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نگاهی شالودهشکنانه به برونرفت از یک کالنروایت تاریخی

1

جالل حاجیزاده

چکیده
در این نوشتار با استفاده از نظریههای تحلیل گفتمان 2و خوانشهای زبانشناسانه تالش شده است که متن یک کالنروایت
تاریخی معاصر (به شرح ذیل) که داللت و کارکرد سیاسی-نظری نیز با خود به همراه داشته است مورد بررسی قرار گیرد.
متن ( :)Aگفتار باقروف 3خطاب به قاضی محمد و هیئت همراه:
اتحاد شوروی «به استقالل ملتهای کوچک نظر مساعدی دارد" ،اما" "موقع" برای استقالل کوردستان مساعد نیست...
کوردها باید صبر کنند» .همچنین در این دیدارها شورویها این فرا-روایت را به نمایندگان کورد تفهیم کردند که« :اتحاد
شوروی از حق تعیین سرنوشت اقلیتها پشتیبانی میکنند ،اما هنوز وقت استقالل کوردستان [فرا] نرسیده است».
با عنایت به عمق تأثیرگذاری این کالنروایت تاریخی و بازسازی و بازتولید پیدرپی آن در طول  7دهه از تاریخ سیاسی معاصر
کوردها ،نگارنده بهدنبال تحلیل ماهیت متن برآمده و با بینشی انتقادی و رویکردی شالودهشکنانه در چهارچوب نظریههای
تحلیل گفتمانی انتقادی و تئوریهای زبان ،نگاه خود را بر زوایای تاریک آن معطوف ساخته و تا حد امکان در پی خوانشی
ساختارشکنانه و انتقادی از آن خواهد بود .مفروض است که کوردها در یک ساختار ذهنی محدودکننده و در عین حال خیالی
برساخته از همان گفتمان باقروفی و بازتولید تاریخی آن توسط نخبگان کورد ،به دامی افتادهاند که خود آن را به ساختار
واقعیتبینی (واقعیتزدگی) و رئالیتۀ سیاسی بر اساس شرایط موجودِ در-زمانی با واژههای ربطی نظیر اما ،ولی ،فعالً ،در شرایط
کنونی و ...گره زدهاند؛ و این دال مرکزی (واقعبینی) در گفتمان نشانهشناسانۀ کوردها و این سوبژکتیویتۀ ممزوج با خیال از نوع
منفی آن در ناخودآگاه آنان رخنه کرده و آنان را از افتادن در مسیری مناسب تاریخی-سیاسی که منجر به چارهیابی آنچه مسئلۀ
کورد خوانده میشود باز داشته است .این در حالی است که این کالنروایت همچنان مستحکم و پابرجا بازخوانی و در قالب
واقعیتی وانموده بر اساس اصل واقعیت به راه خود ادامه میدهد .از منظر لئو اشتراوس «ساختارهایی که از این طریق [ذهنی]
خلق میشوند در جهان واقعی وجود خارجی ندارند» (ریتزر .)546 :13٨4 ،با این وصف تحلیل گفتمانی و نقد واساختی از

 *1فصلنامۀ رۆژەڤ ،سال سوم ،شمارۀ  ٨و  ٩و  ،10بهار ،تابستان و پاییز 13٨7
critical discourse analysis

 3میرجعفر باقروف ،دبیرکل حزب کمونیست آذربایجان در دوران استالین.
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متن گفتمانی پیش رو (باقروفی) ،در پی وارونه کردن فهمی است که مفاهیم را از حاشیه به متن وارد میسازد و نهایتاً درصدد
رسیدن به این یافته است که «قرائت کوردها از شرایط و واقعیتِ وانمودۀ سیال در تاریخ معاصر کوردستان و بهتبع آن انتخاب
گفتمان رایج خودمختاریخواهی در چهارچوب ساختار باقروفی آن همواره آنان را از چارهیابی حقیقی مسئلۀ کورد و امر سیاسی
او بر اساس متن و بافت فرهنگی خویش ناتوان و دور ساخته است».
واژگان کلیدی :شالودهشکنی ،تحلیل گفتمان ،واقعیت وانموده ،کالنروایت تاریخی ،خودمختاری ،استقالل.

بحث و بیان مسئله
همزمان با سفر دوم قاضی محمد و یارانش به باکو ،یادداشتی بدین شرح که انتظارات آنان از اتحاد شوروی و
شخص باقروف را منعکس میساخت در دست داشتند« :پشتیبانی از ایجاد یک کشور مستقل کورد ،کمک مالی و
تحویل اسلحه» (کوچرا .)20٩ :1377 ،با این حال میرجعفر باقروف با لحنی شگفتآور تأکید کرد که« :کوردها هیچ
دلیلی ندارد که در تأسیس یک کشور مجزا عجله کنند» (همان .)210 :وی اضافه میکند که اتحاد شوروی «با استقالل
ملتهای کوچک نظر مساعدی دارد "اما" موقع برای استقالل کوردستان مساعد نیست ...کوردها باید صبر کنند»
(همان )1٩٨ :و در چارچوب دولت ایران خواستار خودمختاری شوند .همچنین در این دیدارها شورویها به نمایندگان
کورد این فرا-روایت را تفهیم کردند که« :اتحاد شوروی از حق تعیین سرنوشت اقلیتها پشتیبانی میکنند ،اما هنوز
وقت استقالل کوردستان [فرا] نرسیده است» (داول.)403 :13٨6 ،
از آن زمان به بعد و متعاقب تشکیل حزب دمکرات کوردستان (حدک) به رهبری قاضی ،گفتمان استقاللخواهی
کوردها ،که برگرفته از عهدنامۀ سور و همچنین متأثر از جمعیت تجدید حیات کوردستان (ژ.ک) بود ،به گفتمان
خودمختاریخواهی ،آن هم با قرائت چپها ،تبدیل گشته است؛ چنان که در بند  1بیاننامۀ آن جمعیت( 4مصطفی،
 )٨7 :2005منعکس شده است.
در فصل دوم ،بند چهارم از مرامنامۀ حدک چنین آمده است« :در وضع کنونی بزرگترین آرمان حزب این است
که در چارچوب مرزهای دولت ایران حافظ حقوق کوردها باشد و جهت تحقق این امر شعار خودمختاری را انتخاب
نموده است» (همان .)٩3 :رؤسای این حزب بر این باور بودند که «این حزبی است که خواهد توانست استقالل ملی
[خودمختاری محلی] را در چارچوب مرزهای ایران تأمین کند» (داول ،همان .)410 :این شعار که در ماهیت خود
برساخته از گفتمان مارکسیستی-لنینیستی میباشد ،بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت ملل در راستای نسخهای است
که لنین و سپس بسیاری از مارکسیستهای استالینیستی آن را اتخاذ کردند و همچون راهحل چپ و رئال سوسیال
برای مسائل قومیتها و اقلیتهای زبانی-ملی محسوب میشود .چنین شعاری بسیاری از شبهروشنفکران و نخبههای
کورد را برانگیخته و آنان را دنبالرو اندیشههای مارکسیستی نموده است ،بهطوری که تمامی احزاب سیاسی کوردها
 4مک داول به نقل از روزولت و دیگران معتقد بود که «کوملۀ ژ.ک به هر حال مظهر استقالل از حکومت مرکزی بوده است» (داول:13٨6 ،
.)13٩
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به نحوی از انحاء نطفۀ آن را در دل خود کاشته و سعی بر پرورشدادن آن داشتند .ناگفته نماند که اندیشۀ خودمختاری
متأثر از تفکر لیبرالی و جناح راست محافظهکار در شکل مدرن خویش توسط عبدالرزاق بدرخان ( )1٨64-1٩1٨و
شیخ محمود برزنجی بیان و فرموله گردیده بود 5.بهگونهای که از دهۀ  30میالدی به بعد ،آرمان ملی کوردها رو به
ضعف نهاد و به جای استقالل خواهی شعار اتونومی و خودمختاری تا کنون نقش بارزی داشته است .در حقیقت،
اندیشۀ خودمختاری کوردها در ایران از توصیۀ مقامات شوروی ...مایه میگرفت (احمدی .)310 :137٩ ،احمدی
بهدرستی اشاره میکند که حزب دمکرات کوردستان ایران ...در اواخر دهۀ  1330سیاستی چپگرایانه اتخاذ کرد (همان:
 .)٩٨و این اندیشۀ بسیاری از چپگراها بوده است .چنین تفکری را کوردها در ترکیه ملهم از اندیشۀ تودهایهای
ترک (خلق چلیک) و در عراق تحت تأثیر آموزۀ کمونیستهای عرب وارد بطن جنبشهای سیاسی خود کردند .این
نکته را باید اضافه کرد که روایت گفتمانشدۀ باقروفی همواره در تحلیلها و خوانشهای هماندیشی با آن بازتولید
شده است و در قالب گفتارها و رژیمهایی از کلمات توجیه و در لفافۀ استدالل پیچانده شده است .با تشکیل حزب
کارگران ترکیه ( )1٩61مسئلۀ حق تعیین سرنوشت ملی مطابق مطالعات کالسیک مارکسیستی در دستور کار قرار
گرفت .این حزب هواخواهان بسیاری در میان کوردهای تحصیلکرده یافت و یکی از منابعی به شمار میرود که
جنبش آتی کوردها از آن نشئت میگیرد (وان برویین سن .)51 :13٨3 ،عبداﷲ اوجاالن در نوشتههای اولیۀ خود ،با
تأثیرپذیری از اندیشههای چپ کالسیک و نیز پروژۀ «فدراسیون دموکراتیک خلقهای» لنین ،تحت عنوان اتحادیۀ
دموکراتیک با (در داخل) کشورهای همسایه چنین مینگارد« :یک کوردستان مستقل و ایزوله در داخل خود ،همانگونه
که از لحاظ ایدئولوژیک صحیح نمیباشد ،از نظر پراکتیکی نیز واقعبینانه نیست» (اوجاالن .)٨37 :13٨3 ،اگرچه
اوجاالن با مطرحساختن دکترین کنفدرالیسم دموکراتیک خلقهای خاورمیانهای (تلفیق دموکراسی اروپایی ،فدراسیون
دموکراتیک لنینی و الگوی کورپوراتیسم غربی) و ضرورت تکوین و شکلگیری خلق (ملت) کورد در خاورمیانه تا
حدودی از آن باور فاصله گرفته است ،با این حال هنوز هم در آن دایره مدام در یک دیالکتیک تاریخیِ بازتولیدی
ملهم از تفکر چپ مارکسیستی گرفتار آ مده است .باری عبدالرحمان قاسملو نیز معتقد است که مارکسیستها ،هم در
تئوری و هم در عمل ،حقوق ملت کورد را برای خودمختاری و ایجاد دولت مستقل کوردی به رسمیت میشناسند؛
بهعنوان مثال ،وی در کتاب خویش بهدنبال برشماری شرایط و واقعیتهای منطقهای و نیز بینالمللی ،بعد از سه دهه
متأثر از همان گفتمان مارکسیست-لنینیستی همسو با خوانش تودهایها به این استدالل میرسد که« :به این نتیجه
میرسیم که در شرایط حاضر ،شعار استقالل کوردها از نقطهنظر تئوری شعار اشتباهی است» (قاسملو.)315 :2006 ،
یعنی موقع برای استقالل مساعد نیست .به هر روی ،چنین قرائت هماندیشانهای با گفتمان باقروفی گریبان بسیاری از
جنبشهای کوردی –با احتساب احزاب کنونیِ تمام کوردستان– را گرفته است ،بهطوری که سران دو حزب اصلی
کوردستان فدرال عراق هنوز با چنین ادبیاتی خواستار دستیابی به حقوق ملی کوردها هستند .مِن باب مثال ،قریببهاتفاق
مصاحبههای طالبانی ،و بهویژه مسعود بارزانی ،در هیئت رئیس حکومت فدرال کوردستان عراق ،حول این گفتار بوده
 5برای مطالعۀ بیشتر ر.ک به کتاب :صالح محمد سلیم هروری با عنوان عەبدولڕەزاق بەدرخان ،2٠٠5 ،چاپی سلێامنی ،بنکەی ژین؛ و نیز
کریس کوچرا ،1377 ،همان.
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است که «ما کوردها ملتی هستیم که دارای "حق استقالل و تشکیل کیان سیاسی مستقل کوردی" هستیم "ولی" در
"حال حاضر" و با لحاظ "شرایط و واقعیتهای موجود" زمینه برای کوردها مساعد نیست ،بنابراین ما خواهان
همزیستی مسالمتآمیز با برادران عراقی خود در "چهارچوب کشور عراق" هستیم» .نگاهی به متن ( )Aو نیز دو مؤلفۀ
اصلی آن یعنی «خودمختاری» و «استقالل» با مدنظر قراردادن حرف ربطی «اما» ،ما را به این حقیقت رهنمون میسازد
که آن متن معنا و نظام معنایی خاصی در قالب عبارت و کلمات ،که در مجموع چارچوب گفتمانی را بنا مینهد ،تولید
و از خود تراوش میدهد .معنایی که قریب به  7دهه است بر معرفت کوردها سایه انداخته است و همواره راهنما و
نقطه عطف مورد بحث نخبگان و روشنفکران کورد بوده است .اما تجربۀ تاریخی در این  7دهه نشان میدهد که
چپها نهتنها در عمل هیچ گامی در این راستا بر نداشتهاند ،بلکه در عالم نظر نیز با مخدوشکردن متغیرهای مسئلۀ
کورد بر پیچدگی آ ن افزوده و تنها به حمایت بزرگوارانه در کشورهای ایران ،ترکیه و عراق اکتفا کردهاند .گوینده این
متن بر آن ا ست که با تکیه بر موقعیت و شرایط و واقعیت پیرامونی عدم توفیق در کسب استقالل و نیز دستیابی به
خودمختاری را در یک ردیف در کنار هم قرار داده و آن را بزرگ جلوه دهد ،و در عین حال ،به گونهای آن را ببینند
که قبول آن به معنای واقعشدن آن نیز است .بهطوری که استقالل را مبهم ،در حاشیه و پوشیده داشته است .از این
منظر ،نظام و شالودۀ حاکم بر گفتمان باقروف باید فرو بریزد ،چرا که این پرسش پیش روی روشنفکر و سیاستمدار
کنونی کورد قرار گرفته است که چرا خودمختاری مورد ادعای باقروف و نخبگان کورد متأثر از آن ،از یک سو محقق
نگردیده است و از سوی دیگر ،منجر به استقالل نیز نشده است؟ و چرا واقعیت موجود و کنونی در هفت دهۀ قبل
همچنان واقعیت کنونی و شرایط فعلی در گفتمان حاکم بر کوردهاست؟ این شرایط کنونی چه هنگام به شرایط مطلوب
تبدیل میگردد؟ نقش سرمایۀ اجتماعی و عاملیت انسانی در بهوجودآوردن شرایط مطلوب و یا واقعیت دلخواه چیست؟

