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مقدمه و بیان مسأله

فرهنگي تأثير ميپذيرد و همواره نلبگان قومي تالش كردهاند

در رويکرد «جامعهشناسي در ادبيات» يا «جامعهشناسي ادبتي»،

از قالبهاي فرهنگي براي حهظ مرزبنديهاي هويتي و ايجتاد

ادبيات از جنبۀ پيام و محتوا و نقش آن در تحتوالت اجتمتاعي

تشابه و تمايز استهاده كنند (مهصلن اد .)40-61:6988 ،شتناخت و

بررسي ميشود (شادرو .)6984 ،متن ادبي صرفاً وستيصهاي بتراي

درک نلبگان نهتنها به داليل ساختاري ،بصکه به داليل فرهنگي

سرگرمي نيست .چيزي است كه با بسياري از جنبههاي ديگتر

مهم است .نلبگان ،اعضايي از جامعه هستند كته بتر عمتل و

جهتتان ارتبتتار و ريشتته مشتتترک دارد -جنبتتهه تاي سياستتي،

كنش سياسي ،تتأثير مستتقيم يتا غيرمستتقيم دارنتد .نلبگتان

اجتماعي و فرهنگي -كه همۀ آنها دنيتويبتودنش را تشتکيل

سياسي ،فرهنگ سياستي غالتب را متي ستازند .آن هتا نته تنهتا

ميدهند و پايته اي مستتحکم بتراي مشتاهده ،تحصيتل و درک

گهتماني را ايجاد ميكنند كه الزمۀ كار دولت است بصکه منتابع

زنتتدگي انستتانهتتا و شتترايو درونتتي و بيرونتتي آنهتتا فتتراهم

فرهنگي را تدوين ميكنند كه دولت از آن براي پيشبرد اهداف

ميآورد.

خود استهاده مي كند .نلبگان سياستي در ايجتاد ايتدئولویي و

ظهور و توسعۀ مدرنيزاسيون ،ناسيوناليسم و مصتستازي در

گهتمان فرهنتگ سياستي ،نقشتي تعيتين كننتده دارنتد (

Irons,

جامعۀ چندفرهنگي ايران با تکوين و توسعۀ جنبههاي سياستي

 .)2009:459-474در اين راستا اشتعار هت ار و هتيمن بته دليتل

و اجتماعي متون ادبي همراه بوده استت .ايتن تتأثير بتر شتعر

كنشگري سياسي ،معرّف زيست-جهان سياستي ،اجتمتاعي و

كردي و سنت كهن آن كه از قرن شانزدهم نشتأت متيگيترد،

فرهنگي كردها است كه به درک ما از فرهنگ سياستي كردهتا

بسيار واضح است (احمدزاده .)638:6986 ،برتري شتعر بتر انتواع

ياري مي رساند كه بلشتي از حتوزۀ تمتدني مهتم و اثرگتذار

ادبي ديگر ،پديدهاي مشترک در تاريخ بستياري از مصتتهتاي

جامعۀ ايران است.

شرقي است ،حتي در خالل قرن بيستتم نيتز بتا وجتود ظهتور
روزنامه نگاري كردي و نثر ادبي در ادبيات كتردي ،هنتوز هتم
شعر كردي از لحاظ كمّي و كيهي در سطح باالتري قترار دارد
(كريم 55: 6331،به نقل از :احمدزاده.)6986 ،

شرایط اجتماعی زیست هژار و هیمن
نويسنده ،محقق ،مترجم و شاعر نامدار ،عبدالرحمن شرفکندي
مشهور و متلصص به «ه ار» ،به سال  6911هجري شمسي در

شعر ابزار درک و واسطهاي است كه با آن مسائل سياسي

شهر مهاباد ديتده بته جهتان گشتود .پتدرش مشتهور بته متال

(اكشرافت و اهصواليتا ،6333 ،بته

محمدبور ،مردي روحاني و متدين بود كه از راه كسب و كتار

نقل از :احمدزاده .)55: 6986 ،هرچند «سرآغاز سركشتي شتعر بته

امرار معاش مي كرد و زنتدگي ستاده و فقيرانتهاي داشتت .بتا

حوزۀ سياستت ،بته معنتاي ادغتام ايتن دو مههتوم بتا هتم در

شروع پنج سالگي ،نزد پدرش الهبا و قرائت قرآن را آغاز كترد

كردستان مکريان به سيف قاضي بر ميگردد» (دشتي)40:5113 ،؛

و سپس مدتي به مکتبخانه رفت و از آنجتا رهستپار خانقتاه

در اشعار «ه ار» و «هيمن» به اوج خود ميرسد .درواقع ختواه

شيخ برهان شد و پس از فراگترفتن مقتدمات ،بته روستتاهاي

گهته شود هيمن از ابتدا با شعر به حوزۀ سياستت پتا نهتاده و

اطراف عزيمت كرد و در كالس تني چنتد از مدرستان عصتوم

خواه گهته شود با سياست بته عرصتۀ شتعر و ادب وارد شتده

اسالمي آن زمان حاضر شد .در تاريخ ادبيات معاصر زبانهاي

است ،هر دو ادعا درستت استت (دشتتي .)48 :5113 ،ايتن ادعتا

فارسي و عربي نام ه ار نامي ناآشنا نيست .وي پتس از هتزار

دربارۀ ه ار با شدت بيشتري نيز صدق ميكند.

سال ،قانون ابنسينا را از آن عربي معماگونه ،به فارسي روان و

و اجتماعي را ميتوان بررسي كرد

با توجه به زيستت چنتدفرهنگي جامعتۀ ايتران ،فرهنتگ

يکدست ترجمه كرد .وي سال هاي زيادي از تترس حکومتت

سياسي شهروندان در جامعۀ چندقومي ايران از هويت قومي و

پهصوي در آوارگي به سر برد .عتالوه بتر كارهتاي پ وهشتي و
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ترجمه ،اشعار وي در دو كتاب بو كوردستان (براي كردستتان)

جنبشهاي كردي در برساختن نظام معرفتي آنها نقش داشتته

و آلهكوک (اسم نوعي گياه) به چاپ رسيده است .بيشتتر ايتن

است .حركتتهتاي سياستي كردهتا را در سته دورۀ تتاريلي

اشعار در قالب مثنوي استت و مضتامين سياستي ،اجتمتاعي و

مي توان مطالعه كرد :دورۀ رضاشاه ،دورۀ محمدرضاشاه پهصوي

حماسي و عاشقانه دارند و به زبتاني ستاده و عاميانته ستروده

و دورۀ جمهوري اسالمي (احمدي .)39: 6935 ،اين دو شتاعر در

شدهاند .اين شاعر در سال  6963وفات يافت و در زادگتاهش

تمام اين دورهها زيستتهانتد و از شترايو اجتمتاعي و سياستي

شهر مهاباد به خاک سپرده شد.

سراسري و محصتي ايتران تتأثير گرفتتهانتد .ظهتور نلبگتان و

سيد محمد امين شتيخ االستالمي متتلصص بته «هتيمن»،

روشنهکران مدرن و قومگرا ،نتيجۀ نوسازي رضاشاه از يکسو

فرزند سيد حسن شيخ االسالمي مکتري در بهتار ستال 6911

و تمركزگرايي بيش از حد و تبعيضهاي زباني و قتومي او از

هجري شمسي در يکي از روستاهاي مهابتاد بته نتام «الچتين»

سويي ديگر بود .درواقع ظهور نلبگاني چون ه ار و هيمن بتا

متولد شد .پس از يادگيري قرآن مجيد و كتب مقدماتي فارسي

تغيرات اجتماعي ،سياسي و اقتصتادي سراستري و محصتي در

و عربي به مهاباد رفت و مدت چهار سال در خانقاه و مدرستۀ

رابطه بود .ظهور نلبگان تحصيلكردۀ جديد ،پديدهاي ناگهاني

جدّ مادريش شيخ يوسف برهان در سصک طالب عصتوم دينتي

نبود .قدرتگرفتن آنها فرايندهاي تدريجي بود كه با تحوالت

تحصيالت خود را ادامه داد و در همان ايتام بتا «هت ار» -كته

اجتماعي و اقتصادي ايران بهطور عام و كردستان بهطور اخص

آنجا به سر ميبرد -همدرس و همصحبت شد .هيمن در سال

ارتبار داشت

(احمدي.)545 :6935 ،

 6959شمسي به عضويت شوراي نويسندگان نشريۀ نيشتتمان

مک داول دربارۀ شرايو اجتماعي منطقۀ مکريان (جنتوب

در آمد كه بهطور ملهيانه از سوي جمعي از ادبا و شعرا عصيته

استتتان آبربايجتتان غربتتي -محتتل زيستتت جهتتان دو شتتاعر)

ریيم ستمشاهي منتشر ميشد .در سال  6940بهعصت اشتعاري

ميگويد :با توسعۀ شهرنشيني و نوسازي ،طبقهاي تحصيلكرده

كه نشاندهندۀ اوضاع نامطصوب جامعه و ستمهايي بتود كته از

رشتتد كتترد (متتک داول .)414: 6989 ،وجتتود شتتهر ماننتتد محتتيو

طرف ریيم شاه بر مردم ميرفت ،خانه و زندگي را ترک گهت

اجتماعي خاصي كه از ساخت سنتي جامعۀ كردستان متهتاوت

و سال ها متواري و آواره بود .پس از پيروزي انقالب استالمي

بود ،موجب ظهور نوعي گهتمان بهظتاهر متدرن را شتد .ايتن

ايران به وطن بازگشت و خدمات ادبي و اجتماعي و فرهنگتي

محتتيو اجتمتتاعي همتتانگونتته كتته متتاكس شتتصر عقيتتده دارد،

خود را از سر گرفت .عمدهتترين اشتعار وي در دو كتتاب بتا

تأثيرهاي بهني ناشي از محيو اطراف استت كته تتا حتدودي

عناوين تاريک و روون (تاريک و روشتن) و نالتۀ جتدايي بته

دريافت مي شود .اين تأثيرهاي ناشي از محيو اجتماعي شتهر،

چاپ رسيده است .بيشتر اين اشعار در قالبهاي غزل ،مثنوي

عامصي مهم در شکل گيري انديشۀ دو شاعر بوده است .مهتاخر

و دوبيتتي ستتروده شتتدهانتد و مضتتامين سياستتي ،اجتمتتاعي و

و نلبگان كرد در اين دوره با الگوسازي بر فضاي فرهنگتي و

عاشقانه دارند .وي در سال  6965درگذشت و در شهر مهابتاد

سياستتي كردستتتان ،تتتأثيرات وستتيعي برجتتاي گذاشتتتند.

در مقبره الشعرا به خاک سپرده شد.

فرهيلتگاني چون ه ار و هيمن در زمرۀ اين نلبگان به شتمار

دوران حيات دو شاعر ( )6911-6963تقريباً با حکومتت

ميروند .در اين دوره ،ادبيات كردي بهطور عام و شعر كتردي

پهصوي اول و دوم همزمان است .جنتگ جهتاني دوم ،نهضتت

بهطور خاص با پيشاهنگي ه ار و هيمن ضمن حهتظ ستاختار

مصيشدن صنعت نهت و انقالب اسالمي ايران كته هتر يتک از

و قالب در مضامين و مهاهيم متحول شتد و همپتاي تحتوالت

اين دورهها ،شرايو اجتماعي و سياسي خاص خود را داشته و

سياسي عصر خود ،مهاهيم و مضاميني جديتد را وارد شتعر و

بتتر زنتتدگي و افکتتار دو شتتاعر تتتأثير گذاشتتتهانتتد .همچنتتين

ادبيتتات كتتردي كردنتتد .مضتتامين و مهتتاهيمي كتته سرشتتار از
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درونمايههاي اجتماعي و سياسي بود .در ادبيات كردي اشتعار

اجتماعي اشعار (چگونگي انعکاس عدالت اجتمتاعي ،آداب و

بزرگاني چون ه ار و هيمن پيوندي ناگسستني با جامعه دارند.

رسوم اجتماعي و صصح و دوستي) را واكاوي كرده است.

نبوغ آنها در ابداع عناصر سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،رابطۀ
سياست و جامعه و فرهنگ را بازنمايي ميكند.

مبانی نظری
در مباني نظري مرتبو با جامعهشناسي و فصسهۀ هنر ،هنر (شعر

پیشینۀ پژوهش

به مثابه يک فرم هنري) در سه سطح مههومسازي شتده استت:

برويين سن در كتتاب جامعتهشناستي متردم كترد ( )6908بتا

هنر به مثابه ساختي زيباييشتناختي ،هنتر در مقتام بلشتي از

ديدگاهي مردم شناسانه و جامعتهشتناختي ،پيونتدهاي كهتن و

خالقيت باتي و محصول روحيات ،احساسات و رشد فتردي،

بيعتهاي اوليه و اساسي مردم كرد را بررسي كرده و تأثير اين

هنر به مثابه برستاخت اجتمتاعي و توليتد اجتمتاعي .برمبنتاي

پيوندها را در تحوالت سياسي كردستان ارزيابي كترده استت.

رويکتترد ستتوم ،ابعتتاد زيبتتاييشتتناختي اثتتر هنتتري و تجصتتي

اين پيوندها بهترتيتب اهميتت شتامل پيونتدهاي ختانوادگي و

احساسات و عواطف فردي ،در شترايو تتاريلي و اجتمتاعي

قبيصهاي ،پيوند با رؤساي قبايل ،بيعتهاي مذهبي بهوي ه پيوند

ريشه دارد.

با شيوخ و رهبتران طريقتتهتاي درويشتي استت .وي نشتان

اين ،هنر بيشتر از آنکه توليد مادي صرف و فردي باشتد،

ميدهتد چگونته ناسيوناليستم كترد در پيونتد متقابتل بتا ايتن

نوعي «جهان بيني» قصمداد متي شتود كته از زاويتۀ آن ،زمينتۀ

پيوندهاي كهن رشد كرده است .نويسنده معتقتد استت متردم

اجتماعي خصق اشکال هنري را ميتوان مشتلص و بيتان كترد

كرد در قرن  63فرهنگ سياستي ستنتي و محتدودي داشتته و

(.)Paul, 2005: 10چنين نگرشي بهشتکصي مشتابه در ديتدگاه

همين امر عقبماندگي و توسعهنيافتگي آنها را تداوم بلشيده

گصتدمن مشتتاهده متيشتتود .وي هنتتر و آفريتدههتتاي نبتتوغ را

است.

محصول جهان بيني و تصاوير بهني افراد و عامالن آن ميداند.

رشيدي و اميني ( )6936در پ وهشي بتا عنتوان «هويتت

اين نوع نگرش دربارۀ هنر و آثار هنري ،ما را به ديتدگاههتاي
6

ايراني در شعر كردي با تأكيتد بتر اشتعار هت ار و هتيمن» بتا

مربور به نظريات بازنمايي رهنمون ميكنتد .مجموعتۀ آنچته

بهرهگيري از روش تحصيل محتوا نشان دادهاند در اشتعار هت ار

نظريههاي بازنمايي خوانده ميشود ،بنيان نظري مقالتۀ حاضتر

و هيمن ،الهاظ ،مهاهيم ،معاني ،مضامين و لغات فراواني وجود

را شکل ميدهد .اين رويکترد معتقتد استت هنتر دربردارنتدۀ

دارد كه ريشۀ فارستي دارنتد و يتا در بتين دو زبتان كتردي و

اطالعاتي دربارۀ جامعه است .اين رويکرد به هتي نتوع ختو

فارسي مشترک هستند .بر اساس اين ميتوان گهت شعر كردي

مستقيمي ميان هنر و جامعه قائل نيست ،بصکه آفترينش هنتري

جصوه اي از هويت ايرانتي استت و بايستته هتاي ايتن هويتت،

را به مثابه بلشي از جامعته و بازتتابي از آن و در عتين حتال

تعصق ها ،گرايش ها و تأثيراتي را در شتعر كتردي ايجتاد كترده

متتلثر بتتر آن متتيتتتوان دانستتت

.)Alexander,

است كه ريشههاي آن در رشته ارتباطات گستتردۀ فرهنگتي و

پيچيدگيهاي تحصيلهاي پ وهشگراني مثتل گصتدمن ،لوكتا ،

تاريلي جستجوكردني است.

ولف ،دو وينيو و بورديو دربارۀ چگتونگي ايتن تعامتل نشتان

(2003: 21

دشتي ( )2009در پاياننامتۀ كارشناستي ارشتد بتا عنتوان

ميدهد هنر صرفاً رونويسي يتا عکستي از جامعته نمتيتوانتد

«هيمن :بررسي محتواي سياسي و اجتماعي اشعار» بتا استتهاده

باشد .رويکرد بازنمايي براي بررستي ميتزان انطبتاق محتتواي

از روش تحصيتتل محتتتواي كيهتتي ،محتتتواي سياستتي اشتتعار

پيامهاي اثر هنري بتا آنچته در واقعيتت اجتمتاعي متيگتذرد،

(چگونگي انعکتاس اعتقتادات مصتي و ناسيوناليستتي ،بازتتاب
مقاومت و مبارزه و نگرش شتاعر دربتارۀ احتزاب سياستي) و

reflection theories
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رويکردي مناسب به نظر ميرسد و معتقد استت آنچته هنتر و

 .)63 :6986دوتوكويل 9هنجارها و ارزشهاي مردم امريکا را بر

ديگر رسانهها نمايش ميدهنتد ،بازتتابي از شترايو اجتمتاعي

دمکراسي ملثر ميداند .پيشينۀ تحصيل و تبيين فرهنگي سياست

است .از ديد آلن ،اگر از منظر جامعهشناسي هنر بنگريم ،هنتر

در قرن بيستتم ،دهتۀ  91متيالدي استت كته بتا شتکلگيتري

مجموعهاي است از رستومي كته حامتل معتاني و نقتشهتاي

«خصيصۀ مصي» همزمان بوده و ريشۀ رستاخيز فرهنگ سياسي

رفتاري است كه افراد جامعه لحاظ ميكنند .كنشهتاي هنتري

پ وهشي دهۀ  81ميالدي است

(گلمحمدي.)696-656،6986 ،

همانند رمزگان رفتاري هستند كه درون افتراد نهادينته شتده و

آلموند و وربا بعد از جنگ جهاني دوم بتهطتور وستيع و

در متن رمزگان و نقشها بيروني ميشوند .آنها همچنتين بته

عميق ،فرهنگ سياسي را در كشورهاي اروپايي مطالعه كردند.

شکل كنشهتاي نمتادين ،عامتل تغييتر در ستاختار اجتمتاعي

فرهنگ سياسي ،مجموعهاي از باورها ،ارزشها ،احساستات و

هستند .بدينترتيب تجربيات زيباييشناختي هميشه با ستاخت

دانش سياسي نسبت به چهتار بعتد از زنتدگي سياستي استت

.)Allen, 1954:

(نظام سياسي ،يک كل ،جنبههاي ورودي يا فرايند ،جنبتههتاي

نقطۀ شروع هرگونه تالش بتراي تحصيتل جامعتهشتناختي اثتر

خروجي يا سياستگذاري و خود يک موضتوع استت) استت

هنري ،بررسي همزمان تجربۀ واقعي خالقيت و تجربتۀ عمصتي

( .)Almond & verba, 1963آلموند و وربا بر اساس نوع نگرش

و پويايي زندگي در متن جامعه است .هدف مطالعه ،رابطۀ بين

و جهتگيري به سياست ،تيپولویي ستهگانتهاي را از فرهنتگ

تجربۀ تليصي و ديناميسم اجتماعي است (دو وينيو .)0 : 6988 ،بر

سياسي ارائه كردند :فرهنگ سياسي محدود (افراد در اين نتوع

اساس اين ،ماهيت شيء هنري تتابعي از شتبکهاي اجتمتاعي-

فرهنگ نه از عمصيات و يا خو مشيهاي نظام سياسي آگتاهي

ارتباطي است كه شيء هنري در آن جاي گرفته است .از آنجتا

دارند و نه خود را عضوي از يک مصت ميشناسند .ايتن دستته

كه اين پ وهش ميكوشد ابعاد و گونتههتاي فرهنتگ سياستي

از افتتراد ،انجمتتاد فکتتري داشتتته و از نظتتام سياستتي انتظتتاري

موجود در جامعۀ كردستان ايران در خالل سالهتاي  6911تتا

ندارند) .فرهنگ سياسي تبعي (افتراد در ايتن نتوع فرهنتگ از

 6901را از دريچۀ نوع خاصي از آفرينش هنري (شعر) تحصيل

نتتتايج كتتار حکومتتت آگاهنتتد؛ ولتتي در فراينتتدهايي شتتركت

كند ،بايتد بتا تحصيتل محتتواي آثتار هنتري متدّنظر ايتن نتوع

نميكنند كه به سياستگذاري منجر ميشود) .فرهنگ سياستي

درهمتنيدگي يا ديالکتيک را نشان دهد .منظومۀ نظري متذكور

مشاركتي (افراد در ايتن نتوع فرهنتگ در فراينتدهاي سياستي

پ وهشگر را ياري ميرساند بتا بتازخواني و تحصيتل محتتواي

مشاركت بالهعل و بالقوه دارند .از مسائل سياسي آگاهي دارند

اشعار دو شاعر ،راهي براي شناخت فرهنتگ سياستي جامعته

و تقاضاهاي سياسي را ميتوانند مطرح كننتد و حمايتتهتاي

مدّنظر در اين مقطع زماني بيابد.

سياسي ختود را در اختيتار رهبتران سياستي قترار متيدهنتد)

گروهي درون جامعه ارتبار تنگاتنگ دارد

(6-7

در دوران مدرن اولين كسي كه در مورد فرهنتگ سياستي

(چيصکوت.)946:6900 ،

سلن گهته ،منتسکيو 6است« .روح القوانين» در عين حتال كته

از ديگر صاحبنظران اين حوزه بته اينگصهتارت و ولتزل

متني فصسهي است ،نوعي تحصيل فرهنگ سياسي نيز بته شتمار

ميتوان اشاره كرد .آنها دو نوع فرهنگ يا نظتام ارزشتي را از

متتيآيتتد (گتتلمحمتتدي )696-659 :6986 ،بتتهنظتتر او فرهنتتگ بتتر

هم متمايز متيكننتد :نظتام ارزشتي متادهگترا و نظتام ارزشتي

حکومتتت و ديتتن تتتأثير دارد .یان یاک روستتو 5بتتا بيتتان

فراماديگرا كه به ارزشهتاي استتعاليي بيشتتر از ارزشهتاي

عبتتارتهتتايي چتون «روحيتۀ ستتاكنان» و «معنويتتت ،ستتنت و

مادي بها ميدهد (قيصري و شکوري .)6986 ،شاخصهاي اصتصي

اعتقادات آنها» از فرهنگ سياسي تقدير متيكنتد

(ستريعالقصتم،

Montesquieu
Rousseau

فرهنگ ماديگرا عبارتند از :مبارزه بتا تتورم ،گستترش رشتد

1
2

de Tocqueville

3
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اقتصادي ،حهظ ثبات اقتصادي ،حهظ نظم ،مبتارزه بتا افتزايش

نگتترش بتته جنستتيت ،عتتدالت اجتمتتاعي ،مشتتاركت سياستتي،

جرم و جنايت و حهظ و تقويت نيروهاي نظامي .شاخصهتاي

تغييرات اجتماعي -سياسي شامل دو نوع فرهنگ سياسي زيتر

فرهنگ فرا ماديگرا نيز عبارتند از :نقد حکومت ،آزادي بيتان،

است:

سلن بيشتر در مورد مکان كار ،زيبايي شهرها و محيو زندگي،

 .6فرهنتتگ سياستتي ستتنتگتترا :ستتنت ،مجموعتتهاي از

تأكيد بر رشد وي گيهاي انستاني و جامعته انستاني .موضتوع

بهنيتها و ايدههايي است كته در گذشتته ريشته داشتته و در

اصصي اينگصهارت و ولزل دربارۀ فرهنتگ سياستي ،ارزشهتاي

جامعه عموميت دارد ،بيشتر از يک نسل را شتامل متيشتود و

ابراز وجود يا ارزشهاي رهاينده استت .اينگصهتارت و ولتزل

مبناي رفتار و عمل قرار ميگيرد

ارزشهاي ابراز وجود يا رهاينده را گونهاي از فرهنگ سياستي

 .)910:محافظتتهكتتاري و گذشتتتهگرايتتي ،دو ركتتن اصتتصي

در نظر ميگيرند كه مستعد دموكراسي است .اصصيترين عامل

سنتگرايي هستند .وي گي هاي محافظتهكتاري عبارتنتد از.6 :

گتذار بته دموكراستي ،رشتد ارزشهتاي ابتراز وجتود استت

سصب حق گزينش از انسان .5 ،استداللگريزي .9 ،ممانعتت از

(احمدي.)556-533: 6931،

نتتوآوري و ابتکتتار .4 ،گذشتتتهگرايتتي وتقويتتت احستتاس

االزار 6گونه شناسي ديگري از فرهنتگ سياستي را انجتام
داده است .گونهشناسي او ،فرهنتگ سياستي را بته سته دستتۀ

(غهتاري و ابراهيمتي لويته6980 ،

نوستال يک .5 ،احترام و حرمت به سنتها و  .6آن چيزي كته
وجود دارد ،خوب است

(اكبر.)85-84 :6901،

اصصي تقسيم ميكند :اخالقگرايي ،فردگرايتي و ستنتگرايتي.

 .5فرهنگ سياسي تجددگرا :عموميترين معناي تجدد را

اخالق گرايان معيار ستنجش دولتت را تعهتد دولتت بته رفتاه

بايد در تغييرات و تحوالت اجتماعي گستردهاي جستجو كترد

اجتماعي و توجه به توليد و عرضۀ كاالهايي ميدانند كته نهتع

كه جوامع در دورۀ جديد تجربه كردهاند .تجدد با وي گيهتا و

عموم را در پي دارد .برخالف اخالقگرايتان ،فردگرايتان روي

روندهاي عمتدهاي چتون اصتالت انستان ،ظهتور فردگرايتي،

نگرانيها و حرفۀ افراد تمركتز بيشتتري دارنتد .ستنتگرايتي،

عامصيت انستاني ،گستترش عقالنيتت ،ستصطۀ معرفتت عصمتي،

ساختاري نلبهگرا است كه سعي ميكند نظم اجتماعي موجود

ليبراليسم ،دموكراسي و فرديشدن همراه بوده استت

را حهظ كند (.)Zoellick, 2000

ابراهيمي لويه .)966: 6980 ،به نظر گيتدنز در مدرنيتته اتکتايي بته

(غهتاري و

سنت وجود ندارد؛ زيرا همۀ جنبههاي زندگي بتهطتور بتالقوه

چارچوب نظری
به لحاظ اينکه جامعۀ آماري ما اشتعار هت ار و هتيمن استت و
واحد مطالعۀ ما «بيت» شعر استت نته افتراد ،بتا هتي يتک از
گونههاي بكرشده بهتنهايي نوع فرهنتگ سياستي را در اشتعار

تابع عقل هستند و تنها در پرتو اين عامتل متيتواننتد توجيته
شوند؛ بنابراين نظارت بازانديشانه كه باتي فعاليت بشتر استت
در مدرنيته شدت ميگيرد

(نش.)31: 6935 ،

نمي تتوان مشتلص كترد .بته همتين دليتل بتا بهترهگيتري از

روششناسی

گونهشناسيهاي آلموند -وربتا ،اينگصهتارت -ولتزل و االزار و

تعریف متغیرها

ساير نظريه پردازان عصتوم اجتمتاعي و سياستي ،گونتهشناستي

فرهنگ سياسي سنتگترا :فرهنگتي استت كته از ستصب حتق

ديگري از فرهنگ سياسي در اين پ وهش ارائه ميشود كته بتا

انتلتتتاب و گتتتزينش فتتتردي ،مردستتتاالري و پدرستتتاالري،

جامعتۀ آمتتاري ستتنليت بيشتتري دارد و بتتا آن نتتوع فرهنتتگ

سصسصه مراتب كه نظتم طبيعتي جامعته استت ،حتق مشتاركت

سياسي را در اشعار آنها بهتر ميتوان بازشناخت .گونهشناسي

سياسي عدهاي از نلبگان خاص در نظام سياستي ،ممانعتت از

مذكور با توجه به پنج شاخص نگرش افراد بته آزادي فتردي،

نتتوآوري ،ابتکتتار و دگرگتتوني و تصقتتي دي تن بتتهمثابتته عامتتل

Daniel Elazar

1

انسجامبلش زندگي گروهي حمايت ميكند

(اكبر.)696: 6901 ،
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فرهنگ سياسي تجددگرا :فرهنگي است كه از برتري فرد

 664بيت (69/00درصد) و از مجموع  5556بيت شعر هيمن،

بر جمع ،برابري جنسيتي و قومي ،عدالت اجتمتاعي بتهمعنتاي

 963بيت (64/6درصد) مهاهيم سياسي دارند و حجم نمونه را

برابري در بهرهگيري از فرصتتهتا و امکانتات موجتود و بتر

تشکيل ميدهند.

اساس شايستتگي افتراد ،مشتاركت سياستي فعتال و آگاهانتۀ

دادههاي اين پ وهش با استهاده از پرسشتنامۀ معکتوس و

گروههتاي گونتاگون در نظتام سياستي ،تغييترات اجتمتاعي و

بر اساس مقولهبندي تهيه و گردآوري شده است .براي تجزيته

سياسي با اصالحات و تستاهل در برابتر متذاهب گونتاگون و

و تحصيل دادهها ،مهاهيم و مقولههاي فرهنگ سياسي مشتلص

مشروعيت مدني حمايت ميكند

و بر اساس دستورالعمل از پيش تعيينشده ،كدگذاري شتده و

(اكبر.)63 :6901 ،

در برگههاي ملصوص ثبت شتدند .چتون متغيرهتا در ستطح
روش پژوهش

اسمي سنجيده شدهاند ،آمارههاي توصتيهي بتراي هتر يتک از

6

در پ وهش حاضر ،از روش «تحصيل محتوا» بهره گرفته شتده

مقولهها محاسبه و در جدولهاي توزيع فراواني ثبتت شتد تتا

است .تحصيل محتوا يکي از روشهاي مهتم مطالعتۀ اجتمتاعي

تحصيل كمّي ميسر شود.

است كه با استهاده از آن پيامهاي مطرحشده در رسانههتا را از

براي افزايش روايي ابزار ،ابتدا روايي صوري مقولتههتاي

نظر كميّتت (فراوانتي و تکترار) و كيهيتت (اهميتت و ارزش)

فرهنگ سياسي با بهرهگرفتن از نظرات تعدادي از متلصصان و

مي توان بررسي كرد (معتمدن اد .)51: 6956 ،با استهاده از تکنيتک

پ وهشگران مرتبو با مسألۀ پ وهش بررسي شد .براي باالبردن

تحصيل محتوا در اين پ وهش ،محتواي ابيات مندرج در اشتعار

ميزان پايايي ،متن (اشعار) مجدداً كدگذاري و سپس با استهاده

ه ار و هيمن بتهصتورت كمّتي مطالعته شتده استت .در ايتن

از فرمول ضريب روايي درجۀ توافق دو آزمون محاستبه شتد.

