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 چکیده
  د یمروزمره، دسمتورکار رهبمران نظمام جد   یدر زندگ   ک ی دئولوژ ی ا   ی شاه تحقق هنجارها     ی با سقوط رژ 
بمود. بمر    ت ي مشروع   ازمند ي ن   یداشت، به عبارت   یمردم بستگ   رش ی پذ   ۀ به نحو   یدگرگون   ن ی ا   ت ي بود. موفق 

بر    ی ر ي روزمره چه تأث   یالت زندگ است که تحو   یپرسش اکتشاف  ن ی ا   یاساس، هدف پژوهش بررس   ن ی ا 
پاسمخ از روش    ی انقالب داشته اسمت  بمرا   ی روز ي در دو دهه نخست پس از پ   یاس ي س   ت ي مشروع   ی الگو 
هما بمه مما نشمان  نمدارد. داده   از يمن   ه ي بودن بمه طمرح فرضم  یاکتشاف  ل ي استفاده شده که به دل   خته ي آم   یف ي ک 

و    یمعممول   ی ها ده ی پد   ن ي ب   ک ی دئولوژ ی تقابل ا   و  یکدست ی تنوع،    ة سه مرحل روزمره از    یاند که زندگ داده 
  ی روها ي ن   یکدست ی فعال،    ی روها ي تنوع ن   یعن ی   است ي س   ت ي عبور کرده است که با سه وضع   یرسم   است ي س 
  ن یما   ة جمي راستاسمت. نت ه    یاسمي آشکار س   ت ي بازگشت به فعال   ی برا   ها ن ي نش ه ي تالش حاش   تا  ی و نها   یاس ي س 

  ی ر ي گ شمکل   ی بمرا   یلمانقالب به محم   ی روز ي پ   ی برا   یمل روزمره از مح  یکه زندگ   د ده ینشان م   یبررس 
تحمول    ل، يمدل   ن ي شده است و بمه همم  ل ی جامعه تبد   ی عاد   ی با اعضا   یاس ي نظ  س   ن ي ب   ن ی اد ي بن   ی ها تعارض 
  یمتنموع را در پم  ی واحد و سپس به الگوها   ییمتلون به الگو   ییاز تسلط الگو   یاس ي س   ت ي مشروع   ی الگو 

 . وم دارد تا امروز تدا   داشته است که 
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 بیان مسئله

هممای رهبممران و متوليممان با صفت »اسالمی« همراه شد که بيانگر اولویممت  1357انقالب سال
هممای مممذهبی بممود. ایممن همسممویی، نظام سياسی برآمممده از آن و نيممز حمایممت ذهنيممت توده

های ها و خواسممتهنگممی را شممکل داد. بنممابراین، برنامممهز مشروعيت بممر بنيممادی فرهالگویی ا
هممای متمرکممز بممر رهبران اسالمی بر تحول بنيادین وضع فرهنگی متمرکز شممد کممه از طرح

هایی از اخممتالف و غممافلگيری بممرای گرفممت و باعممث تجربممهزندگی روزمره سرچشمه می
پيممروزی بمما نمموعی   ی از همممان نخسممتين روزهممایترتيممب، تحممول انقالبمم شد. بدین  افراد می
زدایی بمما گسممترش های ایممن آشممناییزدایی از زنممدگی روزمممره همممراه شممد. ریشممهآشنایی

 الگوهای فرهنگ رسمی جدید ارتباط داشت.  
های پيش از انقالب، روندهایی از نوسازی در ایممران شممکل گرفممت کممه سممبک از سال

را وارد هسممتی الگوهممایی از زنممدگی مممدرن زندگی بخشممی از مممردم را دگرگممون کممرد و  
کرد. همين وضع باعث تبدیل زنممدگی روزمممره بممه محمممل تعارضممات اجتماعی ایرانيان می

های ایممن سممبک سياسی و ایدئولوژیک شد. در جریان اعتراضات انقالبی معموال  بممه نشممانه
يز عموممما  های مردمی نشد. مواضع نخبگان و واکنش زندگی نظير مراکز تفریحی حمله می

حممدی مهمم  بودنممد کممه عموممما  بممدیهی همما بهکردند. این واکنش را طلب میتغييرات سریع  
انگاری بممه دليممل مشممروعيت سياسممی نظمم  جدیممد و پممذیرش شدند. این بممدیهیانگاشته می

ک  مقاومممت نسممبتا  ضممعيف در برابممر دگردیسممی اقدامات انقالبيون از سوی مردم یا دسممت
 ناگهانی بود. 
 همسویی چشمگيری بين عامممة مممردم بمما فرهنممگ الب و جنگ، عموما های انق در سال

شد. با پایان جنگ، بار جنگ و انقالب از روی فضای اجتماعی کاسممته رسمی مشاهده می
های ای از مردم تمایل یافتند تا به زندگی معمولی بازگردنممد و فرصممتشد و بخش فزاینده

. با وجود این، هنمموز ولی زندگی را دنبال کنندهای جدید و معمموفقيت و آشنایی با شکل
هایی از جامعه که همچنان پيوندشان را با الگوی مشممروعيت و سممبک زنممدگی دهممة بخش 

پيشين حفظ کرده بودند، با چنين تغييری ناسازگار بودند. ایممن دوگممانگی بممرای سياسممت و 
ض ایممن دو بخممش های متعمماربایست بين منافع و خواستهحکومت دردسرساز بود؛ زیرا می

ل برقرار کند. بنابراین، دولت ناچار از تغيير برخی رویکردهممای فرهنگممی خممود جامعه تعاد
ترتيب، تعارض اجتماعی مزبور بممه درون دولممت کشمميده در دهة نخست انقالب شد. بدین 
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شممد. بخشممی از نظممام هممایی در درون نظممام سياسممی میشد و همين باعث بروز درگيریمی
سممازی کممرد، بمما عادیدئولوژیک تأکيممد میهممای مممذهبی  ایمم ن بممر ارزشسياسی که همچنا

زندگی روزمره و تغيير الگوی مشروعيت ناسممازگار بممود و بخشممی دیگممر از ایممن تغييممرات 
کرد. به این ترتيب تحوالت زندگی روزمره و پيامممدهای سياسممی آن بمما مسممئلة استقبال می

تحمموالت   اصمملی ایممن اسممت کممه  مشروعيت سياسی مرتبط شد. در این چارچوب، پرسممش 
زندگی روزمره چه تأثيری بر الگوی مشروعيت سياسی در دو دهة نخست پس از پيممروزی 

 انقالب اسالمی در ایران داشته است 

 مفهومی  بحث
 روزمره زندگی -الف

و احساسممات همممراه    افکممار  و  اعمممال  تعممامالت جمماری در جامعممه و  زندگی روزمره به مفهوم 
شممکل   مممون پيرا   محيط   خصوصيات ای از زندگی روزمره از  . بخش عمده کند ها اشاره می آن 

شممود کممه  خممودانگيختگی و دائمممی بممودن سممبب می افتد. خودکار اتفاق می   صورت یافته و به 
زندگی روزمره را بنيانی اساسی در هستی اجتماعی و سياسی تلقی کرد. ایممن وجممه از هسممتی  

آشممنا و  هممایی بممه شممرح زیممر اسممت: نخسممت، معمممولی و  ها و ویژگی انسممانی ممما دارای نشممانه 
دوم،  (؛ Bennett and Watson, 2002: x; in: Scott, 2009: 2)   پاافتمماده اسممت پيش 

ها و آنی و غيرتممأملی اسممت؛ سمموم، تکممراری و ممموزون وارهمبتنی بر قاعدۀ بدیهی و عادت
شممود؛ چهممارم، ظمماهری غيرفممردی و اسممت و زنممدگی خصوصممی و عمممومی را شممامل می

و ناهمگن و التقمماطی اسممت قل سلي  و تفکری ترکيبی خودانگيخته دارد؛ پنج ، مبتنی بر ع
(؛ ششمم ، امممری مممادی و واقعممی و Scott, 2009؛ Inglis, 2005و منطقممی عملممی دارد )

های زنممده اسممت و عامممل در هستی اجتماعی است. سممرانجام، دربرگيرنممدۀ تجربممه  ملموس
لممی اسممت؛ گرچممه های محلممی و مویژه در گسممترهحفظ و بازتوليد وجوه انسانی آدميان، به

 های فراملی نيز بروز یافته است.  آن امروزه در گسترهابعادی از  

های متکثممر  جهان با این خصوصيات، زندگی روزمره دنيای مشممتره همگممانی و زیسممت 
گرایانممه، ارتبمماطی،  هممای »عمممل ها بممه تعبيممر شوتسممی، دارای ویژگی جهان اسممت. ایممن زیسممت 

(  221: 1393ست )کنمموبالخ، م »وجود دیگر کنشگران« ا اجتماعی« و همراه با »تغيير« و مستلز 
که پویا، سيال و مبتنی بر آگاهی پيشانظری مشتره است. بر همين اسمماس، زنممدگی روزمممره  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
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هممایی  سياسممی اسممت؛ زیممرا کيفيت بخممش زنممدگی اجتممماعی و ترین معممانی قمموام مولد جممدی 
دهد. همچنممين  ما نشان می فردی را به همگانی و هميشگی از زندگی اجتماعی و تعامالت بين 

سممازد«  اند و »نظ  و سازمان زندگی انسانی ممما را از طبيعممت متمممایز می ها فرهنگی این کيفيت 
 (Inglis, 2005: 15-25 )  »این بدان معناست که فرهنگ، تکميل یا تعمموی» »نظمم  طبيعممت .

در ایممن    (. Bauman and May, 2001: 126شممده و مصممنوعی اسممت ) بمما نظمممی طراحی 
ای مملممو از رقابممت و سممتيز اسممت  فرهنگممی و زمينممه برسمماختی    ، زنممدگی روزمممره چممارچوب 

 (Bennett, 2005: 4 .) 

 سیاسی مشروعیت -ب
کند که چرا مردم باید از دولت یمما در سياست مدرن، مشروعيت این پرسش را مطرح نمی 

 کنممد کممهنظام حکمرانی اطاعت کنند؛ بلکه در معنایی انتزاعی، ایممن پرسممش را مطممرح می
کننممد. شممرایط یمما فراینممدهایی کممه ظام حکمرانی خاصی اطاعت میها از دولت یا نچرا آن

کند تا اقتدار را در جایگاه حق ببينند و بنابراین از ثبممات رژیمم  حمایممت ها را ترغيب میآن
 سممو(. بر این اساس، مشروعيت سياسممی از یممکHeywood, 2009: 81کنند، چيستند  )

کنممد و از ر نظممام سياسممی مشممخص میشممان را در برابمم کممه موضع  ای برای افممراد اسممتایده
های افممراد های تمماریخی و اجتممماعی پيونممدهای مهمممی دارد کممه ایممدهدیگرسو با وضممعيت

ای پيشاپيش موجود و اسممتعالیی، بلکممه مشروعيت سياسی نه پدیده  برآمده از آنند. بنابراین 
سياسممت  واکممنش افممراد بممه اقممدامات شود که بر نحوۀای تجربی و انضمامی تلقی میپدیده

 شان مبتنی است.رسمی در قبال زندگی
: یکممی کنممدمتممأثر می  مشروعيت را  دو وصف محوریواکنش افراد به فرهنگ رسمی  

« آنان به مقممررات حکومممت بممرای « و دیگری »تعهد و الزاممردم به اعتبار نظ  مستقر»باور  
ما  بر یممک مممدار اما این دو محور  لزو ؛یفرهنگی و سياستنظي  روابط اجتماعی، اقتصادی، 

انممد طورکلی برای نظام سياسممی اعتبممار و حقانيممت قائلچرخند. مردمی که بههماهنگ نمی
تدریج بمما مصممادیقی از قواعممد وضممع شممدۀ نظممام مواجممه ممکن است در زندگی روزمره به

ه سياسممت و ها را نامناسب و مخل زندگی خود ببينند. در همين نقطه اسممت کمم شوند که آن
خورد. این حالت در جریان تحوالت سممریع به مشروعيت سياسی پيوند میزندگی روزمره  

 شود.  گرایانه بيشتر نمابان میهای بازگشتنظير انقالب یا دگرگونی
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 انقالب -پ
انقالب موقعيتی عملی و فرصتی برای عامليت انسان است. این عامليت بمما خصوصمميات    

بندی انقالب  ی در تعریف و مفهوم ر این اساس، عناصر فرهنگ شود. ب سوبژکتيو عملی می 
یابند. در بررسی انقالب، هانتينگتون آن را »یک تغيير داخلی سممریع، بنيممادی  اولویت می 
های مسمملط یممک جامعممه و در نهادهممای سياسممی،  ها و اسممطوره آميز در ارزش و خشونت 

دانممد  آن جامعممه« می   های حکومممت همما و سياسممت سمماختار اجتممماعی، رهبممری و فعاليت 
هممای  هممای فرهنگممی و نظام ( معتقممد اسممت فعاليت 1375(. فرهممی ) 63:  1392تينگون،  )هان 
اندازهای اجتممماعی و سمماختن  سازی، همچون نمادهای مذهبی در ایممران، در چشمم  معنی 

گران و اعضممای  ( ائممتالف ميممان چممالش1385)   تيلممی   چممارلز ها مؤثرند. در نظریممة  انقالب 
ابط ميان فرد و هویممت جمعممی او بممرای بسمميج،  وژی نياز دارد. همچنين ر جامعه به ایدئول 

هممای  گيری عنوان جهت هممای سياسممی بممه معتقممد اسممت فرهنگ   فمموران ایدئولوژی اسممت.  
اند. ایدئولوژی و  ارزشی برای تبدیل شرایط ساختاری مناسب انقالب به عمل، بسيار مه  

ند و بممرای  ده ها عبور می را از آن   های خود ها تجربه هایی هستند که گروه فرهنگ صافی 
ای بممرای  کند کممه ایممدئولوژی نقشممه کنند. فوران تصریح می اصالح آن خود را بسيج می 

کنممد کممه  نيز تأکيد می   سول .  ( Foran, 1997: 206) ساختن جامعه پس از انقالب است  
  گلدسممتون (.  Swell, 1985گممذارد ) ایدئولوژی بممر پيامممدهای انقممالب تممأثير جممدی می 

های آگاهانه برای عمل سياسی و اجتماعی تعریف کممرده  امه ها و برن را توجيه   ولوژی ایدئ 
 (Goldestone, 1991: 406 و اظهار می )  ترین نقش ایممدئولوژی، پممس از  کند که مه

سرنگونی رژی  و در منازعات پس از سرنگونی و ساختن دولممت پممس از انقممالب اسممت  
 (Goldestone, 1991: 411  ایممن نقممش مطممابق .) ه  ياسممی بمم ایممدئولوژی و وضممع س

شود »سممقوط سممریع  ترتيب انقالب را می   شود. بدیندگرگونی زندگی روزمره منجر می 
نظ  سياسی مستقر از طریق ائتالفی قدرتمند از انقالبيون« بداني  که با محوریت »نخبگان  
و رهبران انقالبی و ایدئولوژی« قممدرت را بممه گممروه جدیممدی از نخبگممان معمممار جامعممة  

همما و  نویسممد »پممس از پيممروزی انقممالب، اولویت کممامروا می کنممد.  سمماانقالب منتقممل می پ 
شمموند«  همما هممدایت می هممای ایممدئولوژیک آن وسمميلة ترجيح های نخبگان انقالبی به کنش

 (Kamarava, 1999: 323  بنابراین، نخبگان و ایدئولوژی، نقشی محوری در ساختن .)
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شممده یمما  یزی ر ختلفممی ممکممن اسممت برنامه جامعممة پسمماانقالبی دارنممد کممه بممه درجممات م 
 خودانگيخته باشند. 

 زندگی روزمره، انقالب و مشروعیت سیاسی: به سوی یک چارچوب نظری   -ت 
به کنشگری افراد و تأثيرات ایدئولوژی اعضای عادی جامعه را در تمماریخ سياسممی    توجه 

يممرد و بسممتر  گ سازد. »این تاریخی است که بوسيلة ایدئولوژی مردم شکل می برجسته می 
(. ایممن  123:  1392دهممد« )سمملبين،  لوژیک زندگی روزمممره را انعکمماس می مادی و ایدئو 

شان و نيز فرهنممگ سياسممی عمممومی نممه لزوممما   های افراد از زندگی تاریخ از مسير روایت 
های مختلفی از سياسممت  ها امکان تحقق گونه شود. این روایت فرهنگ رسمی آشکار می 
ژوهش، ایممدئولوژی نقشممی بنيممادین در  کنند. در زمينة این پمم می و کنش سياسی را ایجاد  

تحول زندگی مردم در دوران پسمماانقالب دارد. بممه نظممر گلدسممتون، در ایممن مرحلممه اثممر  
هممای مممادی و فرهنگممی جامعممه مممؤثرتر از  فرهنگ و ایدئولوژی بر معناسممازی دگرگونی 

نی به رابطة آن با  (. اهميت این دگرگو Goldestone, 1991: 447عوامل مادی است ) 
هممای مممردم از  گممردد. در ایممن چممارچوب، هرچقممدر روایت ا عمممال قممدرت برمی شمميوۀ  
تر باشند، مشروعيت بيشتری بممرای دولممت انقالبممی  سنخ شان با فرهنگ رسمی ه  زندگی 

شممود. بممرای ایممن منظممور، نمودهممای مممادی مداخلممة سياسممت در وضممع پممس از  فراه  می 
 د.   یابنپيروزی انقالب اهميت می 

رهنگ برای مشروعيت نظ  سياسی، زندگی روزمره نقشی اساسممی با توجه به اهميت ف
در برسمماخت مشممروعيت در دوران پسمماانقالب دارد. هرچقممدر کممه تسمملط ایممدئولوژی 

تر باشد، به همان ميممزان بممازتوزیع منممابع هنجمماری و ارزشممی کممه عموممما  در جریممان سنگين 
شممود. ایممن موضمموع، می تممریممدئولوژی انقالبممی مه گيرد، به نفممع اجنبش انقالبی شکل می

تحولی بنيادین برای زندگی روزمره است؛ زیرا حالت آشنای زندگی روزمره را کممه افممراد 
کنممد. توافممق رهبممران و سممایر انقالبيممون بممرای آزادی عمل چشمگيری دارند، دگرگون می

افقی از پممایين و های غيرسياسممی بمما تممودگوگونی زندگی روزمره بدین معناست که پدیممده
 کند.شوند. این وضع مستقيما  شيوۀ زندگی را تعيين میاسی میباال سي 

همما عموممما  بممه هممای پممس از پيممروزی انقالبهممای سياسممت نمممادین در دورهچارچوب
طور عملممی وارد زنممدگی مانممد و پممس از انقممالب بممههای انقالبی محممدود نمیرؤیاپردازی
هممایی گيریقالبممی جهتهای دولممت جدیممد انسياسممت شوند. به همممين دليممل،اجتماعی می



 15 |نازاریان و دالوري 

گيری بستگی به توان حکومت انقالبممی در تسمملط یابد. این جهتنمادین و رؤیاپردازانه می
بر زندگی روزمره و نمادهمما و اهممداف فرهنگممی انقالبيممون دارد و دولممت و سياسممت را بممه 

بنممابراین، سياسممت و کنممد.  ابزاری در خدمت هدفی غایی و ماورای ایممن جهممان تبممدیل می
ای کند. چنين تحدید حممدود گسممتردهتمام ساحت زندگی اجتماعی را تصاحب میدولت  

دهممد و گيرد که به سياست نمادین شممکل میاز جریان فرهنگی غالب انقالب سرچشمه می
 بخش نظ  سياسی جدید است. مشروعيت

ادی شممدن زنممدگی در دوران پساانقالب هرچقدر که از زمان انقالب بگذرد، امکان عمم 
شممود و عناصممری از . حتی از غلظممت فرهنممگ متعممالی ایممدئولوژیک کاسممته میبيشتر است

پسند در جامعه، سياست و حکومت ظاهر شوند. این به معنای کاسته شممدن از فرهنگ عامه
حول سياست »راستين« و بسممط فضممای فردیممت اسممت کممه البتممه سياسممت نيممز   1»هالة اثيری« 
 اما در عمل دچار محدودیت است.   وزمره را مضيق نگه دارد؛کند فضاهای رتالش می

های نمادین در ساختن نظ  سياسی جدید را از لحاظ پيامدهای انقالب باید رد سياست
پی گرفته و تممأثير فرهنممگ رسمممی را در بسممتر و الگوهممای تعامممل روزمممره بررسممی کممرد. 

می تأکيممد کممرده و اميرارجمنممد بممر تممأثير فرهنممگ شمميعه در پيامممدهای انقممالب اسممال 
 Amirدهد )کنندگی فرهنگ و ایدئولوژی انقالبی را در پيامدهای انقالب نشان میتعيين 

Arjomand, 1989: 117 برای فه  این پيامدها باید روابممط ميممان اعضممای جامعممه چممه .)
ترین عناصممر زنممدگی فرهنگممی ایممن انسانی و چه کاالیی در اوضاع پساانقالب بممه برجسممته

این روابط چه تأثيری بر عملکرد بلمموه قممدرت و   ه کرد. باید روشن شود کهدوران تجزی
 روابط درونی آن دارد.  

 روش پژوهش 
هممایی نيازمنممد های کيفی است. چنين پژوهش نيازمند کاربرد ترکيبی از روش  این پژوهش 

، اییاسممتقر  ،1بنيممادژرفممانگر، داده  ،2مممداربافتکمماو،  ذهنيت  معنمماگرا،های  تفسيرو    هاتحليل

 

 بممرده  بکممار داریسممرمایه جامعممة در زندگی و ایتوده  فرهنگ ربارۀ د اشنظریه ارائة برای وودسوئينگ  را  تعبير  این.  1

 :  ه.ر. است

- Bennett, Andy, (2005), Culture and Everyday Life, First Published, London: 

Sage Publicantions. 

- Swingewood, Alan, (1977), The Myth of Mass Culture, London: Macmillan. 

2. Contextual 
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موارد خاص، متکی بر محيط طبيعی و مبتنی بر منابع چندگانممه اسممت.   گرا، منفردکنندۀکل
کنندگان، این شيوۀ پژوهش برخوردار از مآخذ چندگانه داده، متکممی بممر معممانی مشممارکت

ها و بر چگونگی معنادهی به تجربممه رویشی است و طرح اولية پژوهش همواره ثابت نيست
با حقيقت مسمماوی نيسممت، اجممرای مطالعممة کند؛ هرچند که معنادهی  توسط افراد تأکيد می

از نمموعی نظرگمماه   کيفی به پرسش پژوهش بستگی دارد نممه مهممارت یمما عالیممق پژوهشممگر،
کند و در قيد روابط علت و معلولی ميممان عوامممل نيسممت، بلکممه مقيممد بممه نظری استفاده می

روش بمما است. ایممن    و بازاندیشانهشناسایی تعامالت پيچيدۀ ميان عوامل در شرایط مختلف  
ای کممه در نگمماه اول ها است؛ یعنی رابطهارائة چارچوب نظری درصدد کشف رابطة پدیده

هممایی در پممی کشممف روابممط متعممين رسد و باید کشف شود. در چنممين پژوهش به نظر نمی
ع همما موضمموعيت نممدارد. در ایممن نمموآزمایی در آنعلت و معلولی نيستند؛ بنابراین، فرضمميه

واسممطة زمينممة شمممول، افممزایش ای مسئلة پژوهش که گاهی بههپژوهش، »کشف پيچيدگی
همما« مرکممز توجممه اسممت جای آزمون آنها بهرا در پی دارد و نيز »ساخت فرضيه  پچيدگی« 
: 1394هاليممدی،    ؛164:  1391؛ سمميدامامی،  56-54:  1396؛ کرسول،  101:  1387)حقيقت،  

 (. Vanderstoep and Johnston, 2009: 165-185; Flick, 2009: 91 ؛92
شده« اهميتی بنيادین دارنممد؛ ها ساختهدر این چارچوب، دنيای تجارب افراد و »واقعيت

های زیستة افراد از این رابطه و مصادیق آن لحاظ شوند تا وجمموه بنابراین باید برخی تجربه
لحمماظ نظممری حممائز مغفول از لحاظ نظری و پژوهشی برای ما مشخص گردند. این نکته از 

ت؛ زیرا رابطة ميان سياسممت و زنممدگی روزمممرۀ بممر خصوصمميات محلممی جوامممع اهميت اس
های منفصل و مستقل بممه توصمميف و متکی است که ممکن است با استفادۀ صرف از نظریه

 های تجربی منجر شود.  تحليلی به دور از واقعيت و حتی مملو از غفلت
ا تعممداد افممراد يين جمعيممت نمونممة بررسممی یمم در پژوهش کيفی، قاعدۀ خاصی برای تع

چيز به نوع و روال پژوهش و تصمممي  پژوهشممگر متکممی شونده وجود ندارد و همهمصاحبه
گونه پژوهش مه  است این است کممه شممناخت و فهمم  پژوهشممگر و است. آنچه که در این 

دربممارۀ ها  خواننده را دربارۀ موضوع و مسئلة پژوهش افزایش دهد. در این پممژوهش نمونممه
ای، تجربممی و تمماریخی برگزیممده ره و مشروعيت سياسی به شکل زمينممهرابطة زندگی روزم

شوند. این بدان معناست که در هر تاریخی و در سير تجربی تحوالت زنممدگی روزمممره می

 

1. Evidence-based 
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و سياست ممکن است به مسائلی در ارتباط با مشروعيت سياسممی و زنممدگی برخممورد کممرد 
د یا به شکلی متفمماوت وجممود دارنممد. پيشين یا پسين وجود ندارها و تجربيات  که در تاریخ

همما و هممای برجسممته در رابطممة بممين زنممدگی و سياسممت در زمانبنممابراین، مسممائل و حوزه
ها و مسممائل های گوناگون از یکدیگر متمایز شده و بر ایممن اسمماس اسممت کممه نمونممهتاریخ

ب» و بسممط نظممری و تمموان قمم شمموند. در ایممن چممارچوب، میضروری پژوهش مشخص می
ای سنجيد کممه در تجربممة گونهزۀ زندگی روزمره و سياست و مشروعيت آن را بهعملی حو

 زیستة افراد حاضر است. 
شممود کممه هممدف آن گيری ترکيبممی یمما آميختممه اسممتفاده میدر ایممن پممژوهش از نمونممه

ت )ميلممز و پذیری، برآورده ساختن منافع و نيازهای چندگانه« اسنگری، انعطافجانبه»همه
ها از منممابع اسممنادی و گردآوری داده(. برای  156:  1396؛ در: کرسول،  28  :1994هابرمن،  

ها، های پيشين، اسناد، خاطرات، تاریخ شفاهی، روزنامممهميدانی استفاده شده است. پژوهش 
 های پژوهشممگر ازمشاهدات نمماظران و تجربممهیافته، مصنوعات انسانی،  ساختمصاحبة نيمه

ها و اسممناد از حالممت منفممرد و شود تجربهای باعث میوعهچنين مجمهستند. ن منابع  تریمه 
صممورت تصممادفی ها بهپراکنده خارج شوند و حول موضوعی خاص انسجام یابند. مصاحبه

اند. معيممار انتخمماب های زیسته از دورۀ مورد بررسی را داشتهکه تجربه  با افرادی انجام شده
ای زنممدگی روزمممره را بيشممتر و همم ت کممه سياسممت، کممدام حوزههای بررسی ایممن اسمم حوزه
آمده در دسممتتر متممأثر کممرده اسممت. بممرای رسمميدن بممه ایممن مقصممود، اطالعممات بهسممریع
-همما کشممف مممیشوند و ارتباط منطقی ميممان آنبندی و تفسير میهای مشخصی طبقهمقوله

ی همما کممه شممبکة معممانو روابممط بممين آنهای برجسممته  شود مقولهشود. بدین منظور سعی می
سممپس اطالعممات وارد بندی کرده  ها را طبقهاند، مشخص و این مقولهرا شکل داده  مرتبطی

 ها شوند. متن این مقوله
شود که دربممارۀ صورت نوعی تفسير عام یا روایت ارائه میتحليل نهایی کيفی عمدتا  به

ئيات موضوع است که های پژوهش است. چنين تحليلی، توصيفی غنی از جزافراد و سوژه
ها و تفسيرهای نظری و تاریخی پژوهشگر و با توجه بممه اهميممت اطالعممات ا  با برداشتنهایت 

(. Creswell, 2009؛Flick, 2009 ؛1391)سمميدامامی،شممود نگرانه بيان میدر قالبی کل
در ایممن روش »تحليممل، یممک فراینممد مکممانيکی یمما فنممی نيسممت بلکممه فراینممدی از اسممتدالل 

: 1391؛ در: سيدامامی، 140: 1998ست« )تيلور و باگدان، پردازی ا، تأمل و نظریهاستقرایی
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شمموند. اسممتربرگ بممه نقممل از دنممزین ( که با استفاده اصممول کلممی راهنممما عمليمماتی می464
هممای کيفممی فراینممدی از معناسممازی یمما فراینممدی خممالق و گویممد، »تحليممل داده( می1998)

های ميممدانی یمما مممتن تکممه همممة معممانی در یادداشمم   غيرمکانيکی است. نبایممد تصممور کممرد
شدۀ مصاحبه یا اسناد وجود دارند و وظيفة پژوهشگر تنها این اسممت کممه از آن معممانی پياده

هممای گر باید انجام دهد این است که از درون داده»رونمایی« کند. در عوض، آنچه تحليل
: 1391؛ در: سمميدامامی،  152  :2002طور فعممال بممه خلممق معنمما بپممردازد« )اسممتربرگ،  خام به
هممای مختلممف بمما آمده بایممد ارتبمماط داده(. برای تحليل نهممایی اطالعممات بدسممت464-465

همما در یکممدیگر ادغممام و تلفيممق شمموند تمما یکدیگر کشف و ردیابی شود و سپس ایممن داده
تحليل و تفسير نهایی ساخته شود. بر این مبنا تالش شممده اسممت تمما اسممتنتاج نتممایج و تفسممير 

همما انجممام شممود. ها و همم  پممس از تممدقيق و نگممارش دادهآوری دادهها، ه  توأم با گردداده
های زندگی روزمره و ها با منطق و گسترۀ دگرگونیتالش سعی شده است تا استنتاج داده

سياست و مشروعيت سياسی یکسان باشد و گزارشی بامعنا و تا حد امکان بدون سمموگيری 
 شخصی را ارائه کند.

 پژوهش  ۀنیشیپ
هایی کممرد کممه نای تجربی و اکتشافی پژوهش، از لحاظ پيشينه باید بر پژوهش با توجه به مب 

های وحوش آن را در سممالطور تجربی و خاص زندگی روزمره و تحوالت سياسی حولبه
هممایی انجممام اند، تاکيد کممرد. در ایممن ارتبمماط پژوهش پس از پيروزی انقالب بررسی کرده

( در چارچوب سممنت 1395اانقالبی« )کاظمی،  »امر روزمره در جامعه پسشده است. کتاب  
مطالعات فرهنگی، بسترها و موقعيت فرهنگی امر روزمره در ایران پس از انقالب اسالمی، 

طممور خمماص تجربيممات نویسممنده و برخممی اعضممای عممادی جامعممه و حاکميممت فرهنممگ بممه
ادیقی بممی بممه جامعممة مصممرفی در مصمم ایدئولوژیک بر جهان اشيا و نيز گذار از جامعممة انقال 

همچون کممراوات، اتومبيممل پيکممان، زنممدگی در صممف مممردم و دیوارهمما و سممایر فضمماهای 
دیداری شهر را بررسی کرده است. این کتاب محوریتی بممرای تممأثيرات مسممتقل یمما متقابممل 

خصوصی آثار این وضع بممرای مشممروعيت سياسممی زندگی روزمره و سياست بر یکدگر به
کتمماب مغفممول مانممده، روابممط انسممانی و سياسممی بممين همچنين آنچه که در این    قائل نيست.

اعضممای جامعممه و بلمموه قممدرت اسممت کممه وضممعيتی هژمونيممک را بممرای نظممام سياسممی 
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ای بين های تاریخی چندان آشکار و برجستهتأسيس ایجاد کرده بود. همچنين تفکيکتازه
اریخی تفکيک نشدن این ادوار تمم   ادوار پس از انقالب و پس از جنگ شکل نگرفته است.

از لحاظ اجتماعی و سياسی و فرهنگی، باعممث نمموعی خملممط مبحممث بممين جامعممة انقالبممی و 
جامعة پس از پيروزی انقالب و جامعة پساانقالبی شده است. در واقممع، جامعممة پسمماانقالبی 

گممری دور شممده اسممت و ک  بممه لحمماظ نظممری از دوران انقالبیای اسممت کممه دسممتجامعه
 شان عادی باشد. ندگیکند تا زضای آن تالش میاع

(؛ 1393کتاب »زندگی روزمره در ایران مدرن؛ با تأمل بر سينمای ایممران« )الجمموردی، 
را بررسی کرده اسممت کممه فقممط  1380و اوایل دهة 1370های اواخر دهةشش نمونه از فيل 

دهنممد را نشممان مینمودهای روزمره و بيشتر خصوصی از فرایندهای عرفی زندگی روزمره  
هممای سياسممی زنممدگی روزمممره همچممون مقاومممت یمما پممذیرش سمملطة  وارد داللتو اصمموال 

شممود. البتممه نحمموۀ تعممامالت ميممان ایدئولوژی سياسی بر زندگی روزمره و تحوالت آن نمی
ها ممکن است زوایایی از تحمموالت فرهنگممی های فيل ها و سوژهافراد و پوشش و دیالوگ

ها و جهانر چممارچوبی عرفممی و تکثممر زیسممتمذکور را نشان دهممد کممه د  ایران در دو دهة
 شود.  های واقعا  موجود نمودار میفرهنگ

همچنين مقمماالت متعممددی در ارتبمماط بمما تحمموالت زنممدگی روزمممره در ایممران پممس از 
گيرنممد یمما انقالب نوشته شده است که عموما  یا در چممارچوب مطالعممات فرهنگممی قممرار می

انممد، رویکممرد تحليممل گفتمممان را بممرای گرفتهچارچوب عل  سياسممت قممرار  هرکدام که در
اند و زندگی روزمره و جزئيات فرهنگی و بررسی تحوالت اجتماعی و سياسی بکار گرفته

همما، مقالممة »عرفممی شممدن و زنممدگی اند. در بممين ایممن پژوهش سياسی آن را مغفول گذاشممته
ان جهون تسمملط قممدرت بممر زیسممت( بممر مسممائلی همچمم 1382روزمره« )کمماظمی و فرجممی،  

اعضای جامعه، سازمانی و فرماليستی شدن  دین، تسلط ایدئولوژی بر حوزۀ عمممومی، تممأثير 
عقالنيت غربی بر جامعه، ناتوانی حوزۀ عمممومی از نقممد و تأمممل بممه دليممل غلبممة ایممدئولوژی 

نيممت دینی و عرفی شدن  کليت زندگی روزمره با تمرکز بر نهاد دیممن و عرفممی شممدن  روحا
وجود اهميت این مسائل در روابط زندگی روزمممره بمما سياسممت، ایممن تأکيد کرده است. با  

یابی سياسممت رسمممی را در چممارچوب مسممائل مممذکور بررسممی مقاله الگوهممای مشممروعيت
نکرده و تحوالت روابط قدرت و سلطه زیر سایة آميختگی سياست با زنممدگی روزمممره را 

 نشان نداده است. 
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وزمره در ایران پس از انقالب« )رضایی و زندگی ر  ب، ایدۀ فرهنگ ومقالة »مسئلة غر
ای ( پرسمممان زنممدگی روزمممره در ایممران کنممونی را در قالممب مواجهممه1396زاده، آقاجممان

کند. ایممن مقالممه بندی میایدئولوژیک و فرهنگی با غرب و با تأکيد بر روشنفکران صورت
پيامممدهای ب بمما ایممدئولوژی سياسممی و  بيشتر بر تحليل نظری همکاری روشنفکران ضممدغر

سممتيزی تمرکممز کممرده و پيامممدهای تحوالت فرهنگی برای سممرحدات منطقممی تفکممر غرب
های های انقالبی بر زندگی روزمره و تأثير تحوالت زندگی روزمره بممر شممکافدگرگونی

سياسی را کامال  در حاشيه نگه داشته است. بنممابراین نحمموۀ آميختگممی سياسممت بمما زنممدگی 
ساانقالبی برای الگوهممای مشممروعيت سياسممی، چممه بممه لحمماظ زمره و پيامدهای زندگی پرو

 نظری و چه به لحاظ تحوالت تجربی در این مقاله از منظر پژوهش دور بوده است.  
رو در بررسممی  هممای مممرتبط بمما پممژوهش پمميش ترتيب، نکتة مغفول در اکثممر پژوهش بدین 

سی نهفته است کممه  ین رابطه بر مشروعيت سيا روابط زندگی روزمره و سياست و اثرگذاری ا 
 های مستقي  و مهمی را برای مدنظر قرار دادن روابط قدرت و سلطه در خود دارد.  داللت 

 های پژوهش یافته
 برآمدن انقالب و تحول در زندگی روزمره  -الف

از نخستين روزهای پس از پيروزی انقالب، پوشش به   پاکسازی زندگی روزمره و پوشش:
های اعضای جامعه بمما یکممدیگر و قممدرت سياسممی تبممدیل شممد. ای جنجالی در تعاملئلهمس

گرایان خواهممان اجبمماری شممدن حجمماب و چممادر شممدند. در دهمم  اسممفند، بسياری از اسالم
غربممی و  فاسممد نمادهممایو  اهلل خمينی بر پاکسازی زندگی روزمره از عناصر طمماغوتیآیت

اهممان الممزام حجمماب ( و خو60-59:  1387ليلی،  اسالمی شدن کليت زندگی تأکيد کرد )خ
(. چنين مواضممعی مقاومممت خودانگيختممه را در پممی داشممت. 3:  1357شد )موسوی خمينی،  

منظور »مخالفت با حجمماب اجبمماری« در تهممران و شممهرهای دیگممر بالفاصله »هزاران زن« به
؛ 2: 20/12/1357؛ کيهمممممممان،2: 19/12/1357؛ کيهمممممممان، 2: 17/12/1357)کيهمممممممان،

ات کردند که واکممنش حاميممان حجمماب اجبمماری را در پممی ( تظاهر7:  22/12/1357ان،کيه
هممزار زن چممادری کممه توسممط   200تا    150(. روز بعد، بين  2:  20/12/1357داشت )کيهان،

شبکه مسجد ترغيب شده بودند، در شمال تهران راهپيمایی و از فرمممان »حجمماب اسممالمی« 
اسممفند، 17 »در تظمماهرات زنممان درين، (. همچنمم 278: 1378حمایممت کردنممد )اسممتمپل، 
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اهلل به تظاهرکنندگان حمله و برخممی از آنممان را زخمممی کردنممد« )کمممالی، های حزبگروه
( کممه از 4/5/1358آینممدگان،  نيممز منتشممر شممد )  58(. چنين گزارشی در مممرداد  235:  1381

گان، گری محکوم شممد )کيهممان و آینممدسوی مقامات و فعالين سياسی با عنوان ضدانقالبی
اسممفند در پاسممخ بممه اعتراضممات، دفتممر  22(. در 1358 و مممرداد 1357 دهای اسممفن شممماره
اهلل خمينی[ اعالم کرد منظور ایشان این بوده که چادر برای زنان حجاب برتممر اسممت ]آیت

حتی تصمماویر (. 195: 1386؛ در: هيرو،  1358اسفند  23نه حجاب واجب )نيویوره تایمز،  
های اسممفندماه شممد )شمممارهر میاب اسالمی در روزنامممه منتشمم برخی شهدای زن بدون حج

با چنين شواهدی، تنوع در پوشش و رفتارهممای روزمممره بيشممتر (.  2:  1357اسفند  17کيهان،  
هممای مختلفممی تيپبه گفتة یکی از اعضای کميتة مرکزی انقالب، در کميتة دانشگاه »شد.  

نممدوم در جریممان رفرا (.53 :1393سممرخی، اعمم  از دختممر و پسممر حضممور« داشممتند )عرب
پمموش بممه جمهمموری اسممالمی رأی مثبممت حجمماب و جين فروردین نيز بسياری از زنان بی10

گرایان حضوری مشروع و مقبممول بممود. بنممابراین، تفکممر نمایممان در دادند که از منظر اسالم
 زندگی روزمره هنوز مرکب و کنشگران سياسی گوناگون بودند. 

ای مسئلة زن وجممود داشممت کممه باعممث ها برای تغيير نمودهبا وجود تنوع مذکور، فشار
تممدریج به. شممدهممای عمممومی و خصوصممی میگرایی روزمممره بممه سممایر حوزهتسری اسممالم

ساز نمایممان شممد پاکسازی اخالقی زندگی و کنترل امر روزمره با معنای ایدئولوژیک یگانه
ت هممای »ممنوعيمم طرح  58به انقالب فرهنگی منتهی شد. در سممال    1359که در ابتدای سال  

های (، »انحالل دبسممتان3:  23/4/1358های خارجی در دورۀ ابتدایی« )کيهان،تدریس زبان
بدر و نوروز، تصفية نيرو انسانی آموزش مختلط، پاکسازی کتب درسی از نمودهای سيزده

 های ابالغی به مدارس برای مراقبت بممر رفتممار« )ميرسمملي  و خممورمهر،و پرورش و بخشنامه
های ، پاکسممازی1359( ارائممه شممد.در تابسممتان 74:  1389و خممورمهر،    ( )ميرسلي 74:  1389

اخالقی به حجاب الزامممی بممانوان رسمميد. رعایممت حجمماب بممرای زنممان در مراکممز دولتممی و 
واسطه اجباری شدن حجاب، جامعه به لحاظ جنسيت تجزیه شممد. خصوصی اجباری شد. به

دادگستری اعممالم کممرد   را ممنوع کرد. وزارتوزارت آموزش و پرورش تحصيل مختلط  
ها تعطيل شدند. در بعضی از شممهرهای شناسد. مهدکودهقضاوت زنان را به رسميت نمی

، اصممالح 1346شمالی، سواحل تفکيک جنسيتی شدند. قانون صمميانت از خممانوده مصمموب  
از ، لغو و قوانين شرعی جایگزین آن گردیممد. در قممانون جدیممد حممق طممالق 1352شده در  
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(. 307و 206: 1389پی، ؛ ترکممممان و نيمممک312: 1396مقمممدم، زنمممان سممملب گردیمممد )
سازی و پاکسازی در دولت موسوی تشدید شد. قانون لباس بممانوان تصممویب شممد. اسالمی

بممازی، قمممار، شعبة خاص جزایی تشکيل شد تا با اعمال منافی عفت از جمله زنمما، همجنس 
؛ در: هيرو، 1360مهر  4یمز،  انونی کند )ساندی تاخشونت و ایجاد نفاق و خيانت برخورد ق

سمماخت؛ از ای ایممدئولوژیک و متنمماق» می(. ایممن تغييممرات، »زن« را پدیممده285: 1386
کنندۀ مردان اسالمی بود و از دیگرسو در ایممدئولوژی طرف، زن پایة خانواده و تربيتیک
ای هت. بنممابراین پدیممدهسياسممی نداشمم ، جایگاهی نهادی در زندگی اجتماعی  1گرایانهمردم

 شدند. روزمره به موضوعی تأملی و غيرخودانگيخته تبدیل می

پس از انقالب فرهنگی و با یکدستی عرصه سياست، یگانگی بممه زنممدگی روزمممره و  
مصرف کاالها تسری یافت. یکسانی الگوی مصرف مممانع شناسممایی تمممایز و نشممانة نفممی  

روزمممره نيممز    سياسممت بلکممه در زنممدگی ایدئولوژیک فردیممت بممود. فردیممت نممه فقممط در  
سممازی  فضممای عمممومی در یکسان   ها آمده است کممه در پذیرفتنی نبود. در یکی از تجربه 

دیممد  کردنممد: »هرکسممی مممن را بمما مممانتو می گيری می پوشش، حتی برای کودکان سخت 
همما بممه مممن  های من اجازۀ پوشيدن مممانتو نداشممتند. برخممی مهمانی سنکرد. ه  تعجب می 
های روشن بپوشمم ؛  ای . من دوست داشت  رنگ ر نپوشيده کردند که چرا چاد می گوشزد  

کند. برای هماهنگی با محيط ناچار  گفتند جلب توجه می دادند؛ چون می ولی اجازه نمی 
بودی  که تيره بپوشي . لباس مهمانی و خرید و کار یکسممان بممود. رضممایتی از ایممن وضممع  

عنوان آدمممی  دادی  بممه وز مممی یتی نداشتي . اگر بممر نداشتي ؛ ولی جرئتی برای بروز نارضا 
    2. شدی «اعتقاد به دین تلقی می بی 

های شممهری شممد. پدیممدهجان جامعممه را نيممز شممامل میتغيير پوشش و ظاهر، اعضای بی
بممه  پسممندیدهشممدند و بمما شممکلی مممدرن بایممد یمما از منمماظر عمممومی خممارج یمما بازتفسممير می

خواسممت شممهر غيير چهره شممهرها میتعبير پژوهشگری، »ت دادند. بهشان ادامه میموجودیت
را از کانون تباهی و فساد و محل تجلی نفسانيات آدمی به مکانی برای زیسممت اسممالمی در 

(. حضور فرد 56:  1396شرایط جدید تبدیل کند و تنفر از آن را کاهش دهد« )قهرمانپور،  
د. شممهر از ایممن افزوير فضای شهر میمسلمان انقالبی در این مکان بر اهميت تغيير و بازتفس

 

1. Populist  

 .  1398 آبان  رشت،  اهالی از  ساله39  زنی با  مصاحبه. 2
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داد که مشروعيت سياسممی و رهگذر تن به بازتوليد روحية انقالبی و وضعيت اضطراری می
، بممه تممأثير انقممالب در 1364ای در آذر  کرد. در نمونممهاش را بازنمایی میپذیرش اجتماعی

همان محممل هنرهای شهری اشاره شده است: »مجسمة زن و مرد کشاورز تا مدتی پيش در  
یمی خود ]جلوی کاخ کشاورزی در خيابان بولوار[ قرار داشت؛ اما سرانجام بممه استقرار قد

جلوی موزۀ هنرهای معاصر انتقال یافت. چندی بر روی آن برزنت کشيده شممد، سممپس زن 
کشاورز را که با سر برهنه مشغول آبياری گياهی نمادین است به روسری ملممبس کردنممد و 

؛ در: 1/7ان روستایی ایرانی را پوشمماندند« )آدینممه،  بود شلوار مرسوم زن  که لختبه پای آن
 (.251: 1389ميرسلي  و خورمهر،  

در ایممن چممارچوب، شممهر نممه محممل تبممادالت انسممانی و مممدنی بلکممه مکممانی سياسممی و 
ایدئولوژیک و زیر سلطة انقالب و جنگ بممود کممه روابممط قممدرت و سمملطه را بمما برداشممتی 

های عمومی به شممکلی جدیممد در بری مکانداد. حتی کارجهت میمقدس و ایدئولوژیک  
شممدند. نمماظری خممارجی از هایی مقدس و ایممدئولوژیک جممایگزین میآمدند یا با مکانمی

 56000افزایش دو برابری شمار مسجدها در »داخل شهرها« »نسبت به قبممل از انقممالب کممه  
بندی غممذا و و نمازخانممه، سممهميه  بود« و از تغيير کاربری برخممی سممينماها بممه سممالن مطالعممه

( خبممر داد. مطممابق 371-370: 1386همما در مسممجدها )هيممرو، سمموخت و اسممتقرار تعاونی
خصمموص دیوارهمما هممای شممهری بهوارهشممده، تغييممر کمماربری و معنمما در تن های ثبت  تجربه

بمماط بممين شد. از دوران جنبش انقالبی، دیوارها به ابزار ابراز وجود و برقراری ارتنمایان می
های مردم تبدیل شدند. از این مسير، دیوارها بار معانی مختلف بممرای ی و تودهفعالين سياس

ای کشمميدند و صممرفا  پدیممدهگرا را بممر دوش میگرا و ملیانقالب از چپ تا راست و اسالم
ک  ها دسممتنویسممیها نبودند بلکه در قالب دیوارفيزیکی و جزئی از نمای بيرون ساختمان

ای کوچممک و سمميال بودنممد کممه تنمموع امعمممال، افکممار، و رسانه  نمودی سياسی  1360هارتا ب
؛ اما پس ساختگرایی چندجانبة زندگی روزمره و سياست را نمودار میاحساسات و عمل

دیوارهمما بممه عنصممری در ایممدئولوژی مسمملط تبممدیل شممدند و بممه پوشممش  1360از خممرداد
محممل ارتبمماط یکجانبممة  بعممد، دیمموارز ایممن بهسمماز ایممدئولوژی تممن دادنممد. اشممعارهای یگانه

 ها بود.  حکومت انقالبی با توده
ایممدئولوژیک عيار سياست اسممالمی در دوران انقالب، زندگی روزمره محل سلطة تمام

بود. سياست رسمی، فضاهای عمومی را زیر تسلط دلخواهش داشت که موجممب گسسممت 



 ( 1400) بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 24

ای دوران طاغوت« پدیدهچيزی که سابقا  در »شد. بر این مبنا هر  زمانی در آگاهی افراد می
هممای دمپممایی و لبمماس ای مذموم بود: »مدیران بمما کفممش شد، اکنون پدیدهمعمولی تلقی می
نشسممتند، بمما کردند، جلوی اتمماق پشممت ميممز سمماده میپرهيز می  "طاغوتی"ساده از ميزهای  

ته از رانقالبی نيز ناخواسمم کار و غي شدند و مدیران کهنهپایه عجين میمردم و کارمندان دون
های هنممری همچممون سممينما و (. پدیممده130: 1377پممور، کردنممد« )رفيعهمما پيممروی میآن

هممای موسيقی نيممز مظنممون بودنممد. نمماظری خممارجی از ممنوعيممت پخممش موسمميقی در مکان
های خممارجی در دو سممال اول جنممگ عمومی و مخالفت نيروهای انقالبی و مسلمان با فيل 

عممد از آن نمموعی آزادی نسممبی در اسممتفاده از آالت کنممد کممه بو اضممافه مممیگممزارش داده 
سممينما در تهممران ایجمماد   50و بازگشایی حممدود    1361طور خصوصی در تابستانموسيقی به
(. البتممه چنممين تغييممرات انممدکی نيازمنممد مجوزهممای دولتممی و 367-366:  1386شد )هيممرو،  

ی روزمممره بممه نمموع تغييممری در زنممدگ خصوص موافقت رهبممر انقممالب بممود. بنممابراین هممربه
 موافقت ساخت قدرت بستگی داشت.

دهی ایممدئولوژیک هممای انقالبممی و سمماماناعتراض :دولات  نفوذ  بسط  و   هامصادره  مصرف،
سرعت در مصرف و موجودیت کاالها عيان شممد. در نخسممتين روز پممس زندگی روزمره به

(. 4: 23/11/1357« )کيهممان، از پيممروزی انقممالب، »باشممگاه بولينممگ عبممده را آتممش زدنممد
اسممفندماه، کشمميدن سمميگار خممارجی از سمموی برخممی از مقامممات روحممانی تحممری  شممد 

زده غيرشرعی اعالم شممد. وسممایل ( و مصرف گوشت وارداتی یخ171:  1384بابایی،  )علی
های هنری با واکنش انقالبی تغييممر کردنممد. در ابتممدای اسممفند، نماینممدگان فراغت و پدیده

تئاتر شهر، کارگاه نمایش، واحد نمایش، سممينمای آزاد و   رئيس رادیوتلوزیون،  زاده،قطب
شمموندگان ( یکممی از مصاحبه3:  5/12/1357سينما جمموان را مهروممموم کردنممد )آینممدگان،  

روز بيشتر تعطيل شد. دیگممر های فراغتی و تفریحی روزبهبعد از انقالب، فعاليتگوید: »می
نوار کاست خممالف قواعممد انقالبممی کردی  و داشتن  نمی  رفتي  و موسيقی گوشسينما نمی

سواری و بوکس و چوگان ممنوع یمما حممرام یمما گممران و ها، مانند اتومبيلبود. برخی ورزش
همچنممين کاسممت بمما محتمموای انقالبممی و   1.طاغوتی اعالم و حتی کشتی همم  محممدود شممد« 

ای هبا هر محتوایی، پدیممدسياسی مشروع بود نه با محتوای هنری موسيقی. ویدیو نيز اصوال  
( متولممد شممد. 94:  1395ای بممدون فراغممت« )کمماظمی،  مظنون بود. در ایممن اوضمماع »جامعممه
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فراغت و سرگرمی و زندگی معمولی در برابر تعهممدات انقالبممی و ایممدئولوژیک، سممازندۀ 
 ای پست بود. پدیده

هممای گروه.  ها با مفهوم »مستضعفين« گره خوردتغيير الگوی مصرف و مصادرۀ دارایی
تقریبا  تا روزهای پایانی جنبش در حاشية انقالب بودنممد. مطممابق پممژوهش بيممات،   ایحاشيه

اهلل[ خمينممی وارد »واژۀ مستضعفين فقط با اوج گرفتن انقالب و زمممانی  در گفتمممان ]آیممت
ها را نفی و جممایگزینی اسممالمی بممرای فقممرا معرفممی کنممد. در شد که تالش کرد کمونيست

انقالب و به سممه دليممل بممه مستضممعفين توجممه کردنممد: اول، انيون غالبا  پس از  حقيقت، روح
شممدند؛ دوم، صورت بنياد اجتماعی مستحک  برای رژی  جدی نگریسته میطبقات پایين به

در اوضاع پس از انقالب، رادیکاليس   طبقات پایين روحانيون را به گزینش زبانی رادیکال 
انست گفتمان پرولتاریممایی چممپ را تون بر مستضعفين میمجبور کرد؛ سوم، تأکيد روحانيو

گرایانممه و اقممدامات بنممابراین، شممعارهای چپ (.Bayat, 1997: 43خلممع سممالح کنممد« )
برخممی گفتنممد: ها مممدنظر قممرار گرفممت. واسممطة افممزایش سممرعت مصممادرهبممازتوزیعی به

تممی کممردن مستضعفين دیگر ماليات نخواهند داد. شممورای انقممالب و دولممت موقممت بمما دول
اهلل (. آیممت238:  1384بابممایی،  صادی، اقدام انقالبيون را تشممویق کردنممد )علیواحدهای اقت 

خمينی گفت: در جمهوری اسالمی تحصيل و معالجه رایگان خواهد شد. او گفت: اسممالم 
و 190:  1384بابممایی،  سممازد )علیکند و زندگی شممما را مرفممه میبرای همه کار درست می

مره، افممزایش تسمملط دولممت بممر مصممرف روزانممه و وضع برای زندگی روز  (. پيامد این 192
 گسترش حوزۀ مسئوليت دولت در تأمين نيازهای روزانه بود. 

های مذکور افزوده شد. الگوی مشروعيت سياسی در با شروع جنگ بر شدت گرایش 
این دوره از اضطرار جنگ، فرهمنممدی رهبممری، فراگيممری مممذهب  ایممدئولوژیک و نمموعی 

عناصر سازندۀ زیست سياسی عمومی بودنممد کممه . این عوامل،  گرفتنگيختی مایه میخودا
ابزارهمما و امکانممات شممدند.  در زندگی روزمممره بمما در بممر گممرفتن مممردم و اشمميا آشممکار می

بایست حضور خود را در زنممدگی روزمممره بمما مقتضمميات ایممدئولوژیک و سياسممی وفممق می
هممای اتوبوسبممود: »ره و تعممامالت افممراد دهند که سازندۀ کيفيممت همگممانی زنممدگی روزممم 

های کنممار شيشممه را ساز شد. ابتدا صندلیطبقه مشکلهای یکدوطبقه جدا شد. اما اتوبوس
ها کندند و وسط اتوبوس یک ردیف صندلی دونفره نصممب کردنممد و وسممط ایممن صممندلی

! بعممد نشسممتميله کشيدند. جالب این بود که موقع نشستن یک زن حتما  کنار یک مرد می
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(. 11:  1389نممام،  نشسممتند!« )بیهمما جلممو میها به شکل اول در آمممد؛ خان ساز مدتی اتوبو
نممدرت کسممی ابممراز نمماراحتی ها نيز عموما  ساده، انقالبی و پرسروصممدا بودنممد و »بهاتومبيل

آوردنممد و هممای خممارجی را بيممرون نمیدر استفاده از ایممن وسمميله »اکثممرا  اتومبيل  1.کرد« می
. روح حماسممی جنممگ در 2آمدنممد« داشممتند کممه از جبهممه می هامحلایسممتی بمما بچممهرودرب

بایسممت نشممانی از راحتممی و زیبممایی موجودیت اشيا نفوذ کممرده بممود. امکانممات زنممدگی می
ای نوشممت: »در ایممن زمممان نداشته باشد؛ چون غيرانقالبی، مممذموم و مظنممون بممود. نویسممنده

دم بيشتر به ظمماهری سمماده و ک ارزش بود. اکثر مرنبود! بلکه فقر ی  "دارندگی، برازندگی"
همما بممه کشمميدند و آبممروی آنآوردند. دیگر فقرا از فقر خممود خجالممت نمیفقيرانه روی می

 (. 131-130: 1377پور،  « )رفيعجهت فقرشان در خطر نبود
داری را بمما  در این دوران، آگاهی  غالب  انقالبممی، رفمماه و زنممدگی اشممرافی و سممرمایه 

پنداشممت کممه سممازندۀ رفتارهممای خودانگيختممة روزمممره و  می   دوباری و فساد یکسان بنبی 
هماهنگ با فرهنگ رسمی و مؤید مشروعيت سياسی بممود. در یممک نمونممه، خبرنگمماری  

هممایی از  کنممد کممه »اکنممون گروه گونممه مطممرح می جمهممور این  پرسش خممود را از رئمميس
ای  اعادۀ پمماره گرایی و  لبی و مصرف ط کنند با دامن زدن به جو رفاه طبقات مرفه سعی می 

های ناشی از فرهنگ غربزدگی و طاغوتی گذشته و زنممده کممردن اژدهممای  از ضد ارزش 
هممای اسممالمی و  شدۀ اشرافيت جاهلی، با حاکميممت و گسممترش ارزش سرکوفته و زخمی 

طلبی و فسمماد بکشممانند«  بنممدوباری و عشممرت انقالبی به مقابله برخيزند و جامعممه را بممه بی 
بابممایی،  جمهممور )علی   هممایی در مواضممع رئمميس(. چنممين نگرش 123:  1391بابممایی،  لی )ع 

شممد. بمما ایممن رویکممرد،  ( تکرار می 210:  1385بابایی،  ( و رئيس مجلس )علی 125:  1391
 کاالها یا اخالقی بودند یا غيراخالقی.  

، انگيخممت. در برخممی مصممادیقهممای مبتکرانممة افممراد را برمیبندی، واکنش ایممن تقسممي 
کردنممد. مممثال  شان در مقابممل فرهنممگ رسمممی مقاومممت میگی شخصیها در زندقدرتبی

کردنممد؛ ولممی همچنممان در ميممدان قممدرت برخی جين را از سبک پوشش خود حممذف نمی
آموزان بسياری مثل من شلوار گشمماد بممه کردند: »دانش ایدئولوژی حاک  از آن استفاده می

نممد کممه زیممر آن، جممين کردی پایشممان کيممپ میکردنممد. ایممن شمملوار گشمماد را طممورپمما می
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(. این نحمموۀ رویممارویی بمما ظممن ایممدئولوژیک در 117:  1395تفنگی« بپوشند )کاظمی،  لوله
ها در دورۀ حاکميت بالمنممازع قبال  پوشش، باعث ماندگاری این کاالها و معانی فردی آن

کنتممرل زنممدگی شد. در واقع، پذیرش طرح حکومت انقالبی بممرای  ایدئولوژی اسالمی می
سازی تمایالت فردی همراه بممود کممه مؤیممد نظممامی بممدیل بممرای زنممدگی و با پنهانروزمره  

بایسممت پممس از جنممگ مشروعيت سياسی در اوضاع پسمماانقالب بممود. ایممن نظممام بممدیل می
 آشکار شود.

 های معمولی به زندگی روزمره بازگشت تدریجی پدیده -ب
سممته شممد و پوشممش افممراد، ادی زندگی روزمره کابا اتمام جنگ از فشار آن روی عناصر م

مصرف و موجودیت اشيا در جدالی بين مواضع سياست رسمی و وضعيت عممادی زنممدگی 
 شد. سازی زندگی فراه  میقرار گرفت. بنابراین فرصت برای عادی

با پایان جنگ هرچند وضعيت اقتصادی بهبممود چشمممگيری نيافتممه بممود، اممما   کاال و مصرف:
بسممياری از ا و رهمما شممدن مصممرف فممراه  شممد. دن اسممتفاده از کاالهمم فرصممت عممادی شمم 

هممای خممارجی و های مممد تمما اتومبيلاز مجلممه  کاالهممای لمموکس فرصت عرضممة  ها  فروشگاه
ای خممارجی در دنيا را یافتند. بازدیدکننده  و روز   متنوع  هاینشانهبا  وسایل سرگرمی و سفر  

های باب محممدودیت  گيری دررهنگی، آسانای مالحظات فرغ  پارهگوید: »بهباره میاین 
ها پسممند، حممال فروشممگاهها ممنوعيممت موسمميقی مردماجتممماعی ادامممه یافممت. پممس از سممال

 والممتهممای فروختنممد. فيل ای از نوارهممای موسمميقی را میشدهدقت انتخابهای بهمجموعه
داده شممده  های آمریکایی دیگر که از لحاظ اخالقی مناسب تشممخيصبه همراه فيل   دیسنی

وفور شان در مصاحبه قبول شده بودنممد، بممههای ویدیویی که گردانندگانکلوپ  بودند، در
آالت شممدند. در هممر شممهری، فروشممندگان لمموازم آرایشممی، فممر مممو و زینممتیافممت می

(. ایممن مصممادیق در 368:  1385کی،  فروختنممد« )مممکدار میوبرق به زنممان حجممابپرزرق
ها نوارهممای سممالها و حتممی برخممی مياننتأیيد شد: »اکثر جواشوندگان  های مصاحبهتجربه

های خممارج از کشممور را در دسممترس داشممتند و نوارفروشممی محممل ممما ایممن کاست  خواننده
فروخت که چندان ه  زیرميزی نبود و تلقی بممدی همم  وجممود نوارها را تکثير و به افراد می
  1.دند« کردست میبهها راحت دستنداشت و در مدرسه ه  بچه
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هایی چممون نمموع پوشممش، مسممکن، خمموراه و ارزش بممود و در مقولممه اکنممون ثممروت،
یافت که نشان از تکثر فرهنگ غيررسمممی داشممت. دو سممال پممس از سالیق فردی تبلور می

ميليممارد 52/154معممادل    1370آغاز به کار دولت سازندگی، »مصرف نهایی واقعی در سال
)مرکز آمار ایران( شده بممود. بمما مليارد ریال«    914/220معادل  1375ریال« و در پایان »سال  

هممای ارزش اتومبيل1365ایممن رونممد، واردات کاالهممای مصممرفی افممزایش یافممت. در سممال 
ميليممارد ریممال رسمميد کممه بمما  270بممه  1372وارداتی کمتر از یک ميليارد ریممال اممما در سممال

 (. 201: 1377،  پوروصف تفاوت نسبت قيمت دالر/ ریال، رق  چشمگيری است )رفيع
ای اشمماعه یافتنممد کممه تعممامالت و فردیممت افممراد را در یممن دوره، فضمماهای تممازهدر ا
داد کممه کرد و رابطه بمما محمميط پيرامممون را چنممان شممکل مممیهایی جدید نمایان میموقعيت
دهندۀ عناصر فرهنگی غيررسمی با خصوصيات خودانگيختگی، غيرتأملی، ترکيبممی و نشان

وزمره بود. یکی از این فضاها، مراکز خرید جدید های رملگرایی پدیدهالتقاطی، عينی و ع
هممای و شيک بود که نه سنتی بودند و نممه انقالبممی. پاسمماژهای بممزرگ و شمميک، فروشممگاه

ها مملو از محصوالت گوناگون مصرفی شممدند. ظهممور فضمماهای ای و سوپرمارکتزنجيره
دا از اینکممه رضه و مصرف شده و  جتجاری و خدماتی باعث تغيير نحوۀ مصرف و تنوع ع

کممرد، موجممب تلطيممف بورژوازی تجاری متحد دولت را تأمين میمنافع بوروژازی و خرده
شمموندگان و اضممافه شممدن  الگمموی جدیممد بممه الگوهممای موجممود  رابطممة دولممت بمما حکومت

سممازی زنممدگی روزمممره و خممالی شد؛ زیممرا تالشممی بممود بممرای عادیمشروعيت سياسی می
 دگی مردم. ایدئولوژی از دوش زنکردن بار  

بودنممد.  طمماغوتیو  شمميطانیشممد کممه پمميش از ایممن هممایی میمصممرف باعممث تبليمم  کاال
تلویزیون و نشریات در تبلي  کاالها فعال شدند. تغيير الگوی مصرف باعممث ایجمماد پدیممدۀ 

های دولتممی شممد. بممرای نمونممه در گردشگری و تفریحممات راه دور و تبليمم  آن در روزنامممه
غيب مردم به سفر تفریحی به کيش، تبليغی با این محتمموا درج شممده زنامه کيهان برای تررو

؛ 15:  8/6/1372تومممان« )کيهممان،  6900بود: »کيش؛ تور مخصوص خرید؛ دو روزه، فقممط  
 (. 17: 21/7/1372کيهان،

برخالف شعارهای ایدئولوژیک، زنممان نممه در جریممان انقممالب و نممه پممس از   مسئلة پوشش:
هممای اجتممماعی نکردند. با پایان جنگ، حضور زنان در حوزه  نشينیها عقبه خانهانقالب ب

ای تر شممد. نویسممندهگيرانهتری یافت. نگرش هيئت حاکمه پس از ده سال سممهلابعاد وسيع
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نوشت: »اجباری بودن حجاب، دیگر آن شدت قبلی را ندارد؛ اما دولت بممرای آرام کممردن 
کنندگان از حجاب اسالمی بممه تخطی  منظور تنبيهدیدی بههای شمنتقدان خود گاهی برنامه

بممه پوشمميدن   جمهور نيز دربارۀ پوشممش زنممان(. رئيس  406:  1381گذارد« )ميالنی،اجرا می
پوشش مقنعه در مدرسه و آزادی در انتخمماب رنممگ لبمماس بممه   ی نبودنودامن، ضرورکت

)زیبمماکالم و   درکمم عنوان مصادیق آزادسازی فرهنگممی و حممذف مممداخالت دولممت اشمماره  
(. این مواضع عمال  از سوی مردم عينيت یافته بممود؛ چنانکممه در 130  :1390فر،ت اتفاقسادا
ک  به ای آمده است: »کنترل حوزۀ مد و لباس پس از جنگ از بين رفت و مردم ک تجربه

   1.این فکر افتادند که چيزهای دیگری ه  هست که به آن فکر کنند« 

و پيممراهن   جممين   پوشمماهکمم   ک   واردات؛  شوندگان، بر اثممرحبههای مصامطابق تجربه
 شان را در فضمماهای عمممومی بمماز کردنممد کممه نسممبت بممه قبمملشرت جایکوتاه و تیآستين 
تر بودند. کراوات در شهرهای بزرگ به پوشش مردان بازگشت. برای زنممان پوشممش متنوع

 خاکی  هایشان شبيهرنگین  رتروشن و  گشاد  تر شد. اکثر مانتوها در دهه شصت  مانتو رایج
 واسممطةبهشمموهای لبمماس  د.  ، مانتوهای خفاشی وارد بممازار ایممران شممدن70در اوایل دههبود.  
البتممه بيشممتر در بممين  مردم ةشدند و جای خاصی ميان فرهنگ عامها تبلي  و پخش میرسانه

 یافتند.   طبقات باال
، 1365»در سممال  ایممن تغييممرات باعممث تغييممر در الگمموی عمممال  موجممود حجمماب شممد.

کردنممد. بعممد دار سر میبتههای گلهای قشرهای باال برای متمایز کردن خود روسریخان 
دار را زیممر چممادر سممر بتممههممای چممادری روسممری گلاز پيروی قشممر متوسممط، برخممی خان 

وبمميش ها و زیورآالت مدشده زیر چادر نيز ک ها و آرایش کردند. انواع مانتوها و لباسمی
در  70(. تغيير ایممن وضممع در اوایممل دهممه236:  1377پور،  )رفيعگيرد«  طبقه جای می  در این 
درصممد معتقممد بودنممد کممه در   2/86های مردم مشهود شد. در نتایج یک پممژوهش، »نگرش
ایممن ارزیممابی بممه 1371عدم رعایت حجاب از نظر مردم عيب داشت. برای سممال 1365سال  
 (. 166: 1377پور،  رسد« )رفيعدرصد می 5/41

ر شهرهای عمده نمایان شد ولی سممرعت ایممن تغييممرات در شممهرهای تغييرات پوشش د
کوچک کندتر بود. پوشش غالب زنان در شهرهای کوچک همچنان چممادر مشممکی بممود. 
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، کامال  متأثر از قالب آممموزش 80ها حتی تا اوایل دههبرخی کودکان و نوجوانان شهرستان
 داشتند.    های شاد در پوشش رنگای از  سرانهایدئولوژیک، تلقی سبک

 مشروعیت سیاسی در دو دهۀ نخست پس از انقالب اسالمی  -پ
در چارچوب  وضعيت  تاریخی  منبعث از جریان انقممالب، فراینممدهای سممازندۀ افکممار بممرای 
حمایت از انقالب در تجميع با فرهمندی رهبر، افراد را به اطاعت از اقتدار دولممت انقالبممی 

هممای مسمملط باعممث تغييممر و خشممن در ارزش همچنممين دگرگممونی سممریعکممرد. ترغيممب می
شممد. در ایممن چممارچوب، مبنممای مشممروعيت در نممزد هنجارهممای سممازندۀ مشممروعيت می

های اسالمی استوار بود. بمما بر پایة فرهمندی رهبر و تفسير ایدئولوژیک  سنت  یانگرااسالم
ا به حاشيه هفقيه، سایر گرایش   تصویب قانون اساسی و متراک  شدن این دو پایه در والیت

ترین پيوند »قدرت سياسی« و »ایدئولوژی مذهبی« صممورت گرفممت؛ اگرچممه رفتند و عميق
(. با این 90:  1387کرد« )بشيریه،  »همزمان عنصر کاریزمایی رهبری بر عنصر سنتی غلبه می

ت های اولية پممس از انقممالب هنمموز تنمموع چشمممگيری از الگوهممای مشممروعي وجود در سال
ای بممر آن حمماک  تر از قبل بممود و سممازمان یکپارچممهسياست پراکندهسياسی وجود داشت،  

، نفمموذ 1360طرزی انقالبی سامان دهد. تمما خممردادتوانست زندگی روزمره را بهنبود و نمی
همما باعممث یکدسممتی ایممن وضممع بممه نفممع عناصر سنتی و فرهمندانة ایممدئولوژی در بممين توده

 گرایان شد. اسالم
های الهممی، فرهمندانممه، حاکميممت مشممروعيت از پایممه ون اساسممی مبممانین قمماندر مممت 

اهلل خمينی مشروعيت سياسی را به شممرعيت و خویشممی روحانيون و مردم تشکيل شد. آیت
هایی کممه دارد، تمما از ق بمممل شممرع دولت با خدا پيوند داد: »حکومت به جميع شئون و ارگان

شرعی خواهد بود و اگر دا نکند، بدون مجوز  مقدس و خداوند تباره و تعالی شرعيت پي 
بدون شرعيت الهی کارها را انجام دهنممد، دولممت بممه جميممع شممئون طمماغوتی خواهممد بممود« 

(. او مشروعيت را به مناسبات سياسممی پممس از پيممروزی 103: 17، ج1361)موسوی خمينی،
سممت، یمما نویسد: »اگر والیممت فقيممه در کممار نباشممد، طمماغوت اکند و میانقالب منتسب می
جمهمموری بمما نصممب فقيممه نباشممد،  وت. اگممر بممه امممر خممدا نباشممد، رئمميس خداسممت یمما طمماغ

غيرمشروع است. وقتی غيرمشروع  شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است. طاغوت وقتممی از 
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رود کممه بممه امممر خممدای تبمماره و تعممالی یممک کسممی نصممب بشممود« )موسمموی بممين مممی
 (. 253: 9، ج1361خمينی،

گرایانمممة هنجارهمممای وحدتهمما و اعمممث تسممملط ارزشیکدسممتی عرصمممة سياسممت ب
ایدئولوژیک شد که مطابق آن، حق حکومممت بممه دليممل در اختيممار داشممتن دانممش سممنتی و 
فقهممی در صممالحيت روحممانيون اسممت. در ایممن چممارچوب، »سممنت اسممالمی و اجممرای آن 

و های استعالیی  شود. حکومت اسالمی به نام اصول و ارزشعنوان هدف اصلی تلقی میبه
اند. از ایممن دیممدگاه، شمميوۀ زنممدگی اجتممماعی و دهندۀ سنتکه تشکيلکند  برینی عمل می

-49:  1387شوند« )بشيریه،  انداز سنت اسالمی تعریف و تبيين میاخالقيات فردی از چش 
(. بنابراین، مشممروعيت و اقتممدار سممنت اسممالمی بممه حکومممت روحممانيون وابسممته اسممت. 50

وژیک  برآمده از تفسير سنت اسممالمی و شروعيت به جو ایدئولمقبوليت چنين برداشتی از م
اهلل خصمموص آیممتهمما و بهکممه بممرای آن  گشممتاعتماد سنتی  به روحانيون و احترامممی برمی

خمينی قائل بودند. در این وضع، رهبری فرهمندانه با عمممل بممر فممراز مشممروعيت سممنتی در 
توجه بممه قشی محوری داشت. با  ها نوفصل اختالفات درون بلوه قدرت و بسيج تودهحل

بایست بمما ایممن الگمموی مشممروعيت و اقتممدار فراگيری ذاتی ایدئولوژی، زندگی روزمره می
 اعتنا بود. هماهنگ گردد. بنابراین، کمتر فردی به این موازین در رفتارها بی

تسلط ایدئولوژی انقالبی حاصل ائتالف سياسی ناهمگونی بود که بنيادهممای اجتممماعی 
وجهی که پس . به گفتة بشيریه، »ایدئولوژی انقالب اسالمی بههای متنوعی داشتندنو آرما
گرایی دین ساالرانه، های اشرافی، یعنی نخبهانسجام یافت، ه  متضمن آرمان  1360از سال

مالکانممه، یعنممی هممای خردهپذیری؛ ه  حمماوی آرمانپدرساالری سياسی، اطاعت و انضباط
داری جهممانی و ارزه بمما سمملطة سممرمایهودکفایی اقتصادی، مبمم تأکيد بر مالکيت کوچک، خ

هممای دهقممانی، قسممط و عممدالت و نيممز پدرسمماالری و غيممره، و همم  متضمممن برخممی آرمان
(. چنممين 81:  1387هممای اشممرافی، بممود« )بشمميریه،  عنوان روی دیگر آرمانپذیری بهاطاعت

تمما  حممل با مداخلة رهبر موق  تنوعی همواره با بروز اختالفاتی در بلوه قدرت همراه بود که
بممه انشممعاب  1366ها آشکارتر شممد و در سممالشد. در دو سال پایانی جنگ این اختالفمی

گيری دو جنمماح در های اصلی طرفدار جمهوری اسممالمی و شممکلدر ميان نيروها و تشکل
و   نسبت چپ و نوگرایانه و دیگری مواضع راسممتدرون نظام منجر شد که یکی مواضع به
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بندی بمما برخممی تحمموالت در موقعيممت و مواضممع کرد. همين جناحمیرا دنبال    گرایانهسنت
 وبيش ادامه یافته است.  سياسی تا امروز ک 

های ابتممدای پس از پایان جنگ با توجه به عادی شدن اوضمماع، انتظممار عمممل بممه وعممده
اقتصادی بود انقالب ازجمله رفاه عمومی تقویت شد. این موضوع نيازمند بازسازی و رشد  

خصوص مالکيت، مدیریت منممابع و ها و هنجارهای رسمی بهر در زمينة عمل  ارزشکه تغيي 
جمهور دربارۀ ضرورت تغييممر در الگوهای توليد و مصرف را در پی داشت. سخنان رئيس  

های متوليان آن کامال  گویای تأثير تغيير مذکور بر نحوۀ های نظام سياسی و نگرشاولویت
ظاهر شدن جهان پيرامون است: »معلوم بممود کممه ایممن وضممع فراد دربارۀ چگونگی واکنش ا

(. بمما 28/10/1382تواني  با آن سياست، کشور را بگرداني « )کيهان، قابل دوام نيست و نمی
اهلل خمينی با ایجاد تغييراتی در قانون اساسی، ه  در زمان با درگذشت آیتوجود این، ه 

اخت و نظام سنتی در قالب رهبری و شممورای دار فرهمندانه رنگ بقانون و ه  در عمل، اقت 
نگهبان تثبيت شد. البته تصریح قانون اساسممی جدیممد بممر مطلقممه بممودن اقتممدار والیممت فقيممه 

کننممدگی وجممه تئوکراتيممک و ایممدئولوژیک مشممروعيت همچنان به معنای تأکيممد بممر تعيين 
 سياسی بود. 

صادی و پاسخگویی وعيت برای توسعة اقت در این دوره، هرچند الگوی کارکردی مشر
به مطالبات مردمی مطرح شد، اما ادراه غالممب نخبگممان رسمممی از الگمموی بمماال بممه پممایين 
مشروعيت حاکی از نوعی یکپارچگی سياسی در درون هيئت حاکمه بود. این یکپارچگی 

( 1370ویژه در انتخابممات مجلممس چهممارم )گرا از نهادهای سياسممی بممهبا حذف جناح چپ
يير باعث شکاف در تلقی نخبگان سياسی از الگمموی مشممروعيت سياسممی شد. این تغتکميل  

شممد تر  بعد دموکراتيکشد. ادراه نيروهای چپ از مشروعيت والیت فقيه از این زمان به
سمماالرانه را از مشممروعيت و اقتممدار جمهمموری نمموعی تلقممی فن و نيروهای نزدیک ریاسممت  

هممدین انقممالب اسممالمی، الگمموی رایممج متی« از رهبممران مجاکردند. »محمد سممال نمایان می
اقتدار نهاد والیت فقيه را نقد و اعالم کرد: »اساسا  قرار نيسممت در جامعممة ممما ولممی فقيممه بممه 

حل ارائه کند. الزمة چنين اعتقادی آن است که نهادهای قممانونی، جای همه فکر کند و راه
عرصه را بر روی فقيممه  را در صورت فعال شدنگاه فعال نشوند؛ زیدولتی و غيردولتی، هيچ

 های بعد ادامه یافت. . این چالش در سال(23/7/1373کنند« )عصر ما، تنگ می
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 زندگی روزمره و مشروعیت سیاسی   -ت
تممر اشمماره شممد کممه پيش   سلطة ایدئولوژی بر الگوی مشروعیت در دوران انقال  و جنگ:

دگی روزمممره و سممازی سممریع  زنمم سالمیبممر ا 1360قممدرت و ایممدئولوژی حمماک  در دهممة
بازتوزیع منابع سياسی و اجتممماعی بممه نفممع خممودش متمرکممز شممد. ایممن تممالش، نخسممت در 

های عمممومی و الگوهممای های آشممکارتر زنممدگی روزمممره نظيممر پوشممش، معاشممرتعرصه
ای مسممتقي  بممين پوشممش و هممای اوليممه پممس از انقممالب، رابطممهفراغت آشکار شد. در سممال

شممد: »در انقالبممی شممدن  ناگهممانی و مشممتره قممرار میایممدئولوژیک برياسی  های سمسلک
ها را شناسایی کرد؛ بممر اسمماس نمموع پوشممش، رنممگ لبمماس، آرایممش مممو، نمموع شد تيپمی

رفت؛ اوورکممت و کفممش جيممر و غيبممت کامممل کلماتی که در محاوره یا مباحثه به کار می
و خمماکی« ای  ای و سممرمهقهمموه  ها همه خاکسممتری وزیورآالت و آرایش و پيرایش، رنگ

های سياسی گوناگون، هر کممدام بمما مفمماهي  ها و گرایش (. ایدئولوژی85:  1393)شریعتی،  
متمایزی از خلق محروم گرفته تا حاکميت اسالم و تا اولویت آزادی و دموکراسی، مبممانی 

ع جمما کممه افممراد بممه مواضمم آنکردند.  مختلفی برای مشروعيت نظ  سياسی جدید عرضه می
کردند، آغازی بود بممرای های روزمره اعتراض میرۀ دگردیسی پدیدهنخبگان سياسی دربا

 ای سياسی. دره سياسی نمودهای زندگی روزمره در جایگاه پدیده
سياسی شدن امر روزمره، چيزی نبود که پيشمماپيش و در جریممان جنممبش انقالبممی بممرای 

ناچممار بممه  هممای بسممياری از گممروهمردم و فعاالن سياسی مفروض باشد؛ ولی پممس از پيممروز
مان را تغييممر خودمان دوست نداشتي  پوشش ای، »شوندهپذیرش آن شدند. به گفتة مصاحبه

گفت پيراهن باید روی شلوار باشد و موی سر بلند را در خيابان قيچی دهي ؛ ولی قانون می
شمموندگان حبهبمما وجممود ایممن، اکثممر مصا  1.بایست تيره باشممد« ها میکردند و رنگ لباسمی

ودند که مقاومت در برابر چنين امعمالی در این زمان هنوز برایشان اولویممت نداشممت معتقد ب
 دانستند.  ساز نمیو آن را چندان مشکل

های سياسی  ای از کشمکشپس از دوره   تسلط یکجانبة ایدئولوژی بر عرصة سياست 
ی  يت زندگی روزمره برا بعد عموميت یافت. تمایز این وضعيت در اهم به   1360از خرداد 

ای سياسممی بممود کممه آگمماهی افممراد از  ایممدئولوژی مسمملط، پدیممده   سياسممت  جدیممد بممود. 
آورد.  داد و امر روزمره را به رنگ سياست رسمی در می های پيرامون را جهت می پدیده 
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ایممن وضممع، نممه ضممرورتا  موفقيممت ا عمممال  قممدرت ایممدئولوژیک، بلکممه ناشممی از نمموعی  
های مذهبی و موقعيت جنگ سرچشمممه  نت ی بود که از پذیرش س خودانگيختگی تاریخ 

عمال  به معنای موفقيممت دولممت نبممود، بلکممه وضممعيت سمماختار  گرفت؛ به همين دليل » می 
کممه  البتممه    1گرفممت«اجتماعی ایران بوده که بر مبنای دو عامل مذهب و جنگ شممکل می 

ت  وژی و برسازی مشروعيزمينة پيشينی و بالفصل تاریخی  الزم برای شروع سلطة ایدئول 
 کرد.  سياسی را فراه  می 
شوندگان معتقد بودند بعدها با بازاندیشی دربارۀ این دوران متوجه شممدند اکثر مصاحبه

شان مسلط بود و برای اندیشيدن دربممارۀ که تفاسير ایدئولوژیک و اضطراب جنگ بر ذهن 
 همما نممه نتيجممةآن سممال شان فرصت نداشتند. بر ایممن مبنمما، وضممعيت حمماک  درزندگی عادی

وحممدت ارگانيممک  زنممدگی روزمممره بلکممه محصممول درآميختگممی زنممدگی روزمممره بمما 
ایدئولوژی رسمی حکومت بود. با وجود اینکه خود ایدئولوژی انقالبی برآمده از زنممدگی 

ای در زمان انقالب بود، اساسمما  بيممرون از زنممدگی ای تودهرزومرۀ تحت رژی  شاه و جامعه
کممرد. رتی سياسی را بر زندگی روزمره تحميممل میکرد و یگانگی و ضروروزمره عمل می

(، ضممرورتا  بممه معنممای 1956بممه عبممارتی دگرگممونی در جلمموی صممحنه، بممه تعبيممر گممافمن )
ای و از لحمماظ دگرگونی ماندگار در اذهان افراد نبود؛ بلکه اساسمما  مربمموط بممه وضممع تمموده

يمما کممرده بممود. ئولوژی اسممالمی را مهتاریخی موقت  جامعممه بممود کممه زمينممة حاکميممت ایممد
بنابراین، هماهنگی مظاهر زندگی روزمره با الگوی اسالمی زنممدگی، مسمميری ميممانبر بممرای 
آشکار کردن دگردیسی بنيادین و ایدئولوژیک جامعه بممود: »پممس از انقممالب شمميوۀ لبمماس 

اق افتمماده پوشيدن و آراستگی ظاهری تغيير کرد تا نشان دهد تغيير و تحولی در جامعممه اتفمم 
 (.205: 1382ترین نوع نمایش تحول بود« )باقی، ترین و سریعاین آسان است؛ زیرا

سالة ابتممدای انقممالب، دولممت پس از حذف رقبا از صحنة رسمی سياست در دورۀ یک
جمهممور رجممایی گفممت: »هممدف انقممالب ممما داد. رئمميس سممازی را ادامممه مممیبایممد اسالمی

: 5، جلممد1384بابممایی، عه بود« )علیهای جامگران و انگلپاکسازی جامعه و تصفية استثمار
بعد تشدید شد و بمما به 1360(. پاکسازی افراد فاقد معيارهای »اسالمی « کافی از تابستان147

 گيرانه تا پایان جنگ ادامه یافت. مقرراتی سخت
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همما، ضممرورت گرای آندر طول انقالب و جنگ، عممموم روحممانيون و متحممدین سممنت
سممازی جامعممه و متعممالی شممدن  افممراد معمممولی ت اسالمیدن  دولت را بمما ضممروراسالمی ش

دانسممتند. بنممابراین، یکسممان پنداشممته و مبنممای هممردو را مشممروعيت بممه معنممای شممرعيت می
ایممن یافتنممد تمما مجمموز وجممود یابنممد.  های زندگی روزمره باید مشروعيتی سياسممی میپدیده

آورد. در مممی  ود و الگمموی مشممروعيتش وضع، زندگی روزمره را بممه رنممگ سياسممت  موجمم 
زمممانی یکدسممتی سياسممت رسمممی بمما جنممگ، شممرایط مناسممبی بممرای تسمملط بالمنممازع ه 

همچنين اتصال ایممن دو بممه انقممالب و رهبممر فرهمنممد آن باعممث   ایدئولوژیک بر جامعه بود.
شممد. یکممی از نویسممندگان، دولممت ایممران در ایممن زمممان را نوعی رضایت و خودجوشی می

تنها تممالش نویسد: »دولت حممداکثرگرای دینممی نممهده و میاکثرگرای دینی« نامي »دولت حد
دارد تا هنجارهای دینی را در قالب ساختار سياسی منعکس سازد، بلکه برای خود رسممالت 

دهی فراینممد و ساختارسممازی در منمماطق همجمموار را قائممل اسممت« گسترش هنجممار، سممازمان
(Rahnama and Noamani, 1990: 118) . 

، پذیرش وضع زندگی و مشروعيت سياسممت از طممرف مممردم 1368طور کلی تا سال  هب
هممای بر سه پایة جنگ، ایدئولوژی اسالمی و رهبری فرهمندانه و نيز ترکيممب نمموعی آرمان

ایممن عوامممل، ها اشمماره شممد، داوم یافممت.  تممر بممدانمالکانه و دهقانی که پيش اشرافی، خرده
هممای مممردم نسبی سنخ روایتبودند که در نزدیکی  عناصر سازندۀ زیست سياسی مشترکی  

شدند. یکممی از مصمماحبه شمموندگان گفتممه اسممت شان با روایت رسمی آشکار میاز زندگی
ساله( و دیگر هيچ چيممز  51چيز سياسی شد« )مرد،مرتبه همهچيز اینجور نبود، یک»قبال  همه

، ایممن موقعيممت تمماریخی  ردمعمولی و غيرسياسی و مبتنی بر سممالیق فممردی، پذیرفتممه نبممود.  
شممد، ارزش تلقممی مممی»آدمی باید تا جای ممکن از امر معمولی که نجممس، سممکوالر و بممی

فاصله بگيرد تا بتواند به انسان فمموق معمممولی بممدل شممود. در نتيجممه، هرگونممه تممالش بممرای 
بممودن (. در واقممع، معمولی123: 1395معمولی بودن به معنای کنش سياسی بود« )کمماظمی، 

 ای سياسی بود. وعيت سياسی حاک  بود؛ پس پدیدهفراتر از الگوی مشر  رفتاری
، کممامال  1360هممای مممردم پممس از خممردادرغ  این وضممع، ذهنيممت و فرهنممگ تودهعلی

هممای فکممری و فرهنگممی منطبق بر الگوی خالص و ایدئولوژیک رسمی نبود بلکه از جریان
هایی از نشممانهی متممأثر بممود؛ مممثال  دیگر حتی از رقبای سياسی و ایممدئولوژیک اسممالم فقمماهت 

وبمميش وجممود بقایای فرهنگ سکوالر دوران قبل از انقالب در زندگی روزمممره مممردم ک 
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گرایی در زندگی روزمممره داشت. همچنين حضور نامحسوس عناصر فرهنگی رقيب اسالم
ای شدند. از لحاظ سياسی کامال  حاشيه  1360ویژه از سالکامال  از ميان نرفته بود، گرچه به

معتقد است »در انقالب اسالمی ایران گروهی از »تندروهای رجعتگممرا« تحممت   اميرارجمند
ک  از لحاظ نظممری رهبری متوليان سنت شيعه نقش برتر را در انقالبی ایفا کردند که دست

(. جدید بودن 12تا:  « )اميرارجمند، بیشودهای نوین محسوب میترین انقالبیکی از مه 
تممر در گرفممت کممه پيش ز ناخالصی نظری سرچشمممه میگرایی امحوریت رجعتانقالب و  

طور پنهممانی در زنممدگی ائتالف انقالبی نمایان بود و برخی عناصر آن در دوران جنممگ بممه
 کردند. روزمره حاضر بودند و ادعای خلوص ایدئولوژیک را نق» می

د. ی اسالمی پنهان بمانمم ها چيزی نبود که از چش  کارگزاران جمهورالبته این ناخالصی
ساخت دائما  خواستار پيراستن جامعممه ها را وادار میها بود که آنوقوف به همين ناخالصی

های فرهنگی باشند. این موضوع در متن برخممی قمموانين باالدسممتی نمایممان شممد. از ناخالصی
اسممی و عنمموان »عامممل اسفرهنممگ بممه 1362برای مثال در الیحة برنامة اول توسعه در تيرممماه

ها و ضممرورت پيراسممتن جامعممة ایرانممی از مظمماهر رتقای کيفيت زندگی انساندر ا  زیربنایی
های ضداسالمی و معرفی فرهنگ غنی اسالم مله  از سرچشمة زالل والیت بممه همممة پيرایه

الیحممة برنامممه، جلممد چهممارم،   4جهانيان« لحاظ شد )سازمان برنامه و بودجه، پيوست شماره
هممای قبممل از انقممالب بممه تممالش »نظممام یابی سياستهمين برنامه در ارز  (. همچنين در1-23

شاهنشاهی« برای »زدودن هویت فرهنگی مردم ایران« بمما »ریشممه در تعممالي  عاليممة اسممالم« و 
های عمممومی مممردم بممه احکممام اسممالم و هویممت مسممتقل و ضرورت »جبران ضعف آگاهی

: 1379لممی،  گی شممرق و غممرب« )اجال های اخالقی جامعه و بقایای فساد و نفوذ فرهن ضعف
 ( اشاره شد.  79-80
بمما پایممان  سازی زندگی روزمره و الگوی مشاروعیت سیاسای در دوران ساازندگی:عادی

بایست در وضعيتی عادی با زنممدگی روزمممره مواجممه شممود: »تمممام شممدن جنگ، دولت می
مادی مناسممبی دیگر، زمينه  1.شان بپردازند« های شخصیجنگ باعث شد تا مردم به زندگی

گرایانممه وجممود نداشممت و ایممن هممای آخرتاوم اضطرار و اضطراب و سلطة ارزشرای تدب
شد. دولت برای تمشيت زندگی روزمره و رفاه جایگزین می  آرامش بایست با  وضعيت می

همما و های بازسممازی بممود کممه بازتفسممير مجممدد ارزشناچممار بممه طراحممی و اجممرای برنامممه
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چوب، گفتممار جدیممدی دربممارۀ سمماخت. در ایممن چممارمیهنجارهممای مسمملط را ضممروری 
بمما چنممين گفتمماری، الگممویی گرفممت.  های فرهنگی و اجتماعی شممکل میو آزادیهنجارها  

شممد کممه متضمممن نمموعی کارکردی از مشروعيت وارد مناسبات سياست رسمی با مردم می
ان اشمميا گرایی نيز بود. به تعبيری در وضعيت جدیممد ممکممن نبممود »بممه آسممانی بممر جهمم نخبه

هممای زنممدگی قيممد و شممرط تفسمميری معنمموی از ابژها مردم را به پممذیرش بیحکومت کرد ی
 (. 62: 1396زاده،  روزمره وادار ساخت« )رضایی و آقاجان

پس از پایان جنگ رویکرد آزادسازی در اقتصاد و تا حدودی در زندگی اجتممماعی و 
غييممر در ایممان شممد. تکاالهمما نمدر مصممرف  سرعتفرهنگی در دستورکار قرار گرفت که به

الگوی مصرف به معنای فراه  کردن شرایط بممرای بممروز فردیممت و افممزایش خودآگمماهی 
گویممد: اش میشممان بممود. یکممی از پژوهشممگران دربممارۀ تجربممهافممراد دربممارۀ زندگی

شممد دوران مقاومت ما در برابر ویدیو بود. در آن روزگار گفتممه می  1369تا1364های»سال
هممای اخالقممی و دینممی و فرهنممگ شممود و ارزشواده میباعث متالشی شدن خانکه ویدیو  

وبمميش تمممام افممراد کارشممناس، مسممئول و عامممة ک   1369کند. در سال  ملی ما را تهدید می
دانستند. شگفتا کممه در ای که باید با احتياط با آن با برخورد کرد، میمردم، ویدیو را وسيله

و از ویدیو شد، بلکه برای مدتی یکی از های مردم مملا خانهتنهکمتر از چند سال، دیگر نه
(. 503: 1396»نمادهای منزلت« و »اقتدار سازمانی« در دفاتر کار مدیران گردید« )فاضمملی، 

 این تغيير به معنای کاهش توان ایدئولوژی سياسی برای کنترل زندگی روزمره بود. 
ی عرفی را ها و هنجارهای ارزشبازتر شدن فضای زندگی روزمره، فرصت رهایی نسب 

زیستی« و »تقدیس فقممر« کممه نمموعی تقممدس و فراه  ساخت؛ بنابراین، مفاهيمی مانند »ساده
شممدند و در عمموض مممردم خواهممان ای میبار ارزشی یافته بودند در وضعيت عادی، حاشمميه

و  شوندگان تأیيد شممدشدند. این دگردیسی ه  از سوی مصاحبهزندگی معمولی و رفاه می
آشممکار شممد. در ایممن پممژوهش  70هممای نيمممه نخسممت دهممهاز پژوهش همم  در نتممایج یکممی 

مردم به کسانی کممه بمما   1365گویان معتقد بودند که در سال  درصد از پاسخ70»نزدیک به  
گذاشممتند؛ اممما در رفتنممد خيلممی کمم  احتممرام میهای گران و وسایل شيک بيرون میماشين 
خيلممی زیمماد احتممرام قائممل بودنممد« گونه افممراد،  ای این درصد، بر62مردم عموما ،    1371سال
 (. 169: 1377پور،  )رفيع
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ویژه های عمومی، فاصلة پوشش افراد در محيط کار بممهرغ  تسلط دولت بر محيطعلی
در مشاغل دولتی و محيط زندگی روزمره دائما  بيشتر و انتخاب افراد و تلون در پوشممش و 

انگيخممت. کار را برمیمحافظممههممای  گممروه  کممه واکممنش شممد  تر میروابط اجتماعی نمایممان
کار، در اشاره به وضع حجاب نوشممت: »یکممی از دالیممل نامه صبح، از نشریات محافظههفته

های فرهنگی ما در جهت جا انممداختن ارزش حجمماب رشد بدحجابی این است که دستگاه
سمميمای شممما در تنها کاری نکردند، بلکه بممه خممالف آن همم  عمممل کردنممد. وقتممی صداونه

ی پس از انقالب زن محجبة چممادری را تحقيممر کممرد و یممک شخصمميت منفممی از او هاسال
هممای سممينمایی زن های تلویزیممونی و فيل ارائممه داد و در مقابممل، در بسممياری از برنامممه

شود، چرا ایممن را عامممل قضمميه عنوان زن متشخص و باشخصيت جلوه داده میبدحجاب، به
مقامممات بلندپایممة سياسممی نيممز بممه ایممن تغييممرات   (.309:  1389خورمهر،  نداني « )ميرسلي  و  

ریزی مشتره حوزه و دانشگاه واکنش نشان دادند؛ ازجمله رئيس مجلس »خواستار برنامه
 (. 1372برای مبارزه با تهاج  فرهنگی شد« )یاد،

هایی در برابر تحوالت زندگی روزمره از اخممتالف درون بلمموه قممدرت چنين واکنش 
شممد و متوقممف  1368سمماخت قممدرت پممس از سممال سممتی در یت داشت. افممزایش یکدحکا
ها، باعث تجدیدنظر آنان دربارۀ مبنای مشممروعيت سياسممی شممد. نشين شدن  رادیکالحاشيه

کارانه و تئوکراتيممک مشممروعيت بمما مبممانی بنابراین، اختالف نظری بين مبانی سنتی محافظه
خت. یکی از نمودهای این انگي ی نفوذ را برمیهادموکراتيک نمایان شد که واکنش گروه

اهلل« بود که خواهان حفظ هنجارهممای مضمميق روزمممره و کاری، گروه »انصار حزبمحافظه
چنممين (. Harris, 2017: 157همما خيانممت کردنممد« )شمبارزه با افممرادی بممود کممه »بممه ارز

هایی همچممون ش طور واضممح بمما نمودهممای روزمممره و مبممارزه بمما پوشمم و اختالفی به  خيانت
ها و توقيممف های نویسندگان در حملة افراد ناشناس به برخی کتابفروشیو فعاليت  کراوات

 شد.ها و نویسندگان مشخص میبرخی روزنامه

 گیرینتیجه
های عمومی منتهی با انقممالب مطممرح شممد کممه همم  از مسئله این پژوهش با دالیل نارضایتی

شممدند. ایممن موضمموع ن میزندگی روزمره نمایمما  گرفتند و ه  درزندگی روزمره ریشه می
های بسمميج سياسممی در همما زمينممهگرایان و تودههمراه با تجانس نسبی فرهنگممی ميممان اسممالم
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گرایان را شکل داد و نيز ائتالفی انقالبی را حممول سممقوط رژیمم  فرایند انقالب به نفع اسالم
روهممای نقالبممی تجزیممه شممد. ني شاه ایجاد کرد. بالفاصله پس از پيممروزی انقممالب، ائممتالف ا
عنوان نخسممتين موضمموع تحممول سياسی رویکردهای متفاوتی را دربارۀ زندگی روزمره، بممه

همما در فضمماهای عمممومی از طریممق نمودهممای روزمممره کردنممد و تمممایز آنانقالبممی، اتخمماذ 
طرف بممه گونمماگونی ادراه ها از یممکشد. تنوع در این نمودهمما در ایممن سممالشناسایی می

زندگی روزمره و از طرف دیگر به فقدان قدرت فممائق مرکممزی در   از تأثير انقالب بر  افراد
شد. این دو موضوع مبانی مشروعيت سياسی گوناگونی را برای اوضمماع سياست مربوط می

کردنممد کممه از چممپ مائوئيسممتی تمما ناسيوناليسمم  ليبممرال و پس از پيروزی انقالب نمایان می
در زندگی روزمره و الگوی مشممروعيت،   شد. بنابراین، تنوعگرایی، همه را شامل میاسالم

 دو روی سکة سياست در این دوره بودند. 
های جنگ با یکدست شممدن  فضممای سياسممت، الگوهممای زنممدگی روزمممره نيممز در سال

کردند. در یکدست شدند. نخبگان سياسی بر اسالمی و انقالبی شدن  امر روزمره تأکيد می
مشممروعيت سياسممی و تممداوم جنممگ و نيممز   حيممت الگمموی فرهمندانممةاین زمان به دليل ارج

مالکانممه و دهقممانی، هممای خردهگرایانه فقهممی و شمميعی بمما آرمانترکيب تاریخی مبانی نخبه
دهندۀ نمموعی خممودانگيختگی و های بسياری از افراد در برابر فرهنگ رسمممی نشممانواکنش 

شممان بمما الیقهایی بکننممد یمما سراضرضایت و ترس توأمان بود. هرچند ممکن بود افراد اعت 
این قيدها مغایرت داشت اما جممز چنممد نمونممة معممدود، اعتراضممی عملممی بممه مشممی مداخلممة 

ای دیگممر شممد و درخواسممت زیسممتن بممه گونممهایدئولوژیک در زندگی روزمره نمایان نمی
، روابممط 1360خصمموص در دهممةچنممدان عملممی نبممود. بنممابراین، در دوران اوليممة انقممالب به

ناصری مقدس و تفسيرهای ایممدئولوژیک آن بممه سممود هيئممت و سلطه با حاکميت ع  قدرت
کممه چممالش شممد  تر زنممدگی روزمممره مممییافممت و باعممث کنتممرل راحممتحاکمه جهممت می

 کرد.اجتماعی کمتری را متوجه مشروعيت سياسی نظام مستقر می
انقالبممی و بایست تغيير کند. متعاقممب شممعارهای با پایان جنگ این وضعيت ضرورتا  می

ناشی از جنگ، دولممت نمماگزیر بممه بازسممازی و فممراه  کممردن امکانممات عممادی   هایخرابی
گرای سازندگی محممول شممد. دولممت بممه ایممن زندگی بود. مسئوليت بازسازی به دولت  واقع

نتيجه رسيد که باید تعدیل را بجز اقتصاد در زندگی فرهنگی و اجتماعی نيممز لحمماظ کنممد. 
مراکممز فرهنگممی رواج یافتنممد و  ای جدیممدی همچممون برخممیهترتيممب، پدیممده بممدین 
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ایدئولوژیک برخی نمودهای روزمره از جملممه پوشممش، فراغممت و های سياسی  محدودیت
بعممد هرچقممدر کممه زمممان بيشممتری گذشممت، روابممط معاشرت کاهش یافممت. از آن زمممان به

اعی و قدرت و سلطه نيز با خصوصيات مادی بيشتری آميخته شممد و عناصممر پممذیرش اجتممم 
دامات هيئت حاکمه تضعيف شده و به جای آن، الگمموی زنممدگی معمممولی ایدئولوژیک اق

از سوی اعضای عادی جامعه نشانده شده است که مشممروعيت سياسممی را بمما چممالش نفمموذ 
رسد که از سمموی بخممش اجتماعی مواجه کرده است. برای مقابله با این تحوالت به نظر می

تر شده است که بمما الگمموی برجسته ال به پایين مشروعيتغالب سياست رسمی، الگوی از با
 مراقبت از زندگی روزمره و هدایت زندگی اعضای جامعه سازگارتر است.  

در اوضاع پساجنگ، عادی شدن زندگی روزمره عمال  به معنای آشکار شممدن زمنيممة  
راض  های معمولی و دیگرگونه زیستن بود. این وضع عمممال  اعتمم مادی الزم برای خواسته 

ت ایدئولوژیک و تحميل قدرت سياسی بر زندگی روزمره و مقاومت  به الگوی مشروعي
ای،  در برابر آن و ارائة الگویی غيرایدئولوژیک از مشروعيت سياسی بود. با چنين زمينممه 

های تعدیل اقتصادی و اجتماعی به شکافی ماندگار در ميممان نيروهممای  پيامدهای سياست 
مظنممون و محممذوف زنممدگی روزمممره    که از تنمموع معناهممای   درون نظام سياسی مبدل شد 

گيرد. این شکاف اساسا  نمموعی فاصمملة فرهنگممی بممين نظممام سياسممی بمما بدنممة  سرچشمه می 
بنممدی  شممد. قطب اجتماعی بود که در بين نيروهای درون بلمموه قممدرت نيممز آشممکار می 

، نتيجممة  و پيروزی سمميدمحمد خمماتمی از یممک منظممر   1376اجتماعی در انتخابات  سياسی 
اجتماعی ایممران   عطف مهمی در زیست سياسی شکاف بود. آن انتخابات نقطه مستقي  این  

بعد از انقالب بود که هنوز از آثار و ضرباهنگ آن کاسته نشده، بلکه در ادامممه بمما گممذر  
بنممدی  سممو، شممکاف اجتممماعی و قطب به این  1388ویژه از سال  از نقاط عطف دیگری به 
تر کممرده و  تمممایالت روزافزونممی را بممرای  ناشممی از آن را عميممق   سياسی و ایدئولوژیک 

تممر در ميممان  تغيير در الگوی مشروعيت سياسی و ابتنای آن بر سازوکارهای دموکراتيک 
ویژه طبقات متوسط شهری، ایجاد کرده است. بنابراین به نظر  بخش بزرگی از جامعه، به 

تغييممرات    به محملی برای حممدو    رسد زندگی رزومره از محملی برای وقوع انقالب می 
تر در الگوهای زندگی مممردم و مشممروعيت سياسممی تبممدیل شممده اسممت کممه  هرچه سریع 

ضرورتا  انطباقی با حکمرانی ایدئولوژیک ندارد و در مصادیق بسيار مهمی در مقابل آن  
 گيرد.  قرار می 
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پممس از   رسد سياسممت و نخبگممان سياسممی در ایممرانتر این است که به نظر مینکتة مه 
تممرین عامممل  ک  مه ی نممه معمممار جامعممة پسمماانقالب، بلکممه معمممار یمما دسممتانقالب اسالم

های پممس از خصوص در سالگيری  خاص  جامعة پس از پيروزی انقالب است که بهشکل
ای انقالبی تلقی شممده اسممت و از پایان جنگ از سوی غالب نخبگان سياست رسمی جامعه

پسمماانقالبی بممه معنممای گممذار از   صممورت جامعممةجامعممه بهسوی بسياری از اعضممای عممادی  
 ها بوده است.ک  مطلوب آنهای انقالبی دره شده یا دستاضطرار و منازعه
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 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. اجتماعی ایران

 5ه نمممایش موقتمما  مهروممموم شممد«، شممنبه (، »تئمماتر شممهر و کارگمما1357ه آینممدگان، )ممم انروز -
 .3، ص3296، سال دوازده ، شماره 1357اسفند

 .2، ص1357اسفند  20(، »اجتماع به طرفداری از حجاب«، یکشنبه1357روزنامه کيهان، ) -

 .2، ص1357 دناسف19(، »اجتماع زنان در دانشگاه تهران«، شنبه 1357روزنامه کيهان، ) -

اسممفند  20آموز دربارۀ حجاب«، یکشممنبهماعی زنان و دختران دانش(، »اجت1357روزنامه کيهان، )
 ..2، ص1357

 .4، ص1357همن بب 23(، »بولينگ عبده را آتش زدند«، دوشنبه 1357روزنامه کيهان، ) -

تظمماهرات و   ز جهانی زن و اعالم نظر دربارۀ حجمماب؛مناسبت رو(، »به1357روزنامه کيهان، ) -
 .2، ص1357اسفند  17ه نجشنبراهپيمایی زنان تهران«، پ

، 1357اسممفند    22شممنبه  (، »راهپيمایی و تظاهرات زنممان در تهممران«، سه1357روزنامه کيهان، ) -
  .7ص

تيرممماه   23(، »تدریس زبان خارجی در دورۀ ابتدایی ممنوع شد«، شنبه  1358روزنامه کيهان، ) -
 .3، ص1358

؛ پممنج سممال بممدون روتمموش هاشمممی(، 1390فر، فرشممته، )و سممادات اتفمماق زیبمماکالم، صممادق -
 ، تهران: روزنه. وگو با هاشمی رفسنجانیگفت

هممای ، جلممد چهممارم، بخشالیحة برنامممه اول توسممعه 4پيوست شماره سازمان برنامه و بودجه،  -
 اجتماعی. 

جممک،  ،ن(، »نقممش کممارگزار و فرهنممگ در انقممالب«؛ در: گلدسممتو1392سمملبين، اریممک، ) -
 تهران: کویر.  :هار باب انقالبمطالعاتی نظری، تطبيقی و تاریخی د

 ، تهران: دانشگاه امام صادق. پژوهش در علوم سياسی(، 1391سيدامامی، کاووس، ) -
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، دی و 23، دی و بهمممن، شممماره اندیشممه پویممامجوز«،  (، »روزهای بی1393شریعتی، سوسن، ) -
 . بهمن

اندیشممه نونی«،  مصممادرۀ غيرقمما  رای آن چهممارده کمماميونماج، » (1393اهلل، )سرخی، في»عرب -
 .    ، دی و بهمن23، دی و بهمن، شماره پویا

جلد   وپنج سال در ایران چه گذشت )از بازرگان تا خاتمی(،بيست(،  1384بابایی، داود، )علی -
 ای(، تهران: اميد فردا. جمهوری خامنهجمهوری رجایی تا ریاست پنج  )از ریاست 

 1356دی  19در ایران چه گذشت، جلممد اول: از  وپنج سال  بيست(،  1384بایی، داوود، )ابیعل -
 ، تهران: اميد فردا. (1358بهمن15تا 

وپنج سممال در ایممران چممه گذشممت، جلممد ششمم : ریاسممت (، بيسممت1385بابممایی، داوود، )علی -
 ، تهران: اميد فردا. وزیری موسوی ای و نخستجمهوری خامنه

چه گذشت، جلد یازده : ادامة ریاست وپنج سال در ایران  بيست(،  1391، )ووددا  بابایی،علی -
 ، تهران: اميد فردا. وزیری ميرحسين موسویای و نخستاهلل خامنهجمهوری آیت

شناختی به امممروزی شممدن فرهنممگ (، تجربه تجدد؛ رویکردی انسان1396اهلل، )فاضلی، نعمت -
 و فرهنگی.  اعیجتم، تهران: پژوهشکده مطالعات اایران

هممای های شهری: تحليل تطبيقممی از انقالب»فروپاشی دولت و انقالب(،  1375فرهی، فریده، ) -
 . 10، تابستان، شماره فصلنامه راهبردایران و نيکاراