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چکیده

کورتە

تحلیل گفتمان انتقادی ،آشکار ساختن افکار و ایدئولوژیهای پنهان در یک متن

«شیکاریی ڕەخنەگرانەی گوتار» بریتیە لە دەرخستن و ئاشکراکردنی هزر و
ئایدۆلۆجیای پیوار و نادیاری نێو دەق .یەکێک لە تیۆریسیەنەکانی شیکاریی
ڕەخنەگرانەی گوتار« ،تیۆ ڤەن الیۆن»ە کە تیۆری «ئەکتەرە کۆمەاڵیەتیەکان»ی
ئەو بۆ شەرعییەت بەخشین یاخۆ شەرعییەت سڕینەوە لە هەندێ ئەکتەر ،کردە و
ئامانجەکانیان بەکار دێ .کەواتە ،شێوازەکانی شەرعییەت بەخشین یاخۆ شەرعییەت
سڕینەوە لەو بابەتە ،بناغە و بنەمای ئەم تیۆرییەیە .چوار شێوازی شەرعییەت
بەخشین یان سڕینەوەی شەرعییەت لە ئاخاوتەیەک ،بریتین لە -١ :ئیعتبار بەخشی
 -٢دانانی بەهای ئاکاری  -٣بەهزری کردن  -4دیرۆک چێکردن .هەر یەک لەم
چوار ڕێگایە ،شێوازی جۆربەجۆریان هەیە و لەم تۆژینەوەیەدا ،شیعرەکانی
مەلەکەشوعەرای بەهار و حاجی قادر کۆیی لە ڕوانگەی شێوازەکانی شەرعییەت
بەخشین یان شەرعییەت سڕینەوەی گوتارەوە تاوتوێ دەکرێن .دەستکەوتەکانی ئەم
تۆژینەوەیە ،ئاشکرای دەکەن کە ڕێژەی شەرعییەت سڕینەوە لە شیعرەکانی بەهار
و حاجی قادردا پتر لە شەرعییەت بەخشینن .سەرمەشقەکانی بەهار و حاجی بریتین
لە :قورئان ،پادشایانی کەونارا و ڕابردووی پڕشکۆی ئێرانی کەونارا و هەندێ لە
واڵتانی خاوەن شارستانییەت .بەهار و حاجی بەکەڵکوەرگرتن لە فەرموودەکانی
پێغەمبەر (د.خ) و گەورەکانی ئێرانی کەونارا و لەڕێی ئێعتباربەخشییەوە ،بە چاوبڕین
لە قورئان و گەورەکانی دین و پادشایانی ئێرانی کەونارا و ڕەخنە لە واڵت و
بەڕێوەبەرەکانی ،شەرعییەت لە دەسەاڵتەکەیان دەسڕنەوە .هەروەها هەردووکیان ئاماژە
دەدەنە دیرۆکە پاڵەوانییەکانی ئێرانی کەونارا تا هەم هەستی خەبات و بەرەنگاربوونەوە
لەنێو خەڵکدا بجووڵێنن و هەم شەرعییەت لە دەسەاڵتداران بسێننەوە.

(گفتمان) است .یکی از نظریهپردازان تحلیل گفتمان انتقادی «تئو ون لیوون» است.
نظریهی «کنشگران اجتماعی» و «کنش -واکنشهای اجتماعی» ون لیوون در پی
مشروعیتبخشی یا مشروعیتزدایی برخی کنشگران ،کردارها و اهداف آنان است؛
بنابراین ،شیوههای مشروعیتبخشی به یک امر یا مشروعیتزدایی از آن ،اساس
این نظریه است .چهار راهکار اصلی مشـروعیتبخشی و مشروعیتزدایی به
گفتمان عبارتند است از -1 :اعتباربخشی -2 .ارزشگذاری اخالقی -3 .عقالنی
کردن -4 .اسطورهسازی .هر یک از این چهار شیوه ،اشکال متنوعی دارند .در این
پژوهش ،بخشی از اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی از دیدگاه شیوههای
مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی به گفتمان بررسی شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد بسامد مشروعیت زدایی در اشعار بهار و حاجیقادر کویی
بیشتر از مشروعیتبخشی است .الگوهای عمل در اشعار بهار و حاجیقادر ،قرآن
و آیات قرآنی ،شاهان باستانی و گذشتهی افتخارآمیز ایران باستان و نیز برخی
(ص)

کشورهای متمدن هستند .بهار و حاجیقادر با ذکر سخنان پیامبر

و بزرگان

ایران باستان از طریق اعتباربخشی ،با الگو قراردادن قرآن ،بزرگان دینی ،شاهان
ایران باستان و انتقاد از کشور و اعضای هیأت حاکمه ،از حکومت وقت
مشروعیتزدایی کردهاند .همچنین هر دو شاعر به اسطورههای پهلوانی و قهرمانی
ایران اشاره میکنند ،تا جدای از ایجاد روحیهی مبارزه در میان مردم ،از حکومت
مشروعیتزدایی کرده باشند.

واژگان کلیدی :تحلیل گفتمان؛ مشروعیتبخشی؛ مشروعیتزدایی؛ ون
لیوون؛ ملکالشعرا بهار؛ حاجیقادر کویی.

وشەگەلی سەرەکی :شیکاریی ڕەخنەگرانە؛ شەرعییەت بەخشن؛
شەرعییەتسڕینەوە؛ ڤۆن الیۆن؛ مەلەکەشوعەرای بەهار؛ حاجی قادر کۆیی.
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 14مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
اسـت .ون لیوون در پی واکاوی این امر مهم اسـت که چگونه گفتمانهای خاص ،به برخی کنشـگران ،کردارها و اهداف
آنان مشـروعیت میبخشـد ،یا از آنها مشـروعیتزدایی میکند؛ بنابراین ،موضـو مؤلفهی معنایی «مشـروعیتبخشـی» یکی از
اساسیترین مباحث در کانون رویکرد ون لیوون محسوب میشود.

هدف از انجام این پژوهش ،بررســی و تحلیل اشــعار ملکالشــعرا بهار و حاجیقادر کویی براســاس نظریه ون
لیوون اسـت و میخواهد شـگردهای مشـروعیتبخشـی و مشـروعیتزدایی در اشـعار بهار و حاجیقادر را نشـان دهد.
روش پژوهش حاضـر ،توصـیفی -تحلیلی و دیوان ملکالشـعرا بهار و حاجیقادر کویی جامعهی آماری تحقیق اسـت.
روش جمعآوری اطالعات و دادهها به صورت کتابخانهای و اسنادی است.
 -1-1پیشینهی تحقیق
پژوهشهای زیادی با اســتفاده از الگوی ونلیوون در زمینهی تحلیل متون ادبی صــورت گرفته اســت؛ اما همهی آنها در
حوزهی نظریهی کنشـگران اجتماعی هسـتند .جالل رحیمیان و سـمیه جوکار ( )1394به تصـویرسـازی کارگزاران اجتماعی
در اشـعار سـیاسـی ملک الشـعرا بهار از منظر گفتمانشـناسـی انتقادی پرداختهاند .صـادقی و همکاران ( )1397مؤلفههای
جامعهشـناختی داسـتان بهرام گور و شـنگل هند در شـاهنامهی فردوسـی را براسـاس الگوی گفتمانشـناسـی انتقادی ون لیوون
بررســی کردهاند .حمید رضــا اکبری و همکاران ( )1398به بررســی کنشگران اجتماعی داســتان آببید با بهرهگیری از
الگوی جامعهشـناختی -معنایی ون لیوون پرداختهاند .صـاحبی ( )1388با اسـتفاده از الگوی کنشـگران اجتماعی به تحلیل
باب نخســت گلســتان ســعدی پرداخته اســت و حقپرســت ( )1391با در نظر گرفتن همین الگو ،به تحلیل و مقایسـهی
بهمننامه و شـاهنامه پرداخته اسـت؛ بنابراین ،تاکنون تحقیقی که به بررسـی نظریهی مشـروعیتبخشـی و مشـروعیتزدایی
در متون ادبی ،بهویژه اشعار بهار و حاجی قادر کویی ،آن هم به صورت مقایسهای پرداخته باشد ،وجود ندارد.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2گفتمان ،تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی
محققان و زبانشـناسـان ایرانی اصـطالحات گوناگونی را معادل واژهی  discourseقرار دادهاند .حقشـناس (:1370
 )154از اصـطال «مقال» ،شـمیسـا ( )273 :1374از واژهی «کالم» و لطفی پورسـاعدی ( )17 :1371از کلمهی «سـخن»
اســتفاده کردهاند .اصــطال «گفتمان» اولین بار توســ داریوش آشــوری در یکی از مقالههای خود با عنوان «نظریۀ
غربزدگی و بحران تفکّر در ایران» ( )1368به کار برده شـده اسـت ،که به نظر میرسـد مناسـ ترین معادل برای این
واژه باشد و امروزه در بیشتر متون از این اصطال استفاده میشود.
جدای از تعاریف متعددی که در مورد گفتمان بیان شــده اســت ،هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و بیشــتر
نظریهپردازان گفتمان به مبهم بودن این اصــطال واقف هســتند .آقا گلزاده ،گفتمان را «عبارت از زبان ،به هنگام کاربرد،
به منظور برقراری ارتبا » (آقا گلزاده )26 :1385 ،میداند .معینی معتقد اسـت« :گفتمان قالبی اسـت که در آن معرفت به
عنوان یک پدیدهی اجتماعی و چیزی که میتوان در آن سـهیم بود ،ااهر میشـود» (معینی .)100 :1380 ،ون دایک معتقد
اسـت تحلیلگران گفتمان میکوشـند تا با مؤلفههایی نظیر :چه کسـی ،چگونه ،چه موقعی و چرا به کاربرد زبان روی آورند
و آنها را به مفهوم گفتمان اضافه کنند و نتیجه میگیرد گفتمان دارای سه بعد اساسی است
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الف -کاربرد زبان .ب -برقراری ارتبا میان باورها (شـناخت) - .تعامل در موقعیتهای اجتماعی .ون دایک
تحلیل گفتمان را فراهم کردن توصـیفی یکاارچه از این سـه بعد می داند ( ون دایک .)17 :1389 ،از مجمو تعاریف
گفتمان چنین برمیآید که «یک عده گفتمان را به معنای زبان مکالمه و زبان گفتاری ،در مقابل زبان نوشتاری؛ عدهای
آن را برای اشـاره به سـاختار فراجملهای یا رواب بین جملهای (در مقابل سـاختار جمله که بیشـتر مورد توجه دسـتور
سـنتی و مکات

مختلف زبانشـناسـی اسـت) و باألخره عدهای نیز آن را به مفهوم رفتار زبانی ،در جریان کاربرد آن در