مقدمه
هر متنی را که میخوانیم در جریان خواندن شالودهشکنی میشود؛ یعنی بنیان و ساحت کالممحوری 6و متافیزیکی
آن شکسته میشود (احمدی .)3٨7 :13٨4 ،بهچالشکشیدن این گفتار توسط روشنفکران کورد با رویکرد فوق ،مستلزم
قرائتی وارونه و نیز باز-ارزیابی اولویتهای آن است .از زاویۀ دید چنین قرائتی ،تحکیم خشونتبار متنِ بینش
(خودمختاری) بر حاشیۀ کوری (استقالل) در هم فرو میریزد و خوانش گفتمانی بر مبنای تحلیل انتقادی شکل
میگیرد ،که از یک طرف ،عدم تحقق چنین روایتی را آشکار میسازد و از طرفی دیگر ،رژیمی از حقیقت (به تعبیر
فوکو) را در چارچوب گفتمانی شکل میدهد که امکان تحقق آنچه را به غیریت تقلیل داده شده و به حاشیه رانده
شده است (استقالل) هموار میسازد .در خوانش انتقادی از چنین روایتی (متن موردنظر) به زبان دومان «نهفقط
"بینشهای" تأویلی آن ،بلکه عالئم "کوری"ای را که نشانگر حدود مفهومی آ ن متن است ،نیز باید در نظر گرفت»
(نوریس .)4٩ :13٨5 ،پر واضح است که روشنفکر (در حال شدن) کوردی باید در چنین بستری همچون یک سوژۀ
مختار و گزینشگر پرورده گردد .نهیلیسم معنایی در بنیاد فکری کوردها در واقع (به تعبیر از لیوتار) «تروریسم

logocentrism
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اندیشهگرانه»ای است که زیستجهان روشنفکر کورد را شکل بخشیده است .عدم فراهمبودن موقعیت و شرایط کنونی
برای خواست استقالل نشانه از هژمونیککردن و چسباندن پارۀ خودمختاری و دورساختن کوردها از پارۀ استقالل و
بهحاشیهراندن آن است .روشنفکرِ مفسرِ کورد ،با شالودهشکنی دروغِ بزرگِ حاکم بر نشانههای این متن ،همواره قرائتی

7

از آن به دست میدهد که بر پایۀ متن فرهنگی و معرفت ذهنی همساز با آن باشد .چرا که با چنین دید و برداشتی
جنبۀ ذاتی نشاندن چیزی به جای چیز دیگر شکسته میشود و رابطهای قراردادی اما اصیل و اتنتسیتهداری ٨را در
تحلیل و نقد گفتمانی پیش رو برقرار میسازد؛ بر همین مبناست که امبرتو اکو تأکید میکند« :نشانهها جنبۀ ذاتی ندارند
بلکه یک امر قراردادی هستند» .در حقیقت رابطهای ذاتی و حقیقی مابین «عدم فراهمبودن شرایط در حال حاضر» و
نیز «خواست استقالل» و لذا گرایش به «خودمختاری» با واژگان ربطی «اما»« ،ولی» و غیره وجود ندارد« .هر چیزی
یک نظام معنایی است که مفهوم خاصی را متبادر میکند و این رابطه معنایی و نشانهای تعیینکننده محتوی نشانه
است» (احمدی ،همان .)3٨٩ :از این رو روشنفکر ،تئوریسین و نخبۀ کورد در تفسیر و تأویلی از این متن تا کنون این
معانی را فهم و برداشت کرده و با آن واقعیت و آیندۀ خود را ترسیم کرده است ،بهطوری که شنیدن و خواندن در
شرایط حاضر ،در شرایط کنونی ،بر اساس واقعیت فعلی و عدم مساعدبودن شرایط و ...تداعیکنندۀ بهحاشیهراندهشدن
استقالل و به متن تبدیلشدنِ خودمختاری است و این را مفسر کورد میفهمد و بدان گردن مینهد .با این تحلیل،
فروپاشی چنین گفتمانی و بازتولید درزمانی رئالیسم تاریخی آن ،که گویی به اتکای قانون طبیعی تا ابد به هم پیوستهاند،
ضرورتی تاریخی است.

الف) کلیات مفهومی
به نظر میرسد نظریه های جدید تحلیل گفتمانی با زبان و نظام معنایی حاکم بر مناسبات جوامع گوناگون در دو
حوزۀ مدرنیسم و پستمدرنیسم در شالودهشکنی حقیقت مطلق ،متن و ساختار قطعی مفروض بسیار کارا باشند .از
جمله این نظریهها میتوان به شالودهشکنی ،تحلیل انتقادی متن ،نظام نشانه شناختی ،زبان و ...اشاره داشت؛ این متن
توطئهآمیز باقروفی که همواره در پس کلمات و گفتمان کوردها بازتولید گردیده است ،وانموده (شبیهسازی ،کپی و
تصویر) را ب ه جای واقعیت قرار داده است و به جای ابتنای خودمختاری ،تصویر استقالل را در معرفت کوردها نقش
زده است ،بهگونهای که آنها پیوسته در هر عصر و زمان و تاریخی ،آن تصویر را با توجیه در حال حاضر ،در شرایط
فعلی ،بر اساس واقعیت امروزی و ...بازسازی نموده بدون آنکه به تقابل آن دیگری یعنی خودمختاری دست بیازند.
«وضعیتی که در آ ن تفاوت میان واقعیت و وانموده وجود ندارد ،اینجاست که وانموده مقدم بر واقعیت است» (تقدم
و وانمودهها ،بودریار 1٩٨3 ،ب.ن از آدام .)176 :13٨6 ،از این نظر ،نقد شالودهشکنانه بر پایۀ تحلیل گفتمان حاکم،
خوانشی واسازانه است که فرایند لیبرالیزاسیون و آزادسازی متن را امکانپذیر میسازد؛ فرایندی که در آن جوهر،٩
واژگان هسته ای ،بینش مجازی ،دال مرکزی و واقعیت وانموده را در هم میشکند ،بهگونهای که دنیایی از غیریتها،
7
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واقعیتها ،واژگان غیرهستهای ،حاشیهای ،دال های شناور و بینش واقعی از جمله پارادایم خاموش «استقالل» سر بر
میآورند .در حقیقت دور هرمنوتیکی «حضور خودمختاری  -غیاب استقالل» ،در  7دهه ،مستلزم خوانشی سمپتوماتیک
(لوکاچ) و شالودهشکنانه (دریدا) است .بدین معنا که خوانش سمپتوماتیک متن آنچه را که در متن پنهان نگاه داشته
شده است افشا میکند ،در همان حال ،آن را به متنی متفاوت مرتبط میسازد ،متنی که حضورش بهمنزلۀ غیابی ضروری
است (فرتر .)61 :13٨7 ،به استناد شواهد کالمی این نوشتار ایدئولوژی نهفته در متن حاوی نوعی آگاهی کاذبی است
که از رابطۀ بین گفتمان ،زبان و ایدئولوژی تولید و بازپخش میشود .در این دیدگاه ،نظریۀ ایدئولوژی بهمثابۀ مطالعۀ
راههایی است که نمادها و معناها برای حفظ و تداوم مناسبات قدرت به کار گرفته میشوند« .ایدئولوژی در نشانهشناسی
بهعنوان یک نظام بازنمایی و مناسبات زندۀ تخیلی از اهمیت زیادی در کنترل فرهنگ برخوردار است» (معینی
علمداری.)101 :13٨0 ،
گفتمان ایدئولوژیک در متن ( ،)Aبا ازشکلانداختن رابطۀ گیرنده و فرستنده و رمزگذاری انحرافی پیامها ،در
ارتباط انحراف ایجاد میکند ،بهگونهای که آ گاهی کاذب حاصل از این انحراف در متن مذکور پذیرفته میشود .در
واقع عناصر ایدئولوژیک در قرائت کوردها از متن دست باال پیدا کرده ،بهطوری که معانی و مفاهیم و روابط معنایی
آن در شکل گذشتۀ خود را تثبیت ساخته و آن را به یک متن بسته و وارونه در آورده است .از این منظر گفتمان
ایدئولوژیکشدۀ حاکم بر متن بر اساس نیت مؤلف ،تصویری مخدوش و غیرمنطقی را از نشانههای متن در
شناختشناسی و ذهن کوردها به وجود آورده است ،چرا که متن را آرمانی و تضاد موجود در آن را کمرنگ ساخته
است .به واقع آرمان (خودمختاری) و ایدئولوژی مستتر در متن در مقابل یکدیگر صفآرایی کردهاند .و چون معنا و
عملکرد ایدئولوژیک بر این متن ،که معنای مطلقی را در ذهن کوردها خلق کرده است ،حاکم است ،آنها را در
چارچوب آن راکد ساخته و تالش برعکس آن را به حداقل رسانده و آن را خیالی و غیرممکن جلوه داده است .با
همین رویکرد است که ایدئولوژی به جای آرمان در آمده و بها شتباه چیرگی گفتمان ایدئولوژیک بر متن و ذهنیت
تاریخی کوردها بهعنوان آرمان تصور میشود .به عقیدۀ ادوارد سعید ،ویژگی مشترک متون ایدئولوژیک آن است که
تمامی آنها سعی در پنهانداشتن این رابطۀ نامساوی از طریق آرمانی جلوهدادن متن دارند و به همین دلیل این متون
شکل دروغین به خود میگیرند (سعید .)70 :1377 ،و از این طریق آگاهی کاذب را بر ذهنیت و عمل تاریخی کوردها
تزریق کرده است .پیرو چنین برداشتی است که در تحلیل انتقادی و شالودهشکنی متن مفروض در این مقاله مطالب
مطروحه در نظریات فوق مورد مطالعه قرار گرفته و بازخوانی خواهد شد و از این منظر خودبنیانی متن موردنظر
شالودهشکنی خواهد گردید.
الف )1-شالودهشکنی متن
تبار شالودهشکنی

