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Research background 

There is an article published on gossip in the Qajar period entitled 

Rumor and spreading rumors in Qajar era by Cheraghi. This article 

examines rumors made by subordinates or foreign countries; however, 

our research has paid attention to the political action of the lower 

classes and examined the role of rumors in people's lives. Some 

articles have dealt with the subject of rumor along with other topics, 

but the concept of rumor has not been the main issue of their research. 

For example, in Analytical comparison between oral tradition and 

oral history, Nouraie and his colleagues classify rumors as a part of 

the oral tradition of societies. Other studies such as The issue of 

succession, political distrust, and their reflections on the ministry 

during Qajar dynasty and Critical study and analysis of the causes of 

Kashanis's reputation for cowardice in the Qajar period have paid 

attention to some rumors that were prevalent in the Qajar period but 

have not dealt with the role of rumor in the political action of the 

masses. 

Goals, questions, and assumptions 

Exploring the political culture of the masses is a necessity of historical 

research. Rumors about the ruling elite are one way to resist them. The 
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variety of themes in these rumors reflects their various functions in the 

face of domination. In this study, we intend to answer these questions: 

How did the lower classes advance their political approaches by 

spreading rumors? And in which of the domains of domination were 

these rumors used? 

Rumor is formed when there is ambiguity about an important issue 

(Allport & Postman, 1947). During the Qajar era, many rumors 

questioned the capability of the military and denied the claim of the 

inherent superiority of the ruling elites over the common people. It 

also called into question the rulers' adherence to the Shari’a. Thus, 

these rumors were made to resist all three realms of domination 

(material, status, and ideological). By making some news, people 

intimidated the ruling groups or blamed them compared to other 

rulers. Some rumors also prepared and provoked people to protest 

openly. Some aspirations of the masses also became rumors to reduce 

exploitation. The theoretical framework of the research is the theory of 

hidden transcripts by James C. Scott. Scott researches the political life 

of the lower classes. In this theory, he describes the various forms of 

resistance of the lower classes to domination. 

Conclusion 

In the Qajar era, rumor was a tool of conflict with the upper classes in 

all three realms: material, status, and ideology. Some rumors mocked 

the authority of the Qajar's armed forces. Some rumors were spread 

about the foolishness of the rulers, and some physically likened them 

to animals or introduced them as bastards. Rumors also accused the 

rulers of violating religious orders. On the other hand, when the rulers 

made rumors about their opponents, the people honored them by 

making rumors. Some rumors were made about the ruling elites 

quarreling with each other to question their unity. Also, people 

threatened or blamed the rulers by making rumors. Some rumors also 
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gave rise to riots and open protests. Sometimes, people turned their 

hopes and aspirations into rumors in order to moderate their 

exploitation. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0310 فروردین و اردیبهشت، 34، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.43.5.8 

 

 قاجاریه، دورۀ در عامه سیاسی فرهنگ در سازیشایعه کارکرد

 پیشامشروطه عصر 

 0*مهدی میرکیایی

 (13/01/0311پذیرش:  04/10/0311)دریافت: 

 

 یدهچک

ها توده ز فرهنگ سیاسیا بخش مهمی ،نخبگان حاکم در عصر پیشامشروطه دربارةسازی شایعه

در کنش سیاسی فرودستان و  پردازیشناخت جایگاه شایعه ،از همین رو داد.تشکیل میرا 

پرسش اینجاست که پراکندن شایعات در  بسیاری دارد.اهمیت  ن در مواجهه با سلطهآکارکرد 

 یک از قلمروهاییافت و کداممه کاربرد میعاسیاسی  فتارر صلیا دهایرویکراز  یککدام

کنش  اصلی ویکرددر هر سه ر سازیاست که شایعه فرض ما این ؟کشیدچالش میسلطه را به

راهبردهای زمامداران در شکل دادن به سازی ، خنثیروایت رسمی سیاسی فرودستان شامل نفی

همچنین، در موارد نادر  کارکرد داشت. قدرت با تلویحی گویوگفت قراریبر این روایت و

ت باقتدار و مها ،پراکندن شایعات کرد.اعتراض آشکار مهیا میرا برای  زمینه بلوا و شورش،

نخبگان مسلط بر  برتری ذاتی و ادعای انداختبه مناقشه مینظامی حکومت را  نیروهای
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به شریعت نفی  را حکومت قاجاریه یاجزا بندیهمچنین پای .کرددار میها را خدشهتوده

سلطه با ساختن شایعات  منزلتی و ایدئولوژیک ،هر سه قلمرو مادی ترتیب این کرد و بهمی

کردند نخبگان مسلط را تالش می ها با ساختن شایعاتیتوده همچنین .شدچالش کشیده میبه

شورش و بلوا  ۀستانآها را تا احساس توده نیزاین شایعات  از برخی .تهدید یا سرزنش کنند

امیدها . از سویی فرودستان کردندفراهم می خشونت بارهای عتراضا زمینه را برایو تحریک 

کنند. ها بسترسازی کشیاز بهرهکاستن  کردند تا برایبدیل می خود را به شایعهو آرزوهای 

 تالش کرده است که سی. اسکات جیمزز ا نهانی هایوایترۀ نظری، چارچوب نظری پژوهش

 .ساختارهای مشابه مقاومت فرودستان در برابر سلطه را شناسایی و تشریح کند

 شایعه، قاجاریه، پیشامشروطه، فرودستان، رفتار سیاسی. کلیدی:هایواژه

 مقدمه. 2

گرا نخبه .است یخیتار هایهای پژوهشها از ضرورتتودهکاوش در فرهنگ سیاسی 

تر به وجوه گوناگون ساز توجه کمسبب از تحقیقات و مطالعات تاریخی بودن بسیاری

از  نها در مقاطعیتاین مورخان  .است بوده هاآن ازجمله حیات سیاسی مهعازندگی 

 ساز برانگیختهسبب، سلطه .است برپا شده اند که شورش یا بلوایییاد کرده مردم ۀعام

 ،این جبهه نبود در دو سوی توازنی ن رو کهآ از شد وها میتودهدر شدن مقاومت 

 سیب از سویآ تریناز مقاومت را تجربه کنند که با کم شدند اشکالیها وادار میتوده

 هایاز این شیوه نخبگان مسلط یکی ةدربار ازیس. شایعهدنگماشتگان قدرت مواجه شو

این  شود کهاین نکته راهبر می ما را به ،شایعاتاین امین متنوع مض .بود ییرودررو

 ا سلطه داشته باشد و زوایایب در رویارویی گوناگونی هایتوانست کارکردروش می

 .شکار کندآ های پیشینها در دورهتوده را از حیات سیاسی ایتازه

 ةکه در دور ت مختلفیشایعا ۀمایروندبررسی کند تا با این پژوهش تالش می

اصحاب سلطه پراکنده شده بودند  ةها دربارتوسط توده قاجاریه در عصر پیشامشروطه

 بردبه پیشطبقات مسلط  ةپراکنی فرودستان دربارها برسد که شایعهبه پاسخ این پرسش
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 و این شایعات در رویارویی رساند؟یاری می هاآن دهای عمل سیاسیویکریک از رکدام

است که  فرض ما این ؟یافتسلطه کاربرد می قلمروهایو یک از ساحات ا کدامب

نظامی حکومت و  توانمندی و صالبت قوای پرسش کشیدنبه ها برایاز شایعه بسیاری

 بندیهای مردم و همچنین پاینخبگان قاجاریه بر توده برتری ذاتی و تکوینی نیز ادعای

ساز زمینه ،ارباب قدرت در این سه حوزه ادعای .شدندایشان به شریعت طراحی می

رو شایعات و ایدئولوژیک است و ازاین ، مادیمنزلتی ساحت سهایشان در  ۀعمال سلطاِ

ایدئولوژیک  ، مادی وعامه برای مقاومت در برابر فرادستان در هر سه قلمرو منزلتی

روایت  بندیان را در صورتهم راهبردهای زمامدار شایعاتبرخی  .شدندبرساخته می

کرد تا با به عامه کمک می سازیهمچنین شایعهکردند. رسمی حکومت خنثی می

را در قیاس با حاکمان دیگر  هاآنیا  بترسانندهای حاکم را گروه اخباری ساختن

 شد.تبدیل میوگو با ارباب قدرت فتگبرای ی بزارابه ترتیب  این سرزنش کنند و به

بین دو سو  گفتاری هایکنش ۀرا از عرصه و جبه رویارویی ،شایعات بعضی رفیازط

 حریکماده و تآ ریانعمقاومت  عتراض آشکار وا مردم را برای ۀعام، فراتر برده

شدند تا زمینۀ تبدیل میتوده نیز به شایعه  آرزوهایدر این میان، برخی  .ددنکرمی

 ورند.آها را فراهم کشیکاهش بهره

 است که 0اسکات .از جیمز سی نهانی هایروایت ۀنظری ،چارچوب نظری پژوهش

اشکال متنوع  ،سیاسی فرودستان متمرکز کرده و در این نظریه تحقیقاتش را بر زندگی

 .است در برابر سلطه تشریح کرده فرودستان رامقاومت 

 . پیشینۀ تحقیق1

در عصر پردازی شایعه و شایعه»ۀ نها مقالت ،موضوع این پژوهش ةپیش از این دربار 

های توسط گروه که منتشر شده که بیشتر به شایعاتی نوشتۀ زهره چراغی« قاجار

که ما درحالی ؛است شدند پرداختهپراکنده می بیگانهو همچنین کشورهای  فرادست
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 ه در سویکبه شایعاتی  ،ن دورهآایم با تمرکز بر کنش سیاسی فرودستان در کرده سعی

ن را در حیات آنقش دهیم و مردم بود توجه نشان  ۀعام ۀساخته و پرداخت ،دیگر جبهه

 .کنیم ایشان بررسی سیاسی

اند برخی مقاالت نیز به مبحث شایعه در کنار سایر موضوعات اشارة گذرایی داشته

روی مفهوم اند بی آنکه بر یا به برخی شایعات در مناقشات سیاسی آن روز اشاره کرده

عنوان مسئلۀ محوری پژوهش خود تمرکز کرده باشند. مرتضی نورائی و به« شایعه»

شایعه را نیز در کنار « مقایسۀ تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی»همکاران در مقالۀ 

دانند. نویسندگان میزان فراوان ها بخشی از سنت شفاهی جوامع میها و اسطورهافسانه

شدند گواه اهمیت کارکردی آن ه دربارة یک حادثۀ واحد منتشر میشایعاتی را که گا

ترین شیوة ارتباط و انتقال علت آنکه در جوامع پیشامدرن اصلیدانند و شایعه را بهمی

کنند. اما در بحث شایعه به ترین نوع رسانۀ گروهی معرفی میعنوان قدیماخبار بود به

کارکردهای متنوع آن، ازجمله در حیات سیاسی کنند و به همین اشارة کوتاه بسنده می

 پردازند.عامه نمی

بررسی و تحلیل نقادانۀ علل اشتهار »اکبر جعفری در مقالۀ عادل شعبانی مقدم و علی

به مطالعۀ موردی یکی از شایعات دورة قاجاریه « کاشانیان به ترسویی در دورة قاجار

ای را های تاریخی انتشار چنین شایعهینهپردازند و زمیعنی ترسو بودن اهالی کاشان، می

کاوند و در پایان با ذکر برخی حوادث تاریخی که گواه مقاومت و سرسختی اهالی می

کنند بی پایه بودن این اشتهار و شایعه را این شهر در برابر مهاجمان است تالش می

بوده است و  اثبات کنند. در این مقاله همت نویسندگان تنها معطوف به رد این شایعه

های سیاسی و کارکرد آن در مواجهۀ فرودستان با ارباب قدرت سازیای به شایعهاشاره

 ندارند.
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اعتمادی سیاسی و مسئلۀ جانشینی، بی»نژاد در مقالۀ نژاد و ایرج ورفیمرتضی دهقان

های جانشینی دورة به نقش شایعات در بحران« بازتاب آن در نهاد وزارت دورة قاجار

اند. در این مقاله بحث شایعه  ثباتی سیاسی پرداختهعنوان یکی از عوامل بیریه بهقاجا

کرد موردتوجه تنها در کنار سایر عواملی که شاهان قاجاریه را به وزیران بدگمان می

ها که موضوع پژوهش ماست سازی در کنش سیاسی تودهقرار گرفته و به جایگاه شایعه

 نپرداخته است.    

 وب نظریارچچ. 3

مقدم بر  ساز پدید آمدن مقاومت است و، سببسلطه های نهانی،روایت ۀدر نظری

پرداز نیز نخست به و نظریه (013، ص.0431)اسکات،  شودمقاومت فرض می

 ،در سه قلمرو مادی اسکات سلطه را  .پردازدسلطه در جهان پیشامدرن می هایویژگی

های قدرت گروه عمال ظاهریِاِ به مادی ۀسلط .کندمنزلتی و ایدئولوژیک تشریح می

 تکوینی و جوهری هایفرادستان به برتری ،منزلتی ۀدر سلط .مسلط اختصاص دارد

ها بهره بینیایدئولوژیک نیز از برخی جهان ۀسلط .اشاره دارند به فرودستانخود نسبت

 .ندها را توجیه کها بین نخبگان مسلط و تودهگیرد تا نابرابریمی

یا  «مایش عمومین»های حاکم برای پیشرفت سلطه در این سه قلمرو یک گروه

ارباب قدرت از  است که این نمایش، تصویری .کنندرا طراحی می «روایت رسمی»

اقتدار چشمگیر فرادستان  ابلوت این .سازندشان در انظار عامه میحکمرانی ةخود و شیو

بر زیردستان  یک ایدئولوژی مشخص، برتری ذاتیایشان به تقید در سرکوب مخالفان، 

نخبگان  ،تصویری چنین رساختنِب. برای کندو نیز راحت و رضایت رعایا را تبلیغ می

و سازی، رژه و تجمع، سازی، تلطیف، بدنامپنهان :برندبهره می راهبرداز پنج  حاکم

 .اجماع
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را به یک  هاآنیا تقید های مسلط اقتدار گروهچیزی که هر  «سازیپنهان»در 

 راهبرد. شودبرد از چشم جامعه پنهان نگه داشته میال میؤخاص زیر س ایدئولوژی

رود که قابل پنهان کار میاعمال صاحبان قدرت به برخی راسته کردنآ برای «تلطیف»

ود که رکار میبه هاییافراد یا فعالیت کردناعتبار بی برای «سازیدنامب. »کردن نیستند

خلق ظاهر اجماع در »راهبرد چهارمین . کنندها را مخدوش مینمایش عمومی حکومت

نظرها، اختالف»کوشند می هاآن(. 16 )همان، ص. است «مهای حاکمیان گروه

به حداقل ممکن [ را پیرامون یکدیگر] نامناسب رسمی و اظهارنظرهای هایمجادله

اسکات، (. 16)همان، ص.« همگان دور نگه دارند برسانند و هرگاه ممکن باشد از دید

 ،(. رژه61)همان،ص. نامدمی« سلطهیینیآنمایش »را  «رژه و تجمع» یا پنجم راهبرد

 .(60، ص.گذارد )هماننمایش میبه را  «نظم و کنترل متمرکز» از تابلوی زنده

 ت سیاسینخبگان مسلط، در بخش اعظم حیاتکاپوهای مواجهه با این  فرودستان در

روایت رسمی وگو با ارباب قدرت، نفی زمان سه رویکرد گفتهم صورتخود به

نادر برند و در مواردی گانۀ زمامداران را پیش میراهبردهای پنجسازی حکومت و خنثی

 آورند. بار روی میاعتراض آشکار و واکنش خشونتشمار به و کم

را با ارباب سلطه برقرار نگه  گوییوگفتد نکنتالش می صورت دائمیها بهتوده

از گزند نخبگان  های حاکم می پردازند و برای مصون ماندنتهدید گروه به عامه .دندار

که ظرفیت برداشت مضامین  کننداستتار می هنگیرهایی فخود را در قالبتهدید مسلط، 

. ضرربی ضمونیوجود داشته باشد؛ یک مضمون سیاسی و دیگری م هاآناز انه دوگ

هم نیز غافل نیستند و در اینجا  ایشانز سرزنش اوگو با اصحاب سلطه در گفتها توده

 . برندپهلو بهره میسخنان دو زا

های مسلط است. با گروهروایت رسمی، رویکرد دیگر فرودستان در رویارویی نفی 

ها تظاهر نمایش آن وگو با زمامداران به باور داشتن روایت وها در گفتاگر توده

ها یا من خانهاهای گوشهشوند در سوده میآ از نظارت قدرتمندان که نگامیهکنند می
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از نخبگان  ،خواندمی «روایت نهانی ةگهوار»را  نآاسکات  که محافل خصوصی، جایی

