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Abstract  
Introduction: This paper reconceptualizes social transformations in post-war Iran by 

showing how the globalization of objects harnessed a qualitatively distinct form that 

politics took in Tehran between 1989 and 1997. It demonstrates that the “post-

Islamist” liberal discourse of the reforms came into being in relation to the newly 

imported objects to which it referred and by means of which it proliferated. 

Conversely, the “Islamist” vocabulary of the second-generation Hezbollahies came 

into a new formation in relation to the same imported asymmetrical objects to which 

key segments of the impoverished population had no access. Thus, reformist and 

Hezbollahie discourses, along with the material things that afforded them, occasioned 

the rise of two unique modes of life that were not simply distinguished by different 

ideas, but also by asymmetrical global objects. 

Methods: I use a significant array of primary and secondary sources, including 

relevant literature, politically instrumental media, and critical information secured 

through interviews in Iran. I conducted semi-structured interviews with 32 individuals 

in order to understand how objects from bodies to attire to foods were regularized in 

Iran between 1981 and 1997, and focused on the policies and contingencies that 

enabled their proliferation. Moreover, I conduct quantitative sampling of newspapers 

to explore the relations between the circulation of distinct objects and words. I 

analyzed the most important newspapers from 1977 to 1997 in Iran, including 

Kayhan, Jomhuri-e Eslami, Etelaat, Resalat, Hamshahri, Salam, Yalasarat, and 

Shalamcheh. The research design aimed to examine whether the increased circulation 

of certain public objects is associated with the increased circulation of certain terms, 

and whether the decreased proliferation of certain public objects is associated with the 

decreased dissemination of other terms. A time-frame was designated during which a 

positive correlation is shown to exist between certain objects and certain terms that 
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either emerged simultaneously, or were eliminated together from the public. This 

analysis is central to understanding the links between words and their material 

referents, and their political implications in Iran. 

Findings: The paper provides a material account of the emergence of two distinct 

political vocabularies that proliferated across Iran between 1989 and 1997. It explores 

how the circulation of asymmetrical objects, that is, newly imported consumer goods, 

afforded two different signifying chains. In the process, the paper illustrates how the 

inflow of global objects enabled the public circulation of liberal terms such as 

“freedom” and “plurality.” One was now “free” to choose between various soft 

drinks, attire, and foreign cars within the emerging “plural” markets. The more 

international objects were imported, the more liberal terms circulated through them, 

and the more these terms were disseminated, the more demand they generated for the 

import of foreign things so that the appearance and subsequent regularization of 

global objects were central to the formation of a post-Islamist liberal vocabulary in 

Iran during the 1990s. The same imported objects, however, engendered a different 

set of words and ideas among key segments of the impoverished population. The 

politico-Islamic vocabulary of martyrdom was mobilized in a new way in relation to 

the dispersion of the same international objects to which the impoverished had no 

access. Whereas the term “justice,” for instance, had been deployed in relation to 

vengeance against Saddam during the Iran-Iraq conflict, it now referred to closing the 

gap in the public distribution of asymmetrical foreign objects. In other words, while 

old Hezbollahie terms remained constant from the dawn of the revolution, the 

referents for these terms had changed so that the regularization of global objects in 

Iran was also central to the reconfiguration of the Hezbollahie vocabulary. 

Conclusion: By exploring the relations between things and political discourses, the 

paper illustrated how the globalization of objects was central to the assemblage of a 

new form that politics took in Tehran between 1990 and 1997. In so doing, the paper 

focused on objects as distinct kinds of mediums that can afford, by means of their 

materiality, alternative systems of signs, and contesting backgrounds of shared 

meaning. 
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 چکیده
و زبان،  یااش یرچگونه روابط متغ دهد ینشان م یو ماد یهنگزمان گذار فر هم یبا بررس پژوهش ینا

 یبرالگفتمان لکند.  می یدارپد 13۷۶تا  13۶۸ های سال ۀدر فاصل ،را در تهران یاستاز س ینوع خاص

ها  آن باو  داد یها ارجاع م شد که به آن یجادا  یواردات یایاش خصوصاصالحات در ی« گرا پسااسالم»

 یواردات یایهمان اش مورددر ها یالله نسل دوم حزب ی« گرا اسالم» ۀبل، واژ. در مقایافت یبسط م

دو ترتیب  بدیننداشتند.  یبه آن دسترس یفاز قشر ضع یمهم یها شد که بخش یبازساز ینامتقارن

 یزمتما 2یزندگ ۀویدو ش بود، مربوط یککه به هر یائیدر کنار اش یالله طلب و حزب گفتمان اصالح

منفک  یکدیگراز  یزنامتقارن ن یجهان یایاش با یک،متفاوت هر های یدهبر ا که عالوهکردند  یجادا

 یگزینیها را سست و امکان جا آن ی،ماد یها و مرجع ها واژه ینب یشینروابط پ یندفرا ین. اشدند یم

که در « فرهنگ شهادت» که یطور فراهم کرد؛ بهزیادی  را با سرعت مدلول شمار یها در سطح ب دال

 سرعت رنگ باخت. به ،بود یجرا یراندر ا ۶0 ۀهد

 زبان. ،ها یالله حزب شیا،ا ،پساجنگ، اصالحات ایران :کلیدی یها واژه
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 مستقل تألیف پژوهشی، مقالۀ *

 k.sefat@ut.ac.ir ، ایران،، تهرانانراه تهگدانش یشناس گروه جامعه یارستادا .1

2. Mode of Life 
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 مقدمه
 یراندر ا یاستو س ها واژه اشیا، شود این است که میان سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می

، جنگ از بعد ایران بر زتمرک با مطالعه ینا رو . از اینحاکم است یپساجنگ چه مناسبات

 یاستو س ها ه، واژیااش بیندر آن به کشف روابط  توان یکه م کند یعرضه م یخاص یتوپوگراف

 داد، رخ سیاست ساحت در دوره ینکه ا راهبردی ییراتکار به بهبود درک ما از تغ ینپرداخت. ا

 1محورانه انسان یلیلتح یاز الگو ،بعد از جنگ عراق یرانموضوع در ا یشینۀ. پرساند یم یاری

از سوژه و تجمعات  یبیترک یرا در ساحت یاجتماع-یاسیس ییراتبرخوردار است که تغ

 مانندچگونه  یااش که یابیمدرطور کامل  به دهد یاجازه نم یجهدر نت کند. یم یبررس یاجتماع

ا روزمره ر یایاش همطالعاین اند.  بوده یلدخ یاستدر برساخت س همدست،همکار و  یک،شر

 یاسیس یها گفتمان یریگ ها را با شکل آن ۀو رابط است نظر گرفتهدر یازا یکنشگران ۀمثاب به

تا  13۶۸ یها سال ینبپردازد که ب یمجدد متن اجتماع یپرداز تا به مفهوم کند یم یبررس یدجد

 آمد. یددر تهران پد 13۷۶

طلبان و  صالحمفقود ا یایاش در نخست: شوند می طرح گامدر سه  پژوهش ینمباحث ا

 مادی چرخش به پساجنگ، یرانا ۀمطالعات عمده دربار یشینۀبا نگاه به پ ها یالله حزب

 تجربی یفیتوص ،در تهران پساجنگ یعموم یاینظم اش ۀپار در دومم. پردازی می اخیر ای بینارشته

مجزا با  یا پاره در سومو  دهیم می دست به 13۷۶تا  13۶۸ یها سال یندر تهران ب اشیا قواعد از

م چگونه نظم دهی ینشان م ها، یالله طلبان و نسل دوم حزب اصالح ۀهست یریگ عنوان شکل

 یوۀعنوان دو ش نسل دوم را به یالله طلب و حزب اصالح یالگوها یریگ ، امکان شکلاشیا یدجد

 فاقد که هستند ها، چادر، و مو نظیر کفش یماد یانهمان اع اشیا از مرادفراهم کرد.  یزندگ

 .(2020 صفت، نک. گرجی) هستند یتاما واجد عامل قصدیت،

 تحقیق پیشینۀ بر تأملی

 اشیا آن در که دارد وجود پساجنگ ایران به مربوط مطالعات در یتادراک خاص از ماد ینوع

 های یکنند، نابرابر یرا نمادپرداز یمراتب اجتماع کنند، سلسله یانروابط قدرت را ب توانند یم

دهند و روابط  ینیترا ع یرا منتقل کنند، نابرابر یت بخشند، قدرت اجتماعرا شد یاجتماع

 ماا ،باشند یاجتماع یتمنشأ فعال یستن ارقر یاگو یاآن اش حال ینباا ؛کنند یترا تثب یتیجنس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Anthropocentric 
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 ترنتمن فرانک یقتحق براساس
 توانند یم یا، اشمادی کاالهای جهانی یشرفتپ ۀ( دربار201۶) 1

باشند که  یگرد یزهایچ یلیاتومات و خ تمام یا یآرام، دست یاسروصدا سرسخت، پر یامنعطف 

 توان یم یف،توص ین. نظر به انیستند یاخاص هستند  یو اجتماع یاسیس یها مترتب افق یک،هر

ان تو ی، ممثال برای یافت؛پساجنگ دست  یرانا یاسیس یخاز تار ینسبتاً ضدشهود یریبه تفس

 اسالمی جمهوری در عمیق یاسیکه غالباً مسئول تحوالت س یعات اجتماعتجم و ها یدهگفت ا

مرور جامع  پژوهش ایناند. البته هدف  روزمره بوده یااش یمو تنظ یمند رآمده از قاعدهبهستند، 

پژوهش  ینکه در ا یاز مباحث یکیاست(.  ینشدن یباًکار تقر ین)ا یستپساجنگ ن یرانا یشینۀپ

 یاز برخ« یاجهان اش» شامل یکنشگر ۀمنبع عمد یک چگونهاست که  این شود، یم یبررس

به  هلئمس ینحذف و ا ،اند پرداخته 13۷۶تا  13۶۸ ینب یها سال یینکه به تب یدیمطالعات کل

 منجر شده است. یمتعدد یمفهوم یامدهایپ

 و دین ینیسه دهه همنش»با عنوان  یا مقاله یراًاخ یو آرمان ذاکر اباذری یوسف

 یاناز زمان پا یو اجتماع یاسیس ییراتتغدر این مقاله و  ندمنتشر کرد« رانیدر ا نئولیبرالیسم

 ییآشنا یبرالیسمنئول یکه با موضوع ظهور جهان ی(. کسان13۹۸)دادند  یحجنگ عراق را توض

 یجهان وحدتی یبرالیسم، نئولیو ذاکر ی. از نظر اباذریابند یمقاله درم ینآن را در ا یرتأث ،دارند

ند شو یم ییآن شناسا یقکرده که خود و جهان از طر یجادخود ا یبرا «لوژییدئوا»از نوع 

 یررا به ذخا یرمادیغ یا یعناصر موجود در جهان ماد همۀ یدئولوژیا ین(. ا4: 13۹۸)

کردند تالش  ها آناست که  ینا کند یم یزرا متما ها نآ. آنچه مباحث کند یل میتبد یمصرف

 یریگ شکل یراه را برا یاسالم ساالری یندقالب و دولت در  یننشان دهند چگونه د

به دو  تحلیل ین. در اکردپساجنگ هموار  یرانا یو اجتماع یاسیو تحوالت س یبرالیسمنئول

 .شود یزمان پرداخته م هم یندفرا

 درنتیجۀ ی،سطوح دولت همۀدر  یررسمیو غ یبه مناصب رسم دستیابی مسئلۀ اول، ینددر فرا

به  1۹۹0 ۀده یعۀدر طل یچپ جهان یو فروپاش ینیشت امام خمجنگ عراق، درگذ یانپا

 ها یاستس سری یکاز  یند،فرا ینا یجۀ. در نتشد یو بررس تحلیل ،«یبرالاقتصاددانان نئول»

 یبرا یموقت یو قراردادها ندرا کنار گذاشت یصورت که خدمات اجتماع نیا به ؛کردند یتحما

 ها، سیاست ین(. ا20: 13۹۸کردند ) یمعرف را ییزدا و مقررات سازی یکارگران، خصوص

 یطلب و دارا منفعت خودشیفته، گرا، لذت فردگرا، که کردند خلق ایران در یبرالنئول ییها سوژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Frank Trentmann 
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 یها که گروه یندیفرابودند؛  روز به مصرفی که کاالهای فزایندۀ تملک برای متداوم ای یزهانگ

 .کردند یلآن را تسه یزن یمذهب یاسیس

مطالعه پساجنگ  یراندر ا یبرالنئول ۀسوژ یتو تثب یبرالیسمنئول یدایشپمسئلۀ دوم،  ینددر فرا

است،  یبرالیسمنئول های یدئالها و ا مانع ارزش یمذهب یدبه نظر برسد که عقا است ممکن. شد

 یلیها که خود را در قالب تعط آن یردموکراتیکغ یشاتگرا ی،و ذاکر ینظر اباذر از یول

محدود کرد.  یبرالنئول های یاستنقد س یو... فضا را برا مخالف هایصدا ها، روزنامه

برابرشدن چند یر)نظ عمومی ساحت به مذهب با واردکردن اسالمی ساالری دین ین،برا عالوه

 یزیوندر تلو یند یدائم یشبرابرشدن مساجد سطح کشور و نماچهار ینی،د یها مناسبت

 چیز هیچ است، مقدس یزکه همه چ ییجا یراز شد؛ ینید یها شدن ارزش زدوده سبب( یرسم

 ینیب و جهان ییگرا لذت یی،فردگرا با ضدیت دنبال به یشترب ی. هرچه دستگاه رسمنیست مقدس

 ؛(30-20: 13۹۸ ی،)اباذر بخشید مشروعیت یاتخلق گونه ینبه ا یشتربود، ب یجطلب را منفعت

 یاسیس یها با گروه یبرالددانان نئولاقتصا یهمدست ۀجیدر نت ،یراندر ا یبرالیسمنئول ینبنابرا

 شد. یتوجود آمد و تثب به یمذهب

نسبت یاو برا یشگیاز تالش هم یمغفول ماند که ناش یدر کار اباذر نکته ینچند حال ینباا

عامل  یدئولوژیا بود معتقد یاباذر مثال یبرا ؛ها است ها و گروه حوادث به سوژه یندادن منبع ا

ما منتج از تعامل  یدئولوژیکبلکه محصول آن است. تعهدات ا یست،ن ما یستهز ۀمحرک تجرب

 ایمعن به ،جهان ینا یبودگ گرفتن خاص یدهدااست. پس ن یابا جهان اش وقفه یمکرر و ب

در  یابه اش ی، توجه ناکافرو ین. از اسازند یرا م یدئولوژیاست که ا ینامحتمل یایگرفتن اش یدهدان

. به شد یرانیا یبرالیسمدر خلق نئول یعموم یایبودن اش خاصمانع درک تبعات  ی،کار اباذر

 ینبدانند چگونه ا آنکه یب ؛«به خدمت گرفتند»را  یماد یمردم کاالها وی،تصور  به یلدل ینهم

که در  شایان ذکر استرا ممکن کردند.  «یبرالنئول ۀسوژ» از خاص شکل آن خود، یتبا ماد اشیا

گرفته شد. درواقع به  یدهناد یبرالنئول ۀه نفع ساختن جهان و سوژب یالیتیماتر یلتحل ی،کار اباذر

 نئولیبرال های یاستس یقادر باشند تنها به اتکا یدئولوژیا یرنظ یتجمعات اجتماع اینکهمحض 

 یروین ییگوشوند؛  می حذف یلها از تحل کنند، ابژه یداتداوم پ یمذهب یاسیس یها گروه یا

 .دارد نگه و بسازد چیز هیچ بدون را یزچهمه ه است ک یجامعه کاف یکالتوتولوژ

 از تری دقیق توصیف کرد تالش کند، می کار ییگرا پسااسالم ۀکه در حوز یاتصف بآ

 یدر چارچوب نیز مادیت از بیات درک حال، بااین(. 200۷) کند ارائه دوره این سیاست
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 :عمده است یتحول اجتماع دو یجۀنت ییگرا پسااسالم یات،ببه عقیدۀ لحاظ شد.  یانهگرا فرهنگ

 زیباشناسی، ی،عموم یکه تهران، فضاها یدوران پساجنگ رفسنجان یسازندگ های یاستس. 1

در آن دوره (. 31: 200۷) کرد متحول را آن خصوصیات دیگر و نمادها ی،مکان یبند هپیکر

 فضای یجتدر به یرجخا های یلبزرگ، پاساژها و اتومب یغاتیتبل بیلبوردهای یم،عظ یها بزرگراه

 مثل اسالمی شهرهای جای به را آنجلس لس حتی یا مادرید حال و حس» و کردند پر را شهری

 یبرخکه  یمذهب روشنفکر یا عدهزمان،  هم .2 ؛(32: 200۷) «کردند ایجاد قم و کربال

 یات(. ب4۵: 200۷) سربرآوردند کردند، اندازی راه را «اصالحات گفتمان» یکدموکرات یها جنبش

 یین اروپااکه متأثر از محقق یرانیروشنفکران ا اظهار کرداصالحات  یدگفتمان جد ینا یلتحلدر 

 از متفاوت و تفسیری پرداختند دولت و دین همبستگی و فقه یات،اله یبه غور در مبان ،بودند

 یافتند یسازگار یتکثر، حقوق بشر و آزاد یته،با مدرن یرمس ینو در ا کردند ارائه مقدس متن

 زمان آن دررا شکل داد که  یدجد یبرالگفتمان ل یم،افکار و مفاه ینا یات،ب ۀ(. به گفت۸۷: 200۷)

 .بود صدا هم یرانیا ۀجامع یبا جوان

 یخارج های ینو ماش یلبوردهاها، ب او بر تمرکز بر بزرگراه یلتما یات،ب یلضعف تحل نقطه

را انعکاس  یفسنجانردولت  لیبرال های یاستکه تنها س بود یصفحات پروژکتور یعنوان به

روشنفکران  ییاصالحات را منحصراً به آشنا یبرال،گفتمان ل یریگ طور که شکل همان دادند؛

 ادراک مانند نیز بیات گرایی پسااسالم مفهوم. کردمحدود  ین غربامتفکر های یدهبا ا یرانیا

سو و  یکاز  ی،ومعم اشیای بین مهم های اتصال به پرداختن در نئولیبرالیسم از اباذری

ها را  روابط متداخل آن نتوانستکم  دستبیات . بودناتوان  یگرد ییاز سو ها، یدهها و ا گفتمان

 تجاری بیلبوردهای پیدایش ینخاص ب ۀ: رابطگذاشت جواب یسؤال را ب ینکند و ا یمترس

 بشر، وقحق از طلبان اصالح استقبال و بیات اشارۀ مورد خارجی های ماشین و پاساژها عظیم،

 چیست. تکثر و آزادی

 یاسیو س یحول تحوالت گفتمان یمباحث علم یبرا یمتفاوت و جالب یشناسان کارها مردم

در  مثال، آرزو اسانلو یبرا ؛(201۸؛ دوستدار 201۶ یاندر تهران پساجنگ ارائه کردند )بهروز

 ۀشناسان ردمم یفتا توص پیچیددرهم  یفرد یاترا در روا یخیتار یندچند فراپژوهش خود 

ارائه کند  اخص طور به خود حقوق و بشر حقوق از یرانیادراک زنان ا یاز چگونگ یا العاده فوق

 چند و اساسی قانون در جمهوریت و ساالری دین جالب ترکیب این معتقد بود وی(. 200۹)

 محمد دولت زمان از الخصوص علی را فردی حقوق بروز امکان» که است ایران دیگر نهاد
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 که گذاشت باقی سؤال یک نگاه ین(. البته ا2۸: 200۹) «کند یفراهم م 13۷۶سال  در میخات

 همان و اساسی قانون همان چرا کرد این بود که مطرح براساس این دیدگاه سؤالی که اسانلو

 .را ندادند یفرد حقوق زبان تحقق اجازه این از زودتر ایران در نهادها

 رفت، یحقوق یستمس مانند یماد یایاش سری یکه سراغ سؤال ب ینپاسخ به ا یاسانلو برا

او به  ۀمطالع ینکهاویژه  به گنجد؛ یو سوژه م یاجتماع یعتجم ۀدرون حوز یل،تحل ینا یول

به  ،طلب اصالح ۀچهر ی،محمد خاتم یدنجوانان و رس یدجنگ عراق، مطالبات جد ۀخاطر

 اولویت پساجنگ تهران در حقوق یلیبرالیست زبان یریگ شکل به 13۷۶سال در  جمهوری یاستر

 منابع یرانا یقانون اساس ی/جمهورگرا اسالم ترکیبی ماهیت کنار در ها واقعیت این البته. بخشید

 یدایشخاطر پ به ینیبعد از درگذشت امام خم ۀکه دور افزود یداما با بودند، کنشگری از مهمی

 مهم بود.« یواردات یایاش» ی شاملکنشگر یدمحل جد یک

 یقعمل کردند که از طر یماد یها عنوان مرجع به یااش ین، اکنیم میطور که مشاهده  نهما

 ها، یدنینوش یانحق داشت آزادانه از م یآمدند. حاال هرکس یدپد یبرالل های هها واژ آن

 یایکند. هرچه اش« انتخاب» شدند، یم یداپ« متکثر»که در بازار  یخارج های ینو ماش ها یدنیپوش

 ینو هرچه ا آوردندرا به گردش در یشتریب یبرالل های هواژ شدند،وارد  یشتریب یالملل ینب

 یان. به بکردند  یجادا یخارج یایواردات اش یبرا یشتریب یتقاضا شدند، منتشر یشترب ها هواژ

 آن مختلف اجتماعی تجمیعات و ایران ترکیبی اساسی قانون داشت عقیده اسانلو اگرچه دیگر

به  یمنابع ینمدار بودند، گذر از احتمال چن حقوق ها واژه غنای و کنشگری از مهمی منابع

 ژله و ابریشمی های روسری یایی،الیتبود که توسط مبلمان ا یماد ای ینهزم یازمندها، ن آن یتقطع

 یمحور یاربس یبه زندگ یاساس قانون یتجمهور ۀجنب تبدیل یا،اش یجهان یلهموار شد. گس

 .یندیشندب یستماتیکطور س کمک کرد به حقوق خود به یرانیانبه ا یندفرا ینا یبود و ط

مباحث مربوط به  یدنکش به انحراف سببمطالعات  یشینۀدر پ اشیا به توجهی یب

 یبرا آمدند؛ وجود بهدر تهران  13۷۶تا  13۶۸ یها که در سال شد یزن دوم نسل های یالله حزب

تندروها : »گفت یرانمعاصر در ا های یاستس یفتوص درارجمند  یرام یدمثال، سع

از  یناش ی[ و انسجام گروهیاسالم ی]به جمهور یصفات وفادار ی[ داراها یالله ]حزب

 معرفی گروه یک عنوان به را ها اللهی حزب رایج مدعای ین(. ا۶۶: 200۹« )بودند گری یانقالب

عنوان همکار و  به یدبا یشتریب اشیای پس. شد می بازسازی مداوم طور به بایدگروه  یول کرد،
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 1«گروه یلنه به گروه، فقط تشک» یدها ینکها شد یم یلتشک یگروه ینتا چن کردند میکار  یاردست

به  یستاا یکردیاز رو یزنگاه به پره ینا یبندیپا لیدل به شده یلتبد یدجد یبه شعار چرخش ماد

منبع  خواست میروزمره  یاینظرکردن از اش . حال، ارجمند با صرفبود یروابط اجتماع

 جو کند؟و را کجا جست ها یالله حزب یکنشگر

« طلب[ بود ]اصالح ینبر سر مخالف ی[ چماقها یالله ]اهداف حزب یدئولوژیا: »گفتارجمند 

ها  ربط آن بدون آنکه کرد؛متفاوت اشاره  یدۀاستدالل به دو پد ینا ۀ(. ارجمند در ارائ۶۶: 200۹)

 یدئولوژیا ین. دوم، اسخن گفتبر اسالم سخن  یمبتن دئولوژییاو از ا اینکهکند. اول  ینرا مع

و هم  کنرد یرا خلق م ها یالله زمان هم حزب که هم کردبدل  یاجتماع یروییگرا را به ن اسالم

به برساخت  یاسالم یدئولوژیگذر از ا یندا. فرانگیخت برمیطلبان  اصالح یهها را عل خشم آن

 یرویپ یهکه از فرض اول بودتداخل  ینوع آورد، پدید را ها یالله که حزب یاجتماع ییویرن

 یچگونگ یینتب یبرا ای یهسرما یا یرمنبع ذخا نه ،و قدرت یاجتماع یروین یدئولوژی،. اکرد نمی

 یدئولوژیابودند. درواقع  یندفرا یینها یجبلکه نتا ،عملکرد آن ۀنحو یاگروه  یریگ شکل

 یجادرا ا ها یالله که حزب ستین یاجتماع یروین یکوان عن گرفتن آن به بر فرض یلیگرا دل اسالم

اعالم  یچطور و با کدام ابزار ماد یدئولوژیا ینکه ا بودسؤال مطرح  ینا زیرا بودند؛ کرده

 کرد؟ یتموجود

 ینب ها یالله حزب یلگرفتن بازتشک یدهعموماً به ناد ،بعد از انقالب یرانا پیشین مطالعات

تنها ابزار قدرت و فشار  ها یالله حزب در این مطالعات، .داشتند شیگرا 13۷۶تا  13۶۸ یها سال

را  مفهوم این یاتب تحلیلگرفته شد.  یدهها ناد آن یزندگ یوۀو ش یدرنظر گرفته شدند و سوژگ

اما خط  ،بوده یکو دموکرات ینهاد یندهایفرا در ییراتکه اصالحات حاصل تغ کند یالقا م

 ۀدر دور ی،الله حزب های همانده است. قطعاً واژ ینخورده باق از زمان انقالب دست یالله حزب

 تهران در ها واژه یناما ا شد، استفاده میهمواره  13۷۶تا  13۶0 های ین سالب ،پساانقالب

 ۀدر دور ها یالله عدالت حزب ۀواژ برای نمونه داشتند؛ داللت متفاوت کامالً اشیائی بر پساجنگ

 یعموم یعدر توز یجادشدهاما حاال به پرکردن شکاف ا ،ز صدام بودا ییجو انتقام ایمعن به ،جنگ

به طرز  گونه ینا ها یالله حزب یاسالم-یاسیس های ه. واژکرد ینامتقارن داللت م یخارج یایاش

فقرا به آن  از مهمی بخشبه جنبش درآمد که  یجهان یایهمان اش یعتوزمورد در یدیجد

را  ها یالله حزب های هواژ یماد یها ، مرجعیااش سازی یجهان یگرد یاننداشتند. به ب یدسترس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. No group, Only group formation 
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-ینیع ۀبرساخت یکطلبان اصالح ۀانداز هم به ها یالله که نسل دوم حزب یطور به ؛داد ییرتغ

 نو بودند. یانتزاع

از  زدایی یتبه ماد یشگرا یم،به آن پرداخت ینجاگرا که تا ا فرهنگ یکردرو یکاست ینبنابرا

ها  آن یو منبع کنشگر ییمحل نها یینتع ،و در عوض ها یالله دوم حزب اصالحات و نسل یتماد

برای ) نبودآن متصور  یبرا یملموس یماد ۀکه جنب بودکنشگرانه  ۀپروژ ینوع یااراده  یدر نوع

 یبرال ونئول های یاستس یبرال،ل های یاستس خواهی، یجمهور ینی،د یروشنفکر یدئولوژی،ا نمونه

چگونه  یجهان یایاش یمو تنظ یمند ظاهر، قاعده که برد پی توان نمی جهینت در(. یتعصب اسالم

 و ابقا کرده باشد. یجادرا در تهران پساجنگ ا ییگرا و اسالم یطلب ممکن است اصالح

دو عامل  ۀمثاب به ،دو ینا ینچگونه روابط ب یابدتا در کردتمرکز  ها هو واژ یامطالعه بر اش ینا

 داد نشان مسئله این. کند می کمک دوره آن سیاسی وهوای حال تربه پردازی مفهوم در یا،زا

اصالحات و نسل دوم  یانتزاع-ینیع یارجاع یستمچگونه توانست دو س اشیا سازی جهانی

 محل این از یشرا که تا پ یماد یها کلمات و مرجع ینو روابط ب بدهدرا شکل  ها یالله حزب

 ۀگفتمان شهادت بود که در دور یفتضع یند،فرا ینا یجۀسست کند. نت یندفرا یندر ا بود، رجوع

 شکل گرفت. ینیامام خم

 یقتحق یشناس روش
 ید،بستر تولمطالعۀ  .1: است شامل 2تامپسون یجان ب 1جانبۀ سه یکردبر رو یمطالعه مبتن ینا

. 2 نگاری؛ یختار یها و روش یاسیاقتصاد س یلکنش، از منظر تحل و کلمه یء،اشاعه و فهم ش

مطالعۀ  .3؛ گفتمانی و شناسی نشانه تحلیلی یکردبا رو ،متن عنوان  کنش به و کلمه یا،اش مطالعۀ

 ۀو مصاحب یزندگ ۀچتاریخ شناسانۀ مردم تحلیلی یکردبا رو ،کلمه و کنش یء،ش شناسی یهست

 (.1۹۹1ق )یعم

و  یخارج یایاش ۀاز اشاع یخیو تار یاجتماع یلیتحل ۀارائ یقاز طر کار یندر بخش اول، ا

در این بخش برای پاسخگویی به این سؤال . د، صورت گرفتدارن یکه در پ یمیکلمات و مفاه

و  شدند یم یمدر تهران تنظ 13۷0 ۀدر ده یگرفته تا خوراک یاز کفش و روسر یااش چگونه که

برای بررسی در بخش دوم،  و یفیروش ک ،کرد یسراشاعه را م ینکه ا شدتمرکز  یبر احتماالت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. tripartite approach 
2. John B. Thompson 
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را در سطح جامعه به گردش  ها هواژ یزدو نوع متما اشیا این چطور استفاده کهاین مسئله 

الزمۀ  در بخش سوم، کار رفت. به ها روزنامه یکم یریگ نمونه، روش و منتشر کردند نددرآورد

ی احتمال یایاشها درمورد  شوندگان این مطالعه، دستیابی به کارکردی بود که واژه ثبت مصاحبه

 یوگرافی استفاده شد.و روش ب یعمق ۀمصاحبنابراین از دریافت کردند؛ ب

نمونۀ این . شد انجام یافته ساخت یمن یقعم ۀنفر مصاحب بیستبا  13۹4تا  13۹2 یها در سال

 یهطلب سابق و بق نفر اصالح ده ها، که از میان آن نفر مرد بودند هشتنفر زن و  دوازده مطالعه،

سؤاالتی انجام شد به  پاسخگوییمنظور  مصاحبه به ینا بودند. 13۷0 ۀفعال ده های اللهی حزب

 یاز احتماالت یبرخ .پراکنده شدند یراندر ا 13۷0 ۀدر ده یزمتما های هو واژ یاچگونه اشاز قبیل: 

 .کدام است ،کرد یسررا م یپراکندگ ینکه ا

 یجمهور هان،یجمله ک از  دوم انقالب ۀدر ده یرانا یها روزنامه ینتر عالوه مهم به

 ین. او بررسی شدمطالعه  الثاراتیو  یاطالعات، صبح امروز، جامعه، سالم، همشهر ،یاسالم

مانند  یطلبان بود و برخ اصالح یا ها یالله در کنترل اصولگراها/حزب 13۷0 ۀها در ده روزنامه

سؤال  ینا برای پاسخیدنبال  به یقتحق ی. طراحگرفت یدو قرار م ینا ینماب ییجا ،اطالعات

خاص مرتبط  های واژه یندۀخاص با انتشار فزا یعموم یایاش یبرخ یندۀانتشار فزا یاکه آبود 

که امکان  2یاحتمالغیر یریگ روش نمونه بود؛ یک 1ها هدفمند روزنامه یریگ است. نمونه

 یف،؛ ر1۹۹4 ینگ،)ولز و ک کرد یفراهم مشدند،  می یکه مهم تلق یی راها روزنامه ینشگز

 یاها  از روزنامه یکحاکم بر هر یریسردب یکرداست که رو ذکر یان(. شا200۵ یکو،و ف یسیل

قصد  قیتحقاین بلکه  ،پژوهش حاضر نبودند یطراح یمتعز ۀها نقط آن ییمحتوا ینۀزم یحت

 یننشان دهد. در ا یرالنتشارکث یها را در روزنامه ینمع یها واژه یناز ا یککاربرد هردارد 

 ینکه در ا شد استفادهها  روزنامه یکم یلدر باب تحل یکوو ف یسیو ل ریف مطالعاتاز  یر،مس

در  ،آن براساسو  گیرند می بهره «یساختگ ۀهفت» یکرداز رو ییاستقرا یریگ نمونه یبرا ،موارد

 ی(. برا114: 201۵) شود یانتخاب م یطور اتفاق ها به از روزنامه یکیهفته  یاز روزها یکهر

 ینبد کردم. انتخاب دو هفته ،ها، از هر سال از روزنامه انهیسال گیری ونهنم یساختن واحدها

. با شد گنجاندهآخر در آن  یشنبه، دو چهارشنبه و ال دو دوشنبه، دو سه یطور اتفاق منظور به

 یافتن یها انتخاب شدند و کل آن صفحه برا صفحات روزنامه یعدد اتفاق یجادگر،افزار ا نرم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. purposive 
2. nonprobability 
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تا  یاسیس یها ستون شامل صفحات ینجو شد. او جست یقطرح تحق درمورد نظر  های هواژ

 هایی واژه(. بودند یریگ از واحد نمونه یمحتواها بخش ینا ۀ)هم بود یغاتو تبل یورزش یرتفس

 بود از: عبارت شدند، و انتخاب میجو و جست تصادفیطور  صفحات به ینا همۀکه در 

و  یمطالعات علمگیری از  بهره با ها هواژ ین. ا«یثارا»و « عدالت»، «حقوق»، «تکثر» ،«یآزاد»

 ینی( و آو2002) یانتخاب شدند. کاش ینیآو یو مرتض یمحمدجواد غالمرضا کاش یادب

 ۀدر ده یرانا های یالله و گفتمان حزب یبرالل های هدر نظام واژ ها هواژ ینا یت( به اهم1۹۸3)

