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ی یک نیروی سیاسی که علیه مثابهبهها و ظهور آن های مردمبیداری توده 1مردم بود؛ برآوردن سر نشان از «یبهار عرب»

 وخواست عمومی برای تغییر  ،از تونس تا سوریه .یابی به قدرت را داشتنداستند و ادعای دستپا خهای حاکم بهرژیم

که ]حق[ حاکمیت باید به مردم  ،این خواست کرد.مردم را بازنمایی می عمومی یاراده ،دموکراتیکحاکمیت  تأسیس

راضی که این جنبش اعتقبل از این ضی بدل شد.های اعترای کانونی جنبشانداخت و به نقطهها طنین میدر خیابان ،برگردد

 بود؛ هبخشید های مردیتوجهی به شورشقابلنفس به، مبارک و قذافی مشروعیت و اعتماد علیبنبه سوریه برسد، سقوط 

ش بنجاما در سوریه  هشدار داده بود.ها به سوریرا « ویروس»این  و نفوذ شیوعهمو که  ،نبود بشار اسدچیزی که خوشایند 

بل دهی شود گسترش یافت و قکه سازمانشد، بدون این که تثبیت شود متوقفاعتراضی مردمی علیه رژیم بعث بدون این

ران ها در این بحداخلی آننیروهای نیابتی ای و های منطقهی قدرتقبل از مداخله پاره شد.به زمین بنشیند تکه کهاز این

 ترثباتبیای زایندهفبگذارند و از این فضای سیاسی که به شکل  تأثیربر مسیر وقایع کردند یابنده، که سعی میتعمیق «ملی»

لیه ع ی افسار گسیخته از خشونتدولت و استفاده واکنششدت و حدت  ،بگیرندخود را  طبعبابنتایج شد، می ترو متزلزل

تحلیل ه بمتداد و پیوستگی آن را او  پاره کردهتکترکیب نایکدست و متنازع بود،  ، که خود یکرا اپوزسیون ها،این اعتراض

(، مسیحی ـ سنی ـ کرد( و مذهبی )علوی ـ قومی )عرب گراییِو فرقهگ داخلی جنو سپس  دن این بحرانای ش. منطقهبرد

فرصت  3102 اوتسیاست آمریکا در  اتِ، که تغییررا ها را از مسیر خود منحرف کرد و بخت ]ماندگاری[ رژیم بعثشورش

که از این تاریخ به بعد توسط آمریکا و  ،"ی استراتژیکعدم مداخله" ارتقا بخشید. یات جدیدی به آن بخشیده بود،ح

ای را تشدید کرد، نیروهای شد، نزاع بر سر قدرت در این میدان سیاسی فرقهای فعال دنبال میی اروپا به گونهاتحادیه

ر، . نیروهای سکوالای جهادی در حال رشد را تعمیق بخشیدگرنیروهای اسالم ها وسکوالر را به حاشیه راند و شکاف بین آن

ی مابین رژیم بعث و متقاطع و شریرانه بارِشدند، در زیر آتشکه به دالیل قومی، مذهبی و سیاسی از درون تقسیم می

های از دست رفته را اعاده و زمین کنند تأسیسواحد  ایگرا، گرفتار شدند و توان این را نداشتند که جبههنیروهای اسالم

                                                           
 ی ی مقالهترجمه . ]این نوشته1 

 The Crisis of Sovereignty and the Kurdish Quest for Democratic Autonomy in Syria; A Theoretical Outline 
 "روژئاوا"استفاده از ترم  خواهد شد.چاپ  Geopolitics (  در ژورنال3101) دسامبر پیش رو 01این مقاله  .هنوز چاپ نشده است متن انگلیسی آن است که

ور و خاورمیانه به ط "مسـایل کرد "ی مند به حوزهایرانی عالقه جائی که مخاطبپس از مشـورت با نویسـنده انمام شـده اسـت. از آن     ،ی عنوان مقالهدر ترجمه

مصداق  ، و نه کل و یا حتی شـمال سـوریه،  حاضـر عمدتا  فقط در مورد روژئاوا در حال  "دموکراتیکخودگردانی "د، و نیز چون آشـنائی دار  "روژئاو"عمومی با 

موافقت داشتند ولی چون مراحل تحویل متن انگلیسی  ،قاله گنمانده شود. مولف با این تغییر جزئی در عنوانترجیح داده شـد که اسم روژئاوا در عنوان م  ،دارد

 [   .و ویرایش آن نهایی شده بود، از تغییر عنوان انگلیسی آن صرفتظر کردند. م  Geopoliticsبه ژورنال
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و  دندمان امنیتی سوری به رژیم وفادار ی نیروهای نظامی وبدنهها هنگامی بود که تری آنر و جدیبداقبالی بیشت کنند.

نیروهای جهادی  رشد برایآمده زمینه را  پدید قدرتِ ی این نیروها رخ نداد. این خالءنهگسترده در بد و شکاف ترک خدمت

ت، و افسارگسیخته از خشون مؤثری ه، انسمام نظامی و استفادیافتهسازمانپذیری انعطاف به دلیلِ.فراهم کرد عشز جمله داا

، اجتماعاتی دست آوردندهب ناراضی یِاجتماعات سنّ اعظم در میان بخش بسیارهای حمایت این نیروهای بنیادگرا در آغاز

  2رژیم علوی ذلّه شده بودند. حاکمیتِ 3بخشِ تداوم-طوالنی مدت و خود بحرانکه از 

 نای شدن نزاع و نظامی شدها منمر به منطقهداخل و حامیان خارجی آن در نیابتیظهور نیروهای جنگ داخلی و 

رژیم بعث  4متعاقبِ خشونت در فرایند سیاسی، نشان از پایان بحران مشروعیت تفوقِ شد. 3103میدان سیاسی در سال 

نیروهای جهادی در میدان  ههنگامی ک های مردمی را به حرکت در آورده بود.اعتراض ،3100ی[ که از بهار بود، ]بحران

 جنگید؛ پس از آن دیگربر اپوزیسیون مسلط شدند، رژیم داشت برای بقای خود می 3102سوریه معروف و در سال  نظامی

اپوزسیونی که حال دیگر در  ـ رخت بر بست جهادیغیر و جهادی از گفتمان اپوزسیونِ رژیم قانونیِ مشروعیتِ ی[مسأله]

 سپس و دست آوردههبیت قلمروهای بد( در روژئاوا، همراه با تثی)پ دموکراتیکحزب اتحاد  ظهورِندازی رژیم بود. فکر برا

گسست  ، نشان از یک3103)جزیره، کوبانی و عفرین( در تابستان  اداریـ  سه کانتون خودگردانِ سیاسی گیریشکل

قدرت حاکم از اعمال اقتدار به ی شکست که به واسطه ایسیاسی این شکاف و نیز خالءاساسی در ساختار حاکمیت بود. 

 دموکراتیکخودگردانی  سیستم ، اعالم موجودیت رسمیتحت امنیت و کنترل خود ایماد شده بود ی محدودِورای منطقه

 5را ممکن ساخت. 3104د در ژانویه یتوسط پ

 و نفوذ سیاسی آن در سوریه و عراق، بختِ گسترده ی سرزمینینیز توسعه ر برآوردن داعش، قدرت نظامی آن وس

های قدرتهای جدید در میدان سیاسی، شامل بندیصف های کردی روژئاوا را به چند شیوه تقویت کرد.خودگردانی

ی اصلی جمعیت را رد تا بدنهد فراهم آویامکان را برای پ، این هاداخلی آن نیروهای نیابتیای و نیز منطقه المللی،بین

                                                           
3. Self-perpetuating 

 : هم کنندفی تاریخی و سیاسی آن را در متن و زمینه حران حاکمیتکند تا این بزیر سعی می آگاهانهی نوشته. 2 

McHugo, J. Syria: A Recent History, London, 3104; Phillips, C. The Battle For Syria; International Rivalry in the New 

Meddle East, New Haven, 3102; Glass, C. Syria Burning: A Short History of the Catastrophe, London, 3115. 
4. Crisis of legitimacy  

 . همان5
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کست و فرار فاع کوبانی و شد سیاسی داعش در روژئاوا ایفا کند. تأثیرتاز در مبارزه علیه ماشین نظامی و و نقشی پیش بسیج

در لی آن بود. این امر الملد و مشروعیت بینیپ ایمنطقه (، اوج تفوق3105ِتا ژانویه  3104منطقه )از اکتبر  داعش از

ریه آمریکا در سو نظامی هایاستراتژی، که در اصل بر اساس مقتضیات لمستیکی و ساختار عملیاتی ائتالف ضد داعش

راه آمریکا ی اککه به واسطهرا د فضای استراتژیکی یپ این گونه بود که. بخشیدد یای به پتعریف شده بود، جایگاه ویژه

 بازوییعنی ] گپهای مدافع خلق[ ینقش ]یگان نی برای جنگ علیه داعش ایماد شده بود، پر کرد.از اعزام نیروی زمی

رونده، داخل و بیرون قلمرو روژئاوا، آن را قادر ساخت تا در نیروی زمینی آمریکا در این جنگ پیش عنوانبه ،د[ینظامی پ

د، یآفرینی کند. موفقیت نظامی و گسترش سازمانی پشنقی مربوط به جنگ ای استراتژیک امور روزانههتصمیم گیری

خواه، آن را قادر ساخت تا مرزهای زبانی و قومی اجتماع کردی را برابریکه ]حزبی است[ مبتنی بر ایدئولوژی کمونیستیِ 

نهادی ساختار  در شکل گیرید یپ تری دارند.های متمایزتر و ناهمگندرنوردد و به مناطقی دست یابد که جمعیت

نگ پیشگام ج و زبانی در منطقهـ  چند و قومیـ از نیروهای چندکه ائتالف ضعیفی د[، س]ق دموکراتیکنیروهای سوریه 

همزمان که تعادل قوا را به نفع رژیم بعث به ، ی نظامی روسیهمداخله .ایفا کرد ایکنندهتعیننقش  است، با داعش در رقه

ر روسیه دـ  آمریکا «یتوافق ضمنی و نانوشته» .ارتقا بخشید نیز زده راجنگی یهد در سوریهم زد، جایگاه سیاسی پ

د موافق هستند، به نفع این حزب تمام شده است. یسیاسی در حال رشد پ تأثیرهر دو با نقش نظامی و  منطقه، که ظاهرا 

از  ی پستواند در سوریهنگرند که میرویی میی نیمثابهبهد را یپ ،که این دو قدرتوجود دارد مبنی بر اینهایی نشانه

 دموکراتیکی خودگردانی ها به توسعهبازی کند، گرچه رویکرد آن هاهای آناستراتژی سازیِپیادهدر  مثبتیداعش نقش 

 یوجود یک جمهور است.هنوز مبهم سی فدرال در سوریه ی سیستم سیاها به خود ایدهدر روژئاوا، و در حقیقت رویکرد آن

ک تا زمانی که ی بحران است.ی پس از در سوریه دموکراتیکخودگردانی  [تأسیس]شرط امکان حیاتیِ  ،دموکراتیکفدرال 

ند تداوم توا، تنها بحران حاکمیت و گسست در ساختار این حاکمیت مسلط میدر سوریه غایب باشد دموکراتیکنظم فدرال 

 و کیفیت ساختارِ قدرت حاکم 2«بودگیدرونی» به ،این نکته ضمین کند.در روژئاوا را ت دموکراتیکی خودگردانی پروژه

 میتحاک [آن] شرایط تحت ی کهمغیرحاک رانیِمی حکی یک شیوهمثابهبه، دموکراتیکگردانی نهادیِ آن برای مفهوم خود

                                                           
2. interiority 
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 یت ملی[ با همدیگر ارتباطنهادی حاکم غیر حاکم و ساختارِ دموکراتیکیعنی خودگردانی این دو ] .اشاره دارد 1،قرار دارد

شکیل ی کردستان را تدر متن و زمینه دموکراتیکخودگردانی  ینظریهمن از  ارزیابیی کانونی درونی دارند. این بحث نکته

 دهد.می

 

 دولتیملت و بیـ  دولت

ا هاند: آنو با هم به دنیا آمدهاز لحاظ تاریخی این د دولت پیوند منطقی و تاریخی وجود دارد.های بیو مردم/ملت دولت ـ ملتبین 

گیری ]فرمی از[ دولت هستند که مبتنی است بر برخورداری مردم/ملت از حق شکل مرتبط با ها و اعمالِفرایند نتایج متناقضِ

فرض یکدیگر هستند: سرکوب، انکار و طرد دولت پیشبی و مردم/ملتِ دولت ـ ملتاز لحاظ منطقی،  .خود ـ فرمانییِ حاکمیت

این وحدت  .شودبارنمایی می تی است که توسط این دولتهای غیرحاکم، شرط امکان وحدت سیاسی و قانونی آن مل/هویتجتماعا