10

به مباحث زبانشناسی هایدگر یا آنچه که وی «واژگونسازی» مینامید بر میگردد.

شالوده شکنی نشانگر فقر اساسی در ساختار خودبنیان متن متافیزیک غرب است و نشان میدهد که خودبنیانی برای

de-construction
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اینکه خودبنیان بماند وابستگی همیشگی و مداوم خویش را به غیرتهای خود پنهان میکند .شالودهشکنی در کنه
خود اساساً جوهری تأویلگرایانه دارد ،به همین دلیل است که دریدا بر این باور است که «تأویل عبارت است از
حاضرنمودن امری غایب یا بهزباندرآوردن اندیشۀ خاموش» (ضمیران .)25٨ :13٨2 ،چنین فهمی در حقیقت ماهیتی
شالودهشکنانه دارد.
شالودهشکنی از بابت امتناع از پذیرش ایدۀ «ساختار» 11بهعنوان هستی در حال حاضر و عیناً موجود در متن،
آشکارا پساساختارگرا 12محسوب میشود (نوریس ،همان .)11٨ :هرچند شالودهشکنی خود یک مفهوم فلسفی در
حوزۀ پستمدرن است ،با این حال ،روشی متدولوژیک و ابزاری بسیار کارا به شمار میرود که میتواند متون مستحکم
و تاریخی را رمززدایی و در هم فرو بریزد .از این رو ،شالوده شکنی شرط عدم امکان تحقق ایدۀ خودمختاری و بیان
روشن گفتمان استقاللخواهیِ محذوف در این متن را بر مال میسازد .بنابراین از این سو ،شالودهشکنی نفی
یکجانبهگرایی (خودمختاری) و از سوی دیگر ،بازشدن امکانهای متعدد (از جمله استقالل) است .به عبارتی بهتر،
تالشی آگاهانه مبتنی بر بازخوانی از متون است .همان طور که دریدا معتقد است که بازخوانی «تالشی آگاهانه است
جهت آ نچه که در متن حذف و سرکوب شده است و بازکردن مسیر برای آنچه در مرز و حاشیه متن موجودند»
(آقاحسینی ،)24 :13٨5 ،در تحلیلی شالودهشکنانه دریدا برتری حضور نسبت به غیاب را مردود شمرده و سویۀ مستقیم
معنایی را از سویۀ بازنمایی برتر نمیداند (تاجیک ،گفتمان .)11٩ :1377 ،1
چرا که از منظری واسازانه ،متا فیزیک حضورِ خودمختاری بر اساس شرایط موجود در تقابل با غیابِ استقالل با
توجه به شرایط موجود از برتری گفتمانی برخوردار نیست و این تکرار درزمانی 13با خوانشی همزمانی 14در واقع
همان کوری و نابینایی سنتی کورد ها به واقعیت و شرایط موجود و حالیت حاضر است؛ به این معنا که متافیزیک
حضور 15در بافت متن یعنی وضع موجود در تقابل با وضع مطلوب ،واقعیت در قبال آرمان ،و حضور خودمختاری
در برابر غیاب استقالل .چنین برداشتی همواره مانع و رادعی در برابر وضع مطلوب آینده و نیز وضع نامطلوب گذشته
گردیده و هماره در وضعیت همزمانی و حالیت حاضر آن را میجوید و این پدیدهای است که در منطق دالِ الکانی
یعنی «لغزش دایمی مدلول در زیر دال» (تاجیک ،گفتمان  )10 :1377 ،2همواره تشدید میگردد .مضاف بر آن،
شالودهشکنی یک متن به معنای ویرانکردن آن نیست ،بلکه هدف دریدا از شالودهشکنی بیاثر و خنثیکردن متن است.
لذا نه ویرانساختن متن بل ویرانکردن داللت معنایی و سویۀ کالممحوری متن (احمدی ،13٨4 ،همان )3٨٨ :هدف
قرار میگیرد.
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الف )2-زبان ،گفتمان ،واقعیت وانموده
سیاست هر چیز دیگری هم که باشد فعالیتی آشکارا اجتماعی است که از راه زبان صورت میگیرد .از نظر گادامر
زبان سویۀ حاضر آگاهی است ،پس شناخت بهگونهای بنیادین در ماهیتش زبانگونه است (احمدی ،13٨4 ،همان:
 .)5٨1به اعتقاد فوکو سویهای از گفتمان وابسته به «اقتدار زبان» است ،به همین اعتبار ،هر شکل بیانِ مقولههای زندگی
فرهنگی را گفتمان نامیده است (همان .)1٩4 ،سوسور گفتمان را در کارکرد بیانی زبان دانست (همان.)1٩4 ،
بهکارگیری دستگاه تجزیه و تحلیل گفتمان در حوزۀ سیاست و مناسبات اجتماعی نتیجۀ زحمات ارنستو الکالئو
و شنتال موف است .آنها شالودهشکنی را در خصوص سیاست و مناسبات اجتماعی به کار بستهاند .آن دو «دیدگاههای
زبانشناسی سوسور ،شالوده شکنی دریدا ،تجزیه و تحلیل روانی ژاک الکان ،استراتژیهای قدرت میشل فوکو و
پساساختارگرایی گرامشی را در هم میآمیزند و نظریۀ گفتمان خویش را عرضه مینمایند» (همان.)25 :
آنها با تأثیرپذیری از سوسور ،زبان را بهعنوان یک سیستم باز به حساب میآورند که طی آن معنا و مفهوم
کلمات و عبارات بر اساس ارتباط آنها و نیز نظام حاکم بر تفاوتهای آنها تعیین میشود .گفتمانها «اعمالی هستند
که بهطور سیستماتیک موضوعاتی را شکل میدهند که خود سخن میگویند ...آنها سازندۀ موضوعات بوده و در
فرایند این سازندگی مداخلۀ خود را پنهان میدارند» (تاجیک ،گفتمان  ،2همان .)15 :ژاک دریدا معتقد است که وقتی
تالش ناکام ساختار خودبینان در پنهانسازی رابطۀ خویش با غیریت آشکار گردد ،عرصه برای ظهور گفتمان باز
میشود (آقاحسینی ،همان .)24 :با نگاهی به متن مورد نقد همواره دو واژۀ زبانی یعنی خودمختاری (هستهای  -اصلی)
و استقالل (غیرهستهای  -غیریت) با مفاهیم و معانی پشتسرشان در برابر ما خودنمایی میکنند .ژاک الکان بر این
باور است که زبان توان گفتن چیزهایی را جز آنچه میگوید دارد (بشیریه .)312 :13٨6 ،بهدنبال بازسازی ،بازتولید و
تکرار و تثبیتشدگی کوردها در تاریخ معاصر سیاسی خود در وضعیتی ،یا به تعبیر فوکویی آن در اپیستمهای از آگاهی
قرار گرفتهاند که بودریار از آن به عنوان «حاد واقعیت» یاد میکند .آنان حیات سیاسی-اجتماعی خود را همواره در
«بستر نظم سوم مورد ادعای بودریار نظمی که نه نظم امر واقعی [آن طور که هست] بلکه نظم امر حاد واقعی [آن طور
که نمایان شده]» ترسیم کردهاند (بودریار.)11 :13٨1 ،
هر واقعیتی به تعبیر بودریار «جذب حاد واقعیتِ رمزگانِ وانماییشده» در کورۀ معرفت کوردها ذوب گردیده
است .اکنون این اصل وانمایی است که حیات اجتماعی [کوردها] را نظم میبخشد! نه اصل واقعیتی که( ...همان)10 :
کوردها هیچگاه موفق به شناخت آن نشدهاند .طنز قضیه اینجاست که نخبگان کورد بر سر سفره کاسۀ داغتر از آش
شدهاند ،بهطوری که هرکدام از آنها ،مستدلتر و حقبهجانبانهتر از باقروف ،به بازنماییهای واقعیت هر عصری
میپردازند و به باقروفهای زمانه تبدیل شده اند .اینجاست که در این پروسه از گفتمان فریبندگی بیش از پیش
خودمانیتر وانمایی میگردد که صدالبته ،عطف به گفتۀ بودریار ،این «فریبندگی مرگ است» .از این روست که
واقعگرایی و امر واقعی در گفتمان کوردها معنای شبیه به آن چیزی از خود بازتاب میدهد که از طرف بودریار به
حاد نقاشی (در تقابل با حاد واقعگرایی) خوانده شده است« .حاد نقاش مدعی است که خود را تا حد ناپیدایی
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قربانواری در پیشگاه امر واقعی به خاک سوده» (همان )25 :است «واقعیت» نمیتواند باشد زیرا که خود صرفاً یکی
از فراوردههای ساختهای گفتمانی است (بشیریه ،همان.)312 :
امروزه (واژهای زبانی که کوردها از گذشته تا کنون و در آتی نیز همواره در آن قرار دارند) واقعیت روزمرۀ
سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی [شرایط حاضر و وضع موجود] و ...پیشاپیش با بعد حادِ واقعگرایانۀ وانمایی
عجین شده است (بودریار ،همان .)27 :بهگونهای که کوردها در روزمرگی خود یکسره به زبان بودریار «در وهم
زیباشناسانۀ» واقعیت به سر میبرند (همان .)27 :چرا که «واقعیت یکسره به بازی واقعیت» بدل شده است (همان:
 .)27پر واضح است که چنین واقعیتی مستلزم پذیرش خودمختاری و حذف استقالل در متن گردیده است .بررسی
الیههای این چنین متنی از آن رو اهمیت دارد که هژمونی بیچونوچرای خود را بر معرفت سیاسی-تاریخی کوردها
تداوم و مستحکم بخشیده است.
روالن بارت در مقالۀ «مرگ مؤلف» ( )1٩6٨متن را حاکم بالمنازع اعالم کرده و نوشته است« :همه چیز در متن
است ،متن خود بسنده است و همه چیز از آن بیرون میآید» (صلحجو .)٨٨ :13٨5 ،چنین متنی با ابزار زبان تنیده
میشود .زبان فقط ارجاع سادهای به واقعیت نیست؛ راستای آن معطوف به متن و گفتمان است (همان .)165 :زبان در
قالب گفتمانها معنا را میسازد (همان )165 :و واقعیتْ ابژۀ برساختۀ این معناهاست .به این تعبیر ،میتوان گفت
«واقعیت [مورد ادعای] گذشته امروز واقعیت ندارد ،امری گفتمانی و کالمی است» (احمدی.)175 :13٨6 ،
از این منظر ،میتوان چنین اندیشید که «گفتمانهای غالب در واقع جهان را میسازند و ایستارها و برداشتها و
عملکرد زندگی واقعی مردم را شکل میدهند» (همان .)٨٩ :با این نگاه به واقعیت مورد استدالل باقروف و نیز تداوم
فرا-تاریخی آن بر گفتمان حاکم بر کوردها در حقیقت چیزی بیش از محصول متن ( )Aنمیتواند باشد .واقعیتی که
به شکلی شبیهسازیشده وانمایی شده است ،بر این اساس ،بودریار از آن بهعنوان «فرا-واقعیت» یا واقعیت مجازی و
شبیهسازیشده که درون چنین متونی خلق میشوند یاد میکند .واقعیت حال و امر واقعی و عینیتیافته در واقع
برداشتی وهمآلود و وانموده است که تصنعی است ،چرا که این واقعیت ،یا به تعبیر دقیقتر ،حاد واقعیتِ شبیهسازی
برساختهای بیش نیست .از سویی ،مطابق رویکرد زبانشناسی ،برای تفسیر یک متن باید معنی موردنظر مؤلف که از
طریق واسطۀ زبان بیان شده است احیا گردد (نوذری.)650 :13٨0 ،
یکی از ستونهای اصلی استدالل باقروف بهمنظور تدوین چنین متنی تکیه و تأکید بر «واقعیت و شرایط موجود»
است ،واقعیتی که وانماییشده و از درون آن متن بر آمده است و هنوز هم آن واقعیت شش دهۀ گذشته همچنان
واقعیتی ایستا و قطعی شمرده می شود .این در حالی است که چنین مخلوقی که اساساً کارویژهای زبانی دارد واقعیتی
مسلم پنداشته شده است .زبان و گفتمان تعیینکننده و شکلدهندهاند و موجب حصر امکانات ظهور واقعیت میشوند
(بشیریه ،همان .)307 :لذا چنین گفتمان و واقعیت وانموده ای محصول کاربرد زبان است .از دیدگاه هرمنوتیکی میان
زندگی و زبان هیچگونه جدایی و استقاللی در کار نیست .کردارهایی را زبان ما شکل میدهد و زبان نیز در کردارهای
اجتماعی شکل و معنا مییابد (همان .)305 :میان سوژه (فاعل شناسا) و واقعیت همواره پردهای از زبان و گفتمان قرار
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دارد؛ و معرفت شناسی با این پردۀ زبان و گفتمان سروکار دارد ،نه با آگاهی از واقعیت .از این رو ،معرفت و گفتمان
سرشتی تاریخی دارد .بنابراین حقایقی که از آن طریق نموده میشود تاریخمند است (همان .)307 :از زاویهای دیگر،
هابرماس اذعان میدارد که زیستجهان بهصورت زبانشناختی برساخته میشود و مینویسد« :واسطۀ زبان و غایت
دستیابی به فهم که ماهیت ذاتی آن است بهصورت متقابل یکدیگر را میسازند» (اوث ویت .)15٩ :13٨6 ،از این
منظر ،زبان سازنده و ذاتی واقعیت و کردار منبعث از فهم آن به شمار میرود؛ بدینسان زبان و کردار با هم وحدت
دارند (همان .)305 :قبول واقعیت وانمودشدۀ منجر به پذیرش خودمختاری بر اساس بازی زبانی و نیز زندگی
واقعیت های پیرامون و سپس فراگرد دوباره تأکید بر خودمختاری توسط اندیشمندان کورد! حاکی از این است .به
تعبیر دیگر ،اندیشۀ حاکم بر فضای گفتمانی کوردها و خوانشهای درزمانی و در-زمانی آنها از آن متن که اساساً
محصول زبان بوده است و خود در خلق تصویر چنین واقعیت و اندیشهای که به اعتقاد ما مجازی و جعلی است تأثیر