بررسي ،واحد تحصيل پ وهش شامل تمامي اشتعار منتشرشتدۀ

در كدگذاري اول  38مقولته و در كدگتذاري دوم  619مقولته

ه ار و هيمن است .واحد تحصيل «بيت» است.

كدگذاري شد .با استهاده از فرمول ضريب پايايي مشلص شد

در اين پ وهش ،اشعار چاپشدۀ هت ار در دو كتتاب بتو
كوردستتتان ( )6958شتتامل  5504بيتتت و آلتته كتتوک ()5116
شامل  559بيت كه جمعاً  5850بيت است و اشتعار هتيمن در
كتابي به نام بارگۀ ياران ( )5119مجموعتاً شتامل  5556بيتت

ميتتان دو كدگتتذاري ميتتزان  1/34توافتتق وجتتود دارد و ايتتن
نشاندهندۀ ضريب پايايي باالي آزمون است.
یافتههای پژوهش

استتت ،بررستتي متتيشتتود .ايتتن اشتتعار در فواصتتل زمتتاني

توزیع فراوانی اشعار بررسیشده برحسب فرهنگگ سیاسگی

سالهاي 6951تا حدود  6963سروده شدهانتد .دليتل انتلتاب

سنتگرا

اين اشعار ماهيت سياسي آنها است كه نگرش ايتن دو شتاعر

همانگونه كه در جدول  6نشان داده شده است ،از ميان 6199

را به فرهنگ نشان ميدهد .حجم نمونۀ پت وهش شتامل تمتام

بيت از اشعار مدّنظر ،مضامين فرهنگ سياسي داشتهانتد .فقتو

ابياتي است كه مهاهيم و مضامين سياسي داشتهاند .براي اينکته

تعداد  59بيت ( 5/69درصد) ابعاد فرهنگ سياستي ستنتگترا

نمونتتهگيتتري متناستتب بتتا حجتتم باشتتد ،بتتا استتتهاده از روش

داشتهاند كه نشان ميدهد هر دو شاعر در زمرۀ شاعران مترقي

نمونهگيري تصادفي نظا م مند تعداد  41صهحه از اشتعار هت ار

و نوخواه محسوب ميشوند .بهدليل بازنمايي بسيار اندک ابعاد

حذف شد .با اين روش ،تعداد اشعار از  5850بيتت بته 4851

فرهنگ سياسي سنتگرا ،توصتيف ابعتاد پتنجگانتۀ ايتن نتوع

بيت كاهش يافت .درنتيجه از مجموع  4851بيت شتعر هت ار،

فرهنگ سياسي بررسي نشد.

Content Analysis
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جدول  -1نسبت توزیع شاخصهای اصلی فرهنگ سیاسی سنتگرا در
اشعار بررسیشده
ابعاد فرهنگ
سیاسی

هژار
تعداد

درصد

مضامين مرتبو با نگرش فرد كه يکي از ابعتاد اصتصي فرهنتگ

هیمن
تعداد

درصد

نگرش به فرد

جمع

درصد

سنتگرا

سياسي تجددگرايانه است ،تقريباً به يتک انتدازه در اشتعار دو
شاعر بازنمايي شده است .ميزان بازنمايي ايتن بعتد در اشتعار

نگرش به فرد

49

30/05

3

611

55

38/66

هر دو شاعر  55/86درصد ( 540بيت از  381بيت) استت .در

نگرش به

6

5/00

1

1

6

6/88

ميان ابعاد نگرش به فرد ،مللهتههتاي آزادي بيتان (654بيتت)،

نگرش به

1

1

1

1

1

1

جنسيت

( 69بيت) ،تأكيد بر حقوق بشر ( 40بيتت) ،آينتدهنگتري (96

عدالت اجتماعي
نگرش به

1

1

1

1

1

1

مشاركت
1

1

1

1

1

1

اجتماعي و

مللهههاي پايگاه اكتسابي ( 4بيت) وخالقيت فتردي ( 5بيتت)
بوده است.

سياسي
جمع

بيت) ،خرافاتستيزي ( 96بيت) و تأكيد بر استقالل ( 56بيت)
بيشتر از ساير مللههها انعکاس يافتته و كمتترين بازنمتايي بته

سياسي
نگرش به تغيير

آزادي انتلاب ( 31بيت) ،پشتکار فردي ( 88بيت) ،عصمگرايي

44

611

611

3

59

611

خرافاتستیزی
توزیع فراوانی اشعار بررسیشده برحسب فرهنگگ سیاسگی

ه ار ( )604:6958از ناداني و خرافاتيبودن مردم جامعۀ ختود

تجددگرا

انتقاد ميكنتد و گرفتتاري آنهتا را در دام نتاداني بته تصتوير

جدول  -2نسبت توزیع شاخصهای اصلی فرهنگ سیاسی تجددگرا در
اشعار بررسیشده
ابعاد فرهنگ
سیاسی

هژار
تعداد

درصد

تعداد

هينديکي سوور و هينديکي شين
هينديک ههرتي نهگه يون چين

هیمن
درصد

ميكشد.

جمع

درصد

زوربهي نوقمي ريش و پرچه
پيت وايه :آموزاي ورچه

تجددگرا
نگرش به فرد

940

55/36

511

55/55

540

55/86

ترجمه :مردم از خود بيخبرند ،تهرقه و تضتاد دارنتد و هنتوز

نگرش به

61

6/66

54

6/66

94

9/46

نههميدهاند چه هستند و در دام جهل و ناداني گرفتارند.

جنسيت
نگرش به

08

65/58

58

0/00

616

61/86

عدالت

شمشير از مام ميهمن ميتوان دفاع كرد ،ايتن جهالتت محتض
است .راه حهظ وطن ستيز با جهل و خرافات است.

اجتماعي
نگرش به

بهنظر هيمن ( )5116:68اگر تصتور متيشتد كته بتا جنتگ و

59

8/54

60

4/05

01

0/64

پيت ده لي نووكي قهلهم  :نووكي قهلهم

مشاركت

زور له شير باشتر ده پاريزي عهلهم

سياسي

ترجمه :نوک قصم ميگويد :نتوک قصتم بستيار بهتتر از شمشتير

نگرش به تغيير

695

56/53

36

55/50

559

55/05

اجتماعي و

پرچم را حهظ ميكند.

سياسي
جمع

651

611

961

611

381

611

قانونگرایی
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بازنمايي فرهنگ سياسي در شعر كردي :تحصيل محتواي اشعار ه ار و هيمن

دویمن دهلي بيتامه

ه ار ( )534:6958در كنار آزادي ،خواستار قتانون استت .وي

كوردي نووسين حهرامه

قتتانون و آزادي را مکمتتل همتتديگر دانستتته و جامعتتهاي را

ترجمه :روزنامهها متوقف شدند ،نوشتن به زبان كتردي حترام

مطصوب ميداند كه نستبت متعتادلي از هتر دو موجتود باشتد.

است .دشمن (حکومت پهصوي) آن را تحمل نميكند.

جامعهاي كه در آن نه آزادي آن قدر محدود باشد كته حقتوق
انساني را به خطر اندازد و نه بيقتانون باشتد و بته آنارشيستم

تأکید بر استقالل

منجر شود.

ه ار ( )606:6958سرسپردگي و وابستگي را نکوهش ميكنتد

آزادن به پيي قانوون

آي چهند خوشه آزاد بوون

قانوون ديموكراتييه

شتي وا باش ههر نييه

و انتلاب شيوۀ زندگي را از حقوق اساسي ميداند.
حيزه بلويي بو كهس نابي

یيني كويصهيي با به بهس بي

ترجمه :آزادي بر اساس قتانون ،بستيار دلپتذير استت .قتانون

ترجمه :زندگي بردهوارانته و غيرمستتقل بتس استت ،بلتت و

دمکراتيک بهتر از هر چيزي است.

خواري شايستۀ هي كس نيست.
به سه با بهس بي ديصي و یير دهستي

آزادی بیان و آزادی انتخاب

بهسه بي بهش بوون له یين و ههستي

هت ار ( ،)09:6958بته مناستبت تأستيس حکومتت جمهتتوري

(ه ار)59:5116 ،

عرب و كرد در ستال 6358بته رهبتري عبتدالکريم قاستم در

ترجمتته :استتارت و قيتتد و بنتتد و محروميتتت و از زنتتدگي و

عراق كه در مقطعي فضاي بتاز سياستي را بته همتراه داشتت،

استقالل شلصي بس است .
هتتيمن ( )665:5116استتتقالل و اختيتتار را از اقتتتدار و

آزادي بيان را ميستايد:
آزادي پينووس و دهمه

تا بي ي و بنووسي كهمه

منزلت شاهانه برتر ميداند و فقر با اختيار را بر رفاه بياختيتار

پالهوان عهبدوولکهريمه

قايم دادهري ي او هيمه

ترجيح ميدهد.

ترجمه :هنگامۀ آزادي قصم است و فرصتي استثنايي است و هر

خوشه عيشق و سهرمه ستي،

خوشه یين به سهربه ستي،

قدر گهته و نوشته شود كم استت .عبتدالکريم قاستم قهرمتان
است و اين نهاد (نهاد آزادي) را محکم پيريزي ميكند.
هيمن ( )568:6969آزادي را حق همۀ انسانها ميدانتد و

آرهزوومه ههرچي اينسانه به آزادي ب ي
چون گهلي داماو و ديل و مات و خهمگينم دهوي؟
ترجمه :آرزو دارم تمام انسانها آزادانه زندگي كننتد .بته هتي
وجه مصتي درمانده ،اسير و ماتم زده را نميخواهم.
هيمن ( )2001: 97ظهور دوبتارۀ استتبداد پهصتوي دوم را
نقد ميكند و از توقف روزنامه و سصب حق نوشتتن بته زبتان
مادري ناراضي است:
داخرا دهركي روینامه

شکان نووكي خامه

خوشه

ترجمه :زندگي با عشق و مستي و استقالل چه شيرين است.
به سهربهستي یياني سه ر حهسيري
به قورباني بيتهختت و بتهختتي ميتري

خواهان جامعتهاي استت كته در آن متردم در كمتال آزادي و
آسايش و به دور ازهرگونه وحشت و ترس زندگي كنند.