 ابعاد نمایش عمومی یا روایت رسمی حکومت تمامدربارة د نکنانتقاد و تالش می حاکم

 «سازینفی و خنثی»اسکات  به بیان خود را سامان دهند.« روایت نهانی»تردید کنند و 

ا رروایت رسمی دعاهای زمامداران در ا ست تا برخیا روایت نهانی هایز ویژگیا یکی

سازی و اجماع سازی، بدنامهمچون پنهان هاۀ آنگانپنجراهبردهای ز ا کنند و بعضی نفی

 .شودنامیده می «روایت نهانی نعکاسیا ویژگی»این کنش توده  .دکنن را خنثی

تعلق دارد؛   «نقد قدرت در حضور قدرت»ز عمل سیاسی عامه به ا اما بخش بزرگی

در  بکشند ومحافل امن بیرون  از کنجرا  کنند روایت نهانیکه فرودستان سعی میجایی

زمان  با است که هماز شگردهایی گیری هانتقاد نیازمند بهر . اینسطح جامعه مطرح کنند

اشتراک گذاشتن مضامین منتقد، گویندگان را از آسیب ارباب قدرت در امان نگه به 

در « نقد مشترک سلطه»از استتارهای پیجیده و ساده به گیری دارد. فرودستان با بهره

از صنایع ادبی  گیریرهپردازند. استتار پیچیده که پیش از این نیز ذکر شد با بهجامعه می

ای معصومانه و مایهرا در پس درونمایۀ معترض و سیاسی های فرهنگی، بنو قالب

شوند، آوران پنهان میتنها گویندگان و پیامساده  کند. اما در استتارهایضرر پنهان میبی

 نیز یاد «تاکتیک گمنامی»عنوان ز این روش بها نهانی هایروایت ۀدر نظرینه پیام. 

گمنام ماندن را برای بودن قوالب گوناگون فرهنگ عامه ظرفیت مناسبی شفاهی  شود.می

داد. ها قرار میها در اختیار تودهخالقان نخستین و نیز انکار مضامین نهفته در آن

شدند و شنوندگان در جامعه منتشر میصورت شفاهی های مختلف ادبیات عامه بهگونه

اندک، یافتن متن کردند و در مدت زمانی ها ایجاد میرا در آنغییراتی به میل خود ت

ترتیب، اینشد. بهانجام شده بود، غیرممکن میآن نخست که همۀ تغییرات برمبنای 

یافت که گماشتگان قدرت را در محصوالت فرهنگ و ادب عامه مالکیتی جمعی می
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آثار با از این هر نقل و خوانشی زطرفی گذشت. اها ناکام میآناصلی یافتن مؤلفان 

ها وجود نداشت گویندگان در از آنخوانش دیگر متفاوت بود و چون متن مکتوبی 

 توانستند اجرا و نقل خود را انکار کنند. تفتیش حکومت میبرابر دستگاه 

 . شایعه چیست؟1

ری از موارد دارای اند در بسیاتعاریفی که پژوهشگران برای مفهوم شایعه ارائه کرده

توان ادعا کرد این محققان دربارة تعریف شایعه ای که میگونهمضامینی مشترک است، به

« شناسی شایعهروان»نظر دارند. آلپورت و پستمن در اثر مشهوری به نام اتفاق

بر گمان، بدون وجود شایعه عبارت است از یک گزارة خاص مبتنی»نویسند: می

صورت شفاهی از فردی به فرد دیگر بخش رسیدگی که معموالً بههای اطمینانمالک

میزان رواج شایعه تقریباً برابر است با »( و 3، ص.0463)آلپورت، « شودمنتقل می

هرگاه ابهام یا اهمیت »(. یعنی 34)همان، ص.« ضرب اهمیت در ابهام موضوعحاصل

 (.34)همان، ص.« ای وجود نخواهد داشتصفر باشد شایعه

گشا و در های اطالعاتی تأییدنشده، راهعبارت»عنوان ونزو نیز شایعه را بهدیف

های دارای ابهام، خطر یا تهدید بالقوه ها یا بافتدر موقعیت»کند که تعریف می« گردش

دهد که تفاوت چندانی او به تعاریفی از سایر پژوهشگران نیز ارجاع می«. آیدپدید می

وقتی اطالعات »نویسد: ( می0311ه شناسی به نام شیبوتانی )با هم ندارند. از قول جامع

صورت غیررسمی این فقدان اطالعات را جبران رسمی وجود نداشته باشد افراد به

( منعکس می کند که 0363نام روستو )همچنین نظر پژوهشگر دیگری را به«. کنندمی

قان دیگری همچون داند. محقمی« تفسیر و تعبیر گروهی»شایعه را محصول فرایند 

( هم تعاریف مشابهی ارائه 1113( و فیسک )0333( و اِن تاکی )0333آر.اچ ترنر )

 (.41ـ 30، صص.0431اند )دیفونزو، داده
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های اهمیت، ابهام و انتقال جمعی را در بسیاری از این توان کلیدواژهبنابراین، می

بودن افراد آن جمع است:  فکرها مشاهده کرد. اما انتقال جمعی مشروط به همتعریف

نظرهای باال و یابد. لذا درمورد جمعیتی با اختالففکر رواج میشایعه در بین افراد هم»

کند و رواج های ناهمگن، شایعه از موانع اجتماعی عبور نمیارتباطات ناچیز بین گروه

و  (. انتشار شایعه همچنین به عالیق31، ص .0463)آلپورت، « محدودی خواهد داشت

شایعه به اعتبار عالیق ناقالن آن به »ها بستگی دارد: تمایالت و احساسات این گروه

دهد ]...[ ای با احساسات همگن به سفر خود ادامه میآید و در جامعهحرکت درمی

عبارت دیگر، شایعه عمالً به توضیح، توجیه و معنادار کردن منافع عاطفی خاص به

 کند: فونزو نیز تأکید می(. دی43)همان، ص.« پردازدمی

هایی در بافت پیچیدة شایعه هرگز تفکر شخصی محض نیست. شایعات، رشته

منزلۀ کاالهای اطالعاتی هستند که بین سوداگران رد و بدل تعامالت اجتماعی و به

ها از طریق فرایندی مشابه با انتخاب طبیعی بقا شوند. به این ترتیب شایعهمی

شود )همان، روند و انتقالشان متوقف میازبین می« دردنخوربه» هاییابند. شایعهمی

   (.11ص.

های نهانی، نیز که پژوهش ما با تکیه بر آن جیمز سی. اسکات، واضع نظریۀ روایت

اسکات، « )یک صدای دموکراتیک نهانی»معتقد است شایعات درحقیقت شکل گرفته، 

 قابل ه جمعیتکشوند ر میهستند؛ چون تنها در صورتی منتش (044، ص. 0431

ها از بازگویی داستان خودداری کنند شایعه محو اگر آن » اعتنایی آن را نقل کنند و

صورت گسترده ای در ادوار پیشین، بهبنابراین اگر شایعه (.044، ص. )همان« شودمی

ر ها را در آثاای است که ناظران حوادث، آنمنتشر شده و این وسعت انتشار به اندازه

توجه عامۀ مردم بوده و توسط ایشان نقل و بازگو گمان مورداند بیخود نقل کرده

جا نماند. سرعت ناپدید شود و ردی از آن بر رفت که بهشده است وگرنه انتظار میمی
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از همین رو دست عامۀ مردم را در انتشار تمام شایعاتی که از عصر پیشامشروطه در 

صراحت به ساخته شدن این دید حتی اگر گزارشگران به تواناند میمنابع باقی مانده

 شایعات به دست عموم مردم اشاره نکرده باشند.  

 خبگان حاکمن روایت رسمی نفی .1

که  هاییتوان در تمام متنروایت رسمی یا نمایش عمومی حکومت قاجاریه را می 

 هایاز روزنامه کرد؛ داشت، رصد و ردیابی دستی هاآن گیریحکومت در تولید و شکل

 هایینامهها و نیز سیاستنگاریتاریخ ،القاب اعطایی ،سالم نوروزی هایخطابها ت دولتی

 .کردندمی لیفأت از دربار قاجاریه ارباب قلم به هواداری که برخی

 این متون بوده لفانؤاصلی م هایاز دغدغه نمایش اقتدار حکومت قاجاریه یکی

بندی قلمرو ساز صورتکرد زمینهکه حکومت از خودش عرضه می ابلوییاست تا ت

و  ستیزاوژن، ضیغمافکن، کرگدناب گرگالق .باشد مادی ۀنخست سلطه یا سلط

 شکنقاجار یا شاهنشاه دشمنقامحمدخانآ ( برای10ص. ،0460 ساروی،) ویزآپلنگ

 (40ص. ،)همان اثرمتشاه و لقب قیا( برای فتح علی46/ص. 0ج ،0401، )خاوری

 .او پاهس برای

نهانی، هر قدر اصرار حکومت در اثبات  هایروایت انعکاسی اما بنابر ویژگی

شان بر تحقیر این صالبت و اقتدارش بیشتر باشد تالش فرودستان در روایت نهانی

  .اقتدار بیشتر است

ات مضحک و شایعهجری  0164انگلستان به جنوب ایران در سال  در لشکرکشی

 از برابر نیروهای منصبان قشون قاجاریهچگونگی فرار صاحب بارةدر میزیآطنز

چنان  های فوج کزازیاز سرکردهیکی .چرخیدانگلستان در بین مردم دهان به دهان می

 کمندخورد اسبش را که به پشتش می در گریز از میدان جنگ شتاب داشت که قشخون
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نوکرش که شاهد این وضع بود  «.سوار!... امان...»کشید: یو فریاد م شمردمیدشمن 

 .«است آقا، سوار نیست. قشخون» فریاد زد: او را گوشزد کند،  خواست اشتباه

 مستوفی .«امان... امان... !قشخون بیک  :گفتمنصب فوج با استرحام بیشتری میصاحب

که  بودند یی«هامتلک»ها نکند ایدیگر تصریح میبا نقل این داستان و چند ماجرای 

 خالی انداختند تا المحاله دق دلیها میضد اشخاص قاصر یا مقصر در دهنبر»مردم 

 (.   03/ص.0.ج ،0466 )مستوفی، «کرده باشند

و ا بیانبه .داندمادی می ۀنیاز سلطساز و پیشرا زمینه زلتینم ۀسلط ،اما اسکات

  (.40ص.  ،0431 )اسکات،است  همراه نبا تحقیر و توهی ایسلطه هرگونه

ویژه شاه و به ،خود اجزای اثبات سیادت ذاتی روایت رسمی حکومت قاجاریه برای

انگشت  از سایر مردم ایشان که هر یک بر تمایز جوهری القابی با ساختن ،شاهزادگان

 ۀنخب» ،«م مظاهرضمیر الها ةدارند»همچون  القابی ؛شدبندی میگذاشت صورتکید میأت

 برای «نتایج عناصر و اجرام ةزبد»و  (01/ص. 0.ج ،0401 )خاوری، «امتزاج لیالی و ایام

 همان،) «مناعت اکتناه»( و 04ص. همان،) «جاللت و نبالت اکتناه»هایی مانند لقب و شاه

 «است از شکل سلطه شکل مقاومت بازتابی»نجا که آاما از ن. شاهزادگا برای (03ص.

 ،مردم نیز باید با ساختن شایعاتی( 013 ص. ،0431، ترجمۀ خاکباز، 0331 ،اسکات)

 .کشیدندمین فروشانخبگان قاجاریه را از جایگاه فراانسانی

 کارا در نفی، سالحی لدین شاهناصراشخص  اثبات نامشروع بودن فرادستان و حتی

او به  و عدم وفاداری ،ادر شاهم ،اتهام زنای محصنه به مهدعلیا. بود ایشانسیادت ذاتی 

اتهام عدم وفاداری  میان ،در چشم مردم کوچه و بازار»ها بود و ناهمسرش بر سر زب

ادوارد یاکوب  (.04 ص. ،0404 ،امانت) «نبود چندانی ۀزادگی پسر فاصلمادر و حرام

اصلی حرف  ةهای وی مادماجراجویی: »نویسدمی ،طبیب ناصرالدین شاه ،1پوالک

 (.013 ص. ،0410 )پوالک، «رایج در شهر است هایتمف
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 در شایعاتی هاآناز  تصویرسازی فراانسانی های قاجاریه و گاهسازیبارت واکنش به

که  ایهمچون شایعه ؛کردرا به حیوانات نزدیک می هاآن ،شد که برعکسشکار میآ

 (.043 ص. ،0460 ،هدایت) دانستکوتاهی می هایمد ها را دارایقاجاراز  ایطایفه

گرفت اوقات با پراکندن شایعاتی صورت می ذاتی فرادستان در بسیاری برترینفی 

ها عناصر حکومت در این شایعه .گرفترا نشانه می هاآنتمیز و تشخیص  ةکه قو

ادراک و تراز ة بلکه قو ،برخوردار نبودند عامهبه نسبت ایتنها از مزیت ویژهقاجاریه نه

همچون . زدیم به بالهت پهلو ،تر بودهاز تراز معمول جامعه نیز پایین هاآن هوشی

که به مقام وزارت تهران رسیده بود  باشیرکه پیرامون محمد ابراهیم خان معما ایشایعه

 این منصب رسیده بوداست به شاه همسر اینکه برادر این فرد که با اتکا به .منتشر شد

 ؟باقی مانده چه کار کنیم از بنایی که پرسند با خاکیاش از او میهکه خدم هنگامی

این  عبداهلل مستوفی .این خاک اضافه را درون چاه بریزند ،کنده دهد چاهیدستور می

 با توجه به» :نویسدمی ،است قل کردهنخود در عصر ناصری  از ایام نوجوانیروایت را 

 ،0466مستوفی، ) «نیست است این ماجرا باورکردنی ودهب او معماری یصلا ۀاینکه حرف

  .(034/ص. 0.ج

هم داشت که در قلمرو دیگر سلطه یا  سومیۀ ها با فرادستان جبهودهتاما رویارویی 

 تشرع و تدینداشت  غاز سعیآز ا یهدربار قاجار .گرفتایدئولوژیک شکل می طۀسل

 ،0401،القاب شهنشاه دین )خاوری .بنشاند عامه این سلسله را در چشم شاهان

 )همان، پناهاسالم ( و شاهنشاه10ص. )همان، (، شاهنشاه با داد و دین113 /ص.0.ج

پاسخ متوازن و سخت  با یاتیادبچنین  .شدندساخته می با چنین رویکردی (113ص.