 که از لحاظ مذهبی، زبانی، فرهنگی و قومی گوناگون و متنوع هستند، به قومیت مسلط و مردم، از طریق تقلیلِ و یکپارچگی معموال 

تقلیل مردمِ ]متمایز[ به ملتِ  شود.ی یک موجودیت یکپارچه و هویت واحد حاصل میمثابهبه [برساخته] این ملتِ سپس معرفی

ی اعمال قدرت نشان داده خواهد شد، نتیمه ون آن، آن گونه که در ادامهرو سرکوب ساختارهای زبانی و قومی گوناگ]واحد[ و از این

های ی ملت و دیگریِ غیر حاکم آن، یعنی مردم/ملتزمان برسازنده، که همدولت است 8گذارخشونتِ بنیانی سیاسی است: نتیمه

کند، ، ملت را جعل می01«قوم واحد»به  9«گوناگون مردمِ»که با تقلیل  دولت مؤسسقانون  این ی مدرن،در دوره دولت نیز است.بی

 عمل ی خشونتِوسیلهبه گونهاین دولتی بیهاو مردم/ملت دولت ـ ملتپیوند منطقیِ بین  دولت است.های بیی مردم/ملتبرسازنده

 است. بین هویت و تفاوت نسبت یکدیگر همان ها بها شرایط امکان یکدیگر هستند و نسبت آنه: آنودشمیگذاری دولت برقرار بیان

                                                           
1 . as a non-sovereign mode of governance under the conditions of sovereignty  

8.  Founding actأسیس دولت به شکل نیروی پس پشت قانون: این مفهوم اشاره دارد به خشونتی که در بنیاد تأسیس دولت قرار دارد، خشونتی که پس از ت 

های فراقانونیِ قانون است و پس از تأسیس دولت، قانون اساسی شود، نیرویی که قرار است قانون را به اجرا بگذارد. در واقع این مفهوم بیانگر پس پشتظاهر می

افتد و آن خشونت بنیادی باز خود را عیت استثنا این روکش قانونی میگوید، در وضگونه که اشمیت میسازد. آنمانند یک روکش، این خشونت را پنهان می

 دهد. نشان می
9.  demos 
01 . ethnos 
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 تاریخی وـ  د منطقیبه این پیون دوبارهاست. من  دولت ـ ملتگونه که ذکر شد، درونیِ ساختار قدرت حاکم در  این ارتباط، همان

 00سوریه باز خواهم گشت. ]شمال[ در دموکراتیکی خودگردانی معناداریِ آن برای تحلیل پروژه

(، عراق 0934(، ترکیه )0912در ایران ) دولت ـ ملت گذارخشونتِ بنیاناورمیانه شاهد این مدعا است. تاریخ مدرن کرد در خ

را در متن  وحدت و گوناگونی آنهای زمانی[ اشاره دارد که ی کرد ]در این برههألهمسچنین به تکوین ( هم0942( و سوریه )0923)

-خشونتاین  یبه وسیلهاعمال شده بر اجتماعات کرد  02«گفتمانی»و  03«نظامیـ  سیاسی»خشونت  ن کرد.تعیی ی مدرنخاورمیانه

کردها در مقابل  04رو شد.روبه آن زمان ی سیاسی کردِبا مقاومت نیروها های حاکم،این دولت تأسیسی در لحظه ،گذارهای بنیان

با درجات گوناگونی از  ،مسلحانه هایشورشکه مکرر به ، مقاومتی زدنددست وب هویت کردی به مقاومت سرک ی حاکمیت وسلطه

ی ألهمسی ممزا، هسته قومیِـ  ی یک اجتماع زبانیمثابهبه، مبارزه برای شناسایی حق خودمختاری کرد .شدبدل می ،مشارکت مردمی

دها مقاومت کر بندی و بازنمایی سیاسیِی کرد، مفصلمسألهبنابراین از این حیث  را تشکیل داده است. ی مدرنکرد در خاورمیانه

حکمرانی بر قلمرو  ها برای شناسایی هویت و حقِی آنمبارزهنیز ها توسط حاکمیت مسلط و هویت و حقوق آن انکارِسرکوب/ علیه

های ناسازگار، همچون ای از روابط و دوگانهها و اعمالی که از تالقی ممموعهکثرت گفتمانبه  کرد یمسألهاز این رو  د است.خو

 ها حاکمیت دارند، اشاره دارد.آن یپاره شدهپاره قلمرو و اجتماعات برکه  یسرکوب/مقاومت و انکار/شناسایی، بین کردها و چهار قدرت

گذاری ینانب عملِ که با خشونتِ ،ستیزیِ دیالکتیکیی همی کرد مبتنی است بر یک زنمیرهمسألهاست که  عنیبدین ماین تعریف 

ای نهادین مماز و گونهبهها دولت ـ ملتسرکوب و انکار هویت کردی در ساختار حاکمیت این  ایماد و پرورده شد. های حاکمدولت

. یعنی این هویت را های سیاسیِ قانونی طرد کردروند هویت کردی را از ،هااسی این دولتقانون اس قانونی شمرده شد و تداوم یافت.

، که بر آن خشونت حاکم قانون ماورایِو آن را به میدان کرد طرد  مشروع و قانونی ،نهادینسیاسیِ از میدان، مماری و مسیرهایِ 

                                                           
طالعات مها: هویت و سیاست چند پاره، آن ام، برای مثال بنگرید به کردها و دیگریِمنطقی را با جزئیات بحث کردهـ  ی تاریخیاین رابطههای دیگری . نوشته00

 .3103، لندن، و دولت در ایران: ساخت هویت کردی؛ کردها 0998، 3، شماره 08، جلد یانه، آفریقا و جنوب آسیاتطبیقی خاورم
03. performative 
02. Interpretative 

این متن این  جایی که درهستند. از آن «تفسیری»و  «نمایشی»( به ترتیب Interpretativeو  performativeهای فارسیِ مصطلحِ این دو مفهوم )]معادل

و  «نظامیـ  سیاسی»های به ترتیب معادل از مشورت با مؤلف، در متن جاری کند، پس کندها ایفاد میکه نویسنده از آن را توانستند معناییها نمیمعادل

  برای این دو در نظر گرفته شدند. م.[ «گفتمانی»

واسازی و و دیگران:  P .Cornellدر  «ای اقتداردهای اسطورهبنیانیروی قانون: »دولت در  یِگذاربنیانعملِ  خشونتِ یزمینه. بنگرید به بحث دریدا در 04 
 .0993عدالت، لندن  امکان
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 میل آن] و ،حاکمیت مسلط این در برابرِ ]نیز[ هاآن ای حاکم شدند،هِ قدرت ی خشونت فراقانونیکردها ابژهبنابراین د. است، ران

 .به مقاومت روی آوردند، یتحمیل هویت خود بر اجتماعات کرد برای[

ت ی خشونوسیلهبهکند به اجتماعی که در صد سال گذشته و اشاره می ی کرد را در کلیت آن ارائهمسأله این طرح تئوریک

ده ی کرد بومسألهی است. خشونتِ حاکمیت عامل برسازنده شده ختهگسیهای بحرانی گوناگون، ازهم حاکمیت مسلط، در موقعیت

این  بودگی تاریخیخاص ن و تعریف کرده است.یی آن را نیز تعیپارهای پارهزاجزمان تکثر و گوناگونی تاریخی که هم است، در حالی

ها متعین شده ی آنهای حاکمِ برسازندهی کثرت و تنوع قدرتوسیلهبهها، نی متفاوت آاجزا، اشکال گوناگون و مسیرهای توسعه

 ،ی کردمسألهی هتگسیخازهموحدت  ها شکل گرفت، تداوم و توسعه یافت.است: چهار دولت حاکمی که ]هویت مدرن کرد[ ذیل آن

رو وبهرحال ما با مسایل کرد  خواند.ا به ستیز میهای مشترک و تاریخ یکپارچه در بین این اجتماعات ر]امکان تعلق خاطر به[ ریشه

هر ] ای دارند و این تنوع ساختاری به استقالل گفتمانیهای جداگانهها و تاریخی واحد کرد[، که هر یک ریشهمسألههستیم ]نه یک 

 در حالی که نی موضوع این پژوهش،ی کرد در سوریه، یعمسأله د.رهای پژوهش تئوریک اشاره دای ابژهمثابهبهاین مسایل،  یک از[

چون عراق، وجود در سوریه، هم .نیز دارداستقالل خودش را زمان هم ،دهدخطوط اصلی آن طرح تئوریک عمومی باال را نمایش می

 یهی سلطی شیوهمدرن. این حکمرانی استعماری اگرچه دربردارنده دولت ـ ملتگیری شکلیک حکمرانی استعماری مقدم بود بر 

ی کرد در سوریه، از مسأله گسترش منقطعِ کرد.گذاری پایهمتعین و را  ن دولتِ پس از استقاللمتمایزی بود، اما ساختار نهادی

ی ]تحت قیمومت فرانسه[ تا انکار و طرد کامل آن بعد از استقالل ] دولت سوریه[، با دو شیوه شناسایی جزئی ذیل حکمرانِ قیِّمِ

 05.شودمی فکیکاز هم تی متمایز سلطه

 

 02ی یبازنماغیرقابل  ]امر[ ی کرد در سوریه: حاکمیت ومسأله

 د.ش تأسیسپس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، تحت قیمومت دولت فرانسه  در سوریه مدرن سرزمینیدولت 

گرفت،  شکل پیکوـ  داد سایکسرریِ قراجایگزین حکمرانی فرانسه شد بر مبنای تنظیماتِ استعما 0942دولت حاکم مستقل که سال 

ی وسیلهبهدولت سوریه  کسب کرد.ی یاجراملل رسمیت یافت و ضمانت  یدر جامعه 0934امضا شد و سال  0902قراردادی که سال 

                                                           
 با جزئیات بحث شده است. 0998ین طرح تئوریک کلی در ولی، همان، ا. 05 

02. unrepresentable 
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کل ش ،یبوم بندی این قرارداد در ساختارهای اجتماعی و فرهنگیِمفصلو مدیریتی حاصل از  و روندها و اعمال سیاسی این توافقات

چنین نیروها و روابط سیاسی و تدوین شده بود، و همقیِّم  هایقدرت یوسیلهبهاستعماری، که  سرزمینیِمرزهای  ،این دولت .گرفت

را  هابه ارث برد و آناز ]سیستم قیمومت[  ـ کردن حاکم در دولت جدید را تعریف که متعاقبا  صورتبندی نخبگا ـ را آن اجتماعی

تاریخی قدرت حاکمیت را تعین کرد اما نتوانست هویت آن را تعریف کند.  چارچوبپیکو، در این معنا، ـ  ارداد سایکسقر تثبیت کرد.

جا که در ادامه یکپارچه. از آن شود، یک نهاد سیاسی مدرن با هویت ملیِ دولت ـ ملتخواست که یک ی مستقل میچرا که سوریه

 هماناین وگرا در پیوند قومیتِ مسلط/اکثریت به قدرت حاکم ]پیروز میدان شد، نخبگان ملیگرایی عرب هم و به دنبال استقالل، ملی

ی وسیلهبهرسمی ابراز و نیمههای رسمی و وقفه در گفتمانهویت عربی دولت، که بی نقشی اساسی ایفا کردند. ،کردن این دو هویت[

  01مین سرکوب و انکار هویت، تاریخ و فرهنگ کردی را فراهم کرد.شد، زنظامی و امنیتی دولت پشتیبانی می سازوبرگخشونتِ 

خواه تمامیتکرد در گفتمان  08ها عرب نبودند. دیگربودگیبودند، صرفا  به این دلیل که آن ناپذیرفتنیناخواسته و  کردها دیگریِ

ر انکار کامل و سرکوب هویت کردی ( به اوج خود رسید، هنگامی که اظهارات رسمی مبنی ب0958 -20) عربی ییکپارچهجمهوری 

که  ی، حاکمیتحاکمیت بودی ارادهشدن به تسلیم شرطِ ،شد. انکار هویت کرددر راستای توجیه وحدت و تفوق ملت عرب تکثیر می

ه وندی ب. شهرکردقانونمند می یعربـ  بخشی از ملت سوری یمثابهبهها را شهروندان سوری تعریف و جایگاه آن عنوانبه کردها را

فرم ]؛ در واقع این کردسرکوب می را سیاسی، یسوژهی یک مثابهبهاین هویت مشترک، سیاسیِ ـ  قانونی الزاماتِانکار هویت،  شرط

د. یِ جدید[ بودولت ـ ملتی حاکمیت در ]نظم ی سلطهی ابژهمثابهبهها تضمین جایگاه آنابزار انقیاد کردها و  ،[از اعطای شهروندی

ی کردِ استان جزیره با یک فرمان حکومتی باطل هزار نفر از سکنه 031در حسکه، شهروندیِ  0923س یک سرشماری در سال بر اسا

های از زمین ی کرداین سکنه و همچنین به معنای سلب مالکیت "خصلت عربی جزیره محافظت از"اعالم شد. این دستور در راستای 