بارزی داشته است؛ همان طور که هایدگر بر این واقعیت تأکید دارد که «زبان النۀ اندیشه است» .از نگاه ویتگنشتاین
(جوان) زبان آینۀ واقعیت محسوب میشود و وظیفه آن تصویر واقعیت است؛ اما او در آثار متأخر خود ،بهشدت در
مورد امکان منطقی نمایش واقعیت بهوسیلۀ زبان و نظریۀ «تصویری زبان» دچار تردید شد و از نظریهای دربارۀ قواعد
بازی زبانی 16جانبداری کرد (معینی علمداری ،همان .)13٩ :به عبارت دقیقتر ،کارویژۀ زبان فقط بازیابی واقعیت
نیست ،بلکه زبان تشکیلدهندۀ واقعیت است (بشیریه ،همان .)310 :بدینسان واقعیت ادعایی (وضع کنونی ،شرایط
فعلی ،فعالً و )...و برساختهای ،توسط زبان در متن آن پایانۀ کالنروایت مورد بحث استقرار یافته است .مطابق دیدگاه
جان تیلور (زبان و سرشت انسان) «تنها از طریق زبان جهان را »...درک میکنیم (همان .)301 :هایدگر نیز بر آن است
که «ما محصور در زبان هستیم و زبان نمیتواند داللتی به واقعیت خارج از خود داشته باشد (احمدی ،همان.)3٩3 :
لذا واقعیت جز واژهای درون زبان نیست (همان .)3٩3 :بازنمایی واقعیت مفروض در یک متن گفتمانی با رویکردی
زبانشناختی واقعیتی است که از آن به «حاد واقعیت» و «واقعیت وانموده» تعبیر میگردد .ساختار ترسیمشده از واقعیتِ
متن و حاشیۀ کوردها در حقیقت آنها را در خود محصور ساخته است ،بهگونهای که آن را عین واقعیت میپندارند،
حال آنکه چنین ساختارهای نامرئی یا به قول گافمن «چارچوب»ها کالنروایتی بیش نیستند .در درون این چارچوبها
قواعد و قوانینی هستند که تعیین میکنند «نشانهها را چگونه باید تفسیر» نمود (ریتزر ،همان .)554 :در حقیقت ،همین
چارچوبها هستند که تجربه و کنش فردی و جمعی را هدایت میکنند؛ چارچوبی که بهگونهای نامرئی بر موقعیتها
و شرایط و ...مسلط هستند (همان .)5٩1 :این واقعیتِ موجود نیز خود بر اساس مشارکت فعاالنۀ سوژه و عامل کوردها
نبوده است ،بلکه بیشتر از ابژۀ منفعالنۀ آنها با کنش عاملیت دیگری به وجود آمده است؛ بدین معنا که ابژۀ سیاسی
کورد نقش «کنشگر عامل» را ایفا نکرده است .به باور گیدنز کنشگری که قدرت تأثیرگذاری و خلق شرایط و
موقعیتهای اجتماعی را نداشته باشد یک کنشگرِ عامل نیست (ریتزر .)756 :امر واقعی خودمختاری بر اساس اصل
واقعیتِ کنونی در این ژانر محتملتر است تا ایدئال استقالل .اما آنچه که جالب است اینست که این امر واقعی مطابق
شرایطی واقعی به واقعیتی عینی یعنی منجر به خودمختاری نگردیده است ،بلکه مدام چنین خوانشی در آن بازسازی
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و باز جذب شده است؛ به معنایی در این متن چنین برداشتی وانمایی شده است و این یعنی واقعیتِ وانماییشده .در
بنیاد این حاد-واقعیت ایدۀ خو دمختاری در ارجاع به استقالل بازسازی گردیده و علیرغم خاصیت تاریخی و در-
زمانی ،همچنان مقاوم و غیرقابلنفوذ مانده است .بی گمان چنین استحکامی محصول واقعیت و شرایط نامساعد حاضر
نبوده ،بلکه تبار آن را بایستی در داربست زبانی آن گفتمان جستجو کرد .از این لحاظ «کلید فهم مقاومت متن در زبان»
(هاسر و الرج )34 :13٨4 ،است .این مهم از آن رو است که کلمات به چیزهایی که آنها را نفی میکنند ارجاع
میدهند .ایدۀ [خودمختاری] جایگزین آن چیز [استقالل] ناپدید می شود و این ایده همان ثبات و استحکام چیزی را
دارد که در اصل آن را نفی کرده است (همان.)44 :
از این نقطهنظر ،شالودهشکنی یک متد و اسلوب تحلیلی است که در نگاه اول مؤید یک جانبهگرایی تمام عیار
قوانین و قواعد خودبنیانی است (آقاحسینی ،همان ،)23 :ولی در نگاه دوم بیانگر این حقیقت است که آنچه خودبنیان
و خودبسنده (خودمختاری) فرض شده است در تعارض با غیریتی (استقالل) است که برای تدوین و تعریف خویش
بدان سخت وابسته است .با این وصف آیا واقعیت پنداری و بازاندیشی در-زمانی شرایط کنونی و ...که به پارهای
اساسی در معرفت سیاسی و کانون فکری کوردها تبدیل گردیده است و با این فرمول هرگونه اندیشهای را تبعید نموده
و آن را توجیه مینمایند ریشه در واقعیت متن آنها دارد؟
الف )3-زبان و گفتمان نشانهشناسانه
از دیدگاه نشانهشناسی ،زبان «نظامی از نشانهها است که در واقع ایدهای در آن بیان میشود» (لوتمن:1370 ،
 .)14آنچه که در این گفته حائز اهمیت است این است که زبان صرفاً ابزاری برای منعکسکردن یک واقعیت از قبل
موجود نیست ،بلکه در شکلدادن معنا و واقعیت شدن مشارکت دارد ،لذا کوردها همواره در واقعیت وانماییشده و
مجازی پیشین در یک متن بسته در اسارت قرار خواهند داشت .روالن بارت در بحث از نشانهها ،میان نشانههای سالم
و ناسالم تمایز قائل گردیده است .نشانههای سالم قراردادی بوده و خود را پنهان نمیکنند ،خود را نه عین طبیعت
میدانند و نه خود را چنین جلوه میدهند .در حالی که نشانههای ناسالم سرشتی کاذب دارند و دارای انگیزه و قصدی
هستند .به سوی مخاطب که میآید پرخاشگر و سلطهجوست و خیالی در سر دارد.
خأل حاکم بر متن در حقیقت پوشیدهداشتهشدن حقیقتی است که در آرمان کوردها تکوین یافته است و خاصیتی
سلبی بدان بخشیده شده است .به قول آشوری ،آنچه در زمینۀ متن ایستاده است خود را در پس هزاران نقاب پنهان
میکند .اما زبان و ظاهر و بیان او نقابهای آراسته و فریبندهای هستند که هم او را بر دیگران میپوشاند و هم بر
خود ،و همان گونه که آنچه نهفته است پدیدار میشود ،آنچه پدیدار است نهان میکند و پوشیده میدارد (آشوری
ب.ن از یار محمدی .)220 :13٨3 ،اسطورۀ حاکم بر گفتمان متن پیچیدگی کنشهای انسانی را رها میسازد و به آن
سادگی جوهرها را میبخشد و به این ترتیب ،درخشش انعکاسیافتهای به چیزها میدهد که سطحی و کاذب است.
لذا پوشیدهداشتن و جلوگیری از عیانشدگی پارۀ «استقالل» در گفتمان و معرفت کوردها در این متن بهخوبی نمایان
بوده و در لفافه ای از معنای مجازی منفی و سلبی پیچانده شده است؛ با این رهیافت ،واسازی و شالودهشکنی چنین
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گفتمانی میتواند آن را آزاد سازد و ضمن مشروعیتبخشیدن به آن ،هویتی را بر آن بپوشاند که آبستن نظامی از معنا
و رابطهای از دال های شناوری باشد که با جستن مدلول خود نظمی مجدد را در قالب گفتمان اصیلتر برقرار سازد که
در آن نور روشنایی بر تاریکیهای حاشیهایش تابانده گردد.
از این لحاظ معنای ثانویۀ نشانهها از اهمیت بسزایی در تحلیل متون برخوردار است .بدین جهت میتوان پیامهای
رمزگذاریشده در درون این متن را رمزگشایی 17کرد .امبرتو اکو بر مبنای ویژگی «مابهازایی» نشانه ،نظریۀ «دروغ» را
مطرح میسازد ،که مطابق آن یک «نشانه عبارت از هر آن چیزی است که میتواند به طرز معناداری جانشین چیز
دیگری شود» (معینی علمداری ،همان .)24 :آن چیز (استقالل) نباید موجود باشد یا واقعیت داشته باشد بلکه ویژگی
اصلی آن بیان چیز دیگری (خود مختاری) است .بنابراین یک نشانه «واقعیت راستین خود را عرضه نمیکند بلکه خود
را به دروغ بهعنوان چیزی دیگر معرفی میکند» (همان .)25 :اینجاست که خوانش مجدد متن و نیز تفسیر نشانهها در
آن از اهمیت برخوردار خواهد شد و این خود مستلزم تأویل است ،چرا که معنای ثانوی نشانهها «همواره باید تأویل
شوند و با استدالل همراه باشند» (احمدی ،ج .)24 :1370 ،1
بر این اساس ،پیرس معتقد است برای این تأویل و استدالل ،سابقۀ ذهنی وجود دارد .او سابقۀ ذهنی را در قالب
مفهوم مفسر 1٨مطرح میکند (علمداری ،همان .)25 :در حقیقت مفسر و تأویلگر رابطهای معنایی را بین نشانه و
موضوع برقرار میسازد .رابطهای که منجر به تولید وضعیتی کاذب میگردد که در آن نشانه و ایدۀ خودمختاری به
جای موضوع استقالل فهم میشود .فهم کاذب این متن بر اساس آنگونه آگاهی کاذبی قرار دارد که در متن مذکور
توسط باقروف تولید گردیده است .گویندۀ این متن بر آنست که عدم توفیق و نیز خودمختاری را در یک ردیف در
کنار هم قرار داده و آن را بزرگ جلوه دهد .در عین حال بهگونهای آن را ببینند که قبول آن به معنای واقعشدن آن نیز
است .به طوری که استقالل را مبهم ،در حاشیه و پوشیده داشته است .مطابق نظر سوسور نشانه عبارت از کلیتی
دووجهی است ،یک وجه آن مشاهدهپذیر است و جنبۀ آوایی داشته و بر مبنای اصوات زبانی ساخته میشود .و این
وجه از نشانه همان انگارۀ «خودمختاری» و تسهیل پذیرش آن از جانب کوردها است ،که این همان «دال» است .وجه
نشانه که دال به آن باز میگردد و مدلول نامیده میشود ،مشاهدهشدنی نیست و امری ذهنی است .این وجه از نشانه
همان انگارۀ «استقالل» خواهی و حرکت به سوی آن است .آنچه بر این پایه قابل تحلیل میباشد اینست که معنای
راستین موردنظر باقروف در متن ( )Aهمان دوریجستن کورد ها از تمایل و حرکت به سوی استقالل است؛ با این
دید ،دال خودمختاری بر اساس شر ایط موجود همچون واقعیتی مسلم وانمود شده است و این همان مدلول متن
می باشد .با این حال در این متن جای دال و ومدلول با همدیگر در راستای خواست و منافع اصلی باقروفیاش تعویض
گردیده است ،بهطوری که از یک طرف ،خودمختاری مدلول شرایط موجود یعنی دال ،که البته گذراست ،قرار داده
شده است ،و از طرفی دیگر ،خودمختاری دال مدلول استقالل در یک شرایط مطلوب ،که البته دستنیافتنی است،
فرض گردیده است؛ دالی که میتواند در شرایطی مطلوب به مدلول ،و مدلول به دال ،یعنی خودمختاری به استقالل،
decodified
interpretant
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منجر گردد .بر اساس زبانشناسی جدید و پستمدرنی ،رابطۀ دال و مدلول بهشیوۀ سوسوری آن مخدوش شده است،
بهطوری که معنای دالها و از جمله واژهها مدام در حال تفسیرند و رابطهای ثابت بین آن دو نمیتوان برقرار ساخت.
در یک نظام خودارجاع یک دال به مدلول خاصی نمیرسد ،بلکه به دال دیگری منتهی میشود ،بهطوری که
سلسلهای از دالها وجود خواهد داشت (معینی علمداری ،همان .)35 :دریدا از این وضعیت به «تفاوت» 1٩یاد میکند؛
به اعتقاد وی هر دالی بهخاطر تفاوتش با دال دیگری معنا پیدا میکند .اما از سویی برای درک معنای هر دال باید به
دال دیگری مراجعه کرد ،این زنجیره همچنان ادامه مییابد و در نتیجه معنای دال مدام به تعویض میافتد ،معنا هرگز
بهطور کامل درک نمیشود ،بلکه از دسترس خارج است (ویستر .)254 :1373 ،رویکرد زبانشناسانه به بیانی «واقعیتِ
بامعنا را میسازد» (احمدی ،13٨6 ،همان .)165-164 :واقعیت و معنایی که هر دو مجازی و ناقصاند .بر این اساس،
در تحلیل دیالکتیک گفتمانی ما شاهد دو پاره یعنی گفتار 20و عمل 21هستیم ،در واقع این دو پاره دو روی یک سکه
هستند که با هم در یک ارتباط دیالکتیکی قرار دارند و به موازات هم در حرکت هستند .در شرایط فعلی ،کوردها
نباید دنبال آرمان استقالل باشند چرا که منجر به عدم امکان تحقق آن و لذا عدم توفیق کوردها میگردد ،از آن رو،
کوردها بایستی خودمختاری (پارۀ اول) را برگزیده و تالش خود را صرف تحقق (پارۀ دوم) آن نماید ،در همان حال،
این معنا غالب و منطقاً قابل تحقق و شبیهسازی شده است.