اقدس، همسر ناصرالدین شاه، در سال سفر امینه .شودروایت نهانی عامه مواجه می

روابط او با رجال  دربارةبه فرنگ برای معالجۀ چشم  با انتشار شایعاتی هجری  0416
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که هنوز کوتاه، در روزهایی ای این شایعه در قالب سروده .مراه شده اروپایی

 اقدس از سفر باز نگشته بود، در تهران منتشر شد:امین

 دادند دست خواهری شاه را  شهر فرنگ هایچون که مادام

 به دیار اروپ فرستادند   که شاه همسر خود چندیبعد   

 [....همسر شاه]     لردهای فرهنگ برادر وار

 (134، ص. 0460اعتمادالسلطنه، )

 السلطنهفرزند حسام، ابوالنصر میرزا همسر شاهزاده شوددر همین دوران شایع می

 ،الدولهممتحن) است رساندههمسرش او را به قتل  خیانت به ةبا انگیز ،میرزادسلطان مرا

 .(134ص. ،0411

و حامله شدن  فخرالتاجارتباط دوست محمدخان معیرالممالک با دخترش  ۀشایع

از تظاهرات دینی و ایدئولوژیک ارباب  است از انتقام سخت توده اینمونه نیز دختر

دهان به هم که در همان دوران  تصنیفی مستهجن که ایگونهبه ؛ن دورانآقدرت در 

ادعای مسلمان  کند و بعد بهاین ماجرا را روایت می چرخید با صراحت تمامدهان می

  :رسدبودن معیرالممالک می

  داد از این مسلمانی  سانی آکمال با 

 دانی قدر خود نمی  انیثای معیر 

 (0110، حرف الف/ص. 0، ج.0460، شاملو)

پراکنده شده بود نیز از  مشهدزا که در قلی میرده جعفرباز بودن شاهزاهمجنسشایعۀ 

   .(14/ص. 4.ج ،0414 ،دبامدا) همین دست است

/ص. 4ج ،0414 ،بامداد) خاندان عالءالدوله ۀخنجر شمر در خان نگهداری ۀشایع

این خانواده را  ،را به عهده داشتند باشیچیسقشغل ن که پشت در پشت،نیز  (034

 .کندمی الجوشن معرفیبن ذی دار شمرمیراث
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این رویکرد عامه در شایعۀ ربوده شدن دختر رئیس نظمیۀ تهران نیز به نیکی 

نام کنت دو ، یک افسر ایتالیایی بهلدین شاه در سفر دوم خود به فرنگهویداست. ناصرا

کرد مونت فورت را به ایران آورد و ریاست نظمیۀ تهران را به او سپرد. کنت وانمود می

کرد فواحش را از تهران اخراج کند. اما خالف است و تالش میکه به شدت با فحشا م

اند و پای او به محالت بدنام تهران باز شده شایع شد که لیال، دختر کنت، را دزدیده

های پایانی عصر ناصری برای پژوهش در والنتین ژوکوفسکی که در سال است.

جواب تعقیب زنان بدکاره به امر  مردم در»نویسد: های عامیانه به ایران آمده بود میترانه

کنت، این تصنیف را برای دخترش ساختند و در این تصنیف، وی را به گونۀ موجود 

 (:13، ص.)همان «فاسدی تصویر کردند

 لــیال را بردنــد گــود قــداره 

 

 بــراش آوردنــد ســاز و نقــاره 

 

 لیال را بردند به بـا  انگـور  

 

 براش آوردند دنبـک و سـنتور   

 

 ند گـود فیـروزه  لیال را برد

 

 سـوزه پولش ندادند دلش مـی  

 

 (60)همان، ص.

های بدیهی است با دستگاه تفتیش و مراقبتی که کنت ساخته بود و گزارش

ترین حوادث شهر، گواه اشراف نظمیه به حوادث شهر بود )شیخ نویسان او از سادهخفیه

خصوص در هه محله، بتوانستند او را محله بربایندگان دختر کنت نمی .(0464 رضایی،

ای بود که به تصریح ژوکوفسکی مردم با ساختن مناطق بدنام بگردانند و این تنها شایعه

 «. تصویر کنند»موجودی فاسد  ۀخواستند دختر کنت را به گونآن می

  سازی و اجماعکردن دو راهبرد بدنام خنثی .1

الش کشیدن روایت رسمی چها در بهسالح توده اندازه که به همان سازیشایعه

منزلتی و ایدئولوژیک سلطه بود  ،با فرادستان در هر سه قلمرو مادی مواجهه حکومت و
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را به  سازیویژه راهبرد بدنامرفت تا بهشمار میهای مسلط بهگروه کارا نیز برای ابزاری

 .ن پیش ببرندآ یاری

ست حرم عبدالعظیم بیرون از ب بادیآاسدالدینسید جمال هجری که 0410در سال 

 سیدجمال الدین .ستان او نامختو کند کهشود حکومت شایع میکشیده و تبعید می

 کندسازی حکومت اشاره میاین شایعه به شیرازی اش به میرزایدر نامه بادیآاسد

که حاج سیاح محالتی و میرزا رضا هنگامی ،در همان سال (.60ص.  ،0403 )کرمانی،

 افراد جمهوری این کنند کهشوند در شهر شایع میدر زندان قزوین محبوس می کرمانی

 .(404ص.  ،0441)محالتی،  است خواهند و قبر جمهور در شام

 کیه داشتتی عظمصدارت  ه بر منصبک الدوله نیز در دورانیشاهزاده عین

 فرستد بهاردبیل می از طالب مدارس تهران را به زندانتن  چهاردهکه هنگامی

نهایت  .باشنداین جماعت المذهب و مزدکی می» :نویسداردبیل می سعدالسلطنه حاکم

در طول  ( .041ص.  ،0463 ،کرمانی) «داشته باشید هاآنسختگیری و مراقبت را از 

شده  ثرأمتند و زنجیر شدن طالب کاز  که سواران حکومت رو به مردمی نیز مسیر

 (.044ص. )همان، خواندندب را بابی میطالبودند این 

 ،شود عامهباعث می سازیخنثی روایت نهانی و کنش بازتابی در اینجا نیز ویژگیاما 

. حکومت نشر دهند غضوبانرا در بزرگداشت مخالفان یا م ها و شایعاتیناداست

بر سر  ناصری امیرکبیر در عصر خانهوشیاری و زیرکی میرزا تقی ةکه دربارهاییناداست

عبداهلل  .امیر ساخته بودند ها جهت تکریمتوده است که از شایعاتی ایها بود نمونهنازب

 «امامیر نظام زیاد شنیده ةها از دورصهقخود از این  در ایام جوانی» :نویسدمستوفی می

از  ستانشاید این دا» :گویدمی هاآناز  و با نقل یکی( 64/ص. 0.ج ،0466 )مستوفی،
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ها از سیاست و تدبیر بزرگان گذشته ن در کتابآزیرا نظیر  ،اهل دوره باشد هایساخته

 .(63ص. )همان، «نقل شده

او در میان مردم شهرت  ای منسوب بههم سروده پس از اعدام میرزا رضا کرمانی

 :کندفراوانی پیدا می

 غالم شاه جهانم

 م هشت و چهار محب

 یراناهمه  یفدای

 مشاه شکارضایر

 کند که در پاسخ بهاین بیت معرفی میة خود را سرایند بادیآدولت حاجی یحیی

ن را سروده و شایع آدربار منتشر شده بود  از سوی که میرزا رضا کرمانیبودن بابیاتهام 

که در همان  4ژوکوفسکی.والنتین  (044/ص. 0.ج ،0411 آبادی،دولت)است  کرده

 ،بنا به گفتۀ مردم» :نویسدایران بود می ۀهای عامیانترانه وریآگرد دوران مشغول

 «راندر را بر زبان میاشعاکشت این که ناصرالدین شاه را میحالیدر میرزارضا

 (.003 .،ص0401 )ژوکوفسکی،

سعی  .رفتها راهبرد اجماع نخبگان مسلط را نیز نشانه میتوده سازیشایعه

نظر با اختالف هرگونه واحد از خود و پنهان کردن ۀتصویر جبه ۀارائ فرادستان برای

 . است همراه هاآن و تعارض بین منازعاتبرجسته کردن  ها برایکوشش توده

 ن را فوراًآرونی فرادستان دریافت کنند دهای کشمکشبر را مبنی اگر اخباری فرودستان

 در عصر نخبگان مسلط. ضعف اردوی باشد بر دهند تا گواهیبه یکدیگر اطالع می

 به پرسش کشیدن از شایعات برای بسیاری ۀمایکه دست از موضوعاتی ناصری یکی

تصاحب سلطان بهالظل ۀگرفت عالققرار می یهاجماع حکومت قاجار ادعای

 معتقد بودند که عوام: »بود ،ولیعهد ،عهدی و کنار زدن برادرش مظفرالدین میرزاوالیت
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 کش نوشتهن مظفرآۀ تیغ اصفهان سفارش داده و روی استادهای هم به شمشیری او

 .(461/ص. 0ج ،0466مستوفی، ) «است

رد ویلف .ادامه یافت رسیدن مظفرالدین میرزا همشاهیبه این شایعات حتی پس از 

بود  ن روزها در اصفهان رایجآرا که در  داستانی ،السلطانمعلم فرزندان ظل ،3یاسپارو

شود و ودررو میری صورت ناشناس در بیابان با چوپانسلطان بهالظلکند که نقل می

ایران خواهد شد و  سلطان شاهالظلاست   است در کتاب تقدیر خوانده چوپان مدعی

او  گیرد کهنتیجه می ،مظفرالدین میرزا ،او و برادرش از کودکی سپس با نقل داستانی

 بار برایعنوان سالم حقارتن که پشت خود را بهآ نه» :واهد ستاندتاج را از برادرش خ

 السلطان بهاین شایعات در دوران سفر ظل. (141ص.  ،0413 )اسپاروی، «کند خماو 

 .(143ص. )همان، اوج رسید تهران و دیدارش با مظفرالدین شاه به

نخبگان  ونیالسلطان شکل گرفت تا منازعات درکه پیرامون ظل دیگری ۀشایع

که در مردم در تصنیفی .او بود ،شوهرخواهر ،الدولهصارم قتلتر کند قاجاریه را برجسته

 انداختند:  السلطاناین ماجرا ساختند قتل او را به گردن ظلة همان روزها دربار

  بـه پشـتی   پشتتا دادی
 

 الدولــه رو تــو کشــتیصــارم 

 

ــوه کــردی  کفشــاتا گی

 

ــردی   خواهرتــــا بیــــوه کــ

 

 (466/ص.0، ج.0466، )مستوفی

 به الدوله برادر همسرش بوده وصارم السلطنه کهداعتما حتی محمدحسن خاناما 

که حالیدر و  ثر بودهأاز مرگ او بسیار مت ،شتهدا اوبا  اظهار خودش صمیمیت فراوانی

حکومت قاجاریه را در  ةهای پشت پرداز جزئیات وقایع دربار و کشمکش بسیاری

او  به قتل احتمالی ایالدوله هیچ اشارهدر ذکر مرگ صارم ،خاطراتش ثبت کرده ۀامروزن

گواهی ( و این قتل، 431ص.  ،0460، السلطنهد)اعتما است السلطان نکردهتوسط ظل

 .است ن ساختند نداشتهآ که عامه پیرامون تصنیفیشایعه و جز 
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 تهدید و سرزنشگو با سلطه: وگفت .1

 بلکه، شدمایش عمومی حکومت محدود نمینسازی و خنثی عامه به نفیعمل سیاسی 

بندی گو با اصحاب سلطه صورتوگفت برقراری را نیز برای هاییها روشتوده

داد که را تشکیل میگو واین گفتاز  سرزنش و تهدید فرادستان، بخش مهمی .کردندمی

ارباب  از سوی سیبیآنکه گزند و آبی شد کهباید چنان با ظرافت و زیرکی طراحی می

توسل به مضامین دوپهلو که  .ایشان منتقل کند را نیز به هاآن برسد پیام مردمقدرت به 

شگرد توده در است  ن سیاسیآدیگر  ضرر و معنایو بی هن معصومانآ یک معنای

 هاست.تهدیدها و سرزنش اینطراحی 

ها و یاد خیر از فرمانروایان ان قاجاریه ذکر نیکیسرزنش زمامدار هایاز روش یکی

 ساخته شدن سدی ةکه دربار ایشایعه. دیگر بود هایایران یا حاکمان سرزمین پیشین

. در نزدیکی قوچان به دست بایسنقر میرزا در این منطقه رواج داشت از این دست است

باور » :نویسداست می ردهاز این سد دیدن ک که در عصر ناصری 4چارلز ادوارد ییت

ن در صورت آتعمیر  به میزان کافی پول برای ،سد ۀکه در زیر پای مردم بر این بود

را از حفظ  و شعری ]...[ موجود است، نآ به هر گونه خسارتی شکستن و یا وارد شدن

اشته تعمیر د سد خراب شود و احتیاج به کههنگامی :است ن چنینآ ۀترجم داشتند که

یندگان آ است که سمت چپ نهفتهۀ خم پر از طال در زیر پای د، هفتس باشد بانی

ص.  ،0414 )ییت، «سد برسانند هایتوانند به مصارف و مخارج تعمیرات و خرابیمی

است  دانم تاکنون کسی موفق نشدهنجا که من میآتا » :کندکید میأییت سپس ت. (441

کید أت دیگری ییت در جای (.441ص. )همان، «پیدا کندپر از پول را  مخ هفت این

 (.013ص. )همان، «است نهفته خاصی ها زیرکینااوقات در این داستگاهی» :کندمی

هستیم که فرادستان را در ضمن  هایین عصر شاهد پراکندن شایعهآهمچنین در 

 .کردهم می خود تهدید معنای ظاهری
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 ،بریگاد قزاق در پایان عصر ناصری و عصر مظفری ه، فرماند1کلنل کاساکوفسکی

 هایخانهترور ناصرالدین شاه در قهوه ةکه دربار نویسان را از شایعاتیگزارش خفیه

را برای  همدستان زیادی ،مردم ،در این شایعات .کندشود نقل میبدل میتهران ردو

دانند فکرانش متعلق میز همای بزرگ ۀاند و او را به مجموعتراشیده میرزا رضا کرمانی

 حالیاین در (.61ص.  ،0444 )کاساکوفسکی، انددیگر پراکنده که در تهران و شهرهای

او نام هیچ کس را میرزا رضا کرمانی مشخص شد  هایاستنطاقاست که با انتشار 

 است.امر نیز گواه همین تنهایی او به اعدامهمدست خود ذکر نکرده بود و  عنوانبه

از  حکومت را از یک سازمان زیرزمینی و تشکلی یتواند اجزاانتشار این شایعه می

توانست ضمنی و پوشیده می تهدیدهای چنین .همچون میرزا رضا بترساند مخالفانی

 .دائمی فرادستان باشد با تهدیدهای ایرسان زیردستان در ایجاد موازنهیاری

تخت نشستن  با به .ر همین دوران قابل رصد استباز هم د چنین شایعاتی ۀنمون

 از تبریز به مد که همراه شاهآاز کسانی پدید  نفرت و بیزاری فراوانی ،شاهمظفرالدین

با  .شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما قرار داشت ،افراد س اینأدر ر .مده بودندآ تهران

فرمانفرما به شخص مقتدر دربار ، رتاز صدا السلطانامین اصغرخانعزل میرزا علی

شکارا از آ مردم»زد: این وضعیت به نگرانی مردم دامن می است که تبدیل شد و بدیهی

اند و گاهی حتی لعن و نفرین شنیده قرار گرفتن قدرت در دست فرمانفرما ناراضی

السلطان الوقوع امینبازگشت قریب ةشایعه دربار گیریشکل(. 044ص. )همان، «شودمی

 :نویسدکاساکوفسکی می .اوست فرمانفرما و افراد پیرامون ةاز تهدید پوشید اینمونه

 قرار دارد که به مدت یک ماهوالسلطان با شاه قولامین که در میان مردم شایع است»

به دوران  ۀنظمی مراجعت کرده و همتهران را ترک نماید تا به محض بروز بی

 (.044ص. )همان، «کنداردنگی را های فعلیرسیده
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 شورش برای بسترسازی .1

