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 کورتە   چکیده 
 های پنهان در یک متنتحلیل گفتمان انتقادی، آشکار ساختن افکار و ایدئولوژی

  . انتقادی »تئو ون لیوون« استپردازان تحلیل گفتمان  )گفتمان( است. یکی از نظریه
های اجتماعی« ون لیوون در پی واکنش  -»کنشگران اجتماعی« و »کنشی  هنظری

 ؛ زدایی برخی کنشگران، کردارها و اهداف آنان استبخشی یا مشروعیتمشروعیت
زدایی از آن، اساس بخشی به یک امر یا مشروعیتهای مشروعیتشیوه  ،بنابراین

مش اصلی  راهکار  چهار  است.  نظریه  مشروعیتبخشی  روعیتـاین  به  زدایی  و 
عقالنی   -3  .گذاری اخالقیارزش   -2  .اعتباربخشی  -1است از:    ندگفتمان عبارت

در این  .دارندیک از این چهار شیوه، اشکال متنوعی  سازی. هراسطوره -4 .کردن
های  قادر کویی از دیدگاه شیوه  الشعرا بهار و حاجیاشعار ملکبخشی از  پژوهش،  
مشروعیت  بخشیمشروعیت است.  زداییو  شده  بررسی  گفتمان  های  یافته  به 

قادر کویی زدایی در اشعار بهار و حاجیدهد بسامد مشروعیتپژوهش نشان می
قادر، قرآن و حاجی  عمل در اشعار بهاربخشی است. الگوهای بیشتر از مشروعیت

باستانی و گذشت قرآنی، شاهان  آیات  افتخارآمیز  هو  برخی  و  باستان  ایران  ی  نیز 
متمدن هستند. پیامبربهار و حاجی  کشورهای  ذکر سخنان  با  بزرگان    )ص(قادر  و 

اعتبار  باستانایران   الگو قراردادن قرآناز طریق  با  بزرگان دینی،  بخشی،  شاهان ، 
و  ایران   ازباستان  اعضای    انتقاد  و  وقت  هیأت  کشور  حکومت  از  حاکمه، 

های پهلوانی و قهرمانی به اسطورهشاعر  هر دو  همچنین اند.  زدایی کردهمشروعیت
مردم، از حکومت میان    مبارزه دری  هایجاد روحی  جدای ازتا    ،کنندایران اشاره می
 زدایی کرده باشند. مشروعیت

گوتار  شیکاریی »  ئاشکراکردنی    « ڕەخنەگرانەی  و  دەرخستن  لە  و    هزر بریتیە 
تیۆریسیەنەکانی   لە  یەکێک  دەق.  نێو  نادیاری  و  پیوار    شیکاریی ئایدۆلۆجیای 

»ئەکتەرە کۆمەاڵیەتیەکان«ی    تیۆری، »تیۆ ڤەن الیۆن«ە کە  گوتار  ڕەخنەگرانەی
ئەو بۆ شەرعییەت بەخشین یاخۆ شەرعییەت سڕینەوە لە هەندێ ئەکتەر، کردە و  
ئامانجەکانیان بەکار دێ. کەواتە، شێوازەکانی شەرعییەت بەخشین یاخۆ شەرعییەت  

ئەم   بنەمای  و  بناغە  بابەتە،  لەو  شەرعییەت    .تیۆرییەیە سڕینەوە  شێوازی  چوار 
  ئیعتبار بەخشی   -١وەی شەرعییەت لە ئاخاوتەیەک، بریتین لە:  بەخشین یان سڕینە 

یەک لەم    دیرۆک چێکردن. هەر  - 4بەهزری کردن    - ٣  دانانی بەهای ئاکاری   -٢
شیعرەکانی  تۆژینەوەیەدا،  لەم  و  هەیە  جۆربەجۆریان  شێوازی  ڕێگایە،    چوار 

ت  ڕوانگەی شێوازەکانی شەرعییە   مەلەکەشوعەرای بەهار و حاجی قادر کۆیی لە 
کەوتەکانی ئەم  ت تاوتوێ دەکرێن. دەس  گوتارەوەبەخشین یان شەرعییەت سڕینەوەی  

تۆژینەوەیە، ئاشکرای دەکەن کە ڕێژەی شەرعییەت سڕینەوە لە شیعرەکانی بەهار  
و حاجی قادردا پتر لە شەرعییەت بەخشینن. سەرمەشقەکانی بەهار و حاجی بریتین  

  پڕشکۆی ئێرانی کەونارا و هەندێ لە   لە: قورئان، پادشایانی کەونارا و ڕابردووی
فەرموودەکانی   لە  بەکەڵکوەرگرتن  حاجی  و  بەهار  شارستانییەت.  خاوەن  واڵتانی 
پێغەمبەر )د.خ( و گەورەکانی ئێرانی کەونارا و لەڕێی ئێعتباربەخشییەوە، بە چاوبڕین  
و   واڵت  لە  ڕەخنە  و  کەونارا  ئێرانی  پادشایانی  و  دین  گەورەکانی  و  قورئان  لە 

ڕێوەبەرەکانی، شەرعییەت لە دەسەاڵتەکەیان دەسڕنەوە. هەروەها هەردووکیان ئاماژە  بە 
دەدەنە دیرۆکە پاڵەوانییەکانی ئێرانی کەونارا تا هەم هەستی خەبات و بەرەنگاربوونەوە  

 دەسەاڵتداران بسێننەوە. لەنێو خەڵکدا بجووڵێنن و هەم شەرعییەت لە 

ون   زدایی؛؛ مشروعیت بخشیمشروعیت  ؛تحلیل گفتمان  : واژگان کلیدی 

 .قادر کوییحاجی؛ الشعرا بهارملک  ؛لیوون

سەرەکی:وشە   ڕەخنەگرانە  گەلی  بەخش  ؛شیکاریی   ؛نشەرعییەت 
 . حاجی قادر کۆیی  ؛رهامەلەکەشوعەرای بە  ؛ڤۆن الیۆن  ؛سڕینەوەشەرعییەت

 مقدمه  -1
 بیان ـشدهگوناگون در بررـسی و تحلیل متون ادبی و ارتبا  آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی  های  نظریهدر دوران معاـصر، 

ه   ای  ـک هرویکردـه ـــت د آوردهای  برجسـ دـی د ادبی ـپ ای مدر نـق د. یکی از رویکردـه ل متنؤاـن ای  ثر در تحلـی ادبی، رویکرد  ـه

ناختی جامعه گران    -ـش ت. »تئو ون لیوون«، یکی از پژوهـش ت ی هحوز  ی ناممعنایی ون لیوون اـس تحلیل گفتمان انتقادی اـس

های اجتماعی« واکنش-اصــلی: »کنشــگران اجتماعی« و »کنشی همعنایی او، دارای دو نظری-شــناختی که رویکرد جامعه
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برخی کنشـگران، کردارها و اهداف  به های خاص، مهم اسـت که چگونه گفتمانامر اسـت. ون لیوون در پی واکاوی این 

بخـشی« یکی از »مـشروعیت  معنایی  یمؤلفهموـضو    ،بنابراین  ؛کند زدایی می یا از آنها مـشروعیت  ،بخـشد مـشروعیت می آنان 

 شود.ترین مباحث در کانون رویکرد ون لیوون محسوب می اساسی 

ون    هقادر کویی براســاس نظریالشــعرا بهار و حاجیاشــعار ملکپژوهش، بررســی و تحلیل   اینهدف از انجام  

عار بهار و حاجیبخـشی و مـشروعیتـشگردهای مـشروعیت  خواهداـست و میلیوون  ان دهد. زدایی در اـش قادر را نـش

ر،  یفیروش پژوهش حاـض عرا بهار و حاجیدیوان ملکو تحلیلی    -توـص   اـست.   تحقیق  آماریی  هقادر کویی جامعالـش

   دی است.و اسنا  ایبه صورت کتابخانه هادادهاطالعات و آوری روش جمع

 تحقیق  یهپیشین -1-1

ــتفاده از الگوی ونزیادی   هایپژوهش در   ی آنهاهمهاما   ؛گرفته اســتصــورت  ادبی  متون  تحلیلی  هلیوون در زمینبا اس
تند  کنـشگران اجتماعی ی هنظری یهحوز ( به تـصویرـسازی کارگزاران اجتماعی 1394) . جالل رحیمیان و ـسمیه جوکارهـس

های  لفهؤ( م1397)  اند. صـادقی و همکارانشـناسـی انتقادی پرداختهسـیاسـی ملک الشـعرا بهار از منظر گفتماندر اشـعار  
ـشناـسی انتقادی ون لیوون  فردوـسی را براـساس الگوی گفتمانی  هـشناختی داـستان بهرام گور و ـشنگل هند در ـشاهنامجامعه

ــی کرده ــا اکبری و همکاران اند. حمید بررس ــی کنش( به ب1398)  رض ــتان آبررس گیری از بید با بهرهگران اجتماعی داس
ناختی الگوی جامعه گران اجتماعی به تحلیل 1388اند. صـاحبی )معنایی ون لیوون پرداخته  -ـش تفاده از الگوی کنـش ( با اـس

  یه ( با در نظر گرفتن همین الگو، به تحلیل و مقایســ 1391پرســت )باب نخســت گلســتان ســعدی پرداخته اســت و حق
تبهمن اهنامه پرداخته اـس ی نظری ،بنابراین ؛نامه و ـش روعیتی  هتاکنون تحقیقی که به بررـس ی مـش روعیت  بخـش  زدایی و مـش

 وجود ندارد. باشد، پرداخته ای، آن هم به صورت مقایسهویژه اشعار بهار و حاجی قادر کویی در متون ادبی، به

 مبانی نظری تحقیق -2

 گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادیگفتمان، تحلیل   -2-1

:  1370)  شـناساند. حققرار داده discourseی  شـناسـان ایرانی اصـطالحات گوناگونی را معادل واژهمحققان و زبان

»ـسخن«  ی  ه( از کلم17:  1371ی »کالم« و لطفی پورـساعدی )( از واژه273:  1374ـشمیـسا )  ،( از اـصطال  »مقال«154

ــتفاده کرده ۀ  عنوان »نظری  باهای خود داریوش آشــوری در یکی از مقالهتوســ    »گفتمان« اولین بار  اند. اصــطال اس

ترین معادل برای این ـسد مناـس رکه به نظر می، اـست  ـشده به کار برده  (1368)  ر در ایران«زدگی و بحران تفکّغرب

 شود.و امروزه در بیشتر متون از این اصطال  استفاده می  باشد واژه

  بیشــتر، هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و بیان شــده اســتگفتمان در مورد    تعددی کهتعاریف مجدای از 

زاده، گفتمان را »عبارت از زبان، به هنگام کاربرد،  گل آقا  .هســتند  پردازان گفتمان به مبهم بودن این اصــطال  واقفنظریه

معینی معتقد اسـت: »گفتمان قالبی اسـت که در آن معرفت به   .داند ( می 26:  1385زاده، گل  به منظور برقراری ارتبا « )آقا

هیم بود، ااهر می ی که می اجتماعی و چیزی هعنوان یک پدید  ود« )معینی،  توان در آن ـس معتقد   ون دایک  .(100:  1380ـش

  دن نظیر: چه کـسی، چگونه، چه موقعی و چرا به کاربرد زبان روی آور  هایی مؤلفه باکوـشند تا گران گفتمان می اـست تحلیل

 بعد اساسی استگیرد گفتمان دارای سه به مفهوم گفتمان اضافه کنند و نتیجه می و آنها را 
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ناخت(.   برقراری ارتبا  میان باورها  -کاربرد زبان. ب  -الف   های اجتماعی. ون دایک تعامل در موقعیت -)ـش

ه بعد می داند یفی یکاارچه از این ـس از مجمو  تعاریف    .(17:  1389) ون دایک،   تحلیل گفتمان را فراهم کردن توـص

ای  به معنای زبان مکالمه و زبان گفتاری، در مقابل زبان نوشتاری؛ عده  آید که »یک عده گفتمان راگفتمان چنین برمی

اختار فراجمله اره به ـس اختار جمله که   )در  ایای یا رواب  بین جملهآن را برای اـش تر مقابل ـس تور بیـش مورد توجه دـس

زبانی، در جریان کاربرد آن در را به مفهوم رفتار   ای نیز آنعده  باألخرهـشناـسی اـست( و ـسنتی و مکات  مختلف زبان

   .(11:  1371)لطفی پورساعدی،    برند«مقاالت و دادوستدهای اجتماعی به کار می

بزرگ ی  ه معنی »یک قطع   به یکی   برند، اما مرتب  به کار می   ؛ در دو معنی متفاوت را امروزه گفتمان شــناســان،  زبان 

ــازمان  ــاره دارد.   در کاربرد«بندی اجتماعی محتواها  زبانی« و دیگری به معنی »س ی  هوجه مشــخصــ  نخســت، معنی  اش