 اند. اشاره کرده 13۷0

 یچه درک این مسئله روشن شود کهتا  شدتفاده اس یوگرافیو ب یقیعم ۀاز مصاحب یتدرنها

 روش» کار ینا یوجود داشته است. برا یراندر ا 13۷0 ۀو زبان در طول ده یتماد یزیآم به هم

برگرفته از سنت  یکه تا حد (1۹۹۹)ونگراف  کار رفت به( BNIM ) «بیوگرافیک روایت تفسیر

 یخچۀناظر بر کشف تار»روش  ین(. ا201۵ یلاست )رزن یعمق یکهرمنوت ۀشناسان جامعه

 تجربۀ بودگی خاص و پیچیدگی به دارد قصد و است شخصی معانی و زیسته موقعیت زندگی،

در  یرانا یغرق در دو گفتمان اصل یقاًشوندگان عم (. مصاحبه14۹: 200۵) «یابد دست زیسته

بارۀ جزا درم یمورد ۀمطالع یک هشوند هر مصاحبه ینکها با یلدل ینبودند. به هم 13۷0 ۀده

باورها  یستمو س ، زبان، منطقیازمان اش هم شود، یدوره محسوب م ینا یها گفتمان یستۀز  ۀتجرب

مطالعه از  ینادر خالصه، طور  به. دهد ینشان م ،دو گفتمان را پر کرده بود ینکه ا ییها و ارزش

 ها هو واژ اشیا لی، تحلها هو واژ یااش ۀاشاع یخیو تار یاجتماع یلتحل شاملگانه  سه یکردرو

 یت،ماد ینب ۀتا رابط شداستفاده  ها هو واژ اشیا ینا شناسانۀ یهست یفاتمتن، و توص ۀمثاب به

 نشان دهد. 13۷0 ۀرا در تهران ده یاستگفتمان و س

 یقتحق های یافته

 در تهران پساجنگ یعموم یاینظم اش

ی خصوص گرج به) هشگری پژوصدا با مطالعات قبل هم ،که در ادامه خواهد آمد ییها بخش

ها  که بر آن یائیاش ۀاشاع یقاز طر یز،کلمات قبل از هر چ که دهند ی( نشان م2020 ،صفت

 یمدر تنظ ،ها و غذاها گرفته تا بدن یوارهااز د یانظم اش ینبنابرا ؛، وارد تهران شدندکنند یداللت م

سه بخش ارائه  یط یلتحل یندارند. ا ینقش اساس یاسیس یها و گفتمان یعموم های واژه
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  1؛دوره ینتحوالت رسانه در ا به 13۷0 ۀدر ده یعموم یاینظم اش ی. بررس1: شود یم

 ینطلب ا اصالح ۀو هست یانظم اش از یبرالل  یزندگ یوۀگفتمان و ش آمدن وجود به گی. چگون2

و گرا شده  اسالم های هواژ یبازپرداز در یعموم یایاش نظم و ینشنقش چ بررسی. 3 یند؛فرا

و  یعموم یاینظم اشابتدا در این پژوهش نسل دوم.  های یالله حزب یزندگ یوۀبه ش دادن شکل

 .شود و بررسی می یلآن را تحل یاسیسپس ابعاد س وها در تهران بعد از جنگ  رسانه

 ها بدن

حجاب و  سازی یکسانو  یاستانداردساز یقاز طر ،13۶0 ۀو در ده یناز ا یشکه تا پ ییها بدن

شده بودند،  یاننظام در جامعه نما یکل های یاستمتعارف و همسو با س یبه شکل ،وششپ ۀنحو

درآمدند. هرچند چادر و مانتو  یشبه نما ،یشو متفاوت از پ یرمتعارفغ یبه شکل 13۷0 ۀدر ده

از  یکیشد.  یرگ همه یزن یروسر ماننداز حجاب  یتر راحت پوششو مقنعه هنوز وجود داشت، 

سر  یاز رو توانست یم یراحت بود که به ینا یقبل یها از پوشش یروسر زیمتما های یژگیو

 یکردن مداوم )گاه واقع درست ینباشد و ا حجابی یب کنندۀ یطور کامل تداع به اینکهبدون  یفتد؛ب

 بیشتر یروسر یج،تدر . بهکرد یها را مختل م هنجار ناظر بر پوشش آن ی( تا حدیو گاه ساختگ

 حاال. شد می نمایان عقب و جلو از زنان سر موی از نیمی موارد، ضیبع در و رفت عقب به

 .دید تهران خود در روسری بدون ،لحظه کی یبرا یحت را زنان شد می
ها تا  بدن را از شانه ۀهم 13۶0 ۀ. مانتوها که در دهکردند تغییر یزمانتوها ن ین،گذشته از ا

ها و  . مانتوها هم در مدلیدندکم به زانو رس مو کند زانو آمد یر، حاال تا زپوشاندند یساق پا م

در  یتالیاییترک و ا یو شلوارها ها ینج یدنشدند. زنان شروع به پوش یدمتنوع تول یها رنگ

 .کردند مانتوهایشان یرمختلف ز یها رنگ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 یترؤ قابل ی( فضاpublic) «یعموم فضای»منظور من از  شد، گفته( 2020)صفت  گرید ۀمقال درطور که  همان 1. 

: 1۹۹۵)تامپسون  است «اکثریت دسترس در» یا «یترؤ قابل فضای»همان  یمنظور من از عموم نیز ینجااست. در ا
است، به  یکه خصوص یزیاست. چ یدنشن یا یدند افراد قابل یشترب یاهمه  یبرا است عمومی که چیزی(. 121

 رو از این(. 122: 1۹۹۵از افراد است )تامپسون  یا ان و محدود به حلقهعموم پنه یداست که از د یزیعکس، چ
بودن  یآن است که عموم «یا رسانه مدار»است.  یدانستن آن ضرور یعموم یبرا یتبودن در سطح اکثر یترؤ قابل
 ین شامل فضابودی. عمومدیجیتالی و یکالکترون های رسانهاعم از مطبوعات و  یفن یها ، مثل رسانهکند یم یسررا م

و  یوارهاماه، د رینظاست  یعموم یایبودن شامل اش یعالوه، عموم بزرگراه و پارک. به یرهم هست نظ یزیکیف
دردست هم در خدمت  دست یعموم یایو اش یزیکیف یفضا ی،فن یها که رسانه دهد ینشان م مقاله ینها. ا بدن

 دارد. یعموم یایبه اش یا یژهتوجه و حال ینو درع هستند مجزایی سیاسی یدانخلق م
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 ینکع ،کاله کپ یسی،انگل یها با نوشته یراهنکوتاه، پ ینکرد. آست ییرظاهر مردان هم تغ

از  یاریجوانان متنوع بود. در بس یمردان شد. مدل مو یاری ازپوشش بس ینجوار شلو  یآفتاب

 شد یمردان را م یاسب دم یسه نبودند. مو ۀسر با شمار یمو اصالح ملزم به یگرمدارس، پسران د

 برای نمونه شد؛ یم یدهپسران متمول د یانخاص در م یو مدل موها یدد ها یاباندر خ یگاه

، 13۷0 ۀده یکه در ابتدا یا شونده بود. مصاحبه یگربلندتر از سمت د ییلطرف سر خ یک یمو

 یانونس در م یها . کفش«گفتند یمدل را رپ م ینا که است یبعج» گفت: ،سال داشت 21

 .داشت رواج هم تهران شمال پولدار اقشار جوان مردان

 یواردات اشیای یگرد

نفت  یدنفت شد. تول یمتق یشافزا سبب یت،و کوبر اثر جنگ بین عراق  نفت یدتوقف تول

 یدرس 13۷1در  ،بشکه در روز یلیونم 2/3به  ،13۶۵سال  بشکه در روز در یلیونم 2/2از  یرانا

(. 4۸: 200۶) یددالر رس یلیاردم 1۸به  13۶۹در  یران(. درآمد نفت ا4۸: 200۶و بهداد  ی)نعمان

از سال  خارجی، نهادهای دیگر و جهانی بانک از دالر میلیارد 2۸ استقراض کنار در امر ینا

شد  13۷0دالر در  یلیاردم 24به  ،13۶۷دالر در  یلیاردم 11از  واردات یشافزا سبب 13۶۹

دو مدل  13۶0 ۀ. در دهدربرگرفترا  یرانا یاماکن عموم ید،جد یخارج یای(. اش4۹: 200۶)

اما  خورد، می چشم به تهران های یاباندر خ یرانن و پاترول مونتاژ اپیکا از جمله ینماش یاصل

 رنو، تویوتا، یسان،شد. پژو، ن آغاز یخارج ینمدل ماش ینواردات چند 13۷0 ۀدر ده

که  یتمکن مال یزانتهران کردند. م های یاباندادن در خویراژ به شروع هیوندا، و دوو میتسوبیشی،

 .گنجید یدر تصور هم نم 13۶0 ۀدر ده کرد، یالقا م ینمدل ماش

 یها آدامس ی،بستن ی،خارج یها شکالت و نشدند توزیع یگرد 13۷0 ۀر دهغذا د یها کوپن

که ماهانه وارد  یشمارش اقالم گذشت، یرا پر کردند. هرچه م ها ۀ مغازههم ...برند و

به بازار عرضه  یویمانند ک یمتق گران های یوه. مشد یتر م مشکل شدند، یم یمحل یها فروشگاه

 اظهار داشت: یگرید ۀشوند برابر شد. مصاحبه ینتهران چندمجلل در سطح  یها و رستوران شد

بود که  یمرغ تخم یهنظرم شب به یدم،را د یویک 13۷0 ۀده یلدر اوا که بار اولین هست یادم»

به دسر محبوب  و یرانیانا یها سفره واردن دوره ژله یدر هم«. باشند یچیدهموکت دور آن پ

 بدل شد. یمعمول یها خانواده
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 ۀ. همکرد یدرمورد مشاغل اعمال م یرنگ یتهران کدها یمتنوع شدند. شهردارها هم  رنگ

 ۀشوند کنند. مصاحبه یو آب یدسف یارا زرد و قرمز  یشانها مغازه یها ها ملزم بودند کرکره مغازه

]شهردار وقت تهران[  یکرباسچ» گفت: داشت، یعصرول یاباندر خ یا که مغازه یگرید

 ینا«. مقرر کرده بود کردند، یرا رنگ نم یفلز یکه درها یانکس یبرا ینیسنگ های یمهجر

 بودند. دیدر تعارض شد 13۶0 ۀدر ده یشهر یمات فضاها یها شاد با رنگ یها رنگ

 یفن یها رسانه

فلسفه و  یددوره کتب جد ین. در ادانند یم یرانصنعت ترجمه در ا ییشکوفا ۀرا دور 13۷0 ۀده

 یشهردار امتیازی صاحب به ی،همشهر ۀبازار شدند. روزنام ۀترجمه و روان ی،به فارس یاتادب

سبک  ۀدربار یروزنامه مطالب ینچاپ شد. ا یرنگصورت  بهبود که  یمهم ۀروزنام یناول ،تهران

