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 چکیده

های منتهی به انقالب اسالمی است.  این مقاله درباره چگونگی زایش سوژه انقالبی در تقاطع زبان و مادیت در سال

عنوان ایدئولوگ انقالب اسالمی،  دنبال روشن کردن ارتباط درونی واژگان علی شریعتی به طور خاص به به ،مقاله

آمیختگی اشیائی مانند  گیری سوژه انقالبی در تهران است. این تحلیل از طریق بررسی درهم جهان اشیاء و شکل

از « امپریالیسم»، و «ظلم»، «حق و باطل»سو، و واژگان کلیدی شریعتی مانند  های گران از یک ماه، بدن، و ادکلن

( که برگرفته از سنت BNIMنامه ) سوی دیگر، میسر شده است. این مقاله با استفاده از روش تفسیر روایی زندگی

گیری و بسط  باعث شکل ،آمیزی دو جهان مادی و زبانی دهد هم است، نشان می یقشناسانه هرمنوتیک عم جامعه

 .های آن را میسر کرد هایی شد که انقالب و سوژه کنشگری

 چرخش فرهنگی، چرخش مادی، انقالب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

گفتگو میان دو ساحت فرهنگی و مادی جایگاه زبان و مادیت را در این مقاله از طریق ایجاد 

کند. میان ادراک فرهنگی و ادراک مادی ما از تغییرات سیاسی شکاف  سیاست بازاندیشی می

زبان را به محور  1990و  19۸0های  جدی وجود دارد. چرخش فرهنگی علوم انسانی در دهه

   (Bourdieu, 1991)ان، چه مورد حمایت قدرت باشدادراک ما از روابط اجتماعی تبدیل کرد. زب

( همواره Foucault, 1972, 1990, 1995گیرد ) عنوان شکلی که قدرت به خود می و چه به

 ,Butler)شود  زبان در نظر گرفته می« اثر»که مادیت بعضاً  طوری به ؛سازنده ماده انگاشته شده

شناسی و  های جامعه ترتیب در حوزه ینا های محوری که به حال، نظریه . بااین(1993:63

های اشیاء مادی در  هرگز نتوانست تحلیلی از نقش متقابل ویژگی ،شناسی ایجاد شد مردم

 (. tafeS ,2020ساخت زبان ارائه کند )

اندازه  ای اخیر مادی تالش کرده است نشان دهد که مادیت به برعکس، چرخش بینارشته

 ;Latour, 2005; Keane, 2006; Alexander, 2008b)زبان در زندگی اجتماعی نقش دارد

Mitchell, 2011; Kohn, 2013)منظور آزادسازی ماده از  . بسیاری محققین چرخش مادی به

سراغ مطاالعه تأثیر سیاسی مادیت با  جای آن به اند و به کلی نادیده گرفته انقیاد زبان، زبان را به

بویایی، و المسه رفته و ارتباط آنها با ادراک حسی را تمرکز بر حواس چشایی، بینایی، شنوایی، 

 ,Piney, 2006; Farquhar, 2006; Biddle & Knights, 2007; Mukerji)اند بررسی کرده

های اجتماعی اغلب در مطالعات  مثابه پدیده . لذا، روابط متقابل زبان و اشیاء مادی به(2012

و این باعث شده علوم انسانی و اجتماعی از  کلیدی دو چرخش فرهنگی و مادی ناشناخته مانده

ارائه پاسخ مناسب به این سؤال عاجز بمانند که پیامدهای سیاسی الگوهای مختلف آمیزش 

 است؟   و واژگان کدام  اشیاء

دانم.  من این سؤال را درباره تاریخ سیاسی و اجتماعی انقالب اسالمی ایران قابل طرح می

گرایش  ،در علوم انسانی غربی 1محور ا حدودی تحت تأثیر سنت کالمت، انقالب نگاری غالب تاریخ

شکنی  طور که نظریه شالوده مثابه موتورهای سیاسی دارد. همان به نادیده گرفتن اشیاء روزمره به

های متضاد مانند بدن/روح، ماده/ذهن،  دهد، در فرهنگ غرب جفت دریدا نشان می

ها  بخشی به گفتمان داشته است. این دوگانه انتظام طبیعت/فرهنگ و فرم/محتوا نقش اساسی در

شود )در  مراتب ارزشی هستند که در آن یک طرف به دیگری رجحان داده می نوعی سلسله

                                                           
1 logocentric 
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سازِ دیگری  سازیِ تابع کند که دوگانه شناس، اشاره می اینجا طرف چپ(. بجورنار اوسلن، باستان

تفوق زبان بر اشیاء است که اشیاء مادی را  دلیل ذهنیتِ شود به که کمتر از آن سخن گفته می

توان در  مراتب ارزشی را می (. این سلسله2006گیرد ) در حاشیه و مشتق زبان در نظر می

شناسی را در بر  ارتباط با استثناگرایی بشری و انسان محوری دانست که حوزه مطالعات ایران

رهنگ، دین، اقتصاد، ایدئولوژی، و گفتمان، ف همانند)دهای  منحصر به انسان نگرفته و فرای

(. این tafeS 2020کند) عنوان ابزارهایی برای درک انسان و سیاست معرفی می را به (پروپاگاندا

آفریند که ما را محدود به درک تمایز  می 1«ای بسته حلقه»گفته ادواردو کوهن،  رویکرد، به

, nhoKکند ) ل را با تحلیل یکی میگونه سوژه تحلی و این کرده انسان از طرق منحصر به انسان

شمار ارتباط مردم و سیاست با جهان  های بی در نتیجه، پژوهشگران ایرانی راه (.2013:6

اند که ارتباطی چنین بنیادین  مهم را از نظر دور داشته  تر اشیاء را نادیده گرفته و این گسترده

 تواند معنای کنشگری و سیاست را تغییر دهد.  چگونه می

نگاری انقالب ایران تماماً جهان اشیاء را ندیده گرفته است.  ن به آن معنا نیست که تاریخای

نوعی  به گیرد که اشیاء  مادیت را در نظر می یمنظور این است که مباحث مربوط به ایران مادام

در نظر گرفته شوند.  برخی پژوهشگران حوزه ایران تحت تأثیر ماتریالیسم تاریخی  2مصداق

اند. برخی، اشیاء را  ت اشیاء مادی را تا آنجا که به فرایند تولید مربوط باشد بررسی کردهاهمی

دانند که مطابق آن، یا اشیاء مانند  می 3واسطه مصداقیت دارای کنشگری هبه شده به

گذارند و یا  های موجود صحه می ( بر هنجارها و ارزش1970جامعه/فرهنگ مصرفی بودریار )

های سیاسی معنا و  ه میدانط( تنها به واس19۸6ماعی اشیاء آپادورای )همچون زندگی اجت

فوکو  4«دیسپوزیتیف»کنند. برخی دیگر نیز کارآمدی اشیاء را از رویکرد  ارزش دریافت می

ها،  نگرند که مطابق آن کارآیی در تقاطع چند عنصر نامتجانس چون گفتمان ( می19۸0)

طور  شود. همان ی، و موازین اداری، به اشیاء مادی هبه مینهادها، اشکال معماری، قوانین تنظیم

کنند تا بار دیگر با یافتن آن  از ما دعوت می»گوید، این رویکردها  شناس می که وب کین مردم

مبری از هرگونه جنبه مادی،   غایی و مصدر کنشگری و اراده و یا آن پروژه کنشگرانه نقطه

(. این مقاله قصد دارد از این رویکردهای nhoK ,2017:33« )زدایی کنیم مادیت را مادیت

 مدار عبور کرده و به سیاست و مادیت در جمهوری اسالمی بپردازد.  محور و انسان کالم

                                                           
1 circular closure 
2 extensions 
3 extensionality 
4 dispositive 
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کوشند  در همین راستا، این مقاله با مطالعات پدیدارشناسانه اخیر درباره مادیت که می

ذر حواس پنجگانه نشان دهد نیز کنشگری اشیاء را با ترسیم تأثیر آنها بر اشخاص از رهگ

  . این مطالعات کمک شایانی به درک ما از اشیاء(Piney, 2006; Farquhar, 2006)مخالف است 

که منبع کنش را همچنان به انسان نسبت -کنندگان امکان کنش مثابه فراهم نه صرفاً به

اند.  آورند، نموده می وجود مثابه اشیائی که سوژه را توسیع داده و حتی به بلکه به -دهند می

هیچ راهی برای »گفته باتلر  اند. به حال، این مطالعات بی هیچ دلیلی زبان را نادیده گرفته بااین

(.  و از آنجا که زبان صرفاً ابزار 1996:36« )سخن گفتن از مادیت نیست که خارج از زبان باشد

شتر از یک شیء بگوییم، گیرد، هرچه بی بلکه شکلی است که قدرت به خود می ،قدرت نیست

ای به  گیرد. لذا، هرچند درست است که مادیت محض اشیاء دریچه آن شیئ بیشتر شکل می

(، naeKa ,2006کند ) گیری سوژه را میسر می گشاید که فرایند شکل نظام معنایی و زبان می

عهده دارد گیری جهان مادی ما بر  بخشی که زبان در شکل اما ضمناً باید نقش ساختاری انتظام

 برقراردینامیسمی  ،را نیز به خاطر داشته باشیم. اگر چنین باشد، مهم است بین مادیت و زبان

گیری سوژه و کنش سیاسی را  کنیم که کمک کند بهتر بفهمیم امتزاج این دو چگونه شکل

 سازد.  می ممکن

ها  گرفته تا بدندهد که اشیاء مادی از ماه  نشان می مسائلاین مقاله برای رسیدگی به این 

ها را نشان  شناسانه جهان و رسانه نزد بسیاری از ایرانی و دیوارها قادرند تمایزناپذیری هستی

 ،وجود آورده که برآمده از متن تاریخی محلی هستند ها را به ای از دال دهند. این امتزاج مجموعه

طور  هچ ،دهد که اشیاء روزمره یباشند. مقاله با این کار نشان م  اگرچه قبالً چندان استفاده نشده

های رادیکال منتهی به  شان گفتمان واسطه مادیت شوند که به به کنشگران سیاسی بدل می

 انقالب را به حرکت در آوردند. 

مانده مقدمه صرف بسط چارچوب نظری با  . باقیشوند مطرح می مرحلهاین مباحث در دو 

 های در حوزهگرفته  صورتدر پیشینه مطالعات   شود. این مفهوم، می 1تکیه بر مفهوم استطاعت

و در  جایگاه بارزی دارد علوم سیاسیو  شناسی شناسی، مردم جامعه ،مطالعات ادبیتاریخ هنر، 

سنتزی از  ،. مقدمهه استواکنش به مباحث سیاست انقالبی و ظهور اسالم سیاسی طرح شد

 تکوینهای بنیادین  ی از شیوهمواضع نظری مختلف با تمرکز بر این مفهوم است تا تحلیل

های رادیکال توسط اشیاء و واژگان را در ایران انقالبی ارائه کند. بخش اوّل درباره  سوژگی

                                                           
1 affordance 
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پردازی درباره روابط مادیت، زبان، و  چگونگی استفاده از منابع تجربی برای آزمون و نظریه

اشیاء و واژگان و سنجش و تحلیلی از روابط به بخش پایانی  و در کند سوژگی بحث می

 . پردازد میگیری سوژه انقالبی منجر به تحقق انقالب اسالمی  شکل

 استطاعت مادی زبان

کنند. نظر  طور عمل می هدر تفکر راجع به کنشگری اشیاء، نیاز داریم ببینیم اشیاء روزمره چ

است که  یچیز محدود به آن ،صورت پیشینی برونو التور در این زمینه این است که اگر عمل به

توان گفت چکش یا میز یا موی انسان چگونه عمل  دهد، مشکل می مند انجام می نیتانسانِ 

معنی هر آن چیزی در نظر بگیریم که تفاوتی  (. برعکس، اگر کنشگری را به2005کنند ) می

گونه که شالینی  کند، آنگاه کنشگران بیشتری برای مطالعه خواهیم داشت. همان ایجاد می

ای  عنوان پدیده بر آنکه زبان را به مادی عالوه  اند، اشیاء و جولیان گاوانو نشان دادهشانکار 

(، به واژگان و مفاهیم سیاسی نیز اعتبار، مجوز، قابلیت و تنوع 2017کنند ) می محققاجتماعی 

و گیری، کارآیی،  . به بیان دیگر، اشیاء مادی در شکلدارند دریغ مییا آن که از آنها  ،دهند می

اند. لذا گام اوّل در  های انقالبی دخیل ها، و گفتمان تجربه زیسته واژگان سیاسی، تنوع زبان

های سیاسی بپردازد، معرفی مفهومی از زبان  ساخت تحلیلی که به روابط مادیت، زبان و سوژگی

 شناس فرانسوی نظر زبان طور که مدّ آن) است که محدود به پویایی درونی حلقه داللتی کلمات

درستی اشاره کرده،  طور که آنتونی گیدنز به (. همان1960نباشد )( فردینان دو سوسور است

مکتب فرانسوی تحلیل ساختاری توجه ناچیزی به جهان اشیاء کرده و لذا راهی برای کنار آمدن 

(. حتی نقد رادیکال ژاک دریدا از دال که روابط دال و مدلول را 1979با آن ارائه ننموده است )

(. بنابراین، نقطه 1972, 1967ر آن بازپردازی کرده، موفق به درک مادیت مدلول نشده است )د

تر، مفهومی از زبان خواهد بود که نه درباره جهان اشیاء، که بخشی از آن  عزیمت مناسب

عنوان مطالعه فرایندهای داللت در  شناسی به . نشانه(Wittgenstein, 1998; Austin, 1962)باشد

 یابد.  اهمیت دوچندان میاینجا 

, 1992, 1931شناختی چارلز پیرس دارند ) اشیاء مادی نقش کلیدی در طرح نشانه

ی بین دال )دود( و دلیل رابطه علّ گوید اگر دود نماد آتش است، این فقط به (. پیرس می199۸

ها  تمحدودیدست کم که یعنی اگر آتش مستقیماً دال خود را ایجاد نکند،  ؛شیء )آتش( است

ی و دال آن همیشه علّ  و شروطی بر نحوه بازنمایی آن مترتب خواهد بود. رابطه بین شیء

 ,Peirce)های قراردادی داشته باشد تواند عمیقاً ریشه در سنت بلکه فرایندهای داللت می ،نیست
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هایی بر کلماتی  . بدن مرده یک سرباز ایرانی که در جنگ عراق کشته شده محدودیت  (1998

واژگانی « مزدور»، «شورشی»، «خائن»کند.  کنند، ایجاد می آن را در جامعه بازنمایی میکه 

اما واژه  ،نبودند 19۸0شمار سرباز ایرانی دهه  های بی یک قادر به داللت بر بدن هستند که هیچ

که در متن و گویش تاریخی محلی ایران جای گرفته، در این دوره « شهید»مذهبی -سیاسی

سازی شهادت که بین  شد. نهادینه اگرچه قبل از آن چندان به کار برده نمی ،یافت رواج گسترده

های مرده  واسطه آن شمار باالی بدن ضمناً فرایندی بود که به ،در ایران رخ داد 19۸9و  19۸1

(. اما آیا این شیوه tafeS ,2020داد ) واژگان محلی را به گفتمان اسالمی شهادت ارتقاء می

 ناپذیر بود؟ ها و واژه شهادت در ایران اجتناب بدنخاص امتزاج 

باشد. جیمز گیبسون  درخور ای تواند برای پرداختن به پاسخ این سؤال واژه می« استطاعت»

ها معرفی کرد  های یک شیء برای برخی کنش روانشناس، استطاعت را برای توصیف توانمندی

تواند  کند. صرف مادیت اشیاء می (. برای مثال، صندلی ما را دعوت به نشستن می1979)

, naeKaهای معنایی و زبانی بیافریند که فرایند ساخت سوژه را تضمین کند ) ها، نظام قابلیت

طور  های نو ادراکی باشند. به های بالقوه گشایش افق توانند واسط (. به بیان دیگر، اشیاء می2006

وند چراکه ظهور، غیاب، و توانند به کنشگران سیاسی بدل ش خاص، اشیاء روزمره می

های سیاسی، و پیشینه معانی مشترک ما را  تواند واژگان عمومی، گفتمان مندی آنها می قاعده

« استطاعت»تنظیم کند. این دیدگاه مرتبط با تالش وب کین برای جایگزین نمودن واژه 

عنی آن است م دانستن امور به« شرط پیش»(. از نظر او 201۸است ) 1«شرط پیش»جای واژه  به

که  آن یب  ،گیرد تر در نظر می اشیاء را منعطف ،استطاعت»که تنها یک نتیجه مناسب وجود دارد. 

(. به این ترتیب، کین استطاعت را 201۸:32« )فروبکاهدای جهان  مردم را به خالقان پرومته

 کند.  گراترِ جبرگرایی می های تقلیل جایگزین دیدگاه

است  یهای مثابه استطاعت سوژه انقالبی در ایران به تکوین گونگیچ دنبال کشف این مقاله به

ای مادی از گفتمان رادیکالی که  کند. برای این کار، از یک سو ارزیابی که حضور اشیاء فراهم می

کند و از سوی دیگر، به این سؤال  های منتهی به انقالب اسالمی شکل گرفت ارائه می در سال

 سوژه انقالبی آفریدند.  ،ج زبان و اشیاء روزمرهپردازد که چگونه امتزا می

 ها و منابع ل: روشبخش اوّ

است که تا  (Wengraf, 2009)( BNIM« )نامه روش تفسیر روایی زندگی»بر   این مطالعه مبتنی

. این روش (Roseneil, 2015)ق است یشناسانه هرمنوتیک عم حدودی برگرفته از سنت جامعه

                                                           
1 Precondition 
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های زیسته و معانی شخصی است و قصد دارد به  دنبال کشف تاریخچه زندگی، وضعیت به»

. این روش نیازمند (Roseneil, 2015:149)« بودگی تجربه زیسته اعتنا داشته باشد پیچیدگی و خاص

 اند.   ردهمند ک ای است که آن را در خود موقعیت اجتماعی-بررسی موارد درون فرایندهای تاریخی

دهد، مفروض این رویکرد آن است که افراد تجارب خود را از  طور که رزنیل توضیح می همان

کند  های تاریخچه زندگی نیز به محقق کمک می کنند. مصاحبه ادراک می ،طریق بازگویی قصه

(. 2015:151دست آورد ) تری درباره معانی و احساسات شخصی به تا اطالعات پیچیده و غنی

( از این روش عمدتاً برای نشان دادن مطالعات 1997ی پژوهشگران مانند رزنیل و شف )برخ

کنند، ولی من از آن برای  در لحظات و فرایندهای خاص استفاده می« تجربه زیسته»موردی 

 گیرم.    تری بهره می اهداف وسیع

انقالبی پدید انتزاعی که در ایران -من از یک طرف به تجربه زیسته میدان اجتماعی عینی

آمد عالقه دارم و از سوی دیگر، از تاریخچه زندگی برای نیل به درکی عام از گفتمان انقالبی که 

کنم که:  تر آنکه این سؤال را مطرح می کنم. دقیق انقالب ایران را میسر کرد، استفاده می

ان و اشیائی اند؟ واژگ های مختلف درون یک گفتمان خاص کدام های باور و ارزش و منطق نظام

اند؟ و این گفتمان چگونه انواع متمایزی از سیاست را تولید  که این گفتمان را در پی دارند کدام

گفته هستند،  در فرایندهای پیش زایاهای خالق و  سوژه ،کند؟ باتوجه به این که افراد می

ا، هرچند با کند. لذ ها فراهم می نظیر برای پاسخ به این پرسش تاریخچه زندگی منظرگاهی بی

شود، اما  ربه نمیجیک صورت ت کنم که هیچ شاکله گفتمانی برای همه به این فرض شروع می

پذیری را درباره هر گفتمان که  توان از یک تاریخچه زندگی حدودی از عام دهم که می نشان می

 دست آورد.  زندگی درون آن تجربه شده، به

کنم تا موضوع را بیشتر بسط دهم. از نظر  ی استنلی کاول استفاده می«1صدا»از مفهوم 

ها و غیره آن( و رخدادهای  های گفتمان )زبان، اشیاء، منطق، تکنیک کاول، صدا تجمیع عملیات

(. اهمیت صدا از این جهت است که علیرغم 1996اند ) تاریخی خاصی است که آن را ساخته

ارب مختلفی از یک حوزه هایی برخوردار است که تج محصور بودن در گفتمان، از سرمایه

تواند در ارتباط با آن حوزه نیز بسط یابد چراکه صدا درون  کنند. اما صدا می اجتماعی ایجاد می

سازند،  که در کنار هم ساختار را می -ازجمله زبان، بدن-واسطه اشیاء عمومی  زبان عمومی و به

 (. 1996جدا از هم نیستند )خاص و امر کلی هرگز امور  امرشود. البته از نظر کاول  خلق می

                                                           
1 voice 
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انتزاعی ـ  های عینی عمیقاً در گفتمان ،کنم اش را مرور می شخصی که تاریخچه زندگی

 ،حضور داشته است. بنابراین، این تاریخچه زندگی ،اصلی که در انقالب ایران شکل گرفتند

یاء، یک گفتمان خاص است که در عین حال، اش« تجربه زیسته»ای درباره  مطالعه موردی

گیری گفتمان است را  های باور و ارزش و روابط درونی آنها که عامل شکل ها، منطق، و نظام زبان

 دهد.  نیز نشان می

عالوه بر اینکه استاد سرشناس دانشگاه است، رضا گفتگوشونده اصلی این مقاله است. او 

انشجویانی . او دنیز هست راناشخصیتی مهم در میان دانشجویان، روشنفکران، سیاستمد

سیاسی نظرات  به دنبالوفادار و سرسخت دارد و سیاستمدارانی هستند که در موارد گوناگون 

 . او هستند

دقیقه آغازین مالقات با رضا فهمیدم که او چهره مرکزی مطالعه من خواهد  10اگرچه همان 

صاحبه موافقت کرد. بود، ولی بعد از چهار مالقات دیگر درخواستم را مطرح کردم. او با انجام یک م

نوشت است که  نامه وقتی شروع کردیم، متوجه شدم که رضا مشغول نگارش یک خودسرگذشت

های مهمی را در طول مصاحبه  اش بود. او دیدگاه مند درباره زندگی حاصل چند دهه تفکر نظام

ش طرح کرد که مرا به تالش برای ترتیب مالقات بعدی واداشت. کلیت امر به همین شکل پیم

زیرا رضا براساس برآوردی که از  .ام خواهد بود یا نه دانستم این آخرین مصاحبه گاه نمی رفت. هیچ

مصاحبه با او داشتم که به  20گرفت. در کل، من  هر جلسه داشت درباره جلسه بعدی تصمیم می

تمام در یک داستان عالی منجر شد که تمام آنچه من و او نیاز داشتیم در آن بازگو شده است. 

ی استاد ـ شاگردی ما  خورد و این نابرابری، از رابطه طول مصاحبه، نابرابر بودن رابطه به چشم می

گشت.  های بعضاً ناشیانۀ من برمی گرفت. بلکه بیشتر به نظرات، سؤاالت و مداخله سرچشمه نمی

دناکی به من در طرز بهدهم،  می گوشهایم با رضا  های صوتی مصاحبه چیزی که هنوز وقتی به فایل

 مکرد توانم آه رضا را در پی هر اظهارنظرم بشنوم. خیلی مواقع، احساس می می. شود یادآوری می

 ادامه کار از عهده من خارج است. 

طور خود را غرق یک گفتمان انقالبی  هایم، سعی کردم بفهمم رضا چه در طول مصاحبه

ها، روی لغات انقالبی  ند. در طول مصاحبها ها چگونه برای او شکل گرفته کرده تا دریابم گفتمان

کند. چیزی که  طور درک می کردم ببینم رضا آنها را چه کردم و سعی می کلیدی تمرکز می

اند، حال این مفهوم  دریافتم این بود که مفاهیم برای او از گذرگاه اشیاء خاص ثبت شده

های تجربی  دیدگاهی شد که بخشاین امر منجر به «. باطل»یا « آزادی»باشد یا   بوده« عدالت»
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شان سخن  گیرند که درباره ها در ارتباط با اشیائی شکل می دهند: گفتمان وضوح نشان می به

 . یابند اشاعه میشان  واسطه گویند و به می

سراغ صدای رضا رفتم. از نظر کاول، شنیدن صدا نیازمند ردیابی و  براین، مستقیم به عالوه

(. تمایز خود، یعنی صدا، در طول این 1996گفتمانی است ) الت بینوجو از فرد طی تحو پرس

هایم را روی تحوالت مهم زندگی رضا  شود. پس بخشی از مصاحبه تحوالت قابل رؤیت می

و عام از خاص های  برداشت توانستم میگذاشتم تا بتوانم خط صدای او را تعیین کنم. با این کار 

این فرایند به درکی وسیع از معنای زیستنِ یک گفتمان  گفتمان انقالب را استخراج کنم. طی

، منطق، واژگانتوانیم اشیاء،  که می تر این های منتهی به انقالب رسیدیم. دقیق رادیکال در سال

 و روابط بین آنها را درک کنیم. 

ل، هرچند اوّ ؛نامه رضا عنوان کنم با سبک نگارش زندگی  مایلم سه نکته موجز دررابطه

 از داستان او من ی است کهروایت ،ام، اما بیشتر متن های او را مستقیماً نقل کرده از قول بسیاری

های رضا ممکن است ساختگی  . دوم، گهگاه توضیحات من از گفتهام ها نوشته بنابر مصاحبه

کنم. برای مثال، رضا ممکن است گفته  است را بازگو می  نظر آید. اما من صرفاً آنچه رضا گفته به

کند  کند که گویا زمان واقعاً و بعد طوری صحبت می«. زمان در آن بعدازظهر کند شد»اشد ب

کند تا حاالت خاصی درباره یک موقعیت ایجاد  شده است. رضا اغلب از این تکنیک استفاده می

 دهم. نیک از این دست نظرات را تغییر  کنم هیچ میکند. من سعی 

 بخش دوم: اشیاء امام خمینی

در نفر  هزاراندر انقالب اسالمی نقش اساسی داشتند. زمانی که  «ماه»ان رادیکال و یک گفتم

های خود به ماه خیره شدند، تصویر امام  بام آخرین شب آخرین ماه منتهی به انقالب روی پشت

اصلی  شونده مصاحبهخمینی را در آن دیدند. رضا، روشنفکر سرشناس ایرانی و استاد دانشگاه و 

 ها بود.  آن انقالبیمن یکی از 

رضا حکایت آن شب را با جزئیات برای من تعریف کرد، اینکه شب سردی بود و او 

بام ایستاده بود و صدای  ترسید و در همان حال میان خیلی از نیروهای مسلح شاه روی پشت می

ت رضا خواندند. آن وق شنید که یکدیگر را به تماشای تصویر امام می زده همسایگان را می هیجان

اینجا بود که وسط حرف او گفتم «. من یک لحظه خمینی را دیدم»بدون هیچ هیجانی گفت 

ببین، باید »، و رضا بالفاصله پوچی ادعای خود را تصریح کرد و جواب داد: «ولی استاد»
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توانم بگویم این  تنها چیزی که می»اش را پایین آورد و زمزمه کرد  ، چانه«اش فکر کنم درباره

 طور ممکن است؟ اما این چه«. برای کسری از ثانیه، خمینی را آن باال دیدم است که

عنوان ایدئولوگ انقالب اسالمی که نبرد بین حق و باطل را ترسیم کرد  علی شریعتی را به

. میدان این نبرد را امام خمینی و شاه پر کردند. اگر روایت مفهومی شریعتی 1شناسند می

های سپاه هر طرف بودند.  داد، خمینی و شاه نیز سرکرده ان قرار مینیروهای خدا را مقابل شیط

ها  خمینی هم هر هفته میلیونامام خواند،  اگر شریعتی به حضور فوری در این میدان فرامی

فرستاد و اگر کلیت پروژه انقالبی شریعتی متکی بر اشتیاق  ها می انقالبی را برعلیه شاه به خیابان

در « فرهنگ شهادت»خمینی نقش مهمی در نهادینه کردن امام بود،  برای مردم در این راه

امام طور که نبرد شریعتی در جریان بود،  سابقه است. همان ایران ایفا کرد که در تاریخ بی

تر.  نزدیک« شیطان»شد و خصم او یعنی شاه ایران ذره ذره به  تر می مقرب« خدا»خمینی به 

عنوان دال برتر انقالبی  ان انقالبی بود که امام خمینی را بهدهنده آن گفتم لذا، این قدرت شکل

 وجود آورد و تصویر او را در همین اثنا در ماه ترسیم کرد. اما چرا ماه؟ به

شود مدت زیادی به آن خیره شد و ابر که توسط همه در تمامی  برخالف خورشید که نمی

ولی نه نورانی  ،که آن را درخشان زمان قابل رؤیت نیست، ساختار مادی ماه طور هم نقاط به

کند، موقعیت آن در مرکز آسمان و لذا قابلیت رؤیت برای همگان در کل ایران، به عده  می

گیرد و  عالوه، این واقعیت که ماه باالی ما قرار می دهد. به زیادی امکان القاء تصویر به آن را می

بخشد. به همین دلیل این مادیت  میوهوای تعلق داشتن به جایی دیگر، به آن حس تعالی  حال

 کرد.  وهوای تعالی امام خمینی را تداعی می و شخصیت ماه بود که حال

ای متعالی در اوج  در اینجا شاهد دو شیوه برای توضیح دلیل تبدیل امام خمینی به چهره

ان ، شیوه اوّل تبیین خام این امر است که گفتم«فرهنگی»انقالب ایران هستیم. طبق رویکرد 

خمینی جایگاهی متعالی بخشید. امام به  -گیرد خود می عنوان شکلی که قدرت به به-انقالب 

، شیوه دوم تبیینی خام از این است که شاکله مادی ماه همانند یک دال «مادی»مطابق رویکرد 

یت زبان را بر اشیاء اولو ،گرایانه فرهنگ الگویمتعالی عمل کرد. در هریک از این دو شیوه مجزا، 

دهد. هر دو رویکرد از  اشیاء را بر زبان ارجحیت می ،نگر بخشد حال آنکه چارچوب مادی می

                                                           
توسط شاه تبعید شد. او سه هفته بعد در انگلستان  1977علی شریعتی چند کتاب و سخنرانی منتشر کرد و در  1

عنوان یکی از  هگشت. در مجموع، او را ب 1979تر و منجر به انقالب اسالمی  درگذشت. تأثیر او البته هر ساله افزون

 شناسند.  های کلیدی انقالب ایران می ایدیولوگ
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خمینی  امام اند تا طور متقابل در هم تنیده شده درک این امر ناتوان هستند که ماه و گفتمان به

طرف، هیچ شیئی   بسازند. دلیل این ناتوانی آن است که از یک را به شکلی استعالیی

نیازمند اشیائی هستند که  ،گیری ها برای شکل تمانی نیست و از طرف دیگر، گفتمانپیشاگف

 . یابنددرباره آنها سخن بگویند و از طریق آنها اشاعه 

فرایندی که -خمینی را در ماه دید امام پردازد که رضا چگونه  این مقاله به این موضوع می

تأکید من بر تاریخچه زندگی مهم است زیرا  پردازم. با اتکاء به تاریخچه زندگی رضا به آن می

ایِ معنا و  نامه های زندگی باید از طریق توجه به چارچوب می کنشگرهرگونه مطالعه درباره اشیاء 

نامه  شوند، انجام شود. کمکی که منظرگاه زندگی ای که بین اشیاء و افراد ایجاد می روابط ویژه

واسطه برمال کردن  ها به دادن ترکیب اشیاء و انسانای بکند، نشان  تواند به چنین مطالعه می

تنها در کنشگری اشخاص، که  ها نه نامه های متعدد در هم تنیدگی این دو است. زندگی شیوه

(. به بیان دیگر، laGG ,199۸،1992البته در کنشگری اشیاء مرتبط با آن افراد محصوراند )

های تربیتی، و  ه بدن شخص(، شیوهروابط میان زبان، اشیاء )ازجملدر صدای یک شخص 

عنوان ابزاری که  (. لذا، کشف صدای رضا بهleeaGG ,1996شود ) برساخته میرخدادهای تاریخی 

هرروی،  نامه رضا است. به روابط اشیاء، کلمات و سوژگی را بتوان با آن نشان داد، نیازمند زندگی

 رگذشت اشیاء است. این رویکرد متضمن شیوه نسبتاً جدیدی از تفکر درباره س

ها در وسترن پاسیفیک باعث توسعه  صدف« شخصیت»فسکی درباره واثر پیشتاز مالین

ایده متفاوتی از ، اما مطالعات بعدی اشیاء ،(1992شناسی شد ) نامه در مردم رویکرد زندگی

آرجون آپارودی، ایگور کوپیتوف، و  19۸0اشیاء ایجاد کردند. تا دهه « نامه زندگی»چیستی 

به سری تحوالت از هدیه به کاال  تواند از طریق یک رایان اسپونر نشان دادند که اشیاء میب

همان چیزی  این .حائز زندگی اجتماعی شوند ،سان اشخاص جایگاهی انکارنشدنی برسند تا به

کند.  ایدئال برای کشف مسیر و تاریخچه زندگی آنها بدل می ینامه را به رویکرد زندگی است که

 (.2006:75اشیاء بود ) 1«انگاری انسان»ور که هاسکینز اشاره می کند، نتیجه این امر ط همان

انگاری اشیاء از سوی رویکرد پدیدارشناسی و توسط  های این انسان یکی از اولین چالش

ها از طریق اعطای بخشی از  ل مخالف جدیت این ایده بود که انسانژل مطرح شد. ژآلفرد 

, seHksKH:76کنند ) استفاده می کنشرزشی خود به اشیاء از آنها برای شخصیت، زبان و نظام ا

که اشیاء چگونه  یعنی این ؛مند بود (. او بیشتر به چگونگی وقوع فرایندهای معکوس عالقه2006
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ل، برخی اشیاء از درک چگونگی ژنظر  های سوژگی جدید بیافرینند. به توانند موقعیت می

کنند  ای برای ما مشکل می گونه فرایندهای فکری و زبانی را بهشان جلوگیری و درک  گیری شکل

(. به 199۸کنیم ) فرض می« جادویی»که عملکرد آنها در ایجاد شادی، خشم، ترس و شهوت را 

 اشیا برخی با مواجههطور  کند که چه ل توجه ما را به این امر جلب میژبیان دیگر، 

مطالعات بر روی سازد. این دیدگاه  می گیری سوژه را فرایندهای شکل ناشدنی، ادراک

شناسی فرهنگی که هردو حول  شناسی و جامعه ای اشیاء در مردم نامه شناسانه و زندگی قوم

، کمتر به حیات اجتماعی اشیاء و رویکردها . در اینتأثیر گذاشته است ،گردند  می 1مفهوم تأثیر

وسط شیئ از طریق صدا، تصویر، ها در آن و بیشتر به چگونگی ساخت سوژه ت انضمام انسان

 شود.  المسه، بو، و مزه توجه می

های جدید توسط اشیاء را ارتقاء  اگرچه این حوزه مطالعاتی درک ما از نحوه ایجاد سوژگی

رسد. یقیناً احاطه شدن  نظر می دهند، اما تحلیل نقش زبان در این فرایند همچنان ناکافی به می

این در عین حال دهد، اما  ه را از طریق حواس او شکل میسوژ ناشدنی، ادراکمیان اشیاء 

اشیاء و واژگان نیز فرایندهای و تالقی آمیزی  همدرکه  آن حال .سازد زبان را نیز می ،شدگی احاطه

با یکدیگر نحوی  بخشد. به بیان دیگر، مادیت، زبان و سوژگی به می تعینگیری سوژگی را  شکل

ل ژهای  معنی تقلیل آن دو دیگری است. این مقاله از دیدگاه به اند که تقلیل یکی همواره مرتبط

کند تا روابط درونی میان مادیت،  عنوان نقطه عزیمت خود استفاده می در تحلیل و هم به  هم

 زبان و سوژگی را کشف کند. 

بیشتر بر این  لژملهم از و  یهلاوّ بررسیگیرد. در  در این راستا، دو تحقیق موازی صورت می

ای از آنها مستفاد «معنی»که چه  کنند، نه این می« عمل»کنیم که اشیا چگونه  کید میتأ

ای متحیر کردند که قادر  گونه طور اشیاء خاصی رضا را به این کار نشان خواهد داد چهشود.  می

 کنند.  اشیائی که تحوالت بنیادین در جایگاه سوژگی او ایجاد می ؛آن نیست صورتبندیبه 

 باعث ناشدنی ادراکطور همان اشیاء  دنبال کشف این هستیم که چه ، بهعدیبررسی بدر 

گفتمانی که در آن ؛ اتفاق گفتمان رادیکال رضا را ساختند که بهشدند و مفاهیم  واژگانپیدایش 

، «امپریالیسم»دهد که واژگان شریعتی با کلماتی چون  ذوب شده بود. این بخش نشان می

ای برخوردار است که با عدم تقارن اشیاء مادی مثل  تاب انقالبیو ، از تب«مظلوم»، «ظالم»

نشان  در این مقاله . لذاشود میها مرتبط  های خارجی، گالب ایرانی، بدن زنان و جنازه ادکلن
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 امام خمینی گیری آمیزی اشیاء روزمره نامتقارن و روایت شریعتی عامل شکل که هم خواهم داد

 ند. نزد رضا شد به شکلی استعالیی

)برای مطالعه افکار شریعتی  خواهم پرداختاین مقاله به افکار سیاسی شریعتی ندر ، بنابراین

 KesHsoan ,19۸0; aineoerse 19۸2به برخی آثار شاخص مرتبط مراجعه کنید از جمله: 

19۸2; ieieHos ,1997; aeoKare ,199۸ ) ضرورت، به افکار شریعتی از حیث ارتباط و تنها به

درباره دالیل و نحوه وقوع انقالب هم نیست )برای  نوشتارپردازم. این  اشیاء نزد رضا می آنها با

 ,Abrahamian, 1982, 2018; Arjomand, 1988; Parsaمطالعه در این زمینه مراجعه کنید به: 

1989 .(Dabashi, 1997; Kurzman, 2005; Afary and Anderson, 2010  این مقاله درباره زایش

های منتهی به انقالب است. این به آن معنی  سال نِنقالبی در تقاطع اشیاء و کلمات در ایراسوژه ا

طور که در مقدمه اشاره شد، بازگویی  است که کشف روایت رضا نیازمند صبوری است. همان

ترتیبی است که  داستان از منظرگاه اشیاء و کلمات از طریق صدای رضا شامل فرایند احیاء به

برخی لحظات این درنوردیدنی که شلوغ و گاه غیرقابل درک است. ؛ رضا را در نوردد چرخه حیات

ای از  به مطالعه اشیاء نداشته باشند اما داستان مرحله ینظر ربط مستقیم ممکن است به مقاله

سراغ  شود. حاال به بعد هویدا می سطورکنند که ارتباط آن به مادیت در  زندگی رضا را بازگو می

 رویم.  واسطه اشیاء روزمره می هبدیل تدریجی او به سوژه شریعتی برضا و ت

 انقالبی ۀعشق برتر، شریعتی و سوژ

رضا در یکی از مناطق محروم تهران متولد شده و خانواده خاصی داشته است. از یک طرف 

اش چنان انسان مؤمنی بود که هر بار امام جماعت مسجد محل غایب بود  پدربزرگ مادری

ای همیشگی را با او  خواندند. پدربزرگ دقیق و سختگیر رضا فاصله ت سر او نماز میمردم پش

سالگی داخل حمام ایستاده ادرار کرد، پدربزرگش به این  12بار که رضا در  کرد. یک حفظ می

اکتفا نکرد که به او تذکر داده و از او بخواهد بار دیگر نشسته ادرار کند. او با رضا طوری رفتار 

مرتکب گناه کبیره شده است. هیچ موسیقی، تلویزیون، رادیو و کالً هیچ چیز ویا گکرد 

دست که بشود  رنگ یک ای در خانه آنها نبود. حتی مدادی غیر از مدادهای آبی کننده سرگرم

یک نقاشی رنگی با آن کشید نداشتند. یک قرآن بزرگ روی میزی داخل پذیرایی، صدای نماز 

داد، و یک  های مختلفی که انواع حجاب مادربزرگش را تشکیل می همیشگی پدربزرگش، لباس

قاب مجلل بزرگ روی دیوار با کلمه اهلل روی آن، خانه پدربزرگ را به مکانی مقدس تبدیل 
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ای از  شد و درجه کرد. برای رضا، اینجا مکانی سختگیر بود که در آن رفتارش دائماً نقد می می

رضا اینجا احساس  با این حالاو بود.  درکشد که فراتر از  رفتار متدینانه از او خواسته می

 کرد.  امنیت می

کرد. پدر رضا، برعکس، مثل  رضا با پدر و مادرش در طبقه دوم این خانه زندگی می

نوش، و القید بود. صدای موسیقی از یک  های بالیوود بود. او زناکار، قمارباز، باده شرورهای فیلم

های مشروب پدر در آشپزخانه مکانی  مانده ای دیگر در کنار پس از گوشه اتاق و تصویر تلویزیون

 کرد.  ساخت. اما او اینجا احساس امنیت نمی انگیز برای رضا می هیجان

کرد به دو دنیای مختلف  وبرگشتی عمودی بین خانه پدر و پدربزرگ می هر بار که رضا رفت

گر ساخته شده بودند. وقتی پدربزرگ رضا مخالف یکدی جهتگذاشت. این دو جهان در دو  پا می

اش به سمت دیگر همان محله که از اینجا  باألخره از پدر او خسته شد و بیرونش کرد، خانواده

تر خانه پدربزرگ  رضا در محیط امن با این حال اجازه دادندنقل مکان کردند.  ،تر بود هم فقرزده

 ها به پدرش سر بزند.  بماند و آخر هفته

انگیز طبقه  دی رضا بین طبقه همکف مقدس متعلق به پدربزرگ و جهان هیجانسفر عمو

ها از پیش پدربزرگ  طور که آخر هفته باال نزد پدر خیلی زود تبدیل به سفری افقی شد. همین

، ویدئو کلوب، مکان  از مسجد، حسینیه، و آنگاه از سقاخانهدر طول مسیر رفت،  پیش پدر می

 کرد.  عبور می  نهخا توزیع مواد، و فاحشه

کرد. در  رضا در سنین بلوغ هزاران سؤال درباره بدن خود داشت. اغلب درباره سکس فکر می

های زن آویزان روی  زد و تصاویر خواننده راه برگشت از مدرسه بارها به ویدئو کلوب سر می

روی  انگشتان، و الکها،  مجذوب دست شد. کرد. او مجذوب آنها می دیوارها را تماشا می

 هایشان.  ناخن

یک از دو دنیای رضا مضامین رمانتیک نداشت. در خانه پدربزرگ  البته سکس در هیچ

سکس حکم عملی غیرقابل تصور و نابخشودنی را داشت. و در خانه پدر فقط برای صحبت 

محله همسایه دختری از محله  اراذل و اوباششد. وقتی  درباره تجاوز و فحشا از آن استفاده می

ا را ربودند، به او تجاوز جمعی کردند و چند روز بعد او را مست در محله رها کردند. این رض

 اراذلموضوع باعث خشم خالفکارهای محل شد. چند ساعت بعد از پیدا شدن دخترک یکی از 

اگر قرار باشد کسی به او » عربده کشیدمحل با یک بطری الکل مقابل خانه دخترک ایستاد و 

 سکس در این محله چیز وحشتناکی بود. «. زنیم ودمان میما خدست بزند 
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درجاتی از تقدس و باور را  ،رضا بین دو جهان گیر افتاده بود. جهان اوّل متعلق به پدربزرگ

اشیاء جهان  ،طلبید که رضا هیچ امیدی به دستیابی به آن نداشت. جهان دوم متعلق به پدر می

چراکه با  ؛نیافتنی بود هم به همان میزان دست. اما این بودمتنوعی مثل سکس  های لذت

کرد و جهانی  ادغامآمیز بود. او دو جهان را در هم  خشونت همراه بود. کاری که رضا کرد نبوغ

 انتزاعی از دل آن خلق کرد. ـ  عینی

نیافتنی پدر در آمیخت و جهان  نیافتنی پدربزرگ را گرفت و با لذات دست رضا تقدس دست

بود چون تا حدودی در شعاع « برتر»گذاشت. « عشق برتر»که اسمش را جدیدی خلق کرد 

البته معطوف به خدای « عشق برتر»کرد. این  تقدسی ساخته شده بود که پدربزرگ را راضی می

موهای بلند، دستان و -هایشان  واسطه بدن نادیدنی نبود، معطوف به زنان بود که برای رضا به

به این دلیل  ؛بود «عینی»ناً مض« عشق برتر»ان عینی انتزاعیِ متمایز بودند. این جه ،عطرشان

ها را با  شیوه خاصی این بدن چون به ؛بود «انتزاعی»زمان  شد. اما هم که در بدن زنان تداعی می

 آمیخت.  بخشید در هم می ی که پدربزرگش به او میا«تقدس»

 ستبای کی بودند که میمثابه اشیاء عشق مقدس، خود مقدس شدند چون اشیاء پا زنان به

بدن بود چون در  ای عشق بی گونه طرز متناقض تقدیس شوند. اما این عشق برتر و مقدس به

هیچ وجه پاک یا مقدس نبود. بنابراین، اشیائی که بخشی از  بدن به ،شناخت فضایی که رضا می

ژیک شدند و در نهایت عشقی ترا ساختند از سوی این عشق طرد می عشق برتر او را می

 آفریدند.  می

جا حاضر است.  همه« عشق برتر»انتزاعی ـ  با گذر زمان رضا متوجه شد که این جهان عینی

های آن زمان مثل مرضیه، هایده، داریوش، ابی، و حتی  ترین خواننده برای مثال، محبوب

آفریند.  خواندند، عشقی که هرگز نخواهد بود و فقط رنج می گوگوش از عشقی گمشده می

ولی بدون بدن است، عشقی که مقدس و پاک  ،به جنس معینی اشاره دارد اگرچه ی کهعشق

دنیا به »نیافتنی است. فرض کنید این شعر هایده که  ولی درست به همین دلیل دست ،است

این عشقی «. چشم عاشق، یک دنیای غریبه، نفرین به هرچی عشقه، میخوام عاشق نباشم

کرد. شاید این کار  ها ترویج می ها و فیلم ون شاه از طریق خوانندهبود که تلویزی« برتر»تراژیک و 

انتزاعی به فضایی تبدیل شد که شریعتی زبان ـ  چون همین مفاهیم عینی ؛ناخواسته بود

 اش را در آن پروراند.  انقالبی
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مصرفی از یک سو و لغات شریعتی مانند  روابط بین مادیت بدن زنان و عدم تقارن اشیاء 

انتزاعی -جهانی عینی ،«عشق برتر»اند. قطعاً  از سوی دیگر جالب توجه« امپریالیسم»و  «ظالم»

اما این عشق  ،وجود آمده بود کننده و تقدسی خاص به نامتقارن خیره  بود که در تالقی اشیاء

انگیخت نبود. رضا ناتوانی خود برای  چون قادر به پاسخ به تمایالتی که برمی ؛تراژیک بود

ها برای رضا به بخشی  داد. این ضعف های مادی خود نسبت می این عشق را به ضعف رسیدن به

گوید شریعتی کلیت  از مرجع لغات کلیدی شریعتی بدل شدند. برای همین است که رضا می

انتزاعی عشق برتر ساخته است. رضا این ارتباط را به طرز -ابزار گفتمانی خود را در جهان عینی

 د: ده درخشانی توضیح می

ضروریات آن دنیا چه  کسی ممکن است بپرسد: چرا جهان پدربزرگت را نپذیرفتی؟»

شان نگاه نکن، درباره سکس  بودند؟ الکل ننوش، موسیقی گوش نکن، به دخترها و بدن

توانستم فقط دنیای  شد. پس نمی فکر نکن و از این قبیل. این باعث نزاعی دائمی می

 .«پدربزرگم را بپذیرم

الً معلوم نبود اصالً اوّ ؛ی که آکنده از سکس و موسیقی بود هم مشکالتی داشتاما فضای 

های اختالط   بولینگ یکی از محل  اجازه ورود به چنان دنیایی به من داده شود. مثالً سالن

دخترها و پسرها بود. اما وقتی خواستم تبلیغات بولینگ تلویزیون را ببینم، زنانی را دیدم که مو 

های برند  ی مرتبی داشتند که در محله من اصالً وجود نداشت. پسرها پیراهنو لباس خیل

توانستم راهم را به اینجور جاها باز کنم،  توانستم بخرم. حتی اگر می داشتند که من نمی

های  هایی که مادربزرگم برایم دوخته و با آن کفش طور باید با لباس توانستم بفهمم چه نمی

توانستم هویت  کیف کنم. نمی ،پوشیدند برای فوتبال زمین خاکی می ها قیمتی که بچه ارزان

 و جهانخواستم ترکیبی از جهان امن پدربزرگ  منسجمی داشته باشم. چیزی که می

انگیز پدر بود، ترکیبی از این دو فضای نامتجانس و این دقیقاً همان کاری بود که  هیجان

 کرد.  شریعتی انجام داد. او سنتزی از دو جهان عرضه

دانستیم چون او مدرک دکترای  مردی مدرن بود. ما این را می چنین کسی بود. او شریعتی»

زمان از دنیای مدرن که از آن  اما هم ،زد شناسی داشت و مثل روشنفکرها حرف می جامعه

گفت بگذار نگاه  کرد. او آمده بود که چیزی به ما بدهد: شریعتی می انتقاد می ،بیرون زده بود

کار ببرم و با هم در این جهان مدرن سیر کنیم. پس راه افتادیم. و  ام را به ه انتقادیخیر

شریعتی بنا کرد به چیزهای مختلف اینجا و آنجا اشاره کردن. بعد متوقف شد. با گوشه 

من جواب دادم بله، البته «. ای نیست؟ این جهان ظالمانه»چشمش به ما نگاه کرد و پرسید 
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مند شوم.  قیرم. چون هیچ چیزی ندارم که با آن از لذائذ دنیوی بهرهکه هست. چون من ف

ام اشراف نیستند، قد کوتاهم، و  لباس خوب، کفش خوب، تحصیالت خوب ندارم، خانواده

 دارم. یبدتر از همه، ابروهای پیوند

شناخت. او هر دو را  داد و دردهایم را می شده مرا نشانم می شریعتی همچنان امیال سرکوب

وقت به  ساخت. او هیچ اش را درون همان فضا می ر من یافته بود و اغلب کل ابزار گفتمانید

ها هزینه تحقق فردیت و شخصیت  ها و این دردها، این زخم ما نگفت نگاه کنید، این حسرت

 ،مهم نیست. شریعتی هرگز از این مسیر نرفت ه،شماست. حاال این جمله درست بود یا ن

، و «ظلم»، «ستم»ر جهت مخالف به حرکت در آورد. او با مفاهیمی مثل بلکه همه چیز را د

احساس ارزشمندی مرا به لذائذ پیوند داد. مادام که شریعتی با من بود دو « امپریالیسم»

سؤال مطرح بود: چه کسی مسئول این رنج است؟ و چه زمان با او درگیر خواهم شد؟ جواب 

 . «قطعی سؤال دوم همین حاال بود

نحوی جدید شد.  اشیاء عمومی به نظمخود منجر به  ۀنوب انتزاعی بهـ  یغ این جهان عینیتبل

های ساده، موهای  دار بلند، جین های دکمه یک نمونه، لباس زنان انقالبی است. اورکت، پیراهن

دم اسبی )یا روسری کوچک(. بی هیچ جواهرات و آرایشی، این سبکی بود که زنان انقالبی با آن 

نشان  ،هایی که با چندین نفر از انقالبیون داشتم شدند. مصاحبه رض عموم ظاهر میدر مع

پرده نسبت به سبک زنانی مثل مادر و مادربزرگ رضا در این نحوه  دهد که نوعی طعنه بی می

پوشش وجود داشت. این طعنه بیشتر متوجه زنانی بود که حجاب کامل داشتند، در خانه 

طور که یکی از  نشستند. آن ت شوهرانشان از سر کار میماندند و منتظر بازگش می

ما این زنان را با این تصور که غایبین میدان هستند »گوید  زن این تحقیق می شوندگان مصاحبه

های  که با لباس« مد روز»ها سبک زنان  از سویی، بسیاری از همین انقالبی«. کردیم تحقیر می

 شونده مصاحبهشمردند. این  شدند را نیز پست می ند میم گشتند و از لذات دنیوی بهره شاد می

قدر  این زنان نیمه دیگر قضیه بودند، به همان میزان از میدان به دور بودند و همان»گوید  می

 «. کردیم بابت این موضوع تحقیرشان می

« سنتی»را درست مابین جهان « عشق برتر»انتزاعی که -رسد جهان عینی نظر می به

پدرش ساخته بود، زنان بسیاری را هم در این دوره پرورش « مدرن»و جهان  پدربزرگ رضا
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های او با  رسد شریعتی درست آنجا و همراهشان بود. یکی از سخنرانی نظر می و به 1داد می

گوید که آزاد، شورشی، فعال، و حاضر در  از زنی سخت می« انتظار ما از زنان مسلمان»عنوان 

زنان از بدن خود خالص  ،رسید در این فرایند نظر می به 2.صحنه نبرد حق و باطل است

زند. حجاب کامل و دامن کوتاه به یک اندازه  بدن حرف می چون شریعتی از زن بی ؛شوند می

  :گوید زن دومی می ی شونده مصاحبهنامیمون بودند. 

دیدنی داشتیم. بدن مناسب برای ما بدن نا مان می مشخص نبود چه ارتباطی باید با بدن»
 «. بود، و این نادیدنی بودن در آن زمان به معنی پوشش مردانه بود

سیالیستی وهای س های سوسیالیستی مثل عسگریات و اقلیت، گروه زنان در گروه

اسالمی مثل مجاهدین خلق همگی کمابیش -های سوسیالیست مذهبی مثل آرمان، و گروه نیمه

انتزاعی ـ  آنکه شاه خود نیز از این فضای عینیجالب  کردند. پیروی می« مردانه»از این سبک 

که امیدوار بود عرضه کند، « مدرن»خواست تعدیلش کند و جهان  که می« سنتی»بین جهان 

شاه را برای گسترش دموکراسی تحت قشار قرار  ،کرد. کاخ سفید از زمان کندی استقبال می

یمی کارتر و این واقعیت که او طور خاص از روی کار آمدن ج (. شاه بهlhhoa ,1991داد ) می

(. ieGais ,2011های لیبرال را سرلوحه سیاست خارجی قرار داده بود، ناراحت بود ) ژست

ها بگوید هر  شاه امیدوار بود به آمریکایی» :گوید غالمرضا کاشی، کارشناس علوم سیاسی می

(. به گفته کاشی، شاه 2010« )دهد چیزی برای آنها جواب داده لزوماً برای ایران هم جواب نمی

  ضمناً ،(. او در این کارهمان« )تالش برای ساخت هویتی جدید برای ایرانیان را دو چندان کرد»

 پدرش بود. « مدرن»پدربزرگ رضا و جهان « سنتی»دنبال چیزی مابین جهان  به

سری مراکز فرهنگی  دنبال تأمین سرمایه یک در عین حال، همسر شاه، فرح پهلوی، به

« سنتی»های  ترین معمارهای مدرن که طرح نشگاهی، هنری و غیره( بود. برای مثال، او معروف)دا

در سراسر شهر بنا کردند « مراکز سنتی مدرن»خلق کرده بودند را دعوت به کار کرد. آنها با هم 

                                                           
ای متفاوت از معنای رایج در غرب به کار  کلماتی رایج در ایران هستند و در کل به معانی« سنتی»و « مدرن» 1

های  رضا و رفقای او برای اشاره به مرجعاینها لغاتی هستند که  ،روند )هرچند نه کامالً متفاوت(. در عین حال می

نظر رسد )مثل چادر، تعصب دینی و  شامل هر چیزی است که ایرانی به« سنتی»کنند.  دیگری از آن استفاده می

در کل به هر چیزی اشاره « مدرن»اند. و  سان در مدرنیته متحول گشته غیره(، مهم نیست هر کدام از اینها به چه

های معماری، موسیقی پاپ، و غیره، حال مهم نیست رسوم  ، مثل دامن زنان، برخی طرحدارد که از غرب آمده

 محلی چقدر اینها را دگرگون کرده باشد. 

 درباره شریعتی و زنان مسلمان، در کتاب الله بختیاری، 1شریعتی، بخش « انتظارات ما از زنان»به ترجمه  2

 مراجعه کنید.  1996
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(ieisis ,2013 حتی جنبش آوانگارد سقاخانه عناصر و موضوعات اسالمی و سنتی را در هنر .)

 گوید: را برای جنبش برگزیده می سقاخانه استفاده کردند. کریم امامی که نام مدرن

رودی به شهرری حوالی تهران رفتند و به چند پوستر مذهبی  پرویز تناولی و حسین زنده»

های بشاش این پوستر شدند.  برخوردند. آنها جذب سادگی، تکرار عناصر مذهبی و رنگ

ملهم از این پوسترها بودند و تأثیر  ،انه درست شدندلین کارهایی که در جنبش سقاخاوّ

 (.irers ,1977) «هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذاشتند دانشکدهعمیقی بر 

شماری برای ساخت هویتی  های بی هنرمندان، معماران، نویسندگان، سیاستمداران و انقالبی

رسد توپخانه شریعتی  نظر می هراسخ بودند. ب ،باشد« سنتی»و هم   «مدرن»نوعی هم  تازه که به

پردازی کند. اینکه  چون او بود که تالش کرد این سنتز را نظریه ؛در این دوره مفید واقع شد

ایده جدیدی  ،ها مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر شعارهای فکری شریعتی بودند خیلی

  :گوید نیست. نغمه سهرابی می

هویت اصیل اصول تفکر پسااستعماری بودند که  گانه آزادی، عدالت اجتماعی و عقاید سه»

)تأکیدها افزوده شده( « ساخت شان را می نقدهای انقالبیون به حال و رؤیای آینده

(201۸:5 .) 

خورند. البته شریعتی تنها یکی  های شریعتی به چشم می خطابهها و  همین اصول در نوشته

نگاری انقالب ایران  ست که هیچ نوع تاریختر از آن ا نظر مهم های انقالبی است که به از چهره

، های بعدی حال، هدف این بخش و بخش (.بااینthoneis ,201۸:6قادر به انکار آن باشد )

شریعتی نزد  تأثیرگذاریرا ایجاد کرد و باعث « عشق برتر»پویایی مادی و زبانی است که 

های  از بدن زنان گرفته تا لباسانقالبیون آتی چون رضا بود. این بخش نشان داد که اشیاء مادی 

در خدمت کلمات کلیدی شریعتی از نظر رضا قرار داشتند و باعث تحول تدریجی او به  ،دوز خانه

 پرداخت.  مبخش بعد بیشتر به آن خواه در فرایندی که-سوژه شریعتی شدند 

 خمینیامام عشق، انقالب، 

جا ختم  پایان خیابان که گویی به هیچ های بی دانند. ردیف تهران را شهری نازیبا میبسیاری 

کننده که  ها را ببینی، آلودگی خفه دهد حتی خیابان شوند، ترافیک سنگین که اجازه نمی نمی

های خیابانی  گربهکند،  های تاکسی را مجبور به مصرف مرتب مسکن می راننده بسیاری از

سازی، سروصدا،  ختمانسازی پشت سا ، ساختمانآمیز غیرقابل کنترل با سروصداهای خشونت
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 ای آزاردهندهکننده... درکل، تهران تصویر بدی از خودش ارائه کرده که با سؤاالت  گردوغبار خفه

 شود.  گردد، بدتر هم می که دور ذهن جوانان شهر می

قدر  طور؟ او هم آن هکند؟ وقتی آنجا نیستم چ ؟ االن به من فکر میاستعاشق من  هم آیا او

هایم؟ موقعیتم؟  ، دوستم دارد؟ دقیقاً عاشق چه چیز من است، چشمکه من دوستش دارم

دهیم  ریسک ذاتی آن است. هر دوی ما، عشاق، اجازه می ،کند چیزی که عشق را ترسناک می

کنیم. احساس  باز عشق اتفاق بیفتد. برای این کار احساس شجاعت می ،باوجود این همه پرسش

 عشق دارد.  استعالیییشه در جنبه کنیم و این قدرت به نظرمان ر قدرت می

که شجاعت در شرطی  پیش ،داریم این است که ریسک عاشقی چیزی که از نظر دور می

معنی دارد. وقتی ریسک عاشق  ریسککند. چون شجاعت فقط در مقابل  پذیر می عشق را امکان

تی که به ما آورد و در نتیجۀ آن قدر که با خود به همراه میپذیریم، از شجاعتی  شدن را می

شود بگوییم که درجه ریسک برابر با درجه شجاعت مورد نیاز است  بریم. می لذت میدهد،  می

 آفریند.  که خود برابر با درجه لذتی است که می

بینیم و برای از دست رفتن  چیز را متفاوت می ها همه رفتن در خیابان ها بعد موقع راه سال

های تهران که به هر دوی ما فرصت  انتهای خیابان بی خوریم. ردیف مان افسوس می عشق قبلی

ها و هزاران  سری تعریق و لذا بوییدن عطر یکدیگر را داده، آلودگی سردردآوری که باعث سبک

شدیم و زمان زیادی برای حرف زدن،  شده، ترافیکی که هر دو در آن گم می قهقهه ما می

که تصمیم گرفتیم  خیابانی کثیفن گربه کرد، و آ سکوت، و سیگار کشیدن برایمان فراهم می

 مادام که عاشقیم به او غذا بدهیم و با او بازی کنیم. 

آنها بینند.  ها در عین حال تهران را شهری زیبا می ایرانی بسیاری از که ی نداردپس تعجب

این کند این است که  اند و چیزی که تهران را در نظرشان زیبا می عاشق شده در همین شهر

خاص در آن رها شده است. پتانسیلی که برآمده از دوگانگی  یبوده که پتانسیل مکانیشهر 

انتها،  های بی خیابان نگریستن آنان بهبلکه شیوه دهد،  عشاق را تغییر میتنها  نه ، ریسک و خطر

 .  کند را نیز برای همیشه عوض میهای وحشی  آلودگی، ترافیک، و گربه

ها هم  انقالبی ،کنند طور که عشاق قمار می . همانداردشدن  انقالب شباهت زیادی به عاشق

دهد. و  اند. همین ریسک است که به ما احساس شجاعت می با خطر دستگیری و شکنجه مواجه

بینیم. با هم  که خود را میان هزاران نفر در خیابان می یابد گسترش میاین شجاعت وقتی 
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نیفتد، چیزی از  1پولتیک اگر اتفاقی در ریل کنیم که حتی کنیم. احساس می احساس قدرت می

 است. درون برای ما تغییر کرده

آورند و به هیچ  سر بر می آبادهای اعتراضی پراکنده زیادی از ناکجا همانند عشق، جنبش

 ؛دنبال تجربه دوباره آن هستیم اما گاه به ،شوند پولتیک ختم نمی چیز قابل ملموسی در ریل

مانند  ،کند چون قدرتی که عشق و شورش درون ما ایجاد می ؛عشقیمدنبال  طور که به همان

دانیم این عشق و شورش از  کنند. اما از آنجا که نمی هایمان ترشح می دوپامینی است که نورون

 در رخ دادن دوباره آن هستیم.  آید و به کجا خواهد رفت، روزها دربه کجا می

سر و دست و دارد، فردی با  رهبریراه افتاده  بیایید تصور کنیم قدرتی که درون ما بهحال 

را دارد که  این قدرتآفرین بیافریند. او  ای تحول اراده خود تجربهمدد و این فرد قادر است به  پا

. ای بدهد که حتی برای او جان خود را فدا کنند به آنها انگیزهو  فرا بخواندها  مردم را به خیابان

کند و با این کار به ما  خاصی در ما ایجاد می توانایی و انرژی ،ها خیابان تسخیربا  رهبراین 

بر ضد  تظاهراتما برای مواجه شدن با عواقب  توانایی ،دهد. منبع این قدرت قدرت می

 شاه.  است: قدرتمندترین مرد منطقه

امام که خاندان پهلوی را ساقط کرد،  تظاهراتی، پانزده سال قبل از آخرین 1342 سالدر 

 ای ایراد کرد و در آن شاه ایران را تحقیر کرد. این سخنان باورکردنی نبود:  سخنرانیخمینی 

خواهم تو مانند پدرت بشوی... پس خوب گوش کن،  ]ای شاه[ بگذار تو را نصیحتی بکنم... من نمی»

وقت آن شده که از مغزت استفاده کنی، که از سرنوشت پدرت  ات را فراموش کن... اربابان اسرائیلی

 عبرت بگیری. 

ریسک  ،ساله سخن گفته بود. او با این کار 14خمینی با شاه ایران مانند یک پسربچه امام 

ای به خرج داده بود و این خود منشأ  طور که شجاعت باورنکردنی همان ؛ای کرده بود باورنکردنی

ها  به خیابان ای برای عده بسیاری شده بود. هزاران معترض بعد از این سخنرانی لذت باورنکردنی

  :گوید این تحقیق می شوندگان مصاحبهریختند. یکی از 

شاه مات و مبهوت بود، «. مرگ بر دیکتاتور»ما مقابل کاخ شاه تظاهرات کردیم و فریاد زدیم »

خانه امام در شهر قم را محاصره و او را  ،طور که اطرافیانش بودند. روز بعد، نیروهای امنیتی شاه همان

ها  ها در قم و تهران و مشهد با انتشار خبر دستگیری او به خیابان د. خیل عظیم تودهدستگیر کردن

 (.nhsK ,2000:106« )یا مرگ یا خمینی»دادند  آمدند. آنها شعار می

  :گوید می شونده مصاحبههمان 

                                                           
1 realpolitik 
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ها و  با همه تفصیالت حکومت نظامی، تانک«. به مقر پلیس و ساواک و ادارات دولتی حمله کردیم»

 eKHSsSsSa fhn) «پوش، نظم بعد از شش روز برگشت. این رخدادها شاه را شوکه کرد سربازان زره

lhGsSsseG aaHaenso ,2013.) 

یعنی یک سال بعد از  1343سال  امام بعد از گفتگوهای فراوان در حلقه نزدیکان شاه در

مقصد به نوفل لوشاتو در ها تبعید شد. اوّل به ترکیه، بعد به عراق، و در آخرین  تظاهراتاین 

  :گوید انقالبی دوم می شوندۀ مصاحبهسال از ایران دور بود.  15فرانسه. او کمی کمتر از 

 «. خمینی بیش از اندازه برای ما مهم شدامام در این مدت تصویر »

خمینی امام تقریباً یک دهه بعد از آن که  .رضا که در این زمان آخرین سال دبیرستان بود

ا ترک کرد پیش پدرش برگشت. پدرش به خیل کارگران شهری تعلق داشت که ایران ر

را تشکیل  50نیروهای استخدامی در دهه از  ٪۸5ای نداشتند و  های مدیریتی یا حرفه مهارت

ای زندگی  اش با هم در محله (. رضا و خانوادهreKs eKo daooeo ,2006ohدادند ) می

هایش  با دیوارهای آجری و خشتی داشت و اغلب کوچه های مسطح بادگیر کردند که خیابان می

شان یک تکیه قدیمی ایرانی بود. قسمت ورودی یک پله  مسقف و مملو از بوی تریاک بود. خانه

از حیاط باالتر بود و وسط حیاط یک حوض برای شستن ظروف قرار داشت. خانه هفت اتاق و 

اشت و ساختار داخلی خانه حدوداً گرد یک آشپزخانه داشت. درِ هر اتاق به حوض کوچک دید د

بود. پدر رضا این خانه را اجاره کرده بود، هرچند رضا و سه برادرش به همراه پدر و مادر فقط از 

داد و همه از  کردند. پدر رضا پنج اتاق دیگر را به پنج خانواده دیگر اجاره می دو اتاق استفاده می

هم پول  ،داد پدرش هم رئیس خانه باشد اجازه میکردند. این کار  یک آشپزخانه استفاده می

 ناچیزی از اجاره آن گیرش بیاید. 

برنج و خورشت برای  از بزرگ ی ا قابلمه بار، ماه یک چندبود. هر  سخاوتمندیپدر رضا مرد 

پلکید و یک بار دید که ساکنان یکی از  برد. رضا هم اغلب اطرافش می ها می یکی از همسایه

سایه فقر در این محله سنگین  طور به قابلمه هجوم آوردند. چه ،تر وچه پایینهای چند ک خانه

نیست اند یا قرار  دانست که این ساکنین یا چند وعده در این هفته چیزی نخورده رضا می بود و

 .ها چیزی بخورند تا مدت

ث و این باع کرد بازی میمحله  های همین در کوچهها بعد از مدرسه  رضا مثل بقیه بچه

های خالف همیشه وجود  شد. خطر اعتیاد، انحراف جنسی و ماجراجویی نگرانی والدین می

به  کوچهها را از  داشت. برای همین وقتی یک پسر متدین محله به اسم سعید سعی کرد بچه

 مسجد بکشاند، هیچ یک از پدر و مادرها مخالفت نکردند. رضا به این ترتیب با مسجد آشنا شد. 
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چون برایش جنبه اجباری داشت.  ؛نماز خواندن در خانه پدربزرگ متنفر بود رضا از مرتب

های مسجد  بچهسعید و بقیه  با کم آمد خوش بود. کم اما در مسجد با هر چیزی که پیش می

ها، مباحثات، و حتی نماز و روزه فضای امنی در آن محله پر از جرم برایش   . فعالیتدوست شد

ر خاصی به خدا در رضا شکل گرفت که منجر به یک رابطه شد. رابطه ساختند. در این زمان باو

بر عشق نبود. خدا که تا حدودی برخاسته از دو مکان امن یعنی خانه   خدا با رضا مبتنی

گاه بود و درون این فضای امن بود که رضا شروع به  پدربزرگ و حاال مسجد محل بود، یک تکیه

 هویتی که با خدا و مسجد در هم آمیخته بود.  ؛دساختن هویتی برای خودش در محله کر

خواند و بعد از آن برای شهادت امام حسین  ها قرآن می ها برای رضا و بچه سعید جمعه

کردند. بعدها، سعید شروع به توزیع نوارهایی در مسجد کرد. او بر پایه مباحث  عزادری می

های شریعتی  سه محور در سخنرانی گفت که کرد. او می های سیاسی ایراد می شریعتی سخنرانی

ازلی حق و باطل. این نبرد که همیشه در جریان است در سال ابدی ـ  ل، نبرداوّ؛ وجود دارد

هجری قمری در کربال بین مظلوم یعنی امام حسین و حاکم ظالم یعنی یزید به اوج  6۸0

را فراخواند و از  گوید امام حسین یک شب قبل از نبرد مردانش طور که شریعتی می رسید. آن

کسانی که مایل به ترک او بودند خواست از تاریکی شب استفاده کنند. او این پیشنهاد را 

تن  72مطرح کرد. غروب که شد تنها  نامتوازن بودن قوای نیروهای دو طرف میدانباتوجه به 

ه امام حسین برای نبرد کنار او مانده بودند. دوم، هرگز میدان را ترک نکنید. شریعتی کسانی ک

« زندگی روزمره»کرد. او خیانت آنها را به عشق  شماتت می ،را در آن شب تار ترک کردند

آور است که میانه جنگ خود را با امور و مسائل روزمره سرگرم  داد. خیلی خجالت نسبت می

سوم و  کنیم. سوژه شریعتی همواره به هر قیمت شده در نبرد ابدی حق و باطل حضور دارد.

باید هزینه نهایی یعنی شهادت را به جان بخرد. ارتش  هایش، سوژه شریعتی می به هزینه نظر

نفر را در کنار امام حسین در کربال قتل عام کردند. اما شهامت امام حسین باوجود  72یزید هر 

اطالع قبلی از این نتیجه بود چون انگیزه او میل به جانشینی یزید و حکومت بر جامعه اسالمی 

چیز به اندازه میراث شهادت امام  بلکه انگیزه او نبرد با باطل بود. از نظر شریعتی، هیچ ،دنبو

 حسین برای تداوم نبرد حق و باطل ضروری نبود. 

معنی کسی بود که  برای او هم «ظالم»دو مورد از واژگان شریعتی برای رضا شاخص بودند. 

. او با مردمی شناخت می به شمال شهر شگاه به ها را در سفرهای گاه پول داشت و رضا ظالم

تراشیدند  وشلوار و کراوات خوب داشتند، صورتشان را می های خوب و کت مواجه شد که ماشین
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شان، چیزهایی بودند که حس  هایشان، لباس و ادکلن ها، ماشین دادند. این آدم و بوی خوبی می

های شمال شهر تهران برایش  ه قسمتماندگی، شرم، و ناتوانی را در هر گذر او ب عمیقی از عقب

و برای یافتن مظلومین اای بود که برای رضا معنا شد.  دومین کلمه «مظلوم»کردند.  ایجاد می

 تر برود.  طرف نیازی نداشت از محله خودش آن

شلیک گلوله در  ترسناکیک شب سرد زمستانی رضا با سروصدای  ،یک سال قبل از انقالب

های انقالبی  شد. صبح روز بعد فهمید برخی اعضای اصلی گروهکخیابان از خواب بیدار 

همان « های تیمی خانه»اند که در  ای سیاسی ایجاد کرده رادیکال مثل مجاهدین خلق شبکه

اند خود را  طور مبارزین مجاهدین خلق توانسته آورد که چه کنند. سر در نمی محله زندگی می

، و البته میان سعید و اهالی مسجد ـا به دست داشتندکه کنترل محله رـ و اوباش  اراذلمیان 

بود و در  افزایشهای مسلحانه شبانه رو به  به محله و درگیری امنیتیحمالت مخفی کنند. 

را  ان آنتفتیش و ساکنرا ها  کردند، خانه ها حمله می مأمورین ساواک به خانه ،همین رابطه

تراشیدند، و  هایشان را می اوات داشتند، صورتوشلوارهای شیک و کر کردند. آنها کت بیرون می

 داشت.  بوی ادکلن محله را برمی محله را ترک کنند، های باکالسشان با ماشیناینکه قبل از 

رابطه میان واژگان شریعتی و اشیاء شیک خیلی روشن است. در طول مصاحبه با رضا 

زمان بوده  هماینها رک مصادیق متوجه شدم که ظهور کلماتی مانند ظالم و مظلوم برای او با د

برای رضا مرئی بود. کلمه ظالم تا حدودی با  ،دادند است و آنچه این واژگان به آن ارجاع می

های خارجی و تراشیدن موی صورت مرتبط بود که ویژگی  وشلوار، کراوات، و ادکلن لباس، کت

امنیتی با  حمالتزایش فقط مأمورین ساواک که خیلی از پولدارهای شمال تهران بود. اف  نه

تبع آن از اهالی شمال  بود و رضا هر چه بیشتر از ساواک و بههمراه این حمالت  بیشترخشونت 

 شهر بدش آمد. 

گشت که به خیرات ماهانه  های محله جنوب شهر رضا برمی برعکس، واژه مظلوم به صورت

پوشیدند، مردانی که ریش  می« ایرانی»آوردند. آنها مردمانی بودند که لباس  پدرش هجوم می

رسد  نظر می های ارزان و بازاری را. بنابراین، به دادند یا بوی گالب شان را می داشتند و یا بوی تن

دو دسته اشیاء نامتقارن از خالل بلکه  ،نبرد حق و باطل شریعتی فقط یک روایت مفهومی نبود

 . وجود آمد به (اشیائی که واژگان ظالم و مظلوم قابل اطالق بر آنهاست)
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 حق و باطل

در مجلس وعظ عالمه یحیی نوری در میدان ژاله تهران  1357وقتی رضا و سعید در شهریور 

انگیزی را داشتند. چند نفر از اعضای مجاهدین خلق چند  انتظار رخداد هیجان ،شرکت کردند

می رژیم در صدد روز قبل از آن تعدادی از مأمورین شاه را خلع سالح کرده بودند. نیروهای نظا

سمت در خروجی رفتند و  دادند. به نظر اهمیتی نمی انتقام بودند. مخاطبین عالمه یحیی نوری به

 «. اهلل اکبر»بر ضد شاه شعار دادند: 

طور که با هم به در خروجی نزدیک شدند،  رضا در صف اوّل بود. سعید کنارش بود. همین

سمت راستش نگاه کرد و  ل رضا وارد خیابان شد. بهوزد. اوّ به درون می گرمیاحساس کردند باد 

رو افتاده. به سمت چپ نگاه کرد. دید که یک  دید صدها جعبه چوبی خالی میوه روی پیاده

دانست آتش را  کس نمی میدان ژاله را از خیابان اصلی جدا کرده است. هیچ ،ردیف شعله آتش

های خالی رفتند و آنها را شکستند.  هسمت جعب . جمعیت بالفاصله بهاست چه کسی به پا کرده

ها خود را مسلح کنند. رضا توجهی نکرد.  جعبه خردشدۀمتری  های نیم خواستند با تکه چوب می

ند. بعد دوباره به هست کرد تا ببیند نیروهای امنیتی چند نفر های آتش نگاه می همچنان به زبانه

این سو های چوب روی هوا که از  تکه های آتش را روی سمت جمعیت نگاه کرد. شعله عقب و به

 در حرکت بودند دید. شوکه شد. قبالً هرگز چنین صحنه باشکوهی ندیده بود.  به آن سو

شانه همراهش  به های آتش رفت. سعید شانه سمت شعله نفس ناگهانی به رضا با یک اعتمادبه

. مردم به این چیزها ور دنبالشان کردند. چهار شلیک انجام شد های شعله رفت. مردم با چوب

کردند تا مردم را بترسانند و پراکنده کنند. رضا همچنان  عادت داشتند. نیروها شلیک هوایی می

شانه. سعید زمین خورد. رضا ایستاد. جلو جماعت  به رفت. جمعیت از پی او. شانه به پیش می

تنومند به رضا  انقالبییک «. بلند شو پسر»دیوانه ایستاد. خم شد تا شانه سعید را بگیرد. گفت 

نزدیک شد، او را به طرفی پرتاب کرد و سعید را بلند کرد. خون از آستین چپ سعید چکه کرد 

اش. او زمین نخورده بود،  حرکت بودند. دو گلوله درست در سینه و بعد جاری شد. چشمانش بی

ه با سعید روی تنومند را نگاه کرد ک انقالبیبود. رضا  کشته شدهگلوله خورده بود. سعید 

کردند. تیرهای بیشتری شلیک شد.  دستانش دور شد. مردم در حال دویدن به هر سو شیون می

تنومند با سعید روی دستانش ناپدید شد. رضا پریشان به خانه برگشت. لباسش را عوض  انقالبی

م شب هایش را مسواک زد. به رختخواب رفت و تما د. دندانرکرد و به رادیو گوش داد. شام خو

 به سقف خیره شد. 
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(. مراسم eKHSsSsSa hf lhGsSsseG aaHaenso ,2013نه نفر دیگر مانند سعید کشته شدند )

 ،روز مهمی خواهد بود. ارتش 1357 هریورش 17، هفتم به این معنی بود که جمعه بعدی

را  آتش ۀ رسید تا یک بار برای همیشه شعل نظر مصمم می حکومت نظامی اعالم کرد و شاه به

 خاموش کند. 

چون مادرش اصرار داشت که برای خرید نان از خانه بیرون . رضا آن روز صبح زود بیدار شد

لین بار از مرگ سعید، اش را همراهش ببرد. برای اوّ برود. مادرش از او خواست برادر شش ساله

ر در میدان ژاله ت را شش کوچه پایین انقالبیونتوانست صدای  رضا با عجله از خانه بیرون زد. می

آور  ها به کوچه رضا رسیدند. بعد چند نفر دیگر. گاز اشک بشنود. خیلی زود چند نفر از شورشی

کرد. توی کوچه، تظاهرکنندگان  ازجمله کوچه رضا روانه می ،های اطراف میدان آنها را به خیابان

نخواهند  شلیک آنها ی گارد بهدادند، زنان با این تصور که نیروها سریع خود را سروسامان می

سمت خیابان ژاله سرازیر شدند و زنان در صف اوّل  در صف اوّل قرار گرفتند. بعد دوباره به کرد،

 شان روانه شد.  بودند. رضا هم دست برادرش را گرفته بود و به دنبال

جمعیت ناپدید شدند  ها شروع شد. مسلسل وقت شلیک رفتند تا به میدان ژاله رسیدند. آن

بار هم شوکه شده بود.  سمت رضا دوید که این پوش آمدند. یکی از آنها به زره های دیگارو 

رضا دور خودش چرخید و «. شو ، گم***»سمت رضا نشانه گرفت و فریاد زد:  تفنگش را به

شان ترک کرد. اما بین  سمت کوچه دست برادرش را محکم گرفت و با یک گام بلند میدان را به

یک لحظه  ،سمت رضا گرفت و رضا آن گام بلند را برداشت اش را به لحهزمانی که مأمور اس

ها زن  قدر که او بتواند خیلی گذرا زمین را ببیند که با خون ده فاصله افتاد، یک لحظه کوتاه، آن

 پر شده است. 

از  کرد که مراسم شروع شد. رضا کنار در نیمه باز خانه ایستاده بود و مردانی را تماشا می

برند. زنی درست  میدیگر ها را از خیابانی به خیابانی  شده کشتهمبهوت چشمان ناظرین  مقابل

پیچیده بودند و حمل  یک چادر بزرگ درمیاناو را  انقالبیدر قسمت سر تیر خورده بود. چهار 

شده بود که غرق خون بود. آنها تکه پارچه خونی د. یک تکه پارچه روی سر زن کشیده کردن می

چالندند و دوباره روی سر زن کشیدند، و دوباره و دوباره همین کار  ،ین که همه ببیندبرای ارا 

آنها فرزندان ما را »بودند. یک نفر فریاد کشید  میخکوب شدهرا تکرار کردند. تماشاگران 

زد  طور ادامه یافت. هر کسی فریاد می و همین«. شاه جنایتکار»دیگری فریاد زد «. کشند می

شاه با این صدها کشته باألخره «. شاه جنایتکار»زدند  تمام کوچه فریاد می«. رشاه جنایتکا»
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نیمی از روایت طور که  همانعنوان نماینده باطل تثبیت کرد.  وچرا و علناً به چون خود را بی

 شریعتی از حق و باطل را برای رضا اثبات کرد. 

ای دید که روی آن  ید. او جزوههای مملو از خون را دور میدان ژاله د روز بعد رضا گودال

ای از آن  خمینی درباره قتل عام بود. جمله امام خون پاشیده بود. آن را برداشت. حاوی جمالت

خمینی آرزو داشت در میان شما باشد »رضا را سخت تحت تأثیر قرار داد. جمله این بود  ،میان

زمان مرگ سعید نگه داشته بود را آلود که از  مثل اینکه باألخره آن نفس بغض«. و با شما بمیرد

خمینی نجاتمان بده. لطفاً ما را از شر این »فرو داد و بلند گریه کرد. به آسمان نگاه کرد و گفت 

 گوید که هنگام گفتن این جمله به آسمان نگاه کرده؟ ولی چرا رضا می«. جنایتکار نجات بده

هایی شکل گرفته که در  ابطه با بدنمثابه منجی در ر رسد بخشی از تصویر امام به به نظر می

کلمه شاه جنایتکار را برای رضا  ،های خونی کشتار شاه تولید شدند. زنان کشته شده و لباس

کردند نیز موقعیت شاه را در  را تداعی می« شاه جنایتکار»کردند. اشیائی که کلمه  تداعی می

های بیشتری روی  و هرچه جنازهس کرد. لذا از یک توپوگرافی شریعتی از حق و باطل تثبیت می

شد. از طرف  عنوان باطل در جهان شریعتی بیشتر تثبیت می جایگاه او به ،ماند دست شاه می

به  رسید، خود شاه بیشتر دیگر، هرچه بیشتر در توپوگرافی حق و باطل به جایگاه ثابت خود می

ن به ضدقهرمان روایت این فرایند تبدیل شدشاه در طی کرد.  می کمکواژگان شریعتی  تکثیر

دیگر، او  تعبیرکرد. به  خمینی را به جهاتی تبدیل به قهرمان می یعنی امام شریعتی، خصم خود

 داده بود. امیدوارم به این ترتیب نشان داده باشم که سوقحق )خدا(  جایگاهخمینی را به امام 

ه شدن به آسمان نزد برخی بود و رضا با خیر استعالییخمینی در حال کسب وضعیتی  امام

 موقع صحبت کردن با او این را نشان داد. 

 مالقات خدا

 «اهلل اکبر»ها قصد دارند برای فریاد  در مسجد محل بود که شنید بچه رضا  1357 دی  23 در

ها  بام بروند. رضا کمی بعد از غروب فریادها را شنید. مأمورین شاه در خیابان ها به پشت شب

سر داد. اما  «اهلل اکبر»شتند. وقتی رضا به پشت بام رفت با ترس فریاد بودند و دستور شلیک دا

ور کرد. ابتدا قوت قلب و  در آن باال در تاریکی شب چیزی را درون او شعله «اهلل اکبر»فریادهای 

ای  بلکه از جنبه ،داد نبود قدرت فقط ناشی از چیزی که رخ می حس قدرت. این حس بعد

خیابانی فریاد زده شده  های تظاهراتبارها در  «اهلل اکبر»آمد.  داد برمی ناشناخته از آنچه رخ می
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نظر از میزان جمعیت، محدودیت  دادند و این، صرف همیشه در روز رخ می ها تظاهراتبود. این 

کرد که  بام، فریادها از هر سوی در تاریکی این حس را ایجاد می داد. روی پشت آن را نشان می

 :کنند شماری از مردم یک چیز را تکرار می شمار است. تو گویی جمعیت بی بیتعداد انقالبیون 

زد  بام در طول خیابان فریاد  . و وقتی کسی از روی پشتاست اش را گرفته اینکه تهران تصمیم

رضا سرش را گرداند. او تصویر امام را روی « بینی؟ آنجا را ببین، ماه را ببین، تصویر امام را می»

به همان سرعت که پدید آمد ناپدید شد. رضا چند بار چشمانش را باز و بسته کرد.  ماه دید که

دیگر آن را ندید. خودش را لعنت کرد که چرا عینک طبی که قرار بود را نخریده. شاید هم الیق 

بله، آنجا بود، »دیدن امام روی ماه نبود. شاید آن کسر از ثانیه کافی بود. رضا خوشحال بود که 

که شاه اجازه نداده بود در تلویزیون امام ها همه دیوانه شده بودند. تصویر  . روی بام«دیدمش

که تصویر امام را از آنها به زیر کشیده بودند باال رفته و ماه رسانه آن  یاز دیوارهای ،پخش شود

بود.  کردهاستعالیی . با این تفاوت که ماه خمینی را ترین رسانۀ ممکن بود این انقالبیشده بود. 

ای تردید نکردم  حتی یک لحظه تردید نکردم که تصویرش روی ماه بود. لحظه»گوید  رضا می

و برتر از ما را  فراترورای ادراک و ورای این جهان بود، که حال و هوای جایی  ،که آنچه رخ داد

 )تأکیدها افزوده شده(. « داشت

تلویزیون رفت و گفت که فریاد  روز بعد ارتش دچار تشنج عصبی شده بود. ژنرال ازهاری به

مربوط به نوار کاست بوده که چند نفر اوباش در تهران پخش کرده بودند. رضا  «اهلل اکبر»

دهد که شاه خیلی آزرده شده بود. در حدی که سه روز بعد تهران را  این نشان می»گوید  می

 مدت عنوان شد.  خروج شاه تحت عنوان یک تعطیالت کوتاه«. ترک کرد

وارد شد و مورد  «ایر فرانس»هفته بعد از رفتن شاه امام وارد تهران شد. او با یک پرواز  دو

های  های رادیو و تلویزیون و ایستگاه ها قرار گرفت. ایستگاه ها نفر در خیابان استقبال میلیون

اعالم  1357بهمن   ها در آمد. ارتش در ها بالفاصله به کنترل انقالبی پلیس، مقر ارتش، و زندان

 شاه به پایان رسیده بود.  کرد. حکومت« طرفی بی »

در مدرسه رفاه که هشت کوچه   امام خمینی بعد از نشستن در تهران تصمیم گرفت موقتاً

داشته باشد. هر « دیدارهایی»باالتر از خانه رضا بود ساکن شود. امام قصد داشت در این مدت 

فوف نامنظم و طوالنی که چندین کوچه ادامه صبح حدود سه هزار نفر دور مدرسه رفاه در ص

شد،  شدند. هر بار که در باز می شدند و منتظر باز شدن درهای مدرسه می جمع می ،داشت

دادند. داخل حیاط، مردم چند  نگهبانان به تعداد معینی اجازه ورود به حیاط مدرسه را می
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ها از  شد. بعضی بدون شیشه ظاهر مییک پنجره   تا امام از پشت پرده ماندند منتظر میای  دقیقه

رفتند تا او را  ها از دیوار باال می تر شوند. بعضی کردند به امام نزدیک داخل جمعیت سعی می

هوش به جای دیگری منتقل  هم بی  کردند. بعضی ها از هیجان غش می لمس کنند. بعضی

دوباره پشت پرده ناپدید برد و بعد از پنج دقیقه  شدند. در عوض، امام دستش را باال می می

شدند تا جا برای گروه بعدی باز شود. این اتفاق از  شد. بعد جمعیت به بیرون هدایت می می

 شد.  دقیقه تکرار می 20صبح تا بعدازظهر هر 

دانست که باوجود  زد. می رضا به مدت یک هفته هر روز در کنار آن جمعیت قدم می

واهد پیوست و وقتی که باألخره چنین شد، سه ساعت زودی به آنها خ اش به های قلبی دلهره

شد.  طول کشید تا از انتهای صف به ابتدای آن رسید. فشار جمعیت در هر قدم بیشتر می

توانست دستش را تکان بدهد. فشار پای  شد. رضا دیگر نمی های افراد به هم فشرده می شانه

از شدند. جمعیت سراسیمه از چپ به رضا را از زمین کند. او در اختیار جمعیت بود. درها ب

شدند.  رفتند، گاهی به سمت در و گاه به سمت دیوار سرازیر می راست و از راست به چپ می

رضا راهش را به جمعیت داخل حیاط باز کرد. نگاهی به اطراف انداخت و پنجره بدون شیشه را 

را به او دوخت و بعد  جست. پیدایش کرد. امام ظاهر شد. رضا برای کسری از ثانیه چشمانش

 صداهای عجیب نامفهومی از زبانش خارج شد.

وقتی جمعیت از حیاط به خیابان رانده شدند و پای رضا به زمین رسید، بالفاصله به حالتی 

چه اتفاقی »وارد شد. از خودش پرسید  ،کند توصیف می« حالتی عمیق از افسردگی»که خود 

شد. تلوتلوخوران تا خانه رفت و گویی  داشت شدیدتر می ناامیدی در هر گام که برمی«. افتاده؟

سرش رادیویی است که تازه فرکانس عوض کرده، روی چیزهایی تنظیم شد که قبالً ندیده و 

ها بیخودی  آورند... چرا ماشین های خیابان چقدر تهوع جوی»نشنیده بود. با خودش فکر کرد 

به مغازه لوازم التحریری رسید که هر روز از «. آسمان جل کیست؟ خانمان بیزنند... این  بوق می

عجیب داشت،  ای قرمز رنگ  و کرد. پوستری روی پنجره آویزان بود. پشت آن سایه آن عبور می

همان قرمزی که قرار است روز قیامت جای آبی آسمان را بگیرد. پوستر تصویر چهار فیل بود در 

بودند، هیچ چیز نبودند جز چند استخوان،  های دو تایی و رو به هم. پاهای آنها عجیب جفت

«. این چیست؟»های لغزنده و به درازی پاهای زرافه. رضا پرید داخل مغازه. پرسید  استخوان

سمت  بیرون خزید و به«.  چه عجیب، چه مسخره»رضا گفت «. سالوادور دالی»دار گفت  مغازه

 خانه به راه افتاد. 
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که  (تر خواهیم دید و بعداً با نگاه تحلیلی)بینیم  کنم. میمایلم به چند نکته در اینجا اشاره 

اند. ماه یکی از این اشیاء است. من مکرراً از رضا سؤالی را  دست اشیاء خود در تولید معنا هم

دانستیم. روشن است که ماه در آن شب تصویر امام را در خود  پرسیدم که هردو پاسخش را می

اش مرا واداشت تا بارها سؤالم  ین تصویر را دیده یا نه. سردرگمینشان نداد. اما از رضا پرسیدم ا

 ،را بپرسم و بخواهم مرا قدم به قدم با خود به آن شب ببرد. او این کار را کرد و در این فرایند

داستانی مطول از ترسش برای رفتن به پشت بام، از لباسی که به تن داشت، و از اینکه چقدر 

 ،کرد اش که انگار داشت توجهش را به ماه جلب می لرزان همسایه سرد بود، از شنیدن صدای

من تصویر را در لحظه دیدم. به هر حال، آن موقع مطمئن بودم که ماه »گفت. رضا ادامه داد 

و « ... ولی استاد»من رضا را از داستان بیرون کشیدم و گفتم «. حتماً آن تصویر را نشان داده

خواهم  ببین، می»پی برد. جواب داد  ،ی چیزی که گفته بودزمانی که متوجه من شد به پوچ

 «. توانم بگویم که برای کسری از ثانیه او را آن باال دیدم اش فکر کنم. فقط می درباره

دهد. اما چند صد هزار نفر معتقد بودند که  روشن است که ماه تصویری در خود نشان نمی

نظر با ماه در آمیخته بود. ماه چیزی است که  باور بهاند. این  تصویر امام را آن شب روی ماه دیده

واقعاً آن باالست و از زمان خلقتش دور خورشید گشته است. این خصوصیت ماه، که آن باالست 

طور  نظر از این که چه بخشید که صرف چرخد حال و هوای جایی دیگر را به امام می و دور ما می

شده ویژگی ماوراء، باالتر و برتر از ما بودن ماه با ممکن است ماه رسانه شود، حاال که چنین 

امام را نزد  وجهۀ استعالیی معنا/کاربرد نهایی امام نزد بسیاری از پیروانش ادغام شد. این امر

 رضا تثبیت کرد. 

حق در روایت شریعتی بود و رضا  نمادخمینی در مدرسه رفاه ساکن بود،  زمانی که امام

تی جذب شده بود. او به آسمان نگاه کرده و از امام خواسته بود او را تدریج در گفتمان شریع به

دهد. و زمانی که تصویر امام را روی ماه دید، هرچند به کسری از ثانیه، در « نجات»از شر شاه 

 پس ازها عمق دارند. پس چرا  ترین نقطه گفتمان شریعتی بود، اگر بتوان گفت گفتمان عمیق

 رضا برای این سؤالبود؟ « حس عمیقی از افسردگی»، توصیفش یکخمینی از نزد امام دیدن

 جوابی نداشت. 

دهد.  دست می امام روی ماه دیدگاه خوبی به دیدن تصویردرباره افسردگی رضا در پی  ،لژ

نوعی »کنند تا  گوید برخی اشیاء از پیچیدگی رسمی و فضایل فنی استفاده می او می

تواند بیننده را در تالش برای درک  ( که می199۸:95) ایجاد کنند« تفسیرناپذیری ادراکی
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به  «گیر افتادن»واسطه نوعی حس  زمانی و جایگزینی، و به کلیت و اجزاء، تداوم و انقطاع، هم

ناشی از مشاهده فضیلت  سرخوردگی»ل گیر افتادن را ژ(. shHksKH, 2016:76تله بیاندازد )

تأثیری که به گفته هاسکین ناشی از عجز ما در (. 19۸۸:71کند ) تعریف می« تصور  غیرقابل

(. اگرچه از نظر هاسکین وضعیت گیرافتادگی 2006:76فهم چگونگی پدید آمدن اشیاء است )

را به  ایدهاین  یمتوان است، میناشدنی  ادراکاشیاء  خلقمربوط به تکنولوژی و مهارت هنرمند در 

 ای هستند که همان شکل از ناشدنی راکادهای  که دارای قابلیتـ اشیاء غیرفنی مثل ماه 

 بودن ناشدنی ادراک. به بیان بهتر، این قابلیت مادی دهیم کند ـ بسط را تولید می گیرافتادگی

که رضا را  انگیزی کرد؛ وضعیت اعجاب استعالییاو را  ،ماه بود که وقتی با تصویر امام ممزوج شد

 سرخورده کرد.عمیقاً 

ء در گفتمان شریعتی و تبدیل شدن رضا به سوژه شریعتی را محوریت اشیا این مقاله،در 

ها،  در خیابان شده کشته. ویژگی بدن زنان، لباس شیک مردم پولدار تهران، زنان بررسی کردیم

گیری  خمینی و ماه همگی اشیائی هستند که در شکلامام های غرق در خون آنها، صورت  لباس

ه بیان دیگر، اگر گفتمان شریعتی از این اشیاء سخن . ببودندگفتمان شریعتی برای رضا کلیدی 

گرفت. از طریق این اشیاء  یافت، هرگز نزد رضا شکل نمی واسطه آنها گسترش نمی گفت و به نمی

بود که رضا تبدیل به سوژه شریعتی شد، فرایندی که رضا خود در آن زمان متوجه نشده بود و 

 در او ایجاد شود. باعث شد حسی از افسردگی بعد از دیدن امام 

 گیری نتیجه

طور سوژه انقالبی در تقاطع مادیت و زبان در ایران پیشاانقالب  که چه نشان دادمدر این مقاله 

اول، به سراغ کنشگری اشیاء از طریق  ؛زمان انجام دادم هم بررسیخلق شد. در این راستا، دو 

زندگی  ۀند رفتم. با استفاده از تاریخچده آنچه معنا مینه دهند و  تمرکز بر آنچه اشیاء انجام می

 گانۀ پنج کننده خاصی از طریق حواس طور اشیاء خیره عنوان منظرگاه خود، نشان دادم که چه به

نه اینکه ؛ تواند از طریق زبان منتقل شود را تکمیل کردند رضا نزد او ثبت شدند و آنچه که می

های بدن زنان تا ماه را در بر  از ویژگی ،اءآنچه بتوان با کلمات گفت را تکرار کنند. این اشی

ای جدید، رضایی متفاوت، را خلق کردند. به بیان دیگر، نشان دادم که  اشیائی که سوژه؛ گرفت می

 موقعیت سوژگی متغیر رضا را به تحرک در آورد.  ،چگونه مستغرق شدن در برخی اشیاء خاص
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هیمی هستند. اشیاء مادی مانند گالب مصدر کلمات و مفا ،دوم، نشان دادم که همین اشیاء

، و «ظالم»، «امپریالیسم»ایرانی، لباس شیک، بدن زنان، و جنازه کلمات کلیدی شریعتی نظیر 

انقالبی در تالقی این  ۀآورند. قطعاً تبدیل رضا به سوژ را برای رضا به حرکت در می« مظلوم»

تب و تاب انقالب واجد لیدی شریعتی اشیاء و واژگان رخ داد. این به آن معنی است که کلمات ک

 گسترشواسطه آنها  گفتند و به اشیائی که درباره آنها سخن می خاللاز  آن را کهشدند  خاصی

؛ همان طور ، کسب کرده بودند. قطعاً افکار شریعتی متضمن انقالب اسالمی بودکردند پیدا می

ها هرگز یک  ریخته بود و انقالبی همر . انقالب دندبودمتضمن آن اشیاء نامتقارن روزمره نیز که 

های آنها صرفاً ریشه در افکار پیشینی متفاوت از هم درباره  دست نبودند. اما تفاوت گروه یک

ریختگی بود و تحوالت  حال و آینده نبود. ربط اشیاء روزمره تاحدی مسئول ایجاد این درهم

 استطاعت روزمره نشان داد که اشیاء طور خالصه، این مقاله  متعددی درون انقالب ایجاد کرد. به

 که انقالب را میسر ساخت.  دادند اشاعه کردند و آن را  ای را ایجاد کنشگری

ها به تحلیل  های ناگفتۀ زیادی برای گفتن دارند و من این را با ورود ابژه اشیاء، داستان

کند، نوشتن داستان  نشان دادم. از آنجا که مادیت اشیا استطاعت فهم و تفسیر ما را ممکن می

ای از  بینی پیش اشیاء مادی، طیف غیرقابل  .نظر اشیا یک نوع بازیابی تاریخی است از نقطه

 کنند. احتماالت پنهان را درون خود ابقا کرده و در عین حال آنان را به هم متصل می

یخ تار بازسازیو ادغام مادیت و زبان شروع به زمانی که من در تقاطع اشیاء با سیاست 

های متمایزی را نشان دهم که در آنها این ادغام  کنم روش کنم، سعی می سیاسی ایران می

ایجاد کرده است که محدودیت آنها ، در صورت  های کنش شیوه های مختلفی را برای زمینه

. امیدوارم این مقاله توانسته باشد به هدف خود که همان وجود ، قبالً ناشناخته بوده است

اشیاء در زمینۀ مطالعات ایرانی است، نزدیک شود و نقطۀ آغازی برای مطالعات کردن  سیاسی

 مندند. سایر محققان ایرانی باشد که به فهم انقالب و پیامدهای آن عالقه
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