ب) تمایز متن فرهنگی گفتمانها
عطف به رابطۀ بین زبان و گفتمان ،حتی اگر موضوعات مشترکی میان فرهنگهای مختلف وجود داشته باشد،
به دالیل زبانی و گفتمان حاکم بر آنها توافق دربارۀ محتوای این موضوعات بهآسانی ممکن نیست .این نگرش سلبی
نسبت به امکان گفتگو و اتصال جریانهای فکری از طریق واژگان زبانی با رواج دیدگاههای پستمدرنیستی تقویت
شده است .باختین با معرفی جایگاه کالم بهعنوان یک واحد کمینۀ ساختاری ،متن را در چارچوب تاریخ و جامعه
مستقر میسازد (یزدانجو .)50 :13٨6 ،برای فهم یک جامعه بایستی به فهم قواعد زبانی حاکم بر آن برسیم؛ ویتگنشتاین
متأخر بر این باور است که آنچه مهم است نه خود واژگان بلکه کاربرد آنهاست و کاربرد آن واژگان به قواعد حاکم
بر آن جامعه وابستگی تام دارد ،لذا ایستارهای ذهنی و فرهنگی آن جامعه را در قالب مفاهیم و واژگان میتوان بیان
کرد ،که بدون شک اگرچه میتوان واژگان یک زبان را به زبانی دیگری ترجمه کرد ،اما نمیتوان خواستگاه فکری آن
واژگان را منتقل کرد (معینی علمداری ،همان .)141-140 :در عین حال ،وینچ نظریۀ بازی زبانی ویتگنشتاین را به
پدیدههای فرهنگی تسری داده است.
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از نقطهنظر ویتگنشتاین و وینچ« ،ذهنیت پیوند نزدیکی با زبان پیدا میکند و زبان به عامل تعیینکنندۀ جریانهای
فکری تبدیل میشود و بر منحصربهفردبودن فرهنگها و تمایز آنها از همدیگر بر مبنای "قواعد که متمایز و
قیاسناپذیرند" تأکید دارند» (همان.)142 :
قواعد حاکم بر متن جامعۀ کوردستان و نیز خواستگاه فکری و شرایط درزمانی و در-زمانی آنها با عنایت به
بافت فرهنگی ،با آن دیگری یا به تعبیر بهتر فرهنگ کمونیستی روسی و بازتولید متن کمونیستی آن از زبان باقروف
آذربایجانی! بسیار متفاوت است ،لذا ترجمۀ متن گفتمانی ( )Aبر اساس زبان و فهم کوردها از واقعیت و نظام معنایی
حاکم بر آن بسیار مجزا و متمایز میباشد .با چنین رویکردی زبانْ سنت ما و تعیینکنندۀ شناخت ما است (احمدی،
 ،13٨6همان .)11٩ :پنهانبودن جوهر تفکر باقروف در روایتهای راوی آن حکایت ،واقعیت کوردها را در «قلمروی
تاریکی» (به روایت هایدگر) نهاده است.
به اعتقاد طرفداران نظریۀ کشمکش ،آنچه که تا کنون بر روابط فرهنگها و تمدنها حاکم بوده نه دیالوگ دوطرفه
بلکه مونولوگ یا تکگفتار یک قطب و انگارۀ فرهنگی بوده است .آنها (باقروف و پیروانش) بر اساس مونولوگ
فرهنگی خود به این دیالوگ رسیدهاند ،ولی کورد ها نه بر اساس مونولوگ فرهنگی خود بلکه تحت تأثیر سحر کالم
آنها منکوب یک بازی قدرت قرار گرفتهاند .آنچه که کوردها از این متن برداشت کردهاند در واقع ارجاع به مونولوگ
آنها در قالب یک دیالوگ کاذب بوده است ،و آنچه که آنها در این متن وارد ساختهاند در واقع استفاده از این دیالوگ
کاذب و بازنمایی آن در ارجاع به مونولوگ خود بوده است ،لذا در این متن نوع گفتگوی باقروف با هیئتی از کوردها
در قالب یک نوع دیالوگ اجبارآمیز و خشونتمدار بوده است و مهار مداخلهجویانه و میانجیگری تحکیمآمیز تفکر
کمونیستها در آن بسیار بارز است .پیرو چنین دیدمانی ،بازنمود معانی و خوانشها در این متن بسیار مهم است ،زیرا
مسئلۀ اصلی این است که یک موضوع چگونه نزد دیگری وانموده میشود یا به نمایش در میآید« ،این فراگرد ذهن
از طریق ایجاد رابطه بین دال و مدلول به نتیجهگیری دربارۀ کیفیت موضوع اهمیت پیدا میکند» (علمداری ،همان:
 .)144در واقع توانش ارتباطی 22در تعبیر و معنای مدنظر هابرماس رخ داده است .که در آن هدف کمونیستهای
روسی صرفاً برابر هم قراردادن آن دو قطب (خودمختاری و استقالل) با توجه به شرایط کنونی وضعیت موجود نبوده
است ،بلکه حاکی از توانایی ایجاد ارتباط با جهان پیرامون ،اذهان دیگر و مقاصد ،آرزوها و احساسات آنها (کوردها)
در راستای ایجاد وضعیت مطلوب یا همان ایدۀ مدلول دستنیافتنی بوده است .درست به این دلیل اینکه آنها شرایط
موجود را مناسب آرمانهای خود نمیدانستند همان طور که قدیس حزب کمونیست یعنی لنین خودمختاری و حتی
استقالل ملل را (موقتی و) در راستای آرمانهای کمونیستی خود تلقی میکرده است .بنابراین از این روزنه چنین
دیالوگی با کوردها صورت گرفته است .شاید یکی از دالیل مارک داربودن تمامی احزاب و بیشتر روشنفکران تأثیرگذار
کوردی با نشانههای چپی ،سوسیالیستی و کمونیستی که در این  7دهه و نیز در عصر حاضر همچنان به قوت خود
باقی است و دامنۀ تأثیرگذاری آن بر جریان ها و اشخاص غیرچپ را نیز در بر گرفته است همان ترمینال فکری باشد.
مِنبابِ مثال ،مسعود بارزانی ،رهبر حکومت خودمختار اقلیم کوردستان عراق ،همچنان بر حق تعیین سرنوشت و
communication competence
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استقالل کوردها اصرار میورزد ،ولی ،اما ،با این وضع و ...آن را در شرایط فعلی مساعد ندانسته و پیوسته آن را به
تعویق میاندازد.
بر مبنای تحلیل گفتمان ،اگر متن ( )Aرا بر اساس ذهنیت آزاد و بینیاز کوردها ترجمه کنیم ،میتوانیم به نکتهای
برسیم که این متن دو گفتمان ناقص و بیرمق را در برابر دیگری هژمونیک و مقتدر ،در هم آمیخته است ،طوری که
آن دیگری برندۀ واقعی و همیشگی باشد .در واقع در یک نبرد زبانی-گفتمانی ،استراتژی بازیکردن دیگری با ورق
کوردها بر تاکتیک بازیکردن کوردها با ورق کمونیستها پیروز گردیده و این بازی بر مبنای استراتژی حاصلجمع
منفی برای کوردها و مثبت برای دیگری بوده است .کوردها «نمیتوانند این متن را به معنای دقیق کلمه درک کنند،
چرا که بنیادهای فکری ،فرهنگی و ارزشی آن را ندارند» (صلحجو ،همان .)117 :گفتن یک جمله توسط باقروف و
لنین با گفتن همان جمله توسط قاضی محمد و قاسملو و لنین بسیار متفاوت است ،همان طور که چاپ یک متن در
«کیهان» یا «شهروند امروز» معنای متفاوتی با هم دارند .فهم و برداشت هر دوی این گزینهها مطابق برساختۀ ناقص و
نازایی است که در زبان روایت میشوند .این بدان خاطر است که «انتقال دانستهها به یاری زبان و محدود به کاستیها
یا تواناییهای آن ...ممکن میشود» (احمدی ،13٨6 ،همان .)164 :از یک سو ،کوردها بر مبنای تفکر و خوانش
هماندیشانه از روایت باقروف ،همواره د ر تطبیق خود با شرایط موجود از دالی به دال دیگر ارجاع داده شدهاند و از
سوی دیگر ،مدلول موردنظر مردم از دید آنها خود را پنهان می سازد و در حقیقت در این فضای حاکم بر گفتمان و
معرفت واسازیشدۀ کوردها ،مدلول اصالً وجود ندارد تا به آن دست یازید .از یک طرف ،بر اساس قرائت و متن
فرهنگی باقروف ،خودمختاری و سوقدادن کوردها به طرف آن امری الزم و ضروری و مدنظر بوده است ،از طرف
دیگر ،نیت مؤلف از تولید آن متن جلوگیری از اوًال ،خروج کوردها از چارچوب حاکم بر گفتمان مسبوق بوده ،در
ثانی ،راه ورودِ انگاره و قطب استقالل و تبدیلشدن آن به متن در گفتمان مذکور مسدود شده است .بدون تردید کنش
ارتباطی معطوف به هدف در این متن در قالب یک گفتمان معطوف به قدرت پنهانسازی شده است .بررسی متن
مفروض از دیدگاه استراتژی بازی قدرت فوکو ،فرا-واقعیت بودریار و کالنروایت لیوتار ،نابرابری و تعارض منافع
طرفین گفتگو را برجسته میسازد .از این زاویه است که خوانش کوردها از شرایط موجود و نیز واژگان مستعمل در
بافت متن مذکور بر اساس جغرافیای فرهنگی خود با آن اسطورهای که باقروف درصدد تولیدکردن آن بوده است،
بایستی متفاوت میبود؛ چنین اسطورههایی نهتنها جایگاه کوردها را در متن تعیین و تثبیت میسازد ،بلکه تصویری
نادرست از آنان ارائه میدهد .به اعتقاد بارت ،اسطورهها 23سعی بر آن دارند که پدیدهها و نشانههای ناسالم را ازلی و
طبیعی جلوه دهند و دالها را از محتوا تهی میسازند .اسطورۀ حاکم بر متن نوعاً برآمده از بافت فکری-فرهنگی
باقروف است و خوانش وی نیز به نوعی بازنمایی و بازتولید همان بافت است ،که هیچ ربطی به شرایط ،زمان ،مکان،
نشانهها و خواستهای کوردها که در متن فکری-فرهنگیِ جداگانهای هستند ندارد .به این دلیل هنگامی که یک معنا
و تفسیر درون یک فرهنگ یا تمدن از تاریخ و جغرافیای آن متن جدا میافتد و جنبۀ اسطورهای پیدا میکند ،در واقع
به صورت ناقص در میآید .در آن صورت حامالن آن آگاهی و نظام معنایی به مرحلۀ ازخودبیگانگی میرسند و از
myth
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شعور و آگاهی الزم برای درک معنای اصیل درونمتنی خود محروم میشوند (بارت .)76-7٨ :1375 ،اشخاص،
احزاب و روشنفکرانی که در این فضای ازخودبیگانگی قرار میگیرند دیگر نخواهند توانست بهدرستی از ارزشهای
فرهنگی راستین خود دفاع کنند ،زیرا فاقد درک الزم برای این کار هستند ،چرا که اسطورهها مانع برقراری ارتباط بین
آنان و نظام معنای درونمتنی فرهنگ خود میشوند .در واقع آنچه که در این متن فارغ از برداشت کوردها –که مطابق
نیت مؤلف از تدوین متن بوده است– مهم است ،فهمِ فهم دیگران از آن متن اعتبار دارد .از این دیدگاه ،زبان بنا بر
ماهیت خود زایندۀ معناست ،از این روست که از زاویۀ ژاک دریدا نه تأویل بلکه «تأویل تأویل» از اهمیت برخوردار
میشود .لذا جدا از فهم محتوا و نشانههایی همچون خودمختاری و استقالل ،تأویل ما از تأویل آنهایی که بهنحوی در
متن و بازتولید آن دخیل هستند از اهمیت برخوردار است .از این رو ،در این متن و متون بازتولیدشده توسط کوردها
و دیگران ،مدلولی وجود ندارد آنچه که هست تأویل است .میشل فوکو ،از یک سو ،از این وضعیت با عنوان امری
«همواره ناتمام» یاد کرده است و به عقیدۀ ایشان « فهم نشانه امری همواره ناتمام است و به ماهیت تاریکی نشانه باز
میگردد» (احمدی .)1٨7 :1377 ،و از سویی دیگر ،فوکو به پیروی از نیچه این موضوع را مطرح میکند که »مدلول
اصلی وجود ندارد واژهها خود چیزی جز تأویل نیستند» (همان .)1٨7 :لذا گفتمان باقروف ،قاسملو ،طالبانی ،بارزانی،
اوجاال ن و ...در شرایط زمانی و مکانی متفاوت حاکی از خوانش و تأویل آنها از شرایط موجود ،واقعیت موجود ،نه
دستیابی به خودمختاری بل به تعبیری فرار از اقرار به استقالل است .در حقیقت «پنهانشدن تاریخ واقعی کوردها پشت
چنین تأویلهایی» (به تعبیر لیوتار) ثمرهای عینی برای کوردها نداشته و آنها را به زبان نشانهشناسانه به نشانهای مبهم
ارجاع داده است .نشانهای که پیوسته به محاق تعویق فرو میلغزد؛ به همین جهت ،خومختاری سالبۀ استقالل است.
درست بر این اساس خوانش و بازخوانش کوردها نتوانسته است از فراگرد میدان مغناطیسی حاکم و «تأثیرات تاریخی»
آ ن ،که با زبان بیان شده است ،خود را رها سازد و در شکل گیری و تکوین و تدوین یک گفتمان فرهنگی بر اساس
بافت و متن جامعه و واقعیتهای خویش نقشی کنشگرایانه و سازماندهای داشته باشد؛ ایستار سلطۀ زبان بر اندیشه
و تأویل کوردها از آن کالنروایت بسیار بارز است .فهمِ هرزمانی آن «سویهای است از تأثیرهای زبانی و فرهنگی که
گادامر آن را تأثیر تاریخی» (احمدی ،13٨6 ،همان )120 :میخواند.
از این زاویه ازهمفروپاشانیدن و ویران کردن فضا و معانی حاکم بر گفتمان مستمر و اپیدمی باقروفی و
شالودهشکنی و رهاسازی آن از اهمیت دوچندانی برخوردار میشود .به اعتقاد فوکو در هر عصری یک اپیستمه (سامان
و انگارۀ دانایی) خاصی که پوپر از آن به پارادایم یاد میکند حکمفرماست (یارمحمدی ،همان .)1٨0 :از این لحاظ،
پارادایم یا اپیستمۀ پارۀ غالب بر چارچوب کارکردهای فکری-اجتماعی کوردستان همان پارادایم غالب خلقشدۀ
موردنظر باقروف بوده است و هماکنون نیز همچنان سلطۀ خود را حفظ کرده است ،بهطوری که بسیاری از روشنفکران
و نخبگان کورد از آن به واقعبینی (رئالیتۀ سیاسی) یاد میکنند .نباید فراموش کرد که فرایند تبادل معنا بین مؤلف و
قاری از زوایای متعدد تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی قابل بحث است .فاصلۀ بین مؤلف (باقروف) و قاری (کوردها)
که همانا به دو فرهنگ و جغرافیای متنی مختلف تعلق دارند ،بر شیوۀ برقراری ارتباط آنها اثر میگذارد .این در
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حالیست که هر متن فرهنگی «باید بر اساس معنا و ارزشهای مختص به آن فرهنگ مورد مطالعه قرار» گیرد (گیدنز،
.)40 :13٨6

