
سؤالی که در این باره باید مطرح شود این است منظور از »تمایزیافتگی 
کارکردی« در عرصه ی جامعه ی جهانی و مهم تر از آن »چیرگی« این نظام 
چیست؟ طرح این پرسش آنجا اهمیت می یابد که بخش قابل توجهی از 
جوامع کنونی، جوامع غیردمکراتیک و سلسله مراتبی هستند که نظام های 

اجتماعی موجود در آنها مانند نظام حقوقی یا حوزه ی خصوصی نه بر اساس 
تمایزیافتگی کارکردی، بلکه بر اساس انتظارات و قواعد نظام سیاسی حاکم 

شکل گرفته اند.

تمایزیافتگی کارکردی، جامعه ی جهانی و مسئله ی کورد
)بخشاول-بررسینظری(
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مقدمه
ظرفیت ها و تحوالت پدیده آمده در بســتر 
مفهومــی به نام جامعــه ی جهانی، بار دیگر 
»اقلیت«هــای تحــت ســرکوب را بــا این 
پرســش بنیادین روبه رو کرده اســت که آیا 
آن ها می توانند با توســل به هنجارها، قواعد 
و نهادهــای موجود در عرصــه ی جامعه ی 
جهانی به مطالبات و حقــوق بنیادین خود 
دســت پیدا کننــد؟ در ایــن مقاله تالش 
خواهد شــد به این پرســش پرداخته شود 
که آیا ظرفیت های پدیده آمده در جامعه ی 
جهانی مانند انتظــارات و قواعد حقوقی در 
خصوص پاسداشت حقوق بنیادین، می تواند 
به ادغام نظام های اســتبدادی در این قواعد 
و نهادهای جهان شــمول منجر شــود و آیا 
ملل تحت ســتم در نظام های اســتبدادی 
متأثر از وضعیت نویــن موجود در جامعه ی 
جهانی می توانند به تحقق مطالباتشان بر اثر 
تئوری »ارجحیت یا تقدم نظام تمایزیافتگی 
یا مسئله ی  باشــند  کارکردی« خوشــبین 
»حاشیه در حاشــیه ی« جامعه ی جهانی با 
پیچیدگی هایــی فراتر از ]حتی[ مناســبات 
میان دولت های استبدادی-جامعه ی جهانی 
مواجه شده است. در بخش اول این مقاله به 
زمینه های نظری این بحث پرداخته خواهد 
شد و در بخش دوم آن که در شماره ی دیگر 
تیشک منتشر می شــود، پرسش های باال به 
صورت مشــخص در ارتباط با مسئله ی کرد 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این  »تئوری سیستم«  اساسی  فرضیه ی 
اســت که جامعه ی امروزی یک »جامعه ی 
جهانی« اســت و ایــن مفهــوم ]جامعه ی 
جهانی[ به نوبه ی خود بر اساس تمایزیافتگی 
 )Funktional Differnzierung( کارکــردی 
شکل گرفته و این تمایزیافتگی به نظام چیره 
در جامعــه ی جهانی تبدیل خواهد شــد. بر 
اســاس تئوری های نیکالس لومان جامعه ای 
به لحاظ کارکردی به تمایزیافتگی رســیده 

که این جامعه به زیرسیســتم های اجتماعی 
متفاوت تقســیم شــده باشــد. به عبارتی 
نظام هــای متمایز، از جمله نظام سیاســت، 
اقتصاد، حقوق، رسانه، علم، ورزش، خانواده، 
حــوزه خصوصی، هنر، مذهــب و نظایر آن 
بر اســاس قواعد و منطق خــود عمل کنند 
و نه به صورت سلســله مراتبی و بر اســاس 
هنجارها و برنامه هایی که از ســوی یکی از 
این سیســتم ها، از جمله سیستم سیاست یا 

مذهب تعیین می شود.]١[  
را  کارکــردی«  »تمایزیافتگی  لومــان 
نیروی محرکه ی توسعه ی جامعه ی جهانی 
می داند. به عبارتی او معتقد است که برای 
سیســتم های اجتماعــی تمایزیافته )مثاًل 
سیستم علم یا اقتصاد( آنچه تعیین کننده 
اســت، نه مرزهای ملی و حاکمیت سیاسی 
دولت ها، بلکــه ظرفیت زمینه های ارتباطی 
جهانی میان این سیســتم ها می باشــد. به 
عنوان مثال نظــام »علم« در نهایت در پی 
ایجاد روابط علمی خود در حوزه ی جامعه ی 
جهانی بر اســاس قواعد علمی اســت و نه 
الزاماً ایجاد یک شبکه ی ملی متأثر از نظام 

سیاسی حاکم.
ســؤالی که در ایــن باره بایــد مطرح 
شــود این اســت منظور از »تمایزیافتگی 
کارکــردی« در عرصه ی جامعه ی جهانی و 
مهم تر از آن »چیرگی« این نظام چیست؟ 
طرح این پرســش آنجا اهمیت می یابد که 
بخش قابل توجهی از جوامع کنونی، جوامع 
غیردمکراتیــک و سلســله مراتبی]از لحاظ 
سیاسی[  هســتند که نظام های اجتماعی 
موجــود در آنها ماننــد نظــام حقوقی یا 
حوزه ی خصوصی نه بر اساس تمایزیافتگی 
کارکردی، بلکه بر اساس انتظارات و قواعد 

نظام سیاسی حاکم شکل گرفته اند.
کارکردی  تمایزیافتگــی  لومــان  آیــا 
سیستم های اجتماعی را به عنوان وضعیت 
موجــود در حــوزه ی جامعــه ی جهانــی 
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می دانست، یا نظریه ی »تقدم تمایزیافتگی 
کارکــردی در جامعه ی جهانــی« صرفاً در 
»انتظــارات جهان شــمول« بازتــاب یافته 
اســت. به دیگر ســخن، با توجه به »تقدم 
تمایزیافتگی در جامعــه ی جهانی« رهایی 
از سلطه ی نظام سیاســت یا مذهب تا چه 
حد بر اســاس تئوری های موجــود، که بر 
امــکان ادغام این نــوع جوامع در جامعه ی 
جهانی تأکید می کنند، تحولی در دسترس 
اســت؛ یا تا چه حد انتظارات جهان شمول 
می توانــد در حوزه ی خصوصی، سیاســت 
و حقوق به هنجارهای غالب برای زیســت 
به  و  اقلیت ها  سیاســی سرکوب شــدگان، 
حاشیه راندهشدگان تبدیل شود. به عنوان 
مثال این انتظارات جهان شــمول در ارتباط 
با مناســبات میان دولت های غربی )مرکز 
در مفهوم جامعــه ی جهانی]2[( و نظام های 
ایران  مانند جمهوری اسالمی  اســتبدادی 
یا ســوریه )حاشــیه در مفهــوم جامعه ی 
جهانی(، مطالبــات »اقلیت های اتنیکی« و 
ملل تحت ســتم را دستخوش چه تحوالت 
انتظــارات  می کنــد.  محدودیت هایــی  و 
جهان شــمول در چارچــوب مرزهای ملی 
کشورهای اســتبدادی تا چه حد به ملت ها 
و گروه هایی که در حاشــیه ی مناســبات 
سیاسی و اقتصادی این جوامع ]استبدادی[ 
قرار دارند، امکان پیگیری مطالبات آن ها به 
مثابه مطالباتی فراتر از مطالبات عمومی را 