مقاالت و دادوستدهای اجتماعی به کار میبرند» (لطفی پورساعدی.)11 :1371 ،
زبانشــناســان ،امروزه گفتمان را در دو معنی متفاوت؛ اما مرتب به کار میبرند ،یکی به معنی «یک قطعهی بزرگ
زبانی» و دیگری به معنی «ســازمانبندی اجتماعی محتواها در کاربرد» اشــاره دارد .معنی نخســت ،وجه مشــخصــهی
رویکرد زبانشـناختی اسـت و از سـنتی انگلیسـی-آمریکایی برخاسـته اسـت و معنی دوم ،وجه مشـخصـهی رویکردهایی
است که از منظر اجتماعی به آن مینگرند و با سنت فرانسوی پیوند خورده است (مکاریک.)256 :1385 ،
رویکرد زبانشـناختی به گفتمان ،از نظر عدهای از تحلیلگران بسـیار محدود و ناکارآمد اسـت .السـتر پنی کو
در نقـد آن میگوید« :تحلیـل گفتمـان با تمرکز بر رابطـهی بین صـــورتهای زبانی و بافت با مفهومی بســـیـار محـدود
(محی بالفصل ،منظور گوینده ،دانش پسزمینهای یا قواعد گفتاری) در قیاس با نیروهای وسیعتر اجتماعی ،فرهنگی
و ایدئولوژیک که زندگیمان را تحت تأثیر قرار میدهند ،به برداشــتی تن نظرانه مبدل شــده اســت و به نظر میآید
توقف بر گونهای از تحلیل گفتمان که سـوژه را به تمامی خودمختار تصـور کرده ،و کاربرد زبان را عاری از شـرای
ایدئولوژیک میپندارد ،کفایت نمیکند» (سلطانی31 :1384 ،؛ به نقل ازپنی کو .)128 :1378 ،
برای رفع کاســتیهایی که در تحلیل گفتمان رایج در زبانشــناســی وجود داشــت ،شــیوهی جدیدی از تحلیل
گفتمان با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی وارد عرصـهی زبانشـناسـی شـد که زبانشـناسـان بسـیاری از جمله فرکالف،
حـا وکرس ،اســـتـابز ،فـاولر ،ون دایـک ،ون لیوون و بلوم بـه تحقیق و نظریـهپردازی در این زمینـه پرداختنـد .افزودن
واژهی «انتقـادی» به تحلیـل گفتمـان به معنـای یافتن الگوی فکری و ســـاختـارهای گفتمـانمدار زبان اســـت که به منظور
تصـویرسـازی جهان از طریق زبان به کار میروند .به سـخن دیگر ،تحلیل گفتمان انتقادی ،به کشـف رابطهی بین گفتمان
و پـدیـدههـای اجتمـاعی خـار از آن میپردازد« .در تحلیـل انتقـادی گفتمـان ،زبـانشـ ـنـاس میکوشـــد بـا بـهکـارگیری
سـازوکارهای مناسـ  ،بین پیام نهفته در متن که بر پایهی دیدگاه اجتماعی خاصـی سـازمان یافته اسـت ،با نحوهی بیان،
ارتبا برقرار نماید و توجیه الزم در باب شکلگیری پیام نهفته را فراهم آورد» (یارمحمدی.)1 :1380 ،
این زبانشـناسـان با اضـافه کردن سـه عامل انتقادی ،قدرت و ایدئولوژی به تحلیل گفتمان توانسـتهاند مطالعهی کاربرد
زبان را به بافتهای وســیع اجتماعی و فرهنگی گســترش دهند .هدف آنان کشــف حقایق و نابرابریهای جنســی،
قومی ،طبقاتی ،مذهبی و غیره اسـت که در نتیجهی آن ،عوامل قدرت و سـلطه به وجود میآیند .در نهایت آنها سـعی
میکننـد آگاهی عموم را برای کمـک به رفع نابرابریها افزایش دهنـد؛ بنابراین ،تحلیل گفتمان انتقادی ،شـــاخهای بین
رشـتهای و چند بعدی اسـت و گسـترهای وسـیع دارد .این نگرش ،صـورتگرایی را به مسـائل اجتماعی ارتبا میدهد
و زبانشـناسـی را عنصـری مسـئول نسـبت به مسـائل اجتماعی و قوانین مرتب با آن میداند گفتمانکاوی انتقادی ،کار
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تفسـیر رواب پیچیدهی بین نوشـتار ،گفتار ،شـناخت اجتماعی ،قدرت ،جامعه و فرهن

را بر عهده دارد؛ (ون دایک،

 )184 :1389بنـابراین ،در آن رویکردهـای متفـاوتی وجود دارد ،ولی آنچـه اهمیـت دارد آن اســــت کـه همـهی
نظریـهپردازانش معتقـدنـد بـایـد «از توصـــیف زبـانی محر فراتر رفـت ،تـا بتوان بـه تبیین دســـت یـافـت و نـابرابریهـای
اجتماعی را کشـــف کرد و شـــرای آن را تاییر داد» (پنی کو  .)12 :1378 ،برای نیل به این مقصـــود ،تحلیلگران
انتقـادی بـا اضـــافـه کردن مفـاهیمی چون« :رواب قـدرت» و «ایـدئولوژی» بـه تحلیـل گفتمـان ،بـافـت کـاربرد زبـان را بـه
بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی وسیعتری مرتب ساختند.
 -2-2گفتمان جامعهشناختی -معنایی ون لیوون
ون لیوون مفهوم گفتمان را به «بافتآفرینی مجدد کردار اجتماعی» توسـعه داده اسـت .او گفتمانها را دارای ویژگیهای زیر
میداند :متعدد هســتند ،محدود هســتند ،دارای تاری هســتند ،قابلیت ترویج اجتماعی دارند و میتوان آنها را به روشهای
مختلفی بازشـناخت (ون لیوون .)96-94 :2005 ،چارچوب ارائه شـده او ،چارچوبی مفصـل و مملو از جزئیات اسـت .وی
گفتمان را از دو منظر کلی بررسـی میکند :نحوهی نمود کارگزاران اجتماعی و شـیوهی نمایش کنشهای اجتماعی .به عبارت
دیگر ،رویکرد جامعهشـــناختی-معنایی ون لیوون ،دارای دو نظریهی اصـــلی «کنشـــگران اجتماعی» و «کنش -واکنشهای
اجتماعی» است .ون لیوون ،در نظریهی «کنشگران اجتماعی» به موضوعات «حذف»« ،ااهار»« ،تعیین نقش»« ،تشخصبخشی
و تشـخصزدایی»« ،عامنگری و خاصنگری»« ،فردیسـازی و گروهیسـازی»« ،پیوسـتهنمایی و گسـسـتهنمایی»« ،مجهولنمایی
و تمایزگذاری»« ،نامدهی و طبقهبندی»« ،نقشدهی و هویتبخشـی» و «مشـخصنمایی چند عاملی» میپردازد و در نظریهی
«کنش -واکنش اجتماعی» ،به موضــوعات« :کنشهای مادی و نشــانهای»« ،ذهنیســازی و وصــفیســازی»« ،فاعلســازی و
فاعلیتزدایی»« ،انتزاعیسازی و عینیسازی» و «مشخصسازی چند عاملی» میپردازد (ون لیوون.)2008 :

پیرو این دو نظریه ،کنشـگران اجتماعی ممکن اسـت ااهار یا حذف شـوند و کنشهای اجتماعی آنان نیز ممکن
است پویا و فعال یا منفعل و در حاشیه بازنمایی شوند .گاه مفاهیم به دست آمده از این کنشها را میتوان تعمیم داد
و نشانهای از مراجع خاص در نظر گرفت یا در قال

نماد و پدیدههای انتزاعی به تصویر درآورد .با تعیین چارچوبی

مفهومی برای بررســی انوا بازنمایی کنشــگران اجتماعی ،کنشها و واکنشهای آنها ،ون لیوون در پی واکاوی این
مهم اســت که چگونه گفتمانهای خاص ،برخی کنشــگران ،کردارها و اهداف را مشــروعیت میبخشــد و یا از آنها
مشروعیتزدایی میکند.
 -٣-2الگوی گفتمانمدار مشروعیتبخشی 1ون لیوون
جامعترین تعریف از مشـروعیت را جانسـون و همکارانش بیان کردهاند که «مشـروعیت را یک مفهوم یا فر

فراگیر

میداند که اعمال شخصی را در نظام اجتماعی از هنجارها ،ارزشها ،اعتقادات و تعاریف ،مطلوب ،صحیح و شایسته
نشــان دهد»(جانســون و همکاران .)57 :2006 ،همچنین مشــروعیت به عنوان یک ایراد در فرایند ســاختار واقعیت
اجتماعی نگریسته شده که بر این مبنا به معنای چیزی است که به حقیقت تبدیل شده است (همان.)57 :
1. legitimization 1.
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موضـو مؤلفهی معنایی «مشـروعیتبخشـی» یکی از اسـاسـیترین مباحث در کانون رویکرد ون لیوون محسـوب
میشود .وی معتقد است بازتولید مفهوم ،نه تنها سب

تبدیل اعمال اجتماعی به گفتمانهایی دربارهی آن اعمال میشود،

بلکه مشــروعیت خاصــی به این اعمال نیز میبخشــد .مشــروعیت به پرســشهای چرایی« ،چرا باید این کار را انجام
دهیم؟» و «چرا باید این کار را به این طریق انجام دهیم؟» پاسـ میدهد .او میگوید زبان به طور کلی ،مشـروعیتبخش
اسـت؛ به این معنی که مشـروعیت اولیه ،بعد از عینیسـازی زبانی تجارب انسـان شـکل مییابد .مشـروعیتبخشـی در
فرایند بافتآفرینی مجدد ،دالیل چرایی و روشهای وقو کردارهای اجتماعی را توضـیح میدهد .مشـروعیتبخشـی در
متون بـه دالیـل متفـاوتی اـاهر میشـــود ،برای نمونـه برخی متون چون آثـار مربو بـه کودکـان و نوجوانـان در الیـههـای
سـطحی به ااهر عاری از ایدئولوژی به نظر میرسـند ،ولی در واقع با اسـتراتژیهای قدرت در ارتبا هسـتند که فرایند
اجتماعیســازی زندگی کود از والدین و نهاد خانواده تا نهادهای اجتماعی را کنترل میکنند .اگرچه برخی کردارهای
گفتمانمدار به صـورت نمونههایی طبیعی و بدیهی نمایان میشـوند؛ نمونههایی که به ااهر نیازی به مشـروعیتسـازی
ندارند ،در عمل مبنایی ایدئولوژیک داشـته ،و ضـروری اسـت دقیق بررسـی شـوند (ون لیوون ،)221-193 :1993 ،در
نتیجه ،ون لیوون با در نظرگرفتن گفتمان به عنوان بافتآفرینی مجدد کردارهای اجتماعی ،از ســـویی همهی متون را
بازنمود کردارهای اجتماعی میداند ،از سـوی دیگر به انوا متعدد مشـروعیتبخشـی کردارها بر اسـاس سـنت ،قانون،
الگوهای نقش و نهادهای خاص اشاره میکند که بر نحوهی شکلگیری کردارها نظارت دارند .به طور حتم نظامهای
مشـــروعیـتبخشـــی ،به ویژه در جوامعی با ایدئولوژیهای خاص و منحصـــر به فرد چون جامعـهی ایران ،اهدافی
زیربنایی دارند.
ون لیوون با متمایز کردن چهار راهکار اصـلی -1 :اعتباربخشـی -2 .ارزشگذاری اخالقی -3 .عقالنی کردن-4 .
اســطورهســازی – .که هر یک از این راهکارها در روشهای خردتر قابل تعریف هســتند -چهارچوبی برای تحلیل
زبانی مشــروعیتبخشــی پیشــنهاد داده اســت .این فرآیندها میتوانند بهطور جداگانه یا ترکیبی عمل کنند ،جدای از
مشـروعیتبخشـی به گفتمان ،ممکن اسـت وجه انتقادی داشـته ،و از امری مشـروعیتزدایی کنند .فرآیندهای فوق میان
عبارتهای توصیفی و تجویزی پنهان هستند و بیشتر برجستهترین نقا متن را دربر میگیرند (لیوون.)92 :2007 ،
 -٣بحث و بررسی
مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجیقادر کویی
در این بخش ،با توضـیح راهکارهای اعتباربخشـی ،ارزشگذاری اخالقی ،عقالنی کردن و اسـطورهسـازی در جهت
مشـروعیتبخشـی و مشـروعیتزدایی به گفتمان ،اشـعار ملکالشـعرا بهار و حاجیقادر بر اسـاس این موارد تحلیل و
مقایسه میشوند .با این پیشفر