ج) گفتمان کورد در دام واقعگرایی
رئالیته و واقع گرایی در نوع خود پادکنشی است در واکنش به آنچه ایدئالیسم فرهنگ غربی خوانده میشد.
مکتب واقعیتگرایی که اساساً بر تصورات از شرایط تاریخی همزمانی و نه الزاماً درزمانی استوار گردیده است،
محصول بعد از جنگ جهانی بوده است .شعار واقعیت گرایی همیشه مبتدیان و سیاستمداران سودجو و ترسو را
ذوقزده کرده است .فارغ از الیهها و بستر فکری-فلسفی آن در تاریخ ادبیات و گفتمان تاریخی کوردها ،همواره از
آن در قالب جمالتی نظیر شرایط فعلی ،شرایط حاضر ،با توجه به وضعیت موجود ،فعالً و ...تبلور یافته است ،و
بسیاری از مفاهیم ،اصول و عقاید را در قالب این برداشت فهم کردهاند .فهمی که پیوسته در دایرۀ بازایستایی
واقعیتبینی و حالیت حال ،در نوسان بوده و بی وقفه در بستر خصلت سیال واقعیت ،تولید و بازتولید گردیده است.
نگاه روشنفکران و نخبگان کورد به واقعیت بر پایۀ پذیرش برداشت و فهم دیگران از واقعیت (و نه فهم خود) قرار
داشته است؛ در حقیقت ،واقعیت شرایط و جامعۀ کو رد بازنمایی واقعیت و یا به تعبیری واقعیتی وانموده بوده است
که بودریار از آن به واقعیت مجازی و شبیهسازیشده یاد کرده است .ژنولوژی متن ( )Aو خوانش انتقادی آن ما را به
این نتیجه میرساند که «اکنون این اصل وانمای است که حیات اجتماعی ما را نظم میبخشد ،نه اصل واقعیتی که
دورانش سپری گردیده است» (بودریار ،همان .)10 :وانمای به این مفهوم که از این پس نشانههای ثانوی (خومختاری)
نه در ازای واقعیات (شرایط حاضر) که در ازای دیگر نشانهها (استقالل) مبادله میشوند (بودریار ،همان.)27 :
این برداشت از واقعیت ،یا به عبارت صحیحتری برداشت از برداشت دیگران از واقعیت ،پروسهای شکلگرفته
و کلیتی ثابت را در گفتمان سیاسی معاصر و معرفت تاریخی کوردها شکل بخشیده است؛ به این معنا که نزد آنان
واقعیت بودگی و اینکه واقعیت بوده است را تداوم بخشیده است .فارغ از اختالط شرایط واقعی ،شرایط حاضر و
جاری با واقعیت ،که در ذات خود مسئلهبرانگیز و غلطانداز است ،واقعیت این است که «واقعیتی» واقعیت ندارد! چرا
که واقعیت در حال شدن است .آنچه که «هست» نیست ،بلکه «شده» است .بنابراین «بودن» (آنچه که باید باشد) نیست،
بلکه «شدن» (آنچه که شده است) واقعیت دارد؛ به زبان دیگری ،واقعیتی «بودن» ندارد بلکه واقعیتی «شدن» دارد .از
این رو ،آنچه که کوردها واقعیتِ بودن میپندارند ،واقعیتِ شدن است که در فضای کاذب و شبیهسازیشده توسط
بازیهای زبانی-کرداری در تمامی ابعادش ،بودن میگردد .بود-شدگیْ واقعیتِ بودن است و شد-بودگیْ واقعیتِ
شدن.
گفتمان کوردها بر اساس واقعیت شدن خود را بود-شدگی احساس میکند و بر اساس آن خود را تعریف و باز
میشناسد ،حال آنکه شناختن کفایت نمیکند ،چرا که باید بازشناخت صورت پذیرد .از این روست که عاملیت و
کنش در واقعیت موجود دخالتی ندارد؛ هر آنچه هست «آنچه است که شده» است و نه «آنچه بوده است» شده است.
نتیجتاً اینکه گفتار کورد و معضل واقعیت از جمله شنیدنیهای جالب و محیرالعقولی است که نوعاً تکرارشدگی را آن
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هم نه در منش متن بلکه در پیوست آن تداعی میکند .فهم آنان از واقعیت (کنونی ،امر واقع و )...همواره با فراپیشیِ
موجبۀ خودمختاری و تأخیرِ سالبۀ خواست و آرزوهای آنان یعنی استقالل همراه بوده است .دریدا مدعی است که
واقعیت را باید بر حسب تناوب و دگرسانی به جای وحدت و هویت بر حسب تعویق و غیاب به جای حضور و
فراپیشی مورد توجه قرار داد (ضمیران ،همان.)250-251 :
دیگر اینکه تحلیل و بررسی متن واقعیت و شرایط متنی در گفتمان کوردها از دو منظر دارای اشکال است:
نخست اینکه واقعیت و شرایط حاضر در حقیقت بازنمایی از آن است که خود محصول گفتمان حاکم بر مناسبت
کوردها از عصر باقروف تا کنون میباشد .دوم اینکه گفتمان کو ردی در بطن خود خالق واقعیتی است که ایدۀ برآمده
از منظر نخست را تحکیم و تقویت میسازد.
تحلیل امر خیالی و امر نمادین ال کانی و رابطه و پیوند این دو و قرارگرفتن درست و بهجا در متن آنطور که
هایدگر بدان معترف است ،بارزترین «عیانشدگی» را در پی خواهد داشت .امر خیالی (تقدم خودمختاری بر استقالل
با وانمایی رسیدن به استقالل) از طریق کالم« ،حاد-واقعیتِ» کورد را وارد امر نمادین (زبان) میسازد ،اینجاست که
میتوان به این گفتۀ جیمسن استناد کرد که «یک تحلیل الکانی باید همیشه نسبت به شیوههایی که امر نمادین (زبان)،
از طریق ساختار و نظم ،آشفتگیهای امر خیالی را میپوشاند ...آگاه باشد» (رابرتس ،همان .)٩4 :یکسانگرفتن امر
خیالی با امر بصری ،و امر نمادین با امر کالمی بسیار سادهانگارانه است .بحث بر سر نفیکردن امر خیالی و
جایگزینساختن آن با امر نمادین نیست ،آن گونه که گویی یکی بد است و دیگری خوب ،بلکه در واقع بسط روشی
است که می تواند هر دو را به یکدیگر مرتبط سازد و در عین حال گسست رادیکال آنها را از یکدیگر حفظ کند .و
این یعنی تفسیری که از واقعیت و شرایط و اوضاع داده شده سبب میگردد که امر خیالی و امر نمادین در رساندن آن
دو به یکدیگر یک کالنروایت و دروغ بزرگ را بر بسازند .نگاه پارانویایی به متن نوعاً این بههمپیوستگی و
درهمتنیدگی را القا می کند .با این حال نقد رادیکال چنین متنی در پرتو نگاهی شیزوفرنیک و قطعهای چنین فاصله و
تمایزی را کامالً عیان میسازد .راهچاره خالص از چنین دامی که تبهگنی را تثبیت میبخشد اینست که از خود بپرسیم
پس امر واقعی چیست؟ و چگونه میتوان آن را تمییز داد؟
الکا ن بر این باور است که امر واقعی چیزی است که به گونهای مطلق در برابر نمادینشدن مقاومت میکند
(همان .)٩6 :اگرچه جیمسن مارکسیستگرا معتقد است که امر واقعی «خودِ تاریخ» است ،با این حال خود تاریخ در
این متن و تجربۀ  7دهۀ آن در حقیقت همان فاصلۀ گشتوار میان آن دو نظم پیشین ،به عبارتی همان امر حاد-واقعیت
است .مقاومتورزی امر نمادین در مقابل امر خیالی الکانی دلیلی مبرهن است بر کالنحکایتبودن آن نظام گسسته
و نگاه پارانویایی؛ و این معنی فرامتنیشدن 24تاریخ کوردها دربرگیرندۀ این نتیجه خواهد بود که آنچه که در این متن
و در این فاصله گریزان است و از نمادینشدگی و دگربودگی میگریزد همان واقعیتی [که باید بشود] هست که نیست
[آنچه که شده است] .به یک معنا تحلیل انتقادی متن (تاریخ بیگانهشدۀ) فوقالذکر بر اساس مفاهیم کلیدی ژاک الکان
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ما را به این نتیجه میرساند که برساختۀ ناقص دو امر خیالی و نمادین ،یارای رساندن کوردها را به امر واقعی (استقالل
بر اساس تعبیر و تفسیر شرایط تاریخی خود) ندارد؛ کوردها هنوز در فاصلۀ زمانی و مکانی بین دو امر خیالی و امر
نمادین سرگردان تاریخ هستند ،این در حالیست که سوژۀ کوردی سعی بر آن داشته است که خود را از این نظم برهاند
و پیوسته میل به سوی امر واقعی دارد و این واقعیتی خواهد بود که کوردها را در مسیر تاریخ واقعی خود قرار میدهد،
با بیان و پذیرش این تجربۀ تلخ تاریخی که فرامتنی به آن بنگرد و از ورود به مرحلۀ زبانی و گفتمان پیشینی که به
شکل پارانویایی رو به تبهگنشدن دارد ،خود را نجات بخشد.
واقعیت امروزی و در پس شرایط وانمودۀ امروزی مخفیشدن ،امروزه هیچ حرفی برای گفتن به کوردها ندارد
و راهحلی پیش پای مسئلۀ آنها نمیگذارد .در این فضای دیجیتالیزۀ مجازی حاکم بر گفتمان «مسئلۀ کورد» ،که واقعیت
شبیهسازیشده را به واقعیت قابلانکار و مسدوده در دستگاه معرفت آنان به نمایش درآورده است ،دیگر بایستی مرده
تلقیاش نمود .چنین واقعیتزدهشدنی بیش از  6دهه است که بر گفتمان مسئلۀ کورد سایه انداخته است .واقعیت
موجود اما مجازی و جعلی را بایستی بیرحمانه شالودهشکنی کرد .پایان نمایش واقعیتزدگی فرا رسیده است،
بهگونهای که واقعیت آن است که واقعیتی واقعیت ندارد .از منظر ایگلتون ،موقعیت و شرایط «دقیقاً هر آن چیزی است
که گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک معین میکند که چنان باشد» (همان .)317-31٨ :با این وصف ،قابلیت کارگزاران
انسانی در شکلدادن به محیط و بنابراین سرنوشت خود کامالً برخالف واقعگرایی کالسیک امری است که از دید
حامیان واقعبینی و واقعگرایی به دور مانده است .کوردها حق تعیین سرنوشت خویش را همواره به واقعیت واگذارده
و واقعیت شدگی را به دیگران ،دیگرانی که جاعل امر واقعی و تصنعی برای آنان هستند .آیا قراردادن و بازشناسایی
مسئلۀ کورد در این واقعیت شبیهسازیشده ،همانی است که واقعاً مسئلۀ کورد خوانده میشود؟
به هر جهت ،ترسیم شرایط فعلی و موجود بر اساس اصل واقعیت مجازی و فریبنده ،گفتمان مسئلۀ کورد را بر
پایۀ استثمار مفاهیمی در آورده است که واقعیت راستین «امپریالیسم مفاهیم» را بر گردۀ خود احساس نمیکنند.
مفاهیمی با چفت و بست بله  -اما نه ،این اگر آن ،اما  -ولی و ...ذهنیت و گفتمانِ بهدیالوگدرآمدۀ کوردها را در
تصرف امپریالیستی خود جا داده است.
حقیقت آن است که این واقعیت مفروض و خیالی به قول سورل همیشه در پردۀ اسرار باقی خواهد ماند (آگاهی
و جامعه ،ترجمه عزتاﷲ فوالدوند .)156 :به این جهت هیچ نظم معینی در واقعیت وجود ندارد ،واقعیتی که در نظر
نیچه فقط آشوب وصفناپذیری است (ایگلتون .)310 :13٨1 ،چرا که واقعیت قبل از آنکه انسان بخواهد وجود ندارد
بلکه این انسان است که واقعیت را میسازد ،در حقیقت واقعیتی خارج از این گفتمان و معانی گزارههای آن وجود
ندارد .بدون شک بر اساس مفهوم تمایوز 25دریدا و نیز فرا-روایت لیوتار ،آنچه واقعیت پنداشته میشود همانی نیست
که در بافت متن دست باال را یافته است .مطابق آرای وینچ ،زبان (کاربست اصلی گفتمان) به واقع و غیرواقع معنا
می بخشد و تمایز میان حقیقی و غیرحقیقی خود متعلق به زبان است (بشیریه ،همان .)30٨ :بر این مبنا ،واقعیت مورد
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ادعا محصول زبان است و نه زمان .با این دید واقعیت حاضر و شرایط فعلی نهان در کالنروایت پیشین و نیز کاربرد
هرزمانی آن سرشتی زبان گونه و نه حقیقی دارد .دریدا نیز معترف است که واقعیت گفتار را مشروط نمیسازد بلکه
توسط مفاهیم زبانشناختی شکل میگیرد» (تاجیک ،1377 ،مقاله  .)٩٨ :3با چنین رهیافتی ،شالودهشکنی ضمن کشف
این واقعیت ،داللت های معنایی دیگری را که به دلیل پندار وانهادگی سیاسی کوردها تا کنون پنهان مانده بود بر ما
مکشوف میسازد.