ی رویکرد زبان  نتی انگلیـس ت و از ـس ناختی اـس ت و معنی آ - ـش ته اـس خـص  دوم، مریکایی برخاـس رویکردهایی  ی  ه وجه مـش

   . ( 256:  1385)مکاریک،    است  با سنت فرانسوی پیوند خورده   و   نگرند است که از منظر اجتماعی به آن می 

ناختیرویکرد زبان تر پنی کو   ای از تحلیلبه گفتمان، از نظر عده  ـش ت. الـس یار محدود و ناکارآمد اـس گران بـس

ــورت  یه»تحلـیل گفتـمان با تمرکز بر رابـط  گوید:می آندر نـقد   ـــیار مـحدود  بین صـ های زبانی و بافت با مفهومی بسـ

تر اجتماعی، فرهنگی  گفتاری( در قیاس با نیروهای وسیعای یا قواعد  زمینه)محی  بالفصل، منظور گوینده، دانش پس

آید  اســت و به نظر می نظرانه مبدل شــدهدهند، به برداشــتی تن ثیر قرار میأت   مان را تحتو ایدئولوژیک که زندگی

ی   و کاربرد زبان را عاری از شـرا ،خودمختار تصـور کردهبه تمامی  ای از تحلیل گفتمان که سـوژه را توقف بر گونه

   .(128:  1378به نقل ازپنی کو ،    ؛31:  1384)سلطانی،    «کندپندارد، کفایت نمیایدئولوژیک می

جدیدی از تحلیل  ی هشــناســی وجود داشــت، شــیوهایی که در تحلیل گفتمان رایج در زبانبرای رفع کاســتی

د که زبانزبانی  هگفتمان با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی وارد عرـص ی ـش ناـس ناـسـش یاری از جمله فرکالف،  ـش ان بـس

ـــتابز، ـفاولر، ون داـیک، ون لیوون و بلوم ـبه تحقیق و نظرـیه افزودن  پردازی در این زمیـنه پرداختـند.  ـحا  وکرس، اسـ

ــاخـتارهای گفتـمان   ی »انتـقادی« به تحلـیل گفتـمان به معـنای یافتن الگوی فکری واژه  مدار زبان اســـت که به منظور  و سـ

بین گفتمان ی  ه روند. به ـسخن دیگر، تحلیل گفتمان انتقادی، به کـشف رابط ق زبان به کار می تـصویرـسازی جهان از طری 

ده  دـی ار  از آن می و ـپ اعی ـخ ای اجتـم ان ـه ان، زـب ادی گفتـم ل انتـق اس  پردازد. »در تحلـی ـــن ــد  می شـ ه کوشـ ا ـب ارگیری  ـب ـک

ازوکارهای مناـس ، بین پیام نهفته در متن که بر پایه  ت، با نحوه ی دیدگاه ـس ازمان یافته اـس ی ـس ی بیان، اجتماعی خاـص

   . ( 1:  1380)یارمحمدی،  گیری پیام نهفته را فراهم آورد«ارتبا  برقرار نماید و توجیه الزم در باب شکل 

تهزبان این ه عامل انتقادی، قدرت و ایدئولوژی به تحلیل گفتمان توانـس افه کردن ـس ان با اـض ناـس ی کاربرد  اند مطالعهـش

ــیع اجتماعی و فرهنگی گســترش دهند. هدف آنان کشــف حقایق و نابرابرین را به بافتزبا های جنســی،  های وس

ت که در نتیج لطه به وجود می  ،آنی  هقومی، طبقاتی، مذهبی و غیره اـس عی    آنهاآیند. در نهایت  عوامل قدرت و ـس ـس

ــاخهتحلیل گفتمان انتقادی،  بنابراین،    ؛ها افزایش دهـندآگاهی عموم را برای کـمک به رفع نابرابریکنـند  می ای بین شـ

ته ترهرـش یع ای و چند بعدی اـست و گـس ائل اجتماعی ارتبا  میـصورت  ،. این نگرشداردای وـس دهد  گرایی را به مـس

ائل اجتماعی و قوانین مرتب  با آن میو زبان ئول نـسبت به مـس ناـسی را عنـصری مـس کار  ،  کاوی انتقادیگفتمان  داندـش
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یر رواب  پیچید ناخت اجتماعی، قدرت، جامعه و فرهن  را بر عهده داردی  هتفـس تار، گفتار، ـش )ون دایک،  ؛ بین نوـش

ابراین184:  1389 بـن هآن  در    ،(  ه هـم ـک دارد آن اســــت  ت  اهمـی ه  اوتی وجود دارد، ولی آنـچ ای متـف ی  رویکردـه

ــیف زـبانی محر فراتر رـفت  پردازانشنظرـیه ــت ـیاـفت و ـنابرابریـتا    ،معتـقدـند ـباـید »از توصـ ـهای  بتوان ـبه تبیین دسـ

گران  تحلیل  ،برای نیل به این مقصـــود  .(12:  1378اجتماعی را کشـــف کرد و شـــرای  آن را تاییر داد« )پنی کو ،  

ــاـفه کردن مـفاهیمی چون: »رواب  ـقدرت« و »اـیدئولوژی« ـبه تحلـیل گفتـمان، ـباـفت ـکاربرد زـبان را ـبه   انتـقادی ـبا اضـ

 تری مرتب  ساختند.ـ فرهنگی وسیعبسترهای اجتماعی  

 معنایی ون لیوون  -شناختیگفتمان جامعه -2-2

ت. او گفتمان ون لیوون مفهوم گفتمان را به »بافت  عه داده اـس های زیر ها را دارای ویژگی آفرینی مجدد کردار اجتماعی« توـس

ــتند، دارای تاری  می  ــتند، محدود هس ــتند، قابلیت    داند: متعدد هس های  توان آنها را به روش ترویج اجتماعی دارند و می هس

چارچوب ارائه شـده او، چارچوبی مفصـل و مملو از جزئیات اسـت. وی    . ( 96- 94:  2005)ون لیوون،    مختلفی بازشـناخت 

رت  به عبا   . های اجتماعی نمایش کنش ی ه ی نمود کارگزاران اجتماعی و ـشیو کند: نحوه گفتمان را از دو منظر کلی بررـسی می 

های واکنش  - »کنشـــگران اجتماعی« و »کنش   اصـــلی ی ه معنایی ون لیوون، دارای دو نظری - شـــناختی رویکرد جامعه  ، دیگر 

بخشی  »کنشگران اجتماعی« به موضوعات »حذف«، »ااهار«، »تعیین نقش«، »تشخص ی ه اجتماعی« است. ون لیوون، در نظری 

نمایی  نمایی«، »مجهول نمایی و گـسـسته ـسازی«، »پیوـسته زی و گروهی ـسا نگری«، »فردی نگری و خاص زدایی«، »عام و تـشخص 

ی ه پردازد و در نظری می عاملی«   نمایی چند »مشـخص   بخشـی« و دهی و هویت بندی«، »نقش دهی و طبقه و تمایزگذاری«، »نام 

ســازی و  ســازی«، »فاعل وصــفی ســازی و  ای«، »ذهنی های مادی و نشــانه »کنش   واکنش اجتماعی«، به موضــوعات:  - »کنش 

 . ( 2008پردازد )ون لیوون: سازی چند عاملی« می »مشخص   سازی« و سازی و عینی زدایی«، »انتزاعی فاعلیت 

ممکن های اجتماعی آنان نیز  ااهار یا حذف ـشوند و کنش  ممکن اـستپیرو این دو نظریه، کنـشگران اجتماعی   

توان تعمیم داد ها را میآمده از این کنشدست پویا و فعال یا منفعل و در حاشیه بازنمایی شوند. گاه مفاهیم به   است

های انتزاعی به تصویر درآورد. با تعیین چارچوبی ای از مراجع خاص در نظر گرفت یا در قال  نماد و پدیدهو نشانه

های آنها، ون لیوون در پی واکاوی این ها و واکنشماعی، کنشمفهومی برای بررســی انوا  بازنمایی کنشــگران اجت

از آنها  بخشــد و یا  های خاص، برخی کنشــگران، کردارها و اهداف را مشــروعیت میمهم اســت که چگونه گفتمان

 کند.میزدایی  مشروعیت

 ون لیوون  1بخشیمدار مشروعیتالگوی گفتمان -٣-2

که »مـشروعیت را یک مفهوم یا فر  فراگیر    اندکردهجانـسون و همکارانش بیان را  ترین تعریف از مـشروعیت  جامع

ها، اعتقادات و تعاریف، مطلوب، صحیح و شایسته  داند که اعمال شخصی را در نظام اجتماعی از هنجارها، ارزشمی

ــاختار واقعیت    .(57:  2006نشــان دهد«)جانســون و همکاران،  همچنین مشــروعیت به عنوان یک ایراد در فرایند س

  .(57 )همان:  که بر این مبنا به معنای چیزی است که به حقیقت تبدیل شده است  اجتماعی نگریسته شده

 
1. legitimization 1 . 
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ترین مباحث در کانون رویکرد ون لیوون محسـوب  بخشـی« یکی از اسـاسـی »مشـروعیت  معنایی   یمؤلفهموضـو   

شود،  آن اعمال می ی ه هایی دربار تبدیل اعمال اجتماعی به گفتمان سب  تنها    است بازتولید مفهوم، نه شود. وی معتقد می 

چرایی، »چرا باید این کار را انجام  های  بخشــد. مشــروعیت به پرســش بلکه مشــروعیت خاصــی به این اعمال نیز می 

  شبخ، مـشروعیتبه طور کلی  گوید زبان دهد. او می ین طریق انجام دهیم؟« پاـس  می ا دهیم؟« و »چرا باید این کار را به  

ت؛ به این معنی که مشـروعیت اولیه، بعد از عینی  کل می اـس ان ـش ازی زبانی تجارب انـس بخشـی در  یابد. مشـروعیت ـس

بخـشی در  دهد. مـشروعیت های وقو  کردارهای اجتماعی را توـضیح می آفرینی مجدد، دالیل چرایی و روش فرایند بافت 

ــود متون ـبه دالـیل متـفاوتی ـااهر می  ـهای  ن چون آـثار مربو  ـبه کودـکان و نوجواـنان در الـیه برای نموـنه برخی متو   ، شـ

طحی به ااهر عاری از ایدئولوژی به نظر می  تراتژی ـس ند، ولی در واقع با اـس تند که فرایند  رـس های قدرت در ارتبا  هـس

ارهای  کنند. اگرچه برخی کرد ســازی زندگی کود  از والدین و نهاد خانواده تا نهادهای اجتماعی را کنترل می اجتماعی 

وند هایی طبیعی و بدیهی نمایان می مدار به صـورت نمونه گفتمان  روعیتنمونه   ؛ ـش ازی  هایی که به ااهر نیازی به مـش ـس

در   ، ( 221- 193:  1993و ضـروری اسـت دقیق بررسـی شـوند )ون لیوون،    ، ندارند، در عمل مبنایی ایدئولوژیک داشـته 

ی متون را آفرینی مجدد کردارهای اجتماعی، از ســـویی همهبافت، ون لیوون با در نظرگرفتن گفتمان به عنوان  نتیجه

نت، قانون،  داند، از ـسوی دیگر به انوا  متعدد مـشروعیتبازنمود کردارهای اجتماعی می بخـشی کردارها بر اـساس ـس

های  گیری کردارها نظارت دارند. به طور حتم نظامی شکلکند که بر نحوهالگوهای نقش و نهادهای خاص اشاره می

ــروعـیت ــی، به ویژه در جوامعی با ایدئولوژیمشـ ــر به فرد چون جامـعبخشـ ایران، اهدافی  ی  ههای خاص و منحصـ

 زیربنایی دارند.

