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  چكيده

ها، با استفاده از زمينه جذب كننده موسيقي  ها به دور از پيچيدگي براي درك پيام ترانه
ها به علت  ش در ترانهرسان هنري موثري براي عامه مردم باشند. پژوه  اند پيام توانسته

به روش در اين جستار اي كارآمد براي فهم فرهنگ جامعه است،  خاستگاه مردمي آن شيوه
) بررسي و 1357 –1320دوره پهلوي ( هاي هاي سياسي در ترانه تحليل محتوا، مقوله

نواع . ترانه، اصطالحي عام است كه به اايم پرداخته ها  هاي آن اند و به نمونه بندي شده طبقه
هاي  شود. يافته هاي شعري آهنگين يا همراه موسيقي به ويژه به تصنيف گفته مي قالب

اند و  ها را در برگرفته هاي سياسي بخش قابل توجهي از ترانه ترانه دهند كه پژوهش نشان مي
ها  اين ترانه آيد. پديد ميدهه چهل و پنجاه شمسي  ها نيز در بسامد سياسي در ترانه بيشترين

. شوند بندي مي تقسيمهاي سياسي  سرودهاي سازمانهاي سياسي معاصر و  هاي ترانه بخشبه 
تصاويري از بافت جامعه و سياست با گفتمان ها كه با زندگي جامعه ارتباط دارند،  در اين ترانه

ها، به شكل  ها و تصنيف هاي اعتراضي نيز در اين ترانه اند. پيام اختناق و نارضايتي ارائه شده
شكوه يا افشاي همراه با نااميدي از تغيير وضعيت موجود و گاه همچون دعوتي به يك  يك
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اند  ها به كار رفته اند. مقوالتي كه در اين ترانه مبارزه و فعاليت عليه وضع موجود بيان شده
شامل انتقاد اجتماعي، ميهن دوستي و پيوستگي ملي، اختناق و اعتراض، انقالب و اميد 

  هستند.
  

  دوره پهلوي، دوره معاصر، فرهنگ. هاي سياسي، جامعه، ترانه يم اصلي:مفاه
  

  مقدمه و بيان مساله
هاي  اي از شعر عامه كه در حركت هاي گوناگون پايداري در فرهنگ مردم، گونه از ميان جلوه

د. اي دار سياسي و اجتماعي و رخدادهاي ويژه تاريخي از ميان انبوه توده مردم پديد آمده ارزش ويژه
بحث ارتباط ادبيات با جامعه از جمله مباحثي است كه از دوره فيلسوفاني مانند افالطون و ارسطو 
وجود داشته است و از قرن نوزدهم به صورت جدي انديشمنداني مانند گئورك لوكاچ، لوسين 

اند و ادبيات را بخش مهمي از فرهنگ  گلدمن و... نظرهاي خود را به صورت علمي بيان كرده
  يابد. گيرد و در آن بازتاب مي دانند كه در بستر جامعه شكل مي مي

هاي سياسي هستند.  اي است كه دربرگيرنده پيام هاي عاميانه بخشي از ادبيات عامه شامل ترانه
هاي شعري همراه با موسيقي به ويژه فهلويات، دو بيتي و  ترانه، اصطالحي عام است كه به انواع قالب

رود. ترانه سياسي در ايران داراي  . با تعريف امروزي مترادف با تصنيف به كار ميرباعي گفته شده است
گردند، گاه  ها به دو صورت كلي آفريده و پراكنده مي قدمتي به اندازه تاريخ ترانه است. اين ترانه

دو صورت اي گمنام و ناشناس و در هر  سرايد و يا گوينده ها را مي اي با  نام و نشان معلوم آن سراينده
تر و  ها نفوذي عميق شوند. ترانه اي مشخص ساخته مي به سبب سياسي و يا بر آمدن و فرو شدن چهره

هاي  ها و زيبايي ها براي درك پيام تر از همه هنرها در بين مردم دارند، چون به دور از پيچيدگي آسان
رسان هنري براي جامعه باشند.  امتواند موثرترين پي كننده موسيقي مي نهفته، با استفاده از زمينه جذب

) چه 1357 –1320هاي سياسي در دوره پهلوي ( اين جستار در پي پاسخ به اين پرسش است كه ترانه
سازان و  سرايان و آهنگ هاي سازندگان ترانه از جمله ترانه ها و پيام اند و واكنش را در بر گرفته مقوالتي

هاي سياسي در دوره  ز اين رو به بررسي و تحليل ترانهخوانندگان به شرايط جامعه چه بوده است؟ ا
سازان و خوانندگان مطرح اين دوره در دو بخش  سرايان و آهنگ ) و ترانه1357–1320پهلوي دوم (

  ايم. پرداخته هاي سياسي سرودهاي سازمانهاي سياسي و  ترانه
  

  پژوهش   پيشينه
احمد منتشر شده است؛ از جمله   ترانه هايي درباره هاي چند نويسنده، پژوهش در پرتو بررسي

پردازد و  هاي محلي مي به بررسي ترانه» هاي ملي ايران سيري در ترانه«پناهي سمناني در كتاب 
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ايرج ديهيمي در كتاب  دهد. هايي نشان مي ها را با ارائه نمونه هاي اين ترانه مايه برخي درون
هاي  رداخته است و در ضمن بحث اصلي به ترانههاي معاصر پ ، به ترانه»عاليجناب مهربان ترانه«

سرايي در ايران، برخي از  سهراب فاضل نيز در كتاب تصنيف و تصنيف كند. سياسي اشاره مي
ها  هاي مختلفي از ترانه ها به جنبه هر كدام از اين پژوهشها را مورد بحث قرار داده است.  تصنيف
و تا كنون به طور  تر است ته پرداخت بيشتر و گستردههاي سياسي شايس گوناگوني ترانهاند.  پرداخته

  . هاي سياسي اين دوره وجود دارند، پرداخته نشده است ويژه به مقوالتي كه در ترانه
  

  روش تحقيق
شناسي، ارتباطات، هنر، جامعه شناسي، سياست و... تحليل محتوا را روشي  متخصصان انسان

تون به سطحي از معنا دست يابد. بنا بر اين تحليل محتوا را تواند از طريق مطالعه م مي«دانند كه  مي
(كريپندروف، » ها توصيف كرد. توان به صورت شهودي روشي در كندكاو معني نمادين پيام مي

ها را به  هاي خاص پيام هر فني است كه به كمك آن ويژگي«تحليل محتوا بنا بر اين ) 26: 1391
قرار دهد. عيني بودن محتوا يعني تحليل مبتني بر قواعد مند و عيني مورد شناسايي  طور نظام

ها يا اسناد يكسان به نتايج يكسان  مشخص باشد كه به پژوهشگران مختلف امكان دهد تا از پيام
هاي  ) چنين تحليلي، در رهيافتي متني از داده469: 1390(فرانكفورد و نچمياس، » دست يابند.