بحث و نتیجهگیری
با نگاهی گذرا به تاریخ جنبشهای معاصر سیاسی کوردستان بدون تردید در مییابیم که وانمایی گزارههای
واقعیِ خودمختاری و بازحذفیِ یوتوپیک استقالل! فارغ از واقعیتهای بیرونی ،الزاماً در میدان گفتمانیِ کالنروایت
مفروض و سندروم ناشی از آن پیوسته بازتولید گردیده است .دیرینهشناسی 26آن گفتمان بر بنیاد رئالیسم تاریخی تبار
از فهمی دارد که در صورتهای دانایی (اپیستمه) چپ ،همچون ابَر-روایت تاریخی قرار گرفته شده است .اما این
سامانۀ تاریخی ،یا به نقل از مارکس «بار سنت تمامی نسلهای گذشته» ،و به گمان نیچه «ثقل شدید گذشته» ،همچون
کابوسی با تمام وزن بر مغز زندگان سنگینی میکند (احمدی ،13٨6 ،همان ،)13 :گویی که آن سامانه فکری به تاریخ
تبدیل نشده است .بنا بر استدالل وینچ ،واقعیت مستقل را باید در شیوههای مختلف فکر و زندگی دریافت و سپس
کردارهای اجتماعی را بر حسب آن واقعیت بررسی کرد (بشیریه ،همان .)30٨ :این مهم از آن رو است که کالنروایت
مورد تحلیل در بستر واقعیت کوردها زندگی نشده است ،بلکه بدانها گفته شده است .به یک معنا فاصلۀ میان آن و
واقعیت «زبان» است .از این منظر ،زبانِ روایت زبان ابژه نیست« .شناسا هرگز واقعیت را چنان که در خود هست
نخواهد شناخت ،بل به سوی آن از طریق چشماندازهای مورد قبول و مورد اعتماد خود (یعنی پیشبینی نهادهها و
پیشداوریهای خود) نزدیک میشود» (همان.)164 :
آن کالن روایت تاریخی در کلیت گفتمانی خویش نه یک حقیقت بلکه یک افسانه است و ارزش آن بهطور کلی
در تفسیر و فهم ما نهفته است ،به دلیل اینکه ارادۀ معطوف به ضدیت خاموش با استقالل است که ارزش آن را وضع
میکند و وجود را تعین میبخشد ،در حالی که ارادۀ معطوف به انکار ،به قول نیچه ،ضد ارزش را ارزش ساخته و ما
را به وادی افسانه و هویت کاذب و شرایط دروغینی میاندازد .سنگبنای این کالنروایت بر این اساس بنا نهاده شده
است که :خودمختاری نشانۀ رسیدن به استقالل است ،با این حال همچون یک نشانه هیچگاه به معنای رسیدن به آن
(استقالل) و یا خود آن (خودمختاری) نیست .آن نشانه عالمت انکار استقالل است .دریدا (دربارۀ گراماتولوژی) نشانه
را «نشانۀ چیزی یکسر دیگر» (احمدی ،13٨4 ،همان )3٩1 :میداند .چنین خوانشی مدلولِ زبانیِ گفتمان ایدئولوژی ک
باقروفی است که همواره در متن جامعۀ کوردستان بازتولید شده است .تری ایگلتون بر این باور است که
«گفتمانهای سیاسی و ایدئولوژیک مدلول خود را پدید میآورند و موقعیت را به طرق ویژهای مفهومپردازی میکنند»
(ایگلتون ،همان .)317 :با عنایت به قرائت وانماییشده از واقعیت برآمده از آن گفتار ،بدون تردید چنین رویکردی
Archéologie