در ... سبز تا ۀاز خانواد یمرتبط با سبک زندگ یات(. انبوه نشر200۷ یاتداشت )ب یزندگ

 ۀدر صفح ی،ا کره های ینمانند ماش یاقالم یر. تصاوخورد یبه چشم م یمطبوعان های یوسکک

 نسخه میلیون یمبه ن یهمشهر ۀ. ظرف دو سال، انتشار روزانشدند یچاپ م یهمشهر یخانوادگ

 (.200۷ یات)ب رسید

 خود نقدهای سروش عبدالکریم مانند ینیبود که روشنفکران د یا نامه هفته یفرهنگ یهانک

مانند  یاتنشر یگرخود در د ی. سروش به نقدهادندکر یرا در آن چاپ م یاسالم جمهوری به

آزاد،  ۀاراد ی،مانند آزاد  یدیکل های هکه واژ ییها . نقدها و نوشتهدادادامه  یزسالم ن ۀروزنام

 .شد می یدهها د انتخاب آزاد و تکثر در آن

 عبور سانسور تیز یغاز ت 13۶0 ۀرا صادر کرد که در ده هایی یلموزارت فرهنگ مجوز ف

 یانآقا یکش یمدل مو یذ،لذ یلوکس، غذاها های ینماش یشنما یقاز طر ها یلمف ین. اکردند نمی

آن  ۀدر حال تجرب یدجد یرانبودند که ا ییراتیتغ ۀکنند منعکس ،متموالنه های یو سبک زندگ

. هر بود رفسنجانی «سازندگی های سیاست» ترویج بر متمرکز یزیونتلو یساز عالوه برنامه بود. به

 رسید؛ یم یبردار به بهره یتونل یا شد، یکامل م یسد شد، یافتتاح م یدیجد یصنعت ۀپروژ روز

 شوها بودند. تاک ین اصلهمانام ،ساالران متخصصان و فن که یدرحال

نصب  یبرا ها شدند. تعداد نصاب یرانوارد ا یرقانونیطور غ دهه به ینماهواره در ا های یشد

 جمهوری یاستر یان(. تا پا13۸۹ ینیتر شد )حسیاددوره ز نیدر ا ،ها بام پشت یماهواره رو

. داشتند تری کوچک و جدیدتر های دیش ها یرانی، چهل درصد ا13۷۵در سال  یرفسنجان
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با   (ی)مستقر در دب یو عرب یترک یکایی،عمدتاً آمر یخارج یها ماهواره کانال یها شبکه

1واچ یب مانند ییها برنامه
 یداخل یو طراح یآشپز یها و برنامه یا هترکی خانوادگی های یالو سر 

پخش  ی،رفسنجان ۀ. اواخر دوردادند یم یشرا نما 1و گلف و مسابقات فرمول  یو خارج

 (.یکادر آمر یشتر)ب شد آغاز در خارج کشور، یزبان فارس یا ماهواره یها برنامه

 یعموم یفضاها
مرتبط با دفاع مقدس  یشعارها شهدا و یردر انحصار تصاو 13۶0 ۀمانند ده دیگر یوارهاد

بزرگ  یلبوردهایداده بودند. ب یتجار یغاتخود را به تبل یشهدا جا یراز تصاو یارینبودند. بس

 (.200۷ یات،)ب شدند مشاهده می اصلی های یابانخ ۀدر هم یمحصوالت واردات

کرد.  یزارتفاعات شمال تهران را بازسا یها خانه برد، یمنفعت م یکه از تحوالت ماد یفیط

 یندر ساخت ا یابگران و نا ی(. کاالها13۹3 ینی،)حس یافترواج  ینینش آپارتمان یسبک زندگ

 یکظرف  یتجمع ی. در همان حال، رشد دو برابررفت یبه کار م یژهو یبا معمار یها خانه

در  یمیعظ یها . بزرگراهیافت می یو عمود یافق ۀتوسع بایدمعنا بود که تهران  یندهه به ا

 متصل ساخت. یکدیگرو شرق و غرب را به  ،اسر تهران ساخته شد و شمال و جنوبسرت

نظم  گیچگون ،نبودند. در ادامه یصرف ماد ییراتتنها تغ یا،اش یدو نظم جد ییراتتغ ینا

 یاسیتبعات س همۀگرا با  ل پسااسالملیبرا گفتمان یریگ شکلدر  یماد یایاش یدو جد سابقه یب

 شود. یران، بررسی میآن در ا

 طلب اصالح هستۀ یلتشک
حقوق و علوم  ۀدانشکد یدکترا یدانشجو 13۷0مطالعه، در سال  ینشوندگان ا از مصاحبه یکی

 یو برا کرد یم یزندگ یهمسرش در آپارتمان کوچک بادانشگاه تهران بود. او  یاسیس

 طبع دلیل به .بود یمشکالت مال یاد و درگیرتحت فشار ز اش، یدادن به اوضاع اقتصاد سروسامان

 ،عنوان روشنفکر گرفت به یمتصم رو تشویق کردند. از این دوستانش او را ،که داشت یسندگینو

کار نداشت  ینشروع ا یبرا یروشن ۀاما برنام ،باشد یخود فراهم کند و به آن متک یبرا یدرآمد

درنظر  سروش: »درمورد سروش گفتشد. او  آشناسروش  میعبدالکر بادر آن روزها  ینکهتا ا

 یوۀش ،روشنفکر به او جذب کرد یکعنوان  که مرا به ویژگی ینبود. اول نقص یمن ب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Baywatch 
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 ش با. افکارکرد طرفانه صحبت می یب و خشک یلیخ ی،عتیبرعکس شراو کردنش بود.  صحبت

حق و باطل دنبال کند. به  ینداشت راه خودش را ب یمتصم سروشبود. در تضاد  یعتیشر افکار

 یبه آن دارد. درصدد برانداز یمتفاوت های یدگاهد گفت یاما م کرد، یاهانت نممتن مقدس ]قرآن[ 

سروش . بود منتقد یک تعریف ینآن را اصالح کرد. ا شود یم گفت یاما م ،نظام هم نبود

ی خاکستر ۀ، در منطقنداشتند قبول سفید و سیاه از یرغرا  چیز یچکه ه ها یکالبرخالف راد

 .«شدم شاگردش ها، یلیخ مانند و ویجذب سرعت  به. من دکر یم یرس میانی( )منطقۀ

 ۀو به حلق گردآمدندبود که دور سروش  یگروه اعضای از شوندگان، مصاحبه از دیگر یکی

منتشر کردند و سرسختانه شروع به مباحثه  یانک ۀبا نام ماهنامای  هها مجل معروف شدند. آن یانک

جذب هزار خواننده  صداز  یشب یانک ۀماهنام 13۷4سروش کردند. در سال  های یدگاهد ۀدربار

 زیادی حامیان حتی که داشت تأثیری چنان یانک ۀماهنام کند: اظهار می یات(. ب200۷ یات،)ب کرد

راه  یطالب جوان مباحثات یناز ا یاری(. بس۹: 200۷) کرد پیدا الهیات دانشجویان در بین

که  یاتیاله یا خواه یهورجم الهیاتی» پرداختند؛ یم ،طرح کرده بودم یانو به آنچه ک انداختند یم

افزوده  یدها)تأک« و حقوق بود یانتقاد یتعقالن ینی،تکثر د یک،دموکرات یها دوستدار آرمان

 (.۹1: 200۷ یات،)ب  شده(

سروش و  یتر مرکزب شاهدی را ین موضوعغلب اا پساجنگ، یرانا ۀشناسان مطالعات جامعه

به  یینتب ینکه ا چرا است؛ دار مسئله ادعایی ین. اگیرند یت درنظر ماصالحا ۀدر پروژ یانک ۀحلق

توجه یان، ک ۀحلق یمفراتر از خوانندگان مستق ،و حق یمانند تکثر، آزاد هایی هواژرواج  گیچگون

 بودند. یمسه «یکزبان دموکرات» یریگ در شکل یزانم ینبه هم یزن یعموم یایاش درواقعندارد. 

 که کرد یداپ یتجل یا گونه روزمره به یاینظم اش 13۶0 ۀدر طول ده ،طور که مطرح شد همان

 سایر و را گرفت یگرد یزندگ یها سبک یشو نما یوآلترنات یمصرف یالگوها یگر جلوه یجلو

 به معینی یشحق و باطل، گرا ۀکه در دوگان یدیوییو یحجاب زنان، الکل و نوارها مانند اشیا

 یایاش یمعظ یل(. س2020 ،)صفت راندند یخصوص یمبه حر ،یترؤ قابل ۀاز حوز شتند،حق ندا

 و اخالقی سنجی یتبدون هو یااز اش یلیمعنا بود که خ ینبه ا، 13۷0 ۀبه تهران در ده یخارج

 یشینشد در طبقات پ ینم یراحت مانند مبلمان را به یالکچر ۀاند. واردات تاز شده ظاهر سیاسی

 با یراحت را به اشیا ینگنجاند. ا یوآلترنات های یسبک زندگ از یشگیریمنظور پ به شده یمتنظ یایاش

نه باطل و نه در ، که نه حق بودند یاییاش بنابراین ؛کرد یبند شد دسته نمی یزعنوان حق و باطل ن

 یتکثر برا ۀو واژ یانیم ۀمنطق و قرار گرفتند یانهمدر مسیر ، گنجیدند یسابق م های یبند دسته
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ها  بودند که حاال بر آن یاییکه مرهون اش یگاهیجا  ؛یافتند یگاهیالب جااز زمان انق ربا یناول

 .کردند یداللت م

کفش به پاساژ  یدخر یمراجعه برا ینمطالعه که در زمان اول ینشوندگان ا از مصاحبه یکی

 یا خواهی یرا م ینخب، ا»زد و به طعنه گفت  یدار دور مغازه» گفت: ،سال داشت هفده یتی،کو

از «. پشت سرش اشاره کرد یها ادامه داد و به کفش طور ین، و هم«را... ینا یارا  ینا ایرا  ینا

افزوده شده(:  یدهاخاص بود؟ جواب داد )تأک ه،تجرب ینا یزشونده سؤال کردم چه چ مصاحبه

 ییتنها در آن زمان به یکجفت کفش نا یک . یا اینکه«کرد یکه عرضه م یزیتنوع و تکثر چ»

تکثر  ۀواژ یستۀشا یو خارج یکاییکفش آمر ینباشد، چند یکاییشکوه آمر نگرایب توانست یم

 (.1 یربود )تصو

 های یدها یرحق و باطل را با تفس بین میانۀ یرمس ییتنها سروش و روشنفکران اصالحات نه به

مقاالت و کتب خود پراکندند. برعکس،  یقمفهوم تکثر را از طر ییتنها کردند و نه به یجادا یفلسف

ها  مجالت و مقاالت آن یمن مستقامخاطب یورا گفتند، یاز آن سخن م یفلسف یرتفاس یقآنچه از طر

 .بود یردر حال تکث یزن 13۶0 ۀشمار بعد از ده یب یمصرف یدجد یایاش یعتوز یقاز طر

 

 
ها شامل صفحات  هروزنام ینتر تکثر در پرمخاطب ۀتعداد دفعات استفاده از کلم ییرتغ .۱ یرتصو

 (۱۹۹۷-۱۹۸۱) یغاتو تبل یرتجا

انتخاب مورد را در یمفهوم آزاد شاید یانک ۀسروش و روشنفکران حلق ینبرا عالوه

 یقآن زمان از طر از یشپ یآزاد ۀ، اما کلمبودند کرده یزهتئور یفرد یعمل به باورها یچگونگ

 ...غذا و ین،ش، ماشانواع مختلف کف یان. امروز افراد آزاد بودند از میافتبازار رواج  یابی تنوع

 ۀشوند بود. مصاحبه یلدخ یاریبس یبرا ی،آزاد یافتدر ۀدر نحو یااش ینا یتانتخاب کنند. ماد
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ساخت و  بزرگراه تازه یکدر  یدر حال رانندگ بار یک آید یم یادم: »گفت یگریطلب د اصالح