هاي پيام، استنباط در مورد  دهاي تحليل محتوا توصيف ويژگيگيرد. كاربر آشكار و پنهان صورت مي
فرستنده پيام، داليل و عواقب آن و استنباط در مورد اثر پيام بر گيرنده است. در پژوهش تحليل 

ها،  ها، شخصيت ها، اصطالحات، مضمون شود: واژه محتوا از پنج واحد عمده ثبت استفاده مي
گيرد. تحليل يك مقوله  واحد كل است كه فرستنده پيام به كار ميها و مقوالت. مقوله يك  پاراگراف

دار باشد. (همان،   كامل وقتي مناسب است كه تفاوت هاي موجود در آن مقوله كوچك و غير معني
هايي  شود، بلكه فقط آن جنبه هاي واقعيت توجه نمي به همه جنبه«) براي اين منظور 473و  472

(كيوي و كامپنهود، » شود. كند، توجه مي ماهيت پديده را بيان ميكه از نظر محقق اصلي است و 
سازي  شود و سپس مقوله براي آغاز تحليل محتواي سطح و واحد تحليل مشخص مي )222: 1384

بندي (استفاده از  طرح پژوهش در روش تحليل محتوا به دو شكل استقرايي مقوله«گيرد.  انجام مي
) در شيوه قياسي، محقق 104: 1392(محمدپور، » ها) است. ز نظريهتفسير متن) و قياسي (استفاده ا

ها از طريق واكاوي متن و  هاي پيشين را در نظر گرفته و به دنبال اشباع آن تواند نظامي از مقوله مي
) به همين دليل اين مقاله با رويكردي قياسي دست به 109ها باشد. (همان:  تعيين محل يافته
) را 1320 – 1357و مقوالت گوناگون ترانه هاي سياسي در دوره پهلوي ( زند  ساخت مقوالت مي
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اي گردآوري  ها به صورت اسنادي و كتابخانه براي تدوين و گردآوري اين پژوهش، داده دهد. نشان مي
  هاي مكتوب و نوارهاي صوتي صورت خواهد پذيرفت. اند. اين كار از طريق بررسي ترانه شده

  
  افته هاي تحقيقي

  له انتقاد اجتماعيمقو
و قتل شاعران مبارزي چون فرخي يزدي، ميرزاده عشقي و  1312فضاي استبدادي از سال 

اي است كه ديگر امكان اعتراض مستقيم و بي پرده  بازداشت دكتر اراني و پنجاه و سه نفر، به گونه
اجتماعي در  هاي اقتصادي و گذران زندگي وجود ندارد. مقوله انتقاد حتي در اعتراض به مشكل

زار كه قبل از نمايش  هاي تئاترهاي الله و در پيش پرده 1320هاي دهه  هاي سياسي از سال ترانه
هاي اجتماعي و انتقادي به  ها ترانه خورد. در آن پيش پرده شد، به چشم مي اصلي روي سن اجرا مي

رويز خطيبي، محمد شد و طرفداران بسياري داشت. پ شكلي گزنده و به صورت موزيكال خوانده مي
ها بودند و مجيد محسني، جمشيد شيباني،  علي سخي و ابوالقاسم حالت سرايندگان بيشتر اين ترانه

حميد قنبري، مرتضي احمدي، عزت ا... انتظامي و... از جمله خوانندگان آن ها بودند. انتقاد از گراني، 
و... از جمله موضوعاتي است كه توسط فساد اداري و مالياتي، اعتراض نسبت به وكيالن و نمايندگان 

خواني  پيش پرده 1320گيرند. در سال هاي بعد از  زار مورد توجه قرار مي خوانان الله  پرده گروه پيش
) مرتضي احمدي در 36و  35:  1395گرفت. (ديهيمي،  جنبه و شكل مبارزه سياسي به خود 

اي  ها در زمان خودشان زمينه از اين ترانه هر كدام«نويسد:  خواني مي توصيف حال و هواي پيش پرده
گيرد و به اين علت گروه  به شكلي ابتذال جاي انتقاد را مي 1328اند. در سال  شناختي داشته جامعه

  )4: 1392(احمدي، » خواني را تعطيل كنند. گيرند تا بساط پيش پرده ياد شده تصميم مي
 

  هاي ميهن دوستي و پيوستگي ملي: مقوله
در دوراني كه ايران در جنگ دوم جهاني در اشغال نيروهاي شوروي و انگلستان  1323در سال 

هاي آفتابي  ها نغمه انگيزترين شب قرار دارد، در اين ميان بودند كساني هر چند اندك كه در غم
هاي سياسي اين دوره از حكومت پهلوي  سرودند. مقوالت ميهن دوستي و پيوستگي ملي در ترانه

. در اين زمان، ايده يك شعر و آهنگ از ديدن وضع اسفبار كشور، به ويژه  اهتزاز پرچم آيد پديد مي
لرزاند،  پرستي را مي گر هر وطن هاي نيروهاي اشغال متفقين از پادگان استرآباد در شرايطي كه چكمه

شيوه  ها در هنرستان ملي موسيقي رسد. روح ا... خالقي كه در اين سال ساز مي به ذهن شاعر و آهنگ
بيند كه به  كند روزي در راه رفتن به منزل، يك سرباز روسي را مي علي نقي وزيري را تدريس مي

زند. خالقي با ناراحتي فراوان به نزد دكتر حسين گل گالب مي رود و آن  يك افسر ايراني سيلي مي
رسد ترانه  هاي سربازان روسي به گوش مي اي كه از آن كوچه صداي چكمه دو در زير زمين خانه
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در تاالر دانشكده  1323مهرماه  27سازند. نخستين اجراي آن، در  را مي» اي ايران اي مرز پر گهر«
افسري با صداي غالمحسين بنان در خيابان استانبول دو شب پشت سر هم برگزار شد و شنوندگان 

عث شد كه وزير فرهنگ دوباره آن را خواستار شدند و سه بار تكرار شد. استقبال و تاثير اين سرود با
اي را از آن ضبط كنند كه همه روزه از  وقت، نوازندگان را به مركز پخش صدا دعوت كند تا صفحه

هاست كه    در برنامه گل 1342تا  1337هاي  راديو تهران پخش شود. اجراي ديگر، مربوط به سال
اين سرود با همكاري اركستر نيز اپراي راديويي  1350غالمحسين بنان اين سرود را خواند. در سال 

باغي انجام  بزرگ راديو تلويزيون ملي ايران با رهبري فرهاد فخرالديني و خوانندگي اسفنديار قره
گرفت. دو اجراي ديگر از اين اثر نيز يكي با صداي حسين سرشار و ديگري با صداي رشيد 

  دوست موجود است: وطن
  هنر اي خاكت سرچشمه            اي ايران اي مرز پرگهر
  پاينده ماني تو جاودان             دور از تو انديشه بدان

  جان من فداي خاك پاك ميهنم    اي من آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره
  ام دور از تو نيست، انديشه          ام مهر تو چون، شد پيشه

  )139و  138: 1377قلم،  پاينده باد خاك ايران ما... (مشكين       در راه تو، كي ارزشي دارد اين جان ما
ها  سانسور شديدي در ترانه 1332مرداد  28و به ويژه پس از كودتاي  1330هاي دهه  در سال

شود. اداره  اند، اعمال مي گير شدن گرامافون و راديو قدرت انتشار بيشتري يافته كه ديگر با همه
اليه و اعتراض در هايي را كه حسي از گ ها به شكلي بسيار شديد كالم ترانه نگارش راديو در اين سال
نام برد. » آواز دل«و » طاووس«توان از دو ترانه  ها مي كند. از جمله اين ترانه خود دارند سانسور مي

طاووس (آهنگ پرويز ياحقي / كالم معيني كرمانشاهي) و آواز دل (آهنگ پرويز ياحقي / كالم بيژن 
هستي رنج آور «نخست بند انتهايي اجرا شد و در مورد  1336ترقي) هر دو با صداي مرضيه در سال 

به دياري كه نيابي «تغيير يافت و ترانه دوم تا چندي به خاطر بند » اين دل بي دلبر من«به » من
ها ( آهنگ عطاء ا.. خرم / كالم پرويز وكيلي)  هايي مانند بي ستاره ممنوع بود. ترانه» خبري از جانانه 

ن خرم / كالم كريم فكور) با صداي پروين به علت با صداي ويگن، غوغاي ستارگان (آهنگ همايو
ترين ترانه دهه  محبوب بودن ميان زندانيان حزب توده چندان خوشايند دستگاه حاكم نبود اما مهم

دكتر حيدر رقابي (هاله) كه از اعضاي جبهه ملي  1336است. در سال » مرا ببوس«، ترانه 1330
شود تا ايران را ترك كند.  ار ساعت مهلت داده ميمصدق بوده است بازداشت و به او بيست و چه
ساز و ويولونيست) رفته و روي آهنگي از او در دستگاه  رقابي همان شب به منزل مجيد وفادار (آهنگ

نويسد. ترانه در همان سال با همراهي ويولن پرويز ياحقي و پيانوي مشير  ماهور ترانه مرا ببوس را مي
شود. در همان روزها پخش ترانه با اعدام افسران  از راديو پخش ميهمايون و صداي حسن گلنراقي 

شود و بسياري اين ترانه را به حزب توده و اعدام سرهنگ سيامك و سرهنگ  زمان مي اي هم توده
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رسد و ترانه به نمادي از مبارزه  دهند. صفحه آن در چند ده هزار نسخه به فروش مي مبشري ربط مي
  )8: 1393شود. (ملك،  تبديل مي و عشق به معشوق و ميهن

  مرا ببوس        مرا ببوس
  خدا تو را نگهدار      براي آخرين بار

  روم به سوي سرنوشت كه مي
  ها گذشته گذشته      بهار ما گذشته

  منم به جستجوي سرنوشت
  ها ران پيمان با قايق در ميان طوفان هم

  ها گذشته از جان بايد بگذشت از طوفان
  ها يارم پيمان ها دارم با به نيمه شب

  ها ها در كوهستان كه برفروزم آتش
  )55و  54: 1395ز تيره ره گذر كنم (ديهيمي،     شب سيه، سفر كنم

  
  هاي اختناق و اعتراض: مقوله

سانسور راديو و تلويزيون در انتهاي دهه سي به اوج رسيد. با آغاز دهه چهل بر شدت اين 
تراض در اين بازه زماني در يكي از نخستين و ها افزوده شد. مقوالت اختناق و اع گيري سخت
هاي سياسي دانشجويي روي آهنگي از خاچاطور آداويسيان و به ياد سه دانشجوي  ترين ترانه مهم

) كه به صورت 12: 1393شود. (ملك،  شده است، ديده مي سروده  1332آذر  16كشته شده در 
  آيد: در ميهاي دهه چهل  ترين ترانه جنبش دانشجويي در سال اصلي

  بار دگر شانزدهم آذر آمد و سر به سر در قلوب مردم شعله افكند«
  )  90: 1359(ناشناخته، » جنبش دانشجويي ايران به خون شهيدان خورده سوگند.

هاي  است. همزمان با رشد روز افزون تمايل 1349اين روند ترانه در دهه چهل تا سال 
هاي  هاي جهان بود، ترانه ي چريكي در بسياري از بخشها دار جنگ گرايانه در ايران كه وام چپ

ها در كالم  شوند. ويژگي اين نوع ترانه چريكي بسياري نيز در ايران به شكل پنهاني ضبط مي
هاست. ذكر اين نكته الزم است كه پس از واقعه سياهكل و تيرباران  خوان و حماسي آن هم

  گيرند. ها شكلي بسيار انقالبي مي اين ترانه 1349هاي فدايي خلق در زمستان  چريك
هاي كوچه بازاري با مخاطبان بسيار  هاي چپ با مخاطب بسيار كم و ترانه در ميانه حضور ترانه

اي كه در ماجراهاي جنبش  شهيار قنبري جوان هجده ساله 1349هاي سال  زياد، در ميانه
گردد و شروع به نوشتن ترانه  حاضر بوده است به ايران باز مي 1968و  1967دانشجويي سال هاي 
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ساخته » قصه دو ماهي«، ترانه 1350بهار  -  1349كند. در زمستان  اي راديويي مي براي برنامه
ميرد و ديگري  گير مي شود كه قصه دو ماهي سرخوش در زير آب است كه يكي به دست ماهي مي

ر منفرد زاده در حال و اسفنديا 1350منتظر مرگ خود است. پس از ترانه قصه دو ماهي، در سال 
زند  ) پيوند مي 1349هواي سياهكل، عصر جمعه را با اندوه تيرباران فداييان خلق سياهكل ( بهمن 

خواهد تا روي ملودي او كالمي در اين باره قرار دهد. از اين دوره زبان ساده  و از شهيار قنبري مي
با صداي » جمعه«شود.  اري و كنايي ميهاي سياسي استع هايي در ترانه ترانه با به كارگيري واژه
به عنوان » خداحافظ رفيق«اين ترانه در فيلم  1350شود. وقتي در پاييز  فرهاد مهراد ضبط مي

شود، ركورد فروش را  رود و ترانه روي صفحه نيز پخش مي نخستين ساخته امير نادري به كار مي
  ) 14و  13: 1393شكند. (ملك،  مي

  ها رهتوي قاب خيس اين پنج«
  بينم عكسي از جمعه غمگين مي
  چه سياهه به تنش رخت عزا
  بينم تو چشاش ابراي سنگين مي

  چكه داره از ابر سيا، خون مي
  )66و  65: 1379(قنبري، » چكه... ها خون جاي بارون مي جمعه

هاي اعتراضي به دليل جنس خاص  داريوش اقبالي چهرة ديگري است كه در خواندن ترانه
نيز  1352ايرج جنتي در سال ) 114: 1399گيرد. (شريعتي و مهدوي،  توجه قرار مي صدايش، مورد

نويسد. در واقعه سياهكل،  را روي ملودي بابك بيات مي» جنگل«با تاثير از واقعه سياهكل ترانه 
ها را  اي قرار گرفتند كه چريك ها در محاصره نيروهاي نظامي و روستاييان فريب خورده چريك
  دانستند: يكار م خراب

  پشت سر، پشت سر«
  پشت سر جهنمه

  روبرو، روبرو
  )36و  35: 1381(جنتي عطايي، » قتلگاه آدمه...

و » خونه«هاي  هم چنين ايرج جنتي عطايي در اين دوران روي ملودي بابك بيات ترانه
  نويسد:  را مي» بست بن«
  ميون اين همه كوچه«

  كه به هم پيوسته
  قديمي ما كوچه

  هكوچه بن بست
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  ديوار كاهگلي يه باغ خشك
  كه پر از شعراي يادگاريه

  بين ما مونده و اون رود بزرگ
  كه هميشه مثل بودن جاريه

  صداي رود بزرگ
  هميشه تو گوش ماست

  اين صدا الاليي
  خواب خوب بچه هاست
  كوچه اما هر چي هست

  هاست خاطره ءكوچه
  ست، اگه خشك اگه تشنه

  ماست ءمال ماست، كوچه
  ه به دنيا اومديمتوي اين كوچ

  گيريم توي اين كوچه داريم پا مي
  يه روز هم مثل پدربزرگ بايد

  بست بميريم بن ءتوي همين كوچه
  اما ما عاشق روديم، مگه نه؟

  تونيم پشت ديوار بمونيم نمي
  ما يه عمره تشنه بوديم، مگه نه؟

  حسرت بخونيم ءنبايد آيه
  دست خسته مو بگير

  تا ديوار گلي رو خراب كنيم
  دير و زود -هر روزي باشه  -ه روزي ي

  رسيم با هم به اون رود بزرگ مي
  تناي تشنه مونو

    )50 -  48: 1381(جنتي عطايي، » زنيم به پاكي زالل رود مي
اي پر خاطره را كه نماد ميهن است،  سرا در اين ترانه در مقام رواي بافتي آشنا يعني كوچه ترانه

ر اول شخص با گيرندگان پيام يعني ساكنان كوچه در كند و با ضمي براي مخاطب توصيف مي
داند و واقع بيني او از شرايط  خواهد، آرماني مي آميزد. او جهان را كه براي خود و مخاطبش مي مي

به عنوان صفات كوچه نمود دارد. با اين وجود با  »خشك«، »تشنه«، »بست بن«هاي  سياسي در واژه
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اين فضاي ترسيم شده و با تاكيد بر خاطرات، حس  اشاره به مالكيت خود و مخاطبش در
انگيزد. قصد شاعر از نيمه ترانه در قالب عبارتي با قطعيت باال و استفاده از  دوستي را بر مي ميهن

وجه امري و فرايندهاي مادي بيان شده است كه سبب تشويق و اقناع مخاطب به پذيرفتن نقش 
براي ساختن جهاني بهتر با اتحاد و  اميد به آينده است.  خود به عنوان كنشگر فعال جامعه و اقدام

ترتيب موضوع ترانه عشق به ميهن است. شاعر براي توصيف وضعيت فعلي ميهن از واژه   اين به 
طلبي خود و   بست استفاده كرده است كه سلطه گفتمان اختناق اشاره دارد. شاعر، آزادي بن

  بزرگ بيان كرده است.مخاطبش را با استفاده تركيب صداي رود 
(با مطلع: » شبانه يك«گيرد.  ر همين دوره گروه منفردزاده، شهيار قنبري و فرهاد شكل ميد
(با مطلع: يه شب مهتاب ماه مياد تو خواب) روي » شبانه دو«ها باريكن دوكونا بستن) و  كوچه
  هستند:  هاي اين دهه ترين ترانه هاي احمد شاملو از معترض شبانه

        ا باريكن ه كوچه«
  دكونا بستن

          ها تاريكن  خونه
  طاقا شيكستن

      از صدا افتاده تار و كمونچه 
  برن كوچه به كوچه مرده مي

      رن ها به مرده نمي نيگا كن مرده
  رن حتي به شمع جون سپرده نمي
      مثل فانوسين كه اگه خاموشه 

  واسه نفت نيست هنوز يه عالم نفت توشه 
      ه ندارم جماعت من ديگه حوصل

  به خوب اميد و از بد گله ندارم 
  گرچه از ديگرون فاصله ندارم
)                                                                                              56و  55: 1398(كهندل، » كاري با كار اين قافله ندارم

يابد. شاعر به عنوان  ا شرح احوال دروني پايان ميشود و ب اين ترانه با توصيف واقعيت آغاز مي
فرستنده پيام و در جايگاه راوي، دنياي خود را با استفاده از ضمير اول شخص مفرد براي گيرنده 

بار  كند. قصد شاعر ايجاد آگاهي و حس همدردي نسبت به وضعيت اندوه نامشخص پيام ترسيم مي
اند. شاعر براي  مورد خطاب قرار گرفته» جماعت«اژه ست كه با و دنياي ترسيم شده در مخاطباني

اي بين باريك بسته تاريك و شكسته را ترسيم كرده است.  ترسيم شرايط موجود، فرايندهاي رابطه
اي صورت گرفته كه عامليت از صدا افتادن پنهان  بخشي براي ساز و كمانچه به شيوه استفاده از جان
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كند كه روشني بخش است اما با وجود داشتن  توصيف مي» فانوس«اژه ها را با و سرا مرده بماند. ترانه
دهد كه نبايد در شرايط زندگي بهتر  نفت خاموش شده است. شاعر با اين شيوه بيان نشان مي

سرا جنبه نااميد و  ناكامي فراگير وجود داشته باشد. مضمون اصلي ترانه توصيف اختناق است. ترانه
استفاده از فرايند ذهني حوصله نداشتن برجسته كرده است.                                                          انزوا طلب هويت خود را با

اي از منفردزاده با كالم فرهاد شيباني با ترجيع بند: ديگه دل با كسي نيست  ترانه 1351در سال 
با » هفته خاكستري«گيرد.  از امير نادري قرار مي» نگنات«/ ديگه فرياد رسي نيست روي فيلم 

روي صفحه  1353ملودي واروژان، كالم شهيار قنبري و صداي فرهاد ترانه ديگري است كه در سال 
ها را كه در آن  هايش، عصر چهارشنبه ترين ترانه شود. شهيار قنبري در يكي از كنايي منتشر مي

شد و روز خوشبختي نام  كشي مي دين مستجاب الدعوه قرعهآزمايي توسط كمال ال هاي بخت بليط
  گيرد. گرفته بود به طعنه مي

هاي مانند رهايي (كالم مسعود اميني، آهنگ از منصور ايران نژاد)، بن بست (كالم ايرج  ترانه
جنتي عطايي، آهنگ از بابك بيات) و بوي خوب گندم (كالم شهيار قنبري، آهنگ از واروژان) هم 

هاي آسيايي تهران باعث دستگيري شهيار قنبري، ايرج جنتي  ها با بازي ن پخش آنزمان شد
در همين دوره است كه براي اولين بار برخي از «شود.  عطايي، بهروز به نژاد و چند تن ديگر مي

گيرند و مجبور به دادن تعهدي  هنرمندان اين حوزه، مورد بازداشت و بازجويي ساواك قرار مي
س از اين آثاري با چنين محتوايي منتشر نكنند. از سوي ديگر، نتيجة اين برخوردها و شوند كه پ مي

دهد.  گيرد، نشان مي كه در كنشگران اين ميدان شكل مي  تهديدها و تعهدها، خود را به شكل آگاهي
تر  به اين معني كه هم زبان بيان اعتراض را به مقتضاي شرايط سياسي و امنيتي كشور استعاري

 )116: 1399(شريعتي و مهدوي،  »سازد. تر مي ند و هم كنشگران فعال در اين عرصه را مصممك مي
اي بنويسد تا همه آزاد شوند اما ترانه شهيار كه  خواهد تا براي شاه ترانه بازجوي ساواك از شهيار مي

طايي بر روي شود. در نهايت دو ترانه از ايرج جنتي ع اي براي وطن است، پذيرفته نمي بيشتر ترانه
از تلويزيون  1353دار در بهمن ماه  هاي رسول رستاخيز و طاليه ها و تنظيم بابك بيات به نام آهنگ

  شود: پخش مي
  اي ابر مرد مشرقي اي كوه«

  اي نگهبان قدسي خورشيد
  روشنايي آتش زرتشت
  يادگار صداقت جمشيد
  ناجي سربلندي انسان

  اي تو پيغمبر اي اهورايي
  هيوالها اي براي تو اين
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  ) 149 – 147:  1381(جنتي عطايي، » همه كوكي همه مقوايي....
گذاري حزب رستاخيز به اصرار ساواك، كلمه رستاخيز در ترانه  شود به خاطر بنيان گفته مي

اي از فريد زالند  شوند اما هنگام ضبط ترانه همه آزاد مي 1354گنجانده مي شود. در نهايت در بهار 
اي از شخص نخست مملكت  كه مترسك استعاره  كالم اردالن سرفراز، به بهانه اينبه نام مترسك با 

شود. در نهايت اين ترانه با  است دوباره بازداشت و براي يك سال اجراي كارهايشان ممنوع مي
هاي  تري در ترانه شود. رفته رفته موضوع شكل جدي جايگزيني عروسك به جاي مترسك خوانده مي

  يك عاشقانه اجتماعي است:» شرقي غمگين«شود. ترانه  كالم فاخرتر مي گيرد و عطايي مي
  اي شرقي غمگين، وقتي آفتاب تو رو ديد«

  تو شهر باروني بوي عطر تو پيچيد
  شب راهشو گم كرد، تو گيسوي تو گم شد

  آفتاب آزادي از تو چشم تو خنديد
   اي شرقي غمگين
  تو مثل كوه نوري

  نذار خورشيدمون بميره
  روز پاكي تو مثل

  مثل دريا مغروري
  )44و  43: 1384(گلرويي، » نذار خاموشي جون بگيره...

كه در آهنگ اين ترانه ساخته اسفنديار منفرد زاده برگرفته از آهنگي يوناني است. اعتراض 
دهد، به دو شيوة اعتراضي عصيانگر و  موسيقي اعتراضي خود را در قالب كالم ترانه نشان مي

ها اردالن سرفراز، ايرج در اين سالشود.  گر و نااميدانه بيان مي خاطب يا اعتراضي شكوهبرانگيزانندة م
هاي اسفنديار منفرد  سرايان برجسته هستند، اغلب با آهنگ جنتي عطايي و شهيار قنبري كه از ترانه

قنبري را كه  ها به خوبي اين ايده شهيار سازند. آن هاي زيبا و گوناگوني مي زاده و فريد زالند ترانه
گيرند و به  اي براي نفس كشيدن باشد به كار مي تواند روزنه ترانه در شرايط سخت سانسور مي

ها  پردازند كه ويژگي عصيانگري و برانگيزانندگي را در خود دارند. در اين سال هايي مي سرودن ترانه
فريدون فروغي  و» اسير شب«، »مسخ«، »گنجشكك اشي مشي«هايي مانند  فرهاد مهراد ترانه

اي از  خوانند كه آشكارا گاليه را مي» قاصدك«، »خاك«، »گرفتار«، »سال قحطي«هايي مانند  ترانه
  روزگار را در متن خود دارند.

درا رو وا «و » كتيبه«ها وجود دارد. براي نمونه در دو ترانه  همچنان سانسور حكومتي بر ترانه
سازد، سوال ساواك در مورد ترانه دوم  جنتي عطايي مي كه بابك بيات بر روي كالم ايرج» مي كنم

شكند. هم  ها را مي سرا درها را باز كرده و پنجره اين است كه براي ديدن چه كسي است كه ترانه
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چنين براي اجازه پخش ترانه پل (كالم ايرج جنتي عطايي، آهنگ واروژان) تا حذف نشدن بند 
يابد. (ملك،  ترانه اجازه پخش نمي» مرگ الله ها نيست هاي پرپر كسي به فكر كسي به فكر مريم«

1393 :16(  
 1352بهمن ماه  29حادثه مهم ديگر، دستگيري، دادگاه و در نهايت اعدام خسرو گلسرخي در 

هايي مانند دلتنگي، زخم، عروسك و  ساز جوان كه كار خود را با ساختن ترانه است. فريد زالند آهنگ
گيرد تا به همراه اردالن سرفراز  ن سرفراز) آغاز كرده است تصميم ميبهت (همگي با كالم اردال

كشد تا به تصويب شوراي شعر و  شود اما يك سال طول مي اي براي او بسازند. ترانه ساخته مي ترانه
» گل سرخ«به جاي » شقايق«گيرد.  موسيقي راديو برسد. ترانه بارها و بارها مورد بازنويسي قرار مي

اسير قفل سنگين «و در نهايت بند » هاي بي كسي به جاي زندون بي كسي گلخونه«نشيند و  مي
اش جنس  عزاي عشق غصه«از متن ترانه حذف و به جاي آن » گو بوده هميشه سكوته لبي كه قصه

از » شقايق«ترانه  1355شود. سرانجام در پاييز  جايگزين مي» كوهه دل ويرون من از جنس شيشه
كه در يكي از اين شود. با وجود اين لودي فريد زالند و تنظيم آندرانيك منتشر مياردالن سرفراز با م

كند اما روز به روز  ها گاليه مي ها شاه به طور ضمني به وزير فرهنگ خود از غمگيني ترانه سال
هايشان غمگين  هاي كوچه بازاري نيز لحن ترانه شوند تا جايي كه حتي خواننده تر مي ها غمگين ترانه
كنند و اين  شود. سانسورچيان ساواك حتي به كوچكترين كنايه هم به شكل تهديد نگاه مي مي

سراياني كه با استفاده از  يابد. هر چند در اين ميان هستند ترانه ادامه مي 1357اختناق تا سال 
از محمد » ها رودخونه«شوند. نمونه جالب آن ترانه  هاي فراوان موفق به عبور از سانسور مي استعاره

سرا داستان ماهي سياه كوچولو اثر صمد  علي بهمني با آهنگ صادق نوجوكي است كه در آن ترانه
  كند.  رفت بازسازي مي هاي ممنوع در آن دوران به شمار مي بهرنگي را كه يكي از كتاب

  ها   ها، رودخونه رودخونه
  خواد جاري بشم  دلم مي

  )17ماهي بشم، ماهي بشم... (همان، 
اي است  توان گفت كه اين دوره، دوره بندي آنچه كه دربارة اين دوره زماني گفته شد مي معدر ج

كه موسيقي و ترانه اعتراضي به بلوغ رسيده و راه و روش بيان اعتراض را با تمام فشارها و 
ها به سمت  هاي اختناق و اعتراض در ترانه هايش آموخته است و از طرفي گرايش به مقوله محدوديت

رسد و  همه چيز امن و آرام به نظر مي 1357تا نوروز رسد.  هاي انقالب و اميد مي رداخت به مقولهپ
ها به  اي دگر است و ترانه رود اما درون توده مردم وضع به گونه تا تابستان به همين صورت پيش مي

يز با خود دارند. هايي از نيهيليسم را ن شوند. اندوهي كه گه گاه رگه ترين حالت خود بدل مي غمگين
ترانه نيستي (كالم اردالن سرفراز، ملودي فريد زالند و تنظيم منوچهر چشم آذر) با مطلع (چنان دل 
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ست) يكي از  ست / ببين مرگ مرا در خود كه مرگ من تماشايي كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهايي
  هاست.  اين نمونه

  
  انقالب و اميد:  مقوالت

ها  فت فرا رسيد و ارتش در ميدان ژاله رو به مردم آتش گشود و گلولههفده شهريور پنجاه و ه
پس از عبور از جان مردم در واقع در جسم بي رمق رژيم نشست. موسيقي و ترانه هم از اين جريان 

سازان مانند لطفي و در روز هيجده شهريور استعفا  بركنار نماندند. ابتهاج و دسته بزرگي از آهنگ
شود. بعد از جمعه  اميد از مقوالتي است كه در سال پاياني حكومت پهلوي فراگير مي دادند. انقالب و

  سرايد: مي» كسرايي«سياه 
  ژاله بر سنگ افتاد، چون شد؟«

  ژاله خون شد
  خون چه شد؟ خون چه شد؟ خون جنون شد

  ژاله خون كن، خون جنون كن
  )321: 1378(كسرايي، » سلطنت زين جنون واژگون كن

موسيقي عليزاده و گروه شيدا تبديل به ترانه شد. شهيار قنبري با دكلمه خودش  اين شعر با
را با شعري در ارتباط با ميدان ژاله و شعرهاي انقالبي ديگر توليد كرد » يك دهان آواز سرخ«كاست 

و همراه ش«و به فرانسه رفت. لطفي و شجريان هم ترانه اصالنيان را اجرا كردند و جعفر مرزوقي ترانه 
  را سرود كه با صداي شجريان اجرا شد.» عزيز

  همراه شو عزيز«
  همراه شو عزيز

  تنها نمان به درد
  كاين درد مشترك

  هرگز جدا جدا
  شود! درمان نمي

  دشوار زندگي
  هرگز براي ما

  دشوار زندگي هرگز براي ما
  شود بي رزم مشترك آسان نمي 

  )95: 1383نژاد،  همراه شو عزيز... (حبيبي
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شهريور ساخته و پنهاني منتشر شده است. نخست ترانه  17ه ديگر بدون فاصله پس از دو تران
  دهد: است كه نويد آزادي را به زندانيان مي» زندونيا«

  مادرا شيون نكنيد
  رخت عزا تن نكنيد

  گل بريزين شاد باشيد
  مژده ميارن براتون

  زير شكنجه بعد از اين
  جون نمي دن جووناتون...

اي پايان مي گيرد كه به طور آشكار اعتراضي به دولت آشتي ملي شريف امامي  ترانه با دكلمه
شهريور، از آشتي مگو  17واره و پرپر، بر سنگفرش  با ما كه خون عزيزان خود را ديديم الله«است: 
  (كالم ايرج جنتي عطايي، تنظيم داود اردالن):» فاجعه«اي است با عنوان  ترانه دوم ترانه» ديگر.
  ويران خاك تو كه گلگون شد در عاشورا بر اين

  سازند برادرهاي فرداها...  به يادت باغ مي
شوند. با نزديك شدن به دي ماه  بسياري از خوانندگان به تدريج از ايران خارج مي 57از شهريور 

هايي كه انقالبي نباشند كمياب هستند. بيشتر خوانندگان به نوعي خود را با انقالب  ديگر ترانه 57
كنند  اي با رژيم نداشتند به نوعي تالش مي هايي كه هيچ گونه فاصله كنند، حتي آن مردم همراه مي

هايي در نوار كاستي به نام راه شهادت منتشر  اي انقالبي داشته باشند. ترانه تا در كارنامه خود ترانه
ه / شهيد دست از جان به الله در خون خفت«هاي كاست ترانه معروف  گرديد كه از جمله ديگر ترانه

خلق «بود كه آهنگ آن از سرود » برپاخيز از جا كن / بناي كاخ دشمن«و هم چنين ترانه » شسته
  دارد:  شيليايي است كه علي نديمي به فارسي برگرداند. ترانه اي كه به حركت وا مي» متحد

  برپا خيز، از جا كن، بناي كاخ دشمن«
  برپا خيز، از جا كن، بناي كاخ دشمن
  برپا خيز، از جا كن، بناي كاخ دشمن

  چو در جهان قيود بندگي
  اگر فتد به پاي مردمي

  به دست توست
  )28: 1359(ناشناخته، » به راي مشت توست...

سازي مجتبي ميرزاده و  نيز از سرودهاي انقالبي است كه با آهنگ» به الله در خون خفته«ترانه 
  نقالب ساخته شده است.با همكاري جهان بخش پازوكي با گروه كر ا

  شهيد دست از جان شسته    به الله در خون خفته
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  شهيد دست از جان شسته    به الله در خون خفته
  به اشك لرزان مادر    قسم به فرياد آخر

  )10: 1384كه راه ما باشد آن راه تو، اي شهيد... (كاووسي، 
محمدرضا لطفي كاستي  هم چنين محمد رضا شجريان نيز به همراه گروه چاووش به سرپرستي

(كالم اصالن اصالنيان و » نورد شب«به نام چاوش يك را منتشر ساختند كه در يك سوي آن ترانه 
اش  برادر بي قراره برادر شعله واره / برادر دشت سينه«آهنگ از لطفي) قرار داشت با ترجيع بند 

ر ادامه شجريان با تار شورانگيز شد و د كه در ابتداي كاست توسط مهدي فتحي دكلمه مي» زاره الله
برادر «خواند كه بيت نخست آن اين بود:  لطفي آوازي را در دشتي بر روي غزل هوشنگ ابتهاج مي

  »دشمنم بيداره امشب / هواي خانه ظلمت باره امشب
  شب است و چهره ميهن سياهه«

  ها گناهه نشستن در سياهي
  تفنگم را بده تا ره بجويم

  ش به راهه.كه هر كه عاشقه پاي
  قراره برادر بي

  واره برادر شعله
  )64: 1383نژاد،  (حبيبي» زاره... ش الله برادر دشت سينه

سروده فرخي يزدي » آزادي«در طرف ديگر كاست هم براي نخستين بار شهرام ناظري تصنيف 
» يآن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي / دست خود ز جان شستم از براي آزاد«خواند:  را مي

  )1357(شجريان و ناظري: 
سرود «سازان اين دوران بود. او براي  از سوي ديگر اسفنديار منفردزاده از پركارترين آهنگ

از عبداهللا بهزادي كه ترانه آن را از زندان با كرامت اهللا دانشيان به ياد داشت (سماكار، » بهاران
مكانات كافي و دسترسي نداشتن به نويسد و به خاطر نبودن ا ) نت موسيقي مي214و  213: 1381

كند و با كمك  نوازد و بعد همه را با هم تركيب مي اركستر، به تنهايي تمام سازها را ابتدا تك تك مي
كند. اين سرود يك هفته پس از بيست و دو بهمن در سرتاسر  چند خواننده غير حرفه اي ضبط مي

هاي انساني خود مبارزه كرده بودند  ه آرمانايران طنين انداخت و با خاطره جمعي نسلي كه در را
  گره خورد.

  هوا دلپذير شد گل از خاك بردميد«
  پرستو به بازگشت زد نغمه اميد

  به جوش آمد از خون درون رگ گياه
  )220 - 215: 1382(صالحي،» بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه...
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را به صورت گروه كر » ر خون تپيدهاي سرور آوران سپيده / اي شهيدان د«سپس ترانه انقالبي 
به ميان مردم انقالبي فرستاد و در نهايت دقايقي پس از اينكه مردم از راديو تلويزيون ملي در شب 

با كالم » وحدت«را شنيدند، ترانه » اين صداي راستين انقالب ملت ايران است«بهمن پيام  22
  سياوش كسرايي و ملودي او و صداي فرهاد پخش شد:

  پيامدار محمد واال
  )148: 1382گفتا كه يك ديار هرگز به ظلم و جور نمي ماند...  (ذوالرياستين، 

(با » اهللا اهللا«در اين ايام فريدون خشنود با استفاده از شعارهاي مردم كوچه و خيابان ترانه 
اي ه ) فضاي ترانه42: 1393مطلع: ايران ايران ايران / خون و مرگ و عصيان) را ساخت. (ملك: 

جدا از برقراري يك برنامه  1357نيز ادامه يافت. انقالب  1359انقالبي و سرور ناشي از آن تا سال 
هاي فرهنگي  هاي به طور كامل متفاوت در نظام سياسي، بسياري از گزاره جديد با روش و آرمان

جه انقالب رژيم گذشته را نيز دچار تغيير كرد. در اين ميان فرهنگ بيشترين دگرگوني را در نتي
ها سوزانده شد. نوارهاي كاست رنگارنگ خوانندگان زن  پذيرا شد. سينماها به همراه پوسترهاي فيلم

، فرهنگ جديدي به 1359آوري و ممنوع و در نهايت با انقالب فرهنگي سال  و مرد به تدريج جمع
  جامعه وارد شد.

مند شدند.  هاي سياسي خود بهره ههاي سياسي براي بيان انگيز هاي سياسي نيز از ترانه سازمان
به دليل گيرايي ترانه براي مخاطب و توان هايي مانند فداييان خلق و مجاهدين خلق نيز  سازمان

زنند كه با محتواي سياسي ويژه همان گروه شناخته  جذب تودة مردمي، دست به انتشار آثاري مي
ت حكومتي شدت يافت كه  بخشي در نيمه دوم دهه چهل، مخالفت با حكومت و تشكيال .شوند مي

از آن ناشي از افزايش هيجان ميان روشنفكران و بخشي ديگر ناشي از گسترش هم زمان نگرش 
ها و  ها و ويتنامي ها، كوبايي هاي الجزايري هاي مختلف جهان بود. جنگ انقالبي در بين مردم بخش

و جنوبي تاثير بسيار زيادي بر  هاي راديكال دانشجويي در اروپا و امريكاي شمالي همچنين جنبش
هاي انتقادي  هاي همگاني براي بيان ديدگاه روشنفكران جهان سوم و ايران داشت. محدود ساختن راه

به اوج خود رسيد، اعضاي جوان و در تكاپو  1349كه با توقيف كانون نويسندگان ايران در سال 
لنينيست فداييان خلق و  -يست روشنفكري را بيشتر به سوي دو گروه چريكي راديكال ماركس

و آبراهيميان،  51 – 54: 1386هاي مسلمان مجاهدين خلق متمايل كرد. (بهروز،  سوسياليست
ناميده شد. استفاده از » شعر جنگل«و » شعر چريكي«) اين نوع ادبيات بعدها 81 - 145: 1382
هاي سياهكل نزديك  گلاشاره مستقيم به نخستين قيام چريكي فداييان خلق در جن» جنگل«واژه 

ها كه در  ) يكي از زيباترين و معروف ترين اين ترانه262 - 260: 1381رشت داشت. (سماكار، 
است. موسيقي اين » آفتابكاران جنگل«منتشر شد، ترانه » هاي آفتاب شراره«اي به نام  مجموعه

ار زيباي كوهستان است مجموعه برگرفته از يك ترانه فولكلور ارمني (ساري سيرون يار) به معني ي
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) و همراهي گروه كر  سازي و تنظيم گرديد و با صداي داوود (شراره كه توسط مهرداد باران آهنگ
  انجمن دانشجويان ايراني در واشنگتن اجرا شد:

  سر اومد زمستون«
  شكفته بهارون

  گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
  زارن ها الله كوه
  ها بيدارن الله

  كارن ها دارن گل گل گل آفتابو مي تو كوه
  توي كوهستون

  دلش بيداره
  تفنگ و گل و گندم

  ياره داره مي
  اش جان جان جان توي سينه

  )1359(ناشناخته، » يه جنگل ستاره داره...
هايي  است. نمونه» پرنيان شفق«و » ها خون ارغوان«، »رود«، »هماره ياد«هاي ديگر او  از تصنيف
  آوريم: در زير مي ها را از اين تصنيف

  »:رود«تصنيف 
  خفته هزاران گل در سينه رود       گذرد در شب آينه رود مي

  رود  سر زده از اشك سيمينه      گلبن لبخند فردايي موج
  شكفته باغ كهكشان           فراز رود نغمه خوان

  اوج و فرودش، رود و سرودش       سوزد شب در اين ميان مي
  ه، دارد در سينه باغ آين        رود تا درياي دور مي
  بندد  موجي در موجي مي        رود تا ژرفاي دور مي

  پيوندد... ها مي با آبي        خندد بر افسون شب مي
  
  »:پـرنيـان شفــق«تصنيف  -

  ز خون شراره دميد      بــه پــرنيــان شفــق
          ز سرخيش شرري

  به هر ستاره رسيد 
  ز صبــح تــوده نـويــد    گلوله بارد كه تـا بـرآرد ز شـط آتـش و خـون   
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  ز سرخي هر ستاره اكنون نشسته در تن شب
  )1360نشان صبح سپيد                                         نشان صبح سپيد... (ناشناخته:  

من «هاي  سازي كرده و با گروه سرود اجرا كرده است. تصنيف ها را مهرداد باران آهنگ اين ترانه
هاي ساخته شده  نيز از تصنيف» شهيد«، و »من ايرانم«، باد صبا »هن شهيدانمي«، »چريك خلقم

  اند. هاي سياسي هستند كه اجرا شده براي گروه
  

  گيري نتيجه
ها به دور از پيچيدگي براي درك  هاي سياسي قدمتي به اندازه تاريخ ترانه دارند. اين ترانه ترانه

رسان هنري  اند پيام كننده موسيقي توانسته ينه جذبها، با استفاده از بالغت و رسايي و زم پيام
ها از آن  موثري براي جامعه باشند و اين روندي است كه تا امروز نيز ادامه دارد. از طرفي اين تصنيف

هايي  تصنيف درنگ سرايندگاني از روي ذوق  جهت كه تا حادثه قابل توجهي در جامعه رخ داده بي
هاي سياسي و  هاي ترانه ها در دوره معاصر به بخش ند. اين ترانهاند، اهميت دار براي آن سروده

بسامد  ها بيشترين شوند كه در ميان اين بخش بندي مي تقسيمهاي سياسي  سرودهاي سازمان
سرايان در اين دوره  ترين ترانه است. از مطرحهاي سياسي در دهه چهل و پنجاه  ترانهمربوط به 

سازان اسفنديار منفرد زاده و واروژان و از  جنتي عطايي و از آهنگ شهيار قنبري و ايرجتوان از  مي
ها كه با زندگي جامعه ارتباط دارند،  در اين ترانه خوانندگان فرهاد مهراد و فريدون فروغي را نام برد.

طور غالب با گفتمان اختناق و نارضايتي، تصاويري از ها به  اند و در آن هاي جامعه نمود يافته واقعيت
سرا بيشتر با تكيه بر هويت مشترك در جامعه سعي در  شوند. ترانه افت جامعه و سياست ارائه ميب

ريزي براي  ها به خروج از حالت انفعال و برنامه اقناع مخاطبان دارد و پيام و تاكيدش در بيشتر ترانه
تراضي خود را به شكل هاي اع ها، پيام ها و تصنيف اي است كه با اميد همراه است. در اين ترانه آينده

يك شكوه يا افشاي همراه با نااميدي از تغيير وضعيت موجود و گاه همچون دعوتي به يك مبارزه و 
هاي سياسي شامل انتقاد  هاي پر كاربرد در اين ترانه اند. مقوله فعاليت عليه وضع موجود، نشان داده

  قالب و اميد هستند.اجتماعي، ميهن دوستي و پيوستگي ملي، اختناق و اعتراض، ان
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