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 1مهدی میرکیایی

 چکیده

 لیتشک را هاتوده یاسیس اتیح از یمهم بخش حاکم نخبگان و دولت نقد
 نادر موارد جز به شامشروطه،یپ عصر در فرودستان یاسیس کنش اما ؛دهد یم

 از ترانه ان،یم نیا در. است افتهی بازتاب آنها ۀانیعام فرهنگ در بلوا، و شورش
 یبرا بودند مجبور هاتوده. بود انهیعام فرهنگ یادب یهاقالب نیترمتداول
 با را خود یاسیس دگاهید ای اعتراض دولت، ماموران تعرض از ماندن مصون

 یشفاه یهاتیظرف. کنند مطرح جامعه سطح در دهیچیپ ای ساده یاستتارها
 استتار در و گذاشت یم آنها اریاخت در را ساده استتار امکان انهیعام فرهنگ

 دو امکان که دندیآفریم را ییهاترانه رمز، و لیتمث از بردن بهره با ده،یچیپ
 به تا کندیم تالش پژوهش نیا. داشت وجود آنها از ضرریب و یاسیس خوانش

 در شامشروطهیپ عصر در یاسیس ۀانیعام یهاترانه که دهد پاسخ هاپرسش نیا
 با هاترانه در هامضمون نیا استتار و داشتند ییهاهیمادرون چه هیقاجار دوران

 یۀدرونما که است نیا پژوهش فرض شد؟یم انجام ییهاروش چه از استفاده
. بود استوار «دولت یعموم شینما» ۀسازند عناصر ینف بر شتریب هاترانه نیا

. بودند هاترانه نیا گرید نیمضام از یدادخواه و دولت ۀدیپوش دیتهد نیهمچن
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 دها،یتهد فیتلط همچون ییهاوهیش از هاهیمادرون نیا استتار یبرا هاتوده
 بهره لوحانهساده یدوستشاه و سرشتکین یفرمانروا ادبودی ن،ینماد یوارونگ

. یس مزیج «ینهان یهاتیروا» یۀنظر پژوهش یمفهوم چهارچوب. بردندیم
 .است اسکات

 عامیانه،اعتراض، پیشامشروطه، دولت های قاجاریه، ترانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مختلف تاریخی همواره از اهمیت  ها در دوره شناسایی رفتار سیاسی توده
بویژه آن که بررسی حیات سیاسی آنها در بسیاری  ای برخوردار بوده است. ویژه

های شورش و بلوا محدود شده و واکاوی کنش  اوقات به کاوش در دوره
شناخت زندگی سیاسی  ها مغفول مانده است. در سایر دورهسیاسی آنها 

که  فرودستان در عصر پیشامشروطه از آن جهت واجد اهمیت بیشتر است
های میانجی بین دولت  دولت مطلقه و به حداقل رسیدن گروه چیرگی استبداد و

ها  این وضعیت، توده راند. و مردم، آنها را بیش از عصر مشروطیت به حاشیه می
کرد، اما رفتارهای سیاسی آنها را چندالیه و  از کنش سیاسی محروم نمیرا 

های دولتی ثبت  ها و گزارش هایی که در بایگانی واکنش کرد. تر می پیچیده
واجد حیات  ها را به طور دائمی و نه فقط در ایام شورش، اگر توده شدند. نمی

قام یافتن الگوهای آنگاه باید در م ؛سیاسی و معترض به نخبگان حاکم بدانیم
شان  چنین اعتراضاتی به کاوش در زندگی روزانه آنها و حیات فرهنگی

 بپردازیم.
شد، اما این  ساز مقاومت در بین فرودستان می خود به خود، سبب ،«سلطه»

های پنهان و پوشیده تا بلوا را  های متنوعی از اعتراض جلوه ،پایداری و اعتراض
اند بخش  که لحظات شورش، انگشت شمار بودهگرفت و از آن جا  در بر می

یافت.  عمده این مقاومت به پایداری خاموش و نقد تلویحی قدرت اختصاص می
ها، به سطح  ها و کنج خانه کرد از نهانگاه هنگامی که این نقد و اعتراض تالش می

شد که  ای استتار می جامعه که زیر سایه سنگین سلطه بود وارد شود باید به گونه
 مترین گزندی از سوی مأموران حکومت متوجه حامالن و گویندگان آن نشود.ک

های فرهنگی متنوعی همچون قصه، ترانه، نمایش، لطیفه،  اینجا بود که پای قالب
ها  آمد تا هریک محمل یا پوششی برای اعتراض توده به میان می ... بازی و
 باشند.
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ه کاوش در محصوالت از همین روست که شناخت حیات سیاسی فرودستان ب
در این میان، ترانه از پر بسامدترین  فرهنگ عامیانه و ادبیات آنها نیازمند است.

ای که هنوز از  جامعه این قالب ادبی در های ادبیات عامیانه است. قالب
یافت و با بروز هر  های متنوعی می های مدرن در آن خبری نبود، نقش رسانه

رسد  به نظر می ای بودند. نتظار تولد ترانه تازهحادثه مهمی، عموم مردم، چشم ا
آهنگین  اند. در جامعه آن روز داشته« رسانی اطالع» ای در ها نقش ویژه این ترانه

کرد و در حالی که اکثریت  تر می و ریتمیک بودن، به خاطر سپردن آنها را آسان
 کرد. می ای شنیداری عمل ای نداشتند همچون رسانه مردم از سواد خواندن بهره

افزود و  زیبایی و در بسیاری اوقات، طنزآمیز بودنشان بر جذابیت آنها می
ها، شرایط را برای بی  شفاهی بودن ترانه شد. موجب انتشار سریع آنها می

های آنها در کوچه و بازار و میان انبوه جمعیت فراهم  ونشان ماندن خواننده نام
ها امکان تنبیه مقصرین را توسط  از سویی، خواندن آنها توسط بچه کرد. می

ها به ابزاری مهم برای کنش  به همین جهت، ترانه کرد. مأموران محدودتر می
شدند و بررسی آنها در آن دوره واجد اهمیت فراوان  ها تبدیل می سیاسی توده

در عصر پیشا مشروطه، در دوران  کهاست  اینپژوهش   این پرسش است.
سیاسی دربردارنده چه مضامینی بودند و استتار این  های عامیانه قاجاریه، ترانه

 شد؟ هایی انجام می ها با بهره بردن از چه شیوه مضامین در ترانه
« نمایش عمومی» فرض ما این است که چون زمامداران قاجاریه در یک

کردند که روایتگر سیادت ذاتی آنها بر مردم،  تصویری از خود ارائه می
شان در آبادانی و  اقتدارشان در ایجاد امنیت و کامیابیشان به شریعت،  پایبندی

مردم نیز با رصد دائمی زندگی سیاسی و شخصی  ؛استقرار عدالت در کشور بود
از  کرد. تک این ادعاها را نفی می یافتند که تک آنها مصادیقی را از حیاتشان می

رساندند و ت طرفی با شگردهای مختلف، نخبگان حاکم را از آینده ناگوارشان می
ها  ای زیرکانه و ظریف تظلم و دادخواهی خود را در این ترانه نیز با شیوه
 کردند. منعکس می
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های تکریم مخالفان دولت، یادبود  مردم برای نفی نمایش عمومی دولت از شیوه
فرمانراوی نیک سرشت، نفی اجماع نخبگان حاکم، نفی سیادت ذاتی آنها، نفی 

دانی و آشکار کردن رذائل اخالقی ارباب قدرت استفاده نفی عدالت و آبا اقتدار،
بردند  آنها برای ترساندن حکام از تلطیف و وارونگی نمادین بهره می کردند. می

ها  برای آزمون این فرضیه شدند. لوحانه متوسل می دوستی ساده در تظلم، به شاه و
 ایم. ای بهره برده از منابع کتابخانه

 اسکات سی جیمز از «نهانی هایروایت» نظریه پژوهش، مفهومی چهارچوب
ها در  ساختارهای مشابه مقاومت توده شناخت مصروف را خود تالش که است

هایی از  اش، دوره بندی نظریه او در جریان صورت برابر قدرتمندان کرده است.
کنند  دهد که به دور از بلوا و شورش، سعی می مقاومت فرودستان را توضیح می

های فرهنگی و مضامین دوپهلو  بردن از قالب را نقد کرده و با بهره زمامداران
انتقاد خود را منتشر کنند یا تالش حکومت را برای تعرض بیشتر به منافع آنها 

 عقیم بگذارند.
های عامیانه سیاسی انجام شده،  هایی که پیش از این پیرامون ترانه پژوهش

و پژوهش مستقلی که به تحلیل  ها بوده بیشتر در قالب گردآوری این ترانه
ها در عصر پیشامشروطه در دوره قاجاریه پرداخته باشد یا  مایه این ترانه درون

ها و نسبت آنها را با مناسبات و روابط  جایگاه آنها را در حیات سیاسی توده
 مردم و حکومت در آن عصر سنجیده باشد، انجام نشده است.

 یمفهوم چهارچوب

 نباید که دهدمی هشدار «نهانی هایروایت» نظریه تبیین در «اسکات.سی جیمز»
 به فقط که کنیم محدود هاییفعالیت به هاتوده سیاسی رفتار از را خود دریافت

 که رسید خواهیم نتیجه این به صورت این در چون شوندمی اعالم آشکار شکل
 در تمکین و تملق به آنها سیاسی تکاپوی یا و ندارند سیاسی زندگی اصالً یا آنها

 او. شودمی محدود شورش و عمومی انفجار نادر هایدوره یا حاکم نخبگان برابر
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 شورش و خاموشی بین که ایگسترده سیاسی قلمرو در فرودستان است معتقد
 سیاسی تالش این(. 02: 2011اسکات،) اندمشغول سیاسی فعالیت به دارد قرار

 قدرت نقد» به که شودمی پیگیری ایپرده پس گفتمان صورت به اول گام در
 سایه که است محافلی محصول انتقادها این. پردازدمی «حاکمان غیاب در

 ایجاد سلطه که هاییتحریف از آنها در نتیجه در و کندنمی سنگینی برآنها قدرت
 سلطه، تحت گفتن سخن چون ،(02: 2011اسکات،) نیست خبری کندمی

 .است شده تحریف ایرابطه الزاماً
 هایپلشتی کنند، انتقاد حاکم نخبگان از پروابی توانندمی فرودستان اینجا در

 بیرون پرده از را هایشاندروغ و شوند یادآور هم به آشکارا را آنها زندگی
 دوم گام در انتقاد این. ماندنمی باقی نهانگاه در همواره قدرت نقد اما. بیندازند

 در که هنگامی ولی. دارد شدن آشکار به میل و رسدمی جامعه سطح به تدریج به
 که شود استتار ایگونه به باید شودمی بیان قدرت حضور در و جامعه سطح

: 2011اسکات،) بمانند درامان حکومت مأموران آسیب و تنبیه از آن حامالن
 . شودمی انجام پیچیده و ساده صورت دو به استتار این. (248

 امکان که کنندمی استفاده شفاهی فرهنگ هایظرفیت از مردم ساده، استتار در
 در ایترانه. (250: 2011اسکات،) دهدمی قرار آنها اختیار در را «گمنامی»

 خاطر به را آن برخی. رسدمی ایعده گوش به و شودمی خوانده ایکوچه
. است بوده کسی چه خوانده، را آن که کسی نخستین داندنمی کسی و سپارند می

 زمانی مدت در. دهند تغییر خواهندمی که طور آن را ترانه مختارند هاشنونده
 شده، انجام آن مبنای بر هاتحریف و هاخوانش همه که اینسخه یافتن اندک،

 عامیانه فرهنگ شفاهی محصوالت که است آن نتیجه. شودمی ممکن غیر
 حکومت برابر در محافظت برای پوششی آن به که یابندمی «جمعی مالکیتی»

 .دهد می
 سنگر دوپهلو سخنان و ظاهری معنایی پشت در نقدها پیچیده، استتار در اما
 و رمز در هااعتراض. بمانند مصون زمامداران گزند از گویندگانشان تا گیرند می
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 به کردند بازخواست آنها ناقالن از قدرت ارباب اگر تا شوندمی پنهان تمثیل
 .(273: 2011 اسکات،) شوند متوسل آنها معصومانه و ضرربی ظاهری، معنای

 فراگیر صورتی به را مردم حاکمان، که هاییدوران در است باور این بر اسکات 
 خود ذهن در تنها را انتقام و رویارویی اندیشه که هاتوده تخیل کنند،می تحقیر
 فرهنگی اثر این. شودمی تبدیل «جمعی فرهنگی محصول» یک به کنندمی دنبال

 تلویحی نقد» است؛ یافته نمایش یا لطیفه ترانه، داستان، همچون هاییقالب که
 انتقادها این کردن پنهان الگوهای. است کرده پنهان خود بطن در را «قدرت
 .است آن یافتن دنبال به نهانی هایروایت نظریه در اسکات که است همان

 رودمی کار به حاکمان پوشیده تهدید برای یا نهانی روایت پیچیدۀ استتار این اما
 اسکات،. گیردمی شکل است ساخته خود از دولت که تصویری به واکنش در یا

. (24: 2011اسکات،) خواندمی «عمومی نمایش» را دولت برساخته تصویر این
 به مقید را آنها کند، پنهان را حاکم نخبگان اخالقی رذائل باید «عمومی نمایش»

 راوی بزند، تأیید مهر آنها صالبت و اقتدار بر دهد، نشان خاص ایدئولوژی یک
 پیروز آبادانی و عدالت ایجاد در را آنها و باشد فرودستان بر آنها ذاتی سیادت

 یمنزلت ،(تملک) یماد قلمرو سه در سلطه شبردیپ یبرا شینما نیا. دهد نشان
 (.214: 2011اسکات،) است شده یطراح کیدئولوژیا و

: کند رصد را اصلی ترفند پنج حکام عمومی نمایش در کوشد می اسکات
 استفاده با قدرتمندان .تجمع و رژه و اجماع سازی، پنهان سازی، بدنام تلطیف،

نمی که پردازندمی اعمالشان از هاییبخش کردن بزک و تزیین به «تلطیف» از
 خود اصلی نام با اگر که اعمالی(. 15: 2011اسکات،) شوند آنها منکر توانند
 آراستن برای بویژه «تلطیف». بود خواهند دولت شرمساری اسباب شوند مطرح
 «مخالفان زندان» جای به «بازپروری هایاردوگاه». رودمی کار به زور به توسل

حاکمان رفتار تلطیف هاییازنمونه «مسلحانه حمله» جای به «آرامش برقراری» و
 .اند
 اینجا در. دارد قرار تلطیف مقابل نقطه در که است دیگری روش «سازی بدنام»
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 و اوباش و اراذل راهزن، هاانقالبی. شوندمی آبروبی هاییفعالیت یا اشخاص
 گیرندمی لقب گزاربدعت و جادوگر پیامبران، یا شوندمی نامیده خرابکار
 .(2011:17اسکات،

 که را هرچه کندمی تالش که است قدرت صاحبان دیگر راهبرد «سازی پنهان»
 مورد ایدئولوژی به را آنها پایبندی یا پاکی اقتدار، ذاتی، سیاست است ممکن

 بماند برقرار سلطه مشروعیت تا کنند پنهان ببرد، سؤال زیر ادعایشان
 .(11::2011اسکات،)
 کوشندمی آن از بردن بهره با که است قدرت ارباب راهبرد چهارمین «اجماع»

 آگاهی. دارند نگه دور مردم نگاه از را دولت داخل منازعات و هااختالف
 مردم برای را زنیچانه هایفرصت حاکم، نخبگان نظر اختالف از فرودستان

 افزایش را دولت ظاهری توان یکپارچگی، نمایش سویی از. آوردمی فراهم
 .(18::2011اسکات،) دهد می

 «رژه» اسکات باور به. است «تجمع و رژه» عمومی نمایش ترفند پنجمین
 «قدرت هایآیین» این است؛ اقتدار از ایزنده تابلوی و سلطه آیینی نمایش

 شود، اجرا خوبی به اگر نمایش این. هستند زور به واقعی توسل برای جانشینی
 را خشونت از استفاده به نیاز و کندمی منتقل هاتوده به را حکام قدرت حس

 باشد نداشته دولت واقعی توان با تناسبی هیچ شاید که نمایشی. دهدمی کاهش
 هامدت تا تواندمی شمشیر و رژه همچون سرکوب نمادهای از بردن بهره با اما
 .(13::2011اسکات،) کند حفظ جامعه در را «قدرت نامطبوع رایحه»
 کنندمی سعی دولت، عمومی نمایش در شگردها و هاروش این درک با هاتوده 

 «نفی» با که هاییروش. کنند اثربی را آنها تکتک هاییحمله ضد طراحی با
 فرودستان (.212::2011اسکات،) است همراه عمومی نمایش مختلف هایجلوه

 ادعای آنها، تحقیر با تا کنندمی پیدا حاکمان خصوصی زندگی از را هاییمصداق
 رفتار برخی دادن نشان برجسته با نیز. کنند خنثی را بودنشان فرادست و سیادت

 آنها تقید است، متعارض آنها سوی از شده اعالم ایدئولوژی با که حکام اعمال و
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 حتی و مخالفان یاد داشت گرامی به آنها. برندمی سؤال زیر ایدئولوژی این به را
 خنثی را مخالفانش سازیبدنام در دولت فریب تا پردازندمی یاغیان و راهزنان

 را دولت اجزای هایاختالف که قدرت پرده پشت از جزئیاتی یافتن. باشند کرده
 و همبسته تصویری نتواند دولت تا گذاردمی اثربی را اجماع ترفند کند،می برمال
 که تجمع و رژه از نظامی نیروهای ریشخند و تمسخر. کند ارائه خود از متحد

 تمام تا سازدمی مضحک نمایشی است، حاکم نخبگان اقتدار جلوه برترین
 .کند برآب نقش نمایش، این از را حاکمان انتظارات

 صورت به تحقیرها و استهزاها انتقادها، ها،اعتراض این همه از گفتن سخن اما
 نگاه از دارند اطمینان مردم که خصوصی هایمحفل یا هانهانگاه در تنها پروابی

 مجموع در که سخنانی است ممکن هستند، امان در دولت اجزای تیزبین
 انتقاد، این که زمانی اما. (2011:4اسکات،) سازدمی را مردم «نهانی روایت»

 در باید کندمی جستجو جامعه میان در پژواک برای فرصتی استهزا و اعتراض
 ارائه امکان وضعیت این در. شود استتار فرهنگی هایقالب از متنوعی مجموعه

 صورت در مردم و است ضرربی دوآن از یکی که دارد وجود آنها از خوانش دو
 متوسل ضرربی معنای این به قدرت، ارباب جوییانتقام خطر با مواجهه

امکان عامیانه فرهنگ در پژوهش با جز هاقالب این از یک هر رصد. شوند می
 .نیست پذیر

 گاهی آنها. شودنمی محدود «دولت عمومی نمایش نفی» به تنها هاتوده واکنش
. پردازندمی نیز قدرت ارباب تهدید به فرهنگی متنوع هایقالب از گیریبهره با

 نمادین، وارونگی: دهد ارائه را هاروش این از فهرستی کندمی تالش اسکات
 انجام عمومی نمایش در حاکمان توسط که تلطیفی با متفاوت) تلطیف

 .شادی کاروان انداختنراه به ،(شود می
. شودمی وارونه مراتب سلسله و عادی هایرابطه همه «نمادین وارونگی» در

 کندمی نقل شانزدهم سده در اروپا برگیتک نشریات از را هاییمثال اسکات
 پا از را شکارچی خرگوشی: شدمی چاپ آنها در وارونه دنیای تصاویر که
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 دیگ در را آشپزی غازی کرد،می ذبح را قصاب گاو یک انداخت، می
 هایسنت که کردندمی تأکید غیرمستقیم ایگونه به تصاویر این. انداخت می

 روزی است ممکن و نیستند گریزناپذیر همواره مراتب، سلسله و نظم معمول
 چیره قوی بر «ضعیف» تصویرها، این همه در. شود زبر و زیر و وارونه چیز همه
 در بویژه را نمادین وارونگی از هایینمونه. (283 :2011اسکات،) شودمی

 ای«پوشیده تهدید» تلطیف .یافت توانمی مختلف هایفرهنگ هایالمثلضرب
 سویی از و ترساندمی شوم ایآینده از را غاصب فرد طرفی از گوینده که است

 دارد اختیار در سخنش بودن معصومانه اثبات برای را توجیهی
 .(2011:215اسکات،)

 معلق یکسره اجتماعی هایمحدودیت ،«شادی هایکاروان اندازیراه» در
 شود،می دیده هافرهنگ از بسیاری در آن از هایینمونه که مراسم این. شوند می
 در. دارد بسیار هایتفاوت معمولی شرایط با که یابدمی سامان ایگونه به

 یک برای است، پرهزینه سیاسی نظر از که هاییمخالفت شادیف هایکاروان
قدرت نماد که هاییشخصیّت. است مجاز مراسم برگزاری مدت در فقط و روز
 هاجوییستیزه بیشترین آماج مراسم، این طول در شاهزادگان و شاه همچون اند

 .(2011:288اسکات،) هستند
 استتار را آنها مختلف هایشیوه به که سیاسی هایکنش این از جدای هاتوده اما 

 دیده شورش و بلوا اندک موارد در یا که دارند نیز سیاسی آشکار رفتار کنندمی
 صورتی به گاهی که است تظلم مختلف هایروش بردارنده در یا و شودمی

 شده پیچیده عمومی نمایش تأیید و تملق از نازکی لفاف در هوشمندانه و ظریف
 .است

 با کردندمی تالش مردم که است هاروش این از یکی «لوحانهساده دوستیشاه»
 کنند وادار دادخواهی پذیرش به خوبی به را دولت آن، از بردنبهره

 پادشاه معتقدند که کنندمی وانمود مردم شیوه این در(. 231::2011اسکات،)
 که هستند او بیدادگر کارگزاران این و است پروررعیت و سرشتنیک آنها



 00  ...ۀدور ۀانیعام یها نقد دولت در ترانه

 

 خبر با پادشاه اگر. دارندمی وا بیگاری به را رعیت و گیرندمی ناحق هایمالیات
 همه و کرد خواهد تنبیه را آنها کنندمی ستم مردم به چگونه مأمورانش که شود
 آنها دادخواهی اگر و روندمی پادشاه نزد تظلم برای مردم. شد خواهد درست چیز

 سلطنت تخت دروغین پادشاه یا فریبکار یک شودمی مشخص نداشت اینتیجه
 مدعی که شورشی شخص برگرد مردم مواردی، چنین در. است کرده غصب را

 .زنندمی حلقه است حقیقی پادشاه است

 و مأموران مالیاتی، محصالن این همه که کنندمی تجاهل نکته این به مردم 
 تجاهل، این با و هستند او هایفرمان اجرای عامل و پادشاه کارگزار نظامیان؛

رعیت و دادپیشگی همچون عمومی نمایش در تاکید مورد هایارزش به را شاه
 مخاطب اسکات باور به. کنندمی تظلم او به و دهندمی نشان پایبند نوازی

 پی در که دهدمی اطمینان او به دارد، کمی هزینه شکل، این به پادشاه قراردادن
 پادشاه به روش این. اندگرفته پیش در وفادارانه رفتاری و نیستند اشنابودی

 .بپذیرد را آنها دادخواهی خود، اعتبار و آبرو افزایش با همراه دهدمی اجازه
 زیادی نمود دولت، با مردم آشکار تعامل در که دیگری روش این، بر افزون 

 ایدئولوژی از استفاده با گفتگو برقراری است؛ تظلم ظریف هایشیوه از و دارد
 (.2011:221اسکات،) است حاکم نخبگان توسط شده تبلیغ

 در فرودست هایگروه از بسیاری میان در را هوشمندانه روش این اسکات 
 کنندمی وانمود روش این در هاتوده. است کرده رصد جهان مختلف کشورهای

 و اندپذیرفته کامالً است مبتنی آن بر حاکمان مشروعیت که را ایایدئولوژی که
 آغاز حاکم نخبگان علیه را کارزار مؤثرترین ایدئولوژی، این از استفاده با

 بر همواره عمومی نمایش در که هاییکلیشه و هاجمله همان تکرار با و کنند می
مشروعیت که را معیارهایی خواهندمی آنها از شده جاری حکومت اجزای زبان
 تظاهر ایدئولوژی یک به تقید به که دولتی. نکنند نقض شده مبتنی برآنها شان
 با گفتگو هنگام مردم. دهدمی هاتوده دست به را سالحی حقیقت در کندمی

 یک وارد و گیرندمی وام ایدئولوژی این هایواژه از زیادی میزان به دولت،
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 گرفته شکل هاواژه این تفسیر پیرامون که شوندمی ایدئولوژیک رویارویی
 برای جز به که رسدمی باور این به استدالل این به عنایت با اسکات. است

 برای ممکن صحنه تنها مسلط، ایدئولوژی قلمرو بار؛خشونت و کامل انقالبی
 (.2011:213اسکات،) است مبارزه

 جدول در هاتوده سیاسی حیات توضیح در را اسکات نظریۀ توانمی مجموع در 
 : کرد خالصه زیر

 
  

 
 
 
 
کنش سیاسی  

 فرودستان

 آشکار 

دادخواهی 
 بار خشونت

 شورش و بلوا 

تظلم 
 جویانه صلح

 لوحانه  دوستی ساده شاه
 گفتگوی ایدئولوژیک

 استتار شده 
های  )روایت 

 نهانی(

 تهدید پوشیده
 تلطیف

 وارونگی نمادین
 اندازی کاروان شادی راه

نفی نمایش 
 عمومی 

 دولت

 نفی اقتدار دولت
 دولت ینفی اجماع اجزا

 نفی ایدئولوژیک
 نفی آبادانی و عدالت

 تکریم مخالفان

ذاتی ارباب  نفی سیادت
 قدرت
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 نفی نمایش عمومی دولت   .1

این  کرد. نمایش عمومی تابلویی بود که دولت قاجاریه از خودش عرضه می 
دولت بر سایر طبقات و نیز توجیه  یتابلو از سویی نمایانگر برتری ذاتی اجزا

دولت در ایجاد امنیت، نیک  ایدئولوژیک حکومت بود و از طرفی بر اقتدار
 پاکدستی عمال آن و رضایت رعیت و آبادانی کشور تأکید داشت. سرشتی و

ای از این نمایش  از یکی از مراسم سالم نوروزی، نمونه نویدوگوب کنتروایت  
شان راضی  آیا مردم از وضع» پرسد: عمومی است: شاه از صدراعظم می

دهد که هرگز خوشبختی مردم به این پایه کامل  صدراعظم پاسخ می« هستند؟
 باشد. نظیر ایران مرهون فضایل و نبوغ شاه می بوده است و خوشبختی بین

آیا محصول سال آینده » پرسد: شود و می اعلیحضرت وارد جزئیات می
بخش است؟ آیا امنیت در همه والیات برقرار است؟ آیا بزرگان و  رضایت

ی کاف کنند؟ آیا کارمندان دولت به قدر حکام در راه خدمت به مردم تالش می
شود، شاه شکر خدا را به  وقتی به سؤاالت فوق پاسخ مثبت داده می« درستکارند؟

کند برای این که این وضع پایدار بماند مردم باید در  آورد و یادآوری می جا می
 .(051: 2017)کنت دوگوبینو، « انجام تکالیف مذهبی خود قصور نورزند

شد شامل  نوروز تکرار میسال باید در مراسم  های این گفتگو که هر کلیشه 
اش در برقراری امنیت،  دولت و توانایی های آبادانی کشور، اقتدار کلید واژه

درستکاری کارگزاران و پایبندی به مذهب یا همان توجیه ایدئولوژیک بود که 
دهند و البته طبق  عناصر اصلی نمایش عمومی را تشکیل می ،در نظریه اسکات

های  سازی پلشتی این تابلو از راهبردهای پنهاناین نظریه، دولت برای حفظ 
های نمایش قدرت و سرکوب و تأکید  سازی مخالفان، آیین داخل دربار، بدنام

در  برد. بر اجماع و یکپارچگی عناصر دولت و تظاهر به تقید به شریعت بهره می
کردند  مقابل، مردم با دریافتی دقیق از این راهبردهای ارباب قدرت، تالش می

 اشعار»کنند: « نفی»تک آنها را  ا یافتن مصادیقی از درون حاکمیت، تکب
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تمامش هجو  خوانند. ها می زیادی مفسدین و الواط شهر گفته و در کوچه بچه
یکان از نوکرهای  یکان شاه و صدراعظم است؛ خیلی به الفاظ رکیک مستهجن،

« اند نمودهشاه را اسم برده، هریک را به عملی شنیع و کرداری کثیف ذکر 
پوالک،پزشک دربار ناصرالدین شاه، هم درباره  .(2372:2074، 1)سالور،ج

این اشعار،  گوید: در اند می هایی که نمایش عمومی حکومت را نشانه رفته ترانه
 (.213: 2018رسد )پوالک،  اتفاقات رسوای حکومت به اطالع قاطبۀ مردم می

 نفی اقتدار دولت  . 1ـ1 

شد که  درون حاکمیت، به یافتن موارد متعددی منجر میرصد دائمی حوادث 
اقتداری که حاکمان با نمایش دائمی آن در  برد. اقتدار دولت را زیر سؤال می

بسیاری اوقات نیازی به توسل واقعی به خشونت نداشتند و با نشان دادن برق 
های قدرت نظامی از نماد کردند. هایشان فرودستان را به اطاعت وادار می سالح

پذیر سرکوب است که دولت هرقدر بتواند آن را به رخ مردم بکشد، در  رؤیت
های مختلف  تر است. یادآوری مکرر پیروزی واداشتن آنها به تمکین موفق
رساند که چیرگی بر نظام حاکم غیرممکن است  نظامی، مردم را به این باور می

 ه چالش کشیدن اینو راهی جز پذیرش اراده و خواست حاکمان ندارند. اما ب
های دولت، راهکار  ها و حقارت ها، شکست و یادآوری ضعف« نمایش اقتدار»

ست که حکام در ا رو مردم برای رویارویی خاموش با ارباب قدرت بود. از همین
های  کردند تا جایی که ممکن است اخبار شکست عصر پیشامشروطه تالش می

 آنها را به صورت پیروزی جلوه بدهند.نظامی را از مردم پنهان نگه دارند و حتی 
ای از این  نمونه ،ها شکست قشون ناصرالدین شاه در جنگ مرو از ترکمن

نویسد:  اش می در سفرنامه ، سفیر پروس،بروگش شینریه کوشش دولت است.
چاپاری از خراسان خبر ناخوشایندی را آورده بود مبنی بر این که قشون چهل 

ها شکستی سخت خورده، به کلی متالشی شده  ترکمنهزار نفری شاه در جنگ با 
ولی مگر این  در آغاز درصدد بودند این خبر را از مردم مخفی نگه دارند. است...
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کوچه و بازار، همه این خبر را به یکدیگر  کار امکان داشت؟ به زودی در
رساندند و حتی بعضی هم اشعاری در هجو قشون شاه درست کرده بودند و  می
 .(2،211:2017)بروگش، ج کردند ندند و سربازها را مسخره میخوا می

رو  (. از همین227: 2011)اسکات،  شکل مقاومت بازتابی از شکل سلطه است 
بیشتر « های نفی اقتدار ترانه»کوشید  هر قدر دولت در اثبات اقتدارش بیشتر می

ماجرای شد. نمونه برجسته و مشهور این رفتار مردم در  بین مردم منتشر می
این افسر  شود. ، دیده میفورت مونت دو کنتربودن دختر رئیس نظمیه تهران، 

های شاه در سفر دومش به فرنگستان بود، با به دست  ایتالیایی که از سوغات
ای بسیار مقتدر، سختگیر و مصمم از   گرفتن اداره پلیس تهران تالش کرد چهره

 ای در ربوده شد و به سرعت، ترانه اما مدتی بعد، دخترش، لیال خود ارائه کند.
 های تهران شایع شد تا خبر آن را به گوش همه برسانند. کوچه پس کوچه

ای که گواه آن بود که رئیس نظمیه حتی توان مراقبت از خانواده خود را  حادثه
در  زده، ادعایی بیش نیست. هم ندارد و آن صالبت و شکوهی که از آن دم می

شود که ربایندگان، پای لیال را به همه محالت بدنام تهران  این ترانه اشاره می
 اند: کشانده

 لیال را بردند چال سیالبی
 براش آوردند نان و سیرابی
 لیال را بردند دروازه دوالب

 براش آوردند ارسی و جوراب 
 لیال را بردند حمام گلشن 

 .(73:2082 کنت بی غیرت چشم تو روشن )ژوکوفسکی،
های عامیانه در  که در همان روزها برای گردآوری ترانه والنتین ژوکوفسکی

این تصنیف از حدود تهران »نویسد:  برد درباره این تصنیف می ایران به سر می
دانستند و در کوچه و بازار  گذشت. کودکان و بزرگترها آن را به خوبی می

 (.11:2082)ژوکوفسکی،  «خواندند شیراز می  اصفهان و
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رئیس بریگاد قزاق در اواخر عصر ناصری و اوایل دوران  یکاساکوفسک کلنل 
آبجی مظفر اومده/ برگ »حکومت مظفر الدین شاه، درباره ترانه مشهور با مطلع 

حال مظفرالدین شاه حکایت داشت و  که از شخصیت ضعیف و بی« چغندر اومده
ام نویسد: این شعر به سرعت پرندگان در تم کرد، می اقتدار دولت را ریشخند می

مالحظه،  شهر منتشر شد و چند روزی نگذشت که کودکان در کوچه و بازار، بی
 (.240:2044خواندند )کاساکوفسکی،  آن را می

  نفی تقید نخبگان حاکم به احکام شریعت .1-2 

اظهار پایبندی پادشاهان قاجاریه به تشیع اثنی عشری و احکام شریعت، یکی  
است. اما دربار با این تظاهر، ابزاری سیاسی های اصلی نمایش عمومی  از جلوه

های دولت را با  تک اعمال و تصمیم دهد تا تک را هم در اختیار مخالفان قرار می
ایدئولوژی شیعی و شریعت آن بسنجند و به آنها نشان دهند معیارهایی را که 

 کنند.  اند، نقض می پایه مشروعیت خود قرار داده
م محمدشاه قاجار که ادعای زهد و تصوف و گاه ، صدراعظیآقاس رزایم یحاج 

جامۀ او را به عنوان  اظهار کرامات داشت و برخی حکام والیات از سر تملق،
باشی قوای  کردند، جوان زیبارویی را به سمت زنبورکچی تبرک درخواست می

به گفته عبدا... مستوفی، مردم که به دنبال انتقاد از  نظامی منصوب کرده بود.
 کردند. ای یافته و او را دلداده زنبورکچی باشی وانمود می م بودند بهانهصدراعظ

منه بیر بوسه ور،  کند که مردم در این ارتباط ساخته بودند: ای یاد می او از ترانه
 .(421:  2،2044بیر بوسه ور، زنبور کچی باشی )مستوفی، ج

ن دولت به سازی ادعای تقید ارکا به خنثی« غالم بارگی» مردم با برچسب 
ناپذیر باشد  پذیر و وارسی کند رؤیت قدرت تالش می اند.  اصول شریعت رفته

ست که مردم ا رو ناپذیر بودن قدرت از همین (. وارسی153:2078)فوکو،
اند، پیداکنند اما  نتوانند موارد ناقض تصویری را که قدرتمندان از خود ساخته

 کند. اثر می را بیسعی مردم برای وارسی قدرت این مراقبت دولت 
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گویا نخستین زنی بود ؛ خواهرزاده ناصرالدین شاه ،افسرالسلطنهماجرای زایمان  
که وضع حمل او توسط یک پزشک مرد انجام شده بود و در آن دوران خالف 

شد، اسباب انتقادی را در اختیار مردم گذاشت که با آشکار کردن  شرع تلقی می
طرف درباریان و خانواده آنها خط ابطالی  به ادعای رعایت احکام شرع از آن

ذی  10بکشند. محمدحسن خان اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود در 
حضور شاه صحبت زاییدن افسرالسلطنه، دختر  در» نویسد: می 2032الحجه 

عزه الدوله است بود که در وقت وضع حمل، حکیم انگلیسی  مشیرالدوله، که از
 .(712: 2072)اعتماد السلطنه، « ت قابلگیرا برده بودند به جه

 کرد: ها افتاد این ماجرا را آشکار می ای که در آن روزها بر سر زبان ترانه 
 بانژور مسیو، من حکیم اروسم

 ... کنه حکیم درد می
 ... بس که زدم سنگ جهنم به 

 .(70: 20 82)ژوکوفسکی، ... کنه حکیم درد می

 خبگان حاکمنفی سیادت و برتری ذاتی ن .1-3

 گوید بر توصیف حاکمان سخن می «نمایش عمومی»هنگامی که اسکات از  
ای دارد. تالش ارباب قدرت برای اثبات سیادت  تأکید ویژه« حوزه سیادت»

هایی که  خود بر عموم و گوشزد کردن همیشگی دالیل این برتری، با تکرار آیین
اما  شود. فرودستان، همراه میشوند و تحقیر همواره  سلسله مراتب را یادآور می

 اسکات با یادآوری این جمله فوکو که هرجا قدرت هست، مقاومت نیز هست
اثبات »( به بررسی واکنش فرودستان در برابر این 214:2011)اسکات،

 او بر ویژگی انعکاسی روایت نهانی به عنوان اقدامی برای پردازد. می« سیادت
کنند  در این وضعیت، مردم تالش میکند.  تأکید می« خنثی سازی و نفی»

شان  مصادیقی از شخصیت حاکمان را بیابند که آنها را از جایگاه نیمه خدایی
 کند.  آورد و تحقیرشان می فرو می
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 ست.ا ها ترین این تالش های جسمانی یکی از عمومی انگشت نهادن بر ضعف
ای آن  با هر بهانه مردم تهران که از بیماری بواسیر ناصرالدین شاه اطالع داشتند

تصنیف الواط » محمدحسن خان اعتمادالسلطنه کردند. را به یکدیگر یادآوری می
شاه با آن تعجیل که  ذکر کرده است:« تهران را به جهت مراجعت شاه از رشت

 .(484:2072)اعتمادالسلطنه، بواسیر او عود کرد و برگشت رفت به رشت می
ه را با القابی مانند سایه خدا و قبله عالم دولت در نمایش عمومی، ناصرالدین شا

اما مردم با  کرد تا جایگاه فراانسانی او را دائماً یادآور شود. معرفی می
بودن او و عشقش را به ببری خان « گربه باز» کنجکاوی در زندگی خصوصی او

اظهار سیادت نخبگان « سازی نفی و خنثی»شدند تا با  به یکدیگر یادآور می
 خ تحقیر حکومت را با تحقیر متقابل بدهند:حاکم، پاس

 گربه دارم الجه
 رود باالی باجه می
 آرد کله پاچه می

 گربه منو پیشش نکن
 .(013: 2050، 2بدش میاد )خالقی، ج 

تواند خود را از نهانگاه  می« اظهار قابل انکار استهزاء»در اینجا روایت نهانی با 
های شاه در کوچه و بازار  بازی تمسخر گربهای در  به سطح جامعه بکشاند و ترانه

آنکه نامی از ببری خان ببرد تا از تنبیه و تعرض مأموران دولت نیز  بخواند؛ بی
 در امان بماند.

 نفی عدالت دولت .1-4

یکی از عناصر اصلی نمایش عمومی دولت است که « گسترش عدالت»
اند؛ اما  آن کامیاب بودهکردند در برقراری  پادشاهان قاجاریه همواره وانمود می

یادبود »پرداختند.  ها در اینجا نیز به نفی این جلوه از نمایش عمومی می توده
یکی از ترفندهای فرودستان برای توسل به گفتاری « سرشت فرمانروای نیک
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های فرمانروایی که در روزگار یا سرزمینی  سرشتی دوپهلو است. چون ذکر نیک
یادبود »توانست جرمی به شمار رود. ترفند  میزیسته، به تنهایی ن دور می

را با توجه به مصادیق فراوانی که در دوره قاجار دارد  «سرشت فرمانروای نیک
توان به نظریه اسکات افزود. در ادبیات عامیانه عصر پیشامشروطه، شاه  می

شود. در  عباس چهره مثبتی است که نامش بیش از شاهان دیگر تکرار می
اش اسباب  رسان و دادگر است و فرمانروایی دستگیر و یاری ه عباس،شا ،ها ترانه

توجه این چهره تاریخی  آبادانی در کشور و برکت در زندگی مردم شده است.
 به حقوق درماندگان در این ترانه کوتاه به رخ حاکمان وقت کشیده شده است:

 دم دروازه شیراز گیرم خدایا پربده، پرواز گیرم
)پناهی  جلوی اسب شاه عباس گیرم من نسازن اگر شیرازیا با

 .(41:2084سمنانی،
ساز  اش سبب ها، شاه عباس حاکم دادگری است که توانایی در برخی ترانه 

 احقاق حق مردم است:
 سر او خونه بگذشتی مُ خوارُم سَلومٌ صد سَلوم ای گلعذارم 
 پناهی) ستانم به حکم شاه عباس می برات دارُم برات نومِ دلبر 

  (2084:41سمنانی،
 هایشان شده: نیازی مردم و افزودن بر دارایی و عدالتش موجب بی

 گله رفت و دیر اومد 
 شوچر خورد و سیر اومد 
 از دولت شاه عباس  
 .(211:2081)همایونی، خورجین پر زر اومد 
های بهتر، تنها به یاد کرد از گذشته  مقایسه تلویحی و به رخ کشیدن دولت 

های مقیم  شد و در بسیاری اوقات مردم با درخواست از انگلیسی محدود نمی
ایران و برخی اتباع روسیه برای اشغال ایران، بیزاری خود را از حاکمان 

نویسد: من  ، دیپلمات انگلیسی میتیاسم گلد گذاشتند. قاجاریه به نمایش می
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ر تعدادی از شکایات و بیان احساسات مردم را که مشتاقانه خواهان تسخی
های اروپایی  قدرت ها یا سایر کشور و اداره منصفانه آن از طرف انگلیسی

 (.115: 2871)گلد اسمیت،  ام اند ثبت کرده بوده
در بلوایی که در تبریز رخ داد  هایی آشنا بودند. ها نیز با چنین دعوت روس 

: 2085)امانت، خواندند های روس را به اشغال ایران فرا می مردم دیپلمات
پس دور از انتظار نیست این طعنه گزنده مردم به حکومت که بیگانه  (.420

های عامیانه هم  دانستند در ترانه اشغالگر را از حاکمان وقت کشور بهتر می
ترانه بلندی را ضبط کرده است که یک  یژوکوفسک نیوالنت پژواک داشته باشد.