26

50

ڕەشەمەی  – ٢٧١٩مارچی ٢٠٢٠

پۆلیتیا

منجر به فرار از استقالل و گریز به سوی خودمختاری میگردد .کاربست نظری باقروف و نیز نقطۀ عزیمت همۀ
مدعیان متافیزیک حضورِ خودمختاری و غیاب استقالل توسل به واقعیت و وضعیت کنونی بوده است ،واقعیتی که به
استناد چارچوب نظری در این نوشتار وانمودهای بیش نیست .به روایت گالی« ،مخاطبان آرمانی مؤلف» (احمدی،
 )154 :13٨6همان شنوندگان فرضی یعنی کوردها هستند .این در حالی است که هدف از این عبارت تنها و تنها اقناع
و بازداشتن است؛ اقناعی که آنها را از توضیح و تبیین اصلی موضوع باز میدارد و آنان را به اشتباهی (فراموشکردن
موضوع) میاندازد که اجتناب از آن ممکن نیست .اگر به این خوانش هایدگر اعتماد کنیم و نیهیلیسم را پدیدۀ تاریخی
نینگارییم ،به این نتیجه میرسیم که کوردها در راستای انکار خود و نه دستیابی به چیز دیگری حرکت کردهاند و این
فهم از فهمِ دیگران را پسندیدهاند که آنها را به وادی نیهیلیسم میکشاند ،که در کنه آن ارادۀ معطوف به انکار (نفرت
نشانهشناختی و تاریخی از استقالل) در مقابل ارادۀ معطوف به قدرت (استقالل) خواهد بود .نیهیلیسمی که به تعبیر
هایدگر «واالترین ارزشها را فرودست» (ضمیران ،همان )27٨ :میسازد .به این معنا در این سامانۀ فرا-تاریخی،
هرچند خودمختاری با ارجاع به شرایط فعلی ،واقعیت موجود و ...برجسته و مفهومپردازی شده است و از آن طرف
با برداشت حاصله استقالل پوشیده داشته شده و به حاشیۀ غیاب رانده شده است ،با این حال ،خود خودمختاری نیز
ناپدید گردیده و از لحاظ تجربۀ تاریخی نیز خودمختاری در این  7دهه جامۀ عمل نپوشیده است ،این در حالیست که
همچنان این متن زنده ،کارا و پابرجا مانده است .این از آن روست که کلیتی گفتمانی در این بازی زبانشناسی خلق
شده است ،بدون اینکه واقعاً توانایی ابتنای خودمختاری در واقعیت موجود! را داشته باشد .از این زاویه است که
شالودهشکنی همچون ابزاری کارآمد و مقوم قادر به عبور از آن فرا-روایت تاریخی خواهد بود .لذا از یک سو،
شالودهشکنی سمزدایی از متن کوردی است و از سوی دیگر ،نشاندهندۀ سویۀ اندیشهشدن کوردها و هدایت آنان به
سویۀ اندیشیدن است .با این تبصره ،میبایستی گفتمان باقروفی و خوانش هماندیشانۀ سفیران تاریخی او را به زبان
لیوتار «کالن روایتی خواند که دیگر از هم فرو پاشیده شده است».
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