توانند نخستین دارند به راحتی می که بار سیاسی شایعاتی»نهانی  هایروایت ۀبنابر نظری

ثر ؤسازی م( و زمینه011ص.  ،0431 )اسکات، «بار را بزننداقدامات خشونتۀ جرق

 است «ناپذیر از فرایند انقالبییکتفک بخشی»ها تودهاقدامات عملی  شایعات برای

 .(011ص. ،)همان

 در اصفهان شایع شد که افتاد به راه رژی ۀامتیاز نام که در اعتراض به در جنبشی

 ،رویااسپ به بیان .ها شوندتنباکو وارد خانه جویوبرای جست اندهها اجازه یافتانگلیسی

مردم  ۀتوانست به مقاومت سرسختانه میاین شایع ،السلطانانگلیسی فرزندان ظل معلم

 ةتحریک قو است برای ها در خطر تخطیاینکه محرمیت خانه اشاره به: »شود منتهی

 (.006ص.  ،0413، )اسپاروی «کردحیاتی غیرقابل مقاومت این نژاد کفایت می

غاز آ در اصفهان نیز که نخست با اعتراض به قیمت نانهجری  0131در شورش 

ی االسلطان منتشر شد شایعهشهر و حاکمیت ظل ةادار ةاعتراض به شیو سپس بهشد و 

تفویض شده و امنیت مسلمانان به دست  اجنبی کنترل شهر به»فت که: نتشار یاا

  (.016ص.  ،0406 )مارتین، «است افتاده بیگانگان

اعالم  بهای انهعامی ۀدر تران ،تحریم تنباکو در فضای ملتهب پس از انتشار فتوای

  :شودشیرازی علیه حکومت اشاره می جنگ از سوی میرزای

 میرزا کـه داده حکـم جنـگ   

 

ــگ     ــوپ و تفن ــه و ت ــا گول   ب
 

 مشدی و الـدنگ و درنـگ؟  

 

ــار  ــان را بیــ   برخیــــز و قلیــ
 

 (361/ص. 0، ج.0466)مستوفی، 

این شهر  حضور را بهمیناان خمیرزاعلی ،تبریز رام کردنآ همچنین برایشاه 

را  سگی» :نویسدخان میخود برای ملکم هایاز شنیده قاخان کرمانیآمیرزا. فرستدمی
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این فرمان  او که برگردن کاغذی ۀامین حضور است و لول این گرداندند کهدر بازار می

سالور  ۀالسلطناین صورت به گوش عین این خبر به .(31ص.  ،0411)آدمیت، «ملوکانه

امین حضور جهت نظم رفته  .تبریز بابت عمل تنباکو اغتشاش دارد: »رسدمی در همدان

 شاخ و برگی . (436/ص. 0ج ،0463)سالور،  «اندجا بسته با سگ در یک ،گرفته ،بود

است تا  شاه کافی ةبا نمایند عمال چنین خشونتیاِ اند و شایع شدناین خبر افزوده که به

شاه دارند با  ةند تا با سایر فرادستان که مقامی فروتر از نمایندتحریک ک سانیآعامه را به

 ةفرماند ،از همین روست که کلنل کاساکوفسکی .به مراتب بیشتر رفتار کنند خشونتی

است به  است که ممکن نگران شایعاتی ،ترور ناصرالدین شاه بریگاد قزاق در زمان

نجا آشود که مردم در ها صادر میهخانانتشارات از قهوهۀ کلی» :شورش منجر شود

نه به هم شوب نماید محرماآاست ایجاد  که ممکن اکاذیبی اجتماع نموده و هرگونه

 (.61ص.  ،0444 )کاساکوفسکی، «نمایندبدل میردو

 تبدیل امیدها و آرزوها به شایعه .1

از  هکد شوبندی میهایی طبقهکنش در ردیف فرودستاندر رفتار سیاسی  سازیشایعه

که گماشتگان در صورتیو برند بهره می انتقالبرای « شفاهی فرهنگ عامه هایظرفیت»

 ن را به گردن دیگریآتواند مسئولیت می هر کس»آن شوند ناقالن  متعرض قدرت

که  ایجاد تغییر و تبدل در اخباری ،ترتیباینبه (.044ص. ،0431 اسکات،) «بیندازد

ست و هاآن از انتقال شفاهی ناپذیر است که ناشیریزگ شود امرییدهان به دهان نقل م

لفان ؤم»که  شفاهی هایانتقال .استاز ضروریات استتار سیاسی انتقال شفاهی این

به شاخ و برگ یافتن و اغراق و  ،استتار سیاسی مینأافزون بر ت «ندارند شناساییقابل

  .شوندمنجر می هیشتر شایعبتحریف 
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افزوده  که به شایعه هاییبرگوتحریف و اغراق و شاخ اسکات این ما به بیانا

سفر  کههنگامی: »کنندنیست و از منطق خاصی پیروی می تصادفی شود به هیچ رویمی

 که کسانی بینیها و جهانترس ،هاامید کند که بهتغییر می ایشود به گونهغاز میآ شایعه

دست رفتن زا شایعه مستلزم ]...[ .شودتر میکنند نزدیکند و بازگو میشنون را میآ

 «دارد همخوانی ورانآاست که با حاالت روانی پیام اطالعات و افزودن عناصری برخی

رود شایعه با انتشار در میان از همین جهت انتظار می (.040ص.  ،0431 )اسکات،

های متفاوتی پیدا کند و در این میان ورتطبقات، اقشار، مناطق و اصناف مختلف، ص

حوادث را به »ها توده .کننددر شکل دادن به شایعات بازی می نقش بیشتری« رزوهاآ»

را باور  داشته باشد و چیزی بسیاری همخوانی شانفعکنند که با مناتفسیر می ایگونه

 (.043ص. )همان، «ن را دارندآ رزویآ کنند کهمی

توده پراکنده  رزوهایآامیدها و  که در عصر قاجاریه با اتکا به ایعاتیمیان ش در

غاز آدر اصفهان در  .برخوردارند شدند شایعات حذف یا کاهش مالیات از بسامد باالیی

به  دیگر نیازی ،شایع شده بود که با مشروطه شدن کشور خواهینهضت مشروطه

در سال  ،اصفهان ۀپیشکار مالی ،داهلل خانکه میرزا اسهنگامی .پرداخت مالیات نیست

گر )م :گویدمی اهالیاز  یکی ،کندسده طلب مالیات می ز کدخداهایاهجری  0414

  (.010/ص. 1.ج ،0466، مستوفی) ؟(هم دادباید مالیات

کند اسفراین دیدن میۀ از منطق در عصر ناصری ییتنیز که چارلز ادوارد  هنگامی

ش همراهانها ییت و آناز  یکی اساسبرافتد که ها مینابر سر زب شایعات متعددی

ص.  ،0414 )ییت، اندسفر کرده آنجا ها بهتعدیل مالیات که برای هستندنمایندگان شاه 

403.)  
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ای که با رسیدن مظفرالدین شاه از تبریز به تبدیل امیدهای توده به شایعه، در ترانه

خورد. در این ترانه به باز شدن در خزانه و سرازیر چشم می ها افتاد بهتهران بر سر زبان

 شود:شدن ثروت شاه به سوی مردم اشاره می

 گفتیم آب روون میشه

 در خزینه وا میشه

 ها همه ارزون میشهجنس

 (034/ص. 0، ج.0461)شاملو،  

 از ظلم قاجاریه رهایی از دو قدرت روسیه و انگلستان برای رزوی پیوستن به یکیآ

  :نویسدمی یتی .گونه شایعات بود دیگر از ایننیز مضمون برخی

ها را اشغال کرده و مده بودیم تا این سرزمینآاین بود که ما  که شنیدماولین داستانی

این  از خاک بریتانیا اعالم کنیم و قصد داریم تا دوباره یئعنوان جزرا بهها آن

را  بود که ما گاوی این دیگر ةعقید .باد و پرجمعیت سازیمآشهرهای ویران را 

سر هم خواهیم  ،بریده ،باریک صورت نوارهایرا به آن خواهیم کشت و پوست

ن مقدار از زمین که با آ .کنیمبر زمین پهن می ،ز درست کردهدرا ن طنابیآکرد و از 

ن کشور آدر اختیار  ،قلمرو بریتانیا محسوب شده وشود جزاین طناب پوشیده می

  (.446)همان، ص. گیردار میقر

شود که در خراسان مواجه می هراتی از مهاجرانییت در همین سفر با گروهی

ارتباط  را هم در این تصرف هرات به دست انگلستان بوده و شایعاتی مند بههعالق

از سر باز کرده و دعا  مامهعکردم  خداحافظی هاآنکه با زمانی»کنده کرده بودند: پرا

نان بتوانند به خانه و آمسخر گردد تا  انگلیسیاننمودند که هرچه زودتر هرات به دست 

چرندیات و »عنوان را در این مورد به ایو سپس شایعه «خود برگردند ۀکاشان

ن اانگلیسیقندهار و هرات را به ،امیر کابل»کند: نقل می «های عجیب و غریبناداست
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ن اانگلیسی به زودی ،اندر و الهور را در اختیارش گذاشتهعوض پیشاونیز در هاآنداده و 