می دهد؟
برای بررسی این موضوع که آیا تحوالت 
مبتنی بــر تفکیک نظام هــای اجتماعی از 
یکدیگــر )به عنــوان نمونــه تفکیک نظام 
سیاست از اقتصاد یا نظام سیاست از سیستم 
حقوقــی( در عرصــه ی جامعــه ی جهانی 
سلســله مراتبی  نظام  نهایت  در  می توانــد 
و اســتبدادی دولت هایــی مانند جمهوری 
اســالمی را در مســیر ادغــام در جامعه ی 
جهانی قرار دهد و همچنین بررسی وضعیت 

»اقلیت های اتنیکی« و ملت های تحت ستم 
در مسیر این »ادغام« باید ابتدا به زمینه ی 
نظری این بحث پرداخت. این مقاله تالشی 
اســت برای طرح این پرســش ها از منظر 
تئوری سیســتم و نظریــه ای که در همین 
چارچوب موضوع »تمایزیافتگی کارکردی« 
را به عنوان ارجحیتی در زمینه ی جامعه ی 
جهانــی معرفی می کنــد. در ادامه به طرح 
نظری این مسئله پرداخته خواهد شد و در 
بخش دیگری به صورت مشــخص کاربست 
ایــن نظریه ها در ارتباط با مســئله ی کرد، 
دولت های اســتبدادی و مفهــوم جامعه ی 

جهانی بررسی خواهد شود.

جامعهی و کارکردی« »تمایزیافتگی
جهانی:بنیانهاونقدهاینظری

لومــان از دو منظــر متمایــز بــه مفهوم 
جامعــه ی جهانی پرداخته اســت: اول در 
ارتباط با پرســش های پیرامــون نظریه ی 
خصــوص  در  دوم  و  »تمایزیافتگــی« 
تفاوت هــای موجــود در ســطوح »تعامل، 
ســازمان و جامعــه ی جهانــی«. در نظــر 
گرفتن این دو مســئله به ایــن دلیل مهم 
اســت که تمرکز اصلی در بررسی مناسبات 
موجود در جامعه ی جهانــی از نگاه لومان 
بــا این پیش فــرض نظری در نظــر گرفته 
شــده که مناســبات غالــب در جامعه ی 
جهانی، مناســبات مبتنی بر »تمایزیافتگی 

کارکردی« است.
لومــان در یکی از آثار خــود با عنوان 
»جامعــه ی جهانــی«]3[ گرایشــات غالب 
جامعه شناسی درباره ی مفهوم جامعه را زیر 
ســؤال برده و معتقد است که امروزه برای 
توصیف این مفهــوم باید از »یک جامعه«، 
یعنی جامعه ی جهانی حــرف زد. او پیش 
از هــر چیز همســان انگاشــتن جامعه با 
مرزهای سیاســی موجود را مورد نقد قرار 
می دهــد و تعامالت جهانــی را پدیدهایی 
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می داند که قائل به مرزهای موجود نیســت 
و برای آن اهمیتی قائل نمی شــود. نکته ی 
تعیین کننــده در ایــن باره این اســت که 
جامعه ی جهانی به ظرفیتی برای گسترش 
افق تعامالت و روابــط در عرصه ی جهانی 
تبدیل شــده اســت. »روندی تکاملی« که 
در آن امــکان نهادینه کردن مرزها و قواعد 
همه ی حوزه های  برای  یکســان  اجتماعی 
اجتماعی بسیار مشکل شــده است. یعنی 
دیگر نمی توان جوامعی را تصور کرد که در 
آن ها حوزه هــای مختلف اجتماعی به جای 
منطق و برنامه خــود، از منطق و انتظارات 
حوزه های دیگر تبعیت کنند. نظام اقتصادی 
منطق خود را می طلبد و به ســختی بتوان 
یــک نظام اقتصادی پویــا را در نظر گرفت 
که بر قوانین، انتظــارات و ارزش های نظام 
سیاسی بنیان گذاشته شده است )کما اینکه 
وجود چنین جوامعی که در آن سیاست در 
پی کنترل دیگر حوزه های اجتماعی است، 
نظام اجتماعی را از حالــت متعارف خارج 

کرده است.(
به دیگر ســخن ما شــاهد گســترش 
سیســتم های اجتماعی هســتیم )سیستم 
علم، هنر، اقتصاد، ورزش و ...( که مرزهای 
خود را می طلبــد، مرزهایی غیر از مرزهای 
رسمی حاکمیتی، مرزهایی که نوع دیگری 
از مشارکت در امر سیاست، هنر یا حوزه ی 
خصوصــی را می طلبــد، مرزهایــی که در 
داخل مرزهــای ملی محــدود نمی ماند و 
تنها در چارچــوب مفهومی به نام جامعه ی 
جهانی قرار اســت تحقق یا تکامل یابد. به 
این ترتیب تحقق/تکامل نظام های اجتماعی 
تفکیک شده به لحاظ کارکردی تنها در فرم 
جامعه ی جهانــی ممکن خواهد بود. لومان 
معتقد اســت کــه تکامل رونــد »تفکیک 
کارکــردی« و تحقق جامعــه ی جهانی در 
ارتباط متقابــل با یکدیگر قــرار دارند: به 
همان  عینیت  عبارتی جامعــه ی جهانــی 

اجتماعی  نظام های  کارکردی  تمایزیافتگی 
است.