که هر دو شاعر مورد بحث ما ،در یک بافت تاریخی و اجتماعی کم و بیش مشابه

قرار گرفته ،و دیدگاههای ملیگرایانه و انتقادی نسـبت به حکومت داشـتهاند ،بر همین اسـاس موضـو این بحث واقع
شدهاند.
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 -1-٣اعتباربخشی (اقتداربخشی)
اعتباربخشــی به این معنا اســت که متن با تأیید گرفتن از افراد و عناصــر دارای اعتبار ،به گفتمان خود مشــروعیت
میدهد .همهی گفتمانها در طول تاری برای مشـروعیت بخشـیدن به خود و سـل

مشـروعیت از گفتمانهای مخالف

مبارزه کردهاند و هرگاه در این سـتیز از ابزارهای گفتمانی بهره بردهاند به پیروزی بیشـتری دسـت یافتهاند .پرسـشهای
مقّدری که در برابر مشــروع یت گفتمان قرار دارد ،این اســت که «چرا باید این کار را انجام داد؟» و «چرا باید از این
شـیوه اسـتفاده کرد؟» اقتداربخشـی به سـؤاالت فوق اینگونه پاسـ میدهد« :چون من اینچنین گفتم» یا «چون فالن و
فالن چنین و چنـان گفتـهانـد ».این «من» همـان مفرد صـــاحـ

قـدرت نهـادینـه شـــده ،اعم از والـدین ،معلم ،دکتر و یـا

کارشـناسـان تخصـصـی اسـت .به عبارت دیگر ،مشـروعیتبخشـی با ارجا به اقتدار ،سـنت ،آداب و رسـوم ،قانون و
صـاحبان قدرتهای نهادی حاصـل میشـود؛ (لیوون )94 :2007 ،بنابراین ،اعتباربخشـی به انوا متعدد اقتداربخشـی
شـخصـی (از جمله اقتداربخشـی کارشـناسـانه و یا الگوی نقش) ،اقتداربخشـی غیرشـخصـی(قوانین ،حقوق ،مقررات،
سـیاسـت و  ،)...اقتداربخشـی سـنت ،و اقتداربخشـی تأیید (برای ممال ،ما باید این کار را انجام دهیم ،چون افراد دیگر
نیز این را انجام میدهند) تقسیم میشود.
 -1-1-٣اعتبار شخصی
گاه مشـروعیتبخشـی از طریق اسـتناد به قدرت فرد معتبر ایجاد میشـود و گوینده برای متقاعد کردن مخاط

نسـبت

به درسـتی سـخن خود ،آن را مطابق نظر یک شـخصو موثق میخواند؛ البته آن شـخص هم اعتبار خود را از نهادهای
اجتماعی به دســت میآورد که در آن قرار گرفته اســت .این نو  ،به اقتدار اشــخاص چون والدین و معلمان به دلیل
نقشهایشــان در نهادهای خاص مشــروعیت میبخشــد و با توجه به این که معمو ًال با وجه امری یا اجباری بیان
میشـود ،به صـورت فرایند کالمی ااهر میشـود (لیوون .)94 :2007،بهار در دیوانش به دو نو از اعتبار شـخصـی
روی میآورد :در نو نخسـت با ذکر سـخنانی از پیامبر (ص) ،شـاه وقت را به داشـتن صـفت مورد نظر توصـیه میکند؛
مانند:
زاد پــیــمــبــر بــه گــاه دولــت کســــری

فـخـر هـمـی کـرد ازیـن قضــــیــه پـیـمـبـر

گـفــت بـزادم بــه عـهــد خســــرو عــادل

بـنـگـر کــایـن گـفـت ـه خـود چــه دارد در بـر
(بهار)49 :1387 ،

همچنین در قصــیدهی «عدل مظفر» شــاه را به عدالت دعوت میکند و با اســتفاده از حدیث «الملک یبقی مع
الکفر و ال یبقی مع الظلم» ممدو خود را به عدالت دعوت میکند:
شـــاه کجـــا ســـوی عـــدل و داد گرایـــد

بـــــاز گرایـــــد بـــــدو عنایـــــت داور

گویـــد الملـــک ال یـــدوم مـــع الظلـــم

آنکـــه خـــدایش بســـی ســـتوده ز هـــر در

قـــول پیمبـــر بـــه کـــار بنـــد و میـــازار

خـــاطر مـــور ضـــعیف و پشـــهی الغـــر
(همان)52 ،
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در نو دوم با ذکر سخنانی از شاهان اساطیری و تاریخی ایران ،شاه  /مخاط
جاماسـ

را در مقام مد نصیحت میکند:

گفتــه اســت بــه جاماسـ نامــه در

یأجوجیـــان ز شـــرق درآینـــد ناگهـــان

هــر چیــز را خورنــد و ســتانند و بگذرنــد

همچون ملـ کـه بگـذرد از بـاب و بوسـتان

از بهـــر دفـــع آنـــان بیـــرون شـــود یکـــی

ماننــــد تــــو از ایــــران در آخرالزمــــان
(همان)323،

در اشعار حاجیقادر نمونهای از اعتباربخشی شخصی یافت نشد.
 -2-1-٣اعتبار تخصصی
گفتمان برای مشـروعیت بخشـیدن به خود ممکن اسـت مخاط

را به دانش و تخصـص ارجا دهد؛ مانند منسـوب

کردن سـخن به یک دانشـمند یا پزشـک سـرشـناس .اسـتناد به دانش میتواند صـریح یا ضـمنی باشـد ،چنان که بسـیاری از
گفتمانهای دانشـگاهی ،اعتبار خود را از طریق نقل گزارهای از یک دانشـمند کسـ

میکنند (لیوون .)95 :2007،بهار

در یک مورد با ذکر ســخنی از «حکیم» خطاب به شــاه زمانهی خود ،مردم عامه را به نهال و الم و ســتم را به باد
صرصر تشبیه کرده ،و این چنین به او تذکر میدهد:
گفــت حکــیم ایــن گــره نهــال خداینــد

و اســتم اســتمگران چــو بــادی صرصــر
(همان)51 ،

 -٣-1-٣اعتباربخشی از طریق الگوهای عمل
گروههای الگو از دل گروههای همسان یا از شهرتو رسانهای بیرون میآیند .در فرآیند اعتباربخشی از طریق الگوهای
عمل ،مردم از نمونههایی پیروی میکنند که اغل

برســاختهی رســانههای معتبر هســتند (لیون .)95 :2007 ،اولین

الگوی عمل در اشــعار بهار ،قرآن و آیات قرآنی اســت .او در روزگاری که میان حکومت و مردم تفرقه حاکم بود،
میپنداشـت اگر شـاه و مردم به قرآن توسـل جویند ،تفرقه از میان برمیخیزد و اتحاد صـورت میپذیرد .او در روزگار
جوانی در یک ممنوی بلند که با بیت:
پــادشــــهــا چشــــم خــرد بــاز کــن

فــکــر ســـــرانــجــام ،در آغــاز کــن
(همان)139 ،

آغاز می شـود و خطاب به محمدعلیشـاه ،سـروده شـده ،ضـمن نصـیحت او و دعوتش به عبرت گرفتن از تاری و
مستبدان اعصار پیشین ،مردم را با الگوپذیری از قرآن به اتحاد و شاه را به مردم دوستی فرا میخواند:
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راز قرآن را ز صااااحنهانه جويا شاااو كه هسااات

از ماراد مازاابااان يبشاااناهااه ماهاامن يبخار

آن كاه از قرآن هامن الفاا تااز خواناد و بس

ها بااه قارآن كاااو باود از راز قارآن يبخار
(همان)691 ،

الگوی مهم دیگر در اشــعار بهار ،عملکرد شــاهان باســتانی ایران اســت« .یکی از خصــوصــیات شــعر دورهی
مشـروطیت این اسـت که مشـاهدهی وضعیت نابسامان کشور و زبونی دولت ایران در مقابل بیگانگان به صورت نوعی
واکنش روانی و روی آوردن به دورههای دیرین تاری ایران که بیشـتر عصـر باسـتانی؛ یعنی پیش از اسـالم درآمد در
آثار شـاعران دورهی مشـروطه جلوهگر شـد» (خارابی،1380 ،ص .)25در این باره بهار در سـال 1294ش .در شـعر بلند
«لو عبرت» (دیوان ،ص  )244-240تاری ایران را مرور میکند .بهار برای ملت خود یک شــاه قدرتمند و عظیم و
دانا میخواهد که بتواند کشــورش را از چن

دشــمنان رها کند ،در این آرزو ،نامهای پادشــاهان معروف در تاری

ایران را به نظم میآورد و اشاره میکند که شاه نجاتدهنده باید خصوصیت این پادشاهان را داشته باشد:
کورش معظ کو ،وانکاه قفا هاا برداشاااات

از دفااین آشاور ،وز خاایان کلادان

باود

ماه آسامن تفته ،ماهی زمین بریان

داریاوش اعاظا کاو ،کاا ناهایااو زحاما

(همان)241 ،
در جای دیگری با ذکر الگویی از شــاهان االم (ضــحا ) ،مخاط

خود را اینگونه به ســرنوشــت بد االمان

هشدار میدهد:
(ضااکا ) ه در اسااتنداد شااد تا ملب خود بر باد داد

آری آری ملااب از اساااتنااداد خواهااد شاااااد بااه باااد
(هامن)٦٤ ،

سـومین الگو در اشـعار بهار ،کشـورهای متمدن و پیشـرفته اسـت که با محور قرار دادن عدالت و قانون توانسـتهاند
پیشرفت کنند .بهار در قصیدهی «آیینه عبرت» در مقایسه با کشورهای دیگر ،حال و روز ایران را رقّتانگیز مییابد و
«با اشــاره به اقدامات اصــال طلبانهی امیرکبیر در نیمهی اول قرن نوزدهم میالدی که با آغاز دورهی اصــالحات در
ژاپن همزمان است»(خارابی ،1380 ،ص  )27با الگو قرار دادن کشورهای ژاپن و آلمان از دولت حاکم انتقاد میکند:
مااا و ژاپان هامساااافار باودیا اناادر آساااایااا

او ساااوی مقشاااد شاااد و در نیمه ره ماندی ما

کااار عل و اخرتاع اناادر جهااان بااا گرفاات

غایار ایارانای کااه در کاناج قاناااعاات جااا گارفاات
(همان)90 ،

حاجیقادر نیز از الگوی احادیث و آیات قرآنی برای مشـروعیتبخشـی به حکومت وقت و دعوت مردمش به
اتحاد استفاده کرده است:
ئااااارێ بە حەدیااس و نەسااااااااسااااااااای قااورئااااان
حااااادیاااس نااایااایە ،ئەسااااااااا ا ە گا ا اااتاااوگاااۆیااااان

حاااااوبااااابااااای وەتەنە دەلااااایااااا ااااای ئااااایااااا اااااان
مەورووسااااااااااە لە دەوری جەددی خااااااۆیااااااان
(حاجی قادر)198 :1٣90 ،
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ترجمه :با توجه به حديث و نص رصیح قرآن ،عش ا وطن دلزيل بر ایامن اساات .زمان ،حادث نزساات بلکه هامن اص ا
ريشاهی پدرمان پايهريا شاده اسات .حاجیقادر با الگو قرار دادن برخی حاکامن کُرد و حکومتهای مکلی کُردها ،عالوه بر
مرشوعزت بهيش به آنان ،مردم

را به قیام برای منارزه و اتکاد دعوت میکند:

کاوا والایای ساااجنجناادود ،بجگااادهیای ەوواناادوز

کاوا حاااکاامنای بااابااان ،مایاری جاایار و با تااان
(حاجی قادر)96 :1390 ،

ترجمه :کجاساات حاکامن و والزان ساانندد (ارد نها) ،بگزاده رواندوز ،کجایند بابان (ساالیامنیه) و امنان جايره و
بوتان (ترکیه)؟
حااااکااا
یج

بج یج

و مااایااارانااای کاااوردسااااااتاااان

هجر لج باااا تاااااانجوو هجتاااااا بااااااباااااان

حااافاایااای شااااجریااعجت بااوون

ساااااهیایاادی قجوم و شاااالاهای مایالالجت باوون
(هامن)212-213 ،

ترجمه :حاک و امنان کُردساااتان از بوتان (ترکزه) تا بابان (عراه) همه حافظان رشيعت و بارگ قوم و شااازخ ملت خود
بودند .حاجیقادر مانند بهار با الگو قرار دادن کشاااورهای مساااتق و آزاد (دولت عثامنی ،بلغارساااتان ،يوگساااالو  ،يونان،
ارمنستان ،قرتاغ ،سیربیا ،سودان و ارمنستان) عالوه بر انتقاد از وضعیت موجود ،از حکومت نیا مرشوعیتزدایی میکند:
بنواەو ساااجعی و غیروت تلساااتاا لج دوومجتی ە م

خ یان خجزێنجدارن ،خ یان تجبیو و سومتان
(هامن)99 ،

ترجماه :به دولت روم (عثامنی) نگااه کن .با ساااعی و تالش خود ا ن به متامی مجها اسااات و نیاازی به حامیت دیگران
ندارد ،و خودکفا است ،ه حسابدار و ه پاشب و ه شاه را پرورش داده است.
هجر دوێنێ تجهلی «سوودان» هجستانج پێ ووکوو شلر

تلسااتلکج موسااتجقیللن مجحسااوودی کوللی تجدیان

باولاغااار و سااایارن و یا نااان ،هجم تجرمجن و قجروتاااغ

هجر پالاناجایااان بج تجعااداد نااابان بج قجددی بااابااان
(هامن)99 ،

ترجمه :همین دیروز بود اه ساودان شاجاعانه قیام کردند و اساتقالل یافتند و اکنون ه مورد حساادت دیگر ادیان قرار
گرفتهاند .هر پنج کشاور رصبساتان و قرتاغ و یونان و ارمنساتان و بلغارساتان به ارزش و بارگی حکومت بابانها منیرساد؛ آنها
به استقالل رسیدند ،ولی هنوز کُردها به استقالل نرسیدهاند.
هجم حجققیااااانج تجرمجن ،غیااااروتکجشاااای یجکاااارتن

وو تلمج نین لجگجڵ یج دوعوا بکجن بج شااایران
(هامن)99 ،

ترجمه :ارمنیها زیر و غیور هستند ،مث ما نیستند با شمشیر با همدیگر بجنگند و باه اتکاد نداشته باشند.
در جایی ،حاجیقادر با الگو قرار دادن پیامراکرم (ص) و اشااره به تکیه رص کُردها بر اساتفاده از دعای جوشان ،از این
اقدام مرشوعیتزدایی میکند:
پاااااااەانجوو و تجووککااااااول لجم عج و پااااااارو ناکااااااا

تیااارو دوعاااایی «ججوشااان» پاااهیکانج «حیااارز»ی مهیااادان

بااا بی بج شااایری تااالمج -یجعنااای ەوساااوولی تجکاااروم-

هاااایچ تجدعییاا اهی نجزاناااای ە ژ کج دوبااااووو مهیاااادان؟
(هامن)97 ،

ترجمه :پیامر(ص) دعای جوشان را میدانسات ،برا خودش این دعا را نهواند؟ دسات از کهنهپرساتی بردارید و خود را به
سالح و ادوات جنگی مجها کنید.

 22مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
 -٤-1-٣اعتبار غیرشخصی
اعتبار غیرشـخصـی از قوانین ،عرف ،آداب و رسـوم ،سـیاسـتها ،خ مشـیها یا عادتها برمیآید .گفتمان با بیان
گزارههـایی از قبیـل «من این را میگویم ،چون ســـنـت این را میگویـد» یـا «قوانین این گفتـهی من را تـأییـد میکننـد» و
مانند آن به خود مشـروعیت میدهد (لیون .)96 :2007 ،بهار خطاب به شـاه وقت و دعوت او به عدالتورزی میگوید،
اگر دربارهی عدل انوشیروان نشنیدهای ،به کت

گذشته مراجعه کن:

عــــدل انوشــــیروان اگــــر نشــــنودی

رو رو یکسـ ـــــــره ببین به نامه و دفتر
(بهار)50 :1387 ،

 -٥-1-٣اعتبار عرفی
گاه در پاسـ به پرسـش «چرا» میگوییم «چون این چیزی اسـت که ما همیشـه انجام میدهیم» ،یا «چون همیشـه
اینطور انجام دادهایم» مقبولیت یافتن گفتمان از این روش ،اعتبار عرفی اســت .این فرآیند با اعتباربخشــی الگوهای
عملی و اعتباربخشی غیرشخصی همپوشانی دارد؛ زیرا به سنت و عرف و قانون ارجا میدهد(لیوون.)95 :2007 ،
بهار معتقد اســت شــاه نباید از ســنت کشــورداری دیرین ســرپیچی کند؛ زیرا آنچه به کشــور ،ارزش و اعتبار
میبخشد ،پیروی از «سنت دیرین» است:
ولااای ز سااانت دیااارین متاااان ر زیااارا

باه ملاب ،سااانات دیریناه احتشااااام دهاد
(همان)445 ،

 -2-٣ارزشدهی اخالقی
مشـروعیتبخشـی با ارجا به سـیسـتمهای ارزشـی (مانند خوب یا بد) و از طریق «جایگزینی» قابل شـناسـایی اسـت؛ به
عبارتی دیگر ،یک فعالیت یا کنش با ارجا و انتسـاب آن به یکی از گفتمانهای ارزشـی -اخالقی جامعه مشـروعیت
داده میشـود .به همین دلیل ارزشدهی اخالقی ،بر پایهی دانش فرهنگی مشـتر

در یک جامعه قابل شـناسـایی اسـت.

در این فرآیند ،ارزشهای اخالقی تعیینکننده هسـتند و بیشـتر از اعتباربخشـیهای شـخصـی ،غیرشـخصـی ،عرفی و مانند
آن بر توجیه و دلیل بنا شـدهاند .در بعضـی موارد ،صـفتهایی مانند خوب یا بد ارزشهای اخالقی را نشـان میدهند که
بین اخالق ،زیباییشـناسـی و لذت شـناور هسـتند؛ اما در بیشـتر موارد ،ارزشگذاری اخالقی با گفتمان مشـخصـی از
ارزشهای اخالقی پیوند میخورد که صــراحت ندارند و محل چالش هســتند .این ارزشها به مفاهیمی مانند ســالم،
عادی ،طبیعی ،مفید و مانند آن اشــاره دارند که به یک توده یخی پنهان در آب میمانند و به همین ســب

از نظامی که

بتواند با سـطح هوشـیارانهای آنها را تفسـیر کند ،جدا هسـتند .این ارزشها ،گفتمان اخالقی را به انگیزشهایی عمومی
تبدیل میکنند؛ در نتیجه برای شــناخت این نو ارزشهای اخالقی ،ابزارهای زبانشــناختی وجود ندارد .در مقام یک
تحلیـلگر گفتمـان فق میتوان آنهـا را از طریق دانش عمومی فرهنـ

یـا حس مشـــتر فرهنگی تشـــخیص داد .در

بازشــناســی ارزشگذاری اخالقی ،تحلیل گفتمان زبانشــناســانه جای خود را به پژوهشهای گفتمان تاریخی میدهد.
تاری نگاران اجتماعی و فرهنگی میتوانند زمینههای مورد تأکید را نشان دهند (لیوون.)98 :2007 ،
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 -1-2-٣ارزشگذاری اخالقی با صفات

بسـیاری از ارزشها تخصـیصـی و اسـنادی هسـتند ،هم به ویژگیهای اعمال و اشـیا توجه میکنند ،هم درونمایههای
اخالقی را از طریق اصـــطالحاتی ارائه میدهنـد که به حوزهی ارزشها داللت میکننـد؛ ســـتـایشـــی که با جنبـههای
کاربردی و عملی آمیخته اسـت و نمونهی آن ،صـفاتی مانند سـبز یا طالیی یا خنک (خوشـایند) اسـت .این صـفات
ارزشهای اخالقی را غیرمســتقیم نشــان میدهند و میکوشــند در برابر بحث و جدل از آن حفاات کنند (لیوون،
 .)98 :2007بهار در شـعر «تهران قبل از کودتا» مشـکالت و مسـائل سـیاسـی و اجتماعی کشـورش را بیان میکند و با
ذکر صفات منفی که در کشور و مردم شایع شده است ،از حاکمیت مشروعیتزدایی میکند:
و دف و نــی

شــاهی اســت در ایــن شــهر کــه جــز زر نشناســد

خلقــی کــه نداننــد بــه جــز چنــ

دربــــــاری ،ننگــــــین و گــــــدا و متملــــــق

اعیــــانی ،بــــدفطرت و دزد و دغــــل و غــــی

مشـــروطه پرســتانش بــی علــم و خــل و جلــف

آزادیخواهــــانش ،بیخــــون و رگ و پــــی
(همان)270 ،

همچنین در شـعر «کار ایران با خداسـت» رفتار حاکمان زمانهی خود را نکوهش میکند و میگوید تمام کسـانی
که باید به داد مردم برسند همه مست و غافل هستند:
شـاه مسـت و شـی مسـت و شـحنه مسـت و میر مسـت

مــمــلــکــت رفــتــه ز دســــت

هر دم از دســـتـان مســـتـان فتنـه و غوغـا باـاســــت

کـــار ایـــران بـــا خـــداســـــت
(همان)125 ،

در قصــیدهی «بث الشــکوای» (دیوان بهار )259 :زمانی که همهی روزنامههای تهران و از جمله روزنامهی بهار
توقیف شـده بود به رسـم شـکایت ،فضـای تن

سـیاسـی را تشـریح و از اوضـا اجتماعی و عوام نادان و خواص

ناهمراه ،وشـکوه میکند .بهار در این قصــیده تمام مشــکالت از جمله نبود آزادی را یادآور میشــود و نیز این که هر
نادانی قدرتمند گشته ،و افراد آگاه را آزار و اذیت میکنند ،یادآور می شود:
از نـــقـــمـــت دشـــــمـــنـــان آزادی

گــه در ری و گــاه در خــراســــانــم

و امـروز عـمـیــد مـلــک شــــاهـنشــــاه

بســـتــه اســــت زبــان گـوهـر افشــــانـم
(همان)261 ،

در پــــــــایان همین قصـیده از فریاد قانونگرایی خود یاد میکند و درشـت خفتان خود را در عرصـهی آزادی
فرســوده میبیند و اوضــا را چنان ســخت و فشــرده میداند که آزادانه ،قلم بر کاغذ نتواند نهاد ،ولی با این حال از
آزادی دست برنمیدارد (بهار.)261 :1387 ،
همچنین در شـعر «زن قاضـی ری» (دیوان بهار ،)864 :1387 ،با ذکر داسـتان زنی که در تربیت پسـر ناموفق اسـت
و پســر نیز محی اجتماعی و کشــور را در تربیت خود مؤثر میداند ،با ذکر صــفات منفی برای جامعه ،از حکومت
مشـــروعیتزدایی میکند .غفلت و بیخبری مردم نیز از جمله صـــفات منفی اســـت که بهار با ذکر آنها ســـعی در
مشروعیتزدایی از حکومت دارد ،در شعر «هر و مر » میگوید:

 24مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
جـاهـل ،دانـا شــــدســــت و دانـا ،جـاهـل

شـــی  ،مکال شـــدســـت و میر ،معمم
(همان)102 ،

حاجیقادر نیز با ذکر صفات منفی قشر مذهبی (شی  ،صوفی و ،)...از این گروه مشروعیتزدایی میکند:
ساااااااا یری لەو تەنناازهیە قاازی بە موفتی نااکرێ

ساااااااۆفی ئی اانی دەدا« ،حااجی» بە گیاان ڕازی دەکاا
(همان)50 ،

ترجمه :نگاه کن مسـخرهبازیی که قاضـی را حاکم رایگان نمیخرد ،صـوفی ایمان خود را میدهد ،حاجی را با
جان دادن از خود راضی میکند( .ایهام تناس )

شاااااێ ی من بەو غایەتە پشاااااتی لە عالەم کردووە
ماچی دەسااااا و پێی ئەمیری دەساااااتگیری حازره،

ساااااااوورەتی خۆشااااااای لە نێو ئاوێنە پشاااااااتی ت دەکا
شااااێت حاجی ماچی لێو و دەسااااتی دەساا ا وپ ده کا
(همان)52 ،

ترجمه :شـــی من آن گونه به مردم پشـــت کرده که اگر به آیینه نگاه کند میبیند که چهرهی خودش نیز به او
پشـت کرده اسـت .او همیشـه برای خدمتگزاری در حضـور امیر حاضـر اسـت .حاجی دیوانه اسـت دسـت و صـورت را
میبوسد.
ج یشاااااای حەبەشاااااای زوڵ ی لەگەڕ خەتتی بەشااااااەڕ هات

سااااااااۆفی دڵی بێەارە لەبەر پ بووە هەنجیر
(همان)68 ،

ترجمه :صوفی بیچاره ،زن زیبای مو سیاه نامحرم را میبیند ،دلش میلرزد و از خود بیخود میشود.
مەڵا

کەززابە ساااااااااۆفای ،ساااااااااااااغە واعایااز

لە الی من وەک یەکن ب کاااا یف و ب کەم
(همان)83 ،

ترجمه :نگو صوفی دروغگو و واعظ آدم خوبی است .نزد من هر دو ممل هم هستند ،بدون چون و چرا.
ساااااااااا ییاااد و شااااااااێ ەکاااان لە ترساااااااای ئەوان

مااااوناااازەوی بااااوون و زاکاااایااااری ڕەحااا ااااان
(همان)213 ،

ترجمه :بزرگان و شی ها از ترس آنها گوشهگیر شده بودند و فق کارشان ذکر کردن خدای بزرگ بود.
حاجی قادر با نسبت دادن صفت غرور و و کبر به شیوخ زمان ،از آنها مشروعیتزدایی میکند:
هەر میرێ کەوتە شوێنی یەک دوو کەسی ڕەش و ڕووت

خەڵکی بە موور دەزان  ،خۆی حەزرەتی سول ی ان
(همان)97 ،

ترجمه :هر پادشـاهی که چند آدم بیارزش به دنبال او راه افتادند ،مردم را مانند مورچه کمارزش میداند ،خودش را هم
چون حضـرت سـلیمان پادشـاه میداند .او در جایی هم از مردم انتقاد میکند و خیانت هر دسـته از ملت را یکی از مسـائل مهم
اجتمـاعی میدانـد و بـا خردهگیری بر نـداشـــتن اتحـاد در مقـابـل بیگـانـه از حـاکمـان وقـت کـه بـه ملـت خود خیـانـت کردهانـد،
مشروعیتزدایی میکند:
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ئەوی ئەدناااااایە بەساااااااااااااتااا ا ی زوڵااا ا ااااای یاااااارە
ئەوی مساااااااااااکااایااانە گەنااا و جاااۆ دەچاااێااانااا
مااااوتاااایااااعاااای لااااۆتاااای خااااوێااااڕی و هەرزەبااااێااااژن

ئەوی ئەعا ا یە سااااااااەردەساااااااااااتاا ا ی شاااااااااااکااااارە
ئەوی ئااااااازایە شااااااااااەهاااااانااااااامە دەخااااااوێاااااانااااا
ئەماااااانە بااا ا شاااااااااااااعاااااوور و گاااااێاااااژ و وێاااااژن

(همان)228-229 ،
ترجمه :آن که آدم بزرگی اسـت سـردسـتهی شـکار ،و آن که درجهی پایینی دارد ،مشـاول کار عبث اسـت ،آن که
روشـنفکر و زرن

اسـت ،مشـاول شـاهنامه خواندن اسـت ،کسـی که فقیر اسـت ،مشـاول کاشـتن گندم و جو است .اینان

همه گیج و من اند و مطیع آدمهای بیارزش و هرزه هستند( .اشاره به استعمار)
لەکاااااان عەنااااااقااااااا فااااااڕووجە حاااااااجاااااای لەکلەک
وەکوو قەسااااااااسااااااااااااابە ،دوشاااااا ا ن نێرگەلی شااااااااەک
لە ژێاااااری حااااایااااازی حااااایااااازان باااااوویااااانە دۆشااااااااەک
ئەگەر تااۆفااااان باا لەشااااااااااکاارتااااان بە پااووشااااااااەک
لەسااااااااەر ئااێااوە وەهااااا شااااااااااێاار گاایاارە وەک سااااااااە
تەماااااااعاااااای گەورهیاااااای بااااا چەک نەکەن نەک
لە دیااااواناااای کەری بااا نااااوقااااتاا ا یاااای «شااااااااەک»

مااریشااااااااااکاای ئااێااوە ساااااااااا ا یاایااااادی شااااااااەهااێاانە
شااااااااااااواناااای مااااێااااگەلاااای کااااوردان لە شااااااااەڕدا
لەبەر حاااااایاااااازە بااااا خااااااۆیاااااای و ناااااااتەبااااااایاااااای
هەتااااا وەک «ئاااااگری بن کااااا»ن لەگەڕ یەک
لە گاااوێااای گااااا ناااوسااااااااااتاااوون باااۆیاااێاااکە ڕێاااوی
سااااااااەالحااای ئاااێاااوە ئاااێساااااااااااتاااااکە سااااااااااایا ا حە
کاااراوە ئااایاااناااتا ایاااجاا اابااای وشاااااااااااکە ساااااااااااۆفا ای

(همان)79-78 ،
ترجمه :مرب شـما صـیاد شـاهین اسـت ،نزد عنقا مانند لکلک اسـت .شـبان گله کردها مانند قصـاب و در پوسـت شـبان
ولی االم برای ملت خود اســت .او خائن اســت و تبانی میکند و راه را برای بدکارهها هموار میکند .همانند آتش زیر
خاکسـتر اسـت ،همین که فهمید اوضـا طوفانی شـده اسـت و خوب نیسـت موضـع دیگر میگیرد ،نان به نرخ روز خور
اسـت .در گوش گاو خوابیده و نفهم اسـت؛ مانند روباه حقهباز و ترسـو اسـت ،ولی در مقابل شـما مانند شـیرگیر شـده ،و
ادعای شـجاعت میکند؛ مانند سـ

اسـت .به صـال

شـماسـت که سـال داشـته باشـید و ادعای بزرگی بدون داشـتن سـال

نکنید .صـوفی آلوده دامن انتخاب شـده ،نقطهی شـک را برداریم سـ

میشـود .در ابیات بسـیاری با ذکر صـفات منفی هیأت

حاکمه و بزرگان دولت ،از حکومت مشروعیتزدایی میکند:
ئەم سااااااااەگاااااناا ا ی کە لەالی ئااێا ە وەزیاار و وکەالن
ئەمە کەرمێزە دەڵێن وارسی شەرعی نەبەوین

بێنە الی تۆ -بە خودا -نااایک ا یە گاااوان و شااااااااوان
هەموو عەبادی سااااااااەنەمن ،بااساااااااای مەکە گەورهکا یاان

(همان)92 ،
ترجمه :این سـ ها که نزد ما وزیر و وکیل و حاکم شـر هسـتند ،پیش تو باشـند حتی شـبانی و گاوچرانی را به
آنها آنها نمیدهی .این آدمهای بیلیاقت وارث شــر نبویاند ،میگویی همه بندهی بت هســتند و از خدا بیخبرند،
این بزرگشان که بیلیاقت است.
هەر ئەدیبێک بووە ساا خوا لە دەمی ناوە بڵ :

دەوڵەتی داوە بە کەر ،نیع ەتی داوە بە سااااااااەگااان
(همان)92 ،

ترجمهه :همـهی روشـــنفکران زمـانـه خود فروشانـد (قلم فروشانـد) و قـدرت را بـه این خران دادهانـد ،دولـت و
حکومت را به احمقها و س ها داده است.

 26مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
حااااک ی رێگری مەع وورهیا ا  ،قاااازیی دزی ڕۆژ

وزەرا و وکەالی گورگە ،رەعییەت گەلاااا یاااا
(همان)146 ،

ترجمـه :حاکمـان از آبادی جلوگیری میکننـد ،قاضـــی هم در روز روشـــن دزدی میکنـد .وزیر و وکیـل همـاننـد
گرگ و رعیت هم ممل گله گوسفند شدهاند.
زانی و شاااااااااااریاار و لۆتی دەگرن ،والی دەڵ :
هێندە بێگانە لە ئیسااااا ا من و ئەحبابی فەرەن

بەری دەن پاااارهیی خۆی دایە ،چ عا ا یبێکی ها ا یە
موتتەقی دێوە لە الیان ،موتەشاااااەڕڕیه شاااااەوهیە
(همان)146 ،

ترجمه :زناکار ،عرقخور ،لوتی و مسـت را میگیرند ،والی دسـتور میدهد آنها را آزاد کنید .رشـوه را داده چه
اشـکالی دارد؛ از اسـالم بیگانهاند ،عاشـق فرن اند که خداترس پیش آنها همانند دیو اسـت و پیرو شـر هم ممل جن
است.
زوڵ یااان عااامە لە سااااااااەر عااام ە ،ڕەعییەت فەوتااا

تۆ مەکە مەنعی عەوامی ا  ،کە خەتااای گااای بن ا ی ا
(همان)147 ،

ترجمه :المشـان همهگیر اسـت و این رشـوهخوران رعیت را از بین بردند ،تو کارفرما را مورد بازخواسـت قرار
نده از ریشه خراب است.
 -2-2-٣ارزشگذاری اخالقی با قیاس
یکی دیگر از روشهای بیان ارزشهای اخالقی ،مقایسـه با گفتمان مشـرو یا غیرمشـرو اسـت .در این فرآیند ،پاسـ به
پرسش «چرا» این است که «چون شبیه فعالیتهای گفتمانی دیگری است که مشروعیت دارند» یا «چون شبیه فعالیتهایی
نیسـت که با ضـدارزشها همراه هسـتند» .مقایسـه ،گاه آشـکار اسـت گاه پنهان؛ مانند قیاس کردن مدرسـه با خانه یا مقایسـهی
دانشـگاه با پادگان» (لیوون .)99 :2007 ،بهار در این زمینه ،ابتدا وضـعیت بحرانی کشـورش را با امور خطرنا و بحرانی
مقایسـه میکند تا از آن مشـروعیتزدایی کرده باشـد .در سـال  1290شـمسـی که دولت روس تزاری به ایران اولتیماتوم داد
و انقالب شـرو شـد ،بهار قصـیدهی «ایران مال شـماسـت» را میسـراید و در این شـعر «همهی نیروی طبیعی ،دانش اکتسابی
و شـناختش را از توده مردم به کار میگیرد ،تا ملت را به جنبش درآورد و در این راه از دو اهرم نیرومند مدد میگیرد که
دسـتمایهی شعرهای بعدی او و بسیاری از شاعران دیگر شده است :غیرت اسالمی و جنبش ملی» (ساانلو 1374 ،ص)21
و وضعیت کشور در اسارت استعمار را با گیرافتادن در دهان اژدها قیاس میکند:

مـرکـز مـلــک کـیــان در دهـن اژدهــاســــت

غیرت اســـالم کو؟ جنبش ملی کجـاســـت
(بهار)208 :1387 ،

دومین حیطهی ارزش گذاری اخالقی با قیاس ،مربو به شـاه و حاکم اسـت که خود به دو نو ممبت و منفی تقسـیم
میشود؛ در شکل ممبت ،شاه را مانند چوپان میداند و در توصیه و اندرز به عدالتورزی وی میسراید:
شــــاهــا خــدای بـر گـل ـهی خـلـق ،مـر تـو را

چوپـان صـــفـت نمود نگهبـان و پـاســـبـان
(همان)323 ،
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در شـعر دیگری ،برای حفاات از کشـور ،داد و دهش را بهتر از سـاخت حصـاری از آهن و پوالد میداند و ملک را
مانند خانهای میداند که بر ستون عدالت استوار است:
خــانــه نــاــایــد اگــر نــبــاشــــد بــنــیــاد

مـلــک یـکـی خــانــهایســــت بـنـیــادش عــدل

(همان)48 ،
در شـکل منفی ،بهار ،شـاه االم را به «ماده گاوی که زین و برگی از زر کانی دارد»« ،خفاشـی که از دیدن خورشـید-
عدالت  -در رنج است» ،و به «چنگیز» تشبیه و قیاس میکند:
مـاده گـاوی زین و برگ از زر کـانی داشـــتن

شـــاه تن پرور بـه تخـت انـدر بـدان مـانـد درســـت

(همان)251 ،
شـــاه ایران گر عـدالـت را نخواهـد بـا

زانــکــه طــیــنــت پــا

نیســـت

دیـده خفـاش از خورشـــیـد در رنج و عنـاســــت

نــیســـــت

کــــار ایــــران بــــا خــــداســــــت
(همان)125-124 ،

عاقبتو سلطان االم را با عاقبت ضحا و داستان کاوهی آهنگر قیاس میکند:
گوش هاا بر داساااتاان کااوهی آهنگر اساااات

هرباه سااالقاان قاادر آیاد خل ازو قاادرترناد

(همان)551 ،
حاجی قادر از طریق قیاس هیأت حاکمه با حیوانات موذی و خطرنا  ،به مشروعیتزدایی از آنها میپردازد:
دەساااااا ا وپاای بێسااااااااەروپاای زاڵ ە دهیکەن بە وەزیر

مار و ماسااااااین دەبنە ئەژدەری سااااااەحرا و نەهەن

(حاجی قادر)69 :1٣90 ،
ترجمه :مار به اژدها و ماهی به نهن

تبدیل شـدهاند ،آدمهای بیدسـت و پا و بیارزش به انسـانهای بزرگی تبدیل

شدهاند و اکنون وزیر شدهاند و در حال الم هستند.
کەوتوونە داوی خۆیان ،ساااااااەرگەشاااااااتە ماون و ح یران

ڕۆمی وەکوو بەنی موون کەس پشاااااتیان پ نەبەسااااات

(همان)96 ،
ترجمه :رومیها مانند بند مو ناز اند هر لحظه امکان پاره شـدن آنها وجود دارد .پشـت بسـتن به آنها سـب

پشـیمانی

است .خودشان هم پریشان حالاند و هیچ کاری از دست آنها برنمیآید( .قابل اعتماد نیستند)
میساااااا ی شااااااەراری کاغەزە سااااااووتاوە عومرمان

ڕۆمااای کە دەفاااه باااوو گااارێااای دڕ دەفاااه دەباااێاااتەوە

(همان)129 ،
ترجمه :همانند آتش که کاغذ را میسوزاند ،آنها هم عمرمان را تباه کردند .روم که دفع شد و رفت ،آیا گره دل
ما هم دفع میشــود .در ابیاتی نیز با اشــاره به وضــع مردم مظلوم خود و قیاس آنها با خرگوش از نظر غفلت ،و با
جاد از نظر عزلت ،از حکومت وقت مشروعیتزدایی میکند:
وەلااێااکاایاان فااااائاایاااادهی چاای هەرو و مەرجاان
«لە گوێی گا نوساااااااتوون» هەر چەندە شاااااااێرن

لە دەعااااااوادا لەگەڕ یەکااااااتاااااار بەمەرجاااااان
وەکوو کەروێشااااااااکی چاااااو ڕاماااااو و کوێرن
(همان)228 ،

 28مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
ترجمه :چه فایدهای دارد کردها با هم سـازگاری ندارند و همیشـه در حال تفرقهاند و در حال جن

و سـتیزه با

هم هستند(.عدم اعتماد) در بیخبری به سر میبرند و از اوضا و احوال خود ناآگاهاند و مانند خرگوش چشمانشان
باز است؛ اما نمیبینند.
هەر کاااااوردن ئەگەرچااااای پااااااکااااای مەردن
هەر مااااااااانەوە باااااااا نەوا و مەزڵااااااااووم

پاااااامااااااڵااااای زەماااااانە ،مااااایساااااااااااا ااااای گەردن
وەک باااااوومااااای خەرابەزار ،مەشااااااااااااا اااااووم
(همان)201 ،

ترجمه :همهی کردها مَرد و مردانگی دارند؛ امّا دسـتخوش روزگار بد شـدهاند .بینوا و مظلوم و تنها چون جاد
در ویرانهها هسـتند .حاجیقادر حتی ویرانهی وطن را ارزشـمندتر از کاخ و سـد اسـکندر میداند و بدان مشـروعیت
میدهد:
ساااااااەد قوبب یی خەوەرنەق و ساااااااەددی ساااااااکەندەری

نااااگااااتە باا یتە کااااولی «ناااالی» و مەتاااانەتی
(همان)164 ،

ترجمه :صــد کاخ و ســد اســکندر (دیوار چین) به خانهی ویرانه (وطن) که جای حرمت و اصــالت اســت،
نمیرسد.
 -٣-٣موجهسازی (عقالنیکردن)
مشـروعیتدهی عقالنی ،اشـاره به سـاختهای هدفمندانه ،بهرهگیری از کنشهای اجتماعی نهادینه شـده ،و دانشـی دارد که
بر اسـاس اعتبار و ارزش اجتماعی سـاخته شـدهاند .در فرآیند ارزشگذاری اخالقی ،عقالنیت در پسزمینه قرار دارد و در
فرآیند عقالنی کردن نیز اخالق به نحوی ضــمنی و پوشــیده حضــور دارد .به عبارت دیگر ،عقالنی کردن بدون ارجا به
ارزشهای اخالقی کارکرد مشـروعیتبخشـی ندارد .عقالنیسـازی به دو صـورت رخ میدهد :یا با بهرهگیری از بخشـی از
کردار اجتماعی که عقالنیسازی ابزاری نامیده میشود و با ارجا به اهداف ،کاربردها و تأثیرات یک عمل محقق میشود
و یا با ارجا دادن به حقایق زندگی که عقالنیســـازی نظری نامیده میشـــود که به نظم طبیعی امور ارجا میدهد و از
دیگر راهکارهای طبیعیسـازی صـریحتر اسـت .عقالنیسـازی به لحا دسـتوری یا آشـکارا در بند هدف بعد از عباراتی
چون (به منظور ،با هدف) و یا ضمنی بعد از (به وسیلهی ،اگرچه و  ) ...میآید (لیوون.)101-100 :2007 ،

-1-٣-٣موجهسازی ابزاری(عقالنیکردن ابزاری)
یک گفتمان با توضـیح اهداف یک عمل یا ابزاری که برای آن به کارگرفته میشـود یا تأثیراتی که به دنبال دارد به آن
مشروعیت میدهد .به همین سب  ،موجهسازی ابزاری (ابزارگرایی) در سه نو بازشناسی میشود:
الف -هدفمداری (هدف محوری) :در این فرآیند ،هدفی که دارای ارزش باشـد و مردم آگاهانه یا ناآگاهانه آن
را قبول داشـــته باشـــند ،مورد توجه قرار میگیرد .در عقالنی کردن یک گفتمان با توجیه اهداف آن ،نخســـت باید
عاملیت فرد به عنوان فاعل هدفمند بیان شــود ،ســاس هدفداری عمل تبیین شــود .بهار با خرده گرفتن بر حاکم و
هیأت حاکمه و مردم عامی ،با ذکر اهداف آنان ،از حکومت مشروعیتزدایی میکند:
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یـــاران روش دگـــر گـــرفـــتـــنـــد

وز مــا دل و دیــده بــرگــرفــتــنــد

از مســــلــک مــا شــــدنــد دلــگــیــر

از مــا دل و دیــده بــرگــرفــتــنــد

در ســـــایـــه طـــبـــع اعـــتـــدالـــی

پــیــرایــه مــخــتــــــصــــر گــرفــتــنــد

هــر زشـــــتــی را نــکــو گــزیــدنــد

هــر نــفــعــی را ضــــرر گــرفــتــنــد

وز خــارجــیــان ز ســـــاده لــوحــی

شــــکــر گــرفــتــنــد

زهــر از عــو

(بهار)162 :1387 ،
حاجیقادر نیز با فرستادن جوانان به اروپا با هدف فراگیری علم ،مخالف است:
بۆ فەننی حەرب و سەنعەت بۆ زەب و ڕەبتی می ەت

دهیاناێارنە ئاورووپااااا گەورە و باەاووکای خاۆیااااان
(حاجی قادر)99 :1٣90 ،

ترجمه :برای یادگیری و فنون جنگی ملّت خود اعم از کوچک و بزرگ را به اروپا میفرستیم میفرستند.
ب -ابزار محوری (وسیله محوری) :در این فرآیند ،هدف به حالت «درون عمل» و عمل در حالت ابزاری برای
هدف شـکل میگیرد .به عبارت دیگر ،عمل با روشـی که انجام میپذیرد ،مشـروعیت مییابد و عامل ،اهمیت چندانی
ندارد .تعبیرهایی مانند« :به وسیله»« ،از طریق»« ،با استفاده از» و مانند آن در اینجا بهکار میروند.
حاجیقادر با انتقاد از روحانیون و مشـای عصـر ،دعای صـرف قشـر مذهبی را برای رفع مشـکالت ناکافی میداند
و راه چاره را کس

علم میداند:

وەک «خێوە» و «بوخااااارا» ،بەاڵ ناااااڕوا بە هی ەت

ڕەفعی بکەن مەشاااااااااایب ،دەفعی بکەن مەالتاان
(همان)97 ،

ترجمه :ممل خیوه و بخارا بال از بین نمیرود ،بلکه با همت شـی و مشـای از زمین به آسـمانها میرود و یا به
واسطهی بزرگ دینی شما از بین میرود.
گااوڵشااااااااەناای پااڕ ماایااوهیاای باااااغاای مەعاااااد،
کا گاوتای :مایسااااااااواکە تایارم یااااا عەسااااااااااااا

وا لە ژێااری سااااااااااااایاااا یاای تاایااغاای جاای ا اااااد
نااااێاااازەمە گااااورزی گااااراناااا مااااونااااتەشااااااااااااا
(همان)205 ،

ترجمه :تنها عبادت کردن صرف راه چارهی ما نیست ،بلکه جن
او اعترا

و جهاد عامل رهایی از دست استعمار است.

صرف را برای پیروزی ناکافی میداند.