که شرایط حقوقیِ دولت شدند، بدون اینها بیآن جمعیت کرد ]کل سوریه[ بود.درصدِ  13از  09سلب سوژگیکه حاصل آن  خود بود

یالی قدرت های استها ابژه؛ آننامیدمی مکتومینیا  اجانب راگفتمان رسمی این کردها  المللی را داشته باشند.دولتی در قوانین بینبی

سال بعد تقریبا  بدون تغییر  41دام و حق مالکیت بودند. این وضع ویژه تا ، آموزش، استخییبازنماو محروم از حق قانونی و سیاسیِ 

                                                           
قدرت اقتدارگرا و صورتبندی دولت ، .Hinnebusch, Rجنگ جهانی دوم بنگرید به:  ی دولت در سوریه پس از پایانگیری و توسعهی تاریخ شکل. درباره01 

اسد:  میراث، .Zisser, E؛ 0988، برینگتون، مدرن یسوریه، Mo’az, M. et al. (eds)؛ 0989، سان فرانسیسکو، ی بعثی: ارتش، حزب و دهقانسوریه
سوریه: ، .George, A ؛ 0999، شیکاگو، معاصر یلطه، سیاست، رتوریک و سمبلیسم در سوریهابهامات س، Wedeen, L؛ .3110، نیویورک، در گذار سوریه

 .  3112، لندن، نه نان نه آزادی
08. otherness 
09. desubjectification 
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. در طول این مدت، در راستای 0911و  0922، 0922های سالـ  باقی ماند، سالیانی که سوریه سه کودتای نظامی بعثی را تمربه کرد

   31ار و سرکوب شد.انک مؤثرای گونهبهحفظ وحدت و ثبات هویت ]ملی[ حاکمیت سوریه، هویت کردی 

را تعیین و  3114تا  0922از  درپیِ بعثیهای پیحکومت قدرت حاکم، شرایط و چگونگی به زیر سلطه کشیدن کردها، توسط

ی حاکمیت بعث بود. برای گی و از این رو شرایط سلطههای انکار سوژههای استیالی بر کرد، همان شیوهتعریف کرد. درواقع شیوه

 ،خود، شهروندی سوریه را اخذ کنند دموکراتیکمدنی و های و آزادیحقوق و  که مماز بودند در مقابل انکار هویتاکثریت کردها، 

ی تحت شمول در وسیلهبهطرد کردن یعنی کرد: به مفهوم آگامبنی آن، عمل می 30،«تحریم حاکمیت» یمثابهبهحقوق شهروندی 

وند. شی یبازنماساخت تا از طریق دیگریِ حاکم ها بود که آنان را قادر میگی آنبدین معنا سرکوب هویت کردها شرط سوژه 33آوردن.

ها به میدان ند؛ آنی حقوقی و قانونی قدرت طرد شدیطهها سلب شد، از ححق شهروندی سوری آن0923کردهایی که در سال 

 این محور دارد.ـ منحصرا  خشونت  یرت خصلتو قد ی داللتمند نیستقانون هیچ دیگردر آن رانده شدند، جایی که  قانون یماورا

 اندند.باقی می یبازنماغیرقابل  نداشتند و ]بنابراین[ گیسوژه شرایط ]امکان[ُها های مشروع خشونت حاکمیت بودند؛ آنکردها ابژه

مد بحران حاکمیت درآ، پیش«تحریم حاکمیت»هویت کردی و الغای ی یشناسا خاتمه یافت. 3114این شرایط با خیزش مردمی مارس 

 اوج را برای یزمینه این ی حاکمیت بود وایماد شکاف در ساختار سلطه ازِ، نشانگر آغسر بر آوردن جنبش اعتراضی مردمی بود.

  32فراهم کرد. ،ی بعدیک دههدر ها، شدهوبسرک گرفتنِ

فقط برای وحدت قانونی و پیوستگی نه، های عمیقبا داللت ؛ بحرانیاستوضعیت کنونی سوریه حاکی از بحران حاکمیت 

ی یک فرم سیاسیِ عام که از طریق مثابهبه دولت ـ ملتهای تر، برای خود بنیادبنیادیچنین، و حتی سرزمینی دولت، بلکه هم

 آن.به معنای بنیامینی ، «حافظ قانون»و  «گذارقانون»به ما رسیده است. این بحران، بحران قدرت حاکمه است؛ قدرت مدرنیته 

                                                           
 با تاریخ و سیاست مدرن یِ مرتبطشد. برخی از کارهای اصلی اندکی به تاریخ، سیاست و فرهنگ کردهای سوریه نشان داده می. قبل از بحران اخیر، عالقه31 

ه و توان داشتن صدایی در سیاست سوری عالقهکه  انددانستهمی راهیک اجتماع مطیع و سربه برخی دیگر کردها را؛ اندسوریه وضعیت کردها را مسکوت گذاشته

 .Yildiz, Kعطف اساسی است. بنگرید به یک نقطه 3114س اهمیت بوده است. از این لحاظ ماریک موضوع جزئی و کم حالت ندارد. این موضوع در بهترین

زنده  .M and Perveen, A؛ 3115، برلین، کردهای سوریه: یک وجود انکار شده .Montgomery, H؛ 3115لندن،  کردهای سوریه، مردم از یاد رفته،
  .Tejel, J اند:یقی از سیاست و تاریخ کردها در این اواخر ارائه دادهی دقمطالعه Tejel and Alssop؛ 3112، واشنگتن، دولت در سوریهبی : کردهایِگوربه

 .3104، لندن، های سیاسی و هویت در خاورمیانهکردهای سوریه: حزب  .Alssop, H؛ 3119، راتلج، کردهای سوریه: تاریخ، سیاست و جامعه
30. Sovereign ban 

ای هکند اما همزمان آن را از فرایندطی آن یک اجتماع یا یک اقلیت قومی را در روندهای قانونی وارد میاین مفهوم آگامبن به فرایندی اشاره دارد که حاکمیت 

 است. «شناسایی قانونی برای تحریم سیاسی»کند؛ در واقع این مفهوم بیانگر سیاسی طرد می

 .0998، شیکاگو، قدرت حاکمیت و حیات برهنه. آگامبن، جی. هوموساکر: 33 

 .3104، همان، Alssoppو  3119، همان، Tejelهای بعدی سیاست کردی در سوریه بنگرید به و پیشرفت 3114خیزش  یهزمین. در 32 
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 34ی این بحران است.تصویب و اجرای قانون نشانه از طریق ضمین اعمال سلطه و نگه داشتن نظمتتحلیل رفتن توان دولت برای 

ی نظم و فراهم کردن شرایط اثرگذاری قانون، نشان روشنی است از این شکاف و درپی حکومت سوریه برای اعادههای پیشکست

ظم ی این نعادهاعالوه، فروپاشی نظم حاکمیت و ناتوانی دولت از بهل از شروع جنگ داخلی. ی حاکمیت قبگسست در ساختار سلطه

شونت مرزهایی که خاست.  نیز ی نظمبرای اعاده «یقانون فرا»شکست نیروی  حاکی از ، بلکهاست یِ قانونتأثیربی نشان از نه فقط

 نظامی ـ د و از این رو کانون حاکمیت از روندهای قانونی به روندهای امنیتیانکرد از بین رفتهرا از هم تفکیک می قانونی و فراقانونی

ی قانون و خشونت، یعنی همزمان درون بیش از این در آستانهتواند نمیتغییر پیدا کرد که در واقع به این معنی است که حاکمیت 

، تحت یک فرمان واحدامنیتی و نظامی، های سازوبرگاشت دنگهشوم به  پارگی میدان سیاسی و نیازِتکه 35و بیرون قانون، باقی بماند.

که اشمیت آن را با مفهوم  حالتینمای قانونی دولت خارج و وارد سپهر خشونت ]عریان[ شود،  حاکمیت را ممبور کرد تا از پشتِ

گیری کند. تصمیمستثنایی اوضعیت با این حال در سوریه حاکم فرصت این را نداشت تا در  کند.شناسایی می «وضعیت استثنائی»

ن ایسریعا  بحران،  شدنِ متعاقبِ و با ظهور جنگ داخلی، سر بر آوردن داعش و منطقهای بود یک احتمالفقط استثنایی وضعیت 

یگاه جا) ی قانون و خشونتپاره شده، حاکم را به دور شدن از آستانهتکهبحران، با تمسک به میدان سیاسی  .وضعیت تغییر کرد

ه[ ]این بود ک ؛کردممبور فراقانون، یعنی میدان خشونت  و قرار گرفتن در میدان( وضعیت استثنائیگیری در تصمیم 32ککالسی

جایی برای حاکم  ،ی نظمادهاکارامدی عمیق خشونت حاکم برای اعدرپی و و نشکست پی سیستم قانونی حول او در هم فروریخت.

حال بحران دیگر از وضع استثنا خارج شده بود و هراس این وجود داشت که  نگذاشت.باقی استثنایی وضعیت گیری در تصمیمبرای 

سرنوشت دولت حاکم در سوریه هنوز در نوسان  .را نیز نابود سازد قدرت، بلکه خود بنیادهای حاکمیت ییهای اجراسازوبرگتنها نه

  31.ایشکننده و متغیر قوا در میدان سیاسی منطقه ی جنگ داخلی و تعادلطور کامل وابسته است به نتیمهبه تقریبا است و 

رسمیت به کردهای سوریه فراهم کرد تا خواستِ  چنین فرصت جدیدی برایتر ذکر شد، همگونه که پیشاین بحران، همان

این فروپاشی  را فریاد بزنند. احترام و حیات مستقلِ عاری از انکار، تبعیض و سرکوب برخورداری از شناخته شدن خود، همراه با

گر تأسیس قدرتِ»فضایی را برای ظهور ، سال گذشته پنجنظم در  تأسیسهای پیاپیِ خشونت حاکم برای )باز(ساختار سلطه و شکست

                                                           
 .0928، نیویورک، تامالتدر بنیامین، دبلیو.  "نقد خشونت". بنیامین، دبلیو. 34 

فصل  چهار یسیاس الهیات، در «را دارداستثنایی  گیری در وضعیتمیمکسی که توان تص»ی مثابهبه. این نکته اشاره دارد به تعریف مصطلح اشمیت از حاکم 35 
 .5، ص.0988، کمبریج مس، در باب مفهوم حاکمیت

32. Locus classicus 

 .0992، شیکاگو، مفهوم امر سیاسیچنین بنگرید به اثر دیگر او، . اشمیت، همان. هم31 



11 
 

بدین معنا، این بحران به ظهور دیگریِ  38فراهم کرده است. ک رادیکال در روژئاوای خودگردان،های نظم دموکراتییعنی سوژه، «مردم

در فضای پرآشوبِ جنگ داخلی سوریه  حقوق سیاسی با حقوق معین و میل و اراده برای محقق کردن آن یی یک سوژههمثاببه، کرد

امعلوم است. ی خودمختاری دموکراتیک آن هنوز ند و پروژهیسرنوشت پ شده است.منمر انکار و سرکوب،  از حالت و خروج آن

بین نیروهایی که با امحای نهایی داعش در میدان سیاسی قوایِ ]جدیدِ[ توازن  یوسیلهبه ، در فردای از میان رفتن داعش و چنینهم

 رقم خواهد خورد.ی نهایی این روند و سرنوشت این پروژه نتیمهو نظامی سوریه آزاد خواهند شد، 

  

  دیگری و سربرآوردن ]حاکمیت[ گسست

هابز را به خاطر پنهان کردن خشونت  ،آن است. فوکوی یفوکوان ی ]اعمالِ[ نیرو و خشونت، به زبدولت، لحظه تأسیسی لحظه 

دولت  أسیستتالش برای مشروعیت بخشی به  ورضایت و میثاق،  بر مبتنی ]دولت[، و الپوشانی آن با تصورات جعلیِ تأسیسی لحظه

همان قدرت حاکمیت دولت  را برای مدل حقوقی قدرت، که گذاربنیانخشونت  . اوکندانگلیس بعد از جنگ داخلی، سرزنش می

های گفتمان فوکو عمدتا  درگیر طرز عمل قدرت حاکم است که برحسب نتایج آن، یعنی برحسب شیوه داند.مدرن است، مرکزی می

 [ غیرحاکممقاومت ]دیگریِ اگرچه پردازی شده است.مفهومهای مقاومت ]دیگریِ[ غیرحاکم در مقابل آن، ی حاکمیت و فرمسلطه

ای ، اما فوکو براستی حاکمیت تصدیق پایداریِ خشونت و تنش در ساختار سلطه ]و این به معنای[ ،است قدرت حاکمیت بودِدرون

ذار گبینان ی خشونتِوسیلهبهای که دیگریِ غیرحاکم، و به صدا در آوردن آن در درون دیوارهای سلطهاین ی پرده برداشتن از چهره

ها و شرایط امکان آن، عمدتا  در گفتمان مقاومت در برابر قدرت، شیوه دهد.کار خاصی انمام نمی دولت دورادور او ساخته شده است،

                                                           
گذار نقد خشونت بکار برد، بعدا  توسط آنتونیو نگری و میشل هارت بار دیگر  تأثیری را در مقاله گر مردم، که در ابتدا بنیامین آنتأسیس. مفهوم قدرت 38 

[: جنگ و دموکراسی در عصر Multitudeها ]انبوههها در رادیکال پیشنهادی آن دموکراتیکی نظم تری پیدا کرد و به سوژهشد و بسط بیش هبرساخت
[: Insurgenciesها ]شورش چنین بنگرید به نگری،اشاره دارد. هم 3100، کمبریج مس، [Commonwealth] جمهوریتو  3114، نیویورک، امپراتوری
  Sovereignty Between Government, Exception and Governanceی او و مقاله Minneapolis ،0999، گر و دولت مدرنتأسیسقدرت 

 در

 Kalmo, H. and Skinner, Q. (eds), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept, 

Cambridge, 3100.  
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نی یع ـ سرکوب شده به صدا در آوردن ]دیگریِ[ او، برای یپردازی نشده است؛ و این محدودیت گفتمانِ قدرتِ عالمانهفوکو تئوری

  39دهد.نشان می ـ شودبه مقاومت در برابر قدرت آغاز میمعطوف ی قدرت با اراده بهمعطوف ی [ که در آن ارادهرا ایگیجایگاهِ ]سوژه

ی مرکزی دریدا است برای ی او، پروژهشدهسرکوبی دیگریِ غیرحاکم و بازیابیِ صدای دیگر، آشکار کردن چهره از طرف

ی یک رابطهزعم دریدا، بهقانون و عدالت،  شود.میی قانون، یعنی عدالتی که با ابزار قانون احراز مثابهبهواسازی مفهوم عدالت 

نما، ی متناقضرابطهتوضیح این  عدالت است.قانون هم شرط امکان و هم ابزار به تعویق انداختن با همدیگر دارند:  21نمامتناقض

 تواند به خودشقانون نمیکه گوید میدریدا  ی شروع تالش دریدا برای واسازی مفهوم عدالت است.صورتبندی و ساختار آن، نقطه

داشته باشد. نیاز دارد تا عاملی بیرون از خود، آن را به اجرا درآورد و آن را به حرکت وادارد تا به هدف خود دست یابد.  «داللت»

ود خ»ن معنی است که این بدی، اشاره دارد. تگی قانون به یک نیروی خارج از خودبه وابس «قانون بیرونِ خودش حیات دارد»عبارت 

ها برای سازد که هر دوی آنی نظری را برجسته میسپس دریدا دو نکته. «کندبه شکل ضمنی به نیرو یا زور داللت می مفهوم عدالت

سازد تا نتایمی را تولید آورد و آن را قادر میجنبش درمیی قانون ضروری هستند. اول، زور قانون را به مثابهبهواسازی مفهوم عدالت 

به  . دوم، وابستگی قانون، ]یعنی قانون[، یک امر درونی استچنین ]زور[ نسبت به ساختار تحلیلی آنها داللتمند سازد و همو به آن

 که برای تحقق هدف یااندازد. وسیلهاین زور و نیروها به این معنی است که قانون به جای تحقق عدالت، همیشه آن را به تعویق می

یه قانون را به امری تشبی وسیلهبهاندازی عدالت تعویقاندازد. دریدا این به هدف را همیشه به تعویق می شود، خودبه کار گرفته می

 2023.«دهنددر رخ ندادن رخ می»کند که می

ختار ابودن زور برای سدرونی شود.ی آن با قانون آغاز میبررسی جایگاه این زور یا نیرو و رابطهبنابراین واسازی مفهوم عدالت با 

ابزار به  و ی همزمان شرط امکانمثابهبهنون ی قاانگیزد، یعنی آن چیزی که عملکرد دوگانهتحلیلی قانون، پرسشِ منبع/ریشه را برمی

 [:]دجویدولت می «گذاربنیان خشونتِ»کند. دریدا منبع این نیرو یا زور را در تعویق اندازی عدالت در روندهای قانونی را تعریف می

 د،کنرا اعمال می ی که قانون را وضع و آن«قدرت قانونمند»اقتدار مشروع دولت، یعنی  تأسیسی ر لحظهدی که «ونتِ آغازینخش»

، ی منبع مشترک حاکمیت و قانونمثابهبه، گذارانینعمل ب این خشونت آغازینِاز این رو  زند.را رقم می قانون و تعویقِ عدالت برقراریِ

                                                           
بودگی ]مفهوم[ مقاومت برای ]مفهوم[ قدرت توسط فوکو در بخش چهار، فصل . درون00و  3ویژه فصل ه، ب3114، لندن، دفاع از جامعه. بنگرید به فوکو، 39 

ها و دانم این بحث در هیچ یک از کارهای بعدی او، شامل مصاحبهجایی که می، ابراز شد، اما تا آن0912، لندن 0، جلد ، در تاریخ جنسیت«روش»، در باب 3

 پردازی نشد.نظریهتوضیحات وی، 
21. paradoxical 
20. Happens in not happening 

 .0993. دریدا، همان، 23 
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ی مثابههبدر هر مفهومی از عدالتِ »کند]:[ ی نظری را بیان میدریدا این گزاره بنابراین؛ شودمی شناخته ،طالح قانونیاصبهقدرت یعنی 

ی مشترک به این معنی است که مفاهیم حاکمیت و عدالت یک ساختار در عمل، این ریشه .«به شکل ضمنی حضور داردزور قانون، 

 22ر دولت است.اگذخشونتِ بنیانتحلیلی مشترک دارند، که مبنای آن 

 ریکدیگفرض پیشقدرت و قانون، در ساختار حاکمیت، شود: ]یک[ میمنمر گیری دوگانه جا به یک نتیمهبحث دریدا این

 یمثابهبهاین نتایج زمینه را برای واسازی مفهوم عدالت  گذار دولت است.بنیان [ ساختار حاکمیت، همان ساختار خشونتِو ]دو هستند

سازد. با فرض ساختار تحلیلی مشترک، واسازی حاکمیت و قانون، روندهای گفتمانی پردازی دریدا فراهم میتئوریی قانون، یعنی ابژه

ی هسازد تا به سوژدریدا را قادر می ،بدیع بر تئوریکگرچه این میانکنند. های تحلیلی مشابهی پیروی میمشابهی دارند و از رویه

 شود،یممنمر تری پردازی وی به مسایل تئوریک بیشتئوریاما موقعیت  دسترسی پیدا کند، ـ ازی مفهوم حاکمیتیعنی واسـ  خود

 ی این مفهوم در گفتمان سیاسی مدرن است.که ناشی از جایگاه ویژه

-[ خود]یک مفهوم 24 ؛عموما  پذیرفته شده است که مفهوم حاکمیت نه یک پرداخت تئوریک، بلکه مفروضِ گفتمان است

به عبارت دیگر مفهوم  نیاز ندارد. بیرونی تصدیقِاین مفهوم به ابزار ارزیابی و  .است که شرط امکان خود را در خود دارد 25مرجع

 گفتمان سیاسی مدرن است. 22«منشاء»بنیاد و  [خود]حاکمیت یک برساخت تئوریک نیست؛ نه یک چیز بنیاد نهاده شده، بلکه 

های سازوکاری روشی برای نزدیک شدن به ]فهمِ[ ساختارها و مثابهبه ،برای واسازیت که مفهوم حاکمیت هس مسألهدریدا متوجه این 

یرد و به گآن ]دیگری[ را نادیده می بعد از عصر روشنگری «متافیزیک حضور» های گفتمانیاستراتژیکه  ـ سرکوب و انکار دیگری

نه  «تواند واسازی شودنیست، نمی هچه که برساختهر آن»ی وی که گزاره این کند.مشکل ایماد می ـ کند وآن سکوت تحمیل می

ی تالش دریدا برای غلبه بر این مشکل، دربردارنده آن نیز است. رفع شدنپذیرشِ نیاز به ، بلکه امر متناقض فقط قبول صریح این

اکمیت، اقتدار مشروع، یعنی اقتدار قانونی دولت، برخالف حبه زعم دریدا،  چرخش از تحلیل حاکمیت به ]تحلیل[ اقتدار مشروع است.

 گذارِ دولت بر این چرخششود. خشونت بنیانگذار نهاده میی خشونت آغازین بنیانوسیلهبهقابل واسازی است، چون امری است که 

 21گذارد.اساسی، اثر می

                                                           
 . همان22 

24. Is not theorized but given to discourse 
25. Self-referential  
22. arche 

 . همان21 
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رایند در ف یعنی نیرویی که ـ نیز هست شروعاقتدار م مؤسسگر دولت، همزمان تأسیسگذار، یعنی زورِ بنیان خشونت آغازینِ

رو اینو از بخش قانونمشروعیتعملکرد  .کندمی ی قانون را تضمینمثابهبه ـ قدرت قانونی/حاکم ]همان[ ـ قدرتیِ یبازنما سیاسی

ان گذار، یعنی همبه عبارت دیگر، خشونت بنیان «آیدبه چیزی که قبل از آن می» قدرت، وابسته استی یبازنماظرفیت آن برای 

کند، عمل می بخشمشروعیتطریق ساختار گفتمان  نیز هست و از «گفتمانیخشونت »چنین که هم «سیاسیـ  نظامی خشونت»

بخش آن مشروعیتگذار[ نیرویی است که عملکرد آورد؛ این ]خشونت بنیانبه فعلیت درمیقانون است بلکه آن را نیز  مؤسستنها نه

این نیرو و زور ]نهفته[ در ساختار اقتدار مشروع دولت است که قانون را دایر و همزمان  کند.ند سیاسی تضمین می]قانون[ را در فرای

جا سرکوب عدالت مرجع سرکوب دیگری است، دیگریِ قدرت حاکم که دقیقا  در کند. در اینامکان تحقق عدالت را سرکوب می

 کردن صدای این دیگریخفهی از طریق ساختار اقتدار مشروع، انکار هویت آن و آید. سرکوب دیگروجود میهدولت ب تأسیسی لحظه

را  ، این بحث دریدا که قانون عدالتنایبنابر، شرط امکان حیاتیِ قانون حاکم است. گفتمانیو  سیاسیـ  نظامیی خشونت وسیلهبه

ی خشونت، ساختار اقتدارِ مشروع دولت را وسیلههباندازد، همزمان این استدالل هم هست که تداوم سرکوب دیگری به تعویق می

  28کند.تحکیم می

ی خشونت عمل وسیلهبهخواهد ساختار اقتدار مشروع را واسازی کند تا هویت دیگری را که استراتژی گفتمانی دریدا می

د تضمین مشروعیت قانونی ساختار اقتدار مشروع است؛ به قص «درونیِ»گذار سرکوب شده است، آشکار سازد. این خشونت بنیان

کفایت قانون برای تضمین مشروعیت بسندگی و  ی حاکمیت بدین سان بهشود. سلطهقدرت حاکم و سلطه به خدمت گرفته می

ی نظری تیمهن شود.داشت آن ]اقتدار سیاسی[ انتقال داده میبرای نگه خشونت نمایشیی، و اقتدار سیاسی نیز به کفایت اقتدار سیاس

سرکوب هویت و  ، این است که(اقتدار مشروع دولت) قانونیبازنمایی حاکمیت از طریق  گفتمانی دریدا برای واسازی استراتژی

ن رو عملکرد قدرت و از ایی یبازنماقانون برای  فرضِپیش ،کردن صدای دیگری و طرد آن از فرایندهای سیاسی و قانونیخفه

ی حاکمیت اندازد، شرط حیاتی وجود سلطهعدالت را به تعویق می ]تحقق[ سرکوب و طرد دیگری، که .بخشی آن استمشروعیت

ی فریاد زدن صدای به محاق رفته شده در میدان گفتمانی و سیاسی وسرکوبشود که برای ظهور این دیگری نتیمه این می است.

   29، شکاف در ساختار حاکمیت مسلط شرط امکان ضروری است.خود

                                                           
 . همان28 

 . همان29 
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شده، ظرفیت آن برای کنار زدن سرکوبفرضِ سربرآوردن دیگری پیشساختار حاکمیت مسلط، گسست در  به زعم دریدا،

غیر ی روابط مت. این گسست نتیمهاست ی حقوقای داری یک سوژهمثابهبهسیاسی، ـ  حاکمیت مسلط و ورود آن به فرایند قانونی

شود گسست زمانی ظاهر میدهد. قرار می تأثیررا تحت  ی بین قانون و خشونت در ساختار حاکمیت مسلطبین نیروهاست که رابطه

در  گفتمانیدهد و این امر با کاهش سریع اثرگذاریِ خشونت داشت نظم حاکم از دست میکه قانون کفایت خود را برای نگه

بحران »تحت عنوان شود که عموما  دهد. از این رو نظم حاکم وارد روندی میی حاکمیت خود را نشان میسلطه به بخشیمشروعیت

د وای به خنقش فعالِ فزاینده ،حاکمیت موجود در ساختار نظامیـ  سیاسیشود، که به موجب آن خشونت شناخته می «مشروعیت

، اشاره دارد به ایماد ترک در دیوار گفتمانیکاهش اثرگذاری خشونت  بخش قانون را به اجرا درآورد.مشروعیتگیرد تا عملکرد می

 الیالبه ،ی این دیگریشده و به محاق رفتهسرکوبی که قانون حاکم دورادور دیگری ساخته است. سپس صدای سکوت و انکار

، که گرچه هنوز است ارز با احیای حوزه عمومیهماین امر معموال   .کندمیاین دیوار به بیرون درز پیدا  ی ایماد شده درهاشکاف

این  یِیاشناستا به میدان گفتمانی بسط پیدا کند و نقد اقتدار، همراه با تالش برای  رودمیپاره و ضعیف است، اما نوشکفته، تکه

 بندی کند.مفصلدیگری را 

 ،در اجرای قانون، داللتمند کردن آن در میدان سیاسی نظامیـ  سیاسیی بحران مشروعیت عمدتا  به کفایت خشونت نتیمه

فتمان گ های نماتِاین رو به شرایط حاکمیت مسلط وابسته است. شکست استراتژی داشت نظم و امنیت و ازویژه در رابطه با نگههب

حران شود، به بتر میهای فزاینده و تشدید انتقادِ به حاکمیت در فضای عمومی پیچیدهمشروعیت بخش قدرت، که با مخالفتـ خود

ونت خش کفایتی قانون و از این رو شکستی آن بیتر همان بحران حاکمیت است که مشخصهاین بحران عمیق .دانماممیتری عمیق

کفایتی یب است. داشت نظم و حفاظت از شرایط حاکم مسلط، نگهکار گرفته شده برای اجرای این قانونهو قانونی ب نظامیـ  سیاسی

ز لط، دیگری را اکند. امکان شکاف در حاکمیت مسخشونت حاکمیت و تداوم نابسامانی سیاسی، وحدت قانونی دولت را تهدید می

ی خشونت حاکمیت سرکوب شده بود. این گونه است که بحران وسیلهبهسازد که تاکنون سازد و نیرویی را آزاد میزنمیر رها می

تعریف  «استثناییوضعیت »موقعیتی که با مفهوم ـ  استگذار بنیانخشونت  قدرت حاکمیت، از جمله تأسیسمتضمنِ باز، حاکمیت

 شود.می
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 و امکان خودگردانی دموکراتیک دولت ـ ملتاکمیت: حفراسوی 

تثنا و طلبند: وضع اسکند، که هر کدام شرایط امکام متفاوتی میی سیاسی فراهم میچنین بحران حاکمیتی زمینه را برای دو نتیمه

  41دهد.شکیل میی کنونی را تی عراق و سوریهگسیختههماین دو نتیمه، دو قطب مخالف حاکمیت ازدموکراسی رادیکال. 

دهد و داری خود را از دست می؛ بحران حاکمیت که طی آن قانون معنیی وضع بحرانی استنشانهاستثنایی وضعیت مفهوم 

 ؤثرمقدرت دولت برای تدوین قانون و به اجرا گذاشتن  ی حاکمیت ایماد کند.داشت سلطهتواند نتایج ضروری مورد نیاز برای نگهنمی

]وضع[ استثنا اشاره دارد به  سازد.پاشد و بقای آن ]حاکمیت[ را با خطر جدی مواجه میران در حال تعمیق، فرومیدر مقابل بحآن، 

[ حاکمیت گرانشمعموال  به سمت ] ی نظم است،دادن به بحران قدرت قانونی و اعادهپایانی آن که وظیفه ایقدرت فراقانونی

نظم،  یکارانه دارد: اعادهکننده است و از اساس خصلت محافظهترمیمیک نیروی استثنا . خواهد سلطه را ترمیم کندو می «گرایدمی»

گذار دولت است، گرچه بنیان خشونتی ]وضع[ استثنا بازگشت دوبارهن ایبنابر ی قدرت حاکمیت و روابط سلطه است.همان اعاده

 عنوانهبهای غیر حاکم، متضمنِ سرکوب هویت]وضع[ استثنا نیز گذار، بنیان خشونتسیاسی و قانونی جدید دارد. همانند خود  مبانی

برای  آن، «نظامیـ  سیاسی»و هم نوع « گفتمانی»این امر به تداوم و اثربخشی خشونت، هم نوع  .استحاکمیت ی ن سلطهشرط امکا

 ی حاکمیت، وابسته است.ی سلطهاعاده

شده  سیستأ نئوکانتی از قانون، که آن را برداشتاین الش کشیدن اشمیت در اصل برای به چاستثنایی وضعیت مفهوم ]وضع[ 

منبع  ،[ظر]از این منامر پیشاسیاسی است. ها، حقوق یک قانونی نئوکانتیهای نظریهاز نظر  ، بسط پیدا کرد.داندمی هنمار یوسیلهبه

ماعی مبتنی بر قراداد اجت یک میثاق قانونیِ اساسی، ی قانونپشتوانه ]به عبارت دیگر، ؛است قانون[ خود، ]قدرتِ قانون اساسی دولت

هوم کشد و مفبه قانون و قدرتِ موجود در دولت مشروطه را به چالش می یاشمیت این رویکرد لیبرال .گذار[و نه خشونتِ بنیان است

ثاق پیشاسیاسی[: این قانون است ]و نه می مؤسساست که  قدرت حاکمیتاین دهد تا نشان دهد که ]وضع[ استثنا را بسط می

قانون  خودِ . خشونت الزم برای به اجرا گذاشتن قانون، درونیِداردمی نگهرا سازد و آن قانون را می ،]قدرت[ با اعمال زور و خشونت

 یقمیت برای به تعلشود: تصمیم حاکآشکار میاستثنایی های[ تیزعم اشمیت، در ]وضعبهاست. درونی بودن خشونت برای قانون، 

 و ،گیردفرض میپیشرا  ی قدرت حاکمیتی نظم. بازگردانی نظم در این متن، اعادهدر آوردن حقوق/ قانون اساسی به منظور اعاده

ها، این ظرفیت ـ سازدداشت قانون را تحدید میگذاری و نگههای قانونچه که ظرفیتهر آن و ]غیرقانونی[ یعنی پاکسازی خشناین 

                                                           
کند. برای من ]وضع[ استثنا یک نتیمه است و همراه با دموکراسی رادیکال، شرایط و فرم بحث می "فراسوی استثنا ". نگری شرایط مشابهی را تحت عنوان 41 

 . 3101های مهمی دارد. بنگرید به نگری، همان، دین است که برای تحلیل حاضر داللتکنند. این یک تفاوت بنیای بحران حاکمیت را تعین میمسألهحل 
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رای ب مبه نظر اشمیت این ظرفیت وابسته است به تصمیم حاک .و تضمین سلطه است تأسیسیت برای های حاکمهمان ظرفیت

ی رهو چه زندمیروکش قانونیِ قدرت در دولت مشروطه را کنار استثنایی وضعیت ی نظم و قانون. استفاده از خشونت به قصد اعاده

دهد، ی هم درون و هم بیرون قانون نشان میمثابهبهقدرت حاکم  سازد. این همچنین تناقضی را در دلواقعی آن را نمایان می

ی آگامبن بسط وسیلهبهپردازی اشمیت از ]وضع[ استثنا مفهوم از این منظر 40دارد. اسکنی قانون و خشونت ]قدرتی[ که در آستانه

آن در  43ی«گرایانهاراده»کمیت از قالب کند. آگامبن سعی دارد تا این مفهوم را از طریق رها کردن مفهوم حاتری پیدا میبیش

بنیامین  «ی تاریخی فلسفهتزهایی درباره»ای بگذارد که با خوانش او از دیالکتیکی چارچوبگفتمان اشمیت، بازسازی کند و آن را در 

  42است.شکل گرفته 

ا از تکند میسان تالش ن بدینکند. آگامبرا بازسازی می «استثناییوضعیت  شدنِقاعده»ی بارهبحث بنیامین در آگامبن

ی ]مفهومی[ دیگری مطرح گر خشونت حاکم فرا رود و آن را در منطقهتأسیسی نقش های تئوریک مفهوم اشمیت دربارهمحدودیت

خشونت ی که یی ارتباط بین خشونت قانونی و خشونت فراقانونی. مرزهامثابهبهی بین خشونت و قانون، بلکه ی رابطهمثابهبهکند؛ نه 

داشت گههای نرو تکنیکاینابهام پیامد تغییر در اهداف و از این مشخصا  مبهم هستند، اما  سازندقانونی را از خشونت فراقانونی جدا می

درت ق ی آن( و ترکیبِ متعاقبِیحاکمیت )پروبلماتیک امنیت دولت به معنای فوکو های امنیتیِتفوق دغدغه ی حاکمیت است.سلطه

سازد. مفهوم می 44ی ابهامحوزهیک دولت، حال گسترش  همیشه در امنیتیِ سازوبرگقانون در  ری و قدرت حفظ ]و اجرای[گذاقانون

ز خصلت مبهم قدرت د که در عمل هم اکناشاره میهای لیبرال معاصر آگامبن به جایگاه قدرت حاکم در دموکراسی ی ابهامحوزه

ی بین خشونت و قانون، یعنی مکانی به بسط آستانهنه فقط  ی ابهامحوزه م درون قانون، است.زمان هم بیرون و ههمی مثابهبهحاکم، 

دان همزمان می ی ابهامحوزهچرا که  .شود، بلکه به خود عملکرد آستانه نیز اشاره داردکه در گفتمان اشمیت به حاکم نسبت داده می

 45هست. نیز ان تعلیق زندگی در گفتمان آگامبنو یا مید «آنومی»

اما بازسازی او از مفهوم  سازد،می جاهجابی اشمیت را گرایانهارادههای نظری گفتمان برخی محدودیتاگرچه بحث آگامبن 

ویژه در رابطه با عدف اصلی آن، یعنی استقاده از خشونت ه، بهای نظری بحث اشمیتاز محدودیت تواندمی سختیبهاستثنایی وضعیت 

                                                           
 .0988. اشمیت، همان، 40 

43. decisionist 

 .3111، نیویورک، Illuminationsدر  "ی فلسفه تاریختزهایی درباره". بنگرید به بنیامن، دبلیو، 42 
44. indistinction 

که در این نوشته به  "آنومی"و  "میدان عدم وضوح"، "قاعده شدن استثنا"تئوریک او، شامل  چارچوب. موضوعات اصلی 0998. بنگرید به آگامبن، همان، 45 

 اند.، شرح و بسط داده شده3115، شیکاگو، استثنا وضعها ارجاع داده شده است، در آن
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بر تداوم بحران حاکمیت است و اشاره به  در بحث او دالِّاستثنایی وضعیت . چون تداوم دربگذرد و قانون، ی نظمفراقانونی برای اعاده

پیش ال ؤساین  اما ت نیافته است.مقصود دس ای که حاکم آن را به خدمت گرفته است به اهدافِخشونت فراقانونیاین دارد که 

است که  نتوانستهاستثنایی وضعیت گونه است چرا اینبه معنی تداوم بحران است و اگر استثنایی وضعیت آیا تداوم/بقای آید: می

داتِ در ی تمهیکفایتنشان از بی ،ی تداوم/بقا و یا بحرانِ مدیدی حاکمیت را اعاده بکند؟ روشن است که ایدهسلطهبحران را ترمیم و 

 است. این شده برای افزایش و یا تشدید استفاده از خشونتاعمالسازی وضعیت، ازجمله تمهیداتِ معمولینظر گرفته شده برای 

نند. از کی نظم دفاع میمدت برای اعادهدرازی یک استراتژی مثابهبهبرخالف تصوراتی است که از کفایت خشونت متمرکز وضعیت 

 یهای خشونت حاکم برای بازتولید سلطه، یعنی محدودیتهای قدرت حاکمدودیتمححران پیامدهای عمیقی برای این رو تداوم ب

 ی شرط امکان وجود نظم، دارد.مثابهبهخود 

انونی اشاره دارد. ی یک مفهوم مرزی از تئوری حاکمیت، به محدودیت قدرت قمثابهبهاستثنایی وضعیت تعریف اشمیت از 

کند و وارد قلمرو خشونت ر وضعیت استثنا قدرت قانونی که همان حاکم است، از آستانه]ی خشونت/قانون[ عبور میدهنگامی که 

بنابراین این مفهوم  شود.های این قدرت قانونی آشکار میشود تا نظم، یعنی قدرت مسلط، را اعاده کند، محدودیتفراقانونی می

در لطه، داشت این سابزار نگهی مثابهبهخشونت فراقانونی را  ی حاکمیت وامکان سلطه ی شرطمثابهبهنظم را  ،[استثنایی]وضعیت 

ی استراتژیک آشکارا به میزان و کفایت استفاده ،کندکه ]وضعیت[ استثنا را تشدید می ،بحران ]حاکمیت[ این یگیرد. نتیمهمی نظر

ی های نظم قدرت حاکمیت و توان آن برای اعادهست که مرزها و محدودهاین خشونت، و نه قانون، ا از خشونت فراقانونی وابسته است.

ه ای[ ک، ]قاعدهاشاره داردکند. تداوم بحران ]حاکمیت[، به تداوم وضع استثنا و بدل شدن آن به یک قاعده نظم مسلط را معین می

 مفهوم بحران مداوم به معنای د.ظم مسلط اشاره داری نبه فرارفتن قدرت از قلمرو قانونی خود و شکست خشونت فراقانونی برای اعاده

های غیرحاکم از درون ساختار انکار و سرکوب است. حضور ساختار حاکمیت مسلط، پایان استیال و ظهور هویتتداوم گسست در 

یم ویی را ترسمیدان نیر ،خشونت گذار اشاره دارد.بنیان خشونتفعال دیگریِ غیرحاکم در میدان سیاسی، به گسست در ساختار 

 یت باعث تداوم بحران وشوند. این وضعهای قومی و مذهبی، به ستیز و منازعه بدل میویژه تفاوتهها، بکند که در آن تفاوتمی

  شود.می دولت ـ ملتی مفهومِ حاکمیتِ مرتبط با پروژه های سیاسی و تئوریکِجا کردن محدودیتهجاب

، هم در صورتبندی کالسیک حضور دارد نامفهومِ استثه در کرا  ایت دولتیقدر ی قانونیِهامحدودیت بحران حاکمیتاز این رو 

ای ظرفیت حاکم براستثنایی وضعیت چراکه در مورد  دهد.تغییر می، آگامبنخرتر أمتپردازی تئوریی اشمیت و هم در وسیلهبهآن 

ت داری مفهوم وضعیمعنی رفته برای بازگرداندن نظم وابسته است.کار همیزان و اثرگذاری خشونت بی وحدت قانونی عمیقا  به اعاده
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 ار سلطه وساختتا نشان دهد که نظم قانونی مبتنی است بر  ـ تقانون نهفته اس یدر توان آن برای نقاب برداشتن از چهرهاستثنایی 

تواند نمی [استثناییوضعیت ] است. شود، وابستهبه خشونتی که برای تضمین سلطه به کار گرفته می وحدت قانونی دولت مدرن

ند سلطه را تضمین کند، چرا خشونتِ حامیِ نظم قانونی و وحدت قانونی توادالیل بحران حاکمیت را توضیح دهد: چرا قدرت نمی

 مانند.یمپاسخ باقی بیتوانند ما را به بطن بحران حاکمیت برسانند، که میهایی الؤسبه عبارت دیگر  دولت دیگر اثرگذار نیست.

 ،ی سیاسیخیزش دیگریِ غیر حاکم به صحنهدهد که این نشان می سازد.ی دیگریِ غیر حاکم را نمایان میبحران حاکمیت چهره

ونت شکست خش اثر شوند.کمگیرد، ی خشونت صورت میوسیلهبهی وحدت قانونی دولت هایی که برای اعادهشود تا تالشباعث می

ـ ملتبرای بقای نهاد های مستقیمی داللت ی ]بحث[ بحران حاکمیت است وهسته لطه، خودِحاکم برای بازگردانی س ی مثابهبه دولت 

 دارد. شمولیک فرم سیاسی جهان

یگریِ د مؤسسچنین هماست بلکه  حاکم گر قدرتتأسیستنها نهتر ذکر شد، گونه که پیشگذار دولت، همانبنیان خشونت

ی مثابههبدر ساختار قدرت حاکم گذار بنیان خشونتِشوند. می تأسیس گذاربنیان ی خشونتِوسیلهبه هر دو هاآن غیر حاکم نیز است.

ا دیگریِ ب را و روابط آن ]حاکمیت[ کندپیدا میتداوم با سماجت معنای دریدایی آن، به، خشونت گفتمانی ی ونظامـ  سیاسی خشونت

ثباتی پایداریِ دیگریِ غیر حاکم در ساختار حاکمیت مسلط، شاخص بی کند.تعیین می برحسب ]مناسبات[ سلطه و انقیاد غیر حاکم

بحران حاکمیت، ثبات سیاسی و بقای  های بحرانی جدی، همچونساختاریِ آن ]حاکمیت[ است. این ]دیگریِ غیر حاکم[ در وضعیت

متضمنِ روابط قوایی و تالش او برای آزادی،  اخته شدنی دیگری غیر حاکم برای ]به رسمیت[ شنمبارزه اندازد.دولت را به خطر می

اریخ ت ی حاکمیت باشد یا نباشد.هایی که ممکن است دربردارندهالبته در فرم ،گیردبرمیبنا به تعریف، قدرت سیاسی را در که است 

های زبانی و مذهبی به ]میدان[ تفاوترا برای انتقال  که بحران حاکمیت زمینهدهد وضوح نشان میبههای مدرن سوریه و عراق دولت

 به سایه رانده شده که در حال حاضر به دلیل الزامات استراتژیک جنگ علیه داعش این نزاع و خصومت، کند.سیاسی فراهم می نزاعِ

ه کرا ای یخشونت و مرگ باز با قوت و نیروی تمام ظهور خواهد کرد تا خطوط توافقاتِ سیاس سازوبرگاست، پس از غلبه بر این 

ست که اما این بدین معنی نی باید به کار بسته شوند تعیین کند. نابودی داعش به هیچ وجه به معنای پایان بحران حاکمیت نیست.

ر است. ناپذیبازگشتهای قومی به تضادهای ملی تغییر شکل دهند، امری وجود آمد تا تفاوتهای که متعاقبِ بحران حاکمیت بصحنه

اجتماع غیر حاکم و قدرت حاکم را تعریف  مناسبات بیناصلی های ملی بتوانند خطوط های قومی و یا نزاعاین تفاوت کهامکان این

  مرتفع شدن بحران حاکمیت در سوریه و عراق پس از داعش وابسته است. و ]چگونگی[ کنند، به شرایط
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ته شدن صورتبندی گفتمانی و ویژگی سیاسی مقاومت تواند به برجسی عربی معاصر میخوانش بحران حاکمیت در خاورمیانه

این نشان  مدرن کمک بکند. یغیرحاکم، یعنی کردها، در مقابل حاکمیت مسلط در سوریه های[و مخالفت ]یکی از این دیگری

یوه ی شوسیلهبهگوناگونی دارد، اما عمدتا  های شکلی حاکمیت گرچه در مقاطع مختلف مبارزه برای متزلزل کردن سلطهکه دهد می

 یاز این رو مبارزه د.شومی سلطه، معین و تضمین تأمینی حاکمیت، یعنی روندها و اعمالِ به خدمت گرفته شده برای و مدل سلطه

 ]با دیگریِ غیرحاکم[ اکمحقدرت ی چگونگی مواجههحاکمیتِ، که در ی سلطهروابط  یوسیلهبهمعموال  ]دیگریِ[ غیرحاکم، 

پس سر بر آوردن بحران حاکمیت، با شکست قدرت ]حاکم[ در محافظت از سلطه و گسستِ  شود.فیلتر می ه است،بندی شدمفصل

کِ ی تفکیوسیلهبهگسست  شود.، مشخص میاز مناسبات سرکوب دیگری غیرحاکم متعاقب در ساختار حاکمیت مسلط و رهایی

سازد شود و این امر حاکم را ممبور میسلطه، تشدید می داشتِدر نگه خشونت قضائی یِتأثیریرو بایناز قدرت و از ی یقضا چارچوب

ای هشود با تغییر شکل تفاوتاین همزمان می و به قلمرو خشونت فراقانونی قدم بگذارد. عبور کندتا از آستانه ]ی خشونت و قانون[ 

، که زنددامن می بین قدرت حاکم با دیگری غیرحاکم روابط قواگیری فرم خاصی از ، که به شکلجدی کامال  به تضاد قومی و مذهبی

 ی فراقانونی، ایندر حوزه .کنندالممعی را پیگری میدوئیت، اهداف و مقاصد مانعهگرفته با منطق شکلهر یک در میدان سیاسیِ 

ژیک ها در میدان سیاسی و ایدئولوای هویتی مبنای رابطهمؤثرشکل  به کند، و ایناست که روابط قوا را تعریف می ،و نه تفاوت ،تخاصم

شوند و این روندها و آمیز بین حاکم و غیرحاکم میخصومتحامل روابط  ،های قومی و مذهبیاز این رو هویت سازد.را تضعیف می

 کند.ین مییرا تع مستلزمِ دیالکتیک سلطه و رهایی اعمالِ خشنِ

 

         خودگردانی دموکراتیک صورتبندی گفتمانی مفهوم

این  قلمرویِ یک دولت حاکم اشاره دارد. چارچوبغیرحاکم در درون  خود ـ فرمانیهایی از مفهوم خودگردانی دموکراتیک به فرم

 رنحاکمیت سیاسی مد ]پذیرش[ از اخالقیـ  سیاسی حکومت خودگردان ممکن است سرزمینی باشد یا نباشد، اما معموال  به دالیلی

های عبداهلل کردستان نیز خودگردانی دموکراتیک، که مختصات آن در نوشته. در مورد ورزدناب میاجتنهادی مختصِ آن  هایو فرم

بر بخشی از قلمرو  ، کهقانونی دولت حاکمـ  سیاسی چارچوبدر درون  خود ـ فرمانیخواستِ  اوجاالن ترسیم شده است، در اصل به

حکومت  اقتصادیِ ـ اجتماعی و اعمالِ روندهاساختار نهادی و  شود کهگفته می راند، اشاره دارد.حکم می ی کردستانشدهتمزیه

عالوه هب ، برابری جنسیتی و مراقبت از اجتماع و محیط زیست.گیریتصمیممبتنی است بر مشارکت جمعی در سیاست و  ،خودگردان

که  هاویژه در تمدن سومریهکهن و ب لنهرین(ابیناعمال و فرایندها در نهادهای بومی مزوپوتامیای )های این ریشهشود که گفته می
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 و ی این فرهنگ دموکراتیک بومیتوسعه «طبیعی»مسیر  اما های منطقه به ارث رسیده است، قرار دارد.ها به دیگر تمدنبعد از آن

. دشودچار اختالل می، دولت ـ ملتشمول آن، یعنی و فرم سیاسی جهان «داریی سرمایهمدرنیته»ی وسیلهبهنهادهای اشتراکی آن 

با تحمیل حاکمیت دولت ]مدرن[ بر این منطقه، نهادهای خودگردانِ  چنینهم طبیعی تاریخ را تحریف کرد، بلکه تنها مسیرنهاین 

ه داری و نهاد ]سیاسی[ منحصر بی سرمایهرو مفهوم خودگردانی دموکراتیک، مدرنیتهایناز گیری نیز نابود شدند.سیاست و تصمیم

 کردستان ، ازجملهالنهرینبینی تاریخیِ طبیعی نگرد که مسیر توسعهای میهای بیرونیی علتمثابهبهرا  دولت ـ ملتآن یعنی  فرد

 گِهای فرهنشد و نسبت به صورتبندیها تحمیل ها نسبت به این جوامع برونی بودند و از بیرون به آنآن دچار تحریف کردند. را

ـ ملتخصلت سرکوبگر ی کرد را به مسألهمفهوم خودگردانی دموکراتیک  انه باقی ماندند.بیگ [النهرینبینبومی ] دهد: سبت مین دولت 

 یورتوان و نیخصلت سرکوبگر قدرت حاکم،  به دلیل شود.حاکمیت مدرن مسببِ سرکوب و انکار هویت و حقوق کرد شمرده می

رد ی کمسألهیک راه حل معتبر/عملی برای  تواندنمی دولت ـ ملت، آنی آمیز و کارکرد طردکنندهتبعیضسرشت و  42سازیتمامیت

 عنوانهبداری اجتناب ورزند. مفهوم خودگردانی دموکراتیک سرمایه یهیِ مدرنیتخوردهی شکستمربهتکردها باید از تکرار این  باشد.