لومان در این باره اما توضیحی نمی دهد 
که آیا منظــور او از تمایزیافتگی کارکردی 
در فرم جامعه ی جهانی یک وضعیت محقق 
شده است یا صرفاً یک انتظار جهان شمول 
اســت که قرار اســت به عنــوان انتظارات 
غالــب امــکان و ظرفیــت ادغــام جوامع 
مختلــف را در جامعه ی جهانی فراهم کنند 
نئونهادگرایی نیز  )آنگونه که نظریهپردازان 
معتقدند(. در آثار دیگر لومان اما اشــاراتی 
وجود دارد که بر اســاس آن می تواند گفت 
او »تمایزیافتگــی کارکــردی در جامعه ی 
جهانی« را نه به عنوان یک وضعیت موجود 
بلکه همچون یک رونــد تکاملی قابل اجرا 
معرفــی می کند. این دیــدگاه بیانگر وجود 
ظرفیتــی در جامعه ی جهانی اســت که بر 
اساس آن ایده ی »تمایزیافتگی کارکردی« 
قابلیت نهادینه شدن در نظام های اجتماعی 
را پیدا می کنــد. لومان در آثار متأخر خود، 
خصوصــاً در کتاب »جامعــه ی جامعه«]4[ 
بــا جزئیات به ارتباط میــان این دو مفهوم 
)جامعه ی جهانی و تمایزیافتگی کارکردی( 
پرداخته است. او در این اثر به رابطه ی این 
دو مفهــوم از منظر طرح این پرســش نیز 
پرداخته است که چگونه تمایزات اجتماعی 
و توســعه ی نامتوازن در جامعه ی جهانی را 
باید تفســیر کرد؟ او همچنین می پرسد آیا 
وجــود این تمایزات دلیلی بــر عدم امکان 
تحقــق مفهومی به نام جامعه ی جهانی و یا 
حتی عدم موجودیت آن اســت؟ لومان این 
پرسش را با این اســتدالل بررسی می کند 
که »تمایزیافتگی کارکــردی« می تواند در 
مناطق مختلــف معنای متمایزی داشــته 
باشــد. به ایــن معنا که هــر منطقهای در 
ابعاد بســیار متفاوت در روند مزایا و معایب 
»تمایزیافتگی کارکردی« مشارکت می کند. 
به ایــن ترتیــب او تحقــق »تمایزیافتگی 
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کارکردی« را منوط به »شرایط و موقعیت« 
می داند. شــرایطی که بر اســاس آن، تنها 
امکان تحقق برخی از سیستم های اجتماعی 
ممکن می شود. به عنوان مثال او به مناطقی 
اشــاره می کند که در آن الزامات، شرایط و 
منافع ایجــاب کرده که نظام سیاســت از 
نظام اقتصادی تفکیک شــود، اما در همان 
شرایط نظام سیاســت امکان تفکیک نظام 
حقوقی را نداده اســت. بــا این حال او این 
تمایــزات منطقــه ای که به عــدم تفکیک 
نظام های اجتماعی در برخی از جوامع دامن 
می زند را در تضاد بــا نظریه ی »ارجحیت 
تمایزیافتگی کارکردی در جامعه ی جهان« 
می دانــد و بر این باور اســت کــه ایده ی 
تمایزرکارکردی در جامعه ی جهانی شــکل 
غالب تمایــزات موجود در جامعه ی جهانی 
اســت و همه ی اشکال دیگر تمایز از جمله 
تمایز سلسله مراتبی در چارچوب نظام های 
سیاسی مربوط به دولت-ملت ها و همچنین 
در جامعه ی  پیرامون-حاشــیه  مناســبات 
جهانی اشکال ثانویه ای از تمایز هستند که 
در نهایت متأثــر از تمایز کارکردی قابلیت 

تغییر و دگرگونی دارند.
علی رغم این، تمایز میان مفاهیم »طرد« 
و »ادغام« نقش ویژهای در استدالل لومان 
ایفا می کنــد. او می نویســد در مناطقی از 
جهان که عمدتاً بر اقتصادهای بســته و در 
مقیاس کوچک متکی اند، به دلیل شــرایط 
حاکم بر اقتصاد جهانی و سیاســت توسعه، 
تفاوت میــان ادغام و طرد بــه عنوان یک 
تمایز مرکزی ظاهر میشود )لومان، ١998: 
١69(. یعنــی تضاد میان منطــق اقتصاد 
جهانی و اقتصادهای بسته به عاملی اساسی 
در ممانعت از ادغام این جوامع در جامعه ی 
جهانی تبدیل می شــود. چرا که این تضاد 
در نهایت مانع از ایجاد شــرایط منطقه ای 
برای تحقق انتظارات جهان شمول می شوند. 
با این حال این مســئله، لومــان را به این 

نتیجه نمی رساند که »اولویت تمایزیافتگی 
کارکردی« در جامعــه ی جهانی باید مورد 
تردیــد قرار بگیرد. اما دســت کم طرح این 
تضاد از سوی او نشــان می دهد که تحقق 
»تمایزیافتگــی کارکــردی« در عرصــه ی 
جامعه ی جهانی نه روندی تکاملی-خودکار، 
بلکــه وضعیتی اســت که رســیدن به آن 
مســتلزم وجــود شــرایط و پیش نیازهای 

خاصی است.
به عنوان خالصه ای از این بحث می توان 
گفت که لومــان »تمایزیافتگی کارکردی« 
را وضعیتی قابــل تحقق در همه ی مناطق 
جهــان نمی داند، اما با این حــال آن را به 
عنوان یک وضعیت غالب واقعی در جامعه ی 
جهانی معرفــی می کنــد. وضعیتی که بر 
زمینه ی  جهان شــمول،  انتظارات  اســاس 
ادغام جوامعی با ســاختار سلسله مراتبی را 
در جامعه ی جهانی )با ساختار تمایزیافتگی 
کارکــردی( فراهم می کند. بــا این حال با 
الهــام از متون قدیمی تر لومان )١975( در 
مورد جامعه ی جهانی و همچنین اثر دیگر 
او تحــت عنوان »حقــوق بنیادین به مثابه 
نهاد«]5[ می توان یک پرســش بنیادین در 
این باره مطرح کرد که فرضیه ی باال تا چه 
حد بر اســاس یک بررسی تجربی می تواند 

مستدل و قابل دفاع باشد.]6[

بحثهاانتقادیوبسطموضوع
بوریــس هولتســر )2007(]7[ بــا تأکید بر 
تعیین کننده  و  تاریخی  تمایزات ساختاری، 
در مناطق مختلــف جهانی نظریه ی لومان 
در  کارکردی  تمایزیافتگــی  )غالب شــدن 
جامعه ی جهانی( را به شــکل جدی مورد 
نقد قرار داده است. او می نویسد که نظریه ی 
سیستم ها باید پیش از هر چیز خود را با این 
پرسش مواجه کند که آیا »مدرن« توصیف 
)مدرن  مفهوم »جامعــه ی جهانی«  کردن 
در اینجا به معنای تمایزیافتگی کارکردی( 
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می توانــد اساســاً در این ارتبــاط توصیف 
مناسبی باشــد؟ او در ادامه با ارجاع به آثار 
لومان می نویسید که لومان برداشتی نسبی 
از تحقق کامــل تمایزیافتگی کارکردی در 
جامعه ی جهانی داشته و اجرای این روند را 
مستلزم وجود شرایط خاصی دانسته است، 
به طوری که به دلیل طرد )یا ادغام ناقص( 
بخش بســیار بزرگی از جمعیت جهانی در 
)اشــاره  کارکردی  تمایزیافتگی  سیســتم 
به نظام های اســتبدادی، بحث حاشــیه ی 
جامعه ی جهانی، توسعه نیافتگی و نابرابری( 
می بایــد از مفهومی تحت عنوان »ابر تمایز 

طرد/ادغام« سخن گفته شود.
هولتسر این راهحل لومان را قانع کننده 
ندانسته و آن را بسیار انتزاعی می پندارد. او 
معتقد است که امکان شمولیت یا ادغام در 
جامعه ی جهانی و یا به عبارتی قرار گرفتن 
در روند تمایزیافتگی کارکردی در بسیاری از 
مناطق با توجه به نظام سیاسی و مناسبات 
اقتصادی ناممکن اســت. اما او همزمان از 
این تز نیز حمایت می کند که طرد کامل از 
همه نظام های اجتماعی موجود در جامعه ی 
جهانی نیز به نــدرت اتفاق می افتد؛ و این 
همان حالتی اســت که بر اساس یک نظام 
تمایزیافتگی  بسیار خشــن،  سلسله مراتبی 
کارکــردی از باال، با اعمال ســلطه و نه در 
یک فرم بســیار پایدار ]بــه لحاظ زمانی؟[ 
به حالــت تعلیق درمی آید. با این اوصاف او 
پیشــنهاد می دهد که نظریه ی سیستم ها، 
تمایــز غالب میــان مرکز-پیرامــون را در 
فرضیه های خود لحاظ کرده و بر این اساس 
امکان ادغام در نظام تمایزیافتگی کارکردی 
جامعــه ی جهانــی را به عنــوان وضعیتی 
برای مرکز و نه پیرامــون در نظر بگیرد. از 
دیدگاه هولتســر این اســتدالل در حالتی 
می تواند معقول و مســتدل به نظر برســد 
که با الهام از »نظریه ی وابســتگی«، تمایز 
میــان مرکز-پیرامون به عنــوان مفهومی 

بازتابی و »رابط هایی« در نظر گرفته شــود. 
به عبارتی »پیرامون« در ارتباط با »مرکز« 
همواره در رابطهای پیرامونی قرار داشــته و 
آنچه در حاشــیه ی یک مرکــز وجود دارد، 
خود می تواند برای دیگــری به عنوان یک 
»مرکز« تلقی شــود )این مســئله یکی از 
بنیان های بخــش دوم این مقاله در ارتباط 
با مســئله ی کرد را شــکل خواهد داد(. بر 
خالف بســیاری از نظریهپــردازان حوزه ی 
جامعه ی جهانی که مفهوم حاشــیه-مرکز 
را توصیفی از مفهوم جهانی شدن در دنیای 
قدیم می دانند، هولتســر معتقد اســت که 
این تمایز ]حاشــیه-مرکز[ عالوه بر بازتاب 
جنبه های تاریخی توســعه و نابرابری، این 
ظرفیت را دارد که پویایی های اجرای نسبی 
تمایزیافتگی کارکرد در تاریخ معاصر را نیز 
توصیف کند. چراکه جوامع درحاشــیه در 
حال ادغام نسبی در تمایزیافتگی کارکردی 
جامعه ی جهانی هســتند و پیرامون به طور 
فزایندهای در روند حاشــیهزدایی است و 
تمایزیافتگی کارکردی نمی تواند خود را به 
مرکز محدود کند. یکــی از جنبه های این 
ادغام که برای تأییــد فرضیه ی روند ورود 
حاشیه به مناسبات تمایزیافتگی کارکردی 
از آن نام برده می شود، پذیرش شکل غالب 
حکومت داری در پی جنگ جهانی دوم و یا 
سیســتم کارکردی نظام اقتصادی است که 
فعالیت های سودمحور شرکت های خصوصی 
را تا محله های فقیرنشین کشورهای حاشیه 

بسط می دهد.
بــا توجه بــه ایــن واقعیت کــه عماًل 
حذف مطلــق »پیرامــون« از نظام مبتنی 
بــر تمایزیافتگی کارکردی جامعه ی جهانی 
ممکن نیســت، هولتســر اهمیت بیشتری 
به ارائــه ی مفاهیی می دهد کــه می توانند 
محدودیت های مربوط بــه »تحقق کامل« 
این ادغام را شرح دهند. بر همین اساس او 
پیشنهاد می کند که تمایزیافتگی کارکردی 
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نه به عنوان مفهومی یک دســت، بلکه در 
ارتباط با سه منطقه ی مختلف در جامعه ی 

جهانی به کار برده شود.
اولین تقسیم بندی او در این باره مربوط 
به بخش هایی از جامعه ی جهانی اســت که 
تمایزیافتگی کارکردی در آنجا غالب شده و 
این همان منطقهای اســت که تحت عنوان 
مرکز شناخته می شــود. تقسیم بندی دوم 
مربوط به »حاشیه« اســت که ما در آن با 
وضعیتــی مواجهیم کــه در بهترین حالت 
تمایزیافتگــی کارکردی صرفــاً یک نقش 
جانبی دارد که به عنوان عامل تداوم مناطق 
منــزوی و فضاهــای اجتماعی طردشــده 
می توانــد ایفای نقش کند. یعنی حاشــیه 
تا آنجــا در تمایزیافتگــی کارکردی ادغام 
می شــود )یا می تواند ادغام شود( که بتواند 
تداوم و بقای خود را ]این مســئله پیش از 
با نظام های اســتبدادی  ارتباط  هرچیز در 

قابل طرح است[ تضمین کند و نه بیشتر.
 در نهایت در نظام های »نیمه پیرامون« 
نظام های کارکردی مانند سیاست، اقتصاد و 
علم از یــک دیگر امکان تفکیک از یکدیگر 
را می یابند، اما همزمــان در خدمت روابط 
و ارائــه ی خدمات متقابل بــه یکدیگر قرار 
می گیرند. یکی از جنبه های مهم بررســی 
هولتســر در این باره که برای این یادداشت 
اهمیــت دارد، این پرســش اســت که آیا 
تأثیرات تمایزیافتگــی کارکردی بر مناطق 
مختلف جهان )بر اساس تقسیم بندی باال( 
بیشــتر به تثبیت انتظارات جهان شــمول 
)مثــاًل از طریــق پذیرش کنوانســیون ها( 
محــدود می شــود یا امــکان اجــرای این 
انتظــارات نیــز )الزام آور بــودن و اجرایی 
شــدن کنوانســیون ها( برای بررسی میزان 
ادغام این جوامع در تمایزیافتگی کارکردی 
جامعه ی جهانی اهمیت دارد. آنچه مشخص 
است این اســت که انطباق میان هنجارها 
و نمادهای جوامع حاشــیه و مرکز در ابعاد 

بسیار ســادهتری قابل تشخیص است. اما 
انطباق میــان »عمل و وضعیــت واقعی« 
حاشــیه با انتظارات جهان شــمول دور از 
دسترس، متناقض و همراه با پیچیدگی های 
عمدهتــری اســت. در همیــن چهارچوب 
ولتسر از تمایز میان ســاختارهای رسمی/

غیررسمی و تقویت ساختارهای غیررسمی 
برای حل این تناقض سخن می گوید.

به طور خالصه می تواند گفت حاشــیه 
)در اینجــا نظام هــای اســتبدادی( برای 
متنفع شــدن از امکانــات و ظرفیتی که در 
مرکز ایجاد شــده، تالش می کنــد قواعد، 
هنجارها و نمادهــای جامعه ی جهانی را تا 
آنجــا که موجودیت و تــداوم او را تضمین 
کند، بپذیرد. همزمان برای رهایی از تبعات 
ایــن نُرم ها و انتظارات )رســیدن جامعه به 
تمایزیافتگی کارکردی و از بین رفتن نظام 
سلسله مراتبی و لغو کنترل همه ی حوزه ها و 
نظام های اجتماعی توسط سیستم سیاست( 
دســت به ایجــاد تمایزی تعمــدی میان 
ســاختارهای رســمی و غیررسمی می زند. 
ســاختارهای رســمی متولی اجرای قواعد 
و انتظارات جهان شــمول و انتظارات تجلی 
یافته در قواعد و کنوانســیون ها می شوند، 
بــدون اینکه قرار باشــد ایــن انتظارات به 
شــکل واقعی پیادهسازی شــوند؛ و در آن 
واقعی  متولی  غیررســمی  سو ساختارهای 
تــداوم وضع موجــود و حفــظ موجودیت 
سلســله مراتبی می شــوند. وضعیتی که در 
نهایت به تضعیف ســاختارهای رسمی و به 
همان میزان تقویت ســاختارها و نهادهای 
غیررســمی منجر می شــود؛ شــرایطی در 
تضــاد بــا تمایزیافتگــی کارکــردی و در 
خدمت تشــدید نظام سلسله مراتبی، فساد، 

ناکارامدی و سرکوب.
نیکالس هایوتس از دیگر نظریه پردازان 
این حوزه به بررســی دقیق تر این موضوع 
در ارتبــاط با نظام های اســتبدادی با نظام 
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تمایزیافتــه ی کارکــردی جامعه ی جهانی 
پرداخته اســت کــه در ادامــه جنبه هایی 
 از آن مــورد بحث قــرار می گیرد. هایوتس 
)2007(]8[ در این باره که نظام تمایزیافتگی 
کارکردی نظام غالــب در جامعه ی جهانی 
است با نیکالس لومان توافق دارد. اما تفاوت 
عمده ی او با لومان آنجا برجســته می شود 
که هایوتس بر ماهیت دولت ها و نوع تعامل 
آنها با تمایزیافتگــی کارکردی تأکید دارد. 
او در یکی از آثــارش تحت عنوان »جوامع 
ســازمان یافته ی منطقهــای و مناقشــات 
آن هــا با واقعیــت تمایزیافتگی کارکردی« 
)2007( به بررســی دولت های استبدادی 
و به اصطالح نیمه استبدادی در کشورهای 
پیرامونــی و کنتــرل حوزه هــای مختلف 
اجتماعــی )از اقتصــاد تا هنــر و حوزه ی 
خصوصی( از سوی این دولت ها می پردازد. 
هایوتس معتقد است دولت های استبدادی 
در حوزه ی تحت حاکمیت خودشان قادرند 
تمایزات کارکــردی را خنثی و حتی آن را 
در راســتای منافع خود بــه خدمت گیرند. 
او می گوید بســیاری از کشــورها با جهانی 
شــدن و منطق تمایزیافتگی کارکردی در 
حال دســت وپنجه نرم کردن هستند. با این 
وجود آن ها نمی توانند واقعیت این تحوالت 
و فشاری که این تمایزیافتگی در راستای از 
بین بردن نظام سلسله مراتبی اعمال می کند 
را نایده بگیرند. اما آن هــا قادرند با نهادها 
و قواعد دولتی خــود تأثیرات این پدیده را 
تحت کنترل خــود درآورند، منطق اقتصاد 
و رســانه را بر ضرورت هــا و انتظارات خود 
منطبق کنند و یا با ممانعت های سیاســی 
از روند دمکراتیزه شــدن ساختارها و به این 
ترتیــب از تفکیک نظام هــای اجتماعی از 

یکدیگر جلوگیری کنند.
آنچه در تحلیــل هایوتس حائز اهمیت 
اســت ایــن اســت کــه او »تمایزیافتگی 
کارکــردی« را نــه وضعیتــی غالــب در 

»همــه جا« بلکــه به عنوان یــک واقعیت 
چالش برانگیــز معرفی می کنــد که اجرا و 
تحقــق آن بــا مقاومت شــدید دولت های 
اســتبدادی مواجه شــده اســت. بــه این 
ترتیب که آن ها به اســتراتژی های مختلفی 
متوســل می شــوند تا پیامدهای ادغام در 
نظام سیاســی جهانی را مهار کنند، به این 
ترتیب که هرچه نظام سیاســی اقتدارگراتر 
باشد، بیشتر ســعی در کنترل ساختارهای 
ارتباطی در حوزه خود می کند. در بررســی 
او خصوصاً کشورهایی حائز اهمیت هستند 
که در خارج تصویر یک نظام دمکراتیک از 
خود نشــان می دهند و در داخل با توســل 
به یــک نظــام کنترل گــر و مداخله گر بر 
همه ی حوزه های اجتماعی از جمله سیستم 
سیاســت و اقتصاد سلطه یافتهاند. به گفته 
هایوتس در چنین کشورهایی که او از آن ها 
به عنوان »جوامع سازمان یافته« نام می برد، 
همه چیز حول محور ممانعت از جابهجایی 
قدرت می چرخد و برای این منظور و کنترل 
سیستم ارتباطات )ارتباطات در معنای کلی 
آن و نه صرفاً در حوزه ی رســانه( نهادهایی 
در مقیاس وسیع و با وسواس زیاد تأسیس 
شــدهاند تا از ادغام جامعه در تمایزیافتگی 
کارکردی و متأثرشدن آن از الزامات چنین 

ادغامی جلوگیری کنند.
ویژگــی بــارز چنین جوامع ســازمان 
یافتهای »بهره برداری انگلی از ســازمان ها 
توســط شــبکه های شخصی« اســت. این 
پدیده به ایجاد شــبکه های قدرتی اشــاره 
می کند که شخصی ســازی شــده و در پی 
اعمال کنترل و ســلطه هستند. شبکه های 
قدرتی کــه در خالل ســازمان های مهم و 
سیســتم های اجتماعی مختلف )و نه صرفاً 
در حوزه ی سیاســت(، اعم از اقتصاد، هنر، 
علم و رسانه شــکل می گیرند. به عقیده ی 
هایوتس در چنین جوامعی یک میدان تنش 
میان شکل خاصی از تمایزیافتگی کارکردی 
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)که عمدتاً به عنوان یک نمای بیرونی خود 
را به خارج عرضه می کند( و »تمایززدایی« 
به معنی ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی 
و مســدودکردن آن با هدف حفظ ساختار 
سلســله مراتبی در جریــان اســت. او این 
وضعیت را به درستی »نوع هیبریدی ادغام 

در جامعه ی جهانی« می خواند.
تــا آنجا که بــه تمایزیافتگی کارکردی 
به معنــای انتظارات جهان شــمول مربوط 
می شود، هایوتس در درجه ی اول به حوزه ی 
سیاست اشــاره دارد. وی در رابطه با نظام 
سیاســی جهانی تنها منبع رسمیت یافته ی 
واجد مشــروعیت در حوزه ی سیاســت را 
دمکراســی مبتنی بر انتخابات آزاد می داند. 
او همچنیــن توضیح می دهد که چرا برخی 
از دولت هایــی کــه کم و بیــش اقتدارگرا 
هســتند، همواره در تالش اند تا خود را به 
عنوان دمکراسی مستقر معرفی می کنند. در 
چنین نظام هایی علی رغم برگزاری انتخابات، 
ســاختار سیاســی طوری ایجاد شده که از 
جابهجایی قدرت جلوگیری شود و همزمان 
به توهم نظام سیاســی تفکیک شده از سایر 
حوزه های اجتماعی و تکثرگرایی دامن می 
زند. در چنین شــرایطی احزاب اپوزوسیون 
نمی توانند بخشــی از نظام سیاســت ورزی 
باشــند، چراکه کوچکترین شانســی برای 
دســتیابی به قدرت سیاســی ندارند. این 
اظهــارات بــه ویــژه در مــورد جمهوری 
اسالمی ایران صادق اســت که به دلیل به 
حاشــیه راندن و حذف اپوزوسیون سیاسی 
امکان مشارکت آن ها در ساختار قدرت را از 
بین برده و به این ترتیب ادغام نظام سیاست 
نیــز در هنجارها و انتظارات جهان شــمول 
جهت قرار گرفتن در رونــد ادغام در نظام 
سیاســی جهانی نیز با بن بست مواجه شده 
اســت. این چالش خصوصاً در ارتباط با آن 
بخش از اپوزوسیون جدی تر می شود که بر 
اســاس منطق و ماهیت متمایزتری از نظام 

حاکم )ســکوالر، مرکزگریز، کرد، تکثرگرا، 
زن( عمــل می کند. به عبارتی هرچه امکان 
بروز اختالف و درگیری سیاســی به بیرون 
از ساختار سیاسی و حقوقی )تحت عناوین 
غیرمجاز و غیرقانونی بودن( موجود کشیده 
شــود، امکان تفکیک نظام سیاست از سایر 
جنبه های اجتماعی کم تر )تفکیک سیاست 
از رسانه ی، هنر، اقتصاد...( می شود. چرا که 
حاکمیت سیاسی به شــدت به زمینه های 
الزم بــرای اجمــاع هرچه بیشــتر قدرت 
جهــت مقابله بــا گروه هــای مختلف که 
فرصــت نمایندگی ارزش ها و منافع خود را 
از دســت دادهاند، متوسل می شود تا مانع 
از جابهجایی قدرت شــود. و این امر همان 
ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی و ضمانت 

بقای نظام سلسله مراتبی است.

و بنیادین حقــوق حقوقــی، نظام
تمایزیافتگیکارکردی

پس از بررسی نظریه ی »تقدم تمایزیافتگی 
کارکــردی« لومان و ارتبــاط این مفهوم با 
جامعه ی جهانی و نوع مناســبات و روابط 
میان این دو مفهوم با دولت های استبدادی، 
اکنــون به ارتبــاط میان حقــوق بنیادین، 
مفهوم تمایزیافتگــی کارکردی و جامعه ی 
جهانــی پرداخته می شــود، تا در خالل آن 
به نقش حقوق بشــر در جامعه ]جهانی[ و 
ارتباط آن با حقوق »اقلیت های در حاشیه« 
پرداختــه شــود.]9[ در این بخــش ابتدا به 
درک لومان از سیستم حقوقی در جامعه ی 
جهانی پرداخته خواهد شــد و در ادامه بر 
اساس تئوری های بتینا هاینتس و کالوس 
یاپ به ایده ی لومــان در ارتباط با »حقوق 
بنیادین به مثابه نهاد در جامعه ی جهانی« 

اشارهای انتقادی خواهد شد.
لومــان حوزه ی حقــوق را بــه عنوان 
سیســتمی اجتماعی تحلیــل می کند که 
مانند ســایر نظام های اجتماعی )سیاست، 
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رســانه، اقتصاد، مذهب، هنر و...( به عنوان 
یک سیستم کارکردی مستقل ایفای نقش 
می کند. شروع این بحث بر این پیش فرض 
بنیان گذاشته شــده است که کارکرد نظام 
حقوقی بر »تثبیت انتظارات« مبتنی است. 
به عقیده ی لومان هنجارهای حقوقی بیش 
از آنکه مولد اطمینان در تعیین رفتار باشند، 
مولــد اطمینان در انتظاراتی اســت که در 
جامعه باید موجود باشد. عملکرد »سیستم 
بــر دوگانــه ی »حق-بی عدالتی«  حقوق« 
اســتوار اســت. اما با در نظرگرفتن مبحث 
نظری تکامل نظام های اجتماعی در ارتباط 
با توسعه ی نظام های حقوقی این اصل مهم 
می باید در نظر گرفته شــود که ارزش های 
حقوقی اساســاً مفاهیم و نُرم هایی متغیر و 
غیرایستا هســتند و نه ازلی و ذات گرایانه. 
آنچه با توجه به مفاهیم نظری تکاملی برای 
تجزیه و تحلیل توســعه  حقوق مهم اســت 
این فرضیه ی اصلی است که قانون می تواند 

تغییر کند.
ســاختارها و اصــول نرماتیــو در نظام 
اجتماعی(  نظام های  )مانند ســایر  حقوقی 
واجد چنان ظرفیتی هســتند کــه بتوانند 
خــود را با انتظارات نویــن تطبیق دهند و 
اساســاً »باز بودن« و »پذیــرش تغییر« از 
موضوعه ی  قوانیــن  بنیادین  ویژگی هــای 
مدرن می باشــد که نظــام حقوقی را برای 
تحــوالت پیــش رو آمــاده می کنــد. این 
ویژگــی بنیادین نظام حقوقــی با توجه به 
درهم تنیدگی نظام سیاســت و حقوق حائز 

اهمیت و تعیین کننده است.
انتظارات  درباره  مســئله ی دیگری که 
نوین در این حوزه باید در نظر گرفته شــود 
این اســت که نظــام حقوقی بــا انتظارات 
جدیدی در جامعه ی جهانی مواجه اســت 
که عمدتــاً در حقوق بین الملــل از طریق 
کنوانســیون های حقوقی مدون شده است. 
اما همزمان »سیاست« و »حقوق« از جمله 

نظام های کارکردی هستند که تمایل دارند 
نوعی هویت ملی به خود بگیرند و با الزامات 
حاکمیت سرزمینی و ملی در ارتباط باشند.

بــا توجه به این ویژگی ها، باید به روابط 
میان نظام حقوقی و نظام سیاسی بر اساس 
پرداخت.  مفهوم »همبستگی ســاختاری« 
»همبستگی ساختاری« میان نظام سیاست 
و حقوق از طریق نهاد ویژه ی قانون اساسی 
رخ می دهــد. این ارتبــاط مبتنی بر قانون 
اساسی میان سیاســت و حقوق، بر خالف 
ایــده ی روابــط سلســله مراتبی، موید نوع 
دیگری از رابطه میان حوزه ی سیاســت و 
بنیان های حقوقی اســت. از طریق این فرم 
از همســبتگی که با عاملیت دولت ممکن 
می شود، دیگر اشکال پیوند میان سیاست و 
حقوق مانند بهره برداری حقوقی از سلطه ی 
سیاســی و قدرت یا قانونی کــردن ترور و 
ســرکوب به منظور حفظ قدرت غیرممکن 
می شود.]١0[ بر اساس دیدگاه لومان این نوع 
از رابطــه ی قانون و سیاســت در جامعه ی 
جهانــی )یعنــی در تعامــالت و ارتباطات 
با جهت گیــری جهانی( مدلــی متفاوت از 
مدل کالســیک نظام بین الملل است که بر 
اســاس حقوق بین الملل تنظیم شده است. 
یعنی حقــوق موردنظر در جامعه ی جهانی 
مفهــوم و وضعیتی فراتر از معاهدات معتبر 
بین المللــی میان دولت هاســت و پیش از 
هر چیز تلقی ای اســت از نرم ها و انتظارات 
حقوق جهانی. او اگرچه به این مهم معترف 
اســت که در جامعه ی جهانی فقدان نظام 
متمرکــز قانون گذاری و قضایی وجود دارد، 
با این حال از قواعد حقوقی جهان شــمولی 
حرف می زنــد که تمرکز بــر نقض حقوق 
بشــر را یکی از مهم ترین شاخص های نظام 

حقوقی جهانی می داند.
در ارتباط با پرســش های مطرح شده در 
این مقالــه و رابطه ی نظام های اســتبدادی 
و اقلیت های تحت ســلطه ی آن هــا با قواعد 
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حقوقــی جهانی، تأکید بر یکی از آثار اولیه ی 
لومان تحــت عنــوان »حقــوق بنیادین به 
مثابه نهــاد« که تا حد زیــادی در مطالعات 
جامعه شناسی و جامعه شناسی حقوق نادیده 
گرفته شده، می تواند حائز اهمیت باشد. در این 
اثر بسیار مهم، لومان کارکرد حقوق بنیادین 
را نه نتها تضمیــن حقوق فردی و آزادی های 
فردی و به عبارتی ممانعت از تجاوز دولت به 
آزادی تصمیــم گیری و عمل فرد، بلکه فراتر 
از آن وظیفه ی حقــوق بنیادین را محافظت 
از »نظام های اجتماعــی کارکردی« در برابر 

تجاوزات نظام سیاست می داند.
بر اساس این دیدگاه، حقوق بنیادین از 
تمایزیافتگی کلیت نظام کارکردی )تفکیک 
سیاست از سایر حوزه های اجتماعی( و غلبه 
نظام سیاســی بر ســایر حوزه ها محافظت 
می کند. یعنی ایــن کارکرد حقوق بنیادین 
اســت که از ایجاد نظام سلســله مراتبی در 
جامعه جلوگیری و از مداخله ی سیاســت 
یــا مذهب یا نظام اقتصــادی در هر یک از 
حوزه هــای اجتماعی دیگر ممانعت به عمل 
آورد. بــه عنوان مثال اصل برابری به عنوان 
یکی از قواعد مهم حقوق بنیادین نه تنها در 
راستای منافع فرد قرار دارد، بلکه همزمان 
اســتقالل نظام حقوقی در برابر مداخله ی 
دولت )نظام سیاسی( را نیز تضمین می کند 
که این خود موید تفکیک نظام سیاست از 