خوشه

(هيمن)596:5119 ،

ترجمه :زنتدگي مستتقل روي حصتير بستيار بهتتر از زنتدگي
شاهانه است.
پشتکاری فردی
ه ار و هيمن تالش و پشتکار را براي هر فردي الزم ميداننتد
و پشتکاري و تالش را عامل سربصندي وآزاد زيستن ميدانند.
وهرزش مروف آزا دهكا
ماندوو بوون و كار مايهي یيانه

آزا والت آوا دهكا
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بيکار رابواردن رهنج و زيانه
مروف كار نهكا كاري زور لهنگه

ه ار ( )54:6958تا زماني كه روشهتاي مستالمتآميتز بتراي
استحقاق حقوق وجود داشته باشد ،روشهاي خشونت آميز را

یهنگي بيکاري شووريي و نهنگه
(ه ار)566:6958 ،

ترجمه :ورزش فرد را شجاع متيكنتد .فترد شتجاع و ستاعي

كنار ميگذارد و معتقد است بايتد از در رضتايت و قترارداد و
دوستي وارد شد ،نه از در خصومت و دشمني.
آشتي خوازن جهواناني مه رد و گورد

كشور را آباد ميكند .كار و زحمت مايۀ زندگي است .بيکاري

باوي چهكداري شهراني كهوت و مرد

عار و ننگ است.

ترجمه :جوانان مرد و گترد كترد صتصح طصبنتد ،زمتان مبتارزۀ

له سايهي زهحمهت و ره نج و له سايهي كار و آزايي

مسصحانه به سر رسيده است.

به سهربهرزي دهیين بو كومهل و گهل نابنه سه ربار
(هيمن)58:5116 ،

ترجمه :به دليتل زحمتت و تتالش و شتجاعت متردم ستربصند
زندگي ميكنند و سربار جامعه نميشوند.

الگري سولحه تهواوي ره نجبهري وشياري كورد
كووندي شوومي شهر له زه ندوالن خزي به دزي و فزي

حق مردم براي ادارۀ عمومي كشتور ،حتق تحصتيل بته زبتان
مادري و غيره از مهاهيمي هستتند كته بارهتا در اشتعار متورد
بررسي تکرار شده است.
ميصصهت بچووک و گهوره حهققي خوي وه دهس كهوي
مهئموور و شا له خوي بي

جايي خهت و زمان

پيويسته قهومي كوردم وه كوو سايري بهشهر
بههرۀ ببي له حهققي یيان بيته نيو امان
(ه ار)56:5116 ،

ترجمه :مصت كوچک و بزرگ به حقش برسد ،هر مصتي متأمور
و رهبرانش را خود انتلاب كند ،به زبان ختود تحصتيل كنتد.
الزم است قوم كرد نيز مانند ساير اقوام از حق زندگي بهرهمند
باشد.
خويندن به زماني خومان

سوو و تاوانه بومان
بوونته بته ردي بتن گومتان

(هيمن)30:5116 ،

ترجمه :چرا حق تحصيل به زبان متادري جترم استت؟! چترا
چاپلانه و رسانههايمان را ميبنديد؟!
رضایت فردی

دشمني به سر رسيده و زمان صصح و دوستي است.
چاوه نوري دهرفهتيکه خهلکي الدي و شاري كورد

تأکید بر حقوق بشر

چاپلانه و بصيندگومان

هتتيمن ( )655:5116نيتتز تأكيتتد متتيكنتتد زمتتان جنتتگ و

كوتري سولح و ئاشتي نيشتووه له سه ر ديواري كورد
ترجمه :تمام اقشار زحمتکش و آگتاه طرفتدار صتصح هستتند،
مردم روستا و شهر منتظر فرصتي هستتند .جغتد شتوم جنتگ
خود را ملهي كرده ،كبوتر صصح و آشتتي بتر بتام متردم كترد
نشسته است.
آیندهنگری
چشمپوشي از منافع آني بهدليل منافع آينده ازجمصته مضتاميني
است كه بارها در اشعار مدّنظر بازتاب داشته است.
ههر كاري ده ستي پيدهكري
وهک زهنگي مشکي ليدي

بيري دوارویي نهبري
داخوا بههرهي بو كي بي؟!

(ه ار)555:6958 ،

ترجمه :هر كاري شروع شود اگر به عاقبت و آينتدۀ آن توجته
نشود ،مانند جرسي ميشود كه موشها ميخواهنتد بتر گتردن
گربه نهند (يعني براي هر كاري بايد آيندهنگري شود).
هتتيمن ( )600:5116آينتتده را در نظتتر دارد و بتته ستتوي
آيندهاي روشن برنامهريزي و حركت ميكند.
دهروم بهرهو آسو بهره و آسوي روون
دهروم دهروم تا تروپکي رزگار بوون

بازنمايي فرهنگ سياسي در شعر كردي :تحصيل محتواي اشعار ه ار و هيمن

ترجمه :به سوي افق ميروم .به سوي قصههاي رهايي ميروم.
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ترجمه :ديگر نميگتذارم تتاريکي [جهالتت] سترزمينم را فترا
گيرد .به پشتيباني خدا چراغ دانش را روشن خواهم كرد.

پایگاه اکتسابی
ه ار در سه بيت زير از داستان منظتوم ستر گوستهند ،جامعتۀ

نگرش به جنسیت

ايدئال خود را ترسيم ميكند ،جامعهاي كه در آن شايستتگي و

مضامين مرتبو با جنسيت در اشعار متورد بررستي بته ميتزان

لياقت تعيينكنندۀ پايگاه اجتماعي است نه اصل و نسب.

9/4درصد ( 94بيت از  381بيت) بازنمتايي شتده استت .ايتن

كوري خان و خات نهبوو

ايتر به ميرات نهبوو

به هوي ليرهي مام توپيو

زمان پيس ،دهم بوگهنيو

كهر دهبه ر كا پيسته كهل

ببيته گهورهي كومهل

مسأله نشان مي دهد مسألۀ زنان براي دو شاعر به اندازۀ ديگتر
ابعاد اهميت نداشته است؛ ولي به دليل اينکته هتي شتعري از
هيمن مبني ملالهت او با حقوق زنان يافت نشتد و تنهتا يتک

(ه ار)584:6958 ،

بيت از ه ار در قالب نگرش سنتگرايانه يافتت شتد ،نگترش

ترجمه :بزرگي به اصل و نسب نبود ،بهگونته اي كته فرزنتدان

آنان را در گونۀ فرهنگ سياسي سنتگرا نمي تتوان جتاي داد.

طبقات باال با بهرهگيري از ثروت پدرانشان بزرگ جامعه شوند

گهتني است اين مسأله در اشعار هيمن ( 6/66درصد) بيشتر از

و به قول معروف خر پوست شير را به تن كند.

اشعار ه ار ( )6/66انعکاس يافته است و اين نشتان متيدهتد
هيمن بيشتر از ه ار براي مسألۀ زنان اهميت قائل بوده استت.

علمگرایی

عالوه بر آن ،فارغ از كميّت اشعار ،اين مسأله در اشعار هتيمن

ه ار ( )954:6958جانبدار دانش و عصم است و مردم را به آن

به صورت بسيار مدرن و مترقتي بازنمتايي شتده استت .شتعر

توصيه ميكند .به نظر او در نبرد ميان عصم و جادو ،عصم پيتروز

مشهور «يادگار شيرين» (هيمن )63 :5119 ،دليصتي بتر ايتن ادعتا

خواهد شد و آيندۀ بشريت از آن عالمان و دانشمندان است.

است .در ميان ابعاد مورد بررسي ،برابري جنسيتي ( 66بيت) و

كار و زانين نه بي له آرا دا

تأكيد بر حضور زنان در عرصههاي بيروني (در مقايسه با نگاه

سهد نزا و جادو به هرهيهک نادا
قهلهم دهست دهيه ،ببه مهكته بي
وه خت و بي وهخت له خويندن نهبي
ههي اليه اليه روله الي اليه

ابرازي و عاطهي محصور در اندروني منزل) (65بيت) بتيش از
ساير مللههها انعکتاس يافتته و كمتترين بازنمتايي بته مللهتۀ
حضور زنان در مناصب عتالي سياستي و رهبتري سياستي (6
بيت) مربور بوده است.

بلوينه نهزان چي له دهس نايه
ترجمه :اگر كار و دانش نباشتد صتدها دعتا و جتادو بهترهاي

برابری جنسیتی

ندارد .قصم به دست گير و هردم درس بلوان .الال الال فرزنتدم

هيمن ( )5119:01زن و مرد را در بستر جامعته الزم و مصتزوم

الال ،بلوان كه نادان هي چيزي از دستش بر نميآيد.

يکديگر ميبيند و هي كدام را بر ديگري تترجيح نمتيدهتد و

هيمن ( )5119:589نيز جامعۀ خود را گرفتتار جهالتت و

معتقد است زنان نيز مانند مردان بايد در عرصۀ عمومي جامعه

ناداني ميداند و تنها راه نجات را در ترويج و گسترش دانتش

حضور داشته باشند .جامعۀ انستاني زمتاني بته كمتال خواهتد

و عصم ميداند.

رسيد كه زن نيز مانند مرد ،حقوق انساني داشته باشد.

نايهلم تاريکي چي ديکه والتم داگري

با ههزار(زي) و(گادهر) و(الويني) روونيشمان ههبي

خوا مهدهدكار بي چراي زانستي تيدا ههلدهكهم

تا كوو ین آزاد نهبي ،سه رچاوه كهي یين ليلنه
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ترجمه :اگر هزاران رود زالل و شهاف داشته باشيم تتا زمتاني

عاطهي) محدود شود .بيجهت نيست كه در اغصب اجتماعتات

كه زن آزاد نباشد ،منشأ زندگي و هستي كدر و گلآلود است.

ايران ،زن با مهتاهيمي همچتون منتزل تتداعي شتده استت .از
نکات در خور توجه شاعران مورد بررسي (هرچند شتدت در

برابری در تحصیل

خور توجهي ندارد) ابعان بته ضترورت حضتور و مشتاركت

ه ار ( )918:6958در داستان منظوم «سر گوسهند» كته مدينتۀ

زنان در عرصههاي بيروني است.

فاضصۀ اوست بر برابري جنسيتي تأكيد ميكند و معتقتد استت

هتت ار ( )680:6958در شتتعر «كتتاوۀ آهنگتتر» كتته در آن

بايد درس خوانتدن بتراي هتر دو جتنس تتا چهتارده ستالگي

چگونگي قيام عصيه استبداد را توصيف ميكنتد ،بته مشتاركت

اجباري باشد.

زنان و مردان در پيروزي اشاره كترده و همته را اعتم از زن و

ك بي و

كور منال

مه يصي بيني ونهيهيني

تا دهگاته چارده سال

مرد به جشن و پايکوبي دعوت ميكند .مشلص ميشود ه ار

به زور ده بو بلويني

براي زن تنها نقتش ابترازي و عتاطهي قائتل نيستت و نقشتي

ترجمه :درسخواندن در مدرسه براي دختر و پسر بايد تا سن
چهارده سالگي اجباري باشد.
هيمن ( )568:6969با انتقاد از جامعۀ خود كته در آن زن

ابزاري براي زن در خارج از خانواده قائل است.
ههرچي كي ي كورد و كوره

ههرچي دل له دویمن پره

با بيکا به بهزم و خوشي

آزادي خهمي داپوشي

در چارچوب منزل تعريف ميشود ،تالش ميكند زنتان ماننتد

ترجمه :تمام دختران و پسران شادي كنند كته آزادي نتاراحتي

مردان تحصيل كنند.

را پوشاند.

من تهشي ريسيکي وهک شيريني (وفايي)م بو چييه
كي ي ورياي چاو كراوهي فيره زانينم دهوي
ترجمه :من ريسندهاي مانند شيرين وفايي را نمتيختواهم كته

هيمن ( )5119:01نيز در سته بيتت زيتراز كستاني انتقتاد
ميكند كه زنان را از عرصۀ عمومي محروم كردهاند.
چون دهبي سه ربهست گهلي یيردهست كه ك دابهسته بي
بهس نهبي او كويصهتي و او ك

فقو مشغول ريسندگي باشد ،بصکته دختتري آگتاه ،هوشتيار و
اهل دانش ميخواهم.

له یوور دابهستنه

دهركي داخستووه له تو بابت كه چي دهركي نييه
دهركه داخستن له تو دهركي هوميد داخستنه

تأکید بر حضور زنان در عرصههای بیرونی (پذیرش نقگش

دارزينه ،مردنه ،آخر ههتا كهي پيت بصيين
نابي بيته دهر له مال ،مافي یيان كوا؟ ینه

ابزاری)
در اجتماعات كردنشين ايران ،زنان در ميان گروههاي ملتصتف

ترجمه :مصتي كه زنانش محبتوس هستتند ،هتي وقتت مستتقل

اجتماعي بتهويت ه در مقايسته بتا متردان از نظتر هويتتيتابي

نلواهد شد .اين همه حبس و نگته داشتتن زن در خانته بتس

(تعريف خود در چارچوب نقتشهتاي ابتزاري و ابترازي) بتا

است .پدرت در را روي تو (زن) بسته در حالي كه درِ معرفت

دشواريهاي متعددي روبهرو هستند ،بهوي ه آنکته منتابع الزم

خود را بسته است .در را به روي تو بستن ،بستتن در بته روي

را براي معنابلشي ،تعريف و بازانديشتي در نشتانگان هتويتي

اميد است.

خود ندارند و عمدتاً منابع هويتي زنان تحتالشتعاع جنستيت
يا خاستگاه اجتمتاعي و طبقتاتي همستران آنهتا قترار گرفتته

نگرش به عدالت اجتماعی

است .اين مسأله موجب شده است شناسه هاي هويتي زنان در

مضامين مرتبو با عدالت اجتماعي در اشعار مورد بررستي بته

چارچوب نقشهاي متعارف و محول زنانته (نقتش ابترازي و

ميزان  61/86درصد ( 614بيت از  381بيتت) بازنمتايي شتده
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است .در ميان ابعاد مورد بررسي ،بيشترين بازنمايي بته توجته
يکسان به افتراد فتارغ از قتوم ،جتنس و متذهب ( 96بيتت)،

زور كچي گول به دهم وليو قهندت
شان به شان دهس له دهسا گووهنده

برابري در امکانات و فرصتهتا ( 53بيتت)و پتاداش برمبنتاي

ريکي يهک دينهوه شهنده و مهنده

تالش فردي ( 56بيت) مربور بوده است .با وجود مشابهت و

ترجمه :جوانتان شتجاع و دختتران لتب بته خنتده ،جشتن و

نزديکي نسبت بازنمايي مللههها در اشعار هر دو شاعر ،مللهتۀ

پايکوبي ميكنند و شنده و منده مثل هم ميشوند.

كسب پاداش مطابق با تالش فردي در اشعار هيمن حتدود 91

عهدالهت گهر ههبي پيويسته ههر كهس
له مالي خوي بکا چاوديري

درصد بيشتر منعکس شده است.
(هيمن)505:5119 ،

پاداش مطابق با تالش فردی

ترجمه :اگر عدالت وجود داشته باشد ،هر كسي بايد چشتمش

ه ار و هيمن ،حتق مالکيتت آغاهتا و ختوانين را بته چتالش

به مال خودش باشد ،نه به مال ديگران.

ميكشند و معتقدند بهره و سود از آن كسي بايد باشد كه رنتج
و زحمت ميكشد ،نه اشلاصي كه نقشي در آن نداشتتهانتد و

توجه یکسان به افراد فارغ از قوم ،جنس و مذهب

اين به معني كسب پاداش مطابق با تالش فردي است.

ه ار ( )505:6958در قالب شعر زير ،مسألۀ آپارتايد ن ادي در

خاوهني آو و زهوي درويه

كه تو رهنج بدهي حهاللي تويه

آفريقا و امريکا را نقد ميكند .وي به انستانهتا فتارغ از قتوم،

(ه ار)09:5116 ،

ن اد و مذهب توجه يکساني دارد و همه را در انسانبودن برابر

ترجمته :مالکيتتت آب و زمتتين (مالکيتتت ختتان) دروغ استتت.

ميبيند.

هركس روي زمين كار كند ،بهرۀ آن حالل اوست.

ايستا اينسانم دهبي اينسان بم

من جووتيارم ،من جووتيارم

من له گهل هه تاو هاوكارم

من به آرهق و او بهتين

دامان رشتووه بناغهي یين

تاكهي وابم ،تا كهي وابم

دهس بهتال و رهنج به بابم

تاكهي رهنجي شان و پيصم

بو دویمن بي بتو متن ديصتم؟

رهشيش بم دهبي وهک سپييهكان بم
فهرقي شه و و روی الي خوا نييه
شهو بو روی وهک كانييه
ترجمه :حاال انسانم ،سياهپوست هم باشم بايد با سهيدپوستتان

(هيمن)683:5116 ،

برابر باشم .نزد خدا هي تهاوتي ميان شتب (ستياه پوستت) و

ترجمه :من كشاورزم ،همکار خورشتيدم ،متن و خورشتيد بتا

روز (سهيدپوست) نيست.

زحمت و گرما اساس زندگي را استوار كردهايم .تا كي رنجتم
بر باد رود ،تا كي حاصل رنج من براي دشمن (خانها) باشد.

ه ار ( )5116:64احترام و توجه يکسان به فرهنتگهتاي
متنوع جامعه را ميستايد:
هه موو كهس وهک يهک تهماشا كرا

برابری در امکانات و فرصتها

به غيصي نهما پاكي بوونه برا

ه ار ( )660:6958اميدوار است در آينده همه در بهرهگيري از

ترجمه :اگر به همته بته يتک ديتده نگريستته شتد ،حستادت

فرصتها و امکانات با هم برابر باشند .ضربالمثصي كته او بته

نميماند و همه با هم برادر ميشوند.

آن اشاره ميكند «شنده كمتر از منده نيست» بته معنتاي تأكيتد

هيمن ( )5119:5همه را در انسانيت مشترک ميداند و به همۀ

بر برابري همه در حقوق ،امکانات و فرصتها است.

اقوام و گروهها توجهي يکسان دارد.

الوي آزا و مهرد و رهندت

شيوهني من شيني اينساني يه
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بانگي ئازادي و گروي يهكسانييه
ترجمه :شيون من شيوني انساني استت ،بانتگ آزادي و فريتاد

توانستند به عقبنشيني وادار كنند.
به بالو بووني دوو په ر آگاهي
بالو بوو ارتهشي شاههنشاهي

يکساني است.
(ههیار)66 :5116 ،

توزیع عادالنه درآمدها و اموال

معني :با انتشار دو صهحه اعالميه ،ارتتش شاهنشتاهي در هتم

ه ار ( )5116:59در قالب شعر زير ،توزيع عادالنۀ درآمتدها و

شکست.

اموال در جامعه را مطرح ميكند:

بهنظر هيمن ( ،)563:6969براي رهايي جامعه از استتبداد
و زورگويي و فقر و فالكت ،اقشار و گروههاي ملتف جامعته

شوان و گاوان و جوتير
چووک و زل ياني كاسب و بيخير
ليکي دهن ،ليکي كهن له يهک آنا
سووک و سهنگين نهبي له ميزانا

بايد آگاه شوند و آگاهانه در عرصههتاي سياستي و اجتمتاعي
شركت كنند.
بو نهجاتي ئهم گهله كويصه و ههیار و بيکهسه
گياني پاک و بيري تي و ريگهناسينم دهوي

ترجمه :همته اعتم از چوپتان و كشتاورز ،بتزرگ و كوچتک،
كاسب و بيخير بايد حق استهاده از اموال و داراييهاي جامعه

بو به گ داچووني زورداري و ههیاري و ناههقي
كارگهر و جووتيري ئاگا و مستي ئاسنينم دهوي

را بهصورت برابر داشته و اموال و داراييهتا بايتد بتهصتورت
عادالنه ميان آنها توزيع شود.

ترجمه :براي نجات مردم از بردگتي و بتدبلتي ،روح پتاک و
هوش تيز و راهشناسي ميخواهم .براي مبارزه عصيه زورگتويي

مشارکت سیاسی
مضامين مرتبو با مشاركت سياسي در اشعار مورد بررستي بته
ميزان  0/64درصد ( 01بيت از  381بيت) بازنمايي شده است.

و فقر و ناحقي ،شهروندان آگاه ميخواهم.
حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود

در ميان ابعاد مشاركت سياسي ،مللهههاي حتق دخالتت متردم

ه ار و هيمن در قالب ابيات زير بتر حتق مصتتهتا در تعيتين

در تعيين سرنوشت ( 51بيت) و مشاركت آگاهانته ( 60بيتت)

سرنوست خود تأكيد ميكنند.

بيشتر از ساير مللههها انعکاس يافته است .در ميتان مللهتههتا

بو خهباتي خويناويمان ريگۀ آزادي تهخت دهكهين

«حق دخالت مردم در تعيين سرنوشتت» در اشتعار هتيمن بته
ميزان 64/5درصد بيشتر بازتاب يافته است.
مشارکت آگاهانه
ه ار ( )5116:66شعر زيتر را در زمتان جنتگ جهتاني دوم و
زماني سروده است كه قواي ارتش شاهنشاهي غرب و شتمال
غرب را تلصيه و براي يک دورۀ كوتاه اين منتاطق از استتبداد
رهايي يافتند .در اين شعر ،به نقش انتشار روزنامهها در رشتد
و ارتقتاي آگتتاهي متتردم اشتتاره كترده استتت .اينکتته آنهتتا بتتا
مشتتاركت سياستتي آگاهانتته ،ديکتتتاتوري محمدرضاشتتاه را

بومافي چارهنووسي كورد ،خوين و سهر و مال تهخت اكهين
(ه ار)569:6958 ،

ترجمه :براي انقالب خونينمان راه آزادي را هموار متيكنتيم.
براي حق تعيين سرنوشت جان و مالمان را فدا ميكنيم.
دهزانن زامي ديصي چه ند به اش و چهند به آزاره
دهبي رابيين ههتا ايمه ش دهگهينه ريزي سهربهستان
(هيمن)556:5119 ،

معني :درد اسارت بسيار سلت استت .متا نيتز بايتد تتالش و
تمرين كنيم جزء كساني شويم كه حق تعيين سرنوشتت ختود
را دارند.
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و با تراكتور زمينهاي خود را شلم ميزنند.

مضامين مرتبو با تغيير اجتمتاعي و سياستي در اشتعار متورد
بررسي به ميزان  55/8درصد ( 559بيت از 381بيت) بازنمايي

رد سازمانها ،تشکیالت و ارزشهای موجود

شده است .در ميان ابعاد تغيير اجتماعي و سياسي ،مللهههتاي

ه ار و هيمن در  54بيت ،ارزشها و سازمانهاي زمانتۀ ختود

تغييتترات انقالبتتي ( 85بيتتت) ،رد ستتازمانهتتا ،تشتتکيالت و

را نهي كردهاند؛ زيترا در آن دوره ،وضتعيت يتک انستان دانتا

ارزشهاي موجود و مشاركت آگاهانه ( 54بيت)،آن چيزي كه

چيزي جز بدبلتي و حسرت نبوده است.

وجود دارد ،بد است (41بيت) ،طرد و نقتض قواعتد و وضتع

گهر ديموكراتي و آزادي گهالن

موجود ( 55بيت) بيشتر از ساير مللههها انعکاس يافته است و
كمترين بازنمايي بته مللهتۀ موافقتت بتا اصتالحات در زمينتۀ

امه يه خوزگه م به ورچي تهالن
كهنگي قانووني جه نگهل وابووه
جانهوهريک امهي خواردووه؟

سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ( 4بيت) مربور است.
گهر ازادي ماناي ههر شادي

بو به هيزان بي؟ تف له ازادي

موافقت با نوآوری و ابتکار
منظور از موافقت با نوآوري و ابتکار كه  56بتار در اشتعار دو

(ه ار)98:6958 ،

شاعر منعکس شده است ،باور بهني به ايجاد يتک مههتوم يتا

ترجمه :اگر دموكراسي و آزادي اقتوام و مصتتهتا ايتن استت

ايدۀ جديد است كه با مهاهيم و ايدههاي رايج متهتاوت باشتد.

خوشا به حال خرس كوهها .كي قانون جنگل بدين شيوه بتوده

ه ار ( )5116:01در بيت زير مردم را به دستيابي بته ابتکتار و

است؟ اگر معناي آزادي تنها شتادي بتراي قدرتمنتدان باشتد،

پيشرفت و نوآوري دعوت ميكند و تنها راه دستيابي بته آن را

لعنت بر آزادي.

تحصيل و درسخواندن ميداند.

به تووتووش تووشي مهكتهب بو ده هاتم من كه زانيبام

پيت دهلي نووكي قهله م گه ر یيني خوشت پي دهوي
غهيري من دهس ناكهوي بو ريي ته رهقي پيشرهوي
ترجمه :قصم ميگويد براي رفاه و آستايش ،ترقتي و پيشترفت
غير از من هي چيز ديگري وجود ندارد.
هيمن شعر زير را در سال 6995و در زماني سروده است
كه كشاورزي هنوز مکانيزه نشده و تکنولویي بته جامعته وارد
نشتتده بتتود؛ امتتا وي آرزو متتيكنتتد روزي متتردم بتتا ابتکتتار و
نوآوري ،جامعه را به سوي صنعتيشدن بتوانند حركت بدهند.
دادهمهزرينن له گشت شاري والت كارخانهيهک
تا به دهستي خوي بهرههم بي بهرههم و كرگاري كورد
بهردهدهن گاجووتي لهر ،سواري تراكتوران دهبن
ديته دهر بووره و به ندهن و نيساري كورد
ترجمتته :متتردم در تمتتام شتتهرها كارخانتته راه متتياندازنتتد تتتا
خودشان محصول توليد كنند .شلمزدن با گاو را رها ميكننتد

خهفهت ،مهينهت ،كهسهر ،حهسرهت به شي اينساني زانايه
(هيمن)699:5116 ،

ترجمه :اگر ميدانستم سهم انسان دانا در ايتن جامعته ،غتم و
ناراحتي و بدبلتي است ،هي وقت به مکتب نميرفتم.
موافقت با تغییرات انقالبی
مههوم تغييرات انقالبي بارها ( 85بيت) در اشعار مورد بررسي
بازنمايي شده است .ه ار ( )56:6958سه بيت شعر زيتر را در
سال  6994سروده و در آن مردم ايران را از هر قومي بر عصيته
حکومت پهصوي به قيام و انقالب دعوت ميكند تتا جامعته از
عصفهاي هرز پاک شود.
هاكا ديت منيش راپهريم

خوريم،گوريم ،چريم ،دريم

لهگهل تورک و عاره بيچاک

گهلي ايراني باش و پاک

نيشتمانمان دهكهين ب ار

خوين م ده برين لهسهر ههیار
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ترجمه :روزي خواهيد ديد كه ما كردها ،عربهتا ،تترکهتا و

به جنسيت است :اين بعتد بستيار كتم (حتدود  6درصتد) در

تمام مصت خوب و پاک ايران ،همه عصيه استبداد قيتام كترده و

اشعار هر دو شاعر بازتاب يافته است.

كشورمان را از ظالمان پاک ميكنيم.
كورده گيان اورو چاو و دلت روون
الواني والت پاک آماده بوون

ب .مقایسۀ ابعاد فرهنگ سیاسی تجددگرا

در ميان ابعاد پنجگانۀ فرهنگ سياسي تجددگرا ،بعد نگرش بته
فرد ،بيشتر از همته (حتدود  59درصتد) در اشتعار دو شتاعر

تهماي وه يانه راپه رن ،ببزوون
ليوي دویمني هه رزه گو بدروون
(هيمن)08: 5116 ،

بازتاب يافته است .ميزان بازتتاب ايتن بعتد در اشتعار هتر دو
شاعر بسيار به هم نزديک بوده است.

ترجمه :اي مردم كرد! م ده كته تمتام جوانانتت قصتد قيتام و
انقالب عصيه دشمن زورگو را دارند.

بعد نگرش به جنستيت ،كمتترين ( 9/53درصتد) ميتزان
بازتاب را داشته است .انعکاس بيشتر اين بعد در اشعار هيمن،
نشاندهنتدۀ توجته وي بته مستألۀ زنتان استت .بعتد عتدالت

طرد و نقض قواعد و وضع موجود

اجتماعي در اشعار دو شاعر در مرتبۀ سوم و به ميتزان 61/56

ه ار ( )55:6958در دو بيت زير ،قواعد و وضع موجود زمانتۀ

درصد انعکاس يافته است .عدالت اجتمتاعي در اشتعار هت ار

خود را نقد و طرد ميكند كه در آن ايران و جهان زير سصطه و

نمود بيتري داشته است .بعد مشاركت سياسي به ميزان 6/00

ه موني امپرياليسم امريکتا استت و خواهتان تغييتر مناستبات

درصد بازتاب داشته استت .ايتن بعتد در اشتعار هت ار بيشتتر

نابرابر در عرصۀ جهاني است.

انعکاس داشته است .آخرين بعد مربور بته نگترش بته تغييتر

تا او مابي ماوه شهر و خوين رشتن

اجتماعي و سياسي است .اين بعد ،بعد از نگرش به فرد بيشتر

استعباد كردن و ،بيچاره كوشتن
مه لين نازي مرد كهس نه ما بومان

از همه در اشعار مورد بررستي انعکتاس داشتته استت .ميتزان
بازتاب اين بعد در اشعار هيمن بيشتر بوده است.

هيتصهر ناوي خوي ناوه ترومان
ترجمه :تا زمتاني كته او (امريکتا) باشتد جنتگ و ختونريزي،

نتیجه

بردگي و بدبلتي خواهد ماند .فکر نکنيد نازيسم مرد ،تترومن

ه ار و هيمن ،دو شاعر مطرح هستند كه در دورۀ حساستي از

(سي وسومين رئيسجمهور امريکا) نيز يک هيتصر است.

تاريخ ايران زيستهاند .بهقدرترسيدن رضاشاه ،جنتگ جهتاني
دوم ،جمهتتوريهتتاي آبربايجتتان و كردستتتان ،جنتتگ ستترد و

مقایسۀ شاخصهای اصلی فرهنگ سیاسی

انقالب اسالمي ايران همه در زمان حيتات ايتن دو شتاعر رخ

الف .مقایسه ابعاد فرهنگ سیاسی سنت گرا:

داده است و اين وضعيت در نگرش سياسي و فرهنگتي آنهتا

همانگونه كه در جدول  6نشان داده شده است ،در ميان ابعتاد

به وي ه در تکوين فرهنگ سياسي آنها بازتتاب داشتته استت،

پنجگانۀ فرهنگ سياسي سنتگرا ،فقو دو بعد آن هم به ميزان

بهخصوص كه آن ها نلبگان و مشاهير مورد ارجتاع و اجمتاع

كمي در اشعار دو شاعر بازتاب يافته است .بعتد اول ،نگترش

كردها هستند .اين دو شاعر به نوعي بازنماي جهتگيريهتاي

به فرد است :نسبت بسيار كمتي ( 5درصتد) از اشتعار هتر دو

شتتناختي ،عتتاطهي و كنشتتي مردمتتان كتتردي استتت كتته در

شاعر به اين مللهه اختصاص داده شده است .نسبت بازنمتايي

فعاليتهاي اجتماعي و سياسي زمانۀ خود مشاركت داشتهانتد،

اين مللهه در اشعار ه ار بيشتر بوده استت .بعتد دوم ،نگترش

از اينرو با اشتعار آنهتا نتوع فرهنتگ سياستي كردهتا را در
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شده است.

كرد .بهنظر گصدمن ،نظام مههومي نههته در اثر ادبي دو كتاركرد

واسازي تمايز اندرون و بيرون خانه و نقشهاي ابرازي و

دارد :از سويي وحتدت اثتر را متيرستاند و از ستويي ديگتر

ابزاري از مللهههاي اصصي مدرنيته و فرهنگ سياسي تجتددگرا

جهاننگري و آگتاهي يتک گتروه اجتمتاعي را بيتان متيكنتد

به شمار ميآيد .در نزد شاعران مدّنظر ،نگرش تجددگرايانه به

(پوينده .)68 :6935 ،نتايج يافتههاي پ وهش بهوضوح مليد ايتن

جنسيت شدت چنداني نداشته است و بته ميتزان  9/5درصتد

نظريۀ گصتدمن استت .اشتعار هت ار و هتيمن دربتارۀ فرهنتگ

( 94بيت از مجموع  381بيت) انعکاس يافتته استت .در ميتان

سياسي از يکسو ،نشاندهندۀ نوعي وحتدت و انستجام ادبتي

ابعتتاد چهارگانتتۀ نگتترش تجددگرايانتته بتته جنستتيت ،برابتتري

است و از سويي ديگر ،بيانكنندۀ نوعي بينش و آگاهي سياسي

جنسيتي ( 56بيت) و تأكيد بر نقش ابزاري براي زن در خارج

كردها است كه گروه اجتماعي خاصي هستند .بر استاس ايتن،

از خانواده ( 65بيت) بيش از ساير ابعاد بازنمايي شده است.

با استهاده از تکنيک تحصيل محتوا ،ميزان و نوع بازنمايي ابعتاد

در نزد شاعران مدّنظر ،توجه به عدالت اجتماعي به ميزان

و گونههاي فرهنگ سياسي در اشعار ه ار و هيمن كه در نيمۀ

 61/66درصد ( 614بيت از مجموع  381بيت) انعکاس يافتته

دوم قرن  51ميالدي سروده شدهاند ،مطالعه شد .نتتايج نشتان

است .از ميان ابعاد عدالت اجتماعي ،توجته يکستان بته افتراد

ميدهد فقتو در 65 /96درصتد اشتعار ،مللهتههتا و مضتامين

فارغ ازهر قوم ،جنس و مذهبي ( 94/66درصد) بيشتر از ساير

فرهنگ سياسي سنتگرا و تجددگرا انعکاس يافتته استت .بتا

ابعاد بازنمايي شده استت .بازتتاب عتدالت اجتمتاعي در آثتار

اين وصف نشانگان فرهنگ سياستي تجتددگرا حتدود بيستت

شاعران نشاندهندۀ سياستهاي نابرابر دورۀ پهصوي است .نادر

برابر نشانگان فرهنگ سياسي سنتگرا در متن اشعار انعکتاس

انتصار ،ضمن تأييد ماهيت نابرابر سياستهاي نوستازي ریيتم

يافته است و اين مسأله بر نگاه نوگرايانۀ اين دو شاعر داللتت

پهصوي ،وضتعيت منتاطق كردنشتين را در ايتن دوره توصتيف

دارد؛ بنتتابراين متتردم كتترد بتترخالف استتتدالل بتتروئيين ستتن

ميكند و در اين باره چنين ميافزايد :سياستتهتاي نوستازانۀ

( )6908مستعد فرهنگي مدرن و مترقي هستند .برخالف نگتاه

رضاشاه عموماً به كردستان گسترش پيدا نکرد .هتي جتاده يتا

بروئيين سن ،قطاعيبودن ساختار اجتمتاعي و توستعهنيتافتگي

كارخانۀ جديدي در كردستان ساخته نشد و سطح مراقبتهاي

اجتماعات قومي را بايد در سياستتهتاي هويتتستازي دورۀ

بهداشتي در سطح ابتدايي بتاقي مانتد .الگتوي مالکيتت زمتين

پهصوي جستجو كرد .اين سياستهتا بتر اعمتال سياستتهتاي

وحتي ساختار زمينهاي وقهي اساساً بدون تغييتر مانتد و ايتن

توسعۀ نابرابر استوار بود (.)Vali, 1998: 83

بدين معنا بود كه صاحبان قدرت سنتي در كردستان – ختواني

يکي از مهمترين مشلصههاي فرهنتگ سياستي شتاعران

قبايل و شيوخ  -استثمارشان را متيتوانستتند تتداوم بلشتند.

مدّنظر ،غصبۀ نگتاه عامصيتتگرايانته و بازانديشتانه بته ستاختار

كردستان ايالتي و شديداً توسعهنيافته بتاقي مانتد و در اقتصتاد

اجتماعي و فرهنگي مناطق كردنشين بوده كه بلشي از جامعتۀ

مصي ادغام نشتد و ايتن در حتالي بتود كته در دستتگاه اداري،

ايران است .يافتهها نشان ميدهد با وجود نشانههاي انتدكي از

نلبگان كرد حضور نداشتند .با توجه به مسائل ديرينۀ قومي و

باور بته گذشتته و عترف و عتادت ( 55بيتت) ابعتاد 65گانتۀ

متتذهبي بتتين قتتومي ايتتن سياستتت در حکتتم محروميتتت و

فردگرايي در اشعار اين دو شاعر شدت در خور تتوجهي دارد

بهحاشيهراندن كردها به شمار ميآمد (.)Entessar, 1992: 13-14

و حدود  56درصد ( 540بيتت از  381بيتت) از اشتعار را بته

مشاركت سياسي در اشعار مدّنظر به ميتزان  0/64درصتد

خود اختصاص داده است .در ميتان ابعتاد 65گانتۀ فردگرايتي،

( 01بيت از مجموع  381بيت) انعکاس يافتته استت .در ميتان

بعد آزادي بيان ( 65/65درصد) بيشتر از ساير ابعتاد بازنمتايي

ابعاد مشاركت سياسي ،حق دخالت مردم در تعيين سرنوشتت
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( 51بيت از مجموع  01بيت) بيشتتر از ستاير ابعتاد بازنمتايي

باشد؛ بصکه نشان از ماهيت فراجنسيتي مستائل و دغدغتههتاي

شده است و ابعاد شركت در تصميمگيريهاي سياسي ،شركت

اجتماعي ،فرهنگتي و سياستي متورد توجته شتاعران در دورۀ

در بحثهاي سياسي ،شركت در اجتماعات عمتومي ،بازتتابي

حياتشان دارد .عالوه بر آن ،فارغ از كميّت اشعار ،اين مسأله

در اين اشعار نداشته است .انعکاس نازل مشتاركت سياستي و

در اشعار هيمن به صورت بسيار مدرن و مترقي بازنمايي شتده

ابعاد آن در اشعار متورد بررستي ،نشتاندهنتدۀ نبتود ستاخت

است .شعر مشهور « يادگار شيرين» (هيمن )63 :5119 ،دليصي بتر

فرصتهاي سياسي در اجتماعات قومي ايران بهوي ه در مناطق

اين ادعا است .همچنين مقايستۀ نحتوۀ بازنمتايي مللهتههتاي

كردنشين در دورۀ پهصوي است.

فرهنگ سياسي در اشعار ه ار و هيمن گوياي آن است كته در

نگاهي به مضامين مرتبو با نگرش به تغييرات اجتماعي و

اشعار ه ار ( 381بيتت) بيشتتر از اشتعار هتيمن ( 651بيتت)

سياستي در اشتعار متورد بررستتي ،گويتاي انستداد سياستتي و

فرهنگ سياسي بررسي شده استت .بتا ايتن وصتف ،مضتامين

گرايش مشاهير و نلبگان به واپسزني ساختارهاي سياستي و

مرتبو با فردگرايي بيشتر از ساير ابعاد در اشعار اين دو شتاعر

اجتماعي در دورۀ زماني مورد بررسي و حمايتت از تغييترات

انعکاس پيدا كرده است.

راديکال است .در حدود  59درصد ( 559بيت از مجموع 381

ناگهته پيداست وجود تشابه در انعکتاس ابعتاد پتنجگانتۀ

بيتتت) از اشتتعار ،ضتترورت تغييتترات اجتم تاعي و سياستتي را

فرهنگ سياسي در اشعار ه ار و هيمن ،از تشابه زيست جهان

بررسي كرده است كه در اين ميان مضامين حمايت از تغييرات

اين دو شاعر در ابعتاد مکتاني (تولتد و زنتدگي در مهابتاد) و

انقالبي ( 96/0درصد) ،رد سازمانها ،تشکيالت و ارزشهتاي

زمتتاني (تولتتد در ستتال 6911و متترگ در دهتتۀ  61شمستتي)،

موجود ( 54/5درصد)و آن چيزي كته وجتود دارد ،بتد استت

دوستتتي طتتوالنيمتتدت ،حضتتور در فعاليتتتهتتاي فرهنگتتي و

(60/3درصد) بيشتر از ساير مللههها انعکاس يافته است .نکتتۀ

سياسي مشترک ،تجربۀ مشترک حضور در فضاي اجتمتاعي و

در خور توجه آن است كه شاخص «موافقت با اصتالحات در

سياسي شهر مهاباد در جنگ جهاني دوم تأثير پذيرفتته استت.

زمينۀ سياسي ،اقتصتادي و اجتمتاعي» ( 6/8درصتد) كمتترين

دوران تاريلي خاصي كه اين دو شاعر در آن زيستهاند ،دوران

بازنمايي را در اشعار مورد بررسي داشته است.

گستتترش امتتواج مدرنيتتته در ايتتران بتتوده استتت و از ورود و

مقايسۀ مللهههاي اصصي فرهنگ سياستي نشتان متيدهتد
مضامين مرتبو با «فرد» بيشتتر از ستاير مللهتههتا و مضتامين

مواجهۀ افکار و انديشههاي دنياي غرب در ايران بستيار متتأثر
شدهاند

(فوران.)969: 6989 ،

مرتبو با «جنسيت» كمتر از همته انعکتاس يافتته استت .ايتن
مسأله گويتاي اهميتت رونتدهاي عمتدهاي چتون فردگرايتي،
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سنندج :انتشارات دانشگاه كردستان.
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ملسسۀ خدمات فرهنگي انتشاراتي الست.
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