ها مواجه نخواهند نااز جانب افغ گونه مقاومتیبه هرات وارد خواهند شد و با هیچ

  .(013ص.  )همان، «گردید

 نتیجه .21

اصلی  ویکردسه رهر فرودستان در گوناگون سیاسی  هایدر میان کنشسازی شایعه

بار قابل رصد بلوا و اعتراض خشونتبرای سازی سلطه و نیز در زمینهبا   هامواجهۀ آن

راهبردهای سازی روایت رسمی حکومت، خنثی نفیکارا برای  است و ابزاری

 رود.گو با سلطه شمار میوحکمرانان در شکل دادن به روایت رسمی و گفت

 متوازن به روایت رسمیرا به واکنشی  هاآنها توده روایت نهانی بازتابی ویژگی

شد تا اقتدار و صالبت قوای ساخته می رو شایعاتیهمینزا؛ داردامیوارباب قدرت 

که یا بالهت نخبگان  اخباری با پراکندن از طرفی ،بگیرد خرهس مسلح قاجاریه را به

 هاآن را به های جسمی حیوانییا برخی ویژگیخت اندامسلط را از پرده بیرون می

را  هاآن ذاتی ی و سیادتبرتر خواند ادعایمی حرامزادهرا  هاآن کرد و حتیوب میسمن

احکام  توجهی زمامداران را بهکه بیهاییبا انتشار شایعه ،همچنین .بردال میؤزیر س

برد و این بخش ال میؤارباب قدرت را زیر س شریعتمدار بودن کردبرجسته میشریعت 

 .کرداعتبار میحکومت را نیز بی ۀبرساخت از تابلوی

 ،کشمکش با فرادستان در هر سه قلمرو مادی برای ابزاری شایعه به ،ترتیبینابه

ناکام  همچنین برای سازیاز شایعه عامه .شدتبدیل می منزلتی و ایدئولوژیک سلطه

ن را آ یسازی مخالفان که نخبگان مسلط نیز با پراکندن شایعاتگذاشتن راهبرد بدنام

اصحاب سلطه با  در اینجا نیز کنش نخست از سوی .جستندبردند بهره میپیش می

وایت ر ازتابیببنابر ویژگی، هاشد و تودهانجام می ساختن شایعاتی پیرامون مخالفانشان
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در تکریم و بزرگداشت مخالفان  ساختن شایعاتی سنگ بههم در واکنشی ،نهانی

راهبرد اجماع حکمرانان نیز که بر یکپارچگی و اتحاد عناصر و . زدندحکومت دست می

 ،مشاجرات هاآن ه مضمونکهاییهکید داشت با ساختن شایعأت حکومت قاجاریه یاجزا

  .شداثر مینخبگان حاکم بود بی هایها و کشمکشدرگیری

کنند و با های مسلط برقرار کنند با گروهتالش می نیز که فرودستان وگوییدر گفت

ها بپردازند شایعه هاآنتهدید یا سرزنش  دوگانه به استتارهای پیچیده و توسل به معانی

 هایپروری و دادپیشگی فرمانروایان سالرعیت ةدربار ساختن شایعاتی .افتندیکاربرد می

 یاهخبار برساختا . همچنینداشت ا برای حاکمان قاجاریه دربررمنی ض سرزنشی ،دور

ی نزدیک رخ خواهد داد تهدید ةیندآکه در  از توانمندی مخالفان حکومت یا تحوالتی

 رفت.شمار میبهصحاب سلطه ارای ب لویحیت

که  شاخ و برگی .شدبا قدرت به همین جا محدود نمی در رویارویی هکاربرد شایع

را  هاآنه ک میدائ هایکردند و تحریف و اغراقشایعات در مسیر انتشار خود پیدا می

های عملی مردم علیه فرادستان فراهم اقدام ساخت زمینه را برایر میتبُرندهتر و فربه

اعمال ارباب قدرت  بهتوانست حساسیت عموم مردم را نسبتکه میاخباری ؛کردمی

یر تحق واقع برایه درک کشاند و شایعاتیمی  شورش و بلوا ۀستانآ را به هاآن بیشتر کند

 هاآناز  جویی واقعیها در انتقامشد بر جسارت تودهو تنبیه برخی فرادستان منتشر می

 .افزودمی

بدیل ت هاز زمامداران به شایع را رزوها و انتظارات خودآ ،امیدها ،عامه ،اینبرافزون

برگ شاخ و  ،ترتیباینبه .داشته باشندا هکشیتعدیل بهره برایدستاویزی کردند تا می

وا و آهم صورت کامالًپیمود و بهمین رای اتفاق مسیری ،یافتن و دگرگون شدن شایعات

تغییر  در رودررویی و کشمکش با فرادستان تودهی رزوهاآاهداف و  ،هاهمسو با دغدغه
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 (. تهران: اساطیر.0401)

 . به کوشش  .ر. طباطبایی مجد. تهران: امیرکبیر.تاریخ محمدی(. 0460ساروی، ف. )  

. به کوشش م. سالور و ا. افشار. تهران: 1جالسلطنه. روزنامۀ خاطرات عین(. 0463سالور، ق. )  

 اساطیر.

. به کوشش س. خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف و وحشت(. 0441سیاح محالتی، م. )   

 گلکار. تهران: امیرکبیر.

 . حرف الف. دفتر دوم. تهران: مازیار.کتاب کوچه(. 0460شاملو، ا. )   

(. بررسی و تحلیل نقادانۀ علل اشتهار کاشانیان به 0431شعبانی مقدم، ع.، و جعفری، ع.ا. )   

 . 013ـ 04، 1، جستارهای تاریخیدر دورة قاجار. ترسویی 

. تهران: سازمان های نظمیه از محالت تهرانگزارش(. 0466شیخ رضایی، ا.، و آذری، ش. )   

 اسناد ملی ایران.

(. 0444. ترجمۀ ع. قلی جلی )خاطرات کلنل کاساکوفسکی(. 0344کاساکوفسکی، و. )   

 سیمر .های تهران: کتاب

 . تهران: امیرکبیر.ایرانیانتاریخ بیداری (. 0403. )کرمانی، ن   

 (. تهران: ماهی.0406. ترجمۀ ح. زنگنه )عهد قاجار(. 1114مارتین، و. )   
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. تهران: 1و0. جدورة قاجارشرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی، اداری (. 0466مستوفی، ع. )   

 زوار.

خان شقاقی. . به کوشش ح. قلیالدولهنخاطرات ممتح(. 0411الدوله شقاقی، م. )ممتحن 

 تهران: فردوسی.

مقایسۀ تحلیلی سنت شفاهی با (. 0403نورائی، م.، دهقان نیری، ل.، و ابوالحسنی ترقی، م. ) 

 .41ـ 44، 0، های تاریخیپژوهش. تاریخ شفاهی

هران: (. ت0414. ترجمۀ ق. روشنی زعفرانلو و م. رهبری )خراسان و سیستان(. 0004ییت، چ. ) 

 یزدان.

 . تهران: چشمه.ایرانفرهنگ عامیانۀ مردم (. 0460هدایت، ص. ) 
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