نظام حقوقی می باشد.
بر اســاس این پیش زمینــه می توان به 
طرح این پرســش ها پرداخــت: اول( آیا )و 
تا چه حد( می توان ایــن مالحظات لومان 
در کتاب »حقوق بنیادیــن به مثابه نهاد« 
که مبتنــی بر نظام حقوقی کشــور آلمان 
تألیف شــده را به عرصه ی جامعه ی جهانی 
و مقوله ی حقوق بشــر تعمیــم داد؟ دوم( 
از این بحــث، یعنی ارتبــاط میان حقوق 
بنیادیــن، تمایزیافتگی کارکردی، انتظارات 
جهان شمول و جامعه ی جهانی می توان چه 

نتایجی استخراج کرد؟
از  بتینــا هــــــــاینتس )20١5(]١١[ 
جامعه شناسان مطرح سوئیسی در حوزه ی 
تئوری های جامعه ی جهانی، معتقد اســت 
کــه از این اثر لومان یعنی »حقوق بنیادین 
به مثابه نهاد« می تواند مولد یک چهارچوب 
نظری نوین باشد و آن را برای موضوع حقوق 
بشر به کار برد. این استفاده برای هاینتس 
بیش از هرچیز با پرسش های زیر در ارتباط 
اســت: برای لومان حقوق بنیادین به عنوان 
یک نهاد در نظر گرفته شــده است که این 
همسان انگاری به این پرسش دامن می زند 
که در نظر گرفتن حقوق بنیادین به عنوان 
نهاد، در رابطه با حقوق بشــر در جامعه ی 
جهانی چه معنایی دارد؟ آیا حقوق بشر نیز 
یک نهاد در عرصه ی جامعه ی جهانی است 
که می توان انتظار داشــت در حول آن یک 

اجماع جهانی به وجود بیاید؟
پرسش دیگری که در این باره می توان 
مطرح کرد این است که آیا تدوین و لحاظ 
کــردن حقوق بشــر در حقــوق بین الملل 
گامی مهم در نهادینه ســازی اجتماعی این 
موضوع اســت یا خیر؟ این پرسش به این 
دلیل اهمیت دارد که لومان نهادینه ســازی 
را با قاعدهمندســازی )تألیــف قانون و یا 
نهاد( همســان نمی داند، بلکه آن را تثبیت 
انتظــارات در عرصــه ی جامعــه ی جهانی 
می دانــد و بر همین اســاس و در ارتباط با 
حقوق بنیادین، لومان معتقد است که تدوین 
حقوقی )به عنوان مثال تدوین معاهدات و 
است  مسئلهای  حقوقی(  کنوانســیون های 
متأثر از نهادســازی اجتماعی و مقدم بر آن 

و نه برعکس.
پرســش دیگری نیز که برای این مقاله 
اهمیــت دارد ایــن اســت که تــا چه حد 
تمایزیافتگی کارکرد  حقوق بشر مســتلزم 
در جامعه ی جهانی و عمومیت آن اســت. 
یعنــی مادامی که در جوامع در حاشــیه و 
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استبدادی، شــرایط الزم برای تمایزیافتگی 
کارکردی وجود نــدارد و یا دولت ها از بروز 
چنین تحولی جلوگیــری می کنند، چگونه 
می توان انتظار داشــت که نهادینه ســازی 
حقــوق بنیادین و حقوق بشــر بــه عنوان 
مهم تریــن شــاخص های نظــام حقوقــی 

جامعه ی جهانی صورت پذیرد.
بر اســاس این مباحــث در بخش دوم 
این مقاله که در شماره ی پیش روی تیشک 
منتشــر خواهد شد به این موضوع پرداخته 
خواهد شــد که آیا انتظارات جهان شــمول 
جامعــه ی جهانــی واجد چنــان ظرفیتی 
هســتند که نظام اســتبدادی مانند ایران 
را در مســیر تمایزیافتگــی کارکردی قرار 
دهــد؛ آیا رعایت حقــوق بنیادین، پیش از 
نهادینه ســازِی اجتماعی آن هــا و صرفاً بر 
اســاس تدوین قوانین موضوعه می تواند به 
تغییر جایگاه اجتماعی و سیاســی جوامع 
در حاشــیه ی نظام های استبدادی )حاشیه 
در حاشــیه( شــود و اینکه آیا مســئله ی 
کرد به عنــوان وضعیتی در »حاشــیه ی« 
نظام هــای اســتبدادی می توانــد متأثر از 
انتظارات نهادینه شده در عرصه ی جامعه ی 
جهانی به مطالبات حقوقی و سیاســی خود 
نزدیک تر شود یا این ظرفیت ]تمایزیافتگی 
کارکردی در جامعه ی جهانی[ در راســتای 
انطباق مبارزات رهایی بخش در چهارچوب 
قواعد حقوقی مورد انتظار جامعه ی جهانی 
کارکــردی دوگانــه پیدا کرده که اساســاً 
پیچیدگی ها و شــرایط گروه های اتنیکی و 
ملی تحت ســلطه در جوامع استبدادی را 

لحاظ نمی کند.
در بخش دیگر این مقاله، مسائل نظری 
مطرح شــده ]در بخــش اول[ در ارتباط با 
مســئله ی کرد در زمینه ی جامعه ی جهانی 
و نظام های اســتبدادی مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت و تالش خواهد شــد نسبت 
ایــن مفاهیم با یکدیگر مشــخص و از این 

منظر به موضوع طرد-ادغام مســئله ی کرد 
بر اساس انتظارات جامعه ی جهانی و تقدم 
تمایزیافتگی کارکردی پرداخته خواهد شد.

پینوشت

 هــر جا در این مقالــه از مفهوم »تمایزیافتگی کارکردی« اســتفاده 
می شــود، منظور تفکیک نظام های اجتماعــی از یکدیگر، عدم وجود 
سلسله مراتب و عدم امکان کنترل سایر حوزه ها توسط نظام سیاست 
است. وجود دمکراسی، انتخابات آزاد و امکان تضمین حقوق بنیادین 
از جمله مصادیق رسیدن یک جامعه به تمایزیافتگی کارکردی است.
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