- 4 .عقالنی کردن -3  .گذاری اخالقیارزش  -2.  اعتباربخشـی -1ون لیوون با متمایز کردن چهار راهکار اصـلی:  

ــطورها ــازیس ــتندروش در  راهکارها  این از  هر یک که –  .س چهارچوبی برای تحلیل    -های خردتر قابل تعریف هس

 جدای ازطور جداگانه یا ترکیبی عمل کنند،  توانند بهبخشــی پیشــنهاد داده اســت. این فرآیندها میزبانی مشــروعیت

ای فوق میان  زدایی کنند. فرآیندهو از امری مـشروعیت ،بخـشی به گفتمان، ممکن اـست وجه انتقادی داـشتهمـشروعیت

 .(92:  2007)لیوون،   گیرندترین نقا  متن را دربر میبرجستهبیشتر های توصیفی و تجویزی پنهان هستند و عبارت

 بحث و بررسی -٣

 قادر کوییالشعرا بهار و حاجیدر اشعار ملک  زداییو مشروعیت  بخشیمشروعیت

سـازی در جهت  گذاری اخالقی، عقالنی کردن و اسـطورهارزشدر این بخش، با توضـیح راهکارهای اعتباربخشـی،  

روعیت روعیتمـش ی و مـش عار ملکبخـش عرا بهار و حاجیزدایی به گفتمان، اـش اس این موارد تحلیل و الـش قادر بر اـس

فر  که هر دو شاعر مورد بحث ما، در یک بافت تاریخی و اجتماعی کم و بیش مشابه  شوند. با این پیشمقایسه می

موـضو  این بحث واقع    اند، بر همین اـساسگرایانه و انتقادی نـسبت به حکومت داـشتههای ملیر گرفته، و دیدگاهقرا

اند.شده
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 )اقتداربخشی(  اعتباربخشی -1-٣

ــی به این معنا ــت که متن با تأیید گرفتن از افراد  اعتباربخش ــر  اس ــروعیت    ،دارای اعتبار  و عناص به گفتمان خود مش

های مخالف  ها در طول تاری  برای مـشروعیت بخـشیدن به خود و ـسل  مـشروعیت از گفتمانی گفتمانهد. همهدمی

های  اند. پرـسشاند به پیروزی بیـشتری دـست یافتهاند و هرگاه در این ـستیز از ابزارهای گفتمانی بهره بردهمبارزه کرده

یت گفتمان قرار دارد، این اســت که »چرا باید این کار را انجام داد؟« و »چرا باید از این مقّدری که در برابر مشــروع

چنین گفتم« یا »چون فالن و دهد: »چون من اینگونه پاـس  میاالت فوق اینؤـشیوه اـستفاده کرد؟« اقتداربخـشی به ـس

ــاـح  ـقدرت  فالن چنین و چـنان گفـته ــده، اعم از واـلدین، معلم، دکتر و ـیا    نـهادیـنهاـند.« این »من« هـمان مفرد صـ شـ

ت ی اـس ـص ان تخـص ناـس روعیت ،به عبارت دیگر  .کارـش وم، قانون و مـش نت، آداب و رـس ی با ارجا  به اقتدار، ـس بخـش

اعتباربخشـی به انوا  متعدد اقتداربخشـی   ،( بنابراین94:  2007)لیوون،  ؛شـودهای نهادی حاصـل میصـاحبان قدرت

ی )از جمله اق خـص ی)قوانین، حقوق، مقررات،  ـش خـص ی غیرـش انه و یا الگوی نقش(، اقتداربخـش ناـس ی کارـش تداربخـش

ی تأیید )برای ممال، ما باید این کار را انجام دهیم، چون افراد دیگر  نت، و اقتداربخـش ی ـس ت و ...(، اقتداربخـش یاـس ـس

 شود.دهند( تقسیم مینیز این را انجام می

 اعتبار شخصی   -1-1-٣

تناد به قدرت فرد معتبر ایجاد میمـشروعیتگاه  ـشود و گوینده برای متقاعد کردن مخاط  نـسبت  بخـشی از طریق اـس

خصو موثق می خن خود، آن را مطابق نظر یک ـش تی ـس خص هم اعتبار خود را از نهادهای    ؛خواندبه درـس البته آن ـش

قتدار اشــخاص چون والدین و معلمان به دلیل ورد که در آن قرار گرفته اســت. این نو ، به اآاجتماعی به دســت می

که معمواًل با  وجه امری یا اجباری بیان  بخشــد و با توجه به اینهایشــان در نهادهای خاص مشــروعیت مینقش

بهار در دیوانش به دو نو  از اعتبار شـخصـی    .(94:  2007شـود )لیوون،شـود، به صـورت فرایند کالمی ااهر میمی

خنانی از پیامبر  آورد: در نو روی می ت با ذکر ـس یه می)ص(  نخـس فت مورد نظر توـص تن ـص اه وقت را به داـش   ؛ کند، ـش

 مانند:

ــری کســ دولــت  گــاه  ــه  ب ــر  ــمــب ــی پ  زاد 
 

ر  ـب ـم ـی ـپ قضــــیــه  ن  ازـی رد  ـک ی  ـم ـه ر  ـخ  ـف
 

عــادل خســــرو  عـهــد  ــه  ب زادم  ـب  گـفــت 
 

ــ  ت ـف ـگ ن  کــاـی ر  ـگ ـن ر   هـب ـب در  دارد  چــه  ود   ـخ
 

(  49:  1387)بهار،   

ــیدهمچنین   ــاه را به عدالت دعوت میی  هدر قص ــتفاده از حدیث »الملک یبقی مع  »عدل مظفر« ش کند و با اس

 کند:الکفر و ال یبقی مع الظلم« ممدو  خود را به عدالت دعوت می

ــد ــدل و داد گرایـ ــوی عـ ــا سـ ــاه کجـ  شـ

ــم ــع الظلـ ــدوم مـ ــک ال یـ ــد الملـ  گویـ

ــازار ــد و میـ ــار بنـ ــه کـ ــر بـ ــول پیمبـ  قـ
 

ــت داور  ــدو عنایـــ ــد بـــ ــاز گرایـــ  بـــ

 آنکـــه خـــدایش بســـی ســـتوده ز هـــر در

ــ ــعیف و پشـ ــور ضـ ــاطر مـ ــری هخـ  الغـ
 

( 52 همان،)  



 14٠1  19  تابستانو بهار   ، 13  پیاپی،  1  ش. ،  8  س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 : کندمیمخاط  را در مقام مد  نصیحت  /   در نو  دوم با ذکر سخنانی از شاهان اساطیری و تاریخی ایران، شاه

 نامــه درجاماســ  گفتــه اســت بــه جاماســ 

ــد ــتانند و بگذرن ــد و س ــز را خورن ــر چی  ه

 بیـــرون شـــود یکـــیاز بهـــر دفـــع آنـــان 
 

 جوجیـــان ز شـــرق درآینـــد ناگهـــانأی 

 همچون ملـ  کـه بگـذرد از بـاب و بوسـتان

ــان ــران در آخرالزمــ ــو از ایــ ــد تــ  ماننــ
 

( 323همان،)  

 ای از اعتباربخشی شخصی یافت نشد.قادر نمونهدر اشعار حاجی

 اعتبار تخصصی   -1-2-٣

تگفتمان برای مشـروعیت بخشـیدن به خود  مخاط  را به دانش و تخصـص ارجا  دهد؛ مانند منسـوب    ممکن اـس

تواند ـصریح یا ـضمنی باـشد، چنان که بـسیاری از کردن ـسخن به یک دانـشمند یا پزـشک ـسرـشناس. اـستناد به دانش می

گاهی، اعتبار خود را از طریق نقل گزارهگفتمان بهار   .(95:  2007)لیوون،  کنندمند کـس  میای از یک دانـشهای دانـش

ــاه زمان ــخنی از »حکیم« خطاب به ش ــتم را به باد ی  هدر یک مورد با ذکر س خود، مردم عامه را به نهال و الم و س

 دهد:او تذکر میبه این چنین و  ،صرصر تشبیه کرده

ــ ــن گ  ــیم ای ــت حک ــدگف ــال خداین  ره نه
 

 اســتم اســتمگران چــو بــادی صرصــر و 
 

( 15، همان)  

 الگوهای عمل    بخشی از طریقاعتبار -٣-1-٣

آیند. در فرآیند اعتباربخشی از طریق الگوهای  ای بیرون میهای همسان یا از شهرتو رسانههای الگو از دل گروهگروه

اولین   .(95:  2007)لیون،  هســتند  های معتبر  رســانهی  هبرســاختاغل   کنند که  هایی پیروی میعمل، مردم از نمونه

ــت ــعار بهار، قرآن و آیات قرآنی اس بود،حاکمتفرقهمردموحکومتمیانکهروزگاریدراو  .الگوی عمل در اش

تمی اهاگرپنداـش لقرآنبهو مردمـش ورتاتحادوخیزدبرمیمیانازتفرقهجویند،توـس روزگاردرپذیرد. اومیـص

 بیت:باکهبلند  ممنوییکدرجوانی

ــا  ــادشــــه ــاز خــرد چشــــم پ  کــن ب
 

ــر  ــک ــام،ف ــج ــازدرســـــران ــنآغ  ک
 

(  139، همان)  

ودمیآغاز اه،محمدعلیبهخطابوـش رودهـش دهـس من،ـش یحتـض وتاری ازرفتنگ  عبرتبهدعوتشواونـص

 خواند:می  فرادوستیمردمبهراشاهوالگوپذیری از قرآن به اتحاد بارامردمپیشین،اعصارمستبدان

  



2٠ و حاجی قادر کویی  الشعرا بهاردر اشعار ملک زداییمشروعیتبخشی و مشروعیت 
 

 هسااات  كه  شاااو  جويا  ز صااااحنهانه  را  قرآن  راز 

 بس  و  خواناد  تااز   الفاا   هامن  قرآن  از  كاه  آن 
 

 خاريب ماهاامن شاااناهااهيب مازاابااان ماراد از 

 خاريب قارآن راز از باود كاااو قارآن بااه ها 
 

( 691 همان،)  

 ی»یکی از خصــوصــیات شــعر دورهایران اســت.   شــاهان باســتانیعملکرد  الگوی مهم دیگر در اشــعار بهار، 

وضعیت نابسامان کشور و زبونی دولت ایران در مقابل بیگانگان به صورت نوعی    یمـشروطیت این اـست که مـشاهده

ترهای دیرین تاری  ایران که واکنش روانی و روی آوردن به دوره تانی بیـش ر باـس الم درآمد در   ؛عـص یعنی پیش از اـس

ـشعر بلند  در   .ش1294بهار در ـسال   بارهدر این   .(25،ص1380گر ـشد« )خارابی، ی مـشروطه جلوهآثار ـشاعران دوره

ــاه قدرتمند و عظیم و ( تاری  ایران را مرور می244-240ص دیوان، )  »لو  عبرت« کند. بهار برای ملت خود یک ش

ــمنان رها کنددانا می ــورش را از چن  دش ــاهان معروف در تاری   در این آرزو، نام  ،خواهد که بتواند کش های پادش

 دهنده باید خصوصیت این پادشاهان را داشته باشد:کند که شاه نجاتآورد و اشاره میایران را به نظم می

وانکاه قفا   هاا برداشاااات کورش معظ  کو، 

باود  داریاوش زحاما   ناهایااو  کاا  کاو،   اعاظا  
 

 دان ا ن کل ا ور، وز خاایااین آش ااز دف 

 تفته، ماهی زمین بریان ماه آسامن 

 (241، همان)                         
 

گونه به ســرنوشــت بد االمان  )ضــحا (، مخاط  خود را این  در جای دیگری با ذکر الگویی از شــاهان االم

 دهد:هشدار می

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

 

باااد  بااه  اساااتنااداد خواهااد شاااااد  از  ملااب  آری   آری 

 (٦٤)هامن،                                                                 

  اند عدالت و قانون توانـسته  قرار دادن  اـست که با محور  پیـشرفتهـسومین الگو در اـشعار بهار، کـشورهای متمدن و 

یابد و انگیز میرقّتایران را »آیینه عبرت« در مقایسه با کشورهای دیگر، حال و روز ی  ه. بهار در قصیدپیشرفت کنند

ــاره به اقدامات اصــال  اصــالحات در ی همیالدی که با آغاز دورقرن نوزدهم ی اول  هامیرکبیر در نیمی  هطلبان»با اش

 کند:  قرار دادن کشورهای ژاپن و آلمان از دولت حاکم انتقاد می  الگو ( با27، ص  1380)خارابی،  «زمان استژاپن هم

آساااایااا  اناادر  باودیا   هامساااافار  ژاپان  و   مااا 

بااا  گرفاات جهااان  اناادر  اخرتاع  و  عل    کااار 
 

 او ساااوی مقشاااد شاااد و در نیمه ره ماندی  ما 

گارفاات  جااا  قاناااعاات  کاناج  در  کااه  ایارانای   غایار 
 

( 90، همان)  

کومت وقت و دعوت مردمش به ح بخشـی بهآیات قرآنی برای مشـروعیتقادر نیز از الگوی احادیث و  حاجی

 اتحاد استفاده کرده است:

قااورئااااان  نەسااااااااسااااااااای  و  حەدیااس  بە   ئااااارێ 
گااا اااتاااوگاااۆیااااان  ئەسااااااااااا ە  نااایااایە،   حااااادیاااس 

 

ئااااایااااا اااااان   دەلااااایااااا ااااای  وەتەنە   حاااااوبااااابااااای 
خااااااۆیااااااان جەددی  دەوری  لە   مەورووسااااااااااە 

 

( 198:  1٣90قادر،   حاجی)
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نزساات بلکه هامن اصاا   حادث  ،زمان . اساات بر ایامن  وطن دلزيل  رصیح قرآن، عشاا   با توجه به حديث و نص   ترجمه:

های مکلی کُردها، عالوه بر  قادر با الگو قرار دادن برخی حاکامن کُرد و حکومتريا  شاده اسات. حاجیپدرمان پايهی  هريشا 