  41شود.ارائه می دولت ـ ملت «ییبورژوا»نهاد  یک جایگزینِ رادیکال برای

شود که گفته می 48دهد.کرد را نشان می [جوامعدر متن ] دموکراتیکخصایص بنیادی تئوری خودگردانی ن طرح مختصر ای

ی کرد ]از مسیر رشد طبیعی آن[ و نیز مسببِ ، علت منحرف شدن تاریخ و جامعهدولت ـ ملت تأسیسداری و ی سرمایهورود مدرنیته

اره ِ روند و جهتِ این ]تاریخ[ اشغیبت روابط اجتماعی، برای تعریف پویائی طور ضمنی بهبه فهوم تاریخ طبیعی م ی کرد است.مسأله

                                                           
42. totalize 

ی ارجاعات این نوشته . همه3103(، 2های زندان، )نوشته ی راه مذاکراتنقشه، و 3111، 0 ، جلدهای تمدنهای زندان، ریشهنوشته. بنگرید به اوجاالن، ع. 41 

ـ  تسوسیالیسـ  پرداز اکولوژیستهای[ مورای بوکچین، نظریهثر از ]بحثأکند که ]عمیقا [ متهای انگلیسی این منابع است. اوجاالن تصدیق میبه ترجمه

 دموکراتیکاو از برخی لحاظ با خودگردانی  دموکراتیککند. اما مفهوم خودگردانی معلم و منبع الهام ]خود[ یاد می عنوانبهخواه آمریکایی است و از او آزادی

ادی ، ساختار نهنالنهریبینفرهنگی -های طبیعی/اشتراکی کهنِ نهادهای اجتماعی]اوجاالن[ از تحولِ ریشه گرای اوبوکچین تفاوت دارد، از جمله خوانش تاریخ

ی مفهوم خودگردانی درباره اخیرا  در مقالهای Leezenberg. دموکراتیکو تثبیت خودگردانی  تأسیسو نقش حزب سیاسی در فرایند  دموکراتیکدگردانی خو

د کارهایی است که از معدو Leezenberg  ها پرداخته است.  کارهای اوجاالن شود، به این تفاوتای انتقادی درگیر بحث، که سعی دارد به گونهدموکراتیک

و مفهوم  دموکراتیکشود: او منحصرا  روی موضوعات مرتبط با سازمان نهادی خودگردانی م اوجاالن میاهیگرچه به شکل محدود، اما وارد بحث انتقادی با مف

پردازیِ شرایط امکان مفهوم خودگردانی یهشود و صورتبندی گفتمانی این مفهوم و موضوعات انتقادی مرتبط با نظر( متمرکز میself-defenseدفاع از خود )

دریای  مطالعات: جنبش کرد در ترکیه و سوریه در دموکراتیکابهامات خودگردانی  .Lezzenberg, M. بنگرید به دهدرا مورد بررسی قرار نمی دموکراتیک
 .4، شماره 02، جلد سیاه و جنوب اروپا

 , Akkayaها بنگرید به ک انمام شده است. از میان اینکی پصورتبندی ایدئولوژیک و توسعه یمینهزهای اخیر مطالعات آکادمیک زیادی در . در سال48 

A and Jongerden, J.  " :؛ 04، شماره ی مطالعات ترکیهیژورنال اروپا، "کراسی رادیکالوی دمک و پروژهکپبازسازی امر سیاسیJongerden, J. 

، جنبش ملی کرد در ترکیه: از اعتراض تا مقاومت  .Gunes, C؛ 2، شماره 4، پژوهش ترکیه، در "ککپیاست، مردم و کراسی: قدرت، سورادیکالیزه کردن دم"

 تای مسلحانه برای مذاکرات صلح: از کردستان مستقل مبارزه" .Yeyen, M؛ 3105، لندن، ین آمدن از کوهستانیپاک: کپ  .White, P؛ 3103لندن، 

 /01.0181/09422049.0308023http://dx.doi.org، 3102، نقد خاورمیانه، "ک در متنکپ دموکراتیک:خودگردانی 

  

http://dx.doi.org/10.1080/19436149.1218162
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از لحاظ تئوریک خطا و از لحاظ تاریخی  ،و انقیاد سلطهروابط قدرت و  یِ عاری ازپنداشت اجتماع و حیات اشتراکبه عالوه،  دارد.

وم. بلکه ها شاین موضوعات، صورتنبدی تئوریک و بازنمائی گفتمانی آن با این وجود من اینما قصد ندارم که وارد غیرقابل دفاع است.

 یکدموکراتبرای برساخت تئوریک مفهوم خودگردانی  ،، با وجود خطا بودنشانهاخوانشقصد من نشان دادن این نکته است که این 

یک نهاد بیرونی )غیربومی( که عامل سربرآوردن  یمثابهبه دولت ـ ملت]او از[ ، و بویژه برای مفهوم پردازیِ اوجاالن[ ینظریه]در 

رای ب دولت ـ ملتصرار بر بیرونی بودنِ که ا چگونه ی این نوشته بحث خواهد شددر ادامه ی کرد است، اهمیتی حیاتی دارند.مسأله

 انشرایط امک مفهوم پردازیِ ای برایپیامدهای جدی گیرد،هایی از قلمرو کردها را نیز در بر می، که بخشمزوپوتامیا جوامع تاریخِ

، ؤسسم قانونِدرونی بودنِ خشونتِ شود تا این ادعا به میدان آورده می تر،به بیان دقیق .آوردبوجود می دموکراتیکمفهوم خودگردانی 

از ا شود ت عثبا و از این رو -پنهان شود ،دولت ـ ملت، برای ساختار حاکمیت مسلط رکوب و انکار هویت کردیعنی سازوکارِ مولدِ س

فرمان  زیره حال ک ،ف قلمرو کردیهای مختلدر بخش دموکراتیکی خودگردانی مرکزیت قدرت حاکم برای شرایط امکان پروژه

ی شرایط تحقق این پروژه در ترکیه ی حاکم برای بحث نظری در بارهسلطه[ و شرایط ]وضعیت شود.چشم پوشی دولت حاکم است، 

 است، یک امر مرکزی است. پیاده سازیِ این پروژه فراهم شده ی عملیِزمینه ندر آ ی اخیر، کهو سوریه

 

 دموکراتیکشرایط امکان مفهوم خودگردانی 

فرض یشپی کرد مسأله، شرایط امکان معینی را برای تحقق خود و حل ی سیاسیی یک پروژهمثابهبه ،دموکراتیکمفهوم خودگردانی 

 بنابراین شرایط آن کند، پیاده شود.ذیل دولت حاکمی که حال قلمرو کردی را اداره می ر است کهی سیاسی قرااین پروژه گیرد.می

بسطِ  گیری وشکلبه  آن بر اجتماع کردی مرتبط است. اگرچه مسلما  این شرایط تأثیرعمدتا  به خصوصیات تاریخی قدرت حاکم و 

اند و نسبت به آن این شرایط لحاظ نشده [دموکراتیک]خودگردانی در برساخت گفتمانی مفهوم  اند، امای کرد دامن زدهمسأله

وم ی انسمام گفتمانی مفهمؤثربه شکل  بودگی این شرایطشود که بیرونیگفته می مانند.ی اموری[ بیرونی باقی میمثابهبه]

 تردید جدی دولت حاکمی یضاقـ  سیاسی چارچوبی کرد در مسألهامکان حل برای و  ،بردرا تحلیل می دموکراتیکخودگردانی 

 رایانهگایدئولوژیک و عمل ی، به شکل]کردستان سوریه[ روژئاوادر  دیو پ ترکیه[ پ در باکور ]کردستاندـک و هکپ .آوردوجود میهب

ت، خته شده اسها درهم آمیهای سیاسی آنبا برنامه های گوناگوناین مفهوم به شیوه هستند. دموکراتیکی خودگردانی درگیر پروژه

 سمؤس در مقامبا در نظر گرفتن اقتدار اوجاالن  متشکل شده است.ها نآها را تعریف کرده و در گفتمان و عمل اهداف استراتژیک آن

مفهوم خودگردانی  3115از سال  قائل هستند، یوها برای شخصیت ای که در درون این سازمانسیاسی و اخالقی تفوقِو  پروژه این



23 
 

 3105در ژوئن  ها[ استفاده شده است.بخشی به گفتمان و عمل ]این سازمانمشروعیتابزاری برای  عنوانبهچنین هم کدموکراتی

 سیاست کردی ی انتخاباتی را با موفقیت پشت سر نهاد، از مرزهای قومیِیک مبارزه دموکراتیکی خودگردانی زیر نام پروژهپ دـه

 که ککپ، یعنی مقاومت مدنی، برخوداناز طرف دیگر  .وردبه دست بیا گان غیرکرد جایگاهیدهندیأرمیان گذر کرد و توانست در 

ده دست شاعالمشد، نتوانست به اهداف در باکور نگریسته می دموکراتیکی خودگردانی سازی پروژهپیادهی ی اولیهی مرحلهمثابهبه

ر مسلح جمعیت مدنی غیجنگمویان مسلح خیابانی و  گذاری بینتفاوتون بد که ،دولت ترکیه مقیاسِبزرگ متمرکزِ خشونتِ با یابد.

رهبری  سرکوب شد. («هاجنگ خندق»اصطالح ی شهری )بهعمل مسلحانه، دشاعمال  هاعلیه هر دوی آن ،ساکن شهرهای کردنشین

خشونت دولتی کارگیری بهشدت  و از میزان هاآنمحاسبات اشتباه  به صرفا  را ]در این جنگ[ های خودشکست استراتژی ککپ

  49در پاسخ به فرایند مقاومت مدنی نسبت دادند.

[ در باکور] دموکراتیکمفهوم خودگردانی شرایط امکان های مستقیمی برای ی دولت ترکیه داللتنشدهبینیپیشاگرچه واکنش 

که برساخت تئوریک این پروژه و ی یگور کردند، ]در این زمینه[ سکوت اختیا انشهوادارداشت، اما رهبری حزب و غالب پیروان و 

کته ن بدون هیچ ابهامی این سکوت به شکل ضمنی بیانگر این ندارد. ]این واکنش[ نتیمه ایط امکان آن در عمل، ربطی بهویژه شرهب

در  سازی و تحقق آنیادهپی روی تأثیرو  بیرونیِ این مفهوم هستند دموکراتیکها شرایط امکان مفهوم خودگردانی از نظر آنبود که 

ین که ااین ها از پذیرش آشکار و علنیآن .غلط پرداخت کرداین تصور  ی گزافی بابتهزینه ککپرهبری  میدان سیاسی ندارند.

حال که از منظری پسینی به این وقایع نگریسته  بازاندیشی شود، ابا دارند. [برخودانی مقاومت مدنی ]تمربهتئوری باید از منظر 

ن نظری آن هستند و از ای، درونیِ خود ساختار دموکراتیکشود باید بدون تعلل تصدیق شود که شرایط امکان مفهوم خودگردانی می

ه معنی این مفهوم بلکه ب پذیرفتن این امر نه به معنای کنار گذاشتن داری روی شکل و شرایط تحقق این پروژه دارند.معنی تأثیررو 

لطه س این پیوند شامل روابط درونی بودنِ ازتباط بین اجتماع کرد و قدرت حاکم در ترکیه را توضیح دهد.اند بازسازی آن است تا بتو

سازی پیادهاز  موردهر در این ]پیوند[ باید  گذار دولت ترکیه است.خشونت بینانمبتنی بر و انقیاد، سرکوب و مقاومت و از این رو 

حاکمیت ترکیه و دیگریِ کردِ  مؤسس ،قانونگونه که بحث شد، همان پردازی شود.نظریهبندی و مفصلآن در ساختار  ،این مفهوم

 و ی گسست، یعنی زمانی که خشونت حاکم کفایتلحظهتعبیه شده است و تا  در ساختار حاکمیت مسلط آن است؛ این ]عمل[

                                                           
 .3102سپتامبر  leEvrensو  3102ژانویه  Agosهای[ ی من در ]سایت. بنگرید به مصاحبه49 
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ی پیوسته چگونگی رابطه به طور ز دست دهد،دیگریِ غیرحاکم ا 51خشونت متقابلِمقاومت فزاینده و در مقابل خود را اثرگذاری 

 کند.می را تعریف ها ]یعنی حاکمیت مسلط و دیگریِ کرد[آن

بسیار  دفاع از خودی حاکمیت از ، مقاومت دیگریِ غیرحاکم در برابر سلطهدموکراتیکبرخالف ادعاهای مفهوم خودگردانی 

ز این رو مقاومت ا 50آمیز باشد یا نباشد.خشونتت، که ممکن است نیز هس این همزمان تالشی برای ]کسب[ قدرت رود؛فراتر می

نهادی به خود بگیرد و از طریق مماری سیاسی ـ  ، ممکن است شکل قانونیتالش او برای ]کسب[ قدرتدیگریِ غیرحاکم و 

در این  منمر شد. 3105 یمانپارل انتخابات در[ اش]پیروزی دنبال کرد و بهپ ده ود پیگری شود، همانند مسیری کهموج دموکراتیک

ر د دموکراتیکدیگریِ غیرحاکم با دیگر نیروهای گیرد تا فرض میپیشمورد تالش برای ]کسب[ قدرت، ]وجود حدی از[ آزادی را 

زبانی، جنسیتی و فرهنگی ـ  های اقتصادی، قومیکه هویترا وحدت برقرار سازد و بتواند آرای جمعیت متنوعی میدان سیاسی 

ی درونی ی آن، هستهبه میلِ اقتدارگرایانه مخالفت در برابر قدرت حاکم و امتناع از تسلیم شدن و متفاوت دارند، جذب بکند. گوناگون