وس میاد ایشاال گفتند اُر این مسجد شاه خیلی شلوغ است بیت آن چنین است:
 .(81:  2082راست است )ژوکوفسکی،

گستری زمامداران قاجاریه تنها با توسل به همین شگرد صورت  اما نفی عدالت 
 کند که در ها اشاره می ای از ابراز نارضایتی گرفت. اسکات به گروه گسترده نمی

 د.های فرودست بسیار سودمند هستن اند و برای گروه لفافی نازک پیچیده شده
های ارتباطی هستند که به دنبال انتقال حس نارضایتی به  این رفتارها، کنش

تواند در  می« ابزار ارتباطی هر» او معتقد است صورت مبهم و قابل انکارند.
 خدمت این هدف قرار گیرد حتی یک ناله، یک آه، یک لبخند یا سکوتی بهنگام.

فرالدین شاه برای سومین های عصر پیشامشروطه، هنگامی که مظ در آخرین سال
بار راهی سفر فرنگ بود چون دربار از ناراحتی مردم بابت سفرهای شاه به 
فرنگ باخبر بود این شایعه را انتشار داد که شاه عازم مشهد است اما اخبار 

در مسیر شاه،  رود. حقیقی به گوش مردم رسید و فهمیدند که شاه به فرنگ می
ها  اما این بار مانند گذشته یابان تجمع کردند.مردم مانند همیشه در دوسوی خ

را با  اعتراض خود فرستادند و شاه را با سکوت بدرقه کردند و صلوات نمی
 (.11: 2044، 0ج ،)مستوفی سکوت آشکار کردند

های  زیسته و ذکر ستمگری های دور می نقل ماجرایی از پادشاهی که در گذشته 
ای به پادشاه امروز  نارضایتی است که از سویی کنایهاو نوع دیگری از این ابراز 
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تواند ادعا کند به شاهی که  است و از طرفی قابل انکار است؛ چون گوینده می
های  ای که ادوارد براون در سال ترانه زیسته انتقاد کرده است. ها پیش می قرن

 ناصری در شهر سلطانیه شنیده از این دست است: پایانی عصر
 بندهای شاه خدا
 ظلم کننده

 .(234: 2081)براون،  تائوق بیرکنده )دوتا مرغ برای یک روستا مانده(
کند؛ اما در دورانی  خوانندۀ ترانه در ظاهر به سلطان محمد خدابنده اعتراض می

ترانه در واقع فرمانروای امروزی را مخاطب قرار  که دیگر از او خبری نیست،
 دهد. می

در عصر فتحعلی شاه در شمال  خودزکو الکساندره ای ک شیوۀ اعتراض در ترانه
از چوب خوردن  ،خواننده ترانه ایران ضبط کرده نیز از همین شمار است.

کن شدن  نالد اما به جای آن که ریشه پسرش که به درخت نارنج بسته شده می
ظالم و زنندۀ پسرش را طلب کند، خشکیدن ریشه درخت نارنج را آرزو 

کند  ه حاکمی را که پسرش را جریمه و تنبیه کرده نفرین نمیاو با آن ک کند. می
برای « هر علتی»کن شدن  اما نفرین درخت نارنج، به معنی آرزوی ریشه

یابد که علت اصلی همان حاکمی  های فرزند اوست و شنونده به نیکی در می رنج
 زند: است که او را به درخت بسته و می

 امروز روز هوانیه
 پیدانیهمی گلی رکا 
 نارنج دار تینه

 چوب و چماق ورتینه
 نارنج تی ریشه بخوشه
 می گلی رکا را نکشه
 وته جریمه چند دیچه
 و ته جریمه پنج هزار
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 .(200: 2082)خودزکو،  من شاهی انگل دار 
 برگردان:

 امروز روزی است که هوا خوب نیست
 روز تاریک و دلتنگ کننده ای است

 پسر گلچهره ام پیدا نیست
 گلچهره ام را گرفتند پسر

 او را به یک درخت نارنج بستند، آویزان کردند
 او را با چوب و چماق زدند

 درخت نارنج خدا کند که ریشه است خشک شود
 پسر گلچهره ام را نکشید

 جریمه گناه او چقدر است
 جریمه او پنج هزار است

 تمام آن باید شاهی حلقه دار باشد 
م و قابل انکار در اینجا مصداق روشنی پیدا کرده ابراز نارضایتی به صورت مبه 

مأموران حاکم نمی توانند متعرض خواننده ترانه شوند؛ چون او در ظاهر  است،
 فقط درختی را نفرین کرده است.

 نفی آبادانی کشور و رضایت رعیت .1-5

آبادانی کشور، وفور نعمت، معمور بودن خزانه، ارزانی اجناس و مأکوالت و 
رعیت از موضوعات اصلی خطابه مخاطب سالم در مراسم سالم نوروزی آرامش 

کرد و در حقیقت روی سخنش به  بود که شاه را از وضعیت کشور با خبر می
دولت  نمایندگان اصناف و طبقات مختلف بود که در این مراسم حضور داشتند.

بر ابراز شایستگی خود در آباد کردن کشور و کسب رضایت رعیت اصرار 
ای نیز به این  خدشه« نفی آبادانی»ها از ترفند  گیری توده ورزید. اما بهره می

تک کاالهایی که  کرد. ذکر گرانی تک گوشه از تابلوی نمایش عمومی وارد می
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ترین طبقات مردم است باطل کردن همه ادعاهایی را  مورد نیاز روزانه فرودست
اصرار آنها را تکرار  های نمایش عمومی، با دارد که دولت در آیین در پی

 آنکه در ظاهر نامی از شاه یا سایر ارباب قدرت ببرند: کرد، بی می
 روغن سیری چارعباسی

 قند سیری سه عباسی
 آدم مفلس چو منو

 وا می داره به رقاصی
 شیرچارکی چارعباسی
 شکر سیری سه عباسی

 بچه رو توی گهواره
 وامی داره به رقاصی

 کبریت یکی دو عباسی
 دو عباسی جارو یکی

 هیزم منی پنج عباسی 
 کالک منی شیش عباسی

 آدم التو راس راسی
 .( 058: 2082)پناهی سمنانی، وا می داره به رقاصی 

قمری که بخش بزرگی از جمعیت ایران را به دیار فنا  2188قحطی هولناک 
های اصلی  شد یکی از جلوه یاد می« سال آدمخوری» فرستاد و از آن به

لیاقتی حکومتگران قاجاریه بود که توصیف شرایط دشواری که  یکفایتی و ب بی
خوردن  ها به یادگار ماند. در قالب ترانه های بعد، پدید آورده بود برای سال

شهرها تبدیل شده بود از ها به یکی از اتفاقات عادی در بسیاری  ها و سگ گربه
)گرنی و  افتاد می آن هم در روزگاری که خوردن آدمیان یا مردار آنها نیز اتفاق

خوری در یزد اشاره شد تا دولت  در این ترانه به گربه (.214: 2088صفت گل،
 ادعای رفاه و رضایت رعیت را تکرار نکند:
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 های گربه خور یزدی
 گربه رو کردن تو دیزی 
 .(245 :2084خوردن و گفتن چه چیزی )پناهی سمنانی، 

 و اتحاد عناصر دولت اجماعنفی  .1-6

های نمایش عمومی حاکمان است که با  یکی دیگر از جلوه« زمامداراناجماع » 
کنند اختالف نظرها را پنهان کنند تا مردم به این باور  توسل به آن تالش می