 کند:بهيش به آنان، مردم  را به قیام برای منارزه و اتکاد دعوت میمرشوعزت

بجگاااده والایای ساااجنجناادود،  ەوواناادکاوا   ز و یای 
 

با تااان   و  جاایار  مایاری  بااابااان،  حاااکاامنای   کاوا 
 

( 96: 1390قادر،    حاجی )  

بابان )ساالیامنیه( و امنان جايره و   یند  رواندوز، کجازادهها(، بگ)ارد ن  والزان سااننددو  کجاساات حاکامن  ترجمه:

  ؟)ترکیه( بوتان 

کاااوردسااااااتاااان  مااایااارانااای  و   حااااکااا  

بااوون  شااااجریااعجت  حااافاایااای  یج   بج   یج  
 

بااااااباااااان   هجتاااااا  بااااا تاااااانجوو  لج   هجر 

باوون ساااااه مایالالجت  و شاااالاهای  قجوم   یایاادی 
 

(212-213، هامن )  

حافظان رشيعت و بارگ قوم و شااازخ ملت خود حاک  و امنان کُردساااتان از بوتان )ترکزه( تا بابان )عراه( همه   ترجمه:

، بلغارساااتان، يوگساااالو ، يونان، دولت عثامنی) قرار دادن کشاااورهای مساااتق  و آزاد قادر مانند بهار با الگو بودند. حاجی

 :کندزدایی میسیربیا، سودان و ارمنستان( عالوه بر انتقاد از وضعیت موجود، از حکومت نیا مرشوعیت قرتاغ،  ارمنستان،

 بنواەو ساااجعی و غیروت تلساااتاا لج دوومجتی ە م 
 

 خ یان خجزێنجدارن، خ یان تجبیو و سومتان  
 

(99، هامن )  

 دیگران  حامیت مجها اسااات و نیاازی به متامیبا ساااعی و تالش خود ا ن به .  نگااه کن)عثامنی( م  و : به دولت ر ترجماه 

 پرورش داده است.کفا است، ه  حسابدار و ه  پاشب و ه  شاه را خودو ندارد، 

 هجر دوێنێ تجهلی »سوودان« هجستانج پێ ووکوو شلر 

قجر  و  تجرمجن  هجم  یا نااان،  و  و سااایارن   تاااغوباولاغااار 
 

 تلسااتلکج موسااتجقیللن مجحسااوودی کوللی تجدیان  

بااابااان  قجددی  بج  نااابان  تجعااداد  بج  پالاناجایااان   هجر 
 

(99، هامن )  

ه  مورد حساادت دیگر ادیان قرار   اکنون فتند و یاو اساتقالل   شاجاعانه قیام کردندهمین دیروز بود اه  ساودان    :ترجمه 

آنها  ؛رسادها منیو یونان و ارمنساتان و بلغارساتان به ارزش و بارگی حکومت بابان   قرتاغ و   رصبساتان ند. هر پنج کشاور  اهگرفت

  اند.نرسیده ولی هنوز کُردها به استقالل رسیدند،به استقالل 

 کجشاااای یجکاااارتن هجم حجققیااااانج تجرمجن، غیااااروت 
 

 شااایران   ج وو  تلمج نین لجگجڵ یج  دوعوا بکجن ب  
 

(99، هامن )  

 و باه  اتکاد نداشته باشند. با شمشیر با همدیگر بجنگندهستند، مث  ما نیستند  غیورها زیر  و ارمنی ترجمه:

اساتفاده از دعای جوشان، از این  برردها و اشااره به تکیه رص  کُ  )ص( قادر با الگو قرار دادن پیامراکرمدر جایی، حاجی

 کند:زدایی میاقدام مرشوعیت

 پاااااااەانجوو و تجووککااااااول لجم عج و پااااااارو ناکااااااا 

  -ەوساااوولی تجکاااروم یجعنااای  -بااا بی بج شااایری تااالمج  

 یااادان یکانج »حیااارز«ی مه »ججوشااان« پاااه   ی تیااارو دوعاااای  

  ؟ یاااادان ی نجزاناااای ە ژ  کج دوبااااووو مه ه یاااا تجدعی   چ هاااای 

(97، هامن )  

پرساتی بردارید و خود را به برا خودش این دعا را نهواند؟ دسات از کهنه  ،دانساتدعای جوشان را می  )ص(: پیامرترجمه 

 کنید. مجها سالح و ادوات جنگی



22 و حاجی قادر کویی  الشعرا بهاردر اشعار ملک زداییمشروعیتبخشی و مشروعیت 
 

 اعتبار غیرشخصی   -٤-1-٣

آید. گفتمان با بیان ها برمیها یا عادتمـشیها، خ اعتبار غیرـشخـصی از قوانین، عرف، آداب و رـسوم، ـسیاـست

ـــنت این را می ،گویمـهایی از قبـیل »من این را میگزاره کنـند« و من را ـتأیـید می یگوـید« ـیا »قوانین این گفـتهچون سـ

روعیت می اه وقت و دعوت او به عدالت   .(96:  2007دهد )لیون، مانند آن به خود مـش گوید،  ورزی می بهار خطاب به ـش

 ای، به کت  گذشته مراجعه کن: عدل انوشیروان نشنیده ی  ه اگر دربار 

 عــــدل انوشــــیروان اگــــر نشــــنودی
 

ــ  رورو  ــیکسـ  ره ببین به نامه و دفترــــ

 ( 50:  1387)بهار، 

 اعتبار عرفی -٥-1-٣

ه انجام میگاه در پاـس  به پرـسش »چرا« می ه گوییم »چون این چیزی اـست که ما همیـش دهیم«، یا »چون همیـش

ــی الگوهای  طور انجام دادهاین ــت. این فرآیند با اعتباربخش ایم« مقبولیت یافتن گفتمان از این روش، اعتبار عرفی اس

 .(95:  2007دهد)لیوون، پوشانی دارد؛ زیرا به سنت و عرف و قانون ارجا  میشخصی همغیرعملی و اعتباربخشی  

زیرا آنچه به کشــور، ارزش و اعتبار  ؛ شــاه نباید از ســنت کشــورداری دیرین ســرپیچی کند  بهار معتقد اســت

 بخشد، پیروی از »سنت دیرین« است:می

ولااای ز سااانت دیااارین متاااان ر  زیااارا 
 

 

 دیریناه احتشااااام دهادباه ملاب، سااانات   
 

 ( 445، همان)

 دهی اخالقی ارزش -2-٣

به   ؛های ارزـشی )مانند خوب یا بد( و از طریق »جایگزینی« قابل ـشناـسایی اـستبخـشی با ارجا  به ـسیـستممـشروعیت

اب آن به یکی از گفتماندیگر، عبارتی   ییک فعالیت یا کنش با ارجا  و انتـس روعیت   -های ارزـش اخالقی جامعه مـش

ی دانش فرهنگی مـشتر  در یک جامعه قابل ـشناـسایی اـست.  دهی اخالقی، بر پایهـشود. به همین دلیل ارزشداده می

های ـشخـصی، غیرـشخـصی، عرفی و مانند  کننده هـستند و بیـشتر از اعتباربخـشی های اخالقی تعیین ارزش   ، در این فرآیند 

ده آن بر توجیه و دلیل بنا  فت ـش ی موارد، ـص ان می هایی مانند خوب یا بد ارزش اند. در بعـض دهند که های اخالقی را نـش

گذاری اخالقی با گفتمان مشـخصـی از اما در بیشـتر موارد، ارزش   ؛ شـناسـی و لذت شـناور هسـتند بین اخالق، زیبایی 

ــتند. این ارزش های اخالقی پیوند می ارزش  ــراحت ندارند و محل چالش هس ــالم، خورد که ص ها به مفاهیمی مانند س

ــاره دارند که به یک توده یخی پنهان در آب می  ــب  از نظامی که عادی، طبیعی، مفید و مانند آن اش مانند و به همین س

هایی عمومی  ها، گفتمان اخالقی را به انگیزش ای آنها را تفسـیر کند، جدا هسـتند. این ارزش بتواند با سـطح هوشـیارانه 

ــناخت این نو  ارزش ؛  کنند تبدیل می  ــناختی وجود ندارد. در مقام یک های اخالقی، ابزارهای زبان در نتیجه برای ش ش

ل  ان فق  می تحلـی ــخیص داد. در  گر گفتـم ــتر  فرهنگی تشـ ا حس مشـ ا را از طریق دانش عمومی فرهـن  ـی توان آنـه

دهد.  های گفتمان تاریخی می شــناســانه جای خود را به پژوهش گذاری اخالقی، تحلیل گفتمان زبان بازشــناســی ارزش 

 . ( 98:  2007های مورد تأکید را نشان دهند )لیوون،  توانند زمینه نگاران اجتماعی و فرهنگی می تاری  
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 گذاری اخالقی با صفات  ارزش -2-1-٣

یاری از ارزش تندبـس نادی هـس ی و اـس یـص یا  توجه میهم به ویژگی ،ها تخـص های  هم درونمایه  ،کنندهای اعمال و اـش

ــطالحاتی ارائه می ــی که با جنـبهها داللت میارزشی  هدهـند که به حوزاخالقی را از طریق اصـ ـــتایشـ های  کنـند؛ سـ

آن، صـفاتی مانند سـبز یا طالیی یا خن ک )خوشـایند( اسـت. این صـفات  ی  هکاربردی و عملی آمیخته اسـت و نمون

کوشــند در برابر بحث و جدل از آن حفاات کنند )لیوون،  و میدهند  های اخالقی را غیرمســتقیم نشــان میارزش

عر  .(98:  2007 کالت و »تهران قبل از کودتا«    بهار در ـش ائلمـش ورش را بیان می مـس ی و اجتماعی کـش یاـس کند و با ـس

 کند:زدایی میذکر صفات منفی که در کشور و مردم شایع شده است، از حاکمیت مشروعیت

ــه  ــهر ک ــن ش ــت در ای ــاهی اس ــد   ش ــز زر نشناس  ج

 دربــــــاری، ننگــــــین و گــــــدا و متملــــــق

ـی علــم و خــل و جلــف ـ مشــ  روطه پرســتانش ـب

ــی  ــ  و دف و ن ــز چن ــه ج ــد ب ــه ندانن ــی ک  خلق

 اعیــــانی، بــــدفطرت و دزد و دغــــل و غــــی

ــانش، بیآزادی ــون وخواهــ  رگ و پــــی خــ

 ( 270، همان)

عر انی  کند و مینکوهش میخود را  ی  ه»کار ایران با خداـست« رفتار حاکمان زمان  همچنین در ـش گوید تمام کـس

 که باید به داد مردم برسند همه مست و غافل هستند:
ت  ت و میر مـس حنه مـس ت و ـش ی  مـس ت و ـش اه مـس  ـش
اســــت  بـا ا  ه و غوـغ ان فتـن ـــت ان مسـ ـــت  هر دم از دسـ

دســــت ز  ــه  ــت رف ــت  ــک ــل ــم  م
ــت  خـــداســـ بـــا  ایـــران   کـــار 

 (  125، همان)

بهار    یهای تهران و از جمله روزنامهروزنامه  ی( زمانی که همه259دیوان بهار:  )  »بث الشــکوای«ی  هدر قصــید

خواص  توقیف شـده بود به رسـم شـکایت، فضـای تن  سـیاسـی را تشـریح و از اوضـا  اجتماعی و عوام نادان و

کوه می هر  که   شــود و نیز اینآزادی را یادآور می نبودبهار در این قصــیده تمام مشــکالت از جمله   .کندناهمراه، شــو

 :، یادآور می شودکنندو افراد آگاه را آزار و اذیت می ،نادانی قدرتمند گشته
آزادی ــمـــنـــان  دشـــ نـــقـــمـــت   از 

ــ شــ مـلــک  عـمـیــد  امـروز  ــاهاو   هـنشــ
ــم  ــراســــان خ در  ــاه  گ و  ری  در  ــه   گ
م ــاـن افشــ ر  وـه ـگ ــان  زب ــت  اســ ــتــه   بسـ

 (  261، همان)

ــایان همین قـصیده از فریاد قانون ــــ آزادی   یدرـشت خفتان خود را در عرـصهکند و  گرایی خود یاد میدر پــ

که آزادانه، قلم بر کاغذ نتواند نهاد، ولی با این حال از داند  میبیند و اوضــا  را چنان ســخت و فشــرده  فرســوده می

 .(261:  1387)بهار،   داردآزادی دست برنمی

در تربیت پـسر ناموفق اـست  با ذکر داـستان زنی که  ،  (864:  1387»زن قاـضی ری« )دیوان بهار،    همچنین در ـشعر

ــور را در تربیت خود مؤثر می ــر نیز محی  اجتماعی و کش ــفات منفی برای جامعه، از حکومت  و پس داند، با ذکر ص

خبری مردم نیز از جمله صـــفات منفی اســـت که بهار با ذکر آنها ســـعی در غفلت و بیکند.  زدایی میمشـــروعیت