ناااااکااارێ بەم هااااای و هاااوویە دەفاااعااای ڕووس

هەر وەکاوو شااااااا اێا ای باوخااااارا و ئەناااادەلاووس
(همان)203 ،

ترجمه :با این همه سروصدا روس از اینجا بیرون نمیرود؛ مانند شی بخارا و اندلس.
 تـأثیرمحوری :بر نتـایج اعمـال تـأکیـد دارد و عقالنی کردن یـک عمـل بـا توجیـه تـأثیرات آن عمـل محققمیشود(.لیوون)101-100 :2007 ،
بهار نتیجهی الم شاه را برباد رفتن ملک میداند:

 3٠مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
انـدرســـت و ملکش بر بـاد

وانـکـو بــاد جـفــا و جـور بــه ســـر داشــــت

ســـرش بـه خـا

اـــلـــم اـــالـــم ،جـــور صـــــیـــاد

آشــــــیــــانــــم

(بهار)38 :1387 ،
داده

بــــاد

بــــر

(همان)564 ،
در قصـیدهی «جاد جن » که در سـتایش صـلح و برابری سـروده شـد ،آیندهی مردمی را که به راهنمایی شـاهی که
خصلت غراب دارد ،حرکت کنند نابسامان و رو به خرابه میداند:
بــود یــقــیــن کــه زی خــراب ره بــرد

کســــی کــه شــــد غــراب رهــنــمــای او
(همان)602 ،

حاجیقادر نیز به مردمش گوشزد میکند که اگر تنها به دعاها متوسل شوند ،شکست خواهند خورد:
مااااایساااااااااا ا ااااای ئاااااێاااااوە پااااااڵااااایاااااان دا بە دوعاااااا
پشاااااااااتاایااااان دا هاایا ا ەت و شااااااااااا یااب و خەتاای

ئااااااخاااااری کاااااافااااار باااا ڕیشاااااااااااایاااااانااااادا ڕیاااااا
تااااا فەرانساااااااااااز پاااااکاااای کااااردە ماااایااا ااا ەتاااای
(حاجی قادر)203 :1٣90 ،

ترجمه :همانند شـما پشـت به دعا بسـتند ،آخر سـر کافرها آنها را نابود کردند؛ به همت و برکت شـی ها پشـت بسـتند
تا سرانجام ،فرانسه آنها را نابود کرد.

 -2-٣-٣موجهسازی نظری (عقالنی کردن نظری)
مشـروعیتبخشـی بر این اصـل اسـتوار اسـت که آیا عمل بر پایهی نوعی حقیقت قرار دارد یا خیر؛ بنابراین ،در عقالنی
کردن نظری ،مشـروعیتبخشـی بر این که آیا عمل به لحا اخالقی متقاعدکننده اسـت یا هدفمند و مؤثر ،بنا نشـده،
بلکه مهم ،درســـتی ســـرشـــت آن مال اســـت؛ بنابراین ،عقالنی کردن نظری به طبیعیســـازی نزدیکتر اســـت.
مشــروعیتبخشــی نظری به ســه شــکل اســت« -1 :تعریف» :در آن یک فعالیت بر حس ـ

فعالیت اخالقی دیگری

تعریف میشـود؛ یعنی گفتمان ،یک عمل را براسـاس عمل دیگر تعریف کند؛ چنانکه بگوییم «مدرسـه رفتن»« ،بزرگ
شـدن» اسـت .بهار حکومت را مانند درختی میداند که با ریشـهی عدالت پابرجاسـت و وایفهی شـاهان را خدمت
کردن به مردم معرفی میکند:
ملـک درختیســـت ناز و ریشـــهی او عـدل

ریشــــه قـوی دار کـز درخــت چـنـی بـر
(بهار)51 :1387 ،

آســــایش شـــبـان چـه بود؟ خـدمـت رمـه

کز بهر خــدمــت رمــه آمــد همی شـــبــان
(همان)323 ،

آزادی از نظر حاجیقادر ،کس

ملک و مال و سااه و استقالل است:

کوا ئەو دەم ی کە کوردان ئازاد و سااااااەربەخۆ بوون

ساااااااوڵتانی موڵک و می ەت ،سااااااااحیبی ج یش و عیرفان
(حاجی قادر)96 :1٣90 ،

ترجمه :وقت آن رسیده است که کردها آزاد و مستقل و صاح

ملک و مال و سااه خود باشند.
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همچنین تسـخیر و تصـرف دنیا از نظر حاجیقادر نه با قدرت و شـمشـیر ،بلکه با به دسـت آوردن دلها میسـر
میشود:
دونیا بگرە ب مەدەدی خەنجەر و شاااااااەمشااااااایر

بەم موهری سااااااااولا ی ااانی زەماان هەر وەکوو خورشااااااایااد

(همان)68 ،
ترجمه :دنیا را نه به کمک خنجر و شمشیر ،بلکه به وسیله خورشید وجودت ،تصاح

کن.

« -2توضیح یا تبیین» :یک یا چند عامل در کنش ،درگیر هستند ،پاس به سوال «چرا» این است که «چون انجام
این کارها به این روش با ماهیت این کنشــگران تناس ـ

دارد»(لیوون .)103 :2007 ،حاجیقادر در ابیات بســیاری با

تبیین اعمال قشر مذهبی از آنها مشروعیتزدایی کرده است:
ساااۆفی بە ساااەر و ڕیش و ،بە خەرقەی ساااەری دۆشااای

چەناااد چێڵەگە و بزنەگە و مێگەلی دۆشاااااااای
(همان)159 ،

ترجمه :صـوفی با آن سـر و ریش و خرقهای که بر روی دوش دارد ،چندین گاو و بز و گله را دوشـید( .صـوفی
انســان حقه بازی اســت و آنها را فری

میدهد) .حاجیقادر در ابیات بســیاری با تبیین روش زندگی فعلی کردها و

انتقاد از آن ،راه و رسم زندگی واقعی (مبارزه برای کس
کااااامی ک

و هەتیوی شاااااااایرین ب  ،ڕایاااادەکێشاااااااان

استقالل) را تبیین کرده است:
هاااوار دەبەنە بەر کیپ پەشاااااااا ە ،دەخیا و ئااامااان
(همان)94 ،

ترجمه :کدام دختر یتیم و زیباست برای خودشان میبرند ،فریادتان به کجا میرسد؟ فریاد کردن بیفایده است.
لەم بااا ینە ئیتی ااااق

پااا یااادا بکەن بە مەردی

فەرقی نەب

شااااااااوان و جووتیااار و میر و گاااوان
(همان)95 ،

ترجمه :در این میان مردانه با هم متحد شـویم ،هیچ فرقی ندارد چه شـبان چه کشـاورز و چه امیر چه گاوچران.
(دعوت به اتحاد)
ساااااااوێندیش ب ۆن بە دین و ئی ان و ساااااا تەاڵقە

بۆ حی زی دین و می ەت خۆتاان بکەن بە قورباان
(همان)95 ،

ترجمه :ســوگند به دین و ایمان و ناموستان که برای حفظ دین و ملت خودتان را قربانی فدا کنید و دســت از
مبارزه برندارید.
جۆشااااا اێااک باادەن وەکوو هەنا  ،تەگبیر بکەن بە ب دەنا

ئەساااااابابی شااااااەڕ پ یدا کەن تۆپ و ت ەن

و هاوان

(همان)96 ،
ترجمه :همت کنید و تدبیری بیندشـید بی سـرو صـدا اسـباب مبارزه را آماده کنید و خود را مجهز به سـال کنید
برای مبارزه با دشمن دست از تنبلی بردارید.

 32مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی در اشعار ملکالشعرا بهار و حاجی قادر کویی
 -3پیشبینی :یعنی گفتمان براســاس تجربه ،نتیجهی عمل را پیشبینی کند؛ برای ممال ،بگوید :اگر کود شــما
در روز او ول مدرسـه گریه میکند ،نگران نباشـید؛ زیاد طول نمیکشـد .پیشبینیها بر پایهی کارشـناسـی هسـتند (لیوون،
 .)103-105 :2007بهار میگوید اگر شـاه بخواهد الم کند ،به زودی مملکت ویران خواهد شـد و کشـوری که در آن
عدالت برقرار باشد ،به دو پیکر سرخواهد افراخت:
مـلــک تـبــه گـردد از تـطــاول ســــلـطــان

دهـکــده ویـران شــــود از جـور کــدیـور

ملکی کـاو راســـت عـدل و قـانون در دســـت

ســــر بـفـرازد هـمـی بــه بـر دو پـیـکـر
(بهار)49 :1387 ،

آینده و سرانجام مبارزاتش در راه کس

آزادی را این گونه پیشبینی میکند:

ای آزادی ،خـــجســــــتـــه آزادی!

از وصــــل تــو روی بــر نــگــردانــم

تــا آنــکــه مــرا بــه نــزد خــود خــوانــی

یــا آنــکــه تــرا بــه نــزد خــود خــوانــم
(همان)326 ،

در جای دیگر ،نتیجهی اتحاد شیعه و سنی را این گونه بیان میکند:
خوش بود تاا اتکااد آری و همادساااتاان شاااوی

تاا بادین تادبیر عاالی ماالاب گیهاان شاااوی
(همان)85 ،

حاجی قادر در ابیات بسیاری با وجود الم و ستم حاکمان ،عاقبت زندگی مردم سرزمینش را این گونه پیشبینی کردهاست:

مەسااااااااجیاد دەبێتە دێرە نااقووساااااااایاان موئەززین

مەتڕان دەبێتە قااااازی ،موفتی دەبێتە ڕەهبااااان
(همان)94 ،

ترجمه :مسـجد به کلیسـا تبدیل میشـود و صـدای ناقوس جای مؤذن و اذان را میگیرد ،متران و رهبان ،جای
قاضی و مفتی را میگیرد ،همه چیز عو

میشود و دچار بینظمی میشود.

وەڵاڵهی سااااااااوم ە بی  ،تەڵاڵهی ئەم بەاڵیە
تۆفانی ئاو نییە هی  ،دەرچ لە کێوی «جوودی»

هەر هێنااادی پ دەزانن ئیق ی ی کردە تۆفاااان
بەحری ت ەن و تۆپە ،ئینسااانە بەحری «عوم ان»
(همان)94 ،

ترجمه :سـوگند به خدای بزرگ! این را میدانم پس از مسـتعمره شـدن راه فراری برای ما نمیماند .مانند طوفان
نیســت که در کوه جودی نجات پیدا کنیم ،دریایی از تفن

و اســلحه اســت که دورتادور ما را گرفتهاند ،راه نجاتی

نداریم.
ئەگەر کااااارێااااک نەکەن لەم با ا ینەدا زوو

مەمالیک کاتەکی زانی لە دەسااااااا چوو
(همان)229 ،

ترجمه :اگر حرکتی نکنی وقت میگذرد و تا چشـم باز کنی کشـورت از دسـتت رفت اسـت و بیگانگان آن را
تسخیر میکنند .حاجیقادر معتقد است ،بیدرایتی مردم باعث خواهد شد انسانهای نااهل زمامدار امور آنها شوند:

پژوهشنامه ادبیات کردی
ماوریاااادی سااااااااااااادیا و شااااااا اێا ای کەرامەت
سااااااااەوادی ئەعاازەماای «قااوسااااااااااتەنااتەناایاایە»
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حەریساااااااای قااانیعە و عوشااااااااشااااااااااقی ب غەم
گەلااا بااا ناااااوی کاااردە سااااااااەدری ئەعااازەم
(همان)83 ،

معنی :مردم بی سـروپای قسـطنطنیه بسـیاری ازمردم نااهل را صـدر اعظم کردند .انسـانهای آن جامعه سـب

پیدایش

الم االمان میشـوند (اشـاره به حدیث مشـهور :کیفما تکونوا یولی علیکم :شـما هرگونه باشـید وزیری چون خودتان
حاکمتان میشود).
 -٤-٣اسطورهآفرینی (اسطورهپردازی)
نوعی از مشـروعیتبخشـی اسـت که از طریق داسـتانسـرایی و روایت به دسـت میآید و با پاداش به کنشهای مشـرو و یا
مجازات کنشهای غیر مشرو به پایان میرسد .مهم در اینجا مشروعیتی است که از طریق داستانسرایی تعریف میشود.
داســـتان ممکن اســـت یک قضـــیهی اخالقی ،اخطارآمیز و یا ســـمبولیک باشـــد .پیرو نظر ون لیوون و ودا ()1999
داستانسرایی یکی از مهمترین راهبردها در گفتمان نژادپرستی و در بافتهای غیر رسمی است.

مشـروعیتبخشـی گاه از طریق قصـهگویی محقق میشـود؛ برای ممال ،در قصـههای اخالقی ،قهرمان برای انجام
عمل اجتماعی که مشـروعیت دارد ،پاداش دریافت میکند یا این که داسـتان به نظم طبیعی و قانون اولیه بازمیگردد و یا
در قصـههای پندآموز گفته میشـود اگر از هنجارها پیروی نکنید ،چه اتفاقی برای شـما رخ خواهد داد ( لیوون:2007 ،
 .)107بهار در شـعری به نام «دختر گدا» که در انتقاد از اوضـا اجتماعی و فقر و نبود عدالت سـروده اسـت ،ضـمن
گفتگوی پدر و دختر از این موضو پرده برمیگیرد و با این روش از حکومت مشروعیتزدایی میکند:
گوینـد ســـیم و زر بـه گـدایـان خـدا نـداد

جــان پــدر بـگـوی بــدانـم چـرا نــداد!!...

نـزدیــک نــانـوا ســــرپــا بـودم و کســــی

یـک لقمـه نـان بـه دســـت بـه من نـاشـــتـا نـداد

مردی گرفـت لـم مرا و فشـــرد و رفـت

چـیـزی ولـی بــه دســــت مـن بـیـنـوا نــداد
(بهار)329 :1387 ،

همچنین در شـعر «زن قاضـی ری» (دیوان ،)864 :1387 ،با ذکر داسـتانی ،از حکومت مشـروعیتزدایی میکند.
در این داسـتان علت ناتراشـیدگی و فسـاد فرزند ،اوضـا بد و فاسـد جامعه و وزرا و حاکمان دانسـته شـده اسـت .بهار با
اشـاره به داسـتانها و اسـطورههای پهلوانی و شـاهان باسـتانی ایران ،اوضـا نابسـامان مملکت را برجسـته کرده ،از
حکومت مشروعیتزدایی میکند:
مــلــکــی کــز دیــربــاز عــهــد کــیــومــرث

بــود چــو بــاب ارم شــــکــفــتــه و خــرم

دیـده شـــکوه ســـیـامـک و فر هوشـــنـ

شـــوکــت طـهـمـورث و شـــهـنشـــهـی جـم

فــر فــریــدون و دادخــواهــی کــاوه

رای مــنــوچــهــر و کــیــنــهتــوزی نــیــرم...

مـلـکـی چـونـیـن کــه بــد عـروس زمــانــه

شــــد رخش اکنون بـه داب فتنـه موســـم
(همان )101 ،

حاجی قادر نیا با ذکر اساطیر ایرانی ،از حکومت مرشوعیتزدایی میکند:
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لج تجتاریاهای ججم و تجسااااکجناادور و کااهی
تجماان خااامجم هااهیج ،شااااایاار نااادیااارو
(حاجی قادر)251 :1390 ،

ووکاوو بایسااااتاوومج تااهی یاااری ناکاووپااهی
بج شاااااایااار و خاااامج دوومجت پاااایجدارو

ترجمه :ای یار خوشانهت ،این گونه از تاریخ (جمشاید) و (اساکندر) شانیدهام ،که شامشایر و قل سانو پایداری
دولت است ،قل دارم؛ اما شمشیرم پیدا نیست.
ە ماای رافاارێااناان باا دوروی تجسااااافجل
ە ژ دوبااایا انا ان دروفشاااااای هجماااداوه
(هامن)19٦ ،

پاااکاای دورباان لااه کاااری نااابج مجحجل
«حاااجای»یج شاااایاعاروکااانای وو «کاااوه»

ترجمه :همه کارها نابجا را رها کنی  ،روم را از کشااور بنون کنی و به در بفرسااتز  ،حاجي با شااعرهاي
هامنند کاوه آهنگر است و روز ميرسد که درف پنوز را برافراشته است.
تجوسااااجن بااادو خاااو ووی عااایاااناااایجت
تجعاایاایاان بااکج ە ساااااتجماای دیاارایجت
دورباایاان ،هجر تجت ا ی ەوحاای ا و ەوحااامن
تااا کااورد و تجماان لج دوساااااتاای دوونااان
(هامن)200 ،
ترجمه :با درايت رسااتامنهات و با اسااو ک

شاااهانهات کار کن ،من و کُرد از دساات اين پسااتها رهايي

يابز و از یوغ استعامر و اسارت آنها نجات پزدا کنز  ،تو رحامن و رحز و بهشنده و مهرباين.
حاجی قادر با ذکر نامداران و بارگان کُرد و هامنند سااخ

آنان به شاهشایتهای اسااطیری ،درصادد مرشاوعیتبهشای به

حکومت کردستان است:

کجسااااێ پایاااوو کج داناێ وو «حجماااغااا»
وهیااا خاود وو «تجمایاناااغااا» بج هایامامجت
ترجمه( :حهمهغا) يکي از

لج با تجبانااایای جایانساااای نااان و خاوانای
بااکااا باا قج ی ماایاالاالجت پاااساااجباااناای
(هامن)154 ،

ان کُرد اسات که در تاريخ بنان روایت شاده برا ملّت خود مايکتاد فراه کرد و

يا مث (امني آقا) با همت خود از ملت خود مکافظت کند.
دان و بجخشاااااایااانااایاااان لج بااااوو
بج شاااججاااعجت هجمااوو ووکااوو ە ساااااتجم
لج ووفااا سااااامااووتاایاا و تاایساااااامعاایاا
گاااوردی شاااااااناااامج پااااکااایاااان کاااوردو
لج شااااااجەا ز ر دوفاااااعج قجومااااااوو
«حااااجااای» دومااار لج دا و هااااوارو

خاااوونااای ماااهیااادانااایاااان لجکااان تااااوو
بج سااااجخااااووت هجماااوو ووکاااوو حااااتجم
عجهااد و پااهیااامناایااان باایااای قجناادیاا
کاااافااای تجم سااااااافج کاااافااای تجو وردو
ە مااایااایاااانااایاااان بااالا ا ن ججوان داوو
کااااوردی باااالاااانااااارو دوباااانج تاااااوارو
(هامن)212 ،

ترجمه :بهشاندگی آنها همیشاگی اسات ،مردن برای آنها مث آن خوردن و کار آساانی اسات .در وفاداری مانند
سامووی (پیغمر عری که در داد پروری و عدالت خواهی مناد اسات)و ح ات اساامعی هساتند ،عهد و پیامنشاان
مانند کوه قندی اساات؛ بون پهلوانان و قهرمانان شاااهنامه همه کُرد هسااتند؛ در جنگ بساایار اتفاه افتاده که به
رومیان رضبه بادند ،حاجی در غ این ملت نگونبهت که آوارهاند ،میمیرد.
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 -٤نتیجهگیری
«تئو ون لیوون» یکی از پژوهشــگران برجســتهی حوزهی تحلیل گفتمان انتقادی اســت که رویکرد جامعهشــناختی-
معنایی او ،دارای دو نظریهی اصـلی «کنشـگران اجتماعی» و «کنش-واکنشهای اجتماعی» اسـت .ون لیوون با متمایز
کردن چهار راهکار اصلی -1 :اعتباربخشی -2 .ارزشگذاری اخالقی-3 .عقالنی کردن-4 .اسطورهسازی ،چهارچوبی
برای تحلیل زبانی مشــروعیتبخشــی و مشــروعیتزدایی پیشــنهاد داده اســت .با توجه به فرضــیهی بســامد بیشــتر
راهکارهای مشروعیتزدایی در مقایسه با مشروعیتبخشی در اشعار بهار و حاجیقادر ،نتایج زیر به دست آمد:
در حیطهی اعتباربخشهی :بهار به دو نو از اعتباربخشــی روی میآورد-1 :ذکر ســخنان از پیامبر(ص) -2 ،ذکر
سـخنانی از شـاهان اسـاطیری و تاریخی ایران .الگوهای عمل در اشـعار بهار و حاجیقادر ،قرآن و آیات قرآنی ،شـاهان
باسـتانی و گذشـتهی ایران و کشـورهای متمدن هسـتند .به عالوه ،حاجیقادر با الگو قرار دادن برخی حاکمان کرد و
حکومتهای محلی کردها ،عالوه بر مشروعیتبخشی به آنان ،از حاکمیت زمان خود مشروعیتزدایی کرده است.
در حیطهی ارزشگذاری اخالقی :بهار و حاجیقادر با ذکر صــفات منفی کشــور ،هیأت حاکمه و مردمان ،از
حاکمیت مشـروعیتزدایی میکنند؛ البته حاجیقادر با ذکر صـفات منفی قشـر مذهبی (شـی  ،صـوفی و ،)...از این گروه
مشـروعیتزدایی کرده اسـت .بهار در بخش ارزشگذاری با قیاس ،ابتدا وضـعیت بحرانی کشورش را با امور خطرنا
و بحرانی مقایسـه میکند ،تا از آن مشـروعیتزدایی کرده باشـد ،سـاس به قیاس شـاه و حاکم در دو نو ممبت و منفی
میپردازد؛ در شــکل ممبت ،شــاه را با افراد ممبتی چون چوپان و در شــکل منفی با عناصــر منفی مانند خفاش ،قیاس
میکنـد .همچنین حـاجیقـادر بـا قیـاس قشـــر مـذهبی و هیـأت حـاکمـه بـا حیوانـات موذی و خطرنـا

از آنهـا

مشروعیتزدایی کرده است.
در حیطههی عقالنی کردن :بهـار بـا خرده گرفتن بر حـاکم و هیـأت حـاکمـه و مردم عـامی ،بـا ذکر اهـداف آنـان ،از
حکومت مشـروعیتزدایی میکند .حاجیقادر با فرسـتادن جوانان به اروپا به هدف فراگیری علم ،مخالف اسـت .بهار
نتیجهی الم شـاه را برباد رفتن ملک میداند و حاجیقادر هم به مردمش گوشـزد میکند که اگر تنها به دعای صـرف
متوسـل شـوند ،شـکسـت خواهند خورد .بهار حکومت را مانند درختی میداند که با ریشـهی عدالت پابرجاسـت و
حاجیقادر ،آزادی را کسـ

ملک ،مال ،سـااه و اسـتقالل میداند .حاجیقادر در ابیات بسـیاری با تبیین اعمال قشـر

مذهبی از آنها مشروعیتزدایی کرده است.
در حیطهی اسهطورهسهازی :بهار با ذکر داسـتانهایی ،به انتقاد از اوضا اجتماعی و مشروعیتزدایی از حکومت
وقت پرداخته اســت .بهار و حاجیقادر هر دو به اســطورههای پهلوانی و قهرمانی ایران اشــاره میکنند ،تا جدای از
ایجاد روحیهی مبارزه در مردم ،از حکومت مشـروعیتزدایی کرده باشـند .همچنین حاجیقادر با ذکر نامداران کرد و
همانند ساختن آنها به شخصیتهای اساطیری ،درصدد مشروعیتبخشی به حکومت کردستان بوده است.
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