نگری و هارت  53«همگانی» [سپهر؛ وضعیتی که به مفهوم ]دهداند تشکیل میکه به این ائتالف ملحق شدهرا های گوناگون این هویت

 ،نآدارند و به لطفِ  تراکیک موقعیت سیاسی اشبا هم در های منفردی است که ه شامل کثرتی از هویت]ائتالفی[ ک ـ اشاره دارد

 52شوند.می اشتراکیعضوی از این ]امر[ 

 شتراکیا اهمیت این مفهوم های گوناگون است.که جایگاه سیاسی مشترکِ هویتمشترک نیست، بل یک هویت همگانی[ سپهر]

ی آن است. از طرف دیگر مقاومت دیگریِ غیر حاکم ممکن است دهندهتشکیلهای و احترام به هویت ییشناسادر ظرفیت آن برای 

حاکمیت،  یضد سلطه دموکراتیکدر این حالت اتحاد  به خود بگیرد که متضمن استفاده از نیرو و زور است. نظامیـ  شکلی سیاسی

 شود.ین مییگیری امر مشترک در میان است، تعجا که پای شکلژه تا آنویه، بدر میدان سیاسی نیروسطح و کفایت  یوسیلهبهاساسا  

 بدینصراحتا  درونیِ ساختار حاکمیت مسلط هستند، و این  ،نظامی[ـ  مدنی و هم سیاسیـ  ]هم سیاسی مقاومت این شکل هر دو

                                                           
51. Counter-violence 

 ی انگلیسی.، ترجمه3103ی مقاومت، همان اوجاالن، درباره. بنگرید به 50 

53. Common.  

 طردشدگی شود، این درد مشترکِی ترکیه مربوط میجایی که به تمربهیانگر دقیق این مفهوم سیاسی باشد. تا آنشاملو ب «درد مشترک»ی ]شاید تعبیرِ شاعرانه

هایی از کارگران، بخش زیادی از  ها، بخشها، کردها، ارمنیها، زنخواهان گرفته تا علویی، از هممنسهای متنوعاز طرف حاکمیت مدرن ترکیه بود که اقلیت

پارلمان ترکیه به یک موفقیت تاریخی  3104د پ به ائتالف و اتحاد رسانید. اتحادی که توانست در انتخابات ها و غیره را ذیل چارچوب سیاسی حزب هـ چپ

ی اردوغان چه سرنوشتی را برای آن رقم های دیکتاتورمآبانهپ( و سیاستی حزب حاکم )آککه بعدا  روندهای اقتدارطلبانهفارغ از ایندست یابد. این تمربه، 

 [های مدرن خاورمیانه باشد.  مملتـ  دولتهای مطرود ها و گروهی اقلیتبخش همهبخش مبارزات رهاییتواند الهامزد، می

 .2، فصل 3، بخش 3114نگری، انبوهه، همان  . بنگرید به هارت و52 
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اریخ ت از تالش برای ]کسب[ قدرت نیز هستند. ها همزمان اشکالینیستند؛ آن های دفاع از خودها صرفا  استراتژیآن معنی است که

 پ دهـ ی و مبارزه ککپی استراتژی مقاومت مسلحانهبوده است:  هر دو شکل این مقاومت شاهد ی کردها در ترکیه،اخیر مبارزه

ومیِ اجتماع قـ  بانیسختی توانسته بود از مرزهای زبهدر حالی که اولی  وسیع در میدان سیاسی. دموکراتیکبرای تشکیل یک اتحاد 

وانست تی مدنی ترکیه دسترسی پیدا کند، دومی به این هدف استراتژیک دست یافت و جامعه دموکراتیککرد بگذرد و به نیروهای 

 کشوری به شکل وسیعی در سطح ترکیه فعالیت کند./ «ملی»یک نیروی غیرقومیِ  عنوانبه

انگیز آن در جنگ علیه داعش شگفتدر میدان سیاسی سوریه و موفقیت  دیدر حال حاضر این سر برآوردن پاین، ود با وج

که  زمانی، یعنی به بعد 3103داری از بخت این مفهوم به شکل معنی کند.میی یبازنمارا  دموکراتیکمفهوم خودگردانی است که 

 .افزایش پیدا کرده است اعالم کرد، اجتماعیِ ملهمِ از این مفهوم راـ  یک نظم نوین اقتصادی تأسیسهدف خود مبنی بر د یپ

ی طلیعهی همثاببه، عمدتا  دموکراتیکتشکیل سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین، براساس برابری جنسیتی و سازوکار اداریِ نوینِ 

های می رژیر سلطهزیای که ؛ منطقهاست کل خاورمیانهچنین برای یک دوران جدید، نه تنها برای روژئاوا و کردستان بزرگ، بلکه هم

 یکدموکراتهای مدنی و حقوق و آزادی در آن توجه بسیار اندکی به اقتدارگرای سرکوبگر، چه نوع مذهبی و چه نوع سکوالر آن، است و

مفهوم خودگردانی  منطقیو پیوستگی حاکی از انسمام گفتمانی تواند سختی میبهدر روژئاوا د یپهای موفقیت وجود دارد.

در روژئاوا به دلیل تداوم بحران حاکمیت و  دموکراتیکی خودگردانی موفقیت پروژهدر مقیاسی بزرگ برعکس،  باشد. کدموکراتی

آن با  ارتباطو  تحلیل بردهقدرت حاکم را به  تمرکزبخشکردهای رکه کا . بحرانیاستحاکمیت مسلط در سوریه گسست در ساختار 

  54، از جمله روژئاوا، را بسیار سخت کرده است.نددولت هست فصلبالخارج از کنترل  ی کهمناطق

. دهدمیو تداوم[ خودگردانی سیاسی و مدیریتی روژئاوا را توضیح  تأسیسسال است ادامه دارد، ]دالیلِ  پنجاین وضعیت، که 

 یسازی پروژهپیادهی لیههای اوی آن، قدمکنندهتضعیفهای و تالش ی دولتبدون مداخله را قادر ساخته است تاد یپ ،تداوم بحران

گسست در ساختار حاکمیت عمدتا  به دلیل تداوم بحران و  روژئاوا یپروژه برخالف باکور، در .بر دارددر را دموکراتیکخودگردانی 

پروژه  نبحران باعث شده است تا ای به عبارت دیگر، است. قرار نداده تأثیررا تحت  سازی این پروژهپیادههای نظری مسلط، ناهمسازی

 درونِدر ی خودگردان در روژئاوا، یک منطقه تأسیسبرای  نظیرفرصتی بی این امر خود را از مانع بنیادیِ تحقق آن رها سازد و

                                                           
 .Kucuk, B. and Ozselcuk, Cی آن وجود دارد بنگرید به: . در رابطه با کارهای اخیر در مورد روژئاوا و سیستمی که در سه کانتون تشکیل دهنده54 

ی یک عمل انقالبی در روژئاوا یا چگونه نقاب از مثابهبهخود  دفاع از .Usundag, N؛ دموکراتیکیک زندگی  تأسیسهای ها و چالشی روژئاوا: امکانتمربه

. 3102، ژانویه The South Atlantic Quarterly ی مقدماتی، هر سه مقاله در: یک نوشتهدموکراتیککنفرانس اقتصاد  Madra, Y. Mرخ دولت برداریم؛ 

    .3102، ی زنان در کردستان سوریه، لندنو رهای دموکراتیکانقالب روژئاوا: خودگردانی و دیگران،  Kapp, Mنیز 
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واند تمی روژئاوا دموکراتیکی خودگردانی پروژه .ه استآورداست، پدید  ملی و حاکمیتی دولتی که ناتوانِ از اعمال حاکمیت چارچوب

ی دولت سوریه را مؤثربه شکل  ،اعمال تمرکزگرایی سرزمینی ناتوانی ازویژه هبحران ادامه دارد و شرایط حاکمیت، بتا زمانی که 

بین  ،و توازن قوایِ متعاقب آنی بحران مسألهحل  و چگونگی به شرایط وضعیت این ی نهایینتیمه .شکوفاتر شود برد،تحلیل می

خودگردانی روژئاوا در قانونی ـ  اگر جایگاه سیاسی ی پسابحرانِ سوریه، وابسته است.مرحلهدر  دولت و سازوکار خودگردانی روژئاوا

از  ود.ن شیتعی و با زور اسلحهی نظامی ی نهایی با مواجههممکن است نتیمه و قانونی حاکمیت سوریه لحاظ نشود،ی یقضا چارچوب

ت پایان گسسی نظم حاکم، به معنی اعادهچون پایان بحران و  ساز خواهد بود.سرنوشت این لحاظ، خصلت سیاسی دولت پسابحران

 حاکمیت مسلط نیز هست.در ساختار 

 دو راه وجود دارد. ]در مناطق کردنشین[ دموکراتیکی خودگردانی پروژهشرایط تحقق  یزمینهدهد که در نشان میاین بحث 

 .سر برآورداجتماع کردی بتواند  تا را تشدید کندقیاد و پایان اناول، یک بحران حاکمیت عمیق که گسست در ساختار سلطه 

ی مثابهبهمذاکره بر سر شرایط خودگردانی  دوم، به بعد حاکی از این وضعیت بوده است. 3103های حاصل شده در روژئاوا از پیشرفت

 یعهکه شامل بسیج فعال جام رایندی. فعیار دمکراتیزاسیونتمامشرایط مبارزه بر علیه انقیاد، از طریق درگیر شدن در یک فرایند 

در میدان  دموکراتیکو همکاری با دیگر نیروهای  های مطرود[]از طریق ائتالف با دیگر هویت ی وسیعمدنی و ایماد یک جبهه

 اصالح قانونییک ی شرط ضروری مثابهبه، /هویت کردمسألهسازی  55هدف اصلی این فرایند باید غیرامنیتیسیاسی، است. 

 ،نگارِ چپ و چپ میانه در طیف سیاسی ترکیهروزنامههای شاخص دانشگاهی و برخالف دیدگاه شماری از چهره ، باشد.اتیکدموکر

 52یِغیرقومی سازپیشنهاد تغییری در مفهوم کنونی شهروندی ترکیه ایماد کند. تواند نمی اصالح قانونی اگر چه ضروری است اما

افی /هویت کرد کمسألهامنیتی سازیِ  غیر تأمینبرای ضروری است، اما به هیچ وجه  راتیکدموکشهروندی ترکیه، اگرچه یک تمهید 

ی یک تهدید دیرپا برای امنیت ملی ترکیه، با ساختار گفتمانی هویت حاکم عمین شده مثابهبه دیگریِ کردی یبازنماچرا که  نیست.

ی ینماباز هویت حاکم و از این رو دولت بوده است. تأسیسی ظهبه عبارت دیگر این وضعیت شرط امکان هویت حاکم/ملی در لح است.

ازتعریف بمه در نتی .گیرندمیفرض پیشهستند و همدیگر را  مؤسس قانونِ نتایجِی یک تهدید امنیتی ملی، هر دو مثابهبه دیگریِ کرد

رد /هویت کمسألهغیر امنیتی سازی  فرضِپیشگذار، بینان پیوندهای آن با خشونت به پایان دادنِ همیشگی حیث ، ازهویت حاکم

                                                           
55. de-securitization 
52. de-ehnification 
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به رسمیت شناختن و احترام تواند زمینی برای گذار دولت است که میتنها جداسازی قاطعِ هویت حاکم از خشونت عملِ بینان است.

 51به دیگریِ غیر حاکم فراهم آورد.

های تئوری ت که بتواند از محدودیتنوینی اس جدید و لوازم مفهومیِ نظری چارچوبمسلم است که این امر نیازمند یک 

چرا  .فرا رود ی کرد هستند،مسألهبرای  «دموکراتیکحل راه»کارهایی است که به دنبال یافتن یک  ، که مخرج مشترکدموکراتیک

ی غرب که یک سنت دیرپا و مسلط در فلسفه به تعبیر دریدایی آن؛، 58«ی حضورفلسفه»مبتنی است بر  دموکراتیککه تئوری 

قرار  دموکراتیک یدر بطن تئور دیگری این خشونت گفتمانی علیه 59در ساختار گفتمانی خود است. ی آن سرکوب تفاوتشخصهم

باید به  کدموکراتیتئوری  ی هویتِ دیگری است.های برسازندهدیگری و پنهان کردن تفاوتتفاوتیِ آن نسبت به بی گرِتوضیحدارد، و 

اش را از این خشونت جدا سازد و نسبت به سرنوشت بازسازی شود تا بتواند خود و ساختار گفتمانیبازاندیشی و  ادیعای بنیگونه

تواند راه را برای این می های آن احترام قایل شود.، آن را به رسمیت بشناسد و برای حقوق و آزادیشودشده حساس سرکوبدیگریِ 
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  23هموار سازد. ـ نهفته است دموکراتیکساختار گفتمانی تئوری  در که، سرکوب و انکار دیگری های[ها و سیاست]رویه
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