 گوید:ر  و مر « میهدر شعر »زدایی از حکومت دارد، مشروعیت



24 و حاجی قادر کویی  الشعرا بهاردر اشعار ملک زداییمشروعیتبخشی و مشروعیت 
 

ل  اـه ا، ـج داـن و  ا شــــدســــت  داـن ل،  اـه ــت و میر، معمم  ـج ــدسـ ــی ، مکال شـ  شـ

 (  102، همان)

 کند:زدایی می)شی ، صوفی و...(، از این گروه مشروعیت  با ذکر صفات منفی قشر مذهبینیز  قادر  حاجی

 یە قاازی بە موفتی نااکرێ یری لەو تەنناازه سااااااااا  
 

 »حااجی« بە گیاان ڕازی دەکاا ساااااااۆفی ئی اانی دەدا،   
 

( 50، همان)

دهد، حاجی را با خرد، صـوفی ایمان خود را میکه قاضـی را حاکم رایگان نمی  یبازینگاه کن مسـخره  ترجمه:

 )ایهام تناس (  کند.ن از خود راضی میدجان دا
 شاااااێ ی من بەو غایەتە پشاااااتی لە عالەم کردووە

 حازره، ی ئەمیری دەساااااتگیری  ێ ماچی دەسااااا  و پ 
 

 دەکا  ساااااااوورەتی خۆشااااااای لە نێو ئاوێنە پشاااااااتی ت  
 وپ  ده کاشااااێت  حاجی ماچی لێو و دەسااااتی دەساااا 

 

 (  52، همان)

ی خودش نیز به او بیند که چهرهکرده که اگر به آیینه نگاه کند میپشـــت    من آن گونه به مردم  : شـــی ترجمه

امیر حاـضر اـست. حاجی دیوانه اـست دـست و ـصورت را اری در حـضور گز. او همیـشه برای خدمتپـشت کرده اـست

 بوسد.می

 یشاااااای حەبەشاااااای زوڵ ی لەگەڕ خەتتی بەشااااااەڕ هات ج  
 

 سااااااااۆفی دڵی بێەارە لەبەر پ  بووە هەنجیر  
 

( 68، همان)

 شود. خود میلرزد و از خود بیبیند، دلش میرا میزن زیبای مو سیاه نامحرم   ،صوفی بیچاره  ترجمه:

واعایااز  ساااااااااااااغە  ساااااااااۆفای،  کەززابە   مەڵا  
 

ب    یەکن  وەک  من  الی  ب  کاااا  لە  و   کەمیف 
 

( 83، همان)

 چرا. و بدون چون هستند،نزد من هر دو ممل هم   نگو صوفی دروغگو و واعظ آدم خوبی است. :ترجمه

و  سااااااااااا  ترساااااااای ئەوان ییاااد  لە   شااااااااێ ەکاااان 
 

ڕەحاااا ااااان   زاکاااایااااری  و  بااااوون   مااااوناااازەوی 
 

( 213، همان)

 گیر شده بودند و فق  کارشان ذکر کردن خدای بزرگ بود.ها از ترس آنها گوشهشی  ان و: بزرگترجمه

 کند:زدایی میاز آنها مشروعیت حاجی قادر با نسبت دادن صفت غرور و و کبر به شیوخ زمان،

 کەوتە شوێنی یەک دوو کەسی ڕەش و ڕووت   میرێ   هەر 
 

 ی ان خەڵکی بە موور دەزان ، خۆی حەزرەتی سول   
 

( 97، همان)

خودش را هم   ،داندارزش میرا مانند مورچه کم مردم  ،ندددنبال او راه افتابه ارزش  بی  چند آدمکه   پادشـاهیهر  :ترجمه

لیمان رت ـس اه می  چون حـض ائل مهم از مردم انتقاد می  هم  در جایی او. داندپادـش ته از ملت را یکی از مـس کند و خیانت هر دـس

اعی   دمیاجتـم ا خرده  داـن ــتنگیری بر  و ـب داشـ اـنت کرده  ـن ه مـلت خود خـی ه ـب ان وـقت ـک اکـم ه از ـح اـن ل بیـگ اـب اد در مـق د،  اتـح اـن

 کند:زدایی میمشروعیت 
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سااااااااەردەساااااااااااتاااا  ئەعااا یە  شاااااااااااکااااارە ئەوی   ی 

دەخااااااوێااااااناااااا   شااااااااااەهاااااانااااااامە  ئااااااازایە   ئەوی 
بااااا  وێاااااژنئەماااااانە  و  گاااااێاااااژ  و    شاااااااااااااعاااااوور 

بەساااااااااااااتااااا   ئەدناااااایە  یاااااارە ئەوی  زوڵااااا ااااای   ی 
دەچاااێااانااا   جاااۆ  و  گەنااا   مساااااااااااکااایااانە   ئەوی 

لااااۆتاااای   هەرزەبااااێااااژن مااااوتاااایااااعاااای  و    خااااوێااااڕی 
( 228- 229، همان)

مـشاول کار عبث اـست، آن که   ی دارد،پایین یو آن که درجه  ر،ـشکا  یاـست ـسردـسته یبزرگ آدم  آن که ترجمه:

. اینان  استگندم و جو کاـشتن  مـشاول    ،اـست  فقیرمـشاول ـشاهنامه خواندن اـست، کـسی که    ،روـشنفکر و زرن  اـست

 (اشاره به استعمار)هستند.  ارزش و هرزههای بیمطیع آدم و  اندهمه گیج و من 
ساااااااااااا  ئااێااوە  شااااااااەهااێاانە مااریشااااااااااکاای   یاایااااادی 

شااااااااەڕدا لە  کااااوردان  مااااێااااگەلاااای   شااااااااااااواناااای 
باااااا حاااااایاااااازە  ناااااااتەبااااااایاااااای  لەبەر  و   خااااااۆیاااااای 

یەک  لەگەڕ  کااااا«ن  بن  »ئاااااگری  وەک   هەتااااا 
ڕێاااوی  باااۆیاااێاااکە  ناااوسااااااااااتاااوون  گااااا  گاااوێااای   لە 
سااااااااااایااا حە  ئاااێساااااااااااتاااااکە  ئاااێاااوە   سااااااااەالحااای 

ئااایاااناااتااا   ی فاااساااااااااااۆ  وشاااااااااااکەابااای  یاااجااااکاااراوە 

لەک  حاااااااجاااااای  فااااااڕووجە  عەنااااااقااااااا   لەک لەکاااااان 
دوشاااااااا ن   قەسااااااااسااااااااااااابە،  شااااااااەک رێنوەکوو   گەلی 

دۆشااااااااەک  باااااوویااااانە  حااااایااااازان  حااااایااااازی  ژێاااااری   لە 
پااووشااااااااەک  بە  لەشااااااااااکاارتااااان  باا   تااۆفااااان   ئەگەر 

شااااااااااێاار وەهااااا  ئااێااوە  سااااااااە    لەسااااااااەر  وەک   گاایاارە 
گەوره نەک تەماااااااعاااااای  نەکەن  چەک  باااااا    یاااااای 

نااااوقااااتاااا  باااا   کەری  دیااااواناااای  »شااااااااەک« لە    یاااای 
(79- 78، همان)

در پوـست ـشبان و ـشبان گله ک ردها مانند قـصاب   لک اـست.نزد عنقا مانند لک ،یاد ـشاهین اـستصـ مرب ـشما   ترجمه:

تش زیر آهمانند    .کند ها هموار می راه را برای بدکاره کند وو تبانی می   اســت او خائن ولی االم برای ملت خود اســت.

ت تر اـس ت و همین که فهمید اوضـا  ،خاکـس ده اـس ت موضـع دیگر می  طوفانی ـش نان به نرخ روز خور   ،گیردخوب نیـس

ت. ت اـس تمانند روباه حقه ؛در گوش گاو خوابیده و نفهم اـس و اـس ما   ،باز و ترـس دهمانند  ولی در مقابل ـش یرگیر ـش  ، وـش

  ـسال  داـشته باـشید و ادعای بزرگی بدون داـشتن   ـسال به ـصال   ـشماـست که   مانند ـس  اـست.  ؛کند ادعای ـشجاعت می 

  هیأت   ـشود. در ابیات بـسیاری با ذکر ـصفات منفی ی ـشک را برداریم ـس  می نقطه ،دامن انتخاب ـشده  آلودهـصوفی    .نکنید 

 کند:زدایی می حاکمه و بزرگان دولت، از حکومت مشروعیت

سااااااااەگاااااناااا  وکەالنئەم  و  وەزیاار  ئااێاا ە  لەالی  کە   ی 
 ەڵێن وارسی شەرعی نەبەوینئەمە کەرمێزە د 

 یە گاااوان و شااااااااوان نااایکاا   -بە خودا-بێنە الی تۆ   
    ان یاکا  ه ن، بااساااااااای مەکە گەور م ە ن هەموو عەبادی سااااااااە 

( 92، همان)

پیش تو باـشند حتی ـشبانی و گاوچرانی را به  هـستند،ها که نزد ما وزیر و وکیل و حاکم ـشر   این ـس   :ترجمه

ــر  نبویهای بیدهی. این آدمها نمینآنها آ ــتندبت  یگویی همه بندهمی  اند،لیاقت وارث ش   ، خبرندو از خدا بی  هس

 .لیاقت استبی کهشان  این بزرگ

 خوا لە دەمی ناوە بڵ :   هەر ئەدیبێک بووە ساا
 

نیع ەتی    داوە بە کەر،   داوە بە سااااااااەگااان دەوڵەتی 
 

( 92، همان)

ــنفکرانی  : هـمهترجمهه دوـلت و   اـند،داده  خرانو ـقدرت را ـبه این    اـند()قلم فروش  اـندزـماـنه خود فروش  روشـ

 ها داده است.ها و س حکومت را به احمق
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رێگری مەع ووره دزی ڕۆژ    ،یااا حااااک ی   قاااازیی 
 

گەلاااا و  وزەرا    رەعییەت  گورگە،       یاااا وکەالی 
 

 ( 146، همان)

ــی    ،کنـندحاکـمان از آبادی جلوگیری می  ترجـمه: ــن دزدیهم قاضـ وزیر و وکـیل هـمانـند    کـند.می در روز روشـ

 .اندگوسفند شدهگرگ و رعیت هم ممل گله  

 زانی و شاااااااااااریاار و لۆتی دەگرن، والی دەڵ : 
 هێندە بێگانە لە ئیسااااااا من و ئەحبابی فەرەن  

 

 یە یبێکی هااا  عااا  یی خۆی دایە، چ  بەری دەن پااااره  
 یە موتتەقی دێوە لە الیان، موتەشاااااەڕڕیه شاااااەوه

 

 ( 146، همان)

را داده چه  رشـوهرا آزاد کنید.    آنهادهد  والی دسـتور می  ،گیرندو مسـت را می  ، لوتیخورعرقزناکار،   :ترجمه

الم بیگانه کالی دارد؛ از اـس ق  ،انداـش ر  هم    پیشکه خداترس    اندفرن   عاـش ت و پیرو ـش جن   مملآنها همانند دیو اـس

 است.

فەوتااا   زوڵ یااان عااامە لە سااااااااەر عااام ە، ڕەعییەت 
 

     یاا تۆ مەکە مەنعی عەوامیاا ، کە خەتااای گااای بناا   
 

( 147، همان)  

ان همهالم ترجمه: وهـش ت و این رـش ت قرار   ،خوران رعیت را از بین بردندگیر اـس تو کارفرما را مورد بازخواـس

 نده از ریشه خراب است.

 گذاری اخالقی با قیاس  ارزش -2-2-٣

رو  یا غیرهای بیان ارزشیکی دیگر از روش ه با گفتمان مـش ت. در این فرآیند، پاـس  به های اخالقی، مقایـس رو  اـس مـش

هایی  که مشروعیت دارند« یا »چون شبیه فعالیت  های گفتمانی دیگری استپرسش »چرا« این است که »چون شبیه فعالیت

ی  ه با خانه یا مقایسـ گاه آـشکار اـست گاه پنهان؛ مانند قیاس کردن مدرـسه    ،ها همراه هـستند«. مقایـسهنیـست که با ـضدارزش

ه، ابتدا وضـعیت بحرانی کشـورش را با امور خطرنا  و بحرانی  زمینبهار در این   .(99:  2007)لیوون،    دانشـگاه با پادگان«

که دولت روس تزاری به ایران اولتیماتوم داد   ـشمـسی  1290در ـسال    .زدایی کرده باـشد کند تا از آن مـشروعیتمقایـسه می 

دانش اکتسابی   ی نیروی طبیعی،ـسراید و در این ـشعر »همهمی »ایران مال ـشماـست« را  ی  هو انقالب ـشرو  ـشد، بهار قـصید 

ناختش را از توده مردم به کار می  گیرد که  رآورد و در این راه از دو اهرم نیرومند مدد می گیرد، تا ملت را به جنبش دو ـش

 (21ص  1374  او و بسیاری از شاعران دیگر شده است: غیرت اسالمی و جنبش ملی« )ساانلو،شعرهای بعدی ی  هدـستمای

 کند:گیرافتادن در دهان اژدها قیاس می   ااستعمار را بو وضعیت کشور در اسارت  

ــت   دـهن  در  ـکیــان  ـملــک  ـمرـکز ــت  اژدهــاســ اسـ ــالم کو؟ جنبش ملی کـج  غیرت اسـ

 ( 208:  1387بهار، )

اه و حاکم اـست که خود به دو نو  ممبت و منفی تقـسیم  ارزشی هدومین حیط گذاری اخالقی با قیاس، مربو  به ـش

 سراید:ورزی وی می توصیه و اندرز به عدالت  درداند و در شکل ممبت، شاه را مانند چوپان می   ؛شودمی 

ــ  ـگل ـبر  خــدای  ــاهــا  رای  هشــ ـتو  ـمر  ان ـخـلق،  ـــب اسـ ـپ و  ان  نگهـب نمود  ــفـت  ان صـ  چوـپ

 (323، همان)
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اری از آهن و پوالد  اخت حـص ور، داد و دهش را بهتر از ـس عر دیگری، برای حفاات از کـش داند و ملک را می در ـش

 :داند که بر ستون عدالت استوار استای می مانند خانه

خــانــه ـیـکی  عــدلـملــک  ـبـنیــادش  ــت  ــاد  ایســ ــی ــن ب ــد  ــاشــ ــب ن ــر  اگ ــد  ــای ــا ن ــه   خــان

 (48، همان)

ید اه االم را به »ماده گاوی که زین و برگی از زر کانی دارد«، »خفاـشی که از دیدن خورـش   - در ـشکل منفی، بهار، ـش

 کند:می  تشبیه و قیاس»چنگیز« به  رنج است«، ودر   -  عدالت

ــت  ــاه تن پرور ـبه تـخت اـندر ـبدان ـماـند درسـ ــتن مـاده   شـ داشـ کـانی  زر  از  برگ  و  زین   گـاوی 

 (251، همان)

ا  نیســـت ـب د  ت را نخواـه داـل  شـــاه ایران گر ـع

اســــت  د در رنج و عـن ـــی اش از خورشـ ده خـف  دـی

ــت نــیســـ پــا   طــیــنــت   زانــکــه 

ــت خــــداســــ بــــا  ایــــران   کــــار 

 ( 125-124، همان)

 کند:آهنگر قیاس می ی هسلطان االم را با عاقبت ضحا  و داستان کاو  عاقبتو

آیاد خل  ازو قاادرترناد  هرباه سااالقاان قاادر 
 

 ی آهنگر اسااااتگوش هاا بر داساااتاان کااوه 
 

 (551، همان)

 پردازد:زدایی از آنها می مشروعیتحاکمه با حیوانات موذی و خطرنا ، به هیأت  قیاس  از طریق  حاجی قادر

  یکەن بە وەزیر وپاای بێسااااااااەروپاای زاڵ ە ده دەساااااااا     مار و ماسااااااین دەبنە ئەژدەری سااااااەحرا و نەهەن  
(69: 1٣90قادر،   حاجی)

ده :ترجمه ت و پا و بی های بی اند، آدممار به اژدها و ماهی به نهن  تبدیل ـش اندـس های بزرگی تبدیل ارزش به انـس

 اند و در حال الم هستند. اند و اکنون وزیر شدهشده

  یران کەوتوونە داوی خۆیان، ساااااااەرگەشاااااااتە ماون و ح       نەبەسااااات  پ   ڕۆمی وەکوو بەنی موون کەس پشاااااتیان 
( 96، همان)

پـشیمانی  اند هر لحظه امکان پاره ـشدن آنها وجود دارد. پـشت بـستن به آنها ـسب   ناز مو  ها مانند بند  رومی  :ترجمه

 )قابل اعتماد نیستند( ید.آند و هیچ کاری از دست آنها برنمی اخودشان هم پریشان حال  است.

دەباااێاااتەوە   میساااااا ی شااااااەراری کاغەزە سااااااووتاوە عومرمان  دەفاااه  دڕ  گااارێااای  باااوو  دەفاااه  کە    ڕۆمااای 
 ( 129، همان)

آیا گره دل  ،کردند. روم که دفع شد و رفتسوزاند، آنها هم عمرمان را تباه  همانند آتش که کاغذ را میترجمه:  

ــود. در ابیاتی نیز با ما هم دفع می ــاره به وضــعش و با   ها با خرگوش از نظر غفلت،و قیاس آن مردم مظلوم خود اش

 کند:زدایی میاز حکومت وقت مشروعیت،  جاد از نظر عزلت

فااااائاایااااده مەرجاانوەلااێااکاایاان  و  هەرو  چاای   ی 
 نوساااااااتوون« هەر چەندە شاااااااێرن »لە گوێی گا 

 

بەمەرجاااااان   یەکااااااتاااااار  لەگەڕ  دەعااااااوادا   لە 
کوێرن  و  ڕاماااااو  چاااااو  کەروێشااااااااکی   وەکوو 

 

( 228، همان)



28 و حاجی قادر کویی  الشعرا بهاردر اشعار ملک زداییمشروعیتبخشی و مشروعیت 
 

ه در حال تفرقهچه فایده ترجمه: ازگاری ندارند و همیـش تیزه اند وای دارد ک ردها با هم ـس با   در حال جن  و ـس

شان اند و مانند خرگوش چشماناز اوضا  و احوال خود ناآگاهبرند و  خبری به سر میدر بی )عدم اعتماد(هم هستند.

 بینند.اما نمیاست؛  باز 

مەردن  پااااااکااااای  ئەگەرچااااای  کاااااوردن   هەر 
باااااااا  مااااااااانەوە  مەزڵااااااااووم هەر  و   نەوا 

 

گەردن   مااااایساااااااااااا ااااای  زەماااااانە،   پاااااامااااااڵااااای 
مەشااااااااااااا اااااووم  خەرابەزار،  باااااوومااااای   وەک 

 

 ( 201، همان)

دهی ک ردها مَرد و مردانگی  : همهترجمه تخوش روزگار بد ـش نوا و مظلوم و تنها چون جاد اند. بیدارند؛ امّا دـس

تند.در ویرانه کندر میی  هقادر حتی ویرانحاجی ها هـس د اـس مندتر از کاخ و ـس روعیت    داندوطن را ارزـش و بدان مـش

 :دهدمی

 رنەق و ساااااااەددی ساااااااکەندەری ەیی خەوساااااااەد قوبب 
 

بااا    مەتاااانەتی یتە کااااولی »ناااالی« و  نااااگااااتە 
 

 ( 164، همان)

ــکندر )دیوار چین( به خانه :ترجمه ــد اس ــد کاخ و س ــتص ــالت اس   ، ی ویرانه )وطن( که جای ح رمت و اص

 رسد.نمی

 کردن( )عقالنی  سازیموجه -٣-٣

و دانـشی دارد که   ،ـشده  های اجتماعی نهادینهگیری از کنشهای هدفمندانه، بهرهدهی عقالنی، اـشاره به ـساختمـشروعیت

ده اخته ـش اس اعتبار و ارزش اجتماعی ـس زمینه قرار دارد و در  گذاری اخالقی، عقالنیت در پساند. در فرآیند ارزشبر اـس

عقالنی کردن بدون ارجا  به  ،به عبارت دیگر .فرآیند عقالنی کردن نیز اخالق به نحوی ضــمنی و پوشــیده حضــور دارد

روارزش ی ندارد. عقالنی عیتهای اخالقی کارکرد مـش ورت رخ می بخـش ازی به دو ـص ی از دهد: یا با بهرهـس گیری از بخـش

شود  شود و با ارجا  به اهداف، کاربردها و تأثیرات یک عمل محقق می سازی ابزاری نامیده می کردار اجتماعی که عقالنی 

دهد و از به نظم طبیعی امور ارجا  می  شـــود کهســـازی نظری نامیده می به حقایق زندگی که عقالنی  دادن  و یا با ارجا 

سـازی به لحا  دسـتوری یا آشـکارا در بند هدف بعد از عباراتی  تر اسـت. عقالنی سـازی صـریحدیگر راهکارهای طبیعی 

  .(101-100: 2007آید )لیوون، ، اگرچه و ... ( می یه)به منظور، با هدف( و یا ضمنی بعد از )به وسیل چون

 کردن ابزاری(سازی ابزاری)عقالنیموجه-1-٣-٣

یح ود یا تأثیراتی که به دنبال دارد به آن  کارگرفته می اهداف یک عمل یا ابزاری که برای آن به  یک گفتمان با توـض ـش

 شود:)ابزارگرایی( در سه نو  بازشناسی می  سازی ابزاریدهد. به همین سب ، موجهمشروعیت می

نه یا ناآگاهانه آن  )هدف محوری(: در این فرآیند، هدفی که دارای ارزش باـشد و مردم آگاها  مداریهدف  -الف

ــند، مورد توجه قرار می ــته باشـ گیرد. در عقالنی کردن یک گفتمان با توجیه اهداف آن، نخســـت باید  را قبول داشـ

ــود. بهار با خرده گرفتن ب عاملیت فرد به ــاس هدفداری عمل تبیین ش ــود، س حاکم و  رعنوان فاعل هدفمند بیان ش

 کند:زدایی میاهداف آنان، از حکومت مشروعیت، با ذکر  میحاکمه و مردم عاهیأت  
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ــد  ــنـ ــتـ ــرفـ گـ ــر  دگـ روش  ــاران   یـ
ــکاز   ــل ــر  مســ ــی ــگ دل ــد  ــدن شــ ــا   م

ــی  ــدالـ ــتـ اعـ ــع  ــبـ طـ ــه  ــایـ ســـ  در 
ــد  ــدن ــزی گ ــو  ــک ن را  ــی  زشـــــت ــر   ه
ــی  ــوح ل ســـــاده  ز  ــان  ــی ــارج خ  وز 

ــتــنــد  ــرف ــرگ ب ــده  دی و  دل  ــا  م  وز 
بــرگــرفــتــنــد  دیــده  و  دل  مــا   از 

ــخــت م ــه  ــرای ــی ــد ــــــپ ــن ــت ــرف گ ــر   صــ
ــد  ــن ــت ــرف گ ضــــرر  را  ــی  ــع ــف ن ــر   ه

ــو  ع از  ــر  ــد   زه ــن ــت ــرف گ ــر   شــــک
 (  162: 1387)بهار،  

 هدف فراگیری علم، مخالف است: اقادر نیز با فرستادن جوانان به اروپا بحاجی

خاۆیااااانده  بۆ فەننی حەرب و سەنعەت بۆ زەب  و ڕەبتی می  ەت  باەاووکای  و  گەورە  ئاورووپااااا    یاناێارنە 
(99:  1٣90قادر،   حاجی)

 .ندفرستمی  فرستیمخود اعم از کوچک و بزرگ را به اروپا میت  برای یادگیری و فنون جنگی ملّ :ترجمه

محوری(: در این فرآیند، هدف به حالت »درون عمل« و عمل در حالت ابزاری برای   )وسیله  محوری  ابزار -ب

کل می ی که انجام می ،به عبارت دیگر .گیردهدف ـش روعیت میعمل با روـش یابد و عامل، اهمیت چندانی  پذیرد، مـش

 روند.کار میو مانند آن در اینجا به «با استفاده از»،  «از طریق»، «وسیله به»  :. تعبیرهایی مانندندارد

ای  عـصر، دعایحاجی داند  قـشر مذهبی را برای رفع مـشکالت ناکافی می  ـصرف  قادر با انتقاد از روحانیون و مـش

 داند:علم می و راه چاره را کس 

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

 ڕەفعی بکەن مەشاااااااااایب، دەفعی بکەن مەالتاان  
 

( 97، همان)

مانها مآبه   نیاز زم   یاو مشـ   یبا همت ـش بلکه  رود،ینم نیو بخارا بال از ب وهیممل خ :ترجمه به  ایو  رودیـس

 .رودیم نیشما از ب بزرگ دینی  یواسطه

ماایااوه  پااڕ  مەعاااااد، گااوڵشااااااااەناای  باااااغاای   یاای 
عەسااااااااااااا  یااااا  تایارم  مایسااااااااواکە  گاوتای:   کا  

 

سااااااااااااایاااا   ژێااری  لە  جاایاا اااااد وا  تاایااغاای   یاای 
مااااونااااتەشااااااااااااا  گااااراناااا   گااااورزی   نااااێاااازەمە 

 

( 205، همان)

 رهایی از دست استعمار است.عامل  ما نیست، بلکه جن  و جهاد    یه: تنها عبادت کردن صرف راه چارترجمه

 .ددانو اعترا  صرف را برای پیروزی ناکافی میا

ڕووس  دەفاااعااای  هاااوویە  و  هااااای  بەم   ناااااکااارێ 
 

ئەناااادەلاووس   و  باوخااااارا  شاااااااااێا ای  وەکاوو   هەر 
 

( 203، همان)