اما مردم نیز در  نرسند که قدرت حاکم در حال تجزیه و سپس نابودی است.
متوسل « نفی» برابر این تالش و تصویرسازی همچون موارد دیگر به تاکتیک

آنها در تقالیی همیشگی برای دست یافتن به اخباری از داخل  شوند. می
هایی  یابند با رسانه حاکمیت هستند و به محض آن که به این اخبار دست می

 رسانند. آن را به اطالع یکدیگر می« ترانه و تصنیف» همچون
ی از این اش یک ماجرای عزل ظل السلطان از بخش وسیعی از قلمرو فرمانروایی 

ظل السلطان  حوادث است که ترانه پرآوازه آن در تاریخ به یادگار مانده است.
اما مدتی بعد، شاه از قدرت  کند. بر قسمت بزرگی از مرکز ایران حکومت می

اش که توسط افسران اروپایی آموزش  روزافزون او و مخصوصاً نیروهای نظامی
والیات تحت حکومتش به جز افتد و او را از همه  دیدند به وحشت می می

خبر این حادثه، به سرعت در قالب یک ترانه در کوچه  کند. اصفهان، عزل می
قصد نخستینِ مردم از  شود. های شهرهای مختلف ایران منتشر می پس کوچه

مردم  نشان دادن گسست و عدم یکپارچگی در دربار است. ،انتشار این ترانه
 دانند: حاکمیت می« اجماع»از پایان یافتن جدایی شاه از پسر بزرگش را نشانی 

 شاه بابا گناه من چه بود؟
 این روز سیاه من چه بود

 کواصفهان، کوشیرازه
 کوصارم الدوله پرنازه
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 .(71: 2082)ژوکوفسکی،  کو توپچی و کو سربازه
مردم معتقدند که این جدایی به حدی است که حتی شاه نیز حاضر به پذیرفتن او 

 باید پیغام ظل السلطان را به شاه برساند: نیست و صدراعظم
 صدراعظم بهرخدا

 عرضم نما به پادشا
 (71: 2082ژوکوفسکی،) پارک مرا پیشکش نما

اند، بلکه دشمنی صدراعظم  اما آنها فقط اختالف شاه و فرزندش را آشکار نکرده 
 با ظل السلطان در این ترانه از پرده بیرون افتاده است:

 صدر اعظم در هوسه
 شیر ازو ازم گرفت بسه

 (2082:83ژوکوفسکی،مرغ دلم در قفسه )

 تکریم مخالفان دولت .1-7

یکی دیگر از شگردهای دولت است که مردم متناسب با آن « بدنام سازی» 
بردن از این  حاکمان با بهره پردازند. دهند و به نفی آن می واکنش نشان می

ا مطالبات سیاسی آنها زیر کنند ت آبرو می ترفند، مخالفان خود را با بی
گزار  هایی همچون راهزن، تبهکار، اراذل و اوباش یا جادوگر و بدعت برچسب

 اما فرودستان در پاسخ به این تاکتیک قدرتمندان، به تکریم هر پنهان شود.
های دولت را برای  پردازند تا تالش کسی که علیه نظم موجود برخاسته، می

ها طیف وسیعی از افراد، از  بگذارند. این تکریم حیثیت کردن مخالفانش عقیم بی
مخالفان سیاسی و دیوانساالران مغضوب و مصلحان دینی گرفته تا راهزنانی را 

گیرد. همه  اند، در بر می که به هرحال اسباب تشویش خاطر دولت را فراهم کرده
در  دوبد بارونشوند.  هایشان ستایش می این افراد در سخن مردم یا ترانه

هایی که در میان لُرهای ممسنی رایج  فرنامه لرستان و خوزستان درباره ترانهس
هایشان عمدتاً در تحستین جسارت و شجاعت یکی از  ترانه» نویسد: بوده می
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ای داشت و به همراه  نشینان فارس آوازه راهزنان ممسنی بود که در میان کوه
نام او  هنوز هم ادامه دارد.پسر ارشد خود در تبریز گرفتار محبس شده بود که 

 .(10: 2072)دوبد، « ولی خان و اسم پسرش باقرخان است
به تمجید  ،ها رایج بود های بسیار بین بختیاری که سال« جنگ کُلُن چین»ترانه  

پرداخت که علیه فتحعلیشاه یاغی شده بود و  و ستایش از اسدخان بهداروند می
ی که به دست آنها ساخته شده بود، او های شاه با کمک افسران فرانسوی و توپ

 را سرکوب کرد:
 کُلُن چین به زَر جزم به سنگ فروشم

 چرشت ایل و تبار ایا به گوشم
 کول به کول،کول خدنگ، کول کُلَن چین

 صحران سُوار گِرِهد، دورُم تفنگچین
 کول به کول، کول خدنگ، کول کُلُن چین

 فِرِنگی و آتش توپ نسل مون وَرچید 
 ن:برگردا

 کلن چین را با طال خریدم باید به سنگ بفروشم
 فریاد و ضجه ایل و تبارم به گوش می رسد 

 راه عبوری مگر تنگه خدنگ و کُلُن چین ندارم
 صحرا را سواران فرنگی و اطرافم را تفنگچی های دشمن گرفته اند

 راهی برای عبور نمانده مگر تنگه خدنگ و کلن چین
 (177: 2084را برچید )پناهی سمنانی،فرنگی با آتش توپ نسل ما 

 «شاه دوستی ساده لوحانه»بردن از  دادخواهی با بهره .2

عبارتی است که اسکات با وضع آن به توصیف یکی « لوحانه دوستی ساده شاه» 
از شگردهای ظریف فرودستان برای دادخواهی در برابر رأس هرم قدرت 

هایی که بین  را از داستان« لوحانه ساده شاه دوستی» اسکات تاکتیک پردازد. می
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در این داستان،  کند. های کشورهای مختلف متداول است استخراج می دهقان
ولی درباریان و کارگزاران بدکار او  پادشاه، دوستدار رعایای وفادار خود است.

کند که  کنند و حتی در پی کشتن او هستند. اسکات تأکید می به مردم ستم می
 کند. مردم را به مقاومت در برابر همه مأموران پادشاه دعوت میاین داستان، 

در ایران عصر قاجاریه در دوره « شیوه تظلم» های فراوانی برای این نمونه 
ای در کوچه و بازار  ترانه ،قمری 2188در قحطی  توان یافت. پیشامشروطه می

کرد با  م میگشت که وزیر تهران )میرزا عیسی( را مته تهران دهان به دهان می
 تدبیری موجب قحطی شده است: بی

 گشته بی بال رفته کربال شاه کج کاال
 یک من یک قران یک من یک قران نان شده گران 
 (223: 2،2044ج)مستوفی، از دست وزیر از دست وزیر ما شدیم اسیر 

داند؛ او به کربال رفته و  تقصیر می شاه را در بروز قحطی بی ،ظاهر این ترانه در 
ر غیابش وزیر تهران از پس کارها بر نیامده و گرانی نان به قحطی انجامیده د

دهد  نشان دادن شاه و تأیید زیارت او، به مردم این فرصت را می تقصیر است. بی
تا با پناه جستن در سایه قدرت او، به وزیرش بتازند و به تندی از او انتقاد کنند. 