گوش  یبغر یقیموس یکبه  راند، یافتاده آن را م یبا روسر یکه زن ینیدر موازات ماش

بودم...  یرهبه او خ یقهدق پانزدهشانل و واقعاً لخت داشت. من حدود  یروسر یک. کردیم یم

به این در اروپا  یافتاده بود. با خودم فکر کردم احتماالً زندگ یمدت رانندگ همۀ اش یروسر

 شده(.  افزوده یدها)تأک «است همین صورت است و آزادی

بلکه  کاربرد دیگری نداشته باشد،منفعل نبود که  یششانل پوش یاست که روسر شایان ذکر

 گشت برای بالتکلیفی نوعیوجود داشت و  یکنشگر یبودن نوع لخت مانندآن  یتدر ماد

 یمختلف تهران همکار یها در محله یعضو سابق گشت ارشاد که مدت یک. کرد می ایجاد ارشاد

 خواستیم، ینظام نبود. اگر م هیشورش عل ایمعن افتاده لزوماً به روسری یک»: گفت کرده،

که بتوانند  داد یبه گشت ارشاد م یادیز یارامر اخت ینا«. تصادفاً افتاده یمتظاهر کن توانستیم یم

اغماض باشد. با گذشت زمان، الزام به  قابل حجابی یکنند که ب یهتوج یا گونه را به یتموقع

 برخی برای و بود شده لحاظ آن در روسری مادیت که یندیفرا؛ تر رانده شد حجاب به عقب

که برای ترویج و سخن  ندبود یکم یایاش مانند یبود. کلمات آزاد و آزاد یآزاد معنای متضمن

 یال البه 13۶۸تا  13۶0 یها سال یندر بشدند. این کلمات که   گفتن دربارۀ این اشیا استفاده می

 (.2 یر)تصوردند تری پیدا ک معنای گسترده 13۷0 ۀاز ده، هزاران واژه گم بود

 
نامه شامل روز ترین پرمخاطب در یآزاد و آزاد کلمۀ از استفاده دفعات تعداد ییرتغ .۲ یرتصو

 (۱۹۹۷-۱۹۸۱) یغاتو تبل یصفحات تجار

 یاز حق شد، می یدهحق و باطل د ۀدر دوگان 13۶0 ۀدر ده ین،از ا یشحق اگرچه تا پ ۀکلم

در  که حق ۀکلم گفت توان یم ینبنابرا ؛نبود یخبر ،کند یداپ یتحقان یکه به اعتبار امر عموم

 یافت؛رواج  گستردهصورت   به 13۷0 ۀبعد از دهشد،  حذف عمومی افواه از یباًتقر 13۶0 ۀده
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ها صحبت کرد.  آن ۀداشتند که بشود دربار یکم یها و حق مرجع بشر حقوق کلمات که یطور به

از  یقشر خاص یکمعنا بود که  ینبه ا ،13۷0 ۀنامتقارن در ده یخارج یایهرحال، انتشار اش به

 یماد یایخود اقدام و با استفاده از اش یبرا یدجد یگاهیجا یجادقادر بود به ا یرانیشهروند ا

 .وجود بیاورد به یدیجد یعموم یفضا ،کیدرجه 

 چطورق ح ۀواژدربارۀ اینکه  ،طلب( زن اصالح یک) گانشوند مصاحبهمریم، یکی دیگر از 

گشت  ینکهخاطر ا به یدمبار خواب د یک: »اظهار داشت یافت،او معنا  یبرا یماد یایاش مورددر

 یاتدست به عمل یالله حزب یک یجلو ،زردرنگ مزاحمم شده بود یمانتو یدنپوش یارشاد برا

. او رنگ را به شهر آورد زیرا آمد؛ یخوشم م یکرباسچ یناز غالمحس یول زدم، انتحاری

سبز و  یساخت که مانتوها یرنگارنگ یها کاشت و پاساژها در پارکها  یی با انواع رنگها گل

 شناخت می یتشادتربودن را به رسم یحق ما برا ینکهافروختند؛ مانند  یقرمز م یزرد و حت

 .«(شده افزوده یدها)تأک

 یدنپوش یایبه رؤ ی،اسالم ۀجامع یا یاجتماع یایاتوپ یک یانقالب یایرؤ یادی،ز ۀعد یبرا

 لیلوکس شمال تهران تبد یها در آپارتمان یو زندگ یتسوبیشیبا م یاز کفش، رانندگ یصبرند خا

 هم دلیل به یتا حدود یافتند،رواج  «یتعقالن»و  «ییفردگرا» یروشنفکر یماگر مفاه ینبنابرا ؛شد

 یسربار بعد از انقالب م ینکه اول ی بوداندوز ثروت ی1گرا واقع سیاست با ها واژه این یهمخوان

حق که  ۀ، آزاد باشد. واژمتکثر بازار در انتخاب در که داشت را حق ینا یده بود. اکنون هرکسش

 (.3 یر)تصو یافتشدت رواج  به دهه ینبعد از ا شد، یکمتر استفاده م 13۶0 ۀدر طول ده

 
ها شامل صفحات  هروزنام ینتر حق در پرمخاطب ۀتعداد دفعات استفاده از کلم ییرتغ .۳ یرتصو

 (۱۹۹۷-۱۹۸۱) یغاتو تبل یتجار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. realpolitik 



 

 

 

 

 

 1401، تابستان 2، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   294 

  

 

 ظهور ، وقح و تکثر ی،طلبان از آزاد استقبال اصالحبین  ۀاز کشف رابط یاتب اگرچه آصف

یند از دو فرا ین، ااست کرده یخودداری خارج های ینپاساژها و ماش ی،تجار یلبوردهایب

و  یفلسف های یدگاهد یجصرفاً منحصر به ترو ،اصالحات یگر،د یانمجزا نبودند. به ب یکدیگر

نبود. برعکس،  یاز تحوالت ماد یا مجموعهتنها  یزن یبرالیزاسیونلو  «یکدموکرات» های هواژ

دو  یجهدر نت .کردند یدااشاعه پ یکدیگر یقاز طر ،شده «یبرالیزهل» اشیای و «یکدموکرات» های هواژ

 یاینظم اش ژهوی بهدر تهران و  یا . تحول مدار رسانهشدند یصتشخ یرقابلغ یکدیگراز  ایندفر

بودن یدنوع جد ینشد. ا یاز هست یدجد یانتزاع-ینیع یوۀش یک یدآمدنسبب پد ی،جهان

 .نامید« اصالحات»آن را  توان میاست که  موضوعی

 ینا یکه ط یکسان . درواقعنبود یاستس ۀمحدودمنحصر به تنها  یالبته اصالحات، موضوع

هم  «پولتیک یلر»به ورود به  یلما ،ب شدندطل به نخبگان اصالح یلتبد یانتزاع-ینیع ییراتتغ

و  یاقتصاد مل ی،مل ۀخود را به قلب رسان یزندگ ۀویبودند ش یلما ؛ به این معنا کهبودند

: داد یحتوض گونه ینخواسته را ا ینمنشأ ا شوندگان، مصاحبه از یکی. یاورندب یمل گذاری یاستس

 ۀماهنام یقاز طر ها یدهص در نشر اخصو و به یانک یها ما هم در مباحث نشستهمۀ حاال »

نظرات  ۀ. ما درباردانستیم یاول خود را شاگردان سروش م ۀاما در درج بودیم، یافته ینقش یان،ک

 یزیما بود. چ یها نشست یمحور ۀو سروش همواره چهر کردیم یبحث و نقد م ی،همفکر ،او

تر  بزرگ هایی یطلب جاه یان،حجار یدسع مانند یانبود که چند نفر در ک ینا یدمکه آن زمان نفهم

ن وزارت ااز مؤسس یکی ،من است همسن یباًکه تقر یانسروش داشتند. حجار یاز شاگرد

 یاز وزارت کنار گذاشته شد و برا ،دهه یکاما بعد از حدود  بود، انقالب از بعد یراناطالعات ا

 خواست یم یانبود. حجارمن  ۀدور به دانشگاه تهران آمد. او هم یاسیعلوم س یدکترا یافتدر

 و نبود یاستسروش مناسب س که ؛ درحالیسروش بسازد های یدهاز ا یاسیس ینماش یک

 نیا انیب رو از ایننبود.   یاسیآدم س درمجموع. همخوانی نداشت ا این حوزهاو ب یتشخص

 ، محمدیانطور خاص حجار و به یانک ۀزود حلق یلیسخنگو بود. خ یازمند یکن دیجد یها دهیا

 .«آورد می رسمی سیاست مرکز به را اصالحات که یدندد یرا همان شخص یخاتم

سمت وزارت فرهنگ   به ی،رفسنجان یهاشم جمهوری یاستاول ر ۀدر دور یمحمد خاتم 

و شعرا  یسندگانبه کارگردانان، هنرمندان، نو ،وزارت ینا یتصد ۀدر دور یمنصوب شد. خاتم

، گونه یننداشتند و ا یانقالب یها به آرمان یربط یچکه هکار کنند  یموضوعات یاجازه داد رو

 یزمان از سو هم یخالق خود بپردازند. خاتم یقکرد تا به عال یجادها ا آن یبرا یامن یفضا
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انتقال فشار  یجا اما او به بود، فشار تحت تولیدی «یفرهنگ» یایتسلط بر اش یبرا ها یالله حزب

 یا سرگشاده ۀنام خاتمیداد استعفا دهد.  یحترج ،نگاران هبر کارگردانان، هنرمندان و روزنام

نامه و حوادث مرتبط با آن  ینا ی،قبل ۀشوند ۀداد. مصاحب یحخود را توض یاستعفا یلنوشت و دل

خود  یدگاهباور کنم. او د ،او نوشته بودرا که آنچه  توانستم یواقعاً نم: »مطرح کرد گونه ینرا ا

 ینمگر آنکه قادر باشد به ا کند، کار تواند نمی بود گفته و بود نوشته را انقالب و یرانا ۀدربار

باال برود و به  یمنصب رسم یکجالب بود که او توانسته بود تا سطح  ینوفادار بماند. ا یدگاهد

ای که بسیار به  مسئلهسروش همنوا بود. درواقع  یۀکه با نظر یدگاهید ؛وفادار بماند یدها ینا

انتخاب آزاد و  ی،آزاد ، بهاز سروش یرویبه پ بود که یخاتم یدیکل های هواژ آمد، چشم می

نگاران و روشنفکران او را دوست داشتند و بعد از  . هنرمندان و روزنامهندکردپیدا  ییرتکثر تغ

 یمتصم خاتمی یچند ماه بعد از استعفا ینبنابرا نگریستند؛ یاحترام م یدۀبه او به د ،نامه ینا

افراد زیادی از جمله آنجا بودم و نیز کنند. من  یراز او تقد ی،مراسم یارگرفتند با برگز

 یگران،شعرا، باز ی،ادب یها کارگردانان، چهره یان،هنرمندان، آهنگسازان، روشنفکران، دانشگاه

 یبیترک ،کرد یرادرا ا اش یسخنران یخاتم یحضور داشتند. وقت... در این مراسم نگاران و روزنامه

از ما که آنجا  یلیخ کنم یسروش عرضه کرد. فکر م های هاز کلمات و واژ یاسیشاعرانه و س

 ی. چند ماه بعد خاتمکردم یفکر م طور ین. من که ااست رهبر متولد شده یک یمباور داشت یم،بود

 یرویبه ن یفرهنگ یها و چهره فیلمسازانهنرمندان و  ینشد، هم جمهوری یاستر یدایکاند

کرد و  یخاتم یبه ستاد انتخابات یانیهم کمک شا یانک ۀدند. حلقش یلستاد او تبد یاصل

 .«شد اصالحات مهم و اصلی یان استراتژیستحجار

 یرنگ متفاوت )برخالف عبا و قبا یی بارا با عبا و قبا ینکمدل ع یدترینجد خاتمی

 یها شکف یتالیا،(، شلوار دوخت اپوشیدند یم یرفسنجان یمانند هاشم یونیکه روحان یرنگ رهیت

 بود این معنای به مسئله این( هماهنگ کرده بود. یسنت یونکوتاه )برعکس روحان یشکالرک و ر

 به شت،گذا می یشدر حال رشد را به نما یماد یتکثر برآمده از بازارها کهقدر  همان یخاتم که

 ۀوی. شکرد یرا عرضه م یداریدر حال پد یکدموکرات یمو مفاه ها هتکثر واژ نیز اندازه همان

 یزیچ ،آن شود یبود سخنگو یدوارام یکه خاتم یا یانتزاع-عینی ید، جهان جدیهست یدجد

 یرتسخ یاصالحات در سودا ی،گرفتن خاتم در آن غرق شده بود. با اوج یشینیطور پ بود که به

 .برآمد قدرت مرکز
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 یقرط از گسترده سیاسی ابعاد با یدجد یگرا گفتمان اسالم یبازساز گونگیچ ،در ادامه

 .شود می بررسی ی،ماد یایاز جمله نظم اش یا مدار رسانه در یباتترت ینهم

 ها اللهی حزب دوم نسل هستۀ یریگ شکل
 ینۀفراتر از هموارکردن زم یامدهاییپ ،آغاز شد 13۷0 ۀکه در طول ده یانتزاع-ینیتحوالت ع

 ییها بخش یۀتجز و سازی یگانهشامل ب یامدهاپ ینطلب داشت. ا اصالح یزندگ ۀویش یریگ شکل

 یتیمبودند که با مرگ امام  هایی یالله ها حزب آن ین. اولبودنددر تهران  یشینمهم پ یها از گروه

 یگربودند که بتوانند خود را به دست او بسپارند. گروه د یدجد یدامر یجوو شده و در جست

خود  یگاهکه جا ییها رزمندهاز  یاریجمله بس بودند که در جنگ عراق حضور داشتند از یکسان

شهدا که  یها ها داده بودند. خانواده انقالب را به تکنوکرات یک ۀشمار یروهایعنوان ن به

 یاحساس طردشدگ ینوع به شود، یخرد م یاشراف یفشار زندگ یرشان ز« فداکاری» دیدند یم

برابر در را نفوذشان  دیدند یند که مبود سنتی های یمتشکل از بازار یگر،. گروه دکردند یم

شهرها  مناطق محروم کالن یها تودهنهایت و در دادند از دست می یشهردار یدجد یپاساژها

 شدند. متحمل می اقتصادی یبرالیزاسیوناز ل را آسیب یشترینبودند که ب

 یلرا تشک ها یالله گرد هم آمدند تا نسل دوم حزب یها و افراد ها، گروه طیف یناز درون ا

 .داشت ویژه نقش نسل این تشکیل در مستندساز، ینی،آو یمرتض توان گفت میاما  ،دهند

 ینی)حس کرد یم یفتوص« سرباز امام»بود که خود را  یزیونیکارگردان تلو یک ینیآو

اول انقالب  ۀدر ده یمل یزیونکرد. تلو یهو عراق ته یراناز جنگ ا یلماو صدها ساعت ف (.13۹3

سه  13۷0 ۀده یلو اوا 13۶0 ۀدر اواخر ده. کرد یپخش م یصورت هفتگ را به یرتصاو ینا

 یبرالیزاسیونل .3؛ مرگ امام. 2 ؛جنگ عراق یانپا. 1: شد ینیآو یشگفت موجبموضوع 

 که ساخت ییرتغ تلخ از تهران درحال یخود ادامه داد و نقد یدیتول یبه کارها ینی. آویرفسنجان

و  13۷1 ، ب13۷2ت بود )و شهاد یفداکار یثار،ا یها ن به آرمانتوهی شبیه او نظر از

در  ی، حتمهم مقالۀ نگارش چندین و شمار بی با وجود ساخت مستندهای ینی(. آو13۷1الف

از  یالله حزب ۀشوند مصاحبه یکنبود.  یا شده شناختهچندان  ۀهنوز چهر ها یالله حزب انیم

 یجبس یسز رئا ییها خود دستورالعمل یاسیس یها برنامه یمن و دوستانم برا» اظهار کرد:مشهد 

 .«یمبود یدهرا در آن زمان نشن ینیاسم آو وقت یچه کردیم، ولی یم یافتمنطقه در
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 یرانبه جنوب غرب ا 13۷2در سال  ،از گذشته یبخش یایاح یتالش برا راستایدر  ینیآو

شات  النگ یک در آن منطقهکند.  یهته یدک مستند جدی یبرا ییها و مرز عراق رفت تا صحنه

 یقدم به عقب برگشت و پا یکلنز  یمرا مستقر کرد. در حال تنظ ینشو دورب یافت یدئالا

ترتیب  این بهنشده بود.  یگذاشت که از زمان جنگ پاکساز ینیزم ینم یک یراستش را رو

 (.13۸۹ ینی)حس آوینی بر اثر انفجار آن مین کشته شد

 توسط منطقه ریگذا مین زمان این موضوع از که کرد دریافت «یدشه»او بالفاصله لقب 

مراسم  یمل یزیونتلو ید،به تهران رس ینیبدن آو ینبود. وقت یدیتفاق جدا صدام، نیروهای

شهدا را  ییعمراسم تش یزیونتلونداشت؛ زیرا  تازگی مسئله هم این. کرد پخش را او ییعتش

هلل ا آیت ها، ینبود که با حرکت دورب ینداشت ا یکه تازگ اتفاقی. کرد یطور معمول پخش م به

 یاندر پا ایشان. یستاو گر یحاضر شد و برا ینیآو ۀدر مقابل جناز یعتجم یاندر م یا خامنه

 قلم. اهل یشهدا یدبه س یمکه در آن نوشته بود: تقد داد قرآن یک آوینی خانواده به مراسم

 اهلل یتمنتسب به آ یدر کنار نهادها بود، شده یگانهب یرفسنجان های یاستکه با س یگاهیپا

 سؤال یناو گذاشتند و ا یو آثار ادب ینیباشند، تمرکز خود را بر آو یا منتظر نشانه ییگو یا امنهخ

 مرکز ی،ادب یمند به کارها عالقه یمحقر، بازار ۀهر چاپخان«. که بود؟ ینیآو» کردند: طرح را

منتسب  یاه و رسانه یتمسجد، نهاد روحان ی،الله د حزبتولی تیم بسیج، مرکز تولید، تیم فرهنگی،

 .کردند آوینی آثار نشر به شروع ملی رادیوی های فرکانس و ملی یزیونتلو یها به آن، کانال

 با هرکسی زود، یلی. خشدندعرضه  دی یس یانوار کاست  یاو چاپ و رو های یلمف یها متن

ز ا یا شونده منتشر شد. مصاحبه یشها مصاحبه و گفته ،داشت ینیاز آو یا خاطره ینتر کوچککه 

و از او  شناختند یرا م ینیآو یدم،د یکه م هایی یالله حزب ۀهم یرستان،دب یاندر پا» گفت:سمنان 

 «.کردند می یدتقل

عامل  طور کامل به تواند ینم ینیبه آثار آو یفن ۀکه صرف پرداختن رسان شایان ذکر است

 ای رسانه های شبکه ینباشد. ا یعموم ۀدر عرص یدیکل ۀچهر یکبه  ینیتحول آو

مصباح  اهلل یتآ حتی و بهشتی شهید مطهری، اهلل آیت آثار نشر صرف زیادی های هزینه کمک

به  ها یالله حزب ینا یتحاصل فعال هرچند .نگرفته بودند ی همچندان یجۀکرده بودند و نت یزدی

 نکرد، یدااشاعه پ ها آن به یکنزد یها هرگز فراتر از حلقه یداتتول ینا ،شکل انبوه منتشر شد

بود  یلدل ینبه ا یامر تا حد ینقرار گرفت. ا یها در سطح مل اللهی حزب یددر افق د ینیآو یول
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ها سخن  آن ۀدربار وی که شد موجود منتشر  یعموم اشیای طریق از ینیآو های هکه واژ

 از چه قرار بود؟ یندفرا یناما ا گفت، یم

فقط به  که گفتخودش  ۀاردرب ،پژوهش ینا یالله شوندگان حزب از مصاحبه یکی ی،مهد

بلکه  نبود، مهدی خیال زاییدۀ چندان خدا ینخدا را دوست داشت و ا ینبود. مهد یخدا متک

جنگ  یۀاول یها در سالی وی . عموشد یم یتداع یشعمو یرتصو مانند یائیاش یقاز طر یشترب

 خواند، یتند منمازش را  یمهد یبود. وقت یا اسطوره یا چهره یمهد ۀدر خانو  عراق کشته شده

 یمهد یچند سال بعد وقت«. ؟دنماز تند رو قبول دار ینعمو حسامت ا» پرسید: یمادرش م

تو  یعمو» :اش گفت عمه پوشید، یاش م را کرد که پسرخاله یسیداهمان کفش آد یتقاضا

است که او از تو انتظار  یثاریهمان ا ینا و خودش را فدا کردهو اسالم و انقالب خاطر خدا  به

زمینی یبس یغذا یکاز  یلیالتحص در شب فارغ یکه مهد یافزوده شده( و وقت یدها)تأک« اردد

را  اش یعمو حسامت زندگ»کرد، مادربزرگش گفت  یتگوشت شکا باخورشت  یجا دار به

افزوده شده(.  یدها)تأک «یکن یتتو از غذا شکا ینکهنه ا است، داده ینیخاطر عدالت و امام خم به

 ینی،اسالم، انقالب، امام خم زمینی، یبشده بودند. خدا، خوراک س یدهتن درهم و کلمات یااش

-عینی بستۀ یکاز  یبخش یعدالت و عمو حسام همگ یرانی،کفش ا ی،اسالم یجمهور یثار،ا

 .بود یگریحمله به د یمعنا به یکی،که در آن حمله به  بودند یانتزاع

 یبود. مهد یرستانیدب یمهد ،شد ینتخاباتوارد رقابت ا ،طلب اصالح یکه محمد خاتم یزمان

م گوی یم یاو هستند. وقت یها حام مسلمانیرغ زیرا ؛متنفرم یچرا از خاتم» :داد یحتوض طور ینا

 که زکات یمردم یا دهند ی( گوش میقی)موس دی یاست که س یمنظورم مردم ،مسلمانیرغ
طرفداران زن  یدممتنفر شدم که د یاز خاتم یاعتقاد ندارند. وقت یاسالم یو به جمهور دهند ینم

را در  یشانها و بدن زنند یرا باال م ینشانو آست پوشند ی[ میتنگ ]گران خارج های یناو ج

از  یاریبس زیرا ؛متنفر بودم ی. از خاتمگذارند یم یش[ خود به نماقیمت ]گران های ینماش

 زیرا ؛متنفر بودم ی. از خاتماند [ انجام دادهینیب یرو یمتق ]گران یباییز یعمل جراح یانشحام

در  یشهبودند که هم یروشنفکران آن دستهاز  ،که او را دوست داشتند یمردم مذهب یحت

 ام یوانهکلمه د ین. ازنند یحرف م یآزاد ۀ[ درباریفیتباک ۀقهو یدن]در حال نوش ها شاپ یکاف

 .«است یند بیتخر یحق و اسب تروآ برا ی،روشن شده بود که آزاد یمبرا کرد؛ زیرا یم

 ،ید یس نظیر ینمع یمسلمان چند مدلول مادیرغ ۀاست که واژ ینا توجه جالب نکتۀ

... و یواردات ۀقهو ،یخارج متیق گران یها نی، ماشیتنگ خارج یها نیکرده، ج عمل یها ینیب
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و مسلمان غیر ینمشکل بتوان ب یم،نگاه کن یمهد یالله حزب های هواژ یماد یها دارد. اگر به مدلول

عنوان  و سروش به یعهش یروحان یکعنوان  به یخاتم یگر،د یانقائل شد. به ب یکقشر مرفه تفک

 نامتقارن هستند. یایاش یکسریمترادف  یمهد یبرا ،اصالحات تۀروشنفکر برجس

صورت  که امروزه به ینیاز مقاالت پرمخاطب آو یاری. بسیستن یامر محدود به مهد ینا

 13۷1 ، ب13۷2 ینی،دارند )آو ییسر همسو یراننابرابر منابع در ا یعزبا تو شوند یکتاب منتشر م

 های ینگار، به جنگ نابرابر روزنامه یری،نص یفکرانش از جمله مهد و هم ینی(. آو 13۷1و الف

 تولید رفسنجانی دورۀ در که شد متمرکز هایی یلمبر ف ینیملموس در تهران رفتند. آو یماد

و  یعمل یها دماغ ها، شاپ ی، کافقیمت گران های ینلوکس، ماش یها هکه خان هایی یلمف شدند؛ می

 گفت:شونده از جنوب تهران  مصاحبه یک(. 13۷0-13۷۶) دادند میرا نشان  یخارج یها لباس

 توانستیم یکه نم یزدیمصباح  اهلل یتآ یو حت یبهشت یدشه ی،مطهر اهلل یتآ یها برخالف کتاب»

 ۀشوند مصاحبه«. بودیم دیده که زد می حرف هایی فیلم دربارۀ ینیآو یم،با آن ارتباط برقرار کن

 فیلمساز] یضاییبهرام ب مانند یاز کسان یدکه با دانستم یم» اظهار داشت:از جنوب تهران  یگرید

سبک  یلشبه ما فهماند که دل ینیو آو دانستم یرا نم آن علت یول یاید،ب بدمطلب[  اصالح

 .«کردند یها م آن یجترو کهبود  یغرب یزندگ

ینی بودند که آو هایی واژه شد، ی مطرح میمهد ۀخانواد که در فهیعدالت و وظ ثار،یاکلمات 

 یلتبد یعموم یایعدم تقارن در اش ۀکلمات به نشان ین. ابرد می کار به یغرب یزندگ نقد در

در  یخارج یها لباس یرانی،ا کیفیت یب های یندر مقابل ماش دار یهتهو یخارج های ینماششدند: 

در  یگوشت یغذاها ین وکف زم یسنت ۀدر مقابل سفر یناهارخور یزم یرانی،ا یها مقابل لباس

 نیدنبال رفع ا به یل اینکهدل ، بهینیآو عنوان واژۀ عدالت بهر. دا ینیزم یبس یمقابل غذاها

 تا نیز اریث(. ا13۷2) یافترواج  اقشار ینا یاندر م یتا حد ،بود یعموم یایاش انیم یناهماهنگ

مکلف  ها یالله حزب ،آن یجۀبرگشت و در نت یبه افواه عموم یا،اش ینامتقارن علت به ای اندازه

 یایو اش ها یخارج خاطر  اگرچه انقالب به کنند؛ یثاربودن ا ماندن و سرباز امام یبودند با انقالب

 (.13۷1و الف 13۷1 ، ب13۷2 ینی،نامتقارن دچار خلل شده بود )آو

 ،ان جنگ با صدام بودیدشدن در م کشته ایمعن به یثارا مانند هایی هواژ 13۶0 ۀدر ده با اینکه

 ۀاگر در ده یا شد ینامتقارن هم اطالق م یمصرف یایاش با یستیبه همز 13۷0 ۀدر دهاکنون 

 یایاش یعشکاف در توز هشحاال به کا شد، یم یانتقام از صدام معن رۀعدالت دربا ۀواژ 13۶0

و صدام داللت داشت،  ینیحق و باطل به امام خم 13۶0 ۀاگر در ده. اشاره داشت نیزنامتقارن 
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. شد یاطالق م پوشند، یتنگ م یتالیاییا ینکه ج یو زنان یرانهکه حجاب سختگ یبه زنان اکنون

ها سخن  آن ۀدربار توانستند یبودند که م یافته یدیجد یایاش ها یالله حزب یمیقد های هواژ

 .یابندها اشاعه  آن قیو از طر یندبگو

 یجادا سبب، ها هواژ ینا یبر بازساز ( عالوه...نوشتار و یان،)مدل مو، لباس، ب ینیسبک آو

 نخی های پیراهن یرانی،ا یشامل شلوارها ینیشد. پوشش آو یدیجد یالله جماعت حزب

گر گفت ا توان یم که یطور به ؛ساده بود یو مو ینیفلسط یۀچف یرانی،ا یها رنگ، کفش تک

بود  یلدل ینبه ا یتا حد شد، یو منتشر م یافت یراه م یالله حزب یها در شبکه ینیآو یرتصاو

در جنوب  یالله حزب یرفق های توده میان در که دادند یرا نشان م یمصرف یالگو یرتصاو ینکه ا

 بود. یجشهر تهران را

زن  ۀشوند بهمصاح یک. داد ترویج یشتررا ب یالله ، سبک حزبینیآو یرتصاوانتشار 

 یستکمون یاندانشجو» گفت: ،دانشگاه تهران بود یدانشجو 13۷0 ۀکه در ده یالله حزب

. گذاشتند یکاله معروف او را سر م ها یدفترشان داشتند و بعض یگوارا رو هچ از یریتصاو

 پولو های سویشرت و دار دکمه های پیراهن نظیر شیک های لباس و دار مدل یشها ر طلب اصالح

 یۀچف ؛در دفتر کارشان داشتند ینیاز آو یبزرگ یرتصو یالله حزب یاما پسرها وشیدند،پ می

 ید. نسل جد«کردند یبه تن م ینیآو یا ها ژاکت قهوه و زمستان پوشیدند یم ینیفلسط

او  ماننددرست  کردند؛ می آوینی یهخود را شب ،که بعد از انقالب متولد شده بودند ها یالله حزب

 بست، یرا همان مدل که او م یه( و چفشلوار روی ایرانی دار دکمه های یراهن)پ ندپوشید یلباس م

بود که آن را به  ینیآو یول -ج بودرای عراق جنگ زمان در جبهه مقدم خط در یهچف- بستند، یم

 یدهبدون آن د یگرو د گذاشت یهچف ینیبعد از مرگ آو یکم یا خامنه اهلل یتآ یتهران آورد. حت

نسل  توان میآن بود،  یسخنگو ینیکه آو یانتزاع-ینیجهان ع ینبودن، ایدجد یوۀش یننشد. ا

 .نامید ها یالله دوم حزب

 شاملمتفاوت  یزندگ ۀویدو ش یریگ روزمره سبب شکل یعموم یایاش سازی یجهان ینبنابرا

نامتقارن و  یایاش یطرۀمتکامل تحت س ۀدو هست- .شد یالله طلب و نسل دوم حزب اصالح

 قیتکثر و حقوق از طر ی،مانند آزاد یبرالل های هواژ ،سو از یک -دارجاع متضا های یستمس

 یگر،د ییسو و از کردند شروع به گسترش ،دادند یها ارجاع م که به آن یدیجد یواردات یایاش

عدم تقارن دربارۀ  جدیدی های مرجع عدالت و وظیفه یثار،ا نظیر هایی هزبان شهادت با واژ

 .بود معنا متداوم تکثر و ها دال سریع جایگزینی پیامد آن، یافتند ووزمره ر یعموم یایاش
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ها را سست و امکان  آن یماد یها و مرجع ها هواژ ینب یشینروابط پ یند،فرا ینا ۀجیدرنت

فرهنگ  که ای گونه  فراهم کرد؛ به زیادیمدلول را با سرعت  شمار یها در سطح ب دال یگزینیجا

 .باخت رنگ سرعت به بود، رایج یراندر ا 13۶0 ۀشهادت که در ده

 گیری یجهو نت بحث

ها بر  آن یدو تأک 13۷0 ۀدر تهران ده یاستس یمطالعات فرهنگ های یتمحدود مقاله یندر ا

و  اشیا ینبمستقیم . کشف روابط کردیم یرا بررس یاجتماع یعاتسوژه و تجم های یطهح

 سیاست از جدیدی شکل در ایجاد یتیچه محور اشیا سازی جهانی، نشان داد یاسیس یها گفتمان

 تمرکز یزیمتما یها رسانه عنوان  به یااش یرو منظور بدینداشت.  13۷۶و  13۶۸ بین تهران در

 جایگزین داللتی های سیستم خاص، سیاسی احتماالت خود، مادیت طریق از توانند می که کردیم

 خلق کنند. یبمشترک و رق ییمعنا های ینهو زم

 و یآزاد نظیر هایی هاصالحات منضم در واژ یبرالطور خاص نشان داد گفتمان ل به لهمقا ینا

آمد.  یدها جان گرفتند، پد آن یقو از طر دادند یها ارجاع م که به آن یخارج یایاشمورد ، درتکثر

همان مورد ، درعدالت و یثارا نظیر هایی همنضم در واژ یالله برعکس، گفتمان موسوم به حزب

به آن  محروم یتاز جمع یمهم یها که بخش یافتخود دست  یدبه شکل جد یامتقارنن یایاش

 یدها را پد که آن یائیدر کنار اش یالله اصالحات و حزب یها گفتمان بنابراین ؛نداشتند یدسترس

 ،متفاوت های یدها باتنها  متفاوت شدند که نه یسبب ظهور دو جماعت و سبک زندگ ،آوردند

 .شدند یم یزنامتفارن از هم متما یانجه یایاش بابلکه 

باور به فهم  و ماده یفرهنگ یکردهایرو ینظر های ینهزم یداندازها، با چشم یندر پرتو ا

 یاسیس ییرگفتن از تغ سخن یها و زبان برا کرد. صرف تمرکز بر گفتمان یرا بازنگر یاسیس

دخالت  نمتن و زبان در فهمماکه چگونه  یمبفهم یدرست به توانیم یما نم یراز کند؛ ینم یتکفا

و در چه  دهند یارجاع م یماد یایها به چه اش که آن یمکن یلاز آن تحل یشپ ینکهمگر ا کنند؛ یم

 یتکفا یزن یاستباور صرف به س ماده یکرد، روحال ینگردش دارند. درع یااز اش یا شبکه

 یک یزهاحرکت چ یاها  آن است که نشان دهد چگونه حس یچرا که صرفاً در پ کند؛ ینم

اند  شده یدهتن درهم ای گونه به یاستزبان و س یت،ماد الواقع، ی. فآورند یم یدرا پد ینمع یرتصو

با  درنهایت این مطالعه. هست یزن یگرمعادل فروکاست آن دو د ،ها از آن یککه فروکاست هر
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 ۀروزمر یماد ییااش یماتچگونه تنظ نشان داد یاست،زبان و س یت،ماد یانتمرکز بر مناسبات م

 .کنند یم یجادما را ا یاسیس یریپذ فهم یها ما حوزه یرامونپ
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