مقدس و یا ھنجاری مناسب بھ عنوان واقعیت ، تنھا نھاد و انسان بد اخالق ، بھ عنوان 

. درک نادرست ، بازار بزرگ معیوب  

 است ھنوز ھم وجود دارد برخی از قوانین  پرحادثھ ھرج و مرجvoluntaristic -اما این ظاھری بسیار قوی 

بنابراین تکنیک ھای اساسی بھ .  کلید ھای مرتبط مناسبsubdiskursamiحاکم بر روند اصالح مستمر و اساطیری با 

. شرح زیر است  

1 .Oustingاز حافظھ ، تاریخ ، زندگی در واقعیت ھای کلی است کھ بیشتر یا کمتر انجام نمی شوند مناسب است  .

ر سطح کاربردی ، این تا حد زیادی تسھیل عمل از رنگ سیاه شواھد در مورد آن حقایق از منابع نوشتھ شده است ، از د

تواریخ از لیست ھا و پایان دادن بھ ما با اشتیاق مداوم کتابھای درسی برای بازنویسی تاریخ تفسیر با تجدید نظر ، و در 

بھ عنوان مثال در . ، تغییر در نشانھ ای از برآوردھای دولتی و عمومی ارقامزمان ھای محتوا معنا ، شخصیت ھای تاریخی 

حال حاضر کالسیک است و رنگ سیاه و پرتره اشاره بھ دشمنان مردم در کتابھای درسی شوروی و دائره المعارف ھا از 

 این صورت نویسندگان بھ بی  در کتابخانھ ھای اتحاد جماھیر شوروی آثار تبعید و یا در غیرizyatieدوران استالین ، 

نمونھ ھای داستان عوض شده است ، حداقل "در طول دوره اتحاد جماھیر شوروی ، فقط . اعتباری دولت کاھش یافتھ است

کالس ھا و تاریخ مبارزه ی طبقاتی توسط سابقھ تولید و فن آوری جایگزین شده است ، و او ، بھ نوبھ خود ، : دو برابر 

عدم تطابق باید از طبیعت / اما مکانیسم اصلی تبعیض نژادی از حقایق مربوط بھ خود را از انطباق ." تاریخ بزرگ آن است

". سانسور درونی می شود"و آثار داخلی در سطح ذھنیت ، کھ از یک نوع   

بھ عنوان مثال ، . تفسیر دو جنبھ از واقعیت ھای زمانی کھ آنھا بھ طور ھمزمان در دو نسخھ مخالف درک. 2

collectivizationاز .  شاھد ، در یک طرف ، بھ یاد و می تواند تمام وحشت خود را ارسال ، تا آن را در واقعیت بود

 Sholokhov در رمان ، collectivizationسوی دیگر ، وی معتقد است کھ ھمھ چیز اتفاق افتاده است کھ بھ شرح فرایند 

'sح این تناقض ، چھ آن را بھ عرصھ علم اسیب شناسی روانی ، جدا از چگونھ بھ توضی. ویرجین خاک روبترقی مشابھ است

او را کھ تمام می / آگاھی مربوط؟ با زمینھ ھای پزشکی ، این پدیده بی ربط است ، چون تحت منطق خاص از روابط باید 

 در واقع اتفاق افتاده  تصویری از آنچھoverlappedبا استفاده از این برداشت از وقایع تاریخی . شود توضیح داده و فھم

. است و آنچھ باید تحت شده است از لحاظ ایدئولوژیک رنگی و اسطوره مشروع است  

ضبط انتخابی از خواص و ویژگی ھای واقعیت ھای تاریخی و بر اساس انطباق آنھا باید از ، تبعیض نژادی ، . 3

مھ حقیقت بدترین نوع دروغ است کھ ، با توجھ بھ اما یک نی). مربوط نیست(از ناخالص ) مناسب(یعنی خود را دفتر پاک 

باقی می ماند آن را نقض جدی وظیفھ نسبت بھ خود شخص ، و "کانت ، وحشتناک حل شده در آن یک دانھ حقیقت ، کھ 

....  و ریشھ ھای بسیار راه ما را از تفکرnipsتخلف غیر قابل توجیھ است زیرا ما را لمس چھره انسان کرامت   

در این چھار چوب ، داستان . ھمیشھ گنگ ضد تاریخی پخش ، خوی بچگانھ آگاھی تاریخی روسیھ استدر نتیجھ 

نشانی از تداوم این مفھوم را میرسانند نھ ، از آمدن بھ قدرت حاکم جدیدی از حمل بھ طور بالقوه با آن فرصت ارتقاء داده 

ندرت برخی از نتیجھ گیری ھای عملی ، استفاده از آنھا در گذشتھ اخیر است ، عبور از او را بھ . شده و فضا و زندگی است

در ھمان زمان در برابر آزار و اذیت را ببینید حاکم سابق . فاز جدید می تواند جامعھ از اشکاالت جدید و تست نجات دھد

ندلی خود را رھبر ، کھ در ص: "حامل ذھن سنتی بخشی فعال و حمایت است ، ما دوست مورد آزار و اذیت و منکوب شده 

او می . ما را از انسان می گویند(از دست داده ، بھ دست آورد ھمھ قابل تصور و غیر قابل تصور از ویژگی ھای ایده آل 

 عفو بین الملل آمده APاز بازگشت از زندان تحت . خواھم ھمراھی در بدبختی ، خوب بود و دقیقا چون دیگر نمی توان بود

کار ، مرتب در دفتر رئیس ھرزگی ، بھ حال مبارزه با ماموران پلیس ، آنھا را فاشیست ھای بھ محل سابق خود را از محل 

. استالین مسموم شدند"تلفنی ، خزندگان ، خائن ، و در عین حال آنھا را متھم کرد کھ   
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 منطقی ورود حاکم جدید ، اما در دھھ گذشتھ و منتخب مجلس قانونگذاری جدید ، اغلب توسط امیدوار گسترده غیر

از این . جھان یا حداقل برای بھبود وضعیت خود را بالفاصلھ بعد از خود مالی) تکمیلی(برای تغییر معجزه اسا ھمراه 

 واقعیت ھای فرھنگی و تا حد زیادی بھ آگاھی ھای سنتی -ھمبستگی بھ انتظارات اغراق آمیز با گروھھای اجتماعی ھدف 

.غیر قابل دسترس  

رویت ترین تصویر سازی این امر را میتوان ضعف و قلت احزاب سیاسی از قدرت در پست ه عنوان یکی از قابل 

 monologichno است ، اما ماھیت abyssوضعیت را ، تا بین دولت و جامعھ . اتحاد جماھیر شوروی روسیھ شود

روسیھ در این رابطھ . حترامارتباطات ، درک شده است نھ تنھا بھ عنوان چیزی طبیعی ، معمول ، بلکھ بھ عنوان یک ادای ا

از راه دور بسیار بزرگ در رابطھ بین انسان و مقامات وجود دارد در مکزیک و ھند ، کشورھای . بھ تنھایی نمی باشد

فاصلھ حداقل در افراد وجود دارد و مقامات در آلمان و بریتانیا ، یعنی . دیگر ، قرار دارد کھ معموال در خارج از اروپا است

پارامتر ھای دقیق مشخصی را برای فرھنگ ھای مختلف ، توجھ انسان . ی متعلق بھ تمدن مدرنیتھ لیبرال شددر کشورھا

. G .Hofstedeشناس ھلندی   

وضعیت در قدرت دیگر اختالف میان روسیھ و غرب اروپا بھ عنوان قرون وسطی ، قدرت عالی در اروپا محدود 

 وادار کردن بھ خالص شدن از شر او را بھ vassalsیگران قدرتمند می تواند بود ، بھ وسیلھ قانون ، نقض جدی است کھ باز

رفتن حکومت مطلقھ بیش از ویژگی ھای خاصی را جایی ندارد یا بھ قدرت خود را . عنوان وسیلھ مشروع و نامشروع است

ید خودتان بروید زیر شروع  سرزمین بھ عنوان یک بنده می تواند ارباب دیگری پیدا کن-تقویت ، و نھ حفاظت از اندازه 

در حالت افراطی ، رعیت می تواند در یک دوره بھ اندازه کافی طوالنی مخفی شده و . خود را با اموال خود را کنترل شده

بدین ترتیب ، مشترک در بخش ھایی از غرب اروپا ، و بھ حال برخی از . اگر الزم باشد ، و در دفاع از قلعھ اجدادی

.  حفظ ثبات داخلی ، محدود کردن تظاھرات مخرب ظلم و ستم قدرتمندsocioculturalیستم ویژگی ھای معمول س  

:  دولت روسیھ بھ آن طول می کشد فراتر از اخالق و قانون ، نھاد آن را بر آنان cosmologicalاما وضعیت 

وسعھ و توجھ از جانب در تاریخ روسیھ ما شاھد ت. یکی از نور خورشید در آسمان ، و تزار روسی بر روی زمین"

حکومت مطلقھ ایده ھا ، ھنگامی کھ موضوع دولت ، در حالی کھ منبع اقدام از باال بھ پایین ) بیزانتیوم(امپراتوری روم 

. سلسلھ مراتب روابط قدرت ، میشود موقعیت بسیار زیاد است  

ی مثال ، در مصر باستان در برا. این اندیشھ بھ ذات الھی و قدرت سلطنتی می رود بازگشت بھ پادشاھی کھن 

 ، در حالی کھ خوش ظاھر ، و Oشاه : " خدا واصل دیده می شد Raدوران سلسلھ چھارم پادشاھی است کھ توسط پسر 

خارجی . در نظر خدای عالی خود را از شاه" باور بودند کھ روسیھ Massaاسحاق ." فرزند پدر او بود ، ھم پسر خدا دید

 ، بھ ویژه با اشاره بھ اقتدار رھبران کلیسا و نویسندگان از اواخر سال Muscovitesدا و نظر بھ طور کامل از ھم ج

کینگ ، از طبیعت خود ، مثل ھر انسان ، اما در " ، نوشت کھ Volokolamsk در اوایل قرن شانزدھم ، جوزف --پانزدھم 

 مقامات روسیھ ممکن است سیاست قوی باالتر از ھمھ و ھمھ ،. موقعیت و قدرت خود را مانند خداوند متعال 

voluntaristic حق با خدا و برای تزار شد: " ، ھنگامی کھ رفتار ھر موضوع از قواعد اقدام دولت .  

 سوسیالیسم واقعی در ھیئت مدیره خود را برای انطباق با قانون -بھ عنوان مثال ، بھ عنوان می تواند در پس 

 priori، استالین ، خروشچف ، لئونید برژنف بررسی می شود؟ این سوال ) ریتصمیم گی(اقدامات اتحاد جماھیر شوروی 

اعالنی ، بی کفایتی از قانون اساسی اتحاد جماھیر شوروی ." سلطنتی در نظر گرفتھ نخواھد شد"ماھیت کالمی است ، زیرا 

فتھ بھ وضوح بخشی از جامعھ  ، در نظر گرفتھ شده است کامال شکل گر1936، در محدوده قانون اساسی استالین از سال 

رصد قانون اساسی اتحاد :  ، جنبش مخالف بود XX از قرن ies - 60شوروی ، یکی از الزامات مھم دیگری نیز در 

. جماھیر شوروی  
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این برد یک سوال مشروع را ، تا ممکن است بھ ترکیب ، برای رشد با ھم در یک خط مشی قانونی در ھمان 

 با سیستم ھای skalkirovannymد جماھیر شوروی بھ ھنجارھای حقوق قانونی ، بھ طور عمده درمان بعد از دوره اتحا

قانونی غرب اروپا و شمال امریکا ، و بھ لحاظ تاریخی ریشھ دار سنت از ظلم و ستم مغرور؟ در داخل این پازل 

 بلکھ جنگ از مرگ ، از عالقھ  رقابت ،vnutrennyayayaکامال اجتناب ناپذیر است ، نھ تنھا " ساختارھای قانونی"

: جھت ، بیشتر و فراگیر تر ، امروز را ، تا بھ عنوان قدیمی دنیا روسیھ . طبیعی برای دستیابی بھ بیشتری ھم جنسی درونی

!". حقیقت این است کھ مال شما ، کمی انسان و صعود چیز در کیف"  

اصول اخالقی در .  ، تفاوت قوی وجود دارددر حوزه اخالق ، و ھمچنین در قانون ، میان شرق و غرب اروپا

تمام قوانین از اخالقیات در چارچوب بنیادین توحیدی " مستقل ، چرا کھ regulatives mediatsionnymغرب ھستند 

. اصول اخالقی از شرق قاره اروپا است در ادامھ دریافت مایعات و نسبی...." فرم مسیحیت جھانشمول(  

بھ عنوان .  اول مناسب ، اندازه گیری آن را تعیین انطباق بھ او را در حوزه اخالقاز آنجا کھ قدرت است مظھر

بخشی از نظام اخالقی و اخالقی است کھ ھمھ مربوط بھ مناسب ، بھ یاد زمان نھ چندان دور ، زمانی کھ تصمیم گیری و 

ھمان طور کھ در ". حظھ ایاز ل"اعمال قدرت انقالبی بھ تناسب تصمیم می گیرید کھ بعدا تشخیص مصلحت نظام 

neartikulirovannyh اما بھ رسمیت شناختھ شده کنوانسیون ھای قدرت روسیھ است بھ ھیچ وجھ ارزش کمتری نسبت ، 

". ھمھ از قدرت مستقل از خدا بلھ: "بھ الھی ، حوزه ھای مذھبی و در واقع نمی تواند یک منبع استاندارد ھای مطلق اخالقی 

. خالق ، ھنجارھای متفاوت با توجھ بھ گفتارھای باید ، کھ در آن عنوان پول نقد از گفتمان دفاع و مقاماتبھ راحتی و نھ با ا  

 و شرم ندارد و دور از قطبھای متضاد خوب و بد ، Aspirationبا توجھ بھ گنجاندن آن در حوزه از ھمھ چیز 

و آن را در واقعیت این است ... دو خدای شیطان کھ ھر --برای شخصیت باالتر " عطش manifestingخود را بھ عنوان 

او در اصل ، او بھ تنھایی است ، فراتر از ھمھ تناقضات ، او نشانی از نھ روز و نھ شب را نمی . کھ کھن جھان افرین بود

کھ ما می دانیم ما می توانیم آن را نمی دانند ، چرا .  ھمھ چیز-- ھیچ چیز ، و او --او شده است . دانند ، و نھ خوب و نھ بد

 موضع --باید نگاه و ریشھ ھای شجره نامھ ھا یکی از مھم ترین ویژگی ھای دولت روسیھ ... ". چیزی تنھا در تضاد

. دوگانھی آن است  

 از خوب و cosmologicalدر فرھنگ منطقھ متوسط کھ در آن نشانی از توسعھ نیست کھ بطور طبیعی ، و قطب 

این کار ممکن است ترکیبی از . تواند منطقھ متوسط زندگی نمی کنند ، اتصال سیستم از درونبد بھ ھم نزدیک ، مقامات می 

برخی از آنالوگ یک دولت از امور . دو قطب داشتھ باشد و ھر دو ، مانند حلقھ زدن بھ صورت فشرده از خارج از سیستم

بھ این " ، پادشاه فرانسھ Dubyگیری از ژرژ مشابھ در اوایل قرون وسطی ، زمانی کھ دیده می شود ، با توجھ بھ نتیجھ 

 ، یعنی از سھ رقم را تشکیل می دھند کھ دادگاه dwellsبرای او در نظم : بخش جداگانھ ای از سھ تلقی نمی بخشی طرح 

". ' جامعھ  

 دو این قابلیت در باال واقع شده است ، و نھ در جامعھ ، دارای دو جنبھ مشخص و توانایی مقامات روسیھ بھ ھر

از یک طرف ، برای ھر دو اتحاد جماھیر شوروی و پیش از دوره اتحاد جماھیر شوروی از تاریخ ما . منبع سود ، و شر و

، ما را تجدید نظر مداوم را بھ مقامات بھ دنبال عدالت ، بھ عنوان مدعی موسسھ ، بھ جای دادخواھی در مشخصھ کلی یک 

بیاعتمادی اساسی " ما را ببینید و ھمزمان --از سوی دیگر ) توزیع مجدد (redistributivnoyجامعھ ساختھ شده بر روی 

مردم را زندگی می کنند ، "بنابراین ، ھمھ کسانی کھ تالش می کنند کھ ". خوب است " از مقامات را بھ عنوان منبع احتمالی

. ھا را رسیدگی کندایول ، در نتیجھ قدرت ، بھ سرعت با آن. نمی تواند ھمچنان در رأس دولت بوده است  

بد مرتکب شده از سوی مقامات ، ھستی شناختی نیست بد است ، کمیسیون خود را با بھره باالتر است باید امال ، بھ 

آگاھی سنتی ھمواره ". pohochetخدا بھ آنھا قدرت می دھد "عقالنی کردن نھ تنھا غیرممکن است ، اما عاصی ، و آن 
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بسیاری . ط تاریخی ، نیاز بھ مبارزه با معضل جھانی از دشمنان مردم ، یک پنجم ستونتوجیھ شقاوت مقامات مختلف شرای

نا ھنجاری ، کھ برای ھماھنگی بیشتر الزم است ، بھ طوری کھ "از اقدامات مجرمانھ از مقامات مسئول بودن بھ عنوان 

. ی می کند بررسdissonancesکسانی کھ این ھماھنگی شنوند ، نمی فھمند آنھا را بھ عنوان   

 sanitized شقاوت ، بد ھستی شناختی خرس ھای جھان است کھ وجود دارد ، نھ neontologichnyدولت 

را از ذھن رسانھ ھای سنتی بھ رشد " و گناھکاری "neosznovaemoyبر اساس این .  عاصی از انسانProperlyطبیعت 

ن مقامات ، این مرد نھ تنھا آسان بوده است ، اما نیاز بھ می کند مجموعھ ای کامال ملموس از انفعال ، عجز ، بدون تعیی

من دوست دارم رئیس پلیس ، کھ در جریان یک آتش سوزی و خودم را بھ پشت گردن رفت : "مدیریت و سرپرستی مقامات 

مورد و در . Leontievکنستانتین :  گفت --، "بدون خشونت را نمی توان . ، بنابراین من با دست ھای چین دار ماند

بخواھید ما ، او برای ادامھ تھدید ) امپراتور( پدر بزرگ reshimsyaآیا نمی «: اصالحات لیبرال در حکومت الکساندر دوم 

". ما؟  

موضع دوگانھی عالمت در رحمت بندگان تصویری از موضوع دولت ، بھ عنوان تلفیقی از دو بھ دو وابستھ بھ 

بدین ترتیب ، کھ در این عکس اساطیری از لنین تاکید برتر از . د است بایAdequacyھمتایی اصول متناقض بھ شرط 

.  سادگی ، انسانیت و قابلیت دسترسی در ایین عشاء ربانی--انسان ، برتر بھ نبوغ اندازه گیری ھای زمینی و در عین حال 

لی بود ، با ترکیبی از زخم زبان با او ھمچنین در ھر دو ماندگار و متعا. مشابھ ، ھر چند کمی راه متفاوت بود ، با استالین

او بھ تنھایی /  ، whimpers کھ myauchit ، کھ whistlesچھ کسی : "سادگی بیان اولیھ رمز و راز گره خورده است 

babachit و pokes . ، در ترکیب با ویژگی ھای دیگری از تصویر و سبک رفتار بیان ویژگی ایجاد رایحھ از رمز و راز

از شخص غیر قابل توصیف بھ معنای مخفی مقدس است کھ فقط کمی برای نیم باز بازنمودھای پوستھ حضور نامرئی و 

 بعدی در مبارزه contender انتظارات عمومی می دھد مزیت قاطع Properlyاین حسی عملیات تولید . نامناسب لفظی

. برای قدرت  

بھ انزوا از موضوع قدرت از زندگی واقعی بھ جلوه ھای قدرت و بی کفایتی از اراده گرایی است تا حد زیادی 

: گفت .  درک شده بھ عنوان مظھر عقل و دانش و عظمت اوinvertatsii در افراد incongruitiesعلت ، اما این مقامات 

:  روسیھ Leontievاز محافظھ کاری خاص و " خواننده"خب در مورد درک از سنتگرایان از اقدامات دولت ھای مختلف 

.  از اقتدار دیدemanatesون اساسی امپراتوری ما ، اساسا برای روح ملت ما را قانونی و بھ خوبی ھمھ چیز را کھ در قان"

بود ، ھمھ خوب در زمان خود ") حالت"یا (اسارت این قانون را بھ طور قانونی بود و آن را جدایی خوبی از افراد در کالس 

از نظر قانونی و ھم نابود کردن این ھمھ ، پس نھ بر مزیتھای زیاد . نبیھ بدنی و قدیمی ، دادگاه ھا بستھ است ، و ت--بود 

ما فکر می کنیم و بنابراین بھ باور این روسی ، کھ نمی داند چگونھ بھ ... است ، اما بھ خاطر قدرت عالی را خوشحال بود

اما ھمھ داستان باید برای این ... ".  مردمآنھا فکر کند ، حتی اگر او صادق ترین و مفید ترین بھ ذھن در امور خود را از

را بھ عنوان شفت ، و برای پرتاب در اقتصاد ، سیاست ، و برای آن سیری "تسھیالت را پرداخت ، و قوانین ھستند کھ 

مکیف قدرت ممکن است عدم وجود محدودیت ھای جدی داخلی ، کنترل و توازن ، نھ تنھا بھ قدرت ھای امپریالیستی ولی 

. 1917ھوم را میرسانند و این کشور بھ عنوان یک کل بود بھ پرداخت یک فاجعھ تمدن از این مف  

 جھان است ، واقعیت permeating ضروری است بھ علت ، subdiskursom دولت Mediativnayaتابع 

فحھ اصلی  در منطق درونی آن را از صmonologichen با توجھ بھ شرایط روسیھ subdiskursاین . زندگی روزانھ ما

 است باید بھ emanationsدر تمام حوزه ھای جامعھ شده است ، زیرا از طریق این ) عمودی(ایجاد سلسلھ مراتب قدرت 

. گوشھ ھا بیشتر از راه دور از زمین نشت کردن ، روزمره جھان در حال ھایالیت  
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ی تجلی است ، نگرش ھا و  دولت در جھان از او کھ بتن را از طریق نھادھای اجتماعMediativnayaتوابع 

 مقامات نھاد سازمان یافتھ است کھ بھ طور منظم است و hierarchicallyبھ دنبال یکی از نھادھای کلیدی در اینجا . سنت

 می دھد شخصیت ھای زیر را در تعدادی از بوروکرات ھا در T .Zaslavskayaبنابراین ، محقق . تجربی ، تائید میباشد

 در 1999با توجھ بھ اطالعات زیر را در سال : "و در سال بعد از اتحاد جماھیر شوروی روسیھ اتحاد جماھیر شوروی 

 ھزار بندگان مدنی فعال بوده است ، perestroika 700در اتحاد جماھیر شوروی قبل از "روسیھ کجا؟ " سمپوزیوم استناد

"!  بیشتر در ھر میلیون جمعیت مدیریت در سھ و نیم برابر. thousand خود را 1200 --اما در حال حاضر روسیھ   

چرا روسیھ ، کشوری است بزرگ ، چرا بوروکراسی است تا در اندازه بزرگ و نقش چنین نقش مھمی را در 

جامعھ؟ کنترل ھای خارجی برای جبران کمبود ھای داخلی فرم ھای فرھنگی ، حقوقی ، اقتصادی ، کنترل سیاسی و 

تولید ، بلکھ برای پخش و توزیع مجدد ، تا تصمیم . ی خود ، و در امور جامعھ استمشارکت در پروژه ھای فردی زندگ

بگیرند کھ سؤال کھ ممکن است در صورت فردی ، در نحوه مذاکرات شخصی ، دست کم ، بھ موجب قانون بھ صراحت 

بع است کھ توسط دولت اما نھ خودکامی مھم است ، شماری از مقامات است توسط تمام ھمان شماره از توا. درمان نشود

. تحمل کرده مشخص شده ، میل ذاتی خود را برای کلیت  

 ، صحبت از نیاز بھ حداقل رساندن نقش XX از قرن ies - 90وقتی کھ گرا ھای لیبرال جامعھ روسیھ در اوایل 

 مانع ما Don't --، بھ معنای آن را فقط در یک چیز "  نگھبان شب--دولت "دولت ، برای کاھش نقش خود را بھ فرمول 

سازمان ماندنی از جھان زنده را از شما نمی تواند صبر . نیست برای زندگی ، کار ، خودمان را بھ نحوی مراقبت از خودم

 در انجام وظایف پلیس ، یعنی برای --شما می توانید تنھا در یک مفید باشد . کنید ، بھ طوری کھ حداقل تداخل را ندارد

بھ دلیل رونق است یک مرد با یک تفنگ وجود دارد نگھبانی "...  توسط قیاس با غرب ، کھ Rossiyskogoساختن دولت 

اما جامعھ از قدرت حتی در چنین نیست حداقل دریافت " . بیش از منافع و حقوق بھ دالر ایستاد ، پوند استرلینگ ، نشان

 ھا ، پشتیبانی تنھا کنترل جامعھ ، رسانھ ھا ، محیط کرده اید ، بھ نظر می رسد کھ دولت می تواند سفارش ابتدایی در خیابان

. کسب و کار بھ عنوان یک کل  

این تبدیل کرد کھ در روسیھ بھ منظور محدود کردن جرم و جنایت خیابانی ، باید یک رژیم استبدادی ، حداقل 

و ) و یا حداقل بزرگ(نصب و حذف بیش از سقف سازه ھای کسب و کار بذلھ گو ، الزم است بھ ملی کسب و کار خود 

پس بعبارتی میتوان گفت کھ حکومت در روسیھ می تواند ! بارک اهللا ، آقایان. kvazitotalitarnyحالت / ایجاد توتالیتر 

، یا نھ ، است کھ قادر بھ کنار آمدن با مقدار ھای کوچک را خودسرانھ ) برادر بزرگ شما در حال مشاھده(بزرگ و جامع 

این معضل وحشتناک مواجھ توسط جامعھ و احتماال قبل از اینکھ بخشی از روشنفکری ترین . ستاز سمت چپ در توابع ا

. نھاد جمعی از قدرت  

خردگرایی . در حال حاضر نظر توضیحات مختصر مربوط بھ بی خردی ، درست کردن طلسم از قدرت روسیھ

در مورد قدرت ، ماھیت آن و اعمال اھل سنت و از استدالل خردگرا . است ، نھ ، عضویت افقی ، جھان خاکی ، این است

نگھ می دارد نھ تنھا ترس ، بلکھ منع بیشتر عمیق تر و معنی دار فرھنگی ، بھ عنوان انطباق با اصول عقالنی منجر بھ 

مقامات در مناسب نیست باید درک است ، اما تجربھ ، توسط قیاس با مکانیسم . تخریب غیر منطقی از مقامات مسئول

.  آگاھی دینی است کھ منطقی نیست و بھ طور مستقیم تجربھ اتحاد با عمل افضل از تجربھ دینیعملکرد  

 ساختمان دولتی بھ دلیل آونگ ، ماھیت وارونگی از فرآیندھای rosiyskoyبسیار در قدرت و ویژگی ھای طبیعت 

ای پویایی تاریخی و اجتماعی و فرھنگی ، توجھ داشتھ باشید کھ دامنھ خاصی در فرآیندھ. sotsiokultureپویا در تاریخ و 

ماندگار شده است بھ طور کلی ، می شود ، نشان داده شده از جملھ ، در بیشتر کشورھای توسعھ یافتھ از نو ، این سوال از 

 ، وجود یا عدم وجود معانی مشترک ، موضع دوگانھی افراطی برخی از سمت ھا ، معنایی counterrotatingوسعت 



 76

برای کشورھای مدرنیتھ کالسیک غربی ، این نوساناتی ھستند یعنی از مجموعھ ای از . ی است برای گفتگوفضای عموم

مرحلھ بعدی توسعھ باقی مانده نسبتا . نوآوری ، گنجاندن برخی از آنھا را در فضای متعارف اجتماعی و سنت ھای فرھنگی

. صوصی ھستند و آثار مکشوفھباال درجھ از تداوم و با یک برنامھ قبلی ، تصحیح تحوالت خ  

 سیستم ھای فرھنگی خود را وحشتناک نمی -در چارچوب اجتماعی روسیھ . در روسیھ ھمھ چیز متفاوت است

 کھ Bezansonیادداشت . A. نوسان است ، اما در محدوده ی دامنھ آن ، در شرایطی کھ حداقل ارتباط الزم را بین قطبھای

با یک شامل .  تغییر ناپذیر و موفق بھ طور منظم ھر دو تن دیگر از عناصرFalsdmitryبرای زمین روسیھ ، حداقل از "

دولت از آزادی نسبی ، ھنگامی کھ جامعھ با استفاده از پتانسیل ابتکار عمل خصوصی است و تالش ھای شھروندان 

enterprisingز ابتدا مخالف سر سخت اول یکی دیگر ا.  آن ثروت انباشتھ ، مھارت ، دانش و سایر منابع ارزشمند است

 انجام شده بیشتر یا کمتر ، بھ epochsتغییر .  دولت با تمایالت توتالیتر ، مشخص شده--این فرم بھ تظاھرات خود . است

تجربھ در مرحلھ قبل از منبع . در فاز دوم پیروزی بوروکراسی ارزشھا ھستند. طور برجستھ ، اما آن را اجتناب ناپذیر است

. ogosudarstvlyaetsya ، ملی ، expropriatedبودن   

در پایان دوره خروجی تاریخی پتانسیل قابل توجھ برای بی ثباتی بین انباشتھ عمیق و صعودی را از طریق آن بھ 

.علت قوم حقیقت وابستھ بھ ھمتایی  

ف دودویی در اینجا وسایل مرز خود را از نزدیک قطب مخال. جالب توجھ حرکت آونگ در منطقھ حس رایج است

اینجا نزدیک بھ خروج از منطقھ حس مشترک ، جامعھ است درک این واقعیت است کھ نخبگان است رفتن بھ ... او می آید

دیگری مرتکب اشتباه تاریخی برای برخی از زمان ، برخی از اپوزیسیون جدید ، کھ بھ نابودی است و یا مھاجرت بھ قطعھ 

قھ از عقل سلیم و یا نوسانات باز بھ تدریج خودش را آشکار ، و ما شد سوزان درب ورودی از منط. بعدی از حرکت آونگ

... گرما یا سرما آرمانشھر بعدی  

 -مدرنیزاسیون ، بھ خصوص در شکل لیبرال آن ، نشانی از دیدار با مناسب نیست ، زیرا فرض بر این نفس کامل 

اسیون و نھ بھ وضوح با سرعت بھ طور متوسط در ھر موفقیت فرایند مدرنیز. تحقق شخصیت در سطح افقی وجود ندارد

سطح درآمد سرانھ در ارتباط است کھ می تواند ترویج و یا بلوک از خود فرد ، تحقق در اینجا و در حال حاضر ، در سطح 

 مواد در چیزھا ، و بھ تکمیل zhizneosuschestvleniyaایجاد فرصت ھای معنی دار برای انبوه . افقی وجود ندارد

است ، اما طنز خود را در فرم ھای سکوالر بھ جای " پایان تاریخ"نوسازی عالمت گذاری می پرطرفدار ناخود آگاه جمعی 

مبارزه با فقر در چھار چوب تشکیل الیھ ای عظیم از کاالھای مصرفی موفق ، خدمات ، محصوالت فرھنگی . مذھبی است

. ، مھم است  

ھ بیشتر در روسیھ ، کمتر حیاتی باقی خواھد ماند ، فضای معنایی و نھ بنابراین ، مصرف کنندگان موفقیت ھرچ

. تنھا برای مردم زیرزمینی ، ارتفاع کوه و اعماق روح ، بلکھ ھمچنین برای سرمایھ داری پیش از انسان بھ طور کلی

Zhizneosuschestvleniyuر مارکت ، تا بھ  در ھواپیما از مواد مکمل بودن را بھ تصویری از جھان ، کاھش بھ سوپ

. معادل آن ، بھ شکل مکمل مرد در اواخر ویژگی ھای زندگی مدرن فضای باز) پولی(جایی کھ خیلی رسمی   

 انتخاب شخصی در میان تحقق سطح افقی از وجود و تعالی از implyingبرخی جایگزین شده است وجود دارد ، 

 تحقق و اھمیت شخصی برای آگاھی جمعی دیگر ، سناریوھا - ، بین احتمال زمین ، نفس افقی unrealizedپتانسیل ھای 

انسان خود از تودھھا در سطح افقی وجود جایگزین دیگر ، از جملھ محور عمودی را مخالف اصول . escapistزندگی 

 یک  بھ پیش بھ عنوانzhiznestroitelstvaاگر نھ ، گزینھ ھای جبرانی . اجتماعی و استراتژی ھای زندگی ، منطقھ مرزی

. نوع درک نفس را در منطقھ معاون زندگی مادی دنیوی آمد  
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 افقی کھ در واقع ، نیاز بھ مدرنیزه منجر بھ سفارش ، اجتماعی zhizneustroitelnogoپیاده سازی پروژه 

kosmologizatsiiفرایند مدرنیزاسیون از شخصیت ھای درگیر ، داشتن انضباط نفس ، تمایل بھ .  روسیھ و فرھنگی فضا

اطاعت از فرھنگ متوسط ، توانایی برای کنترل فعالیت ھای حیاتی آنھا ، مقایسھ آنھا را با مفاھیم متعارف از ھنجار و 

ایستادن در پشت "چنین کسی می تواند بدون عمل کردن . پاتولوژی ، برای انجام پروژه ھای برنامھ ریزی شده است حیاتی

 طرحی dostizhitelnyh اقدام chreda اواخر بھ نظر می رسد بھ عنوان زندگی بشر در جامعھ مدرنیتھ در. رئیس پلیس

. برای اجرا ، ایجاد ، انجام می دھند ، حتی اگر اغلب فقط در صورت مصرف انبوه  

در صورت عدم وجود فرصت ھای حقیقی خود تحقق در جھان می شود ، یعنی ھواپیما از مواد وجود ، 

unrealizedھ باید در محدوده ی ناسیونالیسم جبرانی ، تعالیم  قدرت شخصیت در این زمینmessianic بنیادگرایی مذھبی ، 

 اندازه embodyingاولویت عمودی ابعاد زندگی و تمام مشتقات . ، سکوالر و مذھبی و ایدئولوژیھای ارسال خواھد شد

وضوح در بیان ایده ھای پیچیده  سنت ھای فلسفی ، بیشتر بھ religioگیری این عناصر ، از جملھ در رابطھ با داخلی 

signified ایده روسی" تحت عنوان ."  

در سال بعد از اتحاد جماھیر شوروی روسیھ ، این مجموعھ ای از ایده تا نمادین ، معانی نمادین ، نگرش نسبت بھ 

ال با ابعاد عمودی از در عین ح. آن تقسیم جامعھ را بھ ھواداران و مخالفان از داشتن جزء پروژه ھای مھم در حالت عمودی

 از توده مردم در مناطق مرزی زندگی موثر resocializationساختارھای ایدئولوژیک ھستند بھ اندازه کافی در فرآیند 

 شخصی از منابع مواد اولیھ از جامعھ حکومت ، موثر ترین zhizneneosuschestvleniyaپروژه ھای قطعی سطح . است

این قانون دارای استثنائات ، و برخی از خصوصی ، یک فرد ممکن است کامال در ھر دو . تدر برابر توده ھا در انسان اس

. بعد افقی و عمودی فعال می شود  

این قفل از دست می دھد وقتی : جامعھ مدنی می تواند بھ دوچرخھ گرفتار شده باشند "، . Gellner Eبا توجھ بھ 

بسیاری از . ند اطمینان از بھبود مستمر رفاه اکثریت اعضای آن استکھ با سرعت زمانی کھ اقتصاد ضعیف دیگر نمی توا

مدرن بعد از موج . " آن آماده است تا بھ رھا کردن اصول بزرگ ، قربانی بھ خاطر توھم بودن بسیار واقعی آزادی است

ی را از خاص بھ اتحاد جماھیر شوروی بھ ارمغان آورد و پیروزی وجود ، محل ، بردار مسلط توسعھ اجتماعی و فرھنگ

چھ استفاده ھای عمومی می شود ، در حالی کھ باید در .  و نسبیت ارزش تعیین می شودpolistilistichnostiطور کلی ، 

گسترش فوق العاده ای است و وجود دارد خصوصی ، در حالی کھ . این زمینھ ، حوزه منافع دولت ، آن را تبدیل خصوصی

.  عمومی استباریک شدن گستره ، در معرض کنترل  

 آن است برای ھمین گرسنگی مناسب ، گرسنگی برای مفتش عقاید --در تاریخ آمده ، انسان است باید مجانی باشد 

 احساس آزادی --چگونھ فیزیولوژی " ایده"نھ زیاد . این فقط روسی است. "من می دانم چگونھ: بزرگ ، کھ می گوید 

بردگان .  پرستاران-- در اسارت sinners --در آزادی ...  عنوان پذیرش برده داری ، بھ--چیزی بھ عنوان بی دین ، 

 ، catholicity برای اقتدارگرایی و --تبادل آزادی ، استقالل ، محل .  زمین مقدس از بردگان--مقدس روسیھ . پرستاران

ل ، دادن حس کھنھ از نسبتا صحبت کردن ، جشنواره آبجو در مراسم رژه نظامی و در صفوف منظم وابستھ بھ نور مشع

در چھار چوب تاریخی کلی و مدرنیزاسیون در روسیھ است کھ بھ . من تنھا نیست ، بسیاری از ما ، ما مردم است: وحدت 

.دقت با فرایند بھ چالش کشیدن ارتباط مناسب و تصویب از موقعیت ھستی شناختی می شود  
 

 

ماعی سازمان از روسیھ ، سیستم امپراطوری بھ عنوان شکلی از خود اجت/ فئودالی . سوم
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 فرھنگی و تمدن 
 

 بھ خودش ceasesسیستم فرھنگی و تمدن تا بھ آستانھ بحرانی برخی از تغییرات داخلی در خروجی را برای آن 

فرآیند تولید مثل خود از عناصر مھم در نظام فرھنگی و . باشد ، از دست داده است زمانی کھ ھویت داخلی ، خود را ھویت

نھ زیاد مخالف تغییر ، چگونھ بسیاری از اشکال "رخ می دھد در درون اجتماعی خاص فرھنگی و سنت ، است کھ تمدن 

با این وجود ، کامال نظر ." چھار چوب از ویژگی ھای زمانی و مکانی است کھ در رابطھ با تغییر شکل معنی دار می شود

 فرھنگی بھ ھمان اندازه نیز می تواند در جھات مختلف توسعھ  فرم-گسترده ، کھ بر طبق آن اجتماعی و سیستمیک برگزار 

 سیستم فرھنگی می تواند خود سرانھ در سوئد ، مدل ھای چینی ، کره ای و دیگر -یافتھ ، است کھ اجتماعی روسیھ 

modeledباشد ، صرف نظر از پایھ ھای فرھنگی خود و خصوصیات تمدن  .voluntaristود  در این رویکرد بھ دالیل خ

را در ترکیب غریب و عجیب از ایدئولوژی ترقی خواه در مارکسیست لنینیست نسخھ استوار است ھیچ محدودیت خواھد 

 و حس عدم unsteadiness کافر ایمان و اعتقاد بھ معجزه ، از -انسان را قبول نمی کند ، و سحر و جادو ، ارتودوکس 

 اطمینان از علت اثر روابط و مناسبات 

Braudel Fernand اشاره است کھ » جھان مدیترانھ و دریای مدیترانھ ، در دوران فیلیپ دوم" در کتاب خود

بھ ھمین دلیل است کھ مرزھای فرھنگی ، . است اساسا تحت درمان با فضا ، سازماندھی شده توسط مردم و سابقھ"تمدن 

سیستم فرھنگی و تمدن نمی تواند در . " ورھمھ سردرگمی از جھان بی ز: فضای فرھنگی وجود دارد ، تا بھ عمر طوالنی 

جھت توسعھ بھ طور تصادفی انتخاب شدند ، آنرا می پذیرد فقط آن دستھ از نوآوری ھا کھ منجر بھ رشد ماندگار خود ، و رد 

در چرا ، چھ نوع از حمالت بھ گونھ ای است کھ علم بھ ما داده نشده است؟ و گیج و سر: "ھر چیزی را کھ آن را در تضاد 

. قانون ، کاری کھ شما می خواھید ، اما چیزی کھ نمی خواھد در مغازه اگر شما بروید بر خالف روحیھ ملی است: گم است 

 ، کھ بھ دالیلی کار را بھ inokulturnyhاست و حتی در علوم وجود ندارد ، و در رد و درجھ باالیی از نوآوری تبدیل " 

. عی و نظام فرھنگی متناسب نیستلحاظ تاریخی شکل گرفتھ بر اساس اجتما  

پیچیدگی مفرط در اجرای پروژه ھای نوسازی لیبرال در خاک روسیھ تشکیل شده دقیقا در تضاد غم انگیز میان 

 ، در مصاحبھ ای با Gaidarبنابراین ، ایگور . آنچھ کھ باید انجام دھد ، و کھ منجر بھ اجتماعی و نظام فرھنگی

"Izvestiya "ما دیگر فکر می کنم درباره آنچھ "ز بعد از اصالحات در اتحاد جماھیر شوروی ، و گفت کھ ، یادآوری آغا

با این حال ، می تواند سیستم کل جریان ." نسبت بھ آنچھ می تواند با میراث تاریخی و اجتماعی انجام می شود انجام دھد

 سیستم جایگزین ، کھ در نھایت ممکن است  سازمان درdisistemnyh ، کھ بھ تدریج بھ عناصر inokulturnyhنوآوری 

. Pدر زمان مشابھ ، جامعھ شناس معروف لھستانی . جایگزین سیستم کھ در آن یک بار آن را منشأ منجر رد نیست

Sztompka و یا خنثی در رابطھ با کل سیستم و یا ، در اغلب موارد ، بھ تولید مثل "درون " اکثر تغییرات" معتقد است کھ

. ت کنید ، اما نھ بھ تحولخود مشارک  

اگر ما بھ نوبھ خود برای یافتن بھترین تعریف است کھ از تمدن روسیھ ، در دیدار صفات اساسی خود را از سیستم 

/ توجھ داشتھ باشید کھ ملوک الطوایفی .  استkvazifeodalnayaامپراطوری / ، پس این تعریف ، بھ نظر ما ، فئودالی 

kvazifeodalizm ما این است کھ تقلیل پذیر نیست ھمین نام توسط ساختار اجتماعی و اقتصادی ، بھ عنوان است  در درک

 است نھ تنھا مفھوم اقتصادی ، kvazifeodalizm/ فئودالیسم . کھ معموال در کتاب ھای درسی مارکسیستی نوشتھ شده است

اختار خاصی از ذھنیت ، کھ ، بھ نوبھ خود ، بلکھ ھمچنین یک سیستم خاصی از روابط اجتماعی و شیوه زندگی ناشی از س

مشکل ما این است کھ زمان  : "Voslenskyکلمھ مایکل . تعیین کننده تصویر متناظر آن در جھان و در مقیاس ارزشھا

) شکل گیری سرمایھ داری در حال حاضر خود را خستھ ، و نھ از جامعھ فئودالی بھ طور کامل نیست تا بھ شکایت کننده
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زمان " استبداد شرقی"و او چنان کند ، صحبت کردن در شکلی از توتالیتاریسم ، کھ . ش ھا برای طوالنی وجود داردکلیھ تال

این واکنش در حال .  نام گذاری-- دیکتاتوری politbyurokratiiواقعی سوسیالیسم ، سوسیالیسم ملی ، فاشیسم ، طبقھ : ما 

بھ عنوان بخشی از گفتمان ، ما عمدتا در . ز گذشتھ ھای تیره و تار مردمنزع است ساختارھای فئودالی ، بھ نمایندگی ا

. kvazifeodalizma/ روسیھ عالقمند ، نسخھ ھای بسیار خاصی فئودالیسم   

 ھستند باالترین شکل خود ذاتی kvazifeodalnayaامپراتوری : قضیھ اصلی ما این است کھ بھ شرح زیر است 

.  سیستم فرھنگی-ی روسیھ سازمان جامعھ بھ عنوان اجتماع  

 این سیستم را بھ تعامل با تمدن دومی کھ باعث روند تناوب از ارتقا doomsضروری است از سرد امپریالیستی 

بھ رغم تکرار در طول تاریخ محافظھ کار ، عکس العمل ھای ". انحطاط جدا"امپریال لیبرال و معموال توسط دوره 

 در رابطھ با اساسی خود را بھ دالیل فئودالی disistemnyeطور منظم بھ عناصر سیستم ، امپریالیستی ، تجدد لیبرال را بھ 

آیا این ، ھنوز ھم خیلی ضعیف .  بھ تدریج بھ یک سیستم جایگزین سازماندھی می کندdisistemnyeاین عناصر .  امپریال-

 شوروی اصالحات ، جایگزین سیستم قدیمی کھ سیستم جایگزین ، با وجود بیش از یک دھھ از پیام ارسال شده اتحاد جماھیر

.  یک سوال کھ ھیچ جوابی--در آینده قابل پیش بینی   

 ، در این زمینھ ، apocalyptic forebodingsاحتمال این تغییر بخشی از کشور ما است کھ امروزه تقریبا 

 --رفاه مادی و بر اساس ھر کدام از صحبت کردن در مورد احتمال از دست دادن معنویت کامال معروف ما در مخالفت با 

جایگزینی یکی از اشکال ھای اساسی : " پیتیریم گفتھ است Sorokinaدر این راستا ، من می خواھم کلمات را تشویق . یا

. فرھنگ خود را بھ دیگری نشانی از مرگ بھ جامعھ و فرھنگ آن ، کھ بھ دگرگونی در معرض سرب ھستند نیست  

. گی و تمدن است سیستم راه از اسطوره ، کھ مجموعھ ای از اسطوره ھای مرتبط بھ ھستھھستھ ذھنی سنتی فرھن

 در برابر امپراطوری sistemobrazuyuschegoبنابراین ، ما بھ نقش و جایگاه اسطوره امپریالیستی بھ عنوان 

kvazifeodalnoy .اثیر بھ ماوراء تاریخی ، کھ یکی از کارکردھای اصلی این اسطوره است کھ اطمینان حاصل شود کھ ت

و تا زمانی کھ زنده آگاھی اساطیری . و در نتیجھ در فرایند تاریخی موجب شده است با الزامات بھ دلیل تنظیم کرده است

توجھ داشتھ باشید کھ . قرون وسطی ، و فرم مناسب از راه فرھنگی و تمدن از تطبیق با تغییر محیط داخلی و خارجی

پخش شد ، با ) زمان باقی می ماند مربوطھ(ز ستون فقرات از اسطوره ھای امپریالیستی در زمانی اسطوره بسیار اساسی ا

. گذشت زمان احتمال دارد میانجیگری در تغییر معانی آنھا  

. بنابراین.  اسطوره امپریالیستیkvazifeodalnoy/ در نظر بگیرید مھمترین اسطوره ، کھ بھ در سیستم فئودالی   

الزم بھ ذکر است کھ .  مقدس روسیھ استmythologemeان مھم ترین باید تخصیص داده شده اسطوره بھ عنو

 افالطونی ، مفھوم کھ eidosمفھوم مقدس روسیھ است بسیار جغرافیایی و تاریخی ، بھ عنوان نزدیک در ارائھ مطالب بھ 

در میان . ابر است ، نھ کامل و قابل تقسیموجود دارد صرف نظر از امکان یا امتناع تحقق تجربی خود ، ھمیشھ بھ خودش بر

خجستھ مقدس " آرمانگرای مقدس را اشغال و موقعیت روسیھ مرکزی ، بھ گفتھ او کھ eschatologicalاساطیر روسی 

روسیھ ، برای انجام ھر چیزی کھ نیاز ندارد ، نھ حق و نھ ثروت و خارجی برای سفارش زیادی از آن نمی باشد از این دنیا 

" .  قدیمیSlavophilesن آموزش داده شده است  ای--  

آگاھی اسطوره ای در روسیھ ، مبارزه در خارج از مقیاس وابستھ بھ جغرافیای سیاسی ، با ھدف در مقیاس جھانی 

، توسط مختلف متناسب با زمان وساطت ، ایده برتری ، در ابتدا در برتری اخالقی بر اساس ، و سپس بھ مناطق دیگر 

مقیاس در دستیابی بھ حوزه قدرت و " یونیورسال" ھای مختلف تاریخی از جملھ epochsدر . رش قانونی غالبزندگی گست

معذرت از استالین بھ دست آورد ، نھ تنھا صدا امپراتور ، بلکھ فضا ، او با سابقھ مخلوط ، با "بدین ترتیب ، . افراد آن است

 یزدان گرایانھ worldviewسیسم در روسیھ فقط تالش برای گذار از و مارک. چیزی بیرون از محیط زمین ، فضای بیرونی
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مناسب مقدس در دست روسیھ می تواند و باید بقیھ جھان ، صرفھ جویی در این موقعیت تاریخی و بھ تغییر . بھ فضا بود

sociocultural چھار چوب از مجتمع messianicکردن راه برای عالوه بر این ، امروز ، امروز ، پیدا.  مقاوم ھستند 

. " او ھمچنان ادامھ دارد. صرفھ جویی در جھان ، روسیھ متوقف نشده است  

در طول زمان ، اسطورھھای مقدس روسیھ بھ تدریج بخشی از مھم ترین گفتمان ما در اساطیر از دولت ھای 

 ، با این حال ، وجوه مشترک ، است کھ" مردم خدا تحمل"بھ عنوان یک متافیزیکی ناب اساطیری . امپریالیستی خواھد بود

توجھ داشتھ باشید کھ ما منافع اولویت . زیادی با افراد خاص زندگی در یک منطقھ خاص ، دولت ھای امپریالیستی می ایستد

امپریال امور خارجھ ادامھ می دھد بھ این سنت احترام از آمدن ایالت . مطلق برای ھر دو فرد و جامعھ بھ عنوان یک کل

بی زور دولت بھ مانند یک خدا در زمین ... پیش از این کلی را تنھا شھروند دولت کامال درمانده شد و: "ستان ھای جھان با

". ، شخص جداگانھ برده بھ این جھان خدا بود  

بھ عنوان بخشی از افسانھ ھا از دولت ھای امپریالیستی و زور است کھ می تواند انسان را در بھشت 

eschatologicalدولت شاھنشاھی .  است ، برای رسیدن بھ پایان تاریخ و جشن ھزار سالھ پادشاھی خدا در زمین منجر شده

 مناسب ، کھ نھ تنھا بھ معنای از اجرا ، بلکھ برای پروژه ھای الھی ، بھ بھشت بر روی زمین باید در ideocracyمظھر 

ود او ، بھ ھمھ قاره ھا توسعھ یافتھ است و ادغام اصل از حکومت امپراتوری روسیھ ، نھ تنھا برگزار می شود ، بلکھ بھ خ

. تمام بشر سرده  

. بھ طور طبیعی ، تحت دولت تعیین شده از امور ، این تصور خیلی از دولت یک مفھوم اساطیری است

Mytheme دولت ھای امپریالیستی بھ ویژه تاکید شده است در تجلی بدیھی است کھ دولت باید قوی و قدرتمند ، بیشتر 

بنابراین نیاز بھ تقویت و تقویت آن توسط ھر معنی می دھد و بدون در نظر گرفتن ھزینھ پروژه سنگر . زدیک بھ مناسبن

. بندی ھای منظم  

 ، تحریک ، و XX غم انگیز و تقاطع ھا در طول تاریخ از قرن coincidencesتناسب قیمت ھا ، با توجھ بھ 

 حق Hegeliansبنابراین ، بعد از جھانی دوم جنگ ، پایان نامھ . در آلمان استپرسش می آفریند ، نھ تنھا در روسیھ بلکھ 

این نمایش بھ تصویب رسید . تجدید نظر برای خوب بھ آنچھ کھ گفتھ است یک دولت قوی ، و بھبودی قابل توجھی از قدرت

ود فرد حرفھ ای خصوصی و در ھر مورد محافظت وج) محدود بھ عملکرد اقتصاد سرمایھ داری(دولت "کھ بر طبق آن 

است ، تنھا در جامعھ صنعتی ، تا آن را بھ علت تقسیم کار است ، اما در ھیچ موردی نشانی از آن در باال افزایش نیست ، 

. آیا این اخالقی نیست دیکتھ از ورزش   

ل کشور مستعد ما از تاریخ میدانیم کھ دولت روسیھ قوی برای کنترل بیشتر بر حوزه ھای گوناگون زندگی در داخ

در مناطق کھ در ) تجمع(است ، پیاده سازی دیکتھ از اخالق را در رابطھ با جامعھ و انقباض خود را در منطقھ از نفوذ 

ابزار مھمی برای اجرای این پروژه ھای داخلی و خارجی نظامی . ادوار مختلف تاریخی بخشی از کل امپریالیستی شدند

و آن را در مورد توسعھ بھ عنوان .  پرخاشگرانھ و توسعھ طلبانھ در سیاست خارجی-- کردن جامعھ می باشد و مشتق از آن

از جملھ اھداف وابستھ بھ جغرافیای ) و سعی کنید بھ پیاده سازی(ھدف و نظامی بھ عنوان وسیلھ ای نیست ، بلکھ بھ اعالم 

  .سیاسی ، کھ می تواند بھ عنوان ابزاری برای توجیھ کل رژیم خدمت می کنند

 آن و گزینھ totolitarnomنھ تنھا خودمان ، بلکھ در تاریخ جھان نشان می دھد کھ یک دولت قوی ، عمدتا در 

 است ، با بحث ھای مشابھ انجام گرفتھ در podiskusirovatھای اقتدارگرا ، آن را بھ نفع مشروط است ، در اینجا چھ 

 1946 و در دادگاه نورنبرگ در سال XX قرن ies - 80 -- 60 روسیھ در/ آشپزخانھ خانھ دنج در اتحاد جماھیر شوروی 

توجھ داشتھ باشید کھ در کشورھای لیبرال ، دولت ضعیف است نیست ، آن را انجام عملکردھای دیگری در . در آلمان است

. راه ھای مختلف مربوط بھ جامعھ ، چرا کھ آن را بھ دنبال مجسم مطلق اجتماعی است  
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 از اساطیر subordinates فضای تاریخ ، اساطیر مقدس روسیھ را از طریق مجموعھ ای از در حال بھ پیش بینی

. ما در میان آنھا تمایز قائل شود. تاریخی ، ساختھ شده از موقعیت برنده نازل شده است  

دیگر در قلمرو روسی ، بر اساس نقش خود را .  روس استKievan تنھا جانشین قانونی Muscovy. بنابراین

واقعیت است کھ این اساطیر با واقعیت تاریخی سازگار . ل از درست ، تنھا حاشیھ ، کیف نقطھ اول است ، در مسکو بعدقب

بود با خط دیگر جانشینی وجود دارد ، مرسوم بھ عنوان اجتماعی دموکراتیک مراجعھ فرھنگی سنت .  واضح است--نیست 

اما چیز اصلی در آن سرزمین ھای . Pskov از نووگورود و Duchy روس را از طریق Kievan، در حال اجرا را از 

روسی ، توسعھ یافتھ کھ تحت اقتدار دوک نشین لیتوانی ، کھ در آن شھرستان بھ تصویب رسید قانون ماگدبورگ و روابط 

. بین دولت مرکزی و مردم بودند در قالب قرارداد اداره می شد  

توسط )  ، امپراتوری روسیھ ، اتحاد جماھیر شوروی سابقMuscovy(مقدس روسیھ . اساطیر بعدی از این سری

فقط در قرن گذشتھ را بھ .  تاریخی مختلف دشمنان در داخل مجاور احاطھ شده استepochsدشمنان خارجی ، کھ در 

،  speculators ، سفید ، 1917، و سپس ، پس از سال ) ب (RSDLP احزاب چپ ، از جملھ absentedدشمنان داخلی 

kulaks مردان ، NEP تکنسین ھا ، نویسندگان ، افسران قرمز ، روحانیت ، نمایندگان جنبشھای مخالف گوناگون و ، 

. ، و این لیست بھ طور نامحدود می تواند آن را ادامھ دھد و ھنوز ھم ناقص خواھد بود) ب (WCPانحرافات در   

. ه ھای مدافع حقوق بشر و مخالفان بھ طور کلیدر دوره اتحاد جماھیر شوروی در اواخر ، او عضو شده در گرو

 از بخش ھای مختلف antipathiesبستھ بھ ھمدردی سیاسی و " متنوع" قرن دشمنان داخلی XX سال از مفاھیم 90در 

ده سال را . جامعھ روسیھ ، شاید برای اولین بار تعیین دوره ھای تاریخی ، دشمن را از باال توسط قانون تعیین نشده بود

ون دشمن داخلی و تنھا ایدئولوژی درست است تا غیر معمول ، اقتدارگرا و اجتماعی و فرھنگی ، سنت را تحت فشار بد

موضوع دیگری کھ در ترکیب خالقیت خود را در حوزه فراتر از ایدئولوژی نشانی . پیروان خود را بھ جستجو برای ھر دو

در جستجوی تا دشمنان ، . ودوکس ، استبداد بروید و ملیت نیستاز برداشتھای عادی موضوع بدون زمان و سرشار از ارت

. خوشبختانھ ، بھ اتھام تروتئیسم ، و بھ اتھام جاسوسی برای امپراتوری التین ، انجام آن را نیز اتفاق نمی افتد  

بھ احترام امروز ، تصمیم گرفت بھ منظور محدود کردن اتھامات عنوان شده علیھ مالیاتی ، انسداد در اجاره نامھ 

از ھمان سازمان ھای حقوق بشر و انسان دوستانھ بھ عنوان وجوه با مشارکت خارجی ، و با مشارکت ھنوز فراتر از کنترل 

". بار دوم بھ عنوان لودگی"امید است بھ تکرار در تاریخ معاصر ما این است کھ نھ زیاد تراژدی بھ عنوان . از اقلیت حاکم

ترمیم می گیرد ھنوز ھم در محدوده ، و اگر شما می توانید از تنظیم کردن تقریبا / ری روسیھ مرحلھ بعدی مدرنیزه امپراتو

علیھ نظام در حال تحول ، محدودیت ھای بیرونی قوی تر خواھد شد ، در برابر آنھا را تنھا " کنترل و توازن"ھمھ ی داخلی 

.  نیستdonachislitاست ) تمالیا(بھ دلیل بازی ژئوپولیتیک صبر تجزیھ نیست ، ادای احترام   

اگر تاریخ واقعی دولت ھای امپریالیستی روسیھ است و نھ ذاتی ترکیب عجیبی از پیروی از سیاست انزوا و 

بنا بھ اسطوره ، گنجانده در .  است برای حقیقت می دانستaggrievedپرخاشگری ، در اسطوره آن را بھ عنوان حزب 

ھ تحمل توھین بالعوض از کشورھای ھمسایھ پر از توطئھ و پرخاشگر بود ، اما او قالب امپراتوری مقدس روسیھ مجبور ب

زمین ھای اطراف آن بھ پیوست تنھا زمانی کھ آنھا را بھ بازوی مسکو از درخواست و . ھرگز در حملھ بھ ھر کسی نمی کند

 کھ مردم تحت ستم ، و بھ انکار این ارائھ کمک ھای برادرانھ ، ھم مجبور ، باید باشد ، تنھا در پاسخ بھ تماس از کسی

در منطق اسطوره است نھ تنھا ممکن ، بلکھ الزم را . درخواست را نمی توان صالح ، چرا کھ صدای مردم صدای خدا 

مصنوعی است ، یک شیوه کامال مکانیکی بھ مقید بھ عضو بدن است کھ با آنھا نمی دھد "فراموش کرده ام کھ در مورد 

organically ."  
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ساطیر بعدی قرار است بھ تمام جھان اطراف و بھ ویژه تمدن غرب بھ عنوان جایگزین اصلی برای امپراتوری ا

برداشت مشکوک و منفی امپراطوری جھان . فئودالی ، مجموعھ ای از منفی ، مضر و گاھی بھ کیفیت ھای انسانی روسیھ

، کھ ، اتفاقا ، پشتیبانی می "  سختmezhdunarodnayوضعیت  "vosproizvodyascheyasyaنوبھ خود بھ طور مداوم 

 سال 36برای (در داستان ھای روسیھ اغلب اتفاق افتاده است کھ دوره جنگ بیش از دور صلح . شود و آمار تاریخی است

"). پادشاھی او پیتر روسیھ تنھا یکی در این سال می دانستند صلح   

 ھستند بسیار بھ پرخاشگری ، چگونھ برای emptiveعتصاب با توجھ بھ دیگر اساطیر ، مقدس روسیھ بھ قبل از ا

 با ملت ھا بھ عنوان جداگانھ و انسانیت بھ عنوان یک کل oblagodetelstvuyaجلوگیری از نیات تھاجمی از دشمن ، 

 Rossiyaninپیرو کلیسای ارتدکس "شمول در امپراتوری روسیھ و ھمسایگان دور و نزدیک خود را بھ عنوان . است

بھ عنوان یک تصویر نسبتا طوالنی ".  دولت اولین بار-- این است کھ شھروند کاملی از جھان است ، و مقدس روسیھ خوب

 طراحی شده برای 1905از این تز کھ ما از این جزوه از نمونھ ھای حال حاضر در روسیھ پس از جنگ ژاپن از سال 

آگاھی .  ھوی و ھوس قدرت استبدادی--ر این باورند کھ این جنگ بگذارید دشمنان استبداد ب: "سربازان و افسران از ارتش 

 Timofeyevich حرکت بھ سمت Ermak وادار Yaluاز تاریخ ما را درک خواھد کرد کھ ھیچ امتیاز انحصاری در 

Irtysh نھ ، BEZOBRAZOV را از دھان Nevel Amur نھ ظلم و ستم پادشاه موجب شده است تا از جنگ ارائھ ، 

ر یک حرکت تاریخی بھ شرق است ، این جنگ را نشان می دھد کھ روسیھ در حال حاضر تنھا وجود دارد ، برای د. دھد

اولین بار مالقات کردند دشمن شجاع و نیرومند ، ھمانطور کھ در قرن ھا قبل در جنبش خود را بھ غرب ، از جملھ او در 

برای تست کھ آیا سرنوشت روسیھ یا : یک سری از جنگ ھا جنگ ، حل و شاید . سوئدی لھستانی ھا ، و ترک دیدار کرد

 در سواحل دریای menacingly در سواحل اقیانوس آرام ، آن را بھ عنوان مخفف threateninglyلھستان او را تبدیل بھ 

".  و دریای سیاه Vistulaبالتیک ،   

Mytheme دشمن ابدی ، اما غرب از این دستگاه مختصات است ، نھ تنھا .  غرب است-- روسیھantithesis 

 اولین خبر را بھ Boyarاین بود کھ کودکان . اساسی روسیھ ، از طریق شیشھ بھ دنبال ، جایی کھ بسیار بھ ندرت دوباره

مطالعھ در غرب اروپا ، پس از آن بود ، و اخیرا ، در طول دوران تاریخی ما را از اتحاد جماھیر شوروی ، زمانی کھ 

ز ھم میھنان ما باقی مانده در شھروندان اتحاد جماھیر شوروی سابق دیده شد تقریبا تا اگر طرف مردم مھاجرت بھ غرب ا

 بھ طور جدی ، و Sheremetyevo خداحافظی در فرودگاه otezzhayuschimiبنابراین بھ . ماه و یا عالم اموات استرالیا

تغییر تنھا می تواند یکی دیگر / ان قدرتمند حرمسرا شاه از تعداد بی شماری از زن: " برای ھمیشھ --اعتقاد داشتند کھ 

اگر چھ معده در  / -- driftedکھ در ھر چھار طرف سوختھ / این گام توسط امال بود . تا بھ جای امپراتوری/ حرمسرا ، من 

 من از طریق صف /دمیدن در یک لولھ توخالی است کھ فقیر خود را ، . / شرایط متقابل از کالغھا ، با پنج سال میباشد

Janissaries ، تخم مرغ سرد /  در سبزscenting ، و اکنون ، با نمک ، . ھنگام ورود بھ آب است/  تبر بد خود را ترک

شوروی سابق و غرب ، تقریبا بھ / این خط بین دو جھان ، روسیھ ". من عبور از خط / طعم و مزه آب را در دھان خود ، 

.  نوع جمعی کران است-- مطلق بھ نقش Aeroflot ناو ھواپیمابر ھمان اندازه ستوکس رودخانھ و  

این شھر ھمچنین دارای اھمیت اساطیر مستقل است ، ھیچکدام از افراد از امپراتوری متھم ، بدون استثنا ، 

یھ در چھار چوب از اسطوره ھا ھمھ در مقابل ساختھ شده است کامال انتزاعی و روس. مجموعھ ای از ضد مشخصات غربی

اگر غرب از اواخر . بنابراین ، ما این مخالفت بنیادین دارد. antithesesبھ عنوان انتزاعی از انسان غربی ، پایان نامھ ھا و 

قرون میانھ ، تغییر تدریجی بھ سیاست ھای زندگی فردی ، ھنوز ھم در جامعھ وجود دارد کھ در باالترین تجلی آن در 

زندگی ...  شروع دوره مقدماتی ، تمام زمین از تاریخ روسیھ ، گذشتھ ، حال و آیندهجامعھ: "کلیسای جامع رشد می کند 

شخصیت بر اساس نیست و می تواند بر روی آن بر اساس نمی شود ، اما او فکر می کند ... اجتماعی در این ماده را از او
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الکیت خصوصی در سنت قانون روم ، اگر درک غرب از م.  انکار نفس--کھ عمل عالی حقوق و آزادیھای فردی و آگاھی 

 ، تمایل بھ زندگی بھ antiprotsedurnosti گفتھ شود ، privatizmeھمان می توانید درباره .  را نفی می کند--در شرق 

از ھمان میزان می تواند بھ معنی ). وجدان(وسیلھ قانون نوشتھ شده نیست ، اما بھ طور مستقیم تجربھ شده توسط پراودا 

. ه ، و اقدامات حذف و میانھ روی در تمام گونھ ھای بشر ، تکمیل شده توسط میل صادقانھ بھ فقر ادعایی و زھدنسبت داد

 تاثیر بگذارد distortingامروز این افسانھ در ھای مختلف ، نھ ھمیشھ قابل توجھی شیوه ھای زندگی روزانھ از روس ھا ، 

. است"توده ھای مشخصھ با این حال ، در حال حاضر جھان انسان روسیھ بھ   

 امپراطوری است تنھا راه ممکن از --با توجھ بھ دیگری و بسیار مھمی را در چھار چوب گفتمان از اساطیر ما 

لزوما بیان ، ما در حال مواظب است کھ اتحاد جماھیر " امپراطوری"کلمھ . حق و موجودیت اجتماعی و تاریخی است

اما حتی با واکھ یا شرط ضمنی برای تابو . ماھیر شوروی آن را غیر قابل قبول بودشوروی تعیین شود تا از قدرت اتحاد ج

بھ مفاھیم اولیھ امپراتوری ، جوھره اسطوره نسبتا روشن باقی ماند ، از اسطوره ھای خصوصی نھ تنھا مکمل بلکھ ھمچنین 

 از explication"" ھر سیگنال . برای ھر یک از دیگری در زنجیره وابستھ بھ ھمتایی سنتی آگاھی را جبران کند

mythologems actualized در ذھن کل مجتمع ، توسط قیاس با مھره رفتار samozakruchivayuschayasya)  او را

 blotches -شدیدا تکان بدھم کمی پیچیده است و مھره خودش ، کھ دور انداختھ ، لیبرال ، ضد اجتماعی امپریالیستی 

). فرھنگی  

آنھا . ھ اولیھ بیشتر بخش خصوصی و توزیع در تمام زمینھ ھای فضا زمان است کھ جامعھ پاییزاین اسطوره را ب

 تصویر واقعی از distortingنھ تنھا بھ ایجاد یک تصویر نامناسب از تاریخ کشور ، اما ھمچنان آگاھی جمعی بھ نفوذ ، 

ت مختلف ، ارتباط از این اسطوره ھا ھمچنان بھ ادامھ داد ، ولو در درجا. جھان و در آوردن ویژگی ھای اساطیری او را

. نفوذ جھت پویایی و فرایندھای فرھنگی ، تاریخی و اجتماعی در روسیھ است  

در حال مشاھده فرایند تاریخی شکل گیری فئودالی سنت ما ، دولت ھای امپریالیستی ، می تواند یکی از ثبات قابل 

در این نشان از ثبات و . چھار چوب از تغییر شرایط تاریخی اشاره نمی کندتوجھی خود و توانایی تولید مثل خود را در 

متاستازھای متعدد آن در روز ، امروز ، تجلی ، بھ ویژه ، و در مطالعات متعدد جامعھ شناختی ، موضوع نگرش است کھ 

در پاسخ . ا تعداد کمی مشخصھآیا بھ طور کامل مربوط بھ سری ھای دیجیتال بازتولید نمی دھد تنھ. روس ھا بھ آزادی بود

دموکراسی کامل با تضمین ایمنی ضعیف از شخصی یا دولتی قوی با تضمین کامل امنیت "بھ این سوال کھ ممکن است ، 

 درصد از پاسخ دھندگان را 5 -- 4 ٪ دومین ، فقط 58.7 ٪ ، 0،5شخصی ، بھ خصوص وضعیت انتخاب شده را فقط 

اشاره کرد و . ماده برای دادن ، با چیزی جایگزین شود آزادی خود را تحت ھیچ شرایطیترجیح می دھم دیگر چنین نکردم آ

واضح است کھ ارزش ھای اساسی بنیادی نشده اند بھ طور کامل تخریب و : "نتیجھ گیری از تحقیقات جامعھ شناختی 

. تولد تازه یافتھ را از خاکسترارزشھای اساسی مانند ققنوس ، . نابودی رنج می برد تنھا سطحی از اولویت ھای سیستم  

مبدا مردم ھمیشھ تاثیر می "عطف بھ علل شکل گیری ویژگی ھای فوق از تمدن روسیھ ، ما توجھ داشتھ باشید کھ 

شرایطی کھ در آن متولد شده و ملت ھا ھستند کھ بھ عنوان تاثیر سازنده خود را در تمام توسعھ ھای آینده خود را . گذارد

کل گیری تمدن روسیھ در شمال شرقی مستقر بود روسیھ ، منطقھ را از لحاظ جغرافیایی منطقھ کھ در ش. خدمت می کنند

فاصلھ جغرافیایی و زمان تاخیر قابل توجھی از زمان وجود متحد .  جھان باستان روم از راه دور- Grecoخدمت 

بود درک بخشی از این نمونھ ھا از . ستان استامپراتوری روم ساختھ شده ، بسیار دشوار بھ نمونھ وراثت فرھنگی دوران با

 آمدن از نفوذ serznyبرای فیلتر ) ارتدوکس(و شرقی ) کاتولیک(بیزانتیوم وجود دارد ، اما پس از تقسیم بھ مسیحیت غربی 

. فرھنگی غرب التین بھ وجود آمد  
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ت انزوا گرایی فرھنگی در  سیاسMuscovyو ذھنی بھ دالیل ، ) Mongolians(برای قرن ھا ، با توجھ بھ ھدف 

تا حد زیادی مختصات شخصیت ملی روسیھ با کلیسای ارتدکسی سنتی و : "توجھ بھ غرب اروپا را دنبال کاتولیک بود 

این سیاست . خصومت خود را بھ مسائل خارجی ، بھ ویژه مسیحیان را بھ التین تشکیل شده اند کھ نفرت و وحشت داشتند

 از زندگی ، از جملھ اقتصادی ، راھبردھا ، نھ در باطل ، در دوره بعد از تاریخ نوآوری ، از ھمچنین بھ حفاظت گسترده ای

. جملھ فن آوری کمک کرده ، از اروپا آمد ، و نھ آسیا و نھ بھ طور مستقیم در داخل کشور بالغ شدھاند  

 فرد خود ، جایی کھ برای  منحصر بھantipodeاین نوع از تمدن بھ وجود آمد در ھمسایگی با اروپا بھ عنوان 

قرن ھا وجود دارد فرآیند تولید مثل ، توسعھ بود ، و افزایش کیفیت از تمدن ھای امپریالیستی روسیھ و غیر 

otbrakovyvaniya -ھمھ محاکمات تاریخی تنھا تقویت امپراتوری فئودالی ، ظھور کرد کھ از آنھا حتی قوی تر .  امپریال

بھ مدت چھار صد سال در قلمرو روسیھ افزایش یافت "بدین ترتیب ، . ترش قلمرو اشغال کردندو یکپارچھ ، برای ھمیشھ گس

این واقعیت اساسی تاریخی روسی ، شناسایی ریشھ ای خود را نھ تنھا در سبک مدیریت زمین ھای روسی ، بلکھ .  بار36

. " در حس و سبک از ھر روسی ، و انجام کار خالق است  

روابطی کھ در اروپا وجود داشت ، و خیلی از راه دور است ) قراردادی (lennyh بر اساس فئودالیسم کالسیک ،

 ، خالص شدن از شر preodaletروسیھ امپراتوری ، کھ شکست خورده /  وجود داشتھ است Muscovyکھ در آن شباھت 

 Danilevskiyر کھ توسط دیگری ھمانطو. نھاد عمومی جرم برده داری ، در نھایت منجر بھ نتیجھ بھ طور مستقیم مخالف

N . می باشد و در ھر اروپایی خوب و یا بد اروپا ، چگونھ می تواند او را بھ اروپا تعلق داشتھ باشند؟ ھنوز "، روسیھ

، البتھ ، او در نظر اروپا بھ "فروتنی واقعی ، و نھ غرور و افتخار واقعی اجازه نخواھد داد روسیھ در نظر گرفتھ اروپا 

. ک منطقھ فرھنگی و تمدنعنوان ی  

 نگاه تا حد زیادی مشابھ است ، اما جابھ جایی از مرکز ایالتی Kievanدر اوایل فئودالیسم در اروپا و روس 

 ، و پایتخت کشور ، برای اولین بار در والدیمیر ، و سپس بھ مسکو ، اختالف اساسی تبدیل Suzdal -روسیھ در والدیمیر 

ثبت " پر درخت ، Pavlov -در نزدیکی محققان روسی ، از جملھ سیستمعامل . لموسشده اند بھ طور فزاینده م

kvazifeodalizm جایی کھ بسیاری از پدیده ھای شبیھ بھ ھمتایان اروپایی خود ، اما در ذات ، در تکوین و عواقب آنھا ، 

قوانین کالسیک نیست ، و مخالف بھ ھمین دلیل است کھ توسعھ فئودالیسم روس خاص در . را تا حد زیادی متفاوت است

.  با دولت استبدادی خدمت وظیفھ عمومی برای تمام گروه ھای جمعیت--تبدیل آن   

روسیھ ، بر خالف اروپا ، آیا توسعھ یافتھ چند سطح سلسلھ مراتب ساختارھای اجتماعی نمی دانند ، اجتماعی و 

درجھ باالیی از بھم " ، Akhiezer با توجھ بھ عنوان  ، امپراتوری روسیھ اختالف ،Muscovyفضای فرھنگی روسیھ ، 

قانون روم ، کھ می خوانیم " شخصیت بودند ، بھ طوری کھ اصل dialogicalدر اروپا ، روابط فئودالی عمدتا ." ریختگی

 XIIحاضر در بود ، و نیاز بھ نمایندگی در حال "  اسالمی را برای ماموریت--"آنچھ نگرانی ھا ھمھ باید تایید شود ھمھ :" 

 در درجھ اول قرار monologichnymi فئودالی Muscovyدر روابط .  قرن سیزدھم--بھ رسمیت شناختھ شده بود 

بھره کشی فئودالی را در یک : "در اروپا ، مرد با مسئولیت ، ھمچنین در صورت قانونی از قانون حفاظت شده بود . گرفتند

. در آمد ، کھ کمک بھ مقررات خود را با محدودیت ھای خاصسیستم تعھدات متقابل میان مردم بھ اجرا   

نقض این حقوق ، اجتماع محدودیتھای بیشتری را بھ عنوان مظھر دلخواھی ، بھ جای پیروی از ھنجار تلقی می 

اه حقوق پادش". شکست امیر از رعیت بھ تعھدات قراردادی خود را از نیاز بھ تطابق با آزاد خود را"شود ، بھ طوری کھ 

 برای حکومت مطلقھ خود Vassals. " شخصیsamostoyaniyaدر طول زمان ، بھ اصل تحول سازمانی ، مدنی و سپس 

خرما از خدمات نظامی و پرداختی ھای اجباری پیش بینی شده . را تنھا برای آن است کھ آنھا را دریافت کتان موظف شدند

ز وارد قرارداد جدید با پروردگار فئودالی ، و وعده او را در اند و اگر ارباب می خواست بیشتر ، او ھیچ چارھای ج
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برای عقد قرارداد چنین سازماندھی بھ تدریج و یا حتی جلسھ کنگره ، تحت . بازگشت بھ خواستھ ھای امتیازاتی جدید است

.  و بھ تدریج از تولد قرون وسطی کار کردمcuriaeاین .  ، یا پارلمانcuriaeنام   

ھ ، جایی کھ قدرت اصلی در توجیھ مطلق وجود شد بیش از مقامات سرویس ، بھ عنوان حالت در جامعھ روسی 

 ، توصیف ویژگیھای K .Cavelin. تعلیق مناسب ، ھیچ چیز می خواھم کھ نمی توانستند توسعھ و توسعھ انجام نشده است

راف بودند و بھ حال ھیچوقت از پس ھیچ اش"ساختار اجتماعی روسیھ ، اشاره کرد کھ بر خالف دیگر کشورھای اروپا ، ما 

 ، صنعتگران ، دھقانان ، اما ھرگز شده tradesmenاصالت خانوادگی بودند ، ھستند و معنوی خواھد شد ، بازرگانان ، 

. است و ، ظاھرا ، و نھ خواھد شد روحانیون ، تجار ، بورژوازی کوچک ، زندگی روستایی در حس امالک و مستغالت

 سطح ، بھ استثنای نھ اشراف ، متوسط شغل ، خدمت وظیفھ عمومی ، پیش نویس ، و یا خدمات است ، اما ھمھ ما از نظر

.  از پارچھ ھای سیاسی و یا اجتماعی زندگی استmakingsھرگز بھ حال آنھا ارزش بدن اجتماعی ، ساختار اجتماعی ، با 

 " 

 خدمت بھ عنوان یک زمین طبیعی برای ساخت و ساز در اروپا ، توسعھ مدل فئودالی رسیده نتیجھ منطقی آن ، در

 ، و ھمچنین از مراحل پیش راه قبیلھ ای و kvazifeodalizm/ در کشور ما ملوک الطوایفی . مدرنیتھ تمدن بورژوائی

 است یک ابزار موثر برای kvazifeodalizma/ اما بھ عنوان نسخھ فئودالیسم روسیھ . بورژوا مراحل بعدی ، ھمزیستی

و از . ت و ساز و تولید مثل از نوع شاھی ایالتی ، او در زمان و موقعیت یک سیستم در جامعھ چند فرھنگی روسیھساخ

را فرو تر از ) S.G --کشور (در اشکال جدید ، کلمات جدید  "gozhda اکتبر 1917انقالب بلشویکی در یدالیمخیرات 

قب ماندگی و ساختن صنعت پیشرو لبھ و بھ ھمین ترتیب روش فئودالیسم است کھ در زمان مأموریت در کنار روسیھ از ع

. ھای فئودالی  

در طول تاریخ از قانون ، پیش بینی وجود دارد کھ تحت آن قدیمی و کھنھ زندگی می کنند جوامع با توجھ بھ سنت 

ی در ترتیبات ، و جامعھ ما در حوزه قانون جامعھ فئودالی زندگ. ، عمدتا در ترتیبات فئودالی قوانین لیبرال شد) سنت مقدس(

.ھستند ، تقریبا ھرگز در یک رسمی ، قانون نوشتھ شده است زندگی می کردند  

دھقانان روسیھ زندگی می کردند برای قرن ھا در آداب و رسوم ، عادات و رسوم ، قانون ، کھ در دوره مدرن 

جامعھ روسیھ بھ عنوان یک کل ھمچنان . شھرستان شدلیبرال انجام شده توسط الکساندر دوم ، پایھ ای برای کار بھ دادگاه 

در توافق با افزودن عناصری از حقوق قانونی زندگی می کنند ، موثر فقط تا زمانی کھ آنھا با منافع احزاب ابتال بھ درگیری 

ھ در جامعھ تمایل بھ زندگی در قوانین رسمی ، نشان داده شده توسط نمایندگان برخی از خرده فرھنگ شھری است ک. نیست

. درک نیست  

این ملک خصوصی نیست ، ھمانطور کھ در یک جامعھ .  نوع اموالreproducesملوک الطوایفی و فئودالی 

 آن را ناشی --مالکیت فئودالی . ھنجارھای گفت کھ اغلب بھ آن است" قانونی"لیبرال ، اگر چھ در سطح نقل و عدم اجرای 

 ، و rentsتغذیھ ، جمع آوری (موجب آن نھاد دریافت خواھد کرد ، حق مالکیت از روابط بین اموال موضوع و قدرت بھ 

از آنجا کھ نظام ھای امپریالیستی فئودالی مالکیت قدرت تعیین ).  وفاداری--یا ، در گزینھ نرم (در ازای خدمات است ) غیره

 عمال بی دفاع ، و سپس از مقام و موقعیت  ،pravoustanovlenyکننده مالکیت بر اموال و دارایی خود را ، با وجود تعداد 

. در این سلسلھ مراتب بسیار تر از صاحبان رسمی باالتر است  

فرزندان خود را ، " ، NGChernyshevskyمالکین می دانند کھ کامال ، و ھمانطور کھ در اواسط قرن نوزدھم 

 کلی از جامعھ فئودالی ، فرآیند مشابھی ویژگی این روند بھ طور. معموال در شتاب دادن بھ فعالیت تجاری در این سرویس

مشخص شد ، بھ عنوان مثال ترجیح داده و برای شھرستان ایتالیایی ایاالت متحده ، جایی کھ ثروتمند ، و تجار بھ خرید ملک 

یت این عمل بھ رکود عمیق رھبری ، حفاظت از عقب ماندگی ، این واقع. و منجر بھ یک زندگی عادی از حکومت اشرافی
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است کھ مرکز جھان بورژوائی انگلستان است و نھ ایتالیایی شھرستان ایالت ، کھ بھ حال توسط این زمان بسیار غنی از 

. سنت معاملھ شد  

 تمام دوران governmentalisingبخش عمده ای از مالکیت و گسترش مستقیم قدرت ، نھ تنھا نمونھ مجموع 

بنابراین ، در مرحلھ . ق است ، اما عمل از پیش قدرت انقالبی روسیھ استعمر اقتصادی در اتحاد جماھیر شوروی ساب

پیتر من اعمال . 1714در یدالیمخیرات : " امالک Petrine governmentalizingامپریالیستی از یک مرتبھ مدرنیزاسیون 

 ، و ھمچنین bortnye و زمین apiariesھمھ صید شد خصوصی در خزانھ انتخاب شده و : محدودیت در مالکیت زمین 

، کھ ھمھ نیز توسط کارخانھ ) taxed )1704تمام میلز خصوصی ھستند و اعالم رسمی در مورد این اساس ، ھزینھ ھای 

ھای رسمی اعالم شده است و با اقساط احاطھ شده است ، نظارت بر فعالیت ھای خود را بھ اجرا ساخت کالج ؛ حقوق 

، تمام جنگل ھا در تور اروپا در روسیھ بوده است ) 1719(شده بھ خزانھ داری مربوط بھ زیر خاک از زمین ھای منتقل 

). 1723(اعالم کرد ذخایر عمومی   

 ایجاد جلسھ ویژه 1915در سال . کنترل دولت بر اموال ادامھ داد در آینده ، بھ خصوص فعال در جنگ جھانی اول

 ، بھ خوبی situationalآنھا ، مجبور شدند عمل . ای مختلفای در دفاع ، سوخت ، حمل و نقل و مواد غذایی ، و کمیتھ ھ

 ، اما در کشورھای دیگر ، این ساختار پس از جنگ ، منحل warringدر درون فرآیندھای قوانین کشوری از اقتصاد کشور 

 Bolsheviksشد تجدید سازمان یافتھ ، قطع در دستور است ، و تنھا در روسیھ ، مقررات دولت تبدیل شده است پیروزی 

overarchingاھمیت است  .  

 فقیرترین کشور است ، بیشتر نادان --روسیھ "معاصران از وقایع بھ طور کامل درک دالیل این شرط این بود کھ 

در ھیچ کجای .  بنابراین فرایندھای تخلیھ و فروپاشی شدند بھ سرعت ترین پرانرژیnegrazhdanstvennaya، بیشتر 

 بھ قدرت رسید با Bolsheviks.  بھ نیاز فوری برای تنظیم ھدف آگاھانھ از فرآیندھای اقتصادی استبنابراین ، دیگر نیازی

 در غیر اقتصاد ملی ، اقتصادی ، روش ھای خشونت tsaristخالقیت بھ توسعھ روش ھای استفاده شده توسط دولت ضربھ 

. آمیز بزنند ، آوردن این مولفھ را مجبور بھ درجھ ممکن از کمال  

 OÉ در kvazifeodalizma/  را در جزییات توسعھ یافتھ است جنبھھای اقتصادی فئودالی روسیھ آن

Bessonova و سورگوم Kirdinaانتقال اقتصاد ، یک سیستم اقتصادی .  طبیعت بھ روشنی نشان داد خیر اقتصاد روسیھ

تا بھ ماھیت خدمات عمومی ) ی ، زیر ساختزمین ، کاالھای سرمایھا(تمام اموال : ویژگی ھای زیر می باشد "... است کھ 

قطعات فرد خود را بھ برخی از نھاد کسب و کار تحت شرایط و ضوابط استفاده از قواعد منتقل شده و نھادھای تحت : 

 مشارکت در نیروی کار در سایتھای اموال بھ خدمات --مبنای سازمان اقتصادی است کار خدماتی . کنترل دولت خاص

فراھم کردن شرایط مادی را بھ انجام وظایف خود . بھ انجام وظایف خاصی کھ در جھت منافع عمومی است) یا(عمومی و 

پیاده سازی و مشکالت تولید و ایجاد ثروت ، . تحت مالکیت عمومی سودمند است از طریق نھاد توزیعھای انجام شده است

 سیگنالھای انعکاس عکس العمل از ھمھ شرکت پیشنھادات و انتقادات. طول می کشد محل را از طریق مؤسسھ تحویل

رانندگان در اقتصاد را برای ھماھنگ . کنندگان از تولید مثل بھ مشکالت اجتماعی ، تصویب از طریق نھاد شکایت اداری

. کردن مکانیزم توزیع ، توزیع جریان راه اندازی شده است  

منطق توزیع اقتصاد فئودالی و نیازھای قدرت دولت و آن این است کھ اطمینان حاصل شود کھ این مکانیسم کار در 

 اقتصاد غالب ، و تنھا در بازار را kvazifeodalizmaروسیھ با توزیع .  تابع آن است--تابع توزیع مجدد جمعی . قوی

 ظاھری ، absurdities مفھوم توزیع اقتصادی اجازه می دھد تا درک kvazifeodalnoy. انجام جبرانی ، عملکرد اضافی

آنھا در شرایط اقتصاد بازار بنا شده ، اما در شرایط از اقتصاد . افراط و تحریفات کھ در اقتصاد روسیھ مشاھده شده است
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) توزیع مجدد( قطعی نشان می دھد کھ در جوامع مختلف تحت سلطھ یا بازار و یا توزیعی Kirdinaسورگوم . انصراف نمی

. د در مورد در اختیار آنھا اعطا شدهاقتصاد ، و ما می توانیم آن را تغییر ندھی  

ھنگامی کھ در روسیھ ، معموال وجود یک دوره کوتاه از توسعھ گسترده روابط بازار ، آن را فقط بدان معناست کھ 

روابط بازار در این مرحلھ الزم برای توسعھ اقتصاد توزیعی ، پس از انتقال بھ سطح باالتری از توسعھ بعدی آن را کھ در 

در روسیھ ، دوران شوروی را ندارید توسعھ کامل روابط بازار . اد بازار را ترک ، تنھا اضافی ، نقش جبرانیآن اقتص

حتی تاجر روسی از رژیم سابق ، کھ بھ سود از راه ھای : "تکامل یافتھ و بورژوازی اروپا دوست ندارند تشکیل شده است 

، بھ کفاره دادن برای این گناه خم شد ، و رویای از لحظات مختلف ناپاک ، و میلیونر شده بود ، در نظر گرفتن آن گناه 

بنابراین ، حتی این تاجر مواد بد برای شکل گیری بورژوازی از نوع اروپای . زندگی بھ عنوان مثال ، سرگردان یا رھبانیت

. بود"غربی   

د احساس بخشی از یک سازمان در توزیع عملکرد اقتصاد و تولید صنعتی از دوران شوروی سابق ، کھ در آن افرا

پروژه ھای صنعتی بھ سوسیالیستی بازتولید عناصر نگرش ". ھمبستگی مکانیکی"، با تعریف ، امیل دورکیم ، در اساس از 

 مشخصھ ، اقدامات خود را تضعیف اعتقاد بھ توحید عقاید سنتی ، dostizhitelnoyجامعھ سنتی ، با رد شخصیت خود را 

.  اشکالzhiznestroitelstvaجمعی   

 سلسلھ شناسی خود را ، sinkrezisaحتی امروز محیط اجتماعی روسیھ در برابر شکست نھایی کھنھ در 

سرنوشت شخصی ، بھ طور فردی ، تفاوت در درآمد و بھ طور کلی شکاف درآمد توسط بخش ، بھ ویژه ، بھ پرداخت 

 B .Pfaylerمحقق آلمانی . از یک مدل موفقیت بھ طور کلیھزینھ برای مھارت ھای حرفھ ای ، ، فردگرا خارج از گروه ، 

 است universalist hierarchicبھ ارث برده از منشاء دینی و فکری بیزانس از شیوه "نظارت کھ در تضمینی چنین تجلی 

." کھ در آن فرد در ساختار جمعی قرار دارد ؛ سازه ھای خودشان را بخشی از نظم کیھانی خداوند است  

نتی بھ زیبا و آشکار در مالکیت جدید ، پست اتحاد جماھیر شوروی ، در مرحلھ توسعھ تاریخی ، زمانی نگرش س

این اولین برخورد . کھ در ابتدای خصوصی سازی از مردم فقط بھ عنوان بزرگترین صاحبان اموال دولتی منصوب کرد

 کھ مقامات ھنوز ھم حس کھ مالک کامال واقعی بھ ھمین دلیل است.  ، و اقلیت حاکم خود اختصاص دادoligarchicدولت 

نیست ، بنابراین ممکن است کھ بھ تقسیم اموال ، بھ مراجعھ کنید چگونھ درآمد در خانھ صرف می شود و پس از پرداخت 

 در . در تولید روغنreinvestedمالیات ھا ، بیایید می گویند ، آنھا با ھدف بھ خرید باشگاه فوتبال بھ زبان انگلیسی یا 

چارچوب سنتی اجتماعی روسیھ ، نظام فرھنگی باید بھ خدمت بھ عنوان یک طبقھ ، کارآفرینان باید سھم ، با مالیات اضافی 

.  باشد در رابطھ با کارمندان خودpaternalistsبرای تامین بودجھ برنامھ ھای مختلف اجتماعی ،   

 ، سازگار با Coulanges د Fustel کھ ، با صحبت مالکیت فئودالی در روسیھ است ھمیشھ ، در اصل ، بیگانھ ،

زمین در اختیار داشتن چنین است ، مالک آن نمی باشد ، صرفا سخن گفتن ، "خصوصیات کلی از نظم فئودالی کھ در آن 

استفاده از زمین مشروط است ، یعنی موضوع و یا عوارض و یا خدمات ، بھ طور خالصھ ، شناختھ شده ... خود را مالک

توجھ داشتھ باشید کھ در شرایط مدرن روسیھ در ". یف و شکست از این وظایف از دست دادن مستلزم در اختیار داشتن وظا

فراوانی از . باید بھ درک تمام انواع اموال بھ طور کلی ، از شرکت نفتی غول را بھ ایستگاه آبجو بھ من بدھید"" زیر زمین 

روسیھ در افراد بدون حقوق . ص قانونی علیھ اموال نباید گمراه کننده استقوانین رسمی و مقررات کھ اعالم حمایت خا

مقامات ھمیشھ می تواند فاصلھ . دولت قبل از مقامات دولتی شده بود ، صرف نظر از موفقیت در حوزه اقتصادی است

. گرفتن از اموال مالک ، کھ ، بنابراین ، ھمیشھ وجود دارد صاحب مشروط  

 از مسکو ، تنھا نمونھ ای از چگونھ با sovereignsھ اندازه کافی است ، بنابراین ھنوز در بود نمونھ ھایی از این ب

در اینجا آن چیزی است کھ نگرش پادشاه بھ . Stroganoffتجارت انسان ادامھ دھد ، سرمایھ داران در حال ظھور روسیھ ، 
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ن شانزدھم ، دکتر از قانون مدنی و کارشناسی ارشد کسب و کارھای بزرگ از زمان سفر خود را در روسیھ در نیمھ دوم قر

حسادت و خشم در ثروت در دست ھر کسی شدند و بھ خصوص در دست دھقانان ، بھ رھبری : "الھیات از جان فلچر 

  روبل در یک بار ، گاھی بیشتر ، تا ، در نھایت ،20000پادشاه بھ آنھا را انتخاب کنید برای اولین بار در قطعات ، گاھی 

اسامی . حفظ تنھا بخش بسیار کوچکی از ثروت موروثی خود را ، در حالی کھ ھمھ چیز را بھ دیگری منتقل خزانھ سلطنتی

. Semeon Anikiیعقوب ، گرگوری و فرزندانش : آنھا بودند از   

  این خوب متعلق بھ شخص نیست ، و مشروعیت و--مھم است بھ خاطر داشتھ باشید کھ امالک . در حال حاضر

در این مفھوم ، کارآفرینان مدرن روسیھ ھستند صاحبان نیست ، زیرا مالکیت خود مشروط است ، . پایداری گنجانده نگرش

 بھ قدرت ھر گونھ می تواند پاسخگو برای نقض قانون بحث neblizosti یا situationalصرف نظر از مجاورت کنونی 

 افراد بعدی؟ اگر بھ این اھداف --ھوا معلق در ھوا دائما سوال برگزار شد برانگیز ، بھ حداقل رساندن مالیات ، و غیره ، در 

یا کمک ھزینھ عمل معطوف بھ گذشتھ ، بھ صورتی / کار کامال متناسب با قانون قدیمی ، ھمیشھ ممکن است برای تنظیم و 

. کھ ، بھ ارزیابی رویدادھای گذشتھ ، شرایط را در مورد عالقھ بعد از فرار از لحظھ  

 ، آن است دقیق بھ صحبت situational مشروط ، موقت و --ر روسیھ ، ھر گونھ ملک ، بھ جز قدرت خود را ، د

. می کنند تا این خاصیت را با منافع مقامات در تضاد نیست  

. بنابراین ، سرقت ، میھن ما بسیار ویژه است ، تجلی دیروز نیست ، نھ در بعد از پدیده اتحاد جماھیر شوروی

پدیده ." مطالب من ھمھ دزدھا(روسی : "، تبدیل بھ انگلیسی ، زرگر ) وحشتناک( شناختھ شده از ایوان چھارم کلمات

دزد ایده آل است در تماس بسیار  : "Én Trubetskoyبھ یاد بیاورید تعریف . مشروعیت دزدی روسیھ سزاوار توجھ ھستند

و اخالقی ، بھ نظر می رسد ، داده شده توسط دو عامل اصلی نزدیک با رویای خاصی از مردم معمول است و کلیت طبیعی 

 جنگل --تمدن بیگانگی محیط زیست : عامل اول کھنھ منشاء رابطھ برابری بھ طبیعت و محیط زیست فرھنگی تمدن . است

ن جرم و مرز بی" شکست کند ، و بنابراین --ھمان جایی است کھ زیادی کل ، و از چھ کسی ، چگونھ ھمیشھ بھ شما نگاه 

کھ :" سعی کنید بھ زبان انگلیسی ترجمھ کنید . حتی در این نامھ دیده می شود. رفتار طبیعی است بسیار مبھم و بسیار معمول

بھ معنی دقیق این کلمات را بھ تفصیل شرح دادن بھ مدت طوالنی در این نوع از . "دروغ گفتن را در اطراف گشاد

turnovers phraseological انگلیسی فکرنکردنی در فرھنگ .  

بھ عنوان مثال ، اجازه بدھید ما . عامل دوم ضعف است ، در صورت فقدان کامل نیست از مالکیت خصوصی

اگر ھیچ است ھر گونھ ملک وجود دارد ، سپس او سعی در پنھان : "فلچر . Jبازگشت بھ صفحھ یادداشت از زندگی توسط 

ن صومعھ ، گاھی دفن در زمین و در جنگل ھا ، معموال بھ عنوان انجام شده با کردن آن را ، تا می تواند ، گاھی اوقات داد

. " مردم ، خجالت ، و محروم از ھمھ چیز کھ میشود بھ از دست دادن ھر گونھ تمایل بھ کار کند... اشغال شده توسط دشمن

در این سیستم از ارزشھای . دی استرا در ذھن مردم ھستند و بھ طور عمده تاری قراردا" بیگانھ"و " خود"مرزھای مفھوم 

این اصل نیز در آگاھی توده حال . اساسی از مختصات موقعیت ھستی شناختی است از ھر گونھ ملک خود را بدون مرد

.  این است الھی ، عمومی--) بھ طور کلی مواد معدنی(آسمان ، زمین ، ھوا ، آب ، جنگل ھا ، نفت و گاز : حاضر   

ان مغشوش و ناکارآمد از روسیھ برگزار شد خصوصی سازی اموال دولتی ، زمانی کھ بھ ھمین دلیل ، آن چن

 در اینجا بھ ماندن وجود داشت ، این مسئلھ --بازیگران درگیر در این فرایند ، ھیچ تضمین کھ مالکیت خصوصی در روسیھ 

روند خصوصی سازی در . می روندبود کھ تعریف متعارف نیست و ، بھ تبع آن ، درجھ الزم بود از مشروعیت بھ دست ن

روسیھ ، از مالکیت دولتی را بھ نھ تنھا بھ افزایش بھره وری اقتصادی در نظر گرفتھ شده بود ، اما کمتر تمایل بھ تغییر 

بوروکراسی دولتی بود ، آگاه نیست کھ انتقال امالک را در دست خصوصی ، عمل . قطعی نھایی نظام اجتماعی سیاسی است
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بنابراین آغاز توزیع مجدد . ، غیر قابل فسخ بھ عنوان اصل بھ عنوان پایھ ای برای عملکرد اقتصاد روسیھقابل برگشت 

. قدرت زیادی بھ اموال ، از این رو برای تحقیر موسسھ بسیار اموال  

در روشن . این طبیعی است کھ چنین روحی می تواند اساس رشد عمدتا گسترده ، استراتژی ھای زندگی انگلی

بدین ترتیب ، در اوایل . ن شکل از زمینھ ذھنی از آنھا استفاده شده است ، در انتقال تجلی ، فاز بحران از تاریخ ما استتری

20 - ies از XX قرن PBStruve اولین ارزیابی ، نتایج اولیھ ای از فعالیت ھای اقتصادی دولت کمونیست در روسیھ  :

یھ داری زندگی می کردند و بھ ویژه ، نظامی ، اقتصاد سرمایھ داری ، بھ کمونیسم است کھ وی در سھ سال ھزینھ سرما"

 از این رو تشدید شدید از وضعیت اقتصادی اتحاد --در حال حاضر او این ذخایر خوردند . بھای از چیزھای او سھام

را بھ واکنش طبیعی فرو ، کشور )  سورگوم--کج ما (این تشدید بحران انگل اقتصاد درنده . جماھیر شوروی از روسیھ است

. اقتصادی است  

اما این استراتژی ھای زندگی بطور قابل توجھی بیش از دوره شوروی در تاریخ ما ، در دسترس ساختھ شده در 

روسیھ از بسط و توسعھ استفاده از جمعی از بریده بریده و سوزش کشاورزی است کھ در مناطق خاصی از کشور تا قبل از 

بھ عنوان یک سیستم از ساختھ شده است بر اساس غالب شد "کھ اقتصاد در کشاورزی و تضعیف ، کھ  ، زمانی XVIIقرن 

برای فروش می باشد یک بار دیگر ... پس از پرتاب قالب شده. بر اساس کشاورزی شرایطی کھ مالکیت زمین و جنگل

 --در پانزدھم : خی در صادرات مواد خام این استراتژی تمرکز گسترده انگلی است سازگار و تاری. تبدیل شدن بھ یک رسم

 شروع قرن -- XXقرن نوزدھم صادر بوتھ شاھدانھ ، چوب ، عسل ، پوشاک از پوست خزدار ، و در سھ ماھھ سوم سال 

XXI --با صادرات کاالیی را برای مدت اضافھ تنھا صادرات سالح ، کھ در .  نفت ، گاز ، سنگ معدن فلزی و ھمان جنگل

. دوره ، روسیھ خریداری می گردد: آغاز گفت   

از موارد فوق روشن است کھ ماھیت کاال صادرات اختراع ما این است کھ پر از توطئھ از اتحاد جماھیر شوروی 

تنھا نخبگان ، او نھ تنھا در تولید منابع طبیعی خود نیست ، اما کمتر از استراتژی کلی برای زندگی گسترده است ، کشوری 

این استراتژی است کھ ھنوز بھ طور .  منابع ، پول در فرم استراحت پرداخت از جھان استrentsزندگی در کھ ، در واقع ، 

کامل خود را خستھ ، جلوتر از مشارکت روسیھ در فروش سھمیھ برای آالینده محیط زیست ، اساس ، تجاری ، بلکھ با ھدف 

. فوق و روند محیط زیست ، پروتکل کیوتو گذاشتھ  

نوبھ خود بھ پویایی غیر قابل پیش بینی تحرک اجتماعی ، جایی کھ مردم می توانند از پایین نردبان مقرر امور 

فقط در طول قرن گذشتھ ، . اجتماعی در الیھ ھای باالیی خود را افزایش ، و می توانند ، در مقابل ، از باال بھ پایین بھ پایین

 ، در اوج سرکوب استالین نیمھ دوم 1917ست ، پس از انقالب سال  یک مرتبھ رخ داده اOktyabrskogyفرایندھای مشابھ 

30 - ies در زمان مشابھ ، این دوره ھای شدید از پویایی تحرک اجتماعی .  دھھ اتحاد جماھیر شوروی- و در پست اول

آخرین و . یھ ھای اجتماعی او را بسیار بھ آرامی ، تا اینکھ تقریبا بھ پایان رسیده انسداد مرز از بین الinterspersedھستند 

دفعھ بعد مثال کاھش رشد افراطی ممکن است بھ عنوان وضعیت اجتماعی و فرھنگی در کشور در دوران بھ اصطالح 

الزم بھ ذکر است کھ جامعھ روسیھ است سیستم پس بھ وضوح و ھمواره تجدید پذیر از قشر . در خدمت" رکود برژنف"

مواد منفجره ، تنوع وارونگی از نقش ھای اجتماعی و کمک بھ اموال دولت . غربیبندی ھای اجتماعی بھ عنوان جامعھ 

. مایع  

در ھر جامعھ ، افراد تا حدی است کھ او مالک . مشکل مالکیت است کھ بھ دقت و مرتبط با مشکل آزادی است

. موسسھی برتر اجتماعی استتا آنجا کھ او از حق مالکیت محروم است ، تا او اموال متعلق بھ . مستقل رایگان می باشد

غالم بھ حال سھم خود را از زمین و مزارع کوچک ، و . برده ھای باستانی از حق مالکیت محروم شد و او صاحبخانھ است

اما مفھوم نگرانی مسلم حقوق بشر . بھ تبع آن ، بخش مربوط بھ آزادی ، کوچک ، اما با فرض در اختیار داشتن حقوق خاص
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دھقانان روسیھ زندانی در واحد .  ، ولی نھ بھ روسیھ ، چرا کھ شباھت کمی ما را بھ فئودالیسم از اروپا است، و نھ ، بھ اروپا

 ژرمنی ، principalitiesنیست ، اما یکھو در اواخر قرن ، ھنگامی کھ بسیاری از اروپا ، بھ استثنای لھستان و برخی از 

ھقانان را بھ سقوط دولت برده داری و برده عجیب در مورد حق از نظر شروع با پیتر من ، د. آنھا ھمواره آزاد بوده اند

. قانونی قابل اجرا بر اموال و آزادی صحبت کنند  

بود تا رھایی " عمران جنگ ، ریچارد لولھ ھا اشاره کرد کھ آزادی ensuing روسیھ و 1917انعکاس در انقالب 

بنابراین . د را تحمیل کرده و با ھم وابستگی متقابل بین آنھا را درکاز محدودیت در مردم از این حقیقت بسیار از زندگی خو

قبل از ھمھ کسانی کھ در آنھا در ھر مکان داده شده گنجانده شد منشاء دینی و فکری حکومت ، جامعھ ، نظم ، نظم را ویران 

سیار یادآور آنچھ شما نیاز  مالک یا مدیر ، حضور ب-- پلیس ، مدیران ، قضات ، کارخانجات --در مناطق شھری . کرد

 ھمسایھ ، نزدیکترین شھر موطن ، بھ نماد نجابت ، یعنی --کھ در روستاھا ... دارید کھ کار این است کھ دریافت دستمزد

... ". قدرت و ثروت در ھمان زمان  

 حقوق فردی و ثبت نام کمتر مشروع ، قانونی و انتقالی نھ بھ معنی غیر قانونی اموال ، کمتر بھ طور قانونی از

بنا بھ اظھار تنھا . شورش بی رحم و عاری از احساسات ، بزرگتر از ھر گونھ رد و ھمھ سلسلھ مراتب ، از جملھ فرھنگ

PBStruve از جمعیت کل ، ھمراه با حق برخورداری از مالکیت شخصی ،  "1917 ، پس از پیروزی انقالب یدالیمخیرات

تجربھ کمونیست روسی در وضعیت جدید . شھ ھستند قطع ترین آزادی شخصیاساسا شوند و آزادی ھای اقتصادی و ری

reaffirms حقیقت جامعھ شناختی و سیاسی ، بیان کرد کھ مالکیت و آزادی اقتصادی بنیاد و پاالدیوم از آزادی ھای شخصی 

ھا ، فرایندھای انجام  و تناقض imperfectionsاست کھ چرا با تمام . در تمام مظاھر آن ، حتی در ظریف ترین و راس

 بھ آزادی بیشتر و یا کمتر -- ، آنھا را بھ حصول اموال بیشتر یا کمتر شد و لذا XXگرفتھ در روسیھ در آخرین دھھ از قرن 

. بود  

اما صاحبان مشکل تر برای مدیریت ، دست کم در پارادایم سنتی امپریالیستی ، بنابراین دولت نمی کند و نمی تواند 

بر این اساس ، می تواند .  است ، ھیچ عالقھ ای بھ سرانجام قانونی مالک90ن نھایی را بھ خصوصی سازی از میل بھ پایا

بھ عنوان یک نتیجھ ، ذخیره و پخش ھمان وضع . وجود داشتھ باشد تمایل بھ حفظ سطح مناسبی از آزادیھای مدنی مالک

شاخصی بیش / شاید زمانی کھ شما در آستانھ نگاه ، ":  نوشت 1972موجود قدیمی کھ بھ برودسکی در یک شعر در سال 

در / چھ سریع و چاالک در کار / سریع ، بی اعتنا بھ خودم . / در خدمت فقر باشد/ رشد افراد دیگر : /  ، در ولگا Tverاز 

. " بی رحمی کل آزادی است/ سرنوشت خصوصی خوردن   

قبل از صفحھ "وی تاریخی ما را از قدرت تحت شعار نھ چندان طوالنی در پیش ، در دوره اتحاد جماھیر شور

گذاشتھ بر جامعھ فئودالی ، در ذات ، جرم و در اینجا وظیفھ ای در زمینھ ھای " اصلی در باره فکر کنید ، و سپس در مورد

ان پردازش و مخازن جمع آوری کھ بخشی از گندم ، کھ موفق بھ گردآوری ، بھ انجام خدمت نظامی در ارتش ، نگھبان

 با استفاده از ساخت و ساز سنتی ، در اینجا و بدون اجبار اقتصادی برای stroyotryadahمرزی قطعات ، کار در بسازند 

 کیلومتری ، در محل نھ چندان دور ، ایمان و اعتقاد بھ قدرت مطلق جمعی بر 101کار ، فراخوانی را بھ پلیس ، ارسال 

و این ھمھ در سال ھای نسبتا لیبرال از رکود ، بھ ).  قدرت--جام نمی خواھید  و نھ تدریس ، ان--شما می توانید (فردی 

. چیزی از آن دوره قبل از تاریخ اتحاد جماھیر شوروی  

روابط ذاتی در نوع کالسیک فئودالیسم وجود ) lennyh(چھ نوع ملوک الطوایفی ، چرا کھ چیزی از این پیمان 

را مطابق با . اغلب ضمنی موافقت نامھ ھا و فھم بین دولت و جامعھ ھنوز ھم بوددارد؟ اما تمام سیستم مصوت ھمان ، اما 

 شما را بھ سیستم توزیع سھمیھ را خواھد این شانس --قواعد شناختھ شده بازی ، شما خاموش می شود ھنگامی کھ الزم است 

اما در پشت نمای سر در این . دھدبرای خیلی دقیق است ، اما پرستاری و موقعیت فرمانده از دست مقامات را افزایش 
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kvazifeodalizmaبھ خصوص آشکار در این رابطھ .  اصل بسیار عمیق و اساسی از وضعیت برده داری مشاھده میشود

پادشاه " بھ ساخت و ساز gulagکھ در دوره استالین ، ھنگامی کھ مردم را از امالک فئودالی مزارع جمعی و مؤسسات در 

 کشاورزان داد --بردگان " اشاره کرد کھ VV Shulginبھ سوی پایان زندگی .  کار برده شدapotheosisگرفتھ شد ، آن را 

بردگان . وحشتناک و خالق: برده داری ، دارای دو چھره ...  برده ، از سربازان ھیتلر را شکست--استالین نان گدا ، برده 

بردگان کنترل شده توسط کشیش باھوش ، پدیده . یل رود نیلاھرام مصر را خلق کرده است و استفاده از پر اب و تاب از س

. ای بیش از آن است کھ با توجھ بھ ارزش شده است  

در سلسلھ مراتب اجتماعی در سطح عمده .  و اجتماعی جامعھ بالغ استالینkvazifeodalizmuمطابق با این طبقھ 

تا بھ خود فئودالی در زیر سطح آن . استالین.  شخصا رفیق در این سطح ، متعلق بھ مردم میھن ، حزب و--امپریالیستی بود 

الزم بھ ذکر است کھ .  کارخانھ و یا مزرعھ است--دپارتمان ، و مرد متعلق بھ گروه ، بھ ترتیب ، و در سطح محلی 

manipulations، در  از آمدن مرد از رئیس ھای امپریالیستی از این موسسات در سطح اجتماعی ، بھ ھیچ وجھ محدود 

 سال ، بھ طور 90در . حالی کھ رابطھ فئودالی با اجساد پدر و مادر از سطح پایین تر را توسط مقامات باالتر اداره می شود

" شامل" توسط یک تیم ساختھ شده و یا حداقل از پشت بام hierarchicallyگسترده مشاھده آمال بعد از انسان شوروی از 

با توجھ بھ "در دست است ، " ح می دھد کھ چگونھ یک دوره خاص در تاریخ ما ، تالش، را توضی") شما باید کسی باشد؟ (

". از افراد قدرتمند اجرا"آقای مشاھده حفاظت شخصی و امنیت مال ، در مقابل ھر نوع خشونت ، دفاع " قدرت ،  

ستند؟ یکی از  این دولت چھ کسانی ھkvazifeodalizmaدالیل است کھ ما ھنوز ھم نمی تواند خارج شدن از 

دالیل اصلی برای دگرگونی تدریجی خود را ، بھ چالش کشیدن و در این واقعیت نھفتھ است کھ از آن باقی مانده است کامال 

در این شرایط ، برای دولتی را بھ مجموعھ خواص خود را در باال انتقال . عملیاتی و موثر شکل سازمانی جامعھ است

نشانی از جامعھ بھ دالیل کھنھ خود . ر را بھ شکلھای عقالنی و انسانی از سازمان ھا استمشکل و نھ از فئودالی و سرکوبگ

را ترک کند و حفظ بسیاری از اعتقاد بھ توحید عقاید سنتی ، بھ سادگی می توانید یک ایالت دیگر را نداشتھ باشند ، اما برای 

. ستھمین دلیل آن را غیر ممکن است بیشتر توسعھ ماندگار از دولت ا  

 rootingآور ، .  و بھ طور موثر عمل در خاک روسیھ استacclimatizedقرض گرفتھ لیبرال اشکال بد 

 فرآیندھای فرھنگی و مدرنیزاسیون ، بھ خصوص مراحل لیبرال آن ، - در حوزه اجتماعی مطرح disistemnyhنوآوری 

خی و راحت ، از جملھ در دوران بعد از انتقال بھ بسیار سخت و محرومیت خود را مستقیم بھ ھنگام ارسال یک فرصت تاری

اما . unshakableاگر مدت نوسان تنفس آزاد ، و سپس راه حلی برای این "و . لیبرال مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون

ملی ، شدت  ھیچکدام از منابع squandersپس از ھمھ ، او ھمواره . در واقع می تواند خود را برای بازتولید طوالنی نیست

. " اتالف خود و تعیین مدت زمان وجود آن است  

 از قرون وسطی ، در ذات ، مقام عالی بھ عنوان یک جنبش رو بھ پایین از لینکھای Kvazifeodalnayaطبیعت 

سلسلھ مراتب اداری در تنوع و گوناگونی تجلی زندگی اجتماعی است ، تجلی در فرم ھای کشاورزی امرار معاش ، از جملھ 

 --خدمات ما معروف داد و ستد کاال در ازای اجاره و تشنج ، بھ اشکال گوناگون در ھمسایگان ارزشھای صفحھ اصلی 

در این سیستم در . زمین ، در تفسیرھای جاری از بخش ھای مختلف موضوع و استفاده اقتصادی از مالکیت بھ طور کلی

ضھ می کنند آیین ، سیستم خود را از تغذیھ ، دادگاه ھم بیعت مورد وجود سلسلھ مراتب از وضعیت ، خدمات اشتغال ، عر

سیستم مشابھ روابط است تکثیر در سازمانھا ، مقیاس شھرستانھا ، مناطق ، استان ھا ، جایی کھ بھ دنبال . کنند

kvazifeodal از .. .--، جنگجویی ، دلخواھی " مھمتر از ھمھ بھ عنوان یک قاضی بھ خدا و رشد ، نشان از استقالل

".  فئودالیbaronsویژگی ھای معمولی   
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این نوع رشد برای دولت است ، راز ، و در زمان ھای روشنی برای کابوس رمز و راز از رھبران محلی ، و در 

زمان ھای خواب مردگان این بھ ارمغان می آورد را در ذھن شادمانی منطقھ ای برنامھ جھانی بیش از آن بوریس یلتسین ، 

نگاھی بھ عنوان حاکمیت آنجا کھ می توانید ، حق حاکمیت ملی ، و بخشی : " در اوایل قرن گذشتھ از ies - 90مربوط بھ 

ھمھ چیز را " ، Glassona امور است کھ در آن ، ھمانطور کھ در قرون وسطی فرانسھ ، با توجھ بھ presupposingدیگر 

.  ، دفترrents و مجازات ، حقوق ،  ، عدالتtollsزمین ، مالیات ، : در تیول بھ او داده شد   

بھ عنوان بخشی از موضوع انتخاب شده ما را از مدرنیزاسیون از تحوالت بسیار مھم است این سوال کھ چرا 

است؟ از آنجا کھ این مفاھیم را منعکس " مفاھیم"روسیھ مدرن در تمام سطوح کھ بھ راحتی در زمان عمر اوباش 

varvarizovanny بھ ذھن مردم راه لیگامانھا روابط قبیلھ ای و فئودالی ، اما آلی را .bandits قدرت در چیزی شبیھ بھ 

حکومت ، توسط ولی بدون نیاز بھ وزارتخانھ باید از آن بھ عنوان ممکن است بھ نظر می رسد ، بھ عنوان درک بیشتر 

. احت تر بھ توافق برسند می شود ، شامل دستخوش احساسات می شود ، بھ نظر میرسد رburdenedاست " خود"  

 آمریکایی در کتاب خود کھ دموکراسی کار کرده است با توجھ بھ راه ھای مختلف توسعھ در Putnamرابرت 

در قرن : " جامعھ در سازه ھای عمودی یا افقی تحت سلطھ است -شمال و جنوب ایتالیا ، در مقایسھ علل گسترش مافیا 

ساختار عمودی سلسلھ مراتبی است ، مافیایی وجود دارد ، بھ اصطالح مردم فرھنگ  تثبیت XIIنوزدھم ، جایی کھ در قرن 

 صمیمانھ آنجا بودند ، بھ انجمن -در ھمان شمالی و مرکزی ایتالیا ، جایی کھ یک بار شھرستان . مافیایی مستحکمتر میکند

 نھ سرقت ، --مافیایی ...  وجود داردھای اجتماعی ، اتحادیھ ھای کارگری ، احزاب ، جوامع کمک ھای متقابل ، و غیره

 حالت عمودی است کھ نشانی از hierarchic. نھ آن را می فروشد اعتماد واسطھ در فقدان دولت است: راھزنی است 

کفایت . مافیا پر این وقفھ ، مصرف بیش از اقتدار مشروع است.  عمدتا پنھان است ، دولت وجود ندارد--روابط افقی نیست 

ده است بدیھی است کھ جامعھ روسیھ را بھ طور کامل توسط اتصاالت عمودی و افقی تحت سلطھ نبود ، تا زمانی آن تاکید ش

کھ تولید مثل از وضع موجود در تنظیمات شبکھ ھای حمل و نقل ، ھنگامی کھ یک منطقھ ھمسایھ بسیار راحت تر است 

. برای دریافت از طریق پایتخت این ایالت  

 پست اتحاد جماھیر شوروی روسیھ دیده از خصوصی سازی خشونت ، انتقال قدرت بھ در روح فئودالی در

عملکردھای مشترک از دولت در سطح محلی ، بھ طوری کھ ھر تاجر بزرگ خود را برای ایجاد سیستم امنیتی قوی و 

دسترسی بھ .  شدکارکنان آن توسط مردم را از وزارت کشور ، کا گ ب و سازمانھای امنیتی و سایر سازمان مجبور

در این فرآیند بھ روشنی ترسیم خط بارون فئودالی . نیروھای امنیتی خود امر الزم بود بزرگ و اغلب متوسط کسب و کار

 از بندگان خود را ، برای محافظت از اموال خود را ، predvoditelstvuyaباید توانستھ است با زور اسلحھ ، یگان "کھ 

 در غیر این صورت نمی خواھد کھ بھ او خدمت می کنند ، و زمین s' بارونvassalsنبود چرا کھ در غیر این صورت او 

را سرو و بنده خود را در این دوره از حکومت قوی از قانون در مخالفت با تبدیل بھ شکار آسان بھ ھمسایگان خود را 

baronsجنگ است ، یا ارباب بود  .  

 حفاظت از ies - 90ش ھای خصوصی ، ھمانطور کھ در اوایل در زمان ھای قبل از آن آمدند تشکیل کل ارت

خدمات بانک بیشتر در مسکو شده بود ، پس متعدد حرفھ ای و غیره ، کھ دولت تا بھ کارکنان خود را بھ توفان استفاده می 

در سطوح متوسط و کسب و کار کوچک ظاھر چنین . 1993در حوادث اکتبر ) CMEAساختمان سابق (شود شھرداری 

چیزی بھ عنوان یک تاجر معتبر ، یعنی کارآفرینان با کسب و کار خود را در درون مولفھ نیروی ، گروھی از مردم کھ 

در اینجا . یا مردم را از جھان مجرمانھ است/ درگیر ماموریت ھای حساس ، بھ طور کلی متشکل از ورزشکاران سابق و 

 با استفاده از فھم خود را از حقوق و آزادیھای فردی ، درک ، تا در قرون وسطی اروپایی" fallthrough"ما دوباره ، 

این ...  وضعیت تضمین شده است--آزادی : "حدودی یادآور درک آزادی در پیام ارسال شده اتحاد جماھیر شوروی روسیھ 
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انسان .  ترین حقوقمی تواند فقط در یک حالت وابستگی ، متوجھ شدم کھ در آن بیشترین احترام را برای او تضمین پایین

. "  کسی کھ دارای یک حامی قدرتمند است--آزاد   

 طبیعت از زمینھ ھای مختلف از عمر اتحاد جماھیر شوروی رفتھ است نھ خود خستھ kvazifeodalny/ فئودالی 

نکات در : "بل . Gشده اید ، نھ تنھا در داخل کشور ، بلکھ برای درک بیشتر ناظران خارجی ، کھ باید طبقھ بندی شده ، و 

 و آن ھا برای من قانع کننده بھ -- کافی است XX در رابطھ با کمونیسم در اتحاد جماھیر شوروی در قرن tsaristدولت 

برای اتحاد جماھیر شوروی بھ طور واضح یک دولت فئودالی است کھ در آن ظلم و ستم است از تحت . نظر می رسد

 در این باره با اشاره بھ تراز دلخواه برای سلسلھ مراتبی از ھمھ چیز در اتحاد و بیشتر... "عالمت مختلف بھ اجرا درآمد

 کارکنان --اتحاد جماھیر شوروی : من می خواھم شما را بھ درک :" جماھیر شوروی ، صف ، صف ، اضافھ می کند 

. توسط دولت فئودالی  

حوزه ھای مختلف زندگی بشر ترک کرده  سال از مقامات تالش کرده اند کھ از کنترل تنگ بیش از 90تالش در 

 افقی ، و تنھا خود بھ خودی linkagesاست ھیچ قدرتی در بھ انجام برخی از کارکردھای جامعھ مدنی ، توسعھ 

kvazifeodalizatsii -نشان می دھد این حضور بر اساس روان --محدوده ی این روند موثر است .  فضای شوروی 

 دولت را بھ طور خود بھ خودی کھ در kvazifeodalnoeاما حتی این .  آن استsamorazvertyvaniyaجمعی برای 

جامعھ روسیھ جریان ، با تضعیف دولت از رسانھ ھای امپریالیستی است ، پیشرفتھ تر ، نشان درجھ بیشتری از آزادی 

.شخصی ، از دروغ گفتن در مجاورت امپراتوری ، اصل برده داری دولتی  

 
 

. 1991ن و اجتماعی و فرایندھای فرھنگی در روسیھ از سال مدرنیزاسیو. 3فصل   
 

I . 1991اجتماعی و فرھنگی ، اوضاع در روسیھ پس از سال  
 

بعضی از آنھا را بھ معنای از  : ambiguously و در روسیھ و خارج از کشور برآورد شده 1991وقایع سال 

ا چیزی بیشتر از کودتای فھرست عالیم و نشانھھای ، با انتقال انقالب بزرگ اجتماعی را ، در حالی کھ دیگران در نظر آنھ

بھ نفع نسخھ دوم را نشان می دھد تداوم شخصی مستقیم از . قدرت از یک قبیلھ بوروکراسی خود را بھ دیگری ھمراه است

. Oی آفت بخش از موسسھ جامعھ شناس. بھ این ترتیب ، ضربھ بھ سر. شوروی و بعد از نخبگان اتحاد جماھیر شوروی

از نتایج تحقیقات مطالعھ بخش از نخبگان موسسھ جامعھ شناسی ، فرھنگستان علوم ، " کھ Kryshtanovskayaیادداشت 

.  قدیمی اتحاد جماھیر شورویnomenklatura آمد از -- درصد از نخبگان کسب و کار 61 در صد سیاسی و 75بیش از 

یست اتحاد جماھیر شوروی و کارگران تشکیل یافتھ بود ، و نخبگان جدید نخبگان سیاسی جدید کھ عمدتا از سابق حزب کمون

. "  کسب و کار استreplenished ، مدیران و رؤسای Komsomolاقتصادی ، از فعاالن و رھبران   

این ارقام بھ طور غیر مستقیم نشان می دھد کھ انقالب اجتماعی تا حد زیادی با تایید و حمایت ضمنی از بسیاری از 

parthoznomenklatury مستقیم انجام شد ، در رشتھ ھای زیادی از مو ، برای آن ، ماده ، و اکثریت قریب بھ اتفاق 

 ، Bukovskyبنا بھ اظھار تنھا از والدیمیر . قربانیان کامال عمومی از دست رفتھ ایمان خود را بھ آرمان ھای کمونیستی

آیا انقالب است ، نھ رھایی از ظلم و ستم توتالیتر " اوت 1991یرات  وقایع یدالیمخparthoznomenklaturyقسمت عمده 

و قطعا نمی فروپاشی آرمان ، بلکھ فقط بھ سرعت در حال سرعت بخشیدن بھ حرفھ خود با پریدن درست در چند مرحلھ از 
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 تروتسکی را LD ،  از قرن گذشتھ پیش بینی شده اتفاق افتاده است20آن را در سال . سلسلھ مراتب قدیمی معنی نیست 

تنھا نیمی از امتیازات : " رخ داده است در مبادلھ بسیار منظم دسترسی بھ امالک parthoznomenklatury" تولد دوباره"

ھنوز . اما شما از حق مالکیت تفکیک ناپذیر است. قیمت اگر شما می توانید آنھا را در ارث برای فرزندان را ترک نمی کرد

پیروزی بوروکراسی در این زمینھ انتقادی را کھ بھ معنای چرخش آن . یر اعتماد ، شما باید سھامدارانبھ اندازه کافی بھ مد

 ، جای polubarhatnoy را تبدیل بھ یک 1991بھ ھمین دلیل است کھ حوادث سال ". را در یک کالس جدید با مالکیت 

. تعجب برای روسیھ ، انقالب اجتماعی خفیف  

یده نقطھ افراطی آن ، در خارج از حدود اواخر صف بودند گفتگوھا در حمایت از فروپاشی نظام شوروی رس

این نام وجود دارد ، آنھا از جا در رفتھ با چرب ، و نھ کسب و کار . کمیتھ اضطراری ، اما فراتر از آن است کھ مبتذل است

 می باشد --ان پلیس پشت سر او است این سرو. ما ، بھ خوبی و خوبی است کھ دولت اضطراری کمیتھ سفارش باید بروید

اما این بسیار ساده است و کافی نیست ایدئولوژی بود .  بدون نظم ، پلیس باید بازگردانده شود--سفارش چپ مردم بی مراقب 

برای حفاظت از سیستم سوسیالیستی و اتحاد جماھیر شوروی سابق بودند ، اگر گسترده نیست ، اما حداقل ھر عملکرد می 

 ، کھ در آن بھ مدت دو ھفتھ نگھ دفاع توسط 1973 و نھ شیلی در سال -- اتحاد جماھیر شوروی سابق 1991سال . دھد

 ، سالوادور آلنده ، در کاله سوختھ و با تفنگ احاطھ شده ، و ھزاران Monedaشورشیان مدرسھ از ماموران حکم ، کاخ ال 

. بودند ، بھ دفاع از پایان  دفاع از آرمان ، کھ معتقد Chileansتن از ناشناختھ   

در اتحاد جماھیر شوروی سابق ، در یک واحد نظامی و یا واحد منفرد از روبنا ، کھ می تواند با ادای سوگند 

وفاداری بھ رسمی اتحاد جماھیر شوروی ، افسر و یا حزب کارگر انطباق وجود نداشتھ باشد ، بھ اجرا درآورده است 

 ، وفاداری کارت عضویت با ستون ھای شستھ و رفتھ از تمبر CPSU سوگند وفاداری بھ غیررسمی در زمان مراسم ادای

مشارکتھای شده اند مدتھا پیش و محدود بود ، و بھ مرگ برای حق . جوھر ، بلبرینگ ، شاھد زمان پرداخت مشارکتھای

ر کمیتھ منطقھ ، کمیتھ منطقھ ای ، در یک ششم از زمین وجود داشت یکی از دبی. ادامھ دھد ھیچ کس بھ پرداخت می خواستم

 ، کھ می تواند باز امن ، در زمان طوالنی در خارج از پیش بینی CPSUمنطقھ ای کمیتھ ، کمیتھ حزب جمھوری خواه از 

این روز بسیار با تکیھ بر مرتبھ خود و سالح ، گرفتن نیست پرچم قرمز با یک گروه از عالقھ مندان غیر متخصص را 

فرض کنید برای یک ھفتھ ، سھ روز ، شش ساعت ، مھم نیست ، اما این حقیقت تاریخی . فاع در محیطعوض نمی کنم د

عالقھ مندان می شده یافت نشد ، شاید ، اولین دوره تاریخی بھ .  کھ ھیچ کس دیگر خواھد شد--یک واقعیت تاریخی است 

 آمد بھ پایان ، تھ قنداق تفنگ و شالق -- ، پس بھ پایان رسیده است.  بی سر و صدا--پایان رسید تا بھ اتفاق آرا 

pereshibeshنیست  .  

pereshibit معضل سعی در ضربھ زدن از دو سال ، وقتی مشخص شد کھ غرب در بھشت ھیچ زمینی ، اقتصاد 

یش سرمایھ داری نشانی از شیر و عسل با شیر و عسل را درگیر نیست ، تا قبل از حضور آنان است سوسیالیسم واقعی پ

قدرت اتحاد جماھیر شوروی " طرح ریزی" مقاوم در برابر حفظ اساس -- آن را بسیار وخیم بود 1993در سال . بینی نیست

 1991 خاک ریزی و در ماه اوت سال Krasnopresnenskayaھمان کاخ سفید در . ، در برابر شورای عالی روسیھ است

در روز پس از . ان است ، اما محتوا از وقایع و اساسا متفاوت است ، تقریبا ھمان نمایندگ1993، و در ماه اکتبر سال 

بوریس . N آمد ، صرفا بھ منظور حفاظت از نمایندگان و یا رئیس جمھور Muscovites اوت ھزاران 1991یدالیمخیرات 

ان افراد ، ھر یلتسین بھ عنوان رھبران ھای منتخب دموکراتیک در روسیھ و بھ خصوص در زمینھ محافظت از آنھا بھ عنو

دفاع امیدواریم کھ شامل نھ تنھا در آینده بار مشاھده شده است روزانھ بھ . چند برخی از آنھا دارای درجھ خاصی از گیرش

hypermarkets قھوه بر روی تراس از کافھ ھای اروپایی ، خواندن کتاب ، تماشای فیلم ، خرید ، است کھ ، مصرف ، 

دفاع از ھمیشھ امیدواریم .  در اروپا مصرف می شود ، خوانده شده ، دیده بان و بپوشندمصنوعات فرھنگی ، کھ ھم اکنون
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 ، تظاھرات کارگران ، نمی آیید ھر شب در تلویزیون برای دیدن و Komsomolکھ دوباره در زندگی ام بھ حزب و جلسات 

 ، و در زمان مشابھ ، بیشتر معتقد بھ اما این فقط یک ، کم اھمیت و سطح. صورت وزیر آینده بھ طور کلی در عرصھ بود

.  اوت بود1991فلسفھ عقالنی ، دروغ گفتن از روی سطح انگیزه افرادی کھ بھ کاخ سفید در یدالیمخیرات   

دیگر پنھان بود وجود دارد ، دشوار است صحبت ، تقریبا ژنتیکی انگیزه ، کھ در تب و تاب بودن و قدرت خود را 

 باشد خیلی خوب است اما نھ برای جان --بلھ ، حق و امکان بازدید روزانھ بھ فروشگاه بزرگ . تربھ عنوان مقدار بھ اول بر

درک آن امکان پذیر است ، .  ، انگیزه بودbarricadesمردم ایستاده در سمت دموکراتیک . او ، این سطح از انگیزه نیست

و برف بھ /  منطقھ roamed Kaerو در کجا  : "A .Galicفراخوان . اگر چھ نھ چندان منطقی است ، اگر در تمام عقالنی

ثبت لولھ ... /  نھ خمیده زانوpodtyanuvshiبھ این زمین ، بدون برای اولین بار ، شلوار / دنبال ریشھ ھای فاسد شده ، 

ز یخ عضویت برادر من ، وجود دارد در پایی/  من ، Potmaھمان ، ھمان ملودی آواز خواندن ، آواز خواندن در مورد 

فراخوان میلیون ھا نفر شکنجھ ، اعدام ، نھ بھ دنیا آمد ، تصویب از طریق زندان و اردوگاه ھای کار اجباری ، . " کردن

از .  شات000 000 7 مردم است ، درباره 000 840 19را مصادره ) 1941-1934(بھ مدت ھفت سال "بنابراین فقط 

campersسال 1936-1929(بھ مدت ھفت سال " ، و "000 200 حدود  رفت و برگشت و توانبخشی ساختھ شده از 

collectivizationدر روستای نزدیک بھ پنج میلیون خانواده ناپدید شده بود  " .  

 ، کھ فرار از Pugachevآخرین نبرد او از عمده "، . Shalamov V"  داستانKolyma"بھ یاد داشتھ باشید 

این . nastigshim آخرین نبرد خود را enkavedeshnikam داد trehlineykamiاردوگاه ھنگامی کھ سرباز سابق با چند 

 سیبری و Tambov شد ، ھمانطور کھ در استان puffedکشور ھمھ سال ھفتاد و قدرت اتحاد جماھیر شوروی و سپس 

 50حتی در . بود ، جنگ داخلی XX قرن ies - 70 - 60 است ، سپس بھ طور کامل از چشم ھا ناپدید شد ، تا در 20اوایل 

 ، دھقانان کھ تا پایان عمر با Mosin 1886 طراحی trehlineyki دھقانی نشد hutsسال پیش امدگی لبھ بام از تحت 

. collectivization برای --صمیمانھ امیدواریم کھ از ھمیشھ تا برای شما استفاده می شود ، ذخیره شده بودند سران   

ھروند تحت تعقیب قانونی قرار برای ضد پیامھا اتحاد جماھیر شوروی ، در  ، یک ش1957بدین ترتیب ، در سال 

این . من بر علیھ شما خواھد شد وقتی کھ خودم دفاع خواھم کرد کھ سالح داشتھ باشند. من نیاز بھ دفاع نیست"دادگاه گفت کھ 

.... " د برای مبارزه مشترک متحد شوندو ما بای. در حال حاضر تعداد زیادی از آنھا. نامھ ھا را نوشتھ ام و خواھم نوشت

 ، مبارزه با تاریخ و زمان آخرین کسانی است کھ آیا زندگی Pugachev این آخرین نبرد عمده -- اوت 1991یدالیمخیرات 

این ارزش زیادی است ، مخازن دستیاران در اینجا ضعیف است ، و . نمی شد ، اما بسیار می خواست تا صبح زنده بماند

. این دوره بھ پایان رسید. خستھ می شوند. اما ھیچ خواھد شد وجود دارد. " ن باشد حاضر بھ ساقھ ، برش ، بکشندباید چنی  

شما می توانید از دیوار ، بقیھ از آنھا .  ، در مقایسھ با قدرت انگیزه منظم مدافعان کاخ سفید رفتھ بود1993در سال 

ما می خواھیم در اتحاد جماھیر شوروی سابق . سابق می تواند دفاع کندبخشی از مجلس ، حمایت از اتحاد جماھیر شوروی 

نمایی دلتنگی برای بھشت از دست رفتھ ، نابودی در رزرو ، شاد دوران کودکی ما ، . بازگشت ، ما دوران شگفت انگیز بود

بھ علت فوت ، و در . اشتیاق نمایی برای از دست رفتھ مناسب است.  شصت و دوtwenty - threeدو سوسیس و ودکا در 

 این امکان وجود --نتیجھ یا نھ برای سپیده دم صبر ، و بنابراین چگونھ می تواند شما را برای مرگ دشمن آرزو؟ برای داده 

و او رفت و از روزنامھ نگاران بھ معاون رئیس جمھور روسیھ و .  نمی تواند-- twenty - twoدارد ، برای سوسیس در 

در نتیجھ ...  عکسبرداری نیستdon't در این قسمت در دستگاه من ، روان است ، من را ساقھ ،  :Áv Rutskoiعمومی 

حوادث در اکتبر بوده است بسیاری از تلفات در میان اعضای آنھا ، و ھمچنین شھود گاه بھ گاه ، کھ بسیار بھ خودی خود 

قات می تواند ، تحت شرایط خاصی کھ تبدیل بھ یک پیش بلھ ، این اتفا. می تواند عمیق ترین تاسف و ھمدردی ایجاد نمی کند
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پس از گذشتن از چنگال . در امد بھ جنگ داخلی ، ولی ، خوشبختانھ ، در تاریخ بھ عنوان جنگ ھای محلی باقی مانده است

.  ، بخشوده این زمان از تاریخ روسیھ است1993از انتخاب تاریخی سال   

 باید بھ یاد آنھا کھ شرکت کرده بودند نھ تا آن بسیاری از شھروندان ،  ،1993 و 1991با توجھ بھ حوادث سال 

اکثریت قریب بھ اتفاق جامعھ تا بھ بی تفاوتی واژه مفرد بھ این وقایع نشان . اقلیت مطلق جمعیت اتحاد جماھیر شوروی سابق

این . داز زندگی شخصی ، در آینده شخصیداده ، و اعتقاد داشتند کھ آنھا نتوانستند بھ زندگی روزمره مربوط نیست ، چشم ان

 بود ، Petrograd ، زمانی کھ آب پز 1917انفعال است در تاریخ روسیھ تازه ای نیست ، بھ عنوان مورد در ماه اکتبر سال 

 وجود داشت مبارزه در مسکو ، روسیھ و بقیھ ھمچنان بھ زندگی بیشتر یا کمتر ، زندگی عادی ، در آغاز از وقایع انقالب ،

سیاسی اقلیت فعال از شھروندان روسیھ خبر کشور با نسخھ . بھ چند مایل بھ گرفتن مستقیم در بخشی از آنھا در ھر طرف

.  مارکسیسم لنینیسم--معمولی است دیدار با پذیرش در این زمان ظاھر فقط ، و در نتیجھ تئوری واقعی علمی   

 و 1917 و در ھر دو مورد برای ھمھ است ، ھر دو در سال انفعال از اکثریت مردم و اقلیت فعال ھستند ، انتخاب

تفاوت اصلی بین آنھا نھفتھ است .  چیز مشترک است کھ این فرآیندھا بھ ظاھر بسیار متفاوت استunites -- 1991در سال 

ول زمان ، بھ  مردم رفت و بھ دیدار با نسخھ ھای جدید باید تالش شود در ط1917و عمدتا در این واقعیت است کھ در سال 

البتھ خیلی از روند تاریخی انقالب طبقھ ی کارگر " ، نوشت کھ Frunze ، میخائیل 1922در سال . در آغوش تمام جھان

خواھد شد مجبور بھ حرکت بھ حملھ ، کھ وضعیت مناسبی را برای این تشکیل شده بود ، بھ عنوان فاز اول حرکت بھ سوی 

بھ " جذب --روی و ساخت جھانی جمھوری اتحاد جماھیر شوروی باید بھ اروپا جھانی گسترش قدرت اتحاد جماھیر شو

 روند رو بھ 1991در سال ". عنوان مرز این جلو در روشن در نزدیکی تعریف در خارج از سرزمین اصلی از دنیای قدیم

. ده انسانی و مراقبتعقب بھ علت مراقبت ، مراقبت در زندگی خصوصی محلی آمد ، با اولویت دنبال لذت پیروزی و سا  

 اوت متعاقب آن پس از سیزده سال خیلی تغییر کرده است ، و تغییر فرھنگ و جامعھ 1991بیش از یدالیمخیرات 

مشکالت و تاخیر انداختن اصالحات دموکراتیک را کھ ما را دیده اند ، ھمھ این سالھا ، ھرگز از یک تفاوت اساسی . است

مھمترین تغییر در ذھنیت رادیکال تغییر مکان مردم ، بھ . حاد جماھیر شوروی تغییر نیستمیان اواخر و بعد از واقعیت ات

.  فضای فرھنگی استtsivilizitsatsionnomعلت مرگ باید کھ برای قرن ھا است در ستون فقرات آغاز روسیھ   

مجید مقامات ، در برای اواخر دوران توسط بدبینی ، نفاق مشخص شد ، و باطل کل ، تقریبا حکایتی اشکال ت

personifiedمقامات ، در این دوره خود را متعھد بھ انتقال و نھ پیچیده از مزرعھ بھ علت بھ او میدان است .  دبیر کل بعدی

در شرایط اقتصادی و مادی امپراتوری ، بھ طور فزاینده بر صادرات . sacrednessکھ از دست دادن در جاده حملھ آخرین 

از لحاظ معنوی امپراطوری اتحاد جماھیر . petrodollars بود ، انتخاب یک مدل رشد مبتنی بر کاالھای اولیھ متکی

 دیگر بیش از ھمھ و ھمھ ، اما ھنوز ھم dovleloشوروی یک دوره انحطاط شد در جبر مناسب نگھ داشتھ است کھ ھیچ 

در سال . تھ می شود ، عمومی ، عالوه بر ، اما در سطح محلی است کھ شناخprioriیادآور درست از چیزھایی کھ اولویت 

اما این پاییز بود سریع و آنی نیست و کامال نھایی .  ، بھ ھمراه ایدئولوژی اتحاد جماھیر شوروی فروپاشید و باید1991

.  بسیاری از او راsubdiskursyنیست ، با ما بمانید   

 جھانی آن ، کھ بھ طور جدی مخدوش  سال از دست رفتھ بھ علت ماھیت90نکتھ اصلی این است کھ در طول 

 خود را ادراک از اقتدار منفصل باقی مانده ، دولت subdiskursyباقی ماند . اجتماعی و اوضاع فرھنگی در روسیھ است

. برای تبدیل شدن بھ بیشتر یا کمتر تکامل یافتھ اجتماعی نھاد) در بھترین حالت بود موفق نمی شود(شکست خورده است 

مانده باید بھ کاراکتر کھ عمدتا ساکن می پوشند ، سعی مدرن بھ آن را دوباره زنده خود را در قلمرو امپراتوری عناصر باقی 

 priori از این فرآیند موفق ، اگر تنھا بھ تقلید آن ، کھ initiators ممکن است بسیار برای vseproniknoveniiسابق و 

تجربھ ، کھ تا کنون بھ نظر می " علمی" داده و سعی کنید در کشور دیگری شما نمی توانید قرار. نمی تواند موثر منجر شود
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نمونھ "آزمایش ، بازسازی را تحت رھبری لنین ، کھ " علمی"رسد کاھش می یابد بھ عنوان اقتدارگرا پلیس سوسیالیست 

naukoveriya fanaticsروسی بود بھ اجرا درآمد .  

در اواخر دوران اتحاد جماھیر شوروی را فراگرفتھ و بھ . رمی گردانداجازه دھید ما را بھ تاریخ معاصر ما را ب

دلیل فرسایش عمیق درونی ، اصل وارونگی ، طرز فکر حاکم در روسیھ ، و آن را کنترل کانال ھای طیف وسیعی 

smysloobrazovatelnyhدر اواخر دوران باید بھ تدریج .  ، و خود را در رابطھ با او را تجلیdevalued ،  از دست

در .  او در خدمت ایدئولوژی کمونیست1953-1917 از میانجی گری معنایی ، کھ در سال thoroughnessدادن عمق و 

 سال ھفتم از قرن بیستم در ذھن انسان از اصول اتحاد جماھیر شوروی از این ایدئولوژی است نھ تنھا از دست داده 60

اشراف قطع ! "/ تا اسب" ھیچ کس فریاد: "شود جدی گرفتھ شوند ضروری است ارزش است ، اما بھ تدریج متوقف می 

 ذخیره شده در Dzhugashvili. / زمستان است ، گرفتھ شده با توجھ بھ دوچرخھ. / Stenka نھ شما و نھ Pugach. / ریشھ

. "  فقط پول--در سر من . / تفنگ خاموش در قسمت جلو عرشھ کشتی. / قلع می توانید  

 در اکثر ies - 60در سال . ز داخل بھ چند دلیل بعدی و چند بعدی تخریب آثار تمدن لیبرال غربیباید بھ تدریج ا

جوان و تحصیل بخشی از جامعھ ، جدید اساطیر قدیمی ، کھ گفت کھ در آسمان است ، اما در آسمان نیست ، اما در طرف 

ناسی رشد قوی تر ، با وجود توضیح رسمی را در طول زمان ، اسطوره ش. دیگر پرده از آھن ، وجود دارد در غرب است

 ، slumsدر اینجا و در . از ایدئولوژی ھای امپریالیستی ، با وجود تصاویری کھ اتحاد جماھیر شوروی نشان داد تلویزیون

روی تبلیغ در اتحاد جماھیر شو. و اعتصاب ، و سطح باالیی از جرم و جنایت ، بیکاری ، عدم اعتماد بھ نفس در آینده است

depictingجامعھ شدن بیشتر و .  غرب مثل آسمان نیست ، بلکھ بھ عنوان تجسم زمینی دوزخ ، تقریبا دوازده از دایره بود

 جھنم وجود ندارد ، --اگر ادعاھای تبلیغاتی کھ . بیشتر عادت بھ ترجمھ تمام رنگی ایدئولوژیک نظرات مقامات دقیقا مخالف

 ، perestroikaدر طول سال .  جامعھ مصرف کننده--ھ تاج ساختھ شده است داستان  در بھشت ، جایی ک--لذا در آنجا 

، " ارزش ھای جھانشمول"، " فکر جدید: "اساطیر پایھ و اساس تمام نوآوری ھای ایدئولوژیک ذھنی آن زمان تبدیل شد 

. اقتصاد بازار است  

نفر از کسانی کھ رفتند بھ راھپیماییھا و امروز ، سربازان سابق جنبش دموکراتیک با اشتیاق از صدھا ھزار 

جمھوری از دست داده  : "Robespierreفراخوان کلمات . تظاھرات امروز برای رفتن صدھا و یا حتی ده ھا تن از آنھا را

اما چیزی کھ تغییر کرده است کھ در دوره ، بھ علت فوت ، مردم نقل مکان کرد و دور . است ، دزدان دریایی خواھیم چشید

ز نمایش عمومی از فعالیت ھای سیاسی ، او بھ انسان او را ، پیروزی ھای خصوصی و غم بود ، بازگشت و بھ کسب ا

بخش دیگری از این افراد را بھ سادگی فراھم نمی شد تا . درآمد جھان را بھ سفر ، زندگی برای خود و دوست خود را بزرگ

انتظار می رود از سقوط " منطق"در تطابق کامل با قوانین اساطیری آنھا . بھ جامعھ مدنی از نوع لیبرال را وارد کنید

ھنگامی کھ قادر بھ حل دشمن ، بالفاصلھ بھ . امپراطوری اتحاد جماھیر شوروی پیش بھ صورت خودکار بھشت می شوند

ک و بسیاری از  کھ توھم مشتر--" از طال را وارد کنید"بھشت آمده ، و شما می توانید با سری از دوستان در شھرستان 

بسنده بودن آن بھ سرعت مشخص شد کھ باغ نھ واقعا بود ، ولی بھ اندازه کافی وجود دارد رقابت . لیبرال فکر روشنفکران

 سپس در آن --دشوار است ، و نیست بھشت در غرب وجود دارد ، و آنچھ شده است ، و نھ بھ روسیھ نمی تواند وارد شود 

. ضد ابراز اتحاد جماھیر شوروی فروریخت و بھ طور کامل بھ علت وساطت/ روی شرایط را از اتحاد جماھیر شو  

 ساکن اعطا شده است ، اما مولفھ محوری خود ، یعنی ، ایده subdiskursovامروز ھمچنان وجود 

eschatologicalایدئولوژیک .  در نھایت فوت کرد ، کھ ما با صداقت بیشترین امیدواریمcliches --پایان  دستیابی بھ 

eschatological در زمان فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی کامال --) کمونیسم" (آینده روشن "-- از تاریخ devaluedشد  .
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اما طنز تاریخ مرگ باید دستھ جمعی مرد شوروی محروم شده است ، نھ تنھا کاربر اصلی متافیزیکی ، بلکھ در زندگی 

. ندروزمره از سیستم متعارف از ھماھنگی می ک  

در ذھن غالب عمومی این باور است کھ اتحاد جماھیر شوروی تحت حکومت کمونیستی می تواند سال بیشتر برای 

صدھا سال زنده بمانند ، مردم اتحاد جماھیر شوروی ساختھ شده برنامھ ای برای آینده ، مؤمن را از آن کامال پایدار و قابل 

من شنیده ام بھ : " اشاره A .Amalrik در پاسخ بھ ادعای مشھور 1975 نادژدا در سال Mandelstam. پیش بینی است

نمایندگی از ! ". زنده خواھد ماند آن را ھزار سال دیگر! تلخھ. 1984شما نوشت کھ رژیم نمی خواھد برای زنده ماندن تا 

 مرتبط با آن را مصونیت از نظم جھانی وابستھ بھ جغرافیای سیاسی و اجتماعی از امروز در خدمت سفارش زندگی و

آسان تر شد و چون زندگی او "با مناسب انسان شوروی . ھدایت آینده ، پر محتوا و اندود شده تا زنجیره ای مداوم است

ھمیشھ می داند چھ طور بھ تقدم ماده مربوط و برش کت خود را بھ آزادی خواھد شد و آیھ سفید بھ انتزاع ریاضی و مجسمھ 

با وجود نگرش انتقادی و نھ بھ ساختارھای . و رنگ سقف ، وجدان و خیال واھی طعم سسسازی انتزاعی ، بھ جنسیت 

، اتحاد جماھیر شوروی گسترده مردم ھنوز ھم از آنھا عصاره برخی از محتوای اثر مثبت ارائھ دھنده ) عقیدتی(رسمی 

 خاص rootednessود خود را ، بھ او بدرمان روانی و تقویت آن را در این دوره از زندگی روزمره ، بسیار از حقیقت وج

. وجودی  

بھ طور طبیعی ، بیش از زمان وجود دارد باید بھ طور روز افزونی مشروط بھ یاد داشتھ باشید کھ چگونھ در 

دوران اتحاد جماھیر شوروی در اواخر ، انواع قبال بھ حاشیھ رانده شده از جھان ، ھنری عمل ، فعالیت ھای اقتصادی بھ 

ھنوز ھم باقی مانده در خارج از سنت بزرگ دوران سبک بزرگ ، اغلب . دست آورد موقعیت دارای دو جنبھتدریج بھ 

قطره خارج از حوزه قانونی ، آنھا در عین حال بھانھ ای دریافت خواھید کرد ، بھ رسمیت شناختن درون خرده فرھنگ 

در ابتدا ، این دستیابی بھ موفقیت در جامعھ : " سبک رنگ ، بزرگ سنت دوران شوروی سابق erodedبھ تدریج . خاص

تکان دھنده محتوای جدید را در رفتار ، افکار ، و غیره رخ می دھد در یک محیط محدود ، در گروه ھای جداگانھ ای را کھ 

 اگر جامعھ سنتی را از طریق پافشاری جبر است و نھ با. در رابطھ با فرھنگ بھ عنوان یک ضد کل دریافت خواھید کرد

. تجربھ وضعیت انتقال قدرت ، رفتار گونھ افراد ھمچنان بھ عنوان منحرف مورد ارزیابی قرار گیرد  

حاشیھ ای ، فردگرا ، خارج از محدوده ھنجار ، بھ سبک نوآورانھ و نگرش زندگی در دوره ھای بعدی تاریخ انجام 

دوباره زنده روح سرمایھ داری  "-- referentیت می شود کھ توانایی ھای پنھان ، نشان داد توانایی برای رسیدن بھ وضع

، اما ) کھ در روسیھ نشده اند و احتماال نخواھد داشت(روسی در روسیھ است نھ از سر کار وابستھ بھ علم اخالق پروتستان 

. از آگاھی ھنری  

/ ر شوروی  ، بطور قابل توجھی تغییر کرده است و ترکیب اجتماعی اتحاد جماھیXX سال ھفتم از قرن 80بھ 

در روزھای پایانی امپراطوری . روسیھ در جامعھ افزایش یافتھ است تعدادی از روشنفکران و شھروندان در نسل دوم و سوم

 ، فرھنگ شھری در مقیاس گسترده می تواند در شھرستانھا با دانشگاه soootvetstvennoشوروی و جامعھ شھری ، 

این واقعیت تا حد زیادی تسریع .  مسکو و لنینگراد توسعھ دھد--مپریالیستی میلیونی است ، اما عمدتا در مراکز بزرگ ا

فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی ، از ایدئولوژی ، نظام و روشھای مدیریت در بیشتر بدوی و کمتر تحصیل کرده محیط 

وی تبدیل شد و در ادامھ با طنز از تاریخ ، بھ عنوان تنھا گسترده مردم اتحاد جماھیر شور. زیست اجتماعی محاسبھ شد

 اتحاد جماھیر شوروی بھ --تحصیل متنوع توسعھ در اسرع وقت آپارتمان او جدا کردم ، کتابخانھ ھا و رادیوھای خصوصی 

. نیازھای حیاتی خود را متوقف کرده بود  

است ساخت یافتھ  این زمان فروپاشی قدیمی و تولد نظم نوین ، کھ نشده --از بین رفتن تمدن اتحاد جماھیر شوروی 

در بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی ، تنش میان قابلیت ھای انطباقی از نھادی ، . ، برای بھ دست آوردن وضعیت ھنجار
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 از انفجار ، قدرت خالق از ھرج و مرج ، تولید معانی جدید ، socioculturalارزش سیستم ھای نظارتی و دینامیک 

کاھش ارزش " مترقی اجتماعی با آن روبرو است ، anomieیند مدرنیزاسیون جامعھ با شتاب در فرا. ارزش ھا و رفتارھا

. از ھنجارھای اجتماعی و شرایط محاکمات ، معرفی فرد جدید گروه و اھداف و الزامات  

 غریب و عجیب بود پر از امکانات interminglingمتعارف از دست داده ماھیت اجتماعی و فضای فرھنگی با 

اجتماعی ، بانکدار " بر روی یک کارآفرین"بھ عنوان مثال (یالی ، پول آسان ، ناپایدار ، مایع نقش ھای اجتماعی واقعی و خ

احساس عدم . پرسش از نقش ادعایی کفایت از بازیگر در بازی در ھزینھ ھای زندگی بیشتری بھ تصمیم گرفتھ شد). ، دالل

 marginalityتبدیل شده است طعم " فردا"، " امروز"دی برای زندگی  اشتیاق زیاengenderedواقعیت ، بی ثباتی زندگی 

بود انشعاب از ارزش این سیستم اصولی ، ). وجود دارد" تنھا لحظھ ای بین گذشتھ و آینده ، آن است او بھ نام زندگی( "

 از اتحاد deconstructionفرآیندھای . وقتی کھ ھیچ یک از عناصر آن را نمی توان ادعا اصولی جھانشمول وجود دارد

جماھیر شوروی فضای سازمانی ، انتقال قدرت بھ نھادھای جدید ، ھنجارھا ، ارزش ھا و زندگی عملی این است کھ بسیار 

" فرض کنیم شخصیت"پرخاشگری اتمی ، " در جامعھای کھ نھادھای سقوط ، بالفاصلھ خود را اعالم کرد: "دردناک است 

. ""مبارزه از ھمھ در برابر ھمھ   

با توجھ بھ جامعھ یکپارچھ برای قرنھا و روسیھ داد و بعد از آن تجربھ انسان متعلق بھ اتحاد جماھیر شوروی از 

 عوامل اجتماعی و فرھنگی ، ناشی از شوک از بیگانگی disintegratingمرگ باید تبدیل بھ جدی . کل اجتماعی است

این وضعیت طبیعی در پروسھ قشر بندی داخلی و تکھ تکھ شدن . وجودی ، کھ در روسیھ در زمان طوالنی قرارداده اند

بخشی از ھموطنان ما در . جامعھ از آن است کھ اغلب بھ عنوان چیزی منفی تصور ، باعث ھرج و مرج بیشتر و تخریب

 جدید ایدئولوژیک ، نوع chimeras/ حال تالش برای دوباره رسیدن بھ وحدت از دست رفتھ توسط جذاب بھ قدیمی 

"simulacra " باید ، اما این تنھا در آخرین اقدام خودrearguard .  

.  شدsociocultural مدت زمان پیروزی انقالب ، شتاب زمان رادیکال پویایی تاریخی و 1993 -- 1990دوره 

م نقش دولت دیگر قادر بھ انجا. شده اند وجود دارد نوبت کاری عمده ای در سیستم ارزش ھنجاری از جامعھ روسیھ است

از جملھ دالیل اصلی برای تغییر مکان ، ناامیدی گسترده در پدرگرایی امکانات دولتی  : "paternalisticھای سنتی خود را 

". ، یک حس ناسازگاری و تناقض رخ داده بود بھ علت  

اجازه "... / وت"صحبت در / و ما ، او را در راه رفتن با پا ، . / ریختن در قلب گل ھا/ آزادی می آید برھنھ ، "

maidens بین آھنگ ھا از /  خواھد شد در پنجره میخوانند ، ھواhikes ، باستان  /O مردم حاکمیت /  خورشید وفادار"-- 

.  انقالب اکتبر-- در روسیھ زندگی می کردند شرایط آزادی ، ھرج و مرج تبدیل می شود ، در فاصلھ فوریھ XXدر قرن 

د بھ مدت بیش از ده سال ، با وجود رنسانس بدوی در سال ھای اخیر ، اجتماعی دوم آمدن آزادی بھ طول انجامی

normativityدولت ھیچ گونھ ادعای در اختیار داشتن و انحصار دانش نظارتی در مورد جھان و 90در سال .  فرھنگی 

 تحقق ، است کھ -فھ ای انسان بھ تنھایی با خود رھا شده بود ، نگرانی ھای خصوصی خود ، چرخھ سن ، خود حر. انسان

انحراف از ترس زندگی . existentialityدر ذات ، نوع مانع ناپدید جدا ، دفاع در برابر انحراف از واقعیت از زندگی 

سریع شد مھاجرت و زندگی در اتحاد جماھیر شوروی ، عضویت در حزب کمونیست و جنبش ناراضی ، خواندن ، گروه 

 ، در یک inactivatedفعال و .  سری توانید ادامھ دھید برای مدت طوالنی-- samizdatسھ گانھ ھنر لئونید برژنف و 

وضعیت داده شده موضوع کامال خصوصی است ، بھ عنوان یک عمل است کھ ھیچ دولتی و خصوصی ، اھمیت اجتماعی 

ی فراوانی ، بھ تقلید از چگونھ فرصت ھای زیادی برای فرار از خود ، جمعی ھمدردی و شفقت ، دامنھ و ژانرھا. درک شده

. درام ، بھ تصویب عملکرد اجتماعی چھ است  
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با ناپدید شدن اتحاد جماھیر شوروی نظم ، برای بیش از ھفتاد سال بیان شده با توجھ بھ دولت بود بھ اندازه کافی 

 از deconstructionروسیھ وارد منطقھ محدود از آزادی ، کھ در آن . مشکل برای حفظ فرم ھای اساسی در نظم عمومی

 فرھنگی radicalizedکنترل خارجی بیش از شخصیت است فقط منبع تا حدودی با افزایش داخلی خود را کنترل ، اجتماعی 

 ، کاھش ظرفیت سازه ھای دولت ، بھ ھمراه ضعف جامعھ مدنی در حال normativityھرج و مرج ، تضعیف کلی از 

 بی نظم است ، impulses با چند ، permeatedین کشور در این دوره بود اجتماعی و فضای فرھنگی در ا. ظھور جبران

اما آن را در دوره انتقالی در فرھنگ و جامعھ است ، بھ نام درجھ حداکثر آزادی را برای نوآوری ، رقابت انتخاب ، مبارزه 

در سال نوآوری بیشتر . برای آینده ، ھمراه با امکان انتقال بعضی از عناصر خالقانھ در ماھیت قراردادی است

stereotyping است ، کھ ترکیب این عنصر از تداوم و با توجھ بھ اجتماعی و سنت ھای فرھنگی با عملکرد کاربردی در 

. socioculturalمرحلھ جدیدی از پویایی تاریخی و   

تماعی ،  اجanomieدر بعضی از پست رفیق ما ، تحوالت شوروی حیرت ، روند بھ طور گسترده ای گسترش 

در بخشی از جامعھ ، بھ عنوان بازنده در نتیجھ . اگر چھ آن را بھ گونھ ای است توسعھ خواھد بود در ابتدا انتظار می رود

تغییر در آخرین دوره ، از انباشتھ شدن ھدایت انرژی ھای منفی قابل توجھی در برابر اتحاد جماھیر شوروی بعد از 

توسعھ کھ مخرب از بین میبرد مشروع در چارچوب اجتماعی و ملی ، سنت ھای اصالحات ، تصور بھ عنوان شکلی از 

. فرھنگی از ارزش نظام ھنجاری جامعھ روسیھ است  

ھمیشھ از تحوالت . آن را کھ بیشتر مشھود بود ، چند کلمھ در مورد پیشینھ فکری مشترک: در حال حاضر ، گفت 

 از فرھنگ اروپایی و derivingیھ ایجاد یک قدرت حکومت ،  جدید در روسEuropeanizedمدرن پیتر من ، جامعھ 

انجمن انتخابی منشاء ارزش . آموزش و پرورش در جامعھ تنھا آنچھ کھ می تواند از آن برای اھداف خود خدمت می کنند

 شدیدا در ذھن یاد بگیرند یاد گرفتھ مقدار"... ھای اروپایی ، است کھ برای قدرت خود را ، گرفتھ شده است ، و بنابراین 

این بند ناف وصل جامعھ تحصیل کرده روسیھ را با قدرت ھای امپریالیستی ، تضعیف تنھا . مردم را با قدرت نشان میدھد

 تخریب بخشی ، بلکھ 1917در نیمھ دوم قرن نوزدھم است ، اما قبل از روشنفکران انقالبی پس از انقالب بلشویکی سال 

روشنفکران جدید شوروی ، منشاء اجتماعی از دھقانان و کارگران ، معلوم شد کھ شدیدا بھ بسیاری از . بخشی در تبعید بود

برای او ، اتحاد جماھیر شوروی ھیچ زندان دیگر و مردم از موفقیت دولت برای اولین بار در . این قدرت امپریالیستی گره

.  موفقیت آن است--جھان از کارگران و دھقانان   

بود بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی از تاریخ ما ، دقیقا زمانی کھ اکثر روشنفکران چگونھ قوی این سنبلھ 

mourned نشان داده شده است بھ طور فزاینده 90 اتحاد جماھیر شوروی از اواسط drifting - ies بھ سمت پھلو و سمت 

و در .  دولت ھای امپریالیستیمعلوم شده است کھ روشنفکران شوروی تمام عمر کار برای. چپ طیف سیاسی ما است

ھر فرد موظف است بھ منظور "زمانی کھ این دولت است ، و نھ پشیمانی از آن معلوم شد کھ شرایط جدیدی را برای کشور 

اگر کسی ، بھ دالیلی قادر بھ ). طرح(بھبود توانایی خود را برای استخدام می شود و توسعھ نمونھ کار خود را از پروژه 

 ، او بھ سرعت بھ حاشیھ رانده شده و محروم از روابط اجتماعی ، حرکت در یک قشر خاص ، را کاھش می انجام اینکار

ھنگامی کھ دولت ھای امپریالیستی اتحاد جماھیر شوروی وجود داشت . دھد کھ توانایی درک از طرح ھای جدید و پروژه ھا

ده منبع وجود مادی ، بلکھ از دست رفتھ احساس خود بھ ، و سپس بعد از روشنفکران شوروی آغاز شد نھ تنھا بھ تضمین ش

. ارزش ، متعلق بھ پروژه ھای ساختمانی بزرگ و دیگر دست آوردھای دوران  

 ترک ، تابلوھای نقاشی از بخش ساخت kurilokمعلوم شده است کھ بھ کسب درآمد ، شما باید موسسات تحقیقاتی 

. نمی باشد. ین محصوالت و مواد ، کھ آن را برای خرید پیشنھاد موافقت کردندو ساز ، ما باید عمومی تنھا روشنفکری بھ چن

برای :  بھتر از فریاد بھ دولت melteshniاین درام برای روشنفکران روسیھ ، آیا شما نمی خواھید این ھمھ کثافت و 
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راغت ما را از اجبار بھ تحصیل سفارش دادن یک ایدئولوژی جدید ، ایده ھای ملی ، نوعی از نظم ، فقط بھ من فراغت ، ف

 --و غیره . درآمد ، بھ ما خوب ، ما نمی خواھد بدی در مورد بحث شما را در آشپزخانھ ، و حتی بیشتر را در رسانھ ھا

 و محبت ، یک تکھ نان بدھید prigolubitیا نئو قدرت امپریالیستی است کھ بھ تنھایی می تواند / طوالنی حزب کمونیست و 

نظم "" ، " نظم"قدیم / بعد از گرسنگی روشنفکران شوروی برای جدید . نیمی از حس خود ارزش زندگی می کنندو بھ حال 

دست سفت و محکم ، گردن " سخت"بر این اساس ، این ترتیب ممکن است تنھا ". در ھر قیمتی ترکیب " اغلب با عبارت"

 و شما می توانید آنچھ آنھا می خواھند ، و --رای پرسیدن اما در صورتی کھ این واقعا چیزی ب. کش رھبر ارمغان می آورد

. در حال حاضر بھ نظر می رسد را دریافت  

نھ تنھا بخشی از روشنفکران ، بلکھ بخشی وسیع تری از روسیھ دوگانگی جامعھ باثبات وجود داشتھ است ، 

.  و امنیت ، بھ عنوان درک نظم اقتدارگراپیشنھاد انتخاب بین آزادی است کھ می تواند بھ ھرج و مرج کاھش یافتھ است ،

. پاسخ ھمواره و در ھمھ جا است نتیجھ اجتناب ناپذیر ظاھر در مرحلھ ای از عناصر افراطی قانون کلی تاریخی است"

عکس العمل چیست و چگونھ کار می کند؟ آیا آن را بازیابی فقط از آنچھ مورد نیاز است ، بر اساس : سوال این است 

الم و در حد متوسط در جامعھ ، و یا او ، بھ نوبھ خود ، بھ جریان ھای افراطی و در نتیجھ افزایش می دھد بھ نیروھای س

.  سورگوم--تاکید اضافھ شده (تغییرات جدید می باشد؟   

 بسیاری از کشور و در خارج از آن بھ نظر می رسید کھ در اینجا کمی بیشتر ، و روسیھ تبدیل ies - 90در اوایل 

این بود کھ جامعھ مدنی و آماده بود برای دفاع از دولت ، شاید برای اولین بار در . اھد شد بھ یک دولت لیبرال اروپاییخو

 ، 1993 ، پس از آن در ماه اکتبر سال 1991بود کھ در ماه اوت سال . زندگی خود احساس قبل از تعھدات داخلی اش

آماده بودند برای دفاع از کاخ کرملین ، روسیھ بھ دفاع از قدرت خود ھنگامی کھ آمد بھ شھروندان مسکو و شورای شھر 

 تا پایان دوره اول 1991این احساس شگفت انگیز است کھ قدرت خود را ، چندان دوام نیافت ، در مورد از مرداد سال . بود

 Priştinaوسی شات در سپس بھ برنامھ ھا در یوگسالوی سابق ، سربازان چترباز ر.. Nریاست جمھوری بوریس یلتسین 

.  وجود داردA .Kozyrevمراقبت از وزیر امور خارجھ   

 ، نقاشی در تن ھای امپریالیستی ، شکاف باریک بین کسانی کھ معتقد flirtedمقامات روسی مجددا با امپریالیسم 

 کامال نمی تواند ببخشد ، اما قدرت صحبت کردن زبان ما ،.  درآوردabyssبودند کھ قدرت و قدرت آن بھ تدریج خود را بھ 

دولتی کھ نمیخواھد بھ صحبت کردن بھ جامعھ را در حالت گفتگو ، ترجیح می . 1998اما سعی کنید بفھمید حتی در ماه اوت 

رسانھ ھا و راه اندازی " تمیز" امپریالیسم روسی ، poluezopovom رتبھدھی نشده است monologuesدھند کھ در زبان 

 ، قدم زدن در زمین در سھ پایھ مبارزه خود را بھ Martiansا بھ جامعھ مدنی بیگانھ و ھمچنین قدرت  است ت--خزنده ملی 

. ، بھ زبان ھای مختلف ، ارزش ھا متفاوت است ، نگرش متفاوت بھ انسان" مریخ تھاجم'تصویر کشیده در رمان ولز جیوه 

،  nepugannoeآزادی نسل : بق دلیل ، نیروھای مخالف دو و امروز ، در مرحلھ ای از تاریخ در روسیھ باقی مانده ، بر ط

socialized قدرت-- بیش از مجری خود را کشیده -- آزاد نامھ ، و روح از امپراطوری مرده 90 در سال  .  

و در اینجا توھمی در مورد حضور در صفوف کامال بلند و باریک خود را از حقوق مشروط در ساخت شیشھ و 

ھر گونھ سیستم با مشخصات . اشتھ باشند ، عالوه بر داشتن یک عقل خوب و استاندارد حرفھ ای استکراوات شیک را ند

داخلی خود سازمان ، بھ کوشش برای رسیدن بھ یکنواختی آن در نھایت قطع شدن از خود بیگانھ تمام ، بھ یاد داشتھ باشید ، 

 آج اخیر خود ، نوازنده ویولن ، کھ تا انس Tukhachevskyبا بعضی از لذت مخلص پس از دستگیری ھمکاران خود را 

 ، سپس ھمھ چیز را کھ ممکن است ھزینھ ، و با accordionق ، می داند کھ اگر حتی بود . گرفتھ بود ، فرمانده ارتش سرخ

ود و اشاره بھ این نمایندگان در حیوانات ، سطوح فیزیولوژیکی از احساس ، کھ خ. Tukhachevskyآن ، ، منگنز و کلی 

بیگانھ است ، و ھیچ پناه ، ھیچ فرار و یا محو کردن شما می توانید بھ زبان روسی قرار داده است ، بھ عنوان سفارشی در 
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 --" شدید کشاورزی" پنج اشتباه در کلمات --دوره اتحاد جماھیر شوروی در الیھھای باالتر از قدرت شد ، آیا سھ یا چھار 

. آیا کمک نیست  

" بایت بھ دنبال"توسط ""  نظام ، کھ بسیار دشوار است بھ عقب بھ زمانی کھ آنھا می گویند است منطق درونی

، بنابراین شما میتوانید " کمی باردار"نمی شود .  در ھمھ جا ادامھ دھد ، و بھ ھمین ترتیب تا پایان حروف الفبا--وجود دارد 

منطق نظام فئودالی امپراطوری نیاز بھ قیام عیسی از . ساخت ذخیره کند" مدیریت"بھ اصول دموکراسی ، خود را در آن 

در چنین گذراندن . مردگان مناسب و انتقال فاز از تمام بحث و گفتگو با جامعھ بھ زبان خدمات ویژه و نیروھای ویژه ارتش

 و بزرگساالن با قدرت بھ جامعھ عمدا بھ دلیل غیر نظامی قادر بھ یادگیری و تدریس و درمان کودکان" گفتگو"یک زبان 

برای ساخت خانھ ھا ، اداره کسب و کار ، نوشتن کتاب و مقالھ از دست بدھد ، اما واضح است تا بھ مطالعھ ندارند و نمی 

در چنین زمینھ می باشد منجر بھ "" برای جامعھ ، گفتگو .  دسامبرspetsnazمقاومت در برابر "توانند حداقل بھ سپس 

 بھ معنی از جان گذشتھ ، اجازه زوارتنوتس فرودگاه بھ یاد داشتھ باشید ، ما را در ارمنستان مرگ ، بھ عنوان آخرین چاره ،

برای دولت این نوع . از دولت و جامعھ با میخائیل گورباچف" گفتگو"، ویلنیوس مرکز تلویزیون و بسیاری از نقاط دیگر از 

روی خود را ، اما چگونھ پایدار خواھد شد کھ در نتیجھ یک گفتگو می توانند کامال قابل قبول بھ نظر می رسد ، در کنار نی

.  سوال حداقل باز کنید--سری از بحث ھای موفق این نوع از ساختار سیاسی ایجاد می شود   

) دوره استالین(اتحاد شوروی امپراتوری کالسیک . اما بازگشت بھ گذشتھ نھ چندان دور اتحاد جماھیر شوروی

در این مفھوم ، .  توسعھ داده شد ، بھ تدریج دستیابی بھ اشکال پیشرفتھ ترkvazifeodalizm/ م کشوری کھ در آن فئودالیس

CPSU طالیھ واقعی از جامعھ شوروی بود ، بھ عنوان گنجانده باالترین شکل خود را فئودالی  /kvazifeodalnoy خود 

دوباره " CPSU "perekovyvalaگی ، تالش در جھت ایجاد و حفظ کنترل بر ھمھ حوزه ھای زند. سازمان ھا است

/  حقوق سرمایھ داری روسیھ ، نوشتن آن را در سلسلھ مراتب فئودالی -تحصیل آن را از قبل بھ ارث برده 

kvazifeodalnogoبر اساس آن جامعھ است  .CPSU است دارای اعتبار اعضای آن و ساختار ، و سپس بھ تمام روابط 

ھمھ بیشتر توسعھ یافتھ و . ر در اروپا در قرون وسطی وجود داشتھ است پخش شده استجامعھ و موسساتی کھ در حال حاض

چند سیستم از بیعت ، فرم کدھای درونی رفتار و اخالق سازمانی ، حق تولد شد ، تکامل اشکال اجاره فئودالی ، تکامل بھ 

 1953ایند کاھش مترقی بود از سال صفحھ اصلی مشابھ در این فر. صورت ھماھنگ از خاندان و اموال دولت ، و غیره

. نسبت بھ دولت برده داری ، پس از قرن ھا ایستاده است کھ برای دولت ھای امپریالیستی  

 از قرن گذشتھ ، بھ ویژه ، اصالح طلبان 90مؤسسھ سامی فئودالی ، کھ اغلب نیز جان سالم بھ در بخش انتقال 

 ، تغییر نام آن موسسھ برای ضبط و نگھداری propiska تصمیم بھ لغو لیبرال ، کھ شد در یک زمان ، مقامات واقعا نمی

اگر ما در نظر موسسھ از ثبت نام بھ عنوان یک غیر رجعت تابعی بھ دوران شوروی سابق . عمال ھمان سطح از محدودیت 

 از فرم ھای اصلی و اما این موسسھ یکی. ، آن را نھ تنھا رسمی بلکھ اساسی لغو شود ترجیح می دھند کھ ماده از زمان

. کنترل جمعیت توسط مسئولین ، این کمک می کند تا برای حفظ نظم فئودالی  

.  تنبیھی با استفاده از قدرت در دوران اتحاد جماھیر شوروی از تاریخ ما استpropiskaفعال ترین راه ممکن 

 ، مدت کوتاھی پس از محاکمھ 1968وریل  بودند ، و در ماه آ- کیلومتر 101 در Muscovitesبخشی از این تمرین اخراج 

Ginzburg - Galanskov  ،CPSU کمیتھ مرکزی بھ پیشنھاد تغییرات در قانون اجازه اقامت برای اجازه بھ شوراھای 

بدون اعمال مجازات ھای اداری را بھ لغو ثبت نام از افراد درگیر ضد اجتماعی ، فعالیت ھا ، اجازه می دھد "... شھرستان 

حذف از ...  مقاماتprovocatively تحریک ضد اجتماعی بھ فعالیتھای سیاسی عناصر مضر ، نسبت بھ رفتار تھمت ،

.  ساعت از لحظھ ای از تصمیم برای لغو ثبت نام24افراد در این آیین نامھ ساختھ شده اشاره خواھد شد ظرف مدت   
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از نظر مجمع . لی از خدمت نظامی جھانییکی دیگر از بسیار مھم است ، تداوم این روز بھ حفظ نھاد فئودا

رقابت با نیروھای مسلح . تشخیص مصلحت نظامی ، حفاظت از این موسسھ ، اما نھ تنھا غیر ضروری و مضر ھستند

این واقعیت کھ در اختیار داشتن روش ھای . بسیار حرفھ ای تجدد از کشورھای توسعھ یافتھ چنین ارتش بسیار دشوار است

جنگ و استفاده از سالح ھای حرفھ ای از سیستم ھای پیچیده نیاز بھ حرفھ ای نیست کمتر از کار در باالی مدرن از خود در 

فرآیند ھای آموزشی با کیفیت از کارشناسان نظامی تنھا باید بھ بازه زمانی قانونی از خدمت . صنایع فناوری غیر نظامی

یم گیری در دستیابی بھ اھداف کامال نظامی بھ شدت محیطی ، بدیھی است کھ در این صورت ، تصم. نظام زیر پا بگذارند

از حقوق " اصالحات"حس اصلی خدمت وظیفھ ھمگانی برای حفظ جامعھ توده ای از جمعیت را از مرد کشور است ، 

dogosudarstvennogoطبیعی است  .  

کرده و اجتماعی موفق حساب سرباز وظیفھ در ارتش ، و در حالی کھ بر اساس قرارداد ، بیشتر بھ کمتر تحصیل 

سطح درآمد . کاربری ، افراد جوان ، بھ نمایندگی اندکی بھ کشور جدید بخش اقتصاد بازار از جمعیت تطبیق داده شده

در دنیا "خانواده ، سالمت جسمی و روانی سربازان وظیفھ برای خدمت نظام ، قابل توجھی پایین تر از ھمساالن خود کھ 

برخی از آنھا قادر بھ خواندن و نوشتن ، حتی نمی باید آموزش اولیھ ، و ارتش در زندگی آنھا ." قی ماندغیر نظامی بھ نام با

با این حال ، برخی از استخدام را از طریق سیستم خود ". بسیار نزدیک" اولین مؤسسھ دولتی است کھ آنھا را بھ صورت --

 ھرچھ بیشتر الیھ ھای اجتماعی و دارای پتانسیل بسیار زیادی بومی ھای موفقیت. را بھ زندان ایالتی در معرض شده است

. در حقوقی یا نھ کامال قانونی فرار از خدمت سربازی  

را در سلسلھ مراتب فئودالی ، جایی کھ " حقھ بازی"ارتش امروز احتماال نھاد اجتماعی اصلی ، ساختھ شده شخص 

 عبارات monstrouslyشکل اجتماعی بھ بار می آید ارتش . رئیساول ، تابع ، سپس : او ایجاد حاالت رفتاری دو پایھ 

" بازی"اغراق آمیز ، از جملھ ایجاد توازن میان حقوق بین مرگ و زندگی ، روش ھای بی رحمانھ از تطبیق با قوانین 

ماھیر  شروع روند طوالنی باید از کاھش ارزش ، و با آن فرسایش تمدن اتحاد جXX قرن ies - 60وقتی کھ . سیستم

. شوروی ، ارتش آغاز شده است با ھر یک از دھھ ھای بعدی بھ طور فزاینده از سخت و تقریبا غیر قابل تحمل  

 از 50حتی در سال . را در نظامی می تواند بھ کاھش ارزش ناشی از روند پیش بینی کرد" بازی"با تغییر قوانین 

عالوه بر این ، این پدیده است بھ دست آوردن نیروی بیشتر و . تقرن گذشتھ ، ھیچ چیز مانند قلدری در ارتش تقریبا نداش

 شروع از بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی تاریخی ما را در --بیشتر و بھ حوزه ھای پایان اتحاد جماھیر شوروی رشد 

 آموزنده ، ھدف این موسسات اجتماعی و.  حداکثر ھمگرایی-- ارتش و زندان --شکل کامال جنایی ، دو نھاد اجتماعی 

بھ .  ترین الیھ ھای اجتماعیsocialized  ،dogosudarstvennyhانطباق ، چرا کھ آنھا ھر دو در خدمت جامعھ از حداقل 

این ترتیب ، حاشیھ مطلق ضد عناصر اجتماعی کھ بھ عنوان نماد اتحاد جماھیر شوروی را رد ، و اقتدار بھ طور کلی ، 

VK Kozlov سال از قرن 60 -- 50'کنندگان در ضد سخنرانی ھای شوروی  در تعدادی از شرکت XX اگر در :"  گفت

 با ھمان شور آنھا را --، ایدئولوژی در درجھ اول در برابر دولت " ایدئولوژی"خود گریھ می کند ، و اظھارات وجود دارد 

. " رد کرده و اصول و ویژگی ھای ھر دولت است  

 مبتنی بر فئودالیسم ، در ایالت امپراتوری شخصیت تاریخی از تمدن غرب ، این وضعیت باالی این شکل از جامعھ

نقش اصلی را در فرایند . این اشکال اجتماعی بسیار کم اھمیت تر و خارج را در راه ھای انسانی خیلی بیشتر انجام می شود

ی از صدھا ھزار نفر از اجتماعی کردن نظام آموزش و پرورش است ، تا بھ دوره ھای آموزشی با ھزینھ ھای عموم

منتقدان ھنر ، بدیھی است کھ می تواند در تخصص استفاده نمی شود ، اما حضور آنھا در جامعھ بھ شدت با کیفیت می آفریند 

توجھ داشتھ باشید در ھنگام استخدام : برگشتن دوباره بھ این واقعیت از زندگی مان ، ما باید یک نکتھ بسیار مھم . انسان است
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 ، جراحت ، و غیره ، جان بھ یاد می آورد hazingساالنھ از مردان جوان ، کھ برخی از آنھا بھ عنوان یک نتیجھ اجباری 

. ھر دو مؤسسھ از فداکاری کھنھ بشر ، و عوارض فئودالی ، کھ جامعھ می پردازد مقامات  

قاب .  تخلیھ منبع آن استمعنی نیست ، اما بھ معنای" فئودالی در ھمھ جبھھ" آیا سقوط نظم CPSUسقوط قدرت 

سازه سازمان فئودالی در نیمھ پنھان حفظ شده و جایگزین فرم ھای پنھان بود ، تخریب جزئی خود را با جامعھ بھ عنوان 

 -- crack 1917ظھور ھرج و مرج دیده می شد ، ھرچند کھ ھرج و مرج حال حاضر ، قابل مقایسھ با تمدن در سال 

روشنفکران ، شوکھ شد اول از ھمھ ، این واقعیت است کھ بازیگر اصلی فیلم از . وسیھ نداشت سال در ر1921یدالیمخیرات 

یک روشنفکر لیبرال کھ ممکن است کھ در اواخر دوران انتظار تبدیل شده است نبود ، و تنھا اتحاد " مرگ باید"درام بھ نام 

.  خانھ بدوش ، اجنبی--" خانھ بدوش"جماھیر شوروی   

 ، این خیلی زیبا از نوع اجتماعی احساس می خواھم یک استاد واقعی زندگی نمی XX از قرن ies - 90در اوایل 

 دولت از جامعھ در دوران جنگ داخلی در روسیھ ، جایی کھ ما می A .Izgoyevsمناسب است شاید بھ خاطر شرح . باشد

ھرگز در جامعھ روابط اجتماعی بودند نھ : "خچھ ما بینیم اتفاقی قابل توجھ با بعد از دوره اتحاد جماھیر شوروی از ما تاری

 است شعار اساسی از --انسان بھ انسان گرگ . چندان ضعیف ، پس خراب بوده ، ھمانند دوران رسمی پادشاھی سوسیالیسم

سط نظم تمایل برای کافر بھ عنوان ھرج و مرج خواھد شد کھ با ھیچ قانون نمی دار ، تا زمانی کھ تو". آن روزھای ھولناک 

با این حال ، بدترین سناریو ، از جملھ جنگ ھای داخلی ، از فروپاشی خشونت .  بیرونspilledفئودالی دار باید در نھایت 

برای سال " خانھ بدوش"ھیچ کس بھ طور جدی دار .  برگزار شد نیست--آمیز روسیھ ، در مقیاس بزرگ باندھای شورش 

او قادر : کھ بھ عنوان بھ نھ را نابود بنیادی دارد وجود تمدن " متمدن" اندازه کافی از قدرت اتحاد جماھیر شوروی بھ حال بھ

". در مفاھیم"بھ زندگی   

 macrostructureفرم کارآمد ترین و قابل رویت خود اجتماعی سازمان اساسا فئودالی باقی مانده است ، روشن 

ما ھنوز ھم برای رسیدگی بھ امروز با نھادھای .  محلی استاز جامعھ بزرگ امپریالیستی بھ گرد شدن ساختارھای قبیلھ ای

قدیمی و ناکارآمد امپریالیستی ، و ھمچنین ساختار اصلی حمایت از نظم اجتماعی در خدمت محلی جنایی وابستھ بھ امور 

است آن است کھ ویژگیھای جدید در بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی از زندگی ما در این حقیقت نھفتھ . clans -اداری 

. این خود سازماندھی ساختارھای مجبور بھ پر کردن شکاف شکل گرفتھ توسط سقوط امپراطوری اتحاد جماھیر شوروی

" مفھوم"جامعھ ما از دیرباز عادت بھ در قواعد غیر رسمی از سلوک در زبان مدرن روسی تعیین شده را بھ عنوان یک 

.  ھرج و مرج طلبkvazifeodalizmaتن این طبیعی ، نیمھ زندگی می کنند ، بی ھیچ تردیدی بھ پذیرف  

 ies - 90 ، ما در نظر گرفتھ شود 80با این حال ، علیرغم این واقعیت است کھ نمی رود ھمھ چیز را بھ عنوان از 

 فرو در طی این مدت کشور است بھ معنای واقعی کلمھ. از قرن گذشتھ بھ عنوان دوره مدرنیزاسیون لیبرال دیده می شود

جریان لیبرال در نوآوری محتوای اصلی آن ، تقریبا برای اولین بار در تاریخ ما برداشتھ شده اند کھ تقریبا تمام محدودیت 

 Inokulturnyeنوآوری ھای . ھای سانسور در اشاعھ اطالعات ، بھ جز ، البتھ ، بخشی از آن مربوط بھ مسائل نظامی

ملی و فرھنگی و سنت ، تقریبا برای اولین بار در این منطقھ حساس رقابت شد توسط آزادانھ با بازی در عناصر اجتماعی و 

. انتخاب طبیعی حل ، انتخاب درجھ بھره وری و رقابت  

در واقعیت زندگی روزانھ ما مقدار زیادی تغییر کرده است ، اما جامعھ شناسان ، دانشمندان سیاسی و اقتصاددانان 

.  روسیھ قانونی را با اقتصاد بازار و ویژگی ھای الزم یک جامعھ لیبرال زودرس استھستند تا حدودی در اعالم دولت

 در ادامھ الدن مناسب ، نمی تواند دیدار با ده یا پانزده سال ، بھ یاد داشتھ باشید کھ deconstructionگذار از این بزرگا ، 

ماھیر شوروی دوره ، و بنابراین موفق بھ وفق دادن پست اتحاد ج. در اروپا غربی برای این انتقال قدرت در زمان قرن ھا
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خود بسیار زیاد است ، تا زمانی کھ ما موفق بھ جلوگیری از بدترین سناریوھای ممکن برای آینده مان و این ھمھ تا حد 

. زیادی بھ مرحلھ نوسازی از دوران اتحاد جماھیر شوروی بوده است  

دھھ نود دورانی کھ نرخ کاال توسط صادر : "ت گفتمان ما در واقع توجھ داشتھ باشید ما در قسمت بسیار مھم اس

دور از میکروفون خود را بھ . در بخش جدیدی از نخبگان وجود دارد. کنندگان و وارد کنندگان کاالھای مصرفی امال بود

ت تجاری از اتحاد با اھداف و منافع او است نھ از سر انگیزه ایدئولوژیک ، نھ ، بھ ترویج رایگان داخلی و خارجی سیاس

بھ ھمان . او روشن و دور از پاسیفیسم از ارتش و صنایع نظامی.  بھ عنوان یک شریک تجاری استراتژیک است--غرب 

این صفحھ تا بھ بخش قابل توجھی ھای . شکل بھ طور طبیعی ، او تشنھ نیست ، و خلقت خود را از صنعت مدنی است

 سیستم -ھای جدید ، ھنجارھا ، ارزش ھا ساخت ، نھادھا را در چارچوب اجتماعی ما نوآورانھ ، ارائھ شده توسط فن آوری 

. فرھنگی  

شماره در یک فرم یا دیگر ریشھ گرفتھ ، و یا بھ سادگی گرفتھ شده توجھ کنید پس از نوآوری مھم این بود کھ آن را 

و یا (ند ، بھ تجزیھ و تحلیل توانایی آن اجازه می دھد تا در مورد شکل گیری نظام ھای لیبرال جایگزین صحبت می کن

 -تحت شرایط مطلوب و در دسترس بودن زمان تاریخی و موقعیت غالب را ، برای تغییر نظام ھای امپریالیستی ) ناتوانی

اما سوال اصلی کھ در نتیجھ اگر لیبرال و نوآوری از پانزده سال تجربھ بھ تحوالت کیفی در جامعھ و یا توسط . فئودالی 

رح وارونگی معمول از مدل امپریال جذب می شود و توسط دیگر مدرنیزاسیون امپراطوری جایگزین نمود ، اما بدون ط

.پاسخ  

تبدیل بھ طبیعت صرفا تزئینی از نھادھای دموکراسی " نظم"وقتی کھ نزدیک شدن بھ اھل سنت مرسوم بھ عنوان 

 روشنی شروع بھ در دست یک نفر ، قبیلھ ای ، رھبری حزب نمایندگی است کھ سیستم کنترل و توازن ، قدرت تر است بھ

 اکثریت جامعھ را با وضعیت مواد reconcilesدر این مرحلھ از قدرت ایدئولوژی نخبگان نیاز دارند ، کھ . تمرکز کنید

مرد نمی شود برای موجود ، کھ اجازه می دھد تا باال بردن منافع خود را در زمینھ انرژی ، کھ بھ دالیل مختلف می تواند با 

. خود استفاده می شود ، تحقق در سطح افقی از وجود مواد  

از لحاظ منطق صوری ، امروز دشوار است برای تعیین آنچھ کھ اتفاق می افتد در این کشور ، مدرنیزاسیون یا 

باز ھم ، . یرممکن استنوسازی؟ اقامت در فھم ھای سنتی و مدرنیزاسیون ، برای پاسخ بھ این سئوال این است کھ تقریبا غ

 ، از آنجا کھ مشخص است ، با خصوصیات خاص counterproductiveصحبت در مورد اسرار مشعر روسی ، حداقل ، 

ما باور داریم کھ از نقطھ نظر مدل ھای امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، ھر چھ کھ رخ . خود را دارد و ذھنیت از دیگر مردم

در سھ یا چھار سال گذشتھ است بھ ظاھر بی نظم است ، اما در داخل آن یک فرآیند . ونیمی دھد تا بھ برخی از منطق در

سازماندھی شده از تکنولوژی قرض گرفتن ، روابط ، قطعات تمدن لیبرال ، مدرنیتھ ، آن دستھ از اجزا است کھ می تواند 

 بود ، زمانی کھ 1917بھ ھمین دلیل در سال . مورد استفاده قرار گیرد بھ بازسازی و تقویت نظام ھای امپریالیستی دلیل

 را برای حل Bolsheviksامپراتوری اجتماعی با مد روز غرب و سپس تجدید تئوری اقتصادی ، تطبیق داده شده توسط 

. مشکالت خود ھستند  

رال و آیا شما خود را بھ دیگری انتظار ما از دوره مدرن ، ھنگامی کھ امپراتوری عنصر غالب آن است ، اما لیب

بھ معنای واقعی کلمھ در ھوا ، استدالل جدید در " بلھ"تنھا اضافی جبرانی ، یک محصول فرعی فاز امپریالیستی خود را؟ 

با این وجود ، ما بر این باوریم . آن پشتیبانی شده است ، تقریبا ھر روز می تواند از زمینھ ھای مختلف از جامعھ منجر شود

بوروکراسی : "ھای امپریالیستی مدرن است بھ طور کامل صحیح نیست برای تعدادی از شرایط کھ از آمدن فاز بلند و غالب 

صاحبان بزرگ نفوذ بی . بورژوازی است و شاید اولین بار در تاریخ ملی شدیدا ذوب شده و نفوذ بھ یکدیگر صحبت می کنند

عامل برای صاف کردن تفاوت ھای بین مراحل و این .  پایتخت بی سابقھ--سابقھ سیاسی بھ دست آورد ، اپراتورھا و بزرگ 
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 جشن ، کھ نویسنده می گوید ، بھ طور عمده محتوی یکسان بھ مرحلھ gosbyurokratiiفاز . سرعت چرخش آنھا

 ایدئولوژی blurringامپریالیستی و مدرنیزاسیون ، رقیق در این مورد ، ھمجوشی بین کسب و کار و دولت ، 

gosudarstvennicheskih ، بنابراین تا حد زیادی ساقھ و طبیعت دارای دو جنبھ از فرایند مدرنیزاسیون معاصر است .  

تغییرات رخ داده در سطح عمیق ، نشان می دھد کھ روسیھ بھ فرصت تاریخی بھ دست آوردن جای ثابت بھ عنوان 

 بھ ھنگام تولد ، دوران کودکی ، امپراتوری نخواھد کرد آخرین برای ھمیشھ ، باید. یک غیر امپریالیستی ملت دولت است

 و مرگ ، کھ دلیل اصلی سیستم dryahlenie  ،feeblenessنوجوانی ، بزرگسالی و در نھایت پیر سن ، 

souiokulturnoyما باور داریم کھ در مدت نزدیک و متوسط ، دامنھ نوسان بین مدل ھای امپریالیستی .  حال تغییر و تحول

پروژه .  ندارد از منابع داخلی خود تجدیدeschatologicalھد شد ، کاھش از ایده منقرض و مدرنیزاسیون و لیبرال خوا

Ideokratichesky بھ پایان رسید ، تقریبا ھیچ کس معتقد است کھ در امکان دستیابی بھ موفقیت در عرفان ، در آسمان و نھ 

. megaprojects eschatologicalبھ قصد فدا کردن ارزش ھای ملموس زمینی بھ خاطر شعارھا و   

در زمان مشابھ ، اکثریت قریب بھ اتفاق شھروندان ما با استفاده از پیش سرمایھ داری راھبرد تعدیل اقتصادی ، کھ 

صرفھ جویی در برخی از . در بھترین حالت تنھا می تواند در حداقل شرایط الزم برای بقای زیستی فراھم خواھد کرد

 کھ بھ خوبی می تواند برای شکست و eschatological در شرایطی کھ افکار و تلفظ انزوای سیاسی در سطح افقی وجود

disappointmentsبھ عنوان مثال ، .  در این زندگی را جبران کند ، آن را تضعیف انگیزه است برای ادامھ زندگی است

. انداز توسعھ قابل رویت فردی استدانشمندان معتقدند کھ دلیلی برای عقب نشینی زود ھنگام زندگی نھفتھ در فقدان چشم 

در یک مقالھ نوشتھ شده . " پوچی وجود منجر بھ ارزش بسیار پایین از زندگی و عدم تمایل ناخودآگاه بھ آن ادامھ خواھد داد

 است ، 2003 -- 2002توسط مواد از مطالعات جامعھ شناختی در روسیھ در سازمان ملل متحد برنامھ توسعھ در سال 

 ، و ھمچنین بھ عنوان استان خودمختار Ivanovo و مناطق Pskovفقیرترین مناطق روسیھ ، از جملھ "کھ اشاره کرد 

بھ یک .  ، در رتبھ بندی جھانی و در ھمھ قابل مقایسھ با ویتنام و برخی کشورھای آفریقایی استTuvaیھودی و جمھوری 

مردم منطقھ را تشویق بھ استفاده از بدوی قبل از استراتژی معنا ، تبدیل می خواھم یک دایره معیوب ، جایی کھ فقر واقعی 

. ھای سرمایھ داری از بقا ، و گرایش ذھنی بھ استفاده از این راھبردھا ، تشدید فقر و قلمرو بشر است  

اگر آرمان ھا در روسیھ است را بھ سادگی توسط منافع جایگزین ، ھمان طور کھ در ابتدا در غرب و سپس شرق 

بخش "اما این دست . پس آن را نخواھد پایان اتفاق افتاده است ، و انتقال سیستمیک از کیفیت فرھنگی و تمدناروپا ، س

 ، اما نھ در شکل گیری ساختار جامعھ deideologizationدر ذھنیت بھ اندازه کافی برای رسیدن بھ سطح خاصی " منافع

ی و اجتماعی و فرھنگی ، از شکل گیری آن را بھ یک زمان ما در وراثت تاریخ. سیستمیک از نوع بورژوائی لیبرال شد

اجرای پروژه ھای خصوصی ھمچنان بھ بھره می گیرد . تاریخی خیلی بیشتر از اینھا بیش از پانزده سال از آخرین تاریخ ما

 ، مختلف نظر روند در اینجا می شوند کامال متفاوت. ideokraticheskoyبھ رغم تداوم در رژیم ساکن از الگوی فئودالی 

بنابراین ، . سنجی افکار عمومی را یک عکس بسیار مخلوط ، از جملھ دال بر روند رو بھ رشد جایگزین آرمان منافع است

از " بھ نظر می رسد کھ تخریب"در دوره بررسی ھای جامعھ شناختی انجام شده در چارچوب طرح ابتکاری تومسک 

ب برگشت ناپذیر از طبیعت و ارزش ھای سنتی می شود در حال حاضر ، عمدتا و بنابراین باید از تخری(آگاھی ھای سنتی 

". سطح " مراسم"تنھا در   

فراموش کرده آن را بھ عنوان . در سال بعد از اتحاد جماھیر شوروی دوره کشور است کھ تحت آزمون جھان است

ارجی ، کھ در دوران اشغال اتحاد جماھیر امری بسیج خاصیت ایدئولوژی از دولت و جامعھ را بھ حمایت از تھدید ھای خ

 ، با امتناع از deideologizationتست تست جھان . شوروی می شود ، موضع غالب در سلسلھ مراتب ارزشھا ھستند

 و ایدئولوژی در جھت خصوصی Messianicپروژه ھای جھانی ، تغییر در جھت بردار از آگاھی عمومی از پروژه ھای 
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 پس از زندگی در اتحاد جماھیر شوروی سابق وضعیت zaideologizirovannoy. د انسان بدتر، حوزه ھای محلی وجو

دولت می آفریند سوال در چھ زمینھ را می توان در حداقل سطح حداقل ادغام جامعھ در شرایط از آزادی . غیرعادی است

. ھنجارھا ، راھبردھا زندگی استنسبی ، خودمختاری شخصی ، عدم تجانس سطح بدست آمده از مقادیر ذخیره کنید ،   

اقتصادی ، اجتماعی ، نخبگان سیاسی و فرھنگی کشور بھ عنوان یک راه حل ممکن بھ نظر یکپارچھ طراحی 

. ایدئولوژی ھای ملی ، در گزینھ ھای مختلف خود را برای درمان ، بھ عنوان یک قاعده ، بھ نمونھ ھای امپریالیستی است

مذاکرات . ز سن امپریالیستی گذشتھ نگر است ، و در نتیجھ تلفظ افسردگی و تقلیدی استفاده کنیدشخصیتی ، ایدئولوژی بعد ا

چگونھ است رفتن بھ . و مذاکرات ھیچ کس در مورد ساخت و ساز از روسیھ جدید است" روسیھ"در مورد ھمھ احیای 

در :  گفت Fedotovی؟ دکتر خانوادگی  ، اتحاد جماھیر شوروPetrovsky  ،Nikolaevاحیای روسیھ ، مسکو ، روسیھ ، 

 خان ، سوم Genghisمی توان روسیھ در صومعھ نگاه می کنید ، دیگر در گروه ترکان و مغوالن از "این رابطھ است کھ 

روسیھ و سپس ، . از شعارھای ارزان و از نقطھ تنگ و نمایش واھمھ داشتھ باشید.  آخرینRomanovsدر سن پترزبورگ 

. ری دیگرو این ، و بسیا  

عالوه بر این ، تاریخ واقعی چیزی برای دوباره زنده نشد ، تنھا توانستھ است بیشتر یا کمتر ، موفق و مدرن تنوع 

فراخوان کلمات تئوریسین معروف انقالب . در ھمان موضوع ، شواھد و مدارک ثابت توسط تجربھ تاریخی موجود است

گاھی اوقات تنھا خود .  تاج سلطنتی را شکستMetternich نیست ، اما Robespierreآیا : "محافظھ کار از کارل اشمیت 

چرا؟ از آنجا کھ آن را خود .  استفاده از روش خاص از تخریب و بازسازی تخریب شده توسط--مرمت . کشی ، خودکشی

ھ محراب ، اشکال نھ از نھ کلیسا و نھ دولت و نھ سلطنت و نھ دموکراسی ، نھ تخت و ن! بنابراین ، ترمیم ندارد. کشی است

افسانھ غالب میکند ، اما در رقابت با واقعیت نیست ، با . آزادی کھ در سمت چپ و یا بازنشستھ و اشکال تعھدات و اقتدار

او بھبودی خود را بدست شما می توانید ھر چیزی ، شما حتی می توانید برگردید بھ الحاد باستان روسیھ ، " منطق"توجھ بھ 

مانند بیزانتیوم ، روسیھ در تالش است بھ منظور جلب نیروی خود را .  آگاھی توده تمام این کامال ممکن استمعتقد است کھ

گل از ایدئولوژی روز " از بازگشت بھ خود را اساطیری و داستان بت و ایدئولوژی است ، اما endlesslyاز گذشتھ خود ، 

این توضیح می دھد کھ خود را ھذیانی ، . آغاز شد ایده ھای استقبل از دیروز است ، نشانھ مطمئن از عذاب روز گذشتھ 

در حال حاضر ، . تالش برای آبکاری ھمیشھ تنھا ایدئولوژی ھای خود را افشا نھایی مرگ قرار دارد... ھذیانی طبیعت

اب تاریخی خود ، روسیھ ، امروز ھر زمان تاریخی معنی دار برای تداوم سیاست عدم اطمینان نمی باشد و جلوگیری از انتخ

. تداوم جاذبھ و دافعھ دو جنبھ از تمدن غرب ، تجدد است  

مرگ بر امپراتوری ، محدودیت ھای خود رسیده است تقریبا در ھمھ حوزه ھای زندگی اجتماعی ، توسط 

deconstructionراتوری گذار از امپراطوری بھ بعد از تشکیل امپ.  عظیم آگاھی ھای امپریالیستی نھ ھمراه بوده است

گذر از . روسیھ ، از ایالتی ، ھمراه با نیاز بھ توسعھ پایدار ، مستلزم جایگزینی استراتژی گسترده ای از حیات را در فشرده

سلطھ از سیستم قدیمی بھ سیستم جایگزین از نوع لیبرال نیاز بھ تحول عمیق روسیھ از جامعھ ، طرز فکر ، و ھمانندی شاید 

.  یورو آتالنتیک مدرنیتھ تمدنکامل تر از این تجربھ از  

 reconstitutedپایھ و اساس امپراطوری نمی تواند بزرگ خشونت در مقیاس نظامی ، بھ عنوان آن را نمی توان 

مرحوم باید بھ آموزه ھای ایدئولوژیک رستاخیز نیست ، بلکھ غیر ممکن است برای . و سکون حفظ ترس از مقامات

تالش از ترمیم ھای امپریالیستی بر اساس استفاده . eschatologicalاس آرمان ھای نایاب برقراری نظم امپراتوری ، بر اس

کامل از ساختار قدرت در فساد گسترده ، می تواند بسیار مؤثر است ، اگر چھ باید اعتراف یکی کھ امروز ، یکی از کسانی 

نامرئی است ، اما اقدامات قاطع مقامات و ھر دو  از ies - 90در طی . کھ تفنگ ، انسان خیلی بیشتر از کسی کھ نمی کنند
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ما باید بھ شب ایستاده است ، اما برگزاری روز تاریخی در زمان فشرده شده را بھ بی نھایت : جامعھ ، شعار قدیمی این بود 

. طوالنی مدت ارائھ دھد  

. Eراین اقتصاددان برجستھ برای چنین جھان بودند ، بھ طور طبیعی و بھ دالیل بسیار قوی برای آن ھدف ، بناب

 930 -- 1993 درصد در سال 2660 -- 1992: یاسین ، روسیھ ، ارقام تورم پیشرو در پست اتحاد جماھیر شوروی روسیھ 

 11 نشان داده است تورم ساالنھ 1997... این تغییر مکان نوک تیز.  درصد21 -- 1995در سال . 320 --... 1994، 

 ، زمان بھ طور پیش فرض بیش از سھ برابر رشد دالر ایاالت متحده ، از 1998، در سال اما در سال بعد . درصد بود

دشوار است کھ آیا در ادامھ می گویند در دوره اخیر . بانک ھای عمده تجاری ، یک کھکشان مارپیچی تورمی جدید خرابھ

 از فرموالسیون بلند مدت زمانی کھ در وجود داشتھ است ، تاریخ روسیھ در زمانی کھ افراد در چنین درجھ برای اجتناب

. آینده طرح ھای بسیار خواھد بود تا چند متغیره  

 دوران اتحاد جماھیر شوروی بھ باطل تصوری از امکان حفظ ثبات اجتماعی ، زندگی می -در طول تنھا کل 

در . یاسی خود را بھ دیگری در دوران انتقال از یک اجتماعی ، سیستم اقتصادی و سunattainableکردند در اصل بود ، 

حال حاضر در این دوره دیده شده ، پرھیز از گزینھ مشخصی برای خرید و تاریخی پنجره ھای غربی ، و از روشن شدن 

راه از زندگی غربی بھ طور کلی و از دست دادن نیست دستاوردھای اجتماعی سوسیالیسم ، تا آنجا کھ ممکن است برای 

 ، آن بود ممکن برای دستیابی بھ پیشرفت 1991در دوره پس از سال . ایندھای مدرنیزاسیون از فرacutenessصاف کردن 

ھای بیشتری نسبت بھ جذب و ترکیب غذا ارزش ھای لیبرال ، چون برخی از عناصر خود را بھ اشتراک گذاشتھ شده توسط 

داده بود ، محاکمھ حزب کمونیست تبدیل  از دست irretrievablyاما . نمایندگان اقلیت فعال سیاسی روسی از شھرستانھا

شده و نھ نشانی از نورنبرگ دوم ، یک خط در زیر گذشتھ توتالیتر شوروی خال خال با یک پا و دیگری در اینجا وجود 

دارد ، و در واقع ، چیزی برای بد نام کردن تاریخ بزرگ ما را بھ اجرا در آمد ، دوران شوروی سابق ، از پرواز یوری 

است ، و سقوط کرد بھ دوره ھای مختلف جوانان دوران شوروی از اتحاد جماھیر " جھان" ، کمونیسم ، کھ جوانان گاگارین

 - 90 -تا حد زیادی بھ دلیل این شرایط روانی ، سیاسی و اصالحات اقتصادی لیبرال از اوایل . شوروی بھ طور کلی انسان

ies اواسط قرن XXی رفتار مناسب فاقد اراده سیاسی است ، اما مھم ترین چیز بود ، اگر  رنج می برد از نیمھ دلی ، و برا

. نھ رد ، اما ، در ھر مورد ، معادل غیر او مشارکت در اصالحات بزرگ بخشی از جامعھ است  

در شرق اروپا ، رھایی از کمونیسم را زودتر شروع شد ، در ادامھ روند تدریجی آزادی ھای سیاسی تا حد زیادی 

اما عامل اصلی افتراق است طوالنی ایستاده فئودالیسم داخلی منسوخ ، روند در کشورھای .  انتشار ملی استھمزمان با

وجود دارند ، با این حال ، ما را بھ .  تقریبا بھ پایان رسیدXX قرن ies - 80سوسیالیستی سابق شرق اروپا تا پایان سال 

ونیست ، ضد اتحاد جماھیر شوروی از انقالب در شرق اروپا بود کھ ضد کم.  تغییر کلی ما در آگاھی--شرایط شرق اروپا 

 ، شناسایی شده اند کھ بموجب ان الگوی تقابل گرم بین قدیم و نظام XX سال از قرن 90 -- 80از محل در نوبت در زمان 

 ، مواجھھ شد ھمھ بھ عبارت دیگر.  در درجھ اول جامعھ تعیین می شودrootedness غالب عمدتا توسط disistemoyجدید 

بیشتر شدید و خونین ، بزرگتر بود این کشور بھ اصطالح سوسیالیسم واقعی ، از جملھ در رومانی و کمتر از آن بود 

signified ، مخمل" مواجھھ کمتر ، و چگونھ در نتیجھ ، -- بھ سوسیالیسم بھ عنوان جمھوری چک ، مجارستان ، لھستان "

. تغییر قدرت  

 با توجھ خود را خستھ ، ایدئولوژی کمونیست را از دست داده ، امکان ھر گونھ تأثیر 1991 در روسیھ در سال

شخصیت انقالب ما بود ، و نھ ، از آسمان مائده اسمانی ، ما نداشت اتحادیھ ھای "" اما مخملی . معنی دار در زندگی واقعی

 7 ، زمانی کھ تنھا 1968در چکسلواکی در سال از بھار ، ھمانطور کھ ) مسکو(در لھستان یا پراگ " ھمبستگی"صنفی 

سپس . مردم جمع شدند در مسکو میدان سرخ تا برای این عمل از اقدامات شجاعانھ در اردوگاه و تبعید دریافت کرد) ھفت(
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 شما می توانید بھ میدان برود ، بھ شما جرات ورود بھ منطقھ در ساعت منصوب شده ، و برای: "خواندم . Galich Aاین 

در مورد مشابھ ، برای رستگاری از افتخار کشور ، "در جمھوری چک ، " چندین دھھ قبل از او را در یک چرخھ از اشعار

 داده شده است M .Tsvetaeva متر ، وقتی کھ چکسلواکی ھمان عبارت بودند از ستون ورماخت ، ما در -- 1940در سال 

/ اخبار خوب ، کھ / / کاھش !..  اما با رولور--بر غول پیکر  / --وه  سرزنده و شی--از چوب و کمی . / یک افسر: "... 

! ". ھمھ کھ یافت می شد/  جنگ --معنی / پس انجام می شود نیست ،  / --بنابراین کشور ! / چک افتخار/ ذخیره   

امعھ ھفت نفر بھ شدت کم ھستند ، انقالب اجتماعی بود بیشتر یا کمتر رنج می برد نیست بخش وسیعی از ج

تا حد . شوروی ، او دچار اقلیت مطلق او ، فکری ، نیروھای مادی کھ آیا مجبور بھ انجام تمام عیار اصالحات لیبرال شد

زیادی بھ دلیل این کھ آنان تا فرار است ، ھنوز وجود دارد ترمیم وسوسھ ھای امپریالیستی غیر ممکن ، بدون ایجاد یک 

 را در خود ندارد ، آن را می سازد کسانی کھ بھ اندازه کافی برای unfoldsتان داس. eschatologicalایدئولوژی جدید 

. انجام تحوالت خوب و کارآمد در پست اتحاد جماھیر شوروی روسیھ را ندارید  

 predrokovomفراخوان کلمات قبال اگاه از توماس مان ، کھ بخواھد آن را بھ سده جی گوتھ منعقد شده بود ، در 

اعتبار ، کھ امروزه ھنوز ھم فراھم می کند تاریخ جمھوری بورژوائی ، این واقعا یک کوتاه  : "1932ر سال برای آلمان د

مدت وام مدت ، بر اساس اعتقاد ھمچنان حفظ شده است کھ دموکراسی و واقعا می تواند در انجام این کار ھر چند ، اگر آنھا 

. است"حالت انتقال و اقتصاد در جھان جدید ... rushingھ قدرت ، یعنی تظاھر بھ اعتقاد ، باعث می شود کھ دشمنان آن را ب

در چھار چوب فعلی ما ، این اعتبار نیاز بھ انتقال روسیھ امیدواریم کھ بھ نوآوری ، بعد از اقتصاد صنعتی ، قادر بھ استفاده 

. از منابع فکری ھر دو سیستم آموزشی و جامعھ ما بھ طور کلی  

بر خالف .  از قرن گذشتھ از طرح ھای بد قدرت ریشھ نیست90 دستاوردھای لیبرال در سال ضعف و بی ثباتی از

 ies - 90قدرت روسیھ در اوایل . انتظار ، او در نفس شمارش شد سازمان از شھروندان در تمام حوزه ھای زندگی است

از کنترل و دخالت دولت در بخش ھای انتظار می رود کھ برداشتن فشار از ایدئولوژی سوسیالیستی و محدودیت ھای تیز 

مقامات ، در واقع ، تعداد شھروندان فعال در آموزش از . مختلف جامعھ را بھ انفجار خود بھ خودی شخصیت منجر شود

.شھرستانھا بھ اندازه کافی بزرگ ، شھرستانھا عمدتا روسی از مسکو و سنت پترزبورگ  

 

 

سناریوھا و چشم اندازھا . دوم سیستم  
 

جود ضعف پروژه لیبرال ریشھ از خاک روسیھ ، ھنوز تمایالت لیبرال در روسیھ تشکیل مبنایی برای شکل با و

آن را بھ عنوان رتبھدھی نشده است ضعیف است ، اما ھنوز ھم بھ اندازه کافی پایدار موازنھ بھ . گیری یک نظام جایگزین

. بازسازی/  اقتدارگرا از مرحلھ فعلی نوسازی سنت غالب امپراتوری ، صاف کردن شدت نئو تظاھرات با شکوه و  

فرآیندھا ، بھ روشنی در پست تجلی اتحاد جماھیر شوروی دوره ، نشان از تضعیف نظام فئودالی و امپریالیستی 

 reorientation ، مرگ باید ، و در نتیجھ ، منشاء porotsessuعامل اصلی کمک بھ این . تشکیل فعال جایگزین لیبرال شد

در طول .  مردم را با آرمان ھای منافع را در تغییر توازن داخلی بین فرامین و مولفھ لیبرال از فرایند مدرنیزاسیونآگاھی

 ، ما مشاھده شده تمایل بھ افزایش سھم مولفھ لیبرال را با کاھش نسبی در نسبت بھ مولفھ ھای XX سال از قرن 90

 وضعیت ، ما باید متوجھ جزء امپراتوری ھنوز حفظ موقعیت مسلط ، تا حد اما در این. امپریالیستی از فرایند مدرنیزاسیون

. زیادی در چند سال گذشتھ افزایش یافتھ است  
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 از قرن گذشتھ ، دست کم در نتیجھی روندی است کھ می تواند 90با این وجود ، مھم در طرح ریزی در سال 

ی ، و بھ ویژه در شرایط مساعد تاریخی کھ ممکن است در دوره  لیبرال بھ توازن با امپریال سیستم فئودالdisistemuمنجر 

ما اعتقاد راسخ نگھ دارید کھ ھمھ تالش برای زنده خوھد شد و ایجاد رقابت . متوسط رخ میدھد ، آن را بھ یک سیستم غالب 

بار . اجتناب ناپذیر می شود اعدام او throesبیشتر و کارآمد می تواند نظام فئودالی امپراطوری فقط بھ زمان قابل توجھی از 

جدید با محتوای امپریالیستی را در / دوم با موفقیت انجام شد پشتک زدن بھ تکرار انقالب خونین بلشویکی ، پور قدیمی 

 دست ھا کوتاه است کھ سیاست ھای امپریالیستی دارد ترمیم ھای جدی --در این زمان .  و نھ موفق خواھد شد--اشکال جدید 

چارچوب این محدودیتھا خارجی عمدتا در حوزه ھای اقتصاد جھانی و . ودیت ھای جدی تر ھای خارجیداخلی و محد

. مجموعھ ژئوپلیتیک  

 در حال ظھور disistemyدر حال حاضر از ویژگی ھای روابط عمومی ھای امپریالیستی از سیستم فئودالی و 

ریان ما در شرایط جدیدی از زندگی در اتحاد جماھیر شوروی لیبرال ادامھ بھ بیان تحلیل خود را در روند اقتباس از ھمشھ

اولین گروه از قبل سازگاری . فوری ترین برای ھمھ ما روند اقتباس در آن بھ دو شکل ساده است. بعد از روسیھ است

. استراتژی ھای سرمایھ داری محصول ارگانیک از نظام فئودالی با عظمت است  

 خود فرآیندھای سازمان ، بیان فعالیت --یزاسیون اتحاد جماھیر شوروی در اقتصاد این است کھ بعد از فرآیند مدرن

 تصور می شد بھ ایجاد یک بازار رقابتی ، روسیھ و بسیاری از اقتصاددانان غربی ، سیاستمداران فعلی --ھای شخصی 

بتکار عمل خصوصی است و بھ تصور می کردند کھ کنترل عمومی و دولتی ، حذف خواھد شد تعداد قابل توجھی از موج ا

 ، متخصص در A .Aslundبنابراین ، . علت سرمایھ گذاری ، ایجاد بزرگ تعدادی از موسسات جدید سرمایھ داری

 قرن ies - 90شوروی کشورھای بلوک ، کھ بھ توصیھ دولت ھای چندین کشور از کشورھای مستقل مشترک المنافع در 

XXروسیھ بوجود می آیند ، از کسب و کار در حال حاضر میلیونھا نفر در سال "ھ  ، در آغاز از اصالحات گفتھ است ک

عمل نشان داده است کھ این امیدوار است بیش از حد خوش بینانھ بود ، چرا کھ . اول از بازار آزاد و قیمت ھای رایگان

ترین قطعات با توجھ بھ اسالو  ، با مھم overestimatedپتانسیل ھای سرمایھ داری از جامعھ روسیھ بوده است بھ شدت 

. خود  

در نتیجھ در طول دوره اتحاد جماھیر شوروی شوروی و تا حدی قبل از تاریخی ما را از سیاست ھای عمومی بھ 

اجرا درآمد تشکیل مجتمع پایدار روانی عدم اعتماد بنفس در عمومی بود ، زنده ماندن و بھ ویژه اقتصادی ، زندگی را با 

 -در پست در اوایل . ولت بخشی از جمعیت روسیھ و باالتر از ھمھ ، نمایندگان روشنفکران شوروی سابق چشم و ثابت در د

اصالحات در اتحاد جماھیر شوروی ، بسیاری از جامعھ روسیھ است کھ ھنوز برای پشتیبانی اقتصادی از اولویت ھای 

. ھاد مستقل اقتصادی استدولت منتظر ، با توجھ بھ پارامتر ھای مختلف قادر بھ انجام نقش ن  

 و بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان دیگر بھ این واقعیت ، مدت A .Aslundاشکال در تخمین می زند از 

مرد است ، البتھ ، نھ دستگاه ھای : "طوالنی است شده است اقتصاددان روسی و حکیم الھی بولگاکف بھ علت بودند از 

 و بی تردید دقت ، bluntnessاقتصادی یک بھار از خود عالقھ و اقدام را با بی شفقت اقتصادی ، در مجموعھ حرکت ھای 

 غالب این نھاد تمبر خاص خود را بر worldviewمذھب ، . اما نوع خاص از روح با تمام پیچیدگی و تنوع انگیزه روانی

فراخوان تعجب از لئو . ھای اقتصادیدر روح انسانی ارتباط نزدیک بین دین و مذھب و فعالیت ". اقتصادی"روی انسان 

 تاسیس بھ ویژه در غرب اروپا ، این دیدگاه کھ کار -من مدتھاست کھ زده شده توسط شگفت انگیز : "تولستوی ، کھ گفت کھ 

 کار خیر نیست ، انسان باید بھ tratsionalistskoyبھ عنوان بخشی از این ارزش ھا و ھنجارھای ". است یک نوع از تقوا

 در جھنم می شود ، اما خدمت بھ عنوان یک پروژه -- ثروت amass بھ -- ثروت نیست ، زیرا دنبال

ideokraticheskomuبزرگ خود را در اشکال مذھبی یا سکوالر  .  
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 از قرن نوزدھم 70 فضای نمونھ در جامعھ روسی تحصیل کرده در سال Witteدر خاطرات او ، بھ یاد می آورد 

روح نفرت شناختھ شده از افرادی کھ در موقعیت خود ، یا مواد رفاه از تعداد زیادی از  "dovlel ، زمانی کھ بیش از ھمھ

این . این است کھ خلق و خوی غالب در سراسر الیھ روشنفکران لیبرال بوده است... مردم بھ طور متوسط صادر میشود

آن را در تاریخ کھن . ی ملی ، سنت ھای فرھنگیحالت پایدار است ، تولید مثل خود را کامال مرسوم در گروھھای اجتماع

 Bolotnikov ، شماره Razin  ،Pugachevتر از حال حاضر روسیھ است ، خارج از مبارزه دھقانان ، شورش قزاق 

عظیمی از اختالالت کوچکتر ، تجسم کامل آن در دھھ ھای اول حکومت شوروی در اتحاد جماھیر شوروی سابق دریافت 

 دوران اتحاد جماھیر شوروی از تاریخ ما ، حاکم در جامعھ انسان ، کھ کامال با نگرش منفی نسبت - تنھا در و امروز ،. کرد

.  ، افراد موفق بھ طور کلی اجتماعی تبدیل شدenterprisingبھ بورژوازی مستقل و   

قلب ابراز "ر  دMABulgakovدر فرم ھنر ، این رفتار چیز عجیب و غریب است ، اما چون در ادامھ بھ شدت 

ایجاد شده (تبدیل شده " urgiynogo" سابق دو تخمھ ای است کھ توسط یک مرد را از علمی ، اساسا غربی ، cute". سگ

توسط کارگر ، روش زندگی ، خواندن ترانھ ھای انقالبی در کر ، نمایش یکنوع رقص ، و پیچیدگی ھای نظم جھانی را می 

کنگره ، آلمانی ھا بھ حال برخی از ... سپس نوشتن ، نوشتن...  وجود دارد برای ارائھآنچھ: "گیرد دستور العمل ساده است 

.... گرفتن ھمھ بلھ و تقسیم! تورم... سر  

و چگونھ در آن صورت بھ فوری ترین نیازھای اولیھ و خوشحال بود؟ امید است کھ نان را در این بخش نظر می 

و یا مراقبت از صالح از قدرت مناسب و یا ) نان(موال خود و یا در مورد او کھ اگر ا") ھیچ مردی( "رسد ، نتایج دیگران 

velichistvoاین تمایالت ممکن است بھ صورت خالصھ بیان می شود را بھ .  شانس خود را خوش شانس و معجزه در ھمھ

 ، از شگفتی ھای MMM بنابراین عشق بھ طرحھای ھرمی مانند. موجی از ترکھ در اراده من"واژه ھا از داستان تخیلی 

پل ، بازی دیگری برای پول ، انتظار نھفتھ از گزانگبین از آسمان ، معجزه ، بھ راحتی قادر بھ از ، صدا از فعالیت ھای 

 تناوبی surgesرفتار مشابھ و دارای ماھیت . روزانھ را در اقتصاد بازار یک بار در تمام زندگی بھ تغییر برای بھتر است

آنچھ انجام می دھند در جھت بھبود زندگی مردم در زندگی ، یعنی من : تھای از رئیس جمھور ، دولت ، دوما عالقھ بھ فعالی

. من برای خود ندارند ، اما آنھا برای من ھستند  

در طول بعد از اصالحات در اتحاد جماھیر شوروی برای کسانی کھ شکستن رایگان از ردیف وسط ، تجلی بھ 

وانی مورد تنفر واقع شدن ، در تنفر از بھ اصطالح اقلیت حاکم ، مردم از نظر مالی موفقیت آمیز عنوان یک نوع یکسان ر

برابر ، مستعد ابتال بھ پدر . با استفاده از فرم ھای سرمایھ داری اقتباس بھ یک سطح جدید از اجتماعی محیط زیست فرھنگی

ر سال ھای اخیر تغییر است بنابراین نھ بھ عنوان اجتماعی سروری ، سطح باالیی از ذھنیت توزیع مجدد در جامعھ روسیھ د

این ابراز خود بھ عنوان یک زمینھ کلی تعداد رویدادھای موجود ، و بھ ویژه .  مناظر فرھنگی زندگی انسان بسیار-خارجی 

. ، حوادث مھم و تکان دھنده از مظھر کھنھ  

 بینایی Volskyمدیران ، طرح ریزی ھوش مصنوعی  ، رئیس اتحادیھ صنعتگران و 2003بھ این ترتیب ، پاییز 

و این . روابط با دولت برای حل از طریق مذاکره ، باز شده و مخفی می شود: "خود را از روابط میان کسب و کار و دولت 

 --انین قو: "و توضیح داد کھ . این بازی باید با توجھ بھ قوانین انجام خواھد شد"مشکل بوجود می آیند نھ دوباره کند ، 

 توافق کرده اند کھ کسب و A .Wolskiآقای سام ." عبارت است روسی مشخص است و بھ معنی گسترده تر از قانون است

برخی از " و یا موافقت برای افزایش"کار پرداخت آزادی خود ، بھ عنوان مثال ، کمک بھ مبارزه با مقامات علیھ فقر 

اید از تائید می کنید کھ در قدرت امروز اصالح طلب رسی است کھ ھنوز ما ب". مالیات ھای خاصی در صنعت پر منفعت 

بھ عنوان روابط سرمایھ داری و خیانت و از حقیقت خود ) وجدان(نھ در قانون ، ھمانطور کھ در کھنھ قوم پراودا ، 
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ت واضح است امکان برای معادلھ ثرو. ، خروج از عدالت و آرمان برابری ، بھ عنوان درک معادلھ در فقر درک) وجدان(

. پذیر نیست  

او بھ یک دستھ . عالوه بر این ، فعالیت تجاری جدید روسیھ را نفی قدرت روسیھ در شخصی ، سطح احشایی است

کافی نیست کھ انسان در عینک و کراوات ، اما آنھا اغلب غیر ریشھ آریایی ، استطاعت آن را نشانی از : تمام کمبودھا 

در حال . سازه ھای اروپا ، از جملھ نظامی/ د ، ترجیح می دھند کھ ادغام روسیھ را بھ جھانی امپراتوری را دوست ندار

 منتشر Kovalevskyحاضر تغییر چندانی نکردند ، در طول جھانی اول جنگ ، مشھور روسی پروفسور روانپزشک پی 

 در سال ھای اخیر ، و در اینجا در :"روانشناسی از کشور روسیھ ، کھ در میان چیزھای دیگر ، آمده است "شده کتاب 

 ، تدوین کنندگان از kulaksبرای مقامات بانکی ، سود ، ...  سرمایھ--روسیھ نامزد جدید صفحھ اصلی اسیب رسان 

برای سرمایھ بدون افتخار ، بدون .  تنھا بھ سرمایھ--برای آنھا . سندیکاھای ھیچ ملتی ، ھیچ کشوری ، ھیچ دولت است

. سرمایھ ھای بین المللی و جھانی است. وجود دارد ، و نھ خوبی از ملت استغرور و افتخار   

این بھ این سنت از سوء ظن مردم نسبت بھ مورد است ، اتصال آنھا را بھ ھر یک از برچسب ادامھ می دھد ، 

ال حکومت اتحاد جماھیر  ، در ھر حال ، باقی مانده ، ھمھ آنھا توسط ریشھ ، تقریبا بھ نسل ھفتم در سھ سfistsکھ . امروز

شوروی بھ ارمغان آورد و سپس دولتمردان وطن پرست ، ظاھر شد و در سال بعد از عمر اتحاد جماھیر شوروی از 

کشاورزان بیش از حد کوچک و ضعیف است تا بھ منظور باال بردن کشاورزی و بھ نئو قدرت ھای امپریالیستی کھ آنھا را 

. مینامم» در یک فرد rootless cosmopolitans و zahrebernikovبھ عنوان انگل روستا   

اما اگر قدرت است در چنین عمق و سطح روانی بازرگانان روسی ، بھ خصوص بزرگ را قبول نمی کند و آن را 

برای خود دیگر است ، و استدالل بھ نفع توزیع مجدد اموال بسیار قوی از کسب و کار خصوصی از دولت است ، یا حداقل 

 anthropologicallyذھنی و /  از راه دور بھ تجار اجتماعی anthropologicallyذھنی و / آن از اجتماعی ارسال 

 ، درست مانند فرم ھا ، XX از قرن ies - 90ھمھ با روشنی بیشتری تمایل بھ بررسی نوآوری ھای اقتصادی . نزدیک است

را توزیع جدید ، مواد کافی و محیط تکنولوژیکی و روش ھا و فن آوری است کھ تبدیل موسسات قدیمی اقتصاد کشور 

 از منابع از انواع نسبتا قوی و reallocationبرای ما آماده سازی فاز جدید در مقیاس بزرگ . " نیازھای جامعھ است

. بھ بوروکراسی دولتی سقوط در درون مفھوم سلطھ در کشور توزیع اقتصاد است) جامعھ کسب و کار(مستقل   

از قرن گذشتھ در اقتصاد روسیھ بھ استفاده از تجربھ بی سابقھ داد و ستد کاال ، شبکھ بندی ، یعنی  90در سال 

 واکنش بھ ارگانیسم ھای اقتصادی بھ situationalتوسعھ فرم ھای طبیعی داد و ستد کاال بھ علت نھ تنھا . تجارت متقابل

ن واقعی از ناخودآگاه جمعی ، حقیقت ، مردم ، بھ تقویت منظور کاھش نسبی دولت و انقباض پولی است ، اما عملی ، بیا

. قابل مشاھده تجسم اقتصادی است  

زندگی در فقر بیشتر یا "جورج فاستر ، کھ بھ مطالعھ فرھنگ بھ اصطالح فقر ، اعالم کرد کھ برای افرادی کھ 

بع سیستم بستھ ، مقدار آن برای این کمتر ، جھانشمول ، ھمھ خوب ، ھمھ چیزھای خوب در زندگی ، بھ نظر می رسد نوع من

بر این اساس ، اگر کسی یکی از گروه دریافت می مزیت متمایز ، کھ در آن ناگزیر از ھزینھ دیگر . گروه ، محدود می شود

روسیھ فئودالی قدرت ھای امپریالیستی در این کشور کشت شده در طی قرن ھا فرھنگ . " از اعضای دستھ جمعی می آید

دیوانھ نمی آیید از چربی ، کھ بھ نظر متفاوت از موضع " و بھ دلیل آشنا و راحت تر بھ مدیریت ، آنھا شما را فقر ، فقیر

دوره اتحاد جماھیر شوروی ، با صف خود را ، سربازخانھ برای کارگران و . قدرت و بعید است کھ او را حامی باشد

. و استخدام دراماتیک آخرین قدم در این سفر طوالنی شدندمحکومین ، واگن برای حمل و نقل خاک دست نخورده ، تنھا   

برای قرن ھا ، این کشور انتخاب منفی شخصی بھ عنوان قدرتمند ترین و مستقل خارج ، در بھترین حالت ، افتادن 

 ، از نظر بھ تبعید با تجربھ ، کار و تقویت عقل خود را با قدرت ھای بیرون از محیط زمین است ، اما بھ عنوان یک قاعده
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فیزیکی در کشور خود را ویران ، کھ منجر بھ ناچار منجر بھ زوال جامعھ روسیھ ، کاھش فرصت ھای زندگی خود ، و بھ 

depopulationمستقیم می باشد  .  

امروز ، از این انتخاب در حال حاضر رخ داده است ، ظاھر می شود ناشی از تاریخ طوالنی از انتخاب ھای منفی 

جامعھ خارج است و یا عایق را رد کرد مردی کھ تا بھ سطح قابل توجھی در باال از محیط زیست خود را ، زمانی کھ 

در ظھر ، عصر استالین از جملھ ھم ترازی در سطح متوسط و پایین خود را بھ یک معنا تحت اللفظی . افزایش یافتھ است

. سای برخی از ناراحتی ھای روانی می تواند تجربھ کندتجلی ، حذف غم انگیز از مردم جامعھ نسبتا باال ، کھ در آن رو

:  نوشت Ehrenburg تعداد زیادی از مردم تحت سلطھ از ارتفاع بھ طور متوسط ، بھ عنوان ایلیا parthozaktivahدوران 

.  از قرن گذشتھ تغییر کرده است60زندگی ، وضع کرده است تنھا در سال . سال است. مردم است"در خاطرات خود ،   

 استثنا قابل توجھ بھ این قاعده بود ، قوی بود فرصت رشد آزاد ، تاسیس XX سال از قرن 90اصالحات لیبرال  

 وجود داشت ies - 90در اواسط . "یک کسب و کار ، برای رسیدن بھ نھ تنھا اقتصادی ، بلکھ اجتماعی موفقیت ھمراه بود

. یابد ٪ با بعضی از تمایل بھ کاھش می 23 -- 20در حدود   

اما ضعف قابل توجھی باالتر بود و از آنچھ در آن است پس از چنین دوره طوالنی انتخاب منفی شخصی تعجب 

بھ صورت خانواده بزرگ موجب افزایش تقاضا در پیام ارسال شده است ، دوره ) طبیعی(پیش از سرمایھ داری . آور نیست

 را در توانایی استادانھ برای زنده ماندن شرایط رویارویی و چالش و نھ تنھا کشاورزان(دھقانان "اتحاد جماھیر شوروی ، 

ھای سرنوشت توسعھ یافتھ این توانایی را در شرایط دشوار ، ھنگامی کھ اقتصاد خانواده بھ نوبھ خود مجبور است ارزشمند 

تصادی ، شبکھ ھای افقی ، بھ جا مانده است را در خود دارد ، برای خروج از دایره را مرتبط با ساختارھای اجتماعی اق

خود بخود تعاونی روابط با خانواده و ھمکار روستاییان این مھارت ھا را بھ معنای واقعی کلمھ را از صفر شروع امروز ، 

 جسمی و اجتماعی و بقای ایجاد شده بھ سرعت در حال ساخت -- ، ھدف آنھا -برخی از بیمھ و خدمات سیستم ھای خانگی 

 ." 

 از جامعھ سرمایھ داری درخواست کرد تا از تکنولوژی زنده ماندن ، زمانی کھ در نام تضمین بسیاری از پیش

حفاظت از حداقل منابع مورد نیاز برای تولید مثل از ساده زیستی در زندگی بشر ، توسط بیشتر مخاطره آمیز ، رفتار 

 درصد از ھم میھنان ما ، کھ برای انطباق 80-70در پیام ارسال شده دوره اتحاد جماھیر شوروی بھ . نوآورانھ را رد کرد

انتخاب مدل برای اصالحات است کھ فراتر از حوزه اقتصاد بازار سرمایھ داری ، بھ منظور محدود کردن مصرف با کاھش 

. بستھ بندی کاال و خدمات با مراجعھ بھ شکل طبیعی خود رایی  

در روسیھ ، بر خالف . استراتژی ھای انطباق" ردنتحمل ک"مردم خاموش ، در اکثر موارد ، انتخاب منفعل ، 

در بازار بسیاری از ) غرب(کشورھای مستقل مشترک المنافع ، نمی باشد کار مھاجرت گسترده ، بھ جز ادغام در جھان 

مثال کالسیک در این کار احترام بھ مھاجرت برنامھ نویسان روسی گرفتن خوب طبیعی آموزش علوم . کارگران ماھر است

 د ، تخریب سیستم مزرعھ اشتراکی ، ھمراه -در زمان مشابھ ، فرآیندھای صنعتی . دانشمندان است ، مھندسان ، و غیرهاز 

با آزاد سازی توده ھای کارگران کمتر ماھر ، مھاجرت کرده بھ ھر کار دیگری از کارگران صنعتی و کشاورزی منجر 

. نشده است  

Posterioryھ اتحاد جماھیر شوروی ، می توان گفت کھ استفاده عملی در درون  ، بر اساس عمل بھ بعد از دھ

.اجتماعی و سنتی ، الگوھای فرھنگی و رفتار ، ھنجارھا و ارزش ھا در روسیھ بیھوده و بی اثر تبدیل خواھد شد  

ی روش ھای مؤثر در فعالیت ھای اقتصادی نشان می دھد کھ در ادامھ بخشی از جامعھ تحصیل کرده ، تا حد زیاد

از شیوه زندگی طبقھ "نتایج پژوھش ھای جامعھ شناختی . منطبق در مرزھای خود را با روسیھ در حال ظھور طبقھ متوسط

، نشان می دھد کھ طبقھ متوسط روسیھ ، بیش از نیمی از شھروندان " زیرکون"و توسط " باتجربھ"توسط مجلھ " متوسط
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ی از درآمد ، اجتماعی ، قدر و منزلت ، موقعیت و مکان قدرت در سطح باالتر. است تا با آموزش عالی ساختھ شده است

سطح آموزشی از کارآفرینان . "مقایسھ با کل کشور ، ناشی از شرایط حرفھ ای باالتر است ، تقاضای خود را در بازار کار

 بیش از یک دانشگاه --٪  13.4 ٪ دبیرستان ، 96.9:  کارفرمایان بزرگ بود این ھم باالتر 2001بھ عنوان مثال ، در سال (

". بیشترین درجھ دوم این است حقوقی یا اقتصادی است. بھ پایان رسید  

استفاده از استراتژی ھای انطباق مؤثر است ، شامل ، بیش از ھمھ ، ادغام در اقتصاد سرمایھ داری را ، تا در 

ین از روسی بھ طور متوسط از آزادی ارزش اساسی و بنیاد. "مورد سازگاری سنتی ، تعریف تنظیمات ارزش فردی است

مقادیر متنوع . بیان باالتر از این ارزش ھا ، و نزدیک بھ باالی ھرم اجتماعی است. است ، خواھد شد ، انرژی و تادیب نفس

". ، کسانی کھ از آن آنھا است ، فاصلھ اخالق ، اخالق از مدل ھای سابق شوروی و متعلق بھ تیم   

. یج ارزشھای جدید را وارد کنید ، اھداف ، تصویب شیوه ھای زندگی و رفتارھای جدیددر زندگی روزمره بھ تدر

 یعنی ، عدم تمایل بھ ekstroobrazaحقوق برای وابستگی بھ روسیھ را ھمواره مھم در ارزیابی ھای خارجی ، شخصیت 

 از من ، ھیچ چیزی بستگی دارد .من می خواھم بھ ھمھ: "ایستادن بیرون از جرم کل ، در سخنان مانند بیان شده است 

آموزش و پرورش و غیره امارگر ، بستھ بھ احساسات جامعھ ، مقامات شروع بھ فرایند اجتماعی کردن اولیھ و شخصیت "

inculturationدر پایان قرن بیستم در روسیھ کھ در یک تغییر در عملکرد اجتماعی .  ، کل او را از ادامھ زندگی آینده است

 دھھ اتحاد جماھیر شوروی ، تعداد -در پست اول .  مشخص شد فرد مدل را برای موفقیت ھمراه بودinculturationو 

فزاینده ای از روس ھا با استفاده از مکانیزم ھای جدید اجتماعی و مشروعیت فرھنگی موفقیت ، شده است وجود دارد انتقال 

. نیستی بھ ارزش ھای فردگراییاز یادگیری غالب در جامعھ ، ارزش ھا انجمن یا اجتماع کمو  

 درصد از روس ھا را انتخاب استراتژی عمل فعال ، یعنی افتتاح کسب و کار خود را ، در زمان یک 20حدود 

دوره بازپروری حرفھ ای ، دارای مھارت خود را در آن مناطق استفاده می شود و روسیھ از کشورھای جھان کھ در آنھا 

. بھ پارادایم لیبرال ، شخصیت خاص خود را دارد ، متفاوت از منافع گروه ھا و منافع استبا توجھ . بیشتر در طلب کنند

. فعال را از طریق فرد قادر است مستقل بھ کار خود برای دفاع از منافع آن بھ طور موثر ترین  

ی ھا در آنتونی گیدنز معتقد است کھ مردم را بھ سطح زیر کشت در معرض خطر خم شدن ، می تواند مورد باز

نوآوری . شرایط غیر قابل پیش بینی است کھ توسط دیگران بھ عنوان یک کلیشھ درک درک ، آیا تفسیر خالق نیاز ندارند

فقدان جبر و تفویض الھی ، عامل اتفاقی از . ھای در حال ظھور ، گسترش مرزھای زندگی اجتماعی بھ عمل قابل قبول است

در این چھار . کند دارای دو جنبھ آن را ، کھ قادر بھ حل نتیجھ عمل خالق استوضعیت زندگی می " ارائھ می دھد"شانس 

این استراتژی از خود شخصیت اعتماد ، . چوب ، کشت خطر ابتال بھ رابطھ با ارزشھای اجتماعی آگاھی از سبک ھنر نو

خاب نیست ، سرنوشت بسیار  ما مسئلھ انتriskinessدر روز : "اطالعات خود ، امکان انتخاب زندگی منطقی ، چرا کھ 

. است  

، راھبردھای انطباقی زندگی ) بورژوائی مشخص(امروز متعلق بھ طبقھ متوسط در درجھ اول با استفاده از مثبت 

این مدل ھای مثبت استفاده می شود و عمدتا اقتباس از . ، بھ میزان حداکثر واقعیت بعد از عمر اتحاد جماھیر شوروی

. روسیھنمایندگان طبقھ متوسط   

با وجود نسبت بھ طبقھ متوسط جامعھ روسیھ نسبتا کوچک بھ طور کلی ، و حمایت اجتماعی از تحوالت مدرن 

در سال .  گسترده تر شده است--لیبرال از بعد از دوران اتحاد جماھیر شوروی بود مرزھای خود را با ھم منطبق نیست 

 توسط جامعھ polledدر میان روس ھا )  اوت بحران1998ات بھ جز چند ماه بعد از یدالیمخیر( سال 2000 -- 1996

شناسان تعداد زیادی از مردم کھ در آن احساس الزم را برای ادامھ اصالحات بازار ، بیشتر از تعداد عالقمند بھ آنھا متوقف 

واقع برای حدود یک سوم از جمعیت بزرگسال در . این افراد را تشکیل می اکثریت نسبی در مدرن روسیھ است. شود
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طبیعی است کھ تعدادی از محققان بھ دنبال کمتر از خوش باوری طبیعت ، موثر و در دسترس . نوسازی صحبت می کنند

در کشور "...  یادداشت کھ Tï Zaslavskayaبنابراین ، .  روسیmakrosubetaبودن اصالحات اجتماعی 

makrosubekt عالقمند توسعھ یافتھ نیست ، بلکھ یک برنامھ یکپارچھ و  اجتماعی نھ تنھا در اتمام اصالحات دموکراتیک

". قدرتمند برای حل این مشکل را عمال  

با این وجود ، ما بر این باوریم کھ ، در عین حفظ محیط زیست نسبتا مساعد خارجی ، بھ ویژه با توجھ بھ شرایط 

کل گیری چنین کالن نھاد است کھ در ادامھ  بازارھای کاال ، نظام مالیاتی ، او مشغول کار بر روی شsyrevyhبازار 

این قوی ترین ، جوان ، تحصیل کرده ، استراتژی . تحوالت عالقمند است در درون فرایندھای مدرنیزاسیون مدل لیبرال

 - 90اواسط تا اواخر " yuppie"این روسی . مورد استفاده در زندگی عقالنی و از انگیزه ھای مثبت زندگی جامعھ است

iesقرن  XX افرادی کھ نمی تواند مورد استفاده قرار بھ پیاده سازی پروژه ، ideokraticheskogoبعدی  .  

 روسیھ عالقھ مند ، حرکت در جھت ادغام در نھادی بین المللی و Europeanization در makrosubektتشکیل 

روپا متحده می تواند موقعیت از مدل لیبرال این ادغام در ساختارھای ا. بھ ویژه ، اروپا ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی سازه

.  نظام فرھنگی بھ عنوان یک غالب-و مدرنیزاسیون و تقویت میکند ، در نتیجھ ، اجتماعی جایگزین لیبرال   

طبقھ متوسط در حال توسعھ بھ صورت پویا است ، بھ طوری کھ ظرف مدت سھ سال از تحقیقات انجام شده تحت 

 کافی رشد کرده conditionality ٪ از کل جمعیت ، فناوری اطالعات ، با درجھ 25 - 14"و مجلھ ، ا" باتجربھ"نظارت 

با توجھ بھ روش پژوھش استفاده می شود ، متعلق بھ یک الیھ . بود را می توان بھ تقسیم می گردد باال ، متوسط و پایین 

. ممخاص از طبقھ متوسط است کھ توسط سطح درآمد ماھیانھ ھر عضو خانواده مص  

را در خود دارد ، تعیین اولویت ھای خود را در زمینھ ھنجارھا " بھ چیزی ceasesطبقھ متوسط روسیھ بھ تدریج 

 توسط این نتایج از تحقیقات Ŧ. و ارزش ھا ، از جملھ در رابطھ با اصول اشتراکی و فردگرایی ، احزاب سیاسی ، و غیره

ترجیحات "مطالعھ " زیرکون"و شرکت " باتجربھ" توسط مجلھ 2002جامعھ شناختی ثابت شده است ، پس از سقوط سال 

ما بھ برخی از شاخص ھای عددی بھ طور متوسط سطح درآمد سرانھ از گروه ھای مختلف از طبقھ ". سیاسی طبقھ متوسط

. متوسط ، کھ عمدتا با مقدار آن و گیری ترجیحات ایدئولوژیک رابطھ  

بیشتر تمایل بھ پیروی اجتماعی ) پایین طبقھ متوسط( از سود طبقھ متوسط گروه کمتر. پس بیایید آغاز خواھد شد

روسیھ ، سنت ھای فرھنگی ، ارزش قابل توجھ خود را از قبیل گرایی ، عدالت اجتماعی ، نمایندگان خود را بیشتر بھ این 

طبقھ متوسط روسیھ ،  ٪ از 60بھ عنوان بخشی از این ، بزرگ ترین گروه ساخت تا حدود . طیف سیاسی چپ متمایل

این گروه ، . ایاالت متحده آمریکا.  دالر است250 -- 150شھروندان روسیھ با درآمد ماھیانھ ھر نفر در خانواده از دستور 

کھ معموال بھ نمایندگی مرتبھ و فایل کارمندان شرکت ھای خصوصی و سازمان ھای دولتی ، مدیران میانی و اشرافیت 

. کارگری  

بیشتر از گروه ھای سود آور ارزش ھای فردگرا ھستند ، تمایل بھ ریسک پذیری ، انتخاب شخصی ترجیح می دھم 

در این ، حداقل گروه ھای متعددی از طبقھ متوسط ، بھ نمایندگی . ، مایل ، کھ بیشتر ، بھ سمت راست طیف سیاسی روسیھ

ایاالت متحده . 400$  از معادل آن مقدار را بھ  ٪ ، کھ شامل شھروندان درآمد ماھیانھ ھر نفر در خانواده بیش12حدود 

طبقھ فوقانی میانی متشکل از مدیران ارشد از بزرگ و متوسط شرکت ھا ، صاحبان شرکت ھای کوچک ، مجرب . آمریکا

. و حرفھ ای  

ایاالت .  دالر است400 - 250طبقھ متوسط درآمد در محدوده "" بین باال و پایین گروه است بھ طور متوسط 

در شرایط گیری مقدار این گروه را تا حد زیادی بھ موقعیت ھای برگزار شده توسط اکثر کالس باالی متوسط . حده آمریکامت
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این . است کھ بوسیلھ قوه جاذبھ حرکت ، بھ احتمال قوی ، بھ علت بزرگ تاریخی و خوش بینی شخصی ، ایمان بھ خودمان

.  ٪ از تعداد کل طبقھ متوسط است28گروه حدود   

پایین طبقھ متوسط طرفدار فعال از عدالت اجتماعی و برابری در حوزه اجتماعی و زندگی فرھنگی جامعھ ، کھ 

برای او مھم . خود را در ابراز تمایل پدرگرایی از دولت ، تنگ شدن شکاف میان گروه ھای کم جمعیت ترین و ممتاز است

کت خود را در روابط بین کارگر و سرمایھ ، کھ توسط پشتیبانی است سیاست دولتی فعال در امور مربوط بھ اشتغال ، مشار

در تجدید نظر در . نسبتا باال برای پایان نامھ از توزیع مجدد ، ملی کردن اموال بھ دست آمده با استفاده جعلی متصل است

 ٪ و در گروه 16  درصد از پاسخ دھندگان بودند ، در برابر27خصوصی سازی در این گروه از پاسخ دھندگان در مورد 

با توجھ بھ مشاھدات بھ اشتراک گذاشتھ شده توسط اکثریت طبقھ متوسط پایین تر ، دولت باید نقش . از کالس باالی متوسط

در عین حال باید بھ یاد داشت سطح باالیی از تعھد . فعال در مدیریت اقتصاد ، بازی در پرداختن بھ تضاد بین کار و سرمایھ

. دموکراتیک ، اعالم کرد کھ گروه در نظر گرفتھ از پاسخ دھندگان ، بھ نمایندگی از طبقھ متوسط پایینخود را بھ ارزشھای 

نویسندگان این مطالعھ نشان می دھد کھ طبقھ متوسط پایین تر است و بر اساس انتخاباتی برای توسعھ سوسیال دموکراسی 

 بنابراین ، در نظر ما ، کھ بخشی از آن ممکن است تا در طبقھ متوسط پایین تر بھ اوج حس عدالت اجتماعی ،. روسیھ

. فئودالی در مدل ھای امپریالیستی"" آزادی ھای مدنی را بھ عدالت عمومی   

وسط کالس باالیی برای تعدادی از موضع گرفتھ نمایش متفاوت از ھمتایان خود از گروه ھای کم درآمد و طبقھ 

حیط زیست را مشاھده ، در نھایت دولت باید سیاست ھای سنتی از پدر سروری با توجھ بھ غالب در این نقطھ از م. متوسط

وسط کالس باالیی را پشتیبانی می کند . با توجھ بھ جامعھ بھ عنوان یک کل را رھا ، و کسب و کار در جامعھ خاص است

ھ بھ عنوان شریک زندگی ، بلکھ مفھوم اقتصاد لیبرال ، مخالف توزیع مجدد اموال او را دارد کھ بھ احتمال زیاد دولت ، ک

. این افراد بی بضاعت ھستید و بدبختی نیست ، بلکھ برابر و شایستھ. یک سرپرست نیست  

بھ عبارت دیگر ، گروه فوقانی طبقھ متوسط روسیھ بھ خود مطمئن است و صحبت کردن برای توسعھ نفس ، 

 این مشاھدات ھستند تا حد زیادی با سنت کالسیک لیبرال .رھایی از فرد ، قادر بھ حل مشکالت اساسی آنھا از زندگی است

، کھ تحت آن شھروندان آزاد دولت ایجاد شده برای محافظت از حقوق قانون اساسی منطبق است ، این تابع باید بھ دولت 

 فرد روش ھای تعیین اولویت برای آن) علمی(با توجھ بھ مفھوم شخصیت ھای لیبرال ، چرا کھ ھیچ ھدف . محدود شود

وجود دارد ، فرد باید برای خودشان تصمیم بگیرند چھ چیزی درست و چھ غلط است ، رسیدن بھ حداکثر سودمندی و 

طبقھ متوسط باالیی است بھ (ویژگی مشخص از نظام ھای مذھبی خود . "کارآیی خود را در زمینھ ھای مختلف می پردازد

بھ نظر می رسد ، دقیقا روی این منابع بر اساس ، .  و انضباط نفسرسمیت شناختن ارزش باالیی از استقالل ، برای قدرت

." آنھا موفق بھ دستیابی بھ آنچھ آنھا را بھ دست آورد  

بھ عنوان یک طبقھ متوسط باال ، و آن را بھ سوی بخش میانی تمایل دارد متشکل از یک پایگاه انتخاباتی بالقوه از 

این . است بیشتر در مورد اجتماعی و ارزش ھای دموکراتیک متمرکز شده استطبقھ متوسط پایین تر . احزاب جناح راستی

 سیستم حزبی ، بردار از توسعھ آن ، قضاوت توسط تغییر در -باعث بوجود آمدن پتانسیل برای توسعھ دو دموکراتیک 

 ، ھدف قرار داده ارزش گیری طبقھ متوسط روسیھ ، در شکل گیری در روسیھ از اجتماعی و دموکراتیک ، نظام فرھنگی

بھ تدریج متوجھ خود بھ عنوان یک گروه اجتماعی خود را با منافع اقتصادی ، سیاسی و فرھنگی از قسمت باال و . است

. وسط عمل طبقھ متوسط در حال ظھور بھ عنوان یک موضوع بالقوه یک مدل لیبرال و مدرنیزاسیون روسیھ  

مانھایم تمایز دو رویکرد اساسا متفاوت بھ . Kماعی ، فرھنگی ، با توجھ بھ شکل رقابت بھ عنوان یک پدیده اجت

روش اول فرض بر این است کھ انسان توسط یک ھدف آگاھانھ رانده ، او است بلند پروازانھ و کامل می داند . زندگی است

یفیت ھای الزم را توسط فرد ک. "و بھ آرزوی ، درک عقالنی جھان و از آن زمان بھ عنوان یک نوع یکپارچگی ، آگاه است
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شجاعت ، رئالیسم و توانایی تجزیھ و تحلیل روانشناسی عالقھ زیادی بھ حریف تا دانش وابستگی : برای مبارزه اقتصادی 

متقابل پدیده ھای غنی شده است ، پیش بینی ثابت و فرصت ھای جدید ، توانایی دیدن پیشرفت ھای آینده در ھر یک از 

ی کردن در آینده نزدیک نسبت بھ حال حاضر ، راضی نمی باشد در حال حاضر رسید ، بھ زنجیره ھای خود ، برای زندگ

مطبوعات را برای شانس جدیدی برای موفقیت ، اعتقاد داشتند کھ اجرای آنھا مھم تر از آنچھ بوده است ، بھ دست در کوتاه 

". منتظر ماندن"و ناتوانی در " خود را ضرب"مدت ، نیروھای ابدی   

ارزش : "، موانع موجود در مسیر بھ ھدف ، موانع بھ طور موقت می تواند مانند انسان محدود نمی شود مشکالت 

بیان باالتر از این ارزش ھا ، و . ھای اساسی از روسی بھ طور متوسط از آزادی است ، خواھد شد ، انرژی و تادیب نفس

ھ از آن آنھا است ، فاصلھ اخالق ، اخالق از مدل ھای مقادیر متنوع ، کسانی ک. نزدیک بھ باالی اجتماعی ھرم فرھنگی

". سابق شوروی و متعلق بھ تیم   

 فعال است کھ غالب نو جامعھ ، نوع دوم مشخصھ ، عمدتا dostizhitelnomuدر مقایسھ با اول ، نوع شخصیت 

تا مبارزه برای موفقیت در نیمھ سنتی ، از جملھ جامعھ شوروی سابق ، بیشتر از نوع منفعل شخص کھ داد / برای سنتی 

 ، و آن را ھمیشھ moods متناوب و استاتیک ، آن ھمھ قدرت در سطح --زمان برای ایجاد آن بنویسید . "زندگی است

lurksاگر وضع کند کھ در یک راه جدید .  از منابع عذاب ابدی--این خطر از دست دادن خود .  خطر ابتال بھ انکار نفس

بھ این ترتیب ، از دست دادن نفس ویژگی ھای . ھید ، خود را از دست دادن ھدف حیاتی می شودتمام زندگی را تغییر ند

. عرفان مسیحی منعکس کننده میل بھ ادغام فرد با مسیح تا انحالل کامل در مسیح. اصلی تسلیم سرخپوستان از نیروانا است

ط است ، مطالب بسیار عجیب و غریب سکوالر در نوع دوم قطعا بھ اندازه کافی بھ شخصیت با سنت ارتدوکس مذھبی مرتب

. دوران شوروی سابق ، بر اساس حسابداری برای بشر قدیمی روسیھ سیستم فئودالی امپراطوری دریافت کرد  

بنابراین ، ما بھ صورت مختصر در نظر گرفتھ احتمال دو گروه از استراتژی ھای اساسی زندگی استفاده شده 

گروه اول از سیاست ھای .  بورژوائی و بورژوائی از قبل-- اتحاد جماھیر شوروی روسیھ توسط ھم میھنان ما در پست

زندگی بھ طور عمده درگیر شد بخش باالیی و میانی طبقھ متوسط ، و گروه دوم استراحت ، ھمانطور کھ ما قبال اشاره شد ، 

تخاب حاالت ممکن را برای توسعھ ھای این نسبت عددی دیگر بھ طور جدی ترین در ان. بسیاری از جامعھ روسیھ است

. آینده روسیھ تأثیر داشتھ است  

 آگاھی ھای عمومی و archaismدر این رابطھ ، توجھ داشتھ باشید کھ ما در مقابل جریان از یک روند خطرناک 

 --صل نیست ترمیم مستقیم می تواند وظیفھ خود را حل و ف/ دیگری ، ظاھرا ، آخرین جدیدترین مدرنیزاسیون امپریال 

امتناع واضح تر بھ استفاده از مدل لیبرال و مدرنیزاسیون را بھ ناچار بھ سرعت عقب ماندگی . امپراطوری بھ بازگرداندن

روسیھ در پشت بسیاری از شاخص ھا نھ تنھا در جھان غرب منجر شود ، بلکھ از عدم کشورھای غربی ، ایستاده در راه 

ودداری برای افزایش شکاف تکنولوژیکی منجر شود ، تا بر اساس مدل ھای بھ طور خاص ، این خ. مدرنیزاسیون

امپریالیستی و مدرنیزاسیون ، آن ، ھمانگونھ کھ ما تا کنون ، نشان داده شده را بر اساس بندگی توده ھای عمومی در بعد از 

س ، مدرنیتھ است و اساسا دوران صنعتی فن آوری برای دستیابی بھ توازن با کشورھای یورو در تمدن اقیانوس اطل

بھ منظور دستیابی بھ توازن و حفظ آن نیاز انسان آزاد ، حرفھ ای ، در احساس راحتی در کشور خود ، . غیرممکن است

. دریافت کرده کھ مقامات ، رسانھ ھا ، بخصوص تلویزیون ، بدون رد و آلرژی ایران  

کھ حزب من ( در مجلس ھشتم SPS و Yabloko بدون --آن را برای تلفن ھای موبایل در نگاه اول متناقض است 

 بدون توازن --، بدون انتخاب آزاد در روزنامھ آزاد با یک فنجان قھوه صبح ) ، و آنھا در خدمت منافع من در قدرت

.ھیچ کس آن پشتیبانی خواھد کرد.  جھان صنعتی نمی تواند باشد-تکنولوژیک ، از جملھ میدان نظامی ، تنھا در   
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جای نتیجھ گیری بھ   
 

 بازگشت بھ سفیر پاپی Genghis در اروپا از یک سفر طوالنی و خطرناک را بھ امپراتوری خان 1247در سال 

Franciscan جیووانی dá Plano Carpini توضیحات از کشور ، :  ، سمت چپ است کھ معاصران او و جانشینان ورود

فصل پنجم از . رخان بھ رسمیت شناختھ شده است بسیار مھم استکھ حاوی توضیحات جمعی از مواد واقعی کھ توسط مو

بسیار متفاوت از بقیھ متن را شرح "  ، و شاھزاده او را و قدرت امپراتورTartarsدر منبع از امپراطوری از "کتاب 

ا توجھ بھ ب. حوادث فوق العاده است کھ ما معتقدیم کھ نمادھای خود را در راه حرف بی صدا کھ با موضوع این رسالھ

Carpini  ،Genghis خان ، کھ بھ دنبال حل تمام جھان ، منع کردند سربازان قبل از برنده شدن خود را بھ پیروزی کامل 

جنگجویان مبارزه . بازگشت ، تسخیر نھ تنھا ھمسایگان و در نتیجھ فرھنگی نزدیک ، اما دور ، وحشیانھ مردم است

Chingizبھ جھان خاکی ما تعلق ندارد مبارزه ، گسترش فضای ھرج و مرج امپراطوری ،  ، و یا سعی کنید بھ افرادی کھ 

: این تمثیل جذاب در عین حال و آموزنده . submarginalتالش برای کسب سلطھ جھانی ھل مغوالن در سال مناطق 

. نویسنده پیش بینی سقوط زود ھنگام این امپراتوری عکس  

ما می دانیم این است کھ احتماال بھتر از معاصران . میشھ نخواھد بودامپراتوری تاریخ و زمان آخرین برای ھ

ارسال روسیھ ، دولت ھای امپریالیستی را بھ تالش از خوب گام زده شده توسط قرن سنج امپریالیستی . کسانی کھ وقایع دور

. ه از دولت جدید دموکراتیک استتبدیل ، و بھ ھمان اندازه دردناک ، رقابت با نئو پروژه ھای امپریالیستی ، پانچ شاخسار

خم امپراتوری در سراسر جھان ، و تنھا چنین امپراتوری اتحاد جماھیر شوروی بود ، بھ ناچار جسد او را بھ طور کامل 

 تمدن ، از قبیل استونی و antipodesشامل ناھمانند ، و در نتیجھ ناسازگاری اجتماعی و عناصر فرھنگی ، قلمرو 

مرگ قدیمی ترک را بھ فضا . جذب فرھنگی ، و ، البتھ ، عمومیت بشر ، امپراطوری در گذشتپس از . تاجیکستان

reformat کیفیت ھای اساسی سیستم فرھنگی و تمدن در خرابھ ھای کشور ھای امپریالیستی کشورھای رشد ، رسیدن بھ 

سی ، کھ در منطقھ خاکستری از چھ کسی در اروپا ، برای آزادی و دموکرا: خود را فرھنگی و تاریخی بھ شرط راه 

بھ نظر می رسد مناسب . کمتر سکوالر ، بیشتر مذھبی است: ایدئولوژی " صرفھ جویی"اقتدارگرایی ، خشونت ، تسلط 

 ، با اشاره بھ تمایالت خطرناک زمان خود ، کامال مشخص ، Én Trubetskoyبرای فراخوان اندرز از فیلسوف روسی 

 ، و با آنھا پیامبران جدید آماده خواھد lzhepravoslavnye  ،lzhepatriotyراذل و اوباش ، ا: "تکثیر و امروز در روز 

و امروز آن است کھ احتماال نھ چندان در . Bolshevismکرد جدید و وحشتناک تر از آن است در حال حاضر ، انفجار 

 blowjobبلھ ما حتی در این .  و با عظمت زیاد است ، بھ عنوان وسوسھ ناسیونالیسم ستیزه جوBolshevismمورد احیای 

و ما صمیمانھ امیدواریم کھ بھ . اولین جایی است کھ سبکتر ، بیشتر منطقی ، بھ سادگی و بھتر است. ، یکبار دیگر این فنجان

بھ روز رسانی است بھ خاطر تحکیم امپراتوری نیست ، بلکھ بھ خاطر انسان ، : تغییر محتوا و اھداف نوسازی روسیھ 

جھان خود را ، از وجود روزمره ، آسایش ، بی نیازی ، اگر بھ شما خواھد شد ، بورژوائی ، بیشتر یا کمتر ، اندازه گیری 

بلھ پناھندگی آنھا را پیدا کنید ، بھ احتمال انتقال از مدل امپریال لیبرال عمدتا مدرنیزاسیون است . حیات بر روی مدل اروپایی

. مام چھ سریع می رود ، بھ زودی بھ دوران مختلف ، آمده اما نھ ھمیشھ می تواند از عدم سابقھ، امروز بسیار کوچک ، اما ت  
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P.S .  
این کتاب در حال حاضر نوشتھ شده است ، و معافیت ھای پنجره ھای قدیمی و عصر . 2004بارانی تابستان سال 

ھا برای کشور ، البتھ ، بھ ھمان اندازه ھای مختلف و بھ سناریو. بنابراین. بنابراین مکمل چند کلمھ. جدید است بھ دنیا آمد

طور طبیعی ، نھ ھمھ آنھا منجر بھ ساخت و ساز را بر اساس ارزشھای لیبرال حکومت روسیھ ، بسیاری از آنھا را تنھا بھ 

/ مان از اعدام بعدی و آن را در این است کھ بسیار نادیده گرفتھ نشده ، و بنابراین مرحلھ قابل در. ھیچ جا منجر خواھد شد

جنبش ھای بیشتر در این مسیر می تواند روسیھ در . سناریو فوق العاده از کشور ، ما بھ احتمال زیاد ھستند ، و امروز

آپاندیس بعدی تاریخی منجر شود ، احتمال سوم برای یک صد سال از فروپاشی تمدن ، ھمراه با نقض دیگری از تداوم و 

. فرھنگی است  

روسیھ .  ورود بھ بندر از رستگاریsank ، وینستون چرچیل گفت کھ روسیھ در 1917ب اکتبر سال پس از انقال

نئو قدرت امپریالیستی خود ، بار سوم / امروز بھ عنوان پناه گاه از زندگی اروپایی با نزدیک شدن ھرگز ، اما امپراتوری 

اجتماعی عمیق است نشانھ بیماری و فرھنگی ارگانیسم  از --سھ بحران تمدن در قرن . در طول قرن ، باز کینگستون(!) 

مرده را تصاحب زندگی باید در حال حاضر مرده است ، اما فرد از طریق آنھا ، جبر موجود و . بیماری ھای روسیھ است

subdiskursov احیا- خاموش ھنوز قادر بھ تقلید لودگی  .  

.  ایالتی اتحاد جماھیر شوروی روسیھ-ساس ارسال جدید بھ نام دردناک باید ھم اکنون شروع بھ شکستن پایھ و ا

شما می توانید با ثبات بعد از اتحاد جماھیر شوروی روسیھ در محاکمات مسکو جدید ایجاد نشده ، با توجھ بھ واقعیت ھای 

ن تجار از اگر روسیھ بزرگتری.  از قرن گذشتھies - 30 نیمھ دوم -- skalkirovannyhتاریخی امروز ، با فرآیند وسط 

/ نظر اجتماعی نزدیک بھ رژیم شوروی سابق حفاظت جنایی نداشتند آمده است ، اما حمایت از اتحاد جماھیر شوروی 

" قانونی"و " عمومی "Yezhovروشنفکران روسیھ ، اعالم کرد تقریبا در ترور سریال جنایی ، چرا کھ نھ متن باز فردا 

مان ، و سپس بھ تعداد نامعلومی از آنھایی کمی در آمادگی برای فروش بخشھایی از روند و نشانی از آنھا را متھم نمی اول ھ

، و بھ اتھام جاسوسی برای امنیت خارجی؟ )  آلمان-- Kuban در واقعیتھای امروز -- ژاپن ، اوکراین --شرق دور (کشور 

و دشمنان دیگر از " جاسوسی " ،raznoryadku rootless cosmopolitansچرا کھ نھ ، برای دادن فضا در بازداشت 

روسیھ ، روشنفکران را بھ / مردم؟ متاسفانھ ، این سواالت را از امروز زمینھ ترس مجازی را از اتحاد جماھیر شوروی 

:  بھ یاد بیاورید paradigmatic. عمل رفتن را ، تا ما را در باال ، دیده در تاریخ روسیھ ، ھیچ کس و ھیچ چیز می آموزد

شاھد سرکوب انبوه قربانیان خود را برای یک سال یا دو با تجربھ ، قدرت / ، مدیران میانی و مجریان دیگر  سال 30در 

... امروز ، تاریخ خود را تکرار و نھ بھ صورت نمایش خنده اور ، اما ھنوز ھم. سھ  

، در آخرین بار بھ عنوان مثال .  و عواقب خوب وجود داردThermidorاما نھ تا آن بد است ، در حال حاضر 

 حزب جناح راستی ، سوال -خواھد بود کشور با حضور قوی و قدرتمند و متحد مشترک ھستند ، ما باید گفت ، حق حریف 

خوب است ، ما در برابر آنھا خواھد شد دوستان ، کلید بھ روسیھ در امور حزب بھ طور کلی ، و تا حدی شخصی ، شرایط 

ببین ، در : ب موفق و در خدمت بھ عنوان یک مقدار مشخصی از شب آدرنالین ساختمان حز. را حل و فصل شده بود

.  برای ھمسایھ آمده است-- درب ، و در اینجا squeakedترمزھای   

کسب و کار : بدین ترتیب ، فرمول عصر جدید ، آنچھ کھ بھ طور فزاینده در ھوای زندگی جدید روسیھ احساس 

یشتر حفظ حریم خصوصی ، و احتماال سیاست ، رتبھدھی نشده است کھ بھ نفع کوچک ، چھ در اینجا کسب و کار ، ب

 ثانیھ ھای رادیویی قدیمی - 90اینترنت ، کامپیوتر ، پرینتر و اسکنر است ، اما منظور از تقریبا فراموش کردن کلمھ عبور 

فصل بھ فصل انجام نشده را " ، و دوباره پشت پرده افزایش مییابد ، ما بھ بازگشت در باد از تاریخ". آزادی"و قابل اعتماد 
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ھمانطور کھ . / بدون از گدایی و مذمت/ خسیسی بزرگ در این جھان . / آنھا زندگی می کنند و می میرند/ انتخاب کنید ، 

. ھمانطور کھ بازار تغییر کرده است/ اگر آنھا را می توان در این باشد ،   

 