ثار ادبیات عامیانه سیاسی دارای معنایی اما این ترانه نیز مانند بسیاری از آ
پس  ها رخ نمی داد. پنهانی نیز هست: اگر شاه به زیارت نمی رفت، این اتفاق

 کنند. دوستی به شاه نیز انتقاد می مردم با تظاهر به شاه
در روزهای پس از ترور ناصرالدین شاه به « لوحانه دوستی ساده شاه» تکنیک 

هایی که مردم برای او سروده بودند،  شبه سوگنامه ها و خوبی خود را در ترانه
« نگران آینده رعیت» مردم، شاه را در آخرین لحظات حیاتش دهد. نشان می

کنند که مراقب احوال آنها  کنند و از قول او به جانشینش توصیه می توصیف می
 باشد:

 شاه رو زدند طپونچه طهرون شده چو غنچه
 تو گلوشخون اومده  گوله زدند به پهلوش
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 ایران رو به تو سپردم صدراعظم بگیرش که مردم 
 (281: 2082علی الخصوص رعیت )ژوکوفسکی،  جون تو و جون ولیعهد 
با « تبانی» اسکات معتقد است فرودستان در چنین مواردی دست به یک 

ای مهربان و  نوا با حاکمان که در نمایش عمومی چهره آنها هم زنند. فرادستان می
کنند و سپس با  دهند، این صفات آنها را تأیید می ر از خود ارائه میپرو رعیت

در  توسل به همین ادعای مسندنشینان از آنها تقاضای اجرای عدالت را دارند.
شود و توقعی که از  بخش دیگری از این ترانه به صفات شاه درگذشته اشاره می

 شاه جدید دارند:
 نذار ایرون پرشور شه

 شهنذار که آبش شور 
 ای شاه با عدالت  
 (287: 2082جمعه رفتی زیارت )ژوکوفسکی، 

 گیری از تلطیف و وارونگی نمادین تهدید با بهره .3

های فرودست شرایط اعتراض به وضع موجود را پشت  در برخی موارد، گروه 
ها  ترین شیوه یکی از ظریف رسند. سر گذاشته به مرحله تهدید ارباب قدرت می

ها را در بردارنده بخش  اسکات تلطیف است.« تلطیف»تهدیدی برای چنین 
تهدید  ،«تلطیف» داند. در های فرودست می بزرگی از هنر کالمی گروه

شود که اگر چالشی ایجاد شود، گوینده  بندی می ای صورت قدرتمندان به گونه
ها گاه به صورت  این تلطیف بتواند تهدیدآمیز بودن سخن خود را انکار کند.

های عصر پیشامشروطه بازتاب یافته  دآوری سرنوشت ظالمان دیگر در ترانهیا
کند که ممکن است تو نیز چنین  است و با آن که حاکم جدید را تهدید می

ماند؛ چون در  هم در امان می اما از تعقیب و آزار او ،سرنوشتی داشته باشی
ر شیراز پس ای که د ترانه ظاهر از حال و روز شخص دیگری سخن گفته است.

ای از این  نمونه ؛شد خوانده می ،صاحب دیوان ،خان از برکناری فتحعلی
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را به بهای رنج و تعب بسیاری از « دلگشا»او باغی به نام  ها است. تلطیف
 ها ساخت و در پایان هم مجبور شد آن را بگذارد و برود: شیرازی

 دلگشا را ساخت با چوب و فلک 2دلگشا را ساخت زیر سرسرک
 حیفِ دلگشا
 (037: 2081)براون، حیف دلگشا

کنند که شاید پایان کار او هم مانند  می« تهدید»در اینجا مردم حکمران تازه را 
هایش  حتی اگر با چوب و فلک به جان خالیق بیفتد تا باغ صاحب دیوان باشد،

 را آباد کنند.
شود و  پیشگویی آینده به صورت روزگاری که همه چیز وارونه و معکوس می 

شوند، یکی دیگر از شگردهای  نیرومند می ،نیرومندان، ضعیف و ضعیفان
فرودستان است که با وعده وارونگی اوضاع، فرادستان را به انتقام تهدید 

های نهانی از آن به عنوان وارونگی نمادین یاد  کنند و در نظریه روایت می
  شود: می

 جونم که کرده خودم قصاب و بی دونم که نادونم که کرده نمی
 (71: 2050)لریمر،  دونم که زندونم که کرده نمی خودم زندونبون پادشاهم

بان که یکی جان موجودات  قصاب و زندان با عناوین در اینجا دو نماد قدرت 
اندازد گرفتار دست انتقام روزگار و  ستاند و دیگری آنها را در بند می را می

اند و زندانبان را به زندان  جان کرده بیقصاب را  اند. وارونه شدن اوضاع شده
ماند و  گوید که روزگار اینگونه باقی نمی خواننده ترانه تلویحاً می اند. انداخته

اما تهدید به انتقام از  کشی خواهد کرد. رسد که ضعیف از قوی کینه روزی می
بیان مستقیم به ارائه تصویری از درمانده شدن دو نشانۀ برجستۀ خشونت و 
قدرت، قصاب و زندانبان فروکاهیده است تا دیگر قدرتمندان نیز حساب کار 

                                                                                                    
 دلگشاا  باغ از باالتر ، اکبر...ا تنگه شرق در یکوه دامنه در که است یصاف و یقلیص بیسراش سنگ ، سرسرک .2

 (براون ادوارد حیتوض) دارد قرار
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خود را بکنند و در عین حال نتوانند به خوانندۀ ترانه آسیبی بزنند چون او نه 
 ای به آنها کرده است. رهنامی از آنها برده و نه اشا

 گیری نتیجه

 یادب یهاقالب نیپربسامدتر از یکی عنوان به انهیعام یهاترانه یواکاو 
 ای شورش به هاتوده یاسیس اتیح کردن محدود که دهدیم نشان عامه، فرهنگ

 فرودستان یاسیس کنش است، بوده انگارانهساده یتصور دولت، برابر در نیتمک
 دولت، یعموم شینما یسازیخنث و ینف از یبیترک حاکم، نخبگان با مواجهه در
 در. باشد یم فرادستان دیتهد مختلف یهاروش زین و یدادخواه متنوع یهاوهیش

 کنندیم تالش فرودستان پردازندیم دولت یعموم شینما نقد به که ییهاترانه
 یبرتر دولت، اقتدار و صالبت همچون حاکم نخبگان یادعاها از کی هر

 وفور زین و عتیشر به آنها یبندیپا ها،توده بر آن یاجزا یذات ادتیس و ینیتکو
 به یماد سلطه ابزار که دولت اقتدار. ببرند سوال ریز را کشور یآبادان و نعمت
 اثبات. گرفتیم صورت ینظام یقوا ریتحق با معموال هاترانه در رودیم شمار
 با کردندیم یبندصورت را خود یمنزلت سلطه آن با که فرادستان یذات یبرتر

 یتیشخص یهاضعف که شدیم روروبه ییهاترانه در ژهیبو مردم عامه واکنش
 شینما لیتکم یبرا دولت که ییهاضعف کردند؛یم آشکار را قدرت ارباب
 مردم چشم از را آنها کردیم تالش «یساز پنهان» راهبرد از یریگبهره با یعموم
 از هاترانه یبرخ در زین عتیشر به دولت عناصر یبندیپا عدم. دارد نگه دور
 به دولت کیدئولوژیا سلطه ای سلطه از یگرید ساحت تا افتادیم رونیب پرده

 شاهد شامشروطهیپ عصر ۀانیعام یهاترانه در بیترت نیا به. شود دهیکش چالش
 و یمنزلت ،یماد) سلطه قلمرو سه هر یسازیخنث یبرا هاتوده تالش

  .میهست( کیدئولوژیا
 مخاطبان اطالع به ساده استتار با گاه هاترانه در یعموم شینما ینف نیمضام 
 و پرداختندیم دولت یعموم شینما نقد به صراحت با ییهاترانه نیچن. دیرس یم
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 امکان که ترانه، یشفاه انیب از دولت، ماموران تعرض از ماندن مصون یبرا
 آورد،یم فراهم بازار و کوچه و تیجمع انیم در را آن ۀخوانند «یگمنام»

ترانه نیا در ییدوپهلو سخنان به هاتوده ده،یچیپ استتار در اما. کردندیم استفاده
 ادبودی. بود ضرریب یگرید و یاسیس آنها خوانش کی که شدندیم متوسل ها

 با که بود هاترانه در دهیچیپ استتار یهاکیتکن از یکی سرشت کین یفرمانروا
 سته،یزیم دور یاگذشته در که یحاکم شیستا درخور ییِفرمانروا یادآوری

 یهاسلسله پادشاهان دادیب از انتقاد مقابل، در. زدندیم هیقاجار حکام به یاطعنه
 زمامداران به اعتراض استتار یهاروش از هایهمانندساز یبرخ همراه گذشته
 . رفتیم شمار به هاترانه نیا در هیقاجار

 همه ،یسازیخنث و ینف یهاهیدرونما نیا میابییم در شتریب یبررس با اما 
 ن،یا بر افزون و دهندینم بازتاب را هاترانه در فرودستان یاسیس کنش جوانب

 هستند؛ دولت با ییارویرو در مردم ۀعام متنوع یهاکیتاکت ۀدربردارند هاترانه
 یحال در اند،شده دیتهد یمتنوع یهاروش با حاکم نخبگان آنها در که ییهاترانه

 یادآوری و «نینماد یوارونگ» همچون یمختلف یهاوهیش با دهایتهد نیا که
 در فرودستان که ییهاترانه زین و است شده فیتلط نیشیپ حکام تلخ سرنوشت

  .اندکرده یدادخواه «لوحانهساده یدوستشاه» همچون ییهاوهیش با دولت از آنها
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