 مانند شی  بخارا و اندلس.  ؛روداز اینجا بیرون نمی  ترجمه: با این همه سروصدا روس

أثیرمحوری  -  ال  ـت اعـم ایج  نـت بر  د  :  أکـی ل محقق ـت أثیرات آن عـم ـت ه  ا توجـی ـب ل  ک عـم دارد و عقالنی کردن ـی

 ( 101-100: 2007شود.)لیوون،  می 

 داند:الم شاه را برباد رفتن ملک می ی هبهار نتیج



3٠ و حاجی قادر کویی  الشعرا بهاردر اشعار ملک زداییمشروعیتبخشی و مشروعیت 
 

ــت  داشــ ــر  بــه سـ ـجور  و  ـجفــا  بــاد  ــت و   واـنـکو  ه ـخا  اـندرسـ ــرش ـب ادسـ  ملکش بر ـب
(  38: 1387)بهار،   

ــاد  ــیـ صـــ ــور  جـ ــم،  ــالـ اـ ــم  ــلـ ــاد اـ بــ ــر  بــ داده  ــم  ــانــ  آشــــــیــ
(564، همان)  

که به راهنمایی شـاهی که   را  مردمی ی هکه در سـتایش صـلح و برابری سـروده شـد، آیند   «جاد جن »ی هدر قصـید 

 داند:خصلت غ راب دارد، حرکت کنند نابسامان و رو به خرابه می 

ــرد  ب ره  ــراب  خ زی  ــه  ک ــن  ــی ــق ی ــود  او  ب ــمــای  رهــن غــراب  ــد  شــ کــه  ــی   کســ

(602 ،)همان  

 کند که اگر تنها به دعاها متوسل شوند، شکست خواهند خورد:قادر نیز به مردمش گوشزد می حاجی 
ئاااااێاااااوە   دوعاااااا مااااایساااااااااااا ااااای  بە  دا   پااااااڵااااایاااااان 

شاااااااااااا   و  هاایاا اا ەت  دا    خەتاای   و   یااب پشاااااااااتاایااااان 
ڕیاااااا   ڕیشاااااااااااایاااااانااااادا  بااااا   کاااااافااااار   ئااااااخاااااری 

ماااایاااا اااا ەتاااای  کااااردە  پاااااکاااای  فەرانساااااااااااز    تااااا 
(203: 1٣90قادر،   حاجی)

ر کافرها آنها را نابود کردند   ترجمه: تند، آخر ـس ی   ؛همانند ـشما پـشت به دعا بـس تنبه همت و برکت ـش  د ها پـشت بـس

 را نابود کرد. آنهافرانسه   سرانجام،تا 

 )عقالنی کردن نظری( سازی نظری موجه -2-٣-٣

در عقالنی   ،بنابراین  ؛قرار دارد یا خیر  ی نوعی حقیقتبخـشی بر این اـصل اـستوار اـست که آیا عمل بر پایهمـشروعیت

ت یا  بخشـی بر اینکردن نظری، مشـروعیت هدفمند و مؤثر، بنا نشـده،  که آیا عمل به لحا  اخالقی متقاعدکننده اـس

تر اســـت.  ســـازی نزدیکبنابراین، عقالنی کردن نظری به طبیعی  ؛اســـت  مال   بلکه مهم، درســـتی ســـرشـــت آن

»تعریف«: در آن یک فعالیت بر حســ  فعالیت اخالقی دیگری    -1بخشــی نظری به ســه شــکل اســت:  مشــروعیت

ودتعریف می اس عمل دیگر ت ؛  ـش ه رفتن«، »بزرگ  یعنی گفتمان، یک عمل را براـس عریف کند؛ چنانکه بگوییم »مدرـس

  شـاهان را خدمت ی  هعدالت پابرجاسـت و وایفی هداند که با ریشـشـدن« اسـت. بهار حکومت را مانند درختی می

 کند:مردم معرفی می به کردن

ــ ــت ناز و ریشـ ک درختیسـ دل ی  ه مـل ر او ـع ـب ی  ـن ـچ درخــت  ز  ـک دار  وی  ـق ــه   ریشــ

( 51:  1387)بهار،   

ه  رـم ت  بود؟ خـدـم ان چـه  شــــب ــبــان آســــایش  شـ همی  آمــد  رمــه  خــدمــت  بهر   کز 

(  323، همان)  

 قادر، کس  ملک و مال و سااه و استقالل است:آزادی از نظر حاجی

 ی کە کوردان ئازاد و سااااااەربەخۆ بوون کوا ئەو دەم  
 

 یش و عیرفان ساااااااوڵتانی موڵک و می  ەت، سااااااااحیبی ج   
 

(96:  1٣90قادر،   حاجی)

 صاح  ملک و مال و سااه خود باشند. وو مستقل   آزادوقت آن رسیده است که کردها   :ترجمه
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ها میسـر  بلکه با به دسـت آوردن دل   ،قادر نه با قدرت و شـمشـیرهمچنین تسـخیر و تصـرف دنیا از نظر حاجی

 شود:می

 ی ااانی زەماان هەر وەکوو خورشاااااااایااد بەم موهری سااااااااولا  
 

 بگرە ب  مەدەدی خەنجەر و شاااااااەمشااااااایردونیا  
 

( 68، همان)

 تصاح  کن. ،بلکه به وسیله خورشید وجودت ،دنیا را نه به کمک خنجر و شمشیر ترجمه:

»توضیح یا تبیین«: یک یا چند عامل در کنش، درگیر هستند، پاس  به سوال »چرا« این است که »چون انجام   -2

قادر در ابیات بســیاری با حاجی  (.103:  2007کنشــگران تناســ  دارد«)لیوون،  این کارها به این روش با ماهیت این  

 زدایی کرده است:تبیین اعمال قشر مذهبی از آنها مشروعیت

 ، بە خەرقەی ساااەری دۆشااایڕیش و ساااۆفی بە ساااەر و
 

دۆشاااااااای   مێگەلی  و  بزنەگە   و  چێڵەگە    چەناااد 
 

( 159، همان)  

ر و ریش و خرقه ـصوفی با ترجمه: ید. که بر روی دوش دارد،ای  آن ـس ـصوفی  ) چندین گاو و بز و گله را دوـش

قادر در ابیات بســیاری با تبیین روش زندگی فعلی ک ردها و حاجی دهد(.و آنها را فری  می انســان حقه بازی اســت

 )مبارزه برای کس  استقالل( را تبیین کرده است: آن، راه و رسم زندگی واقعیاز  انتقاد  

و   ک   ڕایاااادەکێشاااااااان کااااامی  ب ،  شاااااااایرین   هەتیوی 
 

 هاااوار دەبەنە بەر کیپ پەشاااااااا ە، دەخیاا  و ئااامااان 
 

( 94، همان)

 فایده است.رسد؟ فریاد کردن بیفریادتان به کجا می  ،برندکدام دختر یتیم و زیباست برای خودشان می ترجمه:

بااا     پااا  لەم  ئیتی ااااق   مەردی ینە  بە  بکەن   یااادا 
 

شااااااااوان و  ف        نەب    جووتیااار و میر و گاااوانەرقی 
 

( 95، همان)

ویم،در این میان مردانه با هم  :ترجمه اورز و چه امیر چه گاوچران. متحد ـش بان چه کـش  هیچ فرقی ندارد چه ـش

 )دعوت به اتحاد(

 ساااااااوێندیش ب ۆن بە دین و ئی ان و سااااااا  تەاڵقە 
 

 بۆ حی زی دین و می  ەت خۆتاان بکەن بە قورباان  
 

( 95 ،همان)

و دســت از فدا کنید  تان که برای حفظ دین و ملت خودتان را قربانی  ســوگند به دین و ایمان  و ناموس ترجمه:

 مبارزه برندارید.

 دەناا  جۆشاااااااێااک باادەن وەکوو هەناا ، تەگبیر بکەن بە ب  
 

 یدا کەن تۆپ و ت ەن  و هاوان ئەساااااابابی شااااااەڕ پ   
 

( 96، همان)

ید بی ـسرو ـصدا   همت کنید و ترجمه: بابتدبیری بیندـش مبارزه را آماده کنید و خود را مجهز به ـسال  کنید    اـس

 بلی بردارید.نبرای مبارزه با دشمن دست از ت 
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بگوید: اگر کود  شــما   ،برای ممال   ؛بینی کندعمل را پیشی  هبینی: یعنی گفتمان براســاس تجربه، نتیجپیش  -3

ی کارـشناـسی هـستند )لیوون،  ها بر پایهبینیکـشد. پیشکند، نگران نباـشید؛ زیاد طول نمیمدرـسه گریه می در روز اولو

، به زودی مملکت ویران خواهد ـشد و کـشوری که در آن  گوید اگر ـشاه بخواهد الم کندبهار می  .(103-105:  2007

 کر سرخواهد افراخت:پی باشد، به دو  رعدالت برقرا

طــان  ســـــل طــاول  ـت از  گـردد  بــه  ـت  مـلــک 

ــت  ــت ـعدل و ـقانون در دسـ  ملکی ـکاو راسـ

ور کــدـی جـور  از  شــــود  ران  وـی  دهـکــده 

ر   ســــر ـک ـی ـپ دو  ر   ـب ــه  ب ی  ـم ـه رازد  ـف  ـب

( 49:  1387)بهار،   

 کند:بینی میگونه پیش آزادی را این   آینده و سرانجام مبارزاتش در راه کس 

ــتـــه   خـــجســــ آزادی،   آزادی!ای 

ــی  خــوان خــود  ــزد  ن ــه  ب ــرا  م ــکــه  آن ــا   ت

ــم ــردان ــگ ن ــر  ب روی  ــو  ت وصــــل   از 

ــم  خــوان خــود  ــزد  ن ــه  ب ــرا  ت ــکــه  آن ــا   ی

(  326، همان)  

 کند:گونه بیان می اتحاد شیعه و سنی را اینی  هدر جای دیگر، نتیج

 خوش بود تاا اتکااد آری  و همادساااتاان شاااوی  
 

 تاا بادین تادبیر عاالی ماالاب گیهاان شاااوی   
 

( 85، همان)

 است:بینی کردهگونه پیش  قادر در ابیات بسیاری با وجود الم و ستم حاکمان، عاقبت زندگی مردم سرزمینش را این  حاجی

 مەسااااااااجیاد دەبێتە دێرە نااقووساااااااایاان موئەززین 
 

ڕەهبااااان   دەبێتە  موفتی  قااااازی،  دەبێتە   مەتڕان 
 

( 94، همان)

جای   و رهبان،  متران ،گیردرا میاذان    مؤذن وشـود و صـدای ناقوس جای می  تبدیلمسـجد به کلیسـا   :ترجمه

 شود.نظمی میشود و دچار بیهمه چیز عو  می ،گیردقاضی و مفتی را می
بەاڵیە  ئەم  تەڵاڵهی  بی  ،  سااااااااوم ە   وەڵاڵهی 
 تۆفانی ئاو نییە هی ، دەرچ  لە کێوی »جوودی« 

 

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

 

( 94، همان)                                                                                                               

مانند طوفان    ماند.راه فراری برای ما نمی  مـستعمره ـشدندانم پس از  این را می !ـسوگند به خدای بزرگ  ترجمه:

ــلحه اســت که ،نیســت که در کوه جودی نجات پیدا کنیم راه نجاتی    ،اندما را گرفتهدورتادور   دریایی از تفن  و اس

 نداریم.

لەم   نەکەن  کااااارێااااک   زوو   ینەدا بااا ئەگەر 
 

 مەمالیک کاتەکی زانی  لە دەساااااااا  چوو  
 

  (229، همان)                                                                                                             

آن را و بیگانگان    اسـت گذرد و تا چشـم باز کنی کشـورت از دسـتت رفتاگر حرکتی نکنی وقت می ترجمه:

 های نااهل زمامدار امور آنها شوند:درایتی مردم باعث خواهد شد انسانبیقادر معتقد است،  . حاجیکنندتسخیر می
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کەرامەت  شاااااااااێا ای  و  سااااااااااااادیا    ماوریاااادی 
»قااوسااااااااااتەنااتەناایاایە«  ئەعاازەماای   سااااااااەوادی 

 

 غەم حەریساااااااای قااانیعە و عوشااااااااشااااااااااقی ب  
بااا  ئەعااازەم گەلااا   سااااااااەدری  کاااردە   ناااااوی 

 

( 83، همان)                                                                                                                

ـسب  پیدایش   های آن جامعه انـسان نطنیه بـسیاری ازمردم نااهل را ـصدر اعظم کردند.  ط مردم بی ـسروپای قـس  : معنی 

خودتان  گونه باشـید وزیری چون  هر شـما   کیفما تکونوا یولی علیکم:   )اشـاره به حدیث مشـهور:   شـوند الم االمان می 

 شود.( تان می حاکم 

 پردازی( )اسطوره  آفرینیاسطوره -٤-٣

های مـشرو  و یا با پاداش به کنشآید و روایت به دـست می ـسرایی و بخـشی اـست که از طریق داـستاننوعی از مـشروعیت

شود.  سرایی تعریف می داستانرسد. مهم در اینجا مشروعیتی است که از طریق های غیر مشرو  به پایان می مجازات کنش

(  1999)  اخالقی، اخطارآمیز و یا ســـمبولیک باشـــد. پیرو نظر ون لیوون و ودا ی هداســـتان ممکن اســـت یک قضـــی

 رسمی است.  های غیرسرایی یکی از مهمترین راهبردها در گفتمان نژادپرستی و در بافتداستان

های اخالقی، قهرمان برای انجام  رای ممال، در قصـه ب   ؛ شـود گویی محقق می بخشـی گاه از طریق قصـه مشـروعیت 

گردد و یا که داـستان به نظم طبیعی و قانون اولیه بازمی  کند یا این عمل اجتماعی که مـشروعیت دارد، پاداش دریافت می 

:  2007  ) لیوون،   رخ خواهد داد شـود اگر از هنجارها پیروی نکنید، چه اتفاقی برای شـما های پندآموز گفته می در قصـه 

عریبهار در   . ( 107 ت نبود فقر و در انتقاد از اوضـا  اجتماعی وکه  به نام »دختر گدا«    ـش روده اـس ، ضـمن  عدالت ـس

 کند:  زدایی میگیرد و با این روش از حکومت مشروعیتگفتگوی پدر و دختر از این موضو  پرده برمی

داد  ـن دا  ـخ ان  داـی ه ـگ ـب ــیم و زر  د سـ  گویـن

ــا   ســــرپ وا  ــاـن ن زدیــک  کســــیـن و  ودم   ـب

رفـت و  ــرد  فشـ و  مرا  لـم  گرفـت   مردی 

بـگـو پــدر  ــداد!!...   یجــان  ن چـرا  ــدانـم   ب

ـــتا ـنداد  ــت ـبه من ـناشـ  ـیک لقـمه ـنان ـبه دسـ

ــداد ن وا  ـن ـی ـب ن  ـم ــت  دســ ــه  ب ی  وـل زی  ـی  ـچ

(  329:  1387)بهار،   

عر ی ری«  همچنین در ـش روعیت864:  1387)دیوان،    »زن قاـض تانی، از حکومت مـش کند.  زدایی می(، با ذکر داـس

با   بهار  در این داـستان علت ناتراـشیدگی و فـساد فرزند، اوـضا  بد و فاـسد جامعه و وزرا و حاکمان دانـسته ـشده اـست.

ز و شـاهان باسـتانی ایران، اوضـا  نابسـامان مملکت را برجسـته کرده، ا  های پهلوانیاسـطوره  ها وداسـتان به  اشـاره

   کند:زدایی میحکومت مشروعیت

کــیــومــرث  عــهــد  ــاز  دیــرب کــز   مــلــکــی 

ـــن   ک و فر هوشـ اـم ـــی ــکوه سـ ده شـ  دـی

ــاوه  ک دادخــواهــی  و  ــریــدون  ف  فــر 

ــه زمــان روس  ـع بــد  کــه  ن  ـی وـن ـچ ی  ـک ـل  ـم

خــرم و  ــکــفــتــه  شــ ارم  ــاب  ب چــو  ــود   ب

ـجم ـــهی  ـــهنشـ شـ و  ـطـهـمورث  ــوکــت   شـ

کــیــنــه و  مــنــوچــهــر  نــیــرمرای   ...تــوزی 

ــم  موسـ فتنـه  داب  بـه  اکنون  رخش  ــد   شــ

( 101،  همان)  

 کند:زدایی میقادر نیا با ذکر اساطیر ایرانی، از حکومت مرشوعیت حاجی
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تااه بایسااااتاوومج  یاااریووکاوو   ی  پااهووناکا  ی 

پاااایجدارو  دوومجت  خاااامج  و  شاااااایااار   بج 
 

کااه  و  تجسااااکجناادور  و  ججم  تجتاریاهای   ی  لج 

هااه خااامجم  نااادیااارو تجماان  شااااایاار   یج، 
 

( 251:  1390قادر،  حاجی)  

 یپایدار  سانویر و قل   مشاشا که ،امشانیده  (اساکندر)و    (جمشاید)تاریخ   از  گونهاین   ،ای یار خوشانهت :ترجمه

 .پیدا نیستم یر مشاما ش؛ قل  دارماست، دولت  

د ناااب وپاااکاای  کاااری  لااه   لجحجم  جرباان 

و وشاااایاعار   ج»حاااجای«ی »کاااوه« وکااانای     
 

دە    باا   رافاارێااناان  ت ور وماای   ل جسااااافجی 

در نااابااایاااود   ژ ە  هجماااداوهون   فشاااااای 
 

( ٦19، هامن)  

حاجي با شااعرهاي    ،بفرسااتز  در به  کنی  و روم را از کشااور بنون   را رها کنی ،ترجمه: همه کارها  نابجا  

 درف  پنوز  را برافراشته است.  که  رسدروز  مياست و   آهنگر هامنند کاوه

دیاارایجت  ە ساااااتجماای  بااکج   تجعاایاایاان 

دوونااان  دوساااااتاای  لج  تجماان  و  کااورد   تااا 
 

بااادو    عااایاااناااایجت تجوسااااجن   خاااو ووی 

ەوحااامن  و  ەوحاایاا   تجتاا ی  هجر   دورباایاان، 
 

( 200، هامن)  

ها رهايي سااتکُرد از دساات اين پ   من وات کار  کن،  ات و با اسااو  ک  شاااهانهبا درايت رسااتامنه ترجمه: 

 بهشنده و مهرباين. و رحامن و رحز   توآنها نجات پزدا کنز ، و اسارت  استعامر یوغ  يابز  و از  

بهشای به  های اسااطیری، درصادد مرشاوعیت حاجی قادر با ذکر نامداران و بارگان ُکرد و هامنند سااخ  آنان به شاهشایت 

 حکومت کردستان است: 

»حجماااغااا«  وو   داناێ  کج  پایاااوو   کجسااااێ 

هایامامجت  یاااوه بج  »تجمایاناااغااا«  وو    خاود 
 

خاوانای  و  نااان  جایانساااای  تجبانااایای  با    لج 

باا    پاااساااجباااناای بااکااا  ماایاالاالجت   قج ی 
 

( 154، هامن)  

و  برا  ملّت خود مايکتاد فراه  کردبنان روایت شاده  غا( يکي از  ان کُرد اسات که در تاريخ  همه)ح :ترجمه

 کند. مکافظتيا مث  )امني آقا( با همت خود از ملت خود 

بااااوو لج   بجخشاااااایااانااایاااان  و   دان 

ە ساااااتجم  ووکااوو  هجمااوو  شاااججاااعجت   بج 

ووفااا   تاایساااااامعاایاا لج  و   سااااامااووتاایاا  

کاااوردو پااااکااایاااان  شاااااااناااامج   گاااوردی 

قجومااااااوو دوفاااااعج  ز ر  شااااااجەا   لج 

هااااوارو  و  دا   لج  دومااار    »حااااجااای« 
 

ماااه  تااااووخاااوونااای  لجکااان   یااادانااایاااان 

حااااتجم  ووکاااوو  هجماااوو  سااااجخااااووت   بج 

پااه و  قجناادیاا  عجهااد  باایااای   یااامناایااان 

وردو تجو  کاااافااای  سااااااافج  تجم   کاااافااای 

ج بااالااا ن  داوو جە مااایااایاااانااایاااان   وان 

تاااااواروکااااوردی   دوباااانج   باااالاااانااااارو 
 

( 212، هامن)  

در وفاداری مانند   اسات.  یآساان   کار  و  برای آنها مث  آن خوردن   مردن اسات،  همیشاگیبهشاندگی آنها   :ترجمه  

  شاان عهد و پیامن هساتند، سامووی  )پیغمر عری که در داد پروری و عدالت خواهی مناد اسات(و ح ات اساامعی   

در جنگ بساایار اتفاه افتاده که به    ؛هسااتند کُرد همهبون پهلوانان و قهرمانان شاااهنامه  مانند کوه قندی  اساات؛

 .میرداند، میکه آواره  بهتوننگ  غ  این ملت   در حاجی  ادند،ب رومیان رضبه  
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 گیرینتیجه -٤

- شــناختی تحلیل گفتمان انتقادی اســت که رویکرد جامعهی هحوزی  ه»تئو ون لیوون« یکی از پژوهشــگران برجســت

لیی  همعنایی او، دارای دو نظری گران اجتماعی« و »کنش  اـص ت. ون لیوون با متمایز  واکنش-»کنـش های اجتماعی« اـس

سازی، چهارچوبی  اسطوره-4  .عقالنی کردن-3  .گذاری اخالقیارزش  -2.  اعتباربخشی -1راهکار اصلی: کردن چهار 

ی بســامد بیشــتر با توجه به فرضــیه  پیشــنهاد داده اســت.  زداییو مشــروعیت  بخشــیبرای تحلیل زبانی مشــروعیت

 قادر، نتایج زیر به دست آمد:بخشی در اشعار بهار و حاجیزدایی در مقایسه با مشروعیتراهکارهای مشروعیت

ذکر   -2،  )ص(ذکر ســخنان از پیامبر-1آورد:  روی میبخشــی  بهار به دو نو  از اعتبار  اعتباربخشهی:ی  هدر حیط

ـشاهان  قادر، قرآن و آیات قرآنی،  و حاجی  ریخی ایران. الگوهای عمل در اـشعار بهارـسخنانی از ـشاهان اـساطیری و تا

ت تانی و گذـش تند. به عالوه، حاجی ایران وی  هباـس ورهای متمدن هـس قادر با الگو قرار دادن برخی حاکمان ک رد و کـش

 زدایی کرده است.مشروعیتبخشی به آنان، از حاکمیت زمان خود های محلی ک ردها، عالوه بر مشروعیتحکومت

ــور،   قادربهار و حاجی گذاری اخالقی:ارزشی  هدر حیط ــفات منفی کش حاکمه و مردمان، از هیأت  با ذکر ص

)ـشی ، ـصوفی و...(، از این گروه   قادر با ذکر ـصفات منفی قـشر مذهبیالبته حاجی؛  کنندزدایی میحاکمیت مـشروعیت

ابتدا وـضعیت بحرانی کشورش را با امور خطرنا   گذاری با قیاس،  در بخش ارزشبهار زدایی کرده اـست.  مـشروعیت

اه و حاکم زدایی کرده باـشد،  تا از آن مـشروعیت  ،کندو بحرانی مقایـسه می دو نو  ممبت و منفی   درـساس به قیاس ـش

با افراد ممبتی چون چوپان و در شــکل منفی با عناصــر منفی مانند خفاش، قیاس   را  شــاهدر شــکل ممبت،    ؛پردازدمی

د.  می اجیهمچنین  کـن ذهبی و  ـح ــر ـم اس قشـ ا قـی ـب ادر  أت  ـق ه  هـی اکـم ا ـح ات موذی و خطرـن ا حیواـن ا    ـب آنـه از 

 زدایی کرده است.مشروعیت

م ـعامی، ـبا ذکر اـهداف آـنان، از دـحاکـمه و مرهـیأت  ـحاکم و    ربـهار ـبا خرده گرفتن ب  عقالنی کردن:ی  هدر حیطه 

روعیت تادن جوانان به اروپا به هدف فراگیری علم، مخالف اـستحاجی  .کندزدایی میحکومت مـش بهار    .قادر با فرـس

اه را برباد رفتن ملک میی  هنتیج زد میهم  قادر  حاجیداند و الم ـش رف به دعاتنها  کند که اگر به مردمش گوـش   ی ـص

عدالت پابرجاسـت و ی هداند که با ریشـبهار حکومت را مانند درختی می  متوسـل شـوند، شـکسـت خواهند خورد.

قادر در ابیات بسـیاری با تبیین اعمال قشـر  داند. حاجیسـااه و اسـتقالل می،  مال   ،زادی را کسـ  ملکآقادر،  حاجی

 زدایی کرده است.مشروعیت  مذهبی از آنها

زدایی از حکومت  هایی، به انتقاد از اوضا  اجتماعی و مشروعیتبهار با ذکر داـستان سهازی:اسهطورهی  هدر حیط

ــطورهبهار و حاجیوقت پرداخته اســت.   ــاره میقادر هر دو به اس جدای از تا    ،کنندهای پهلوانی و قهرمانی ایران اش

روعیتمبارزه در ی  هایجاد روحی ند. همچنین حاجیمردم، از حکومت مـش قادر با ذکر نامداران ک رد و زدایی کرده باـش

 کردستان بوده است. حکومتبخشی به درصدد مشروعیت  های اساطیری،همانند ساختن آنها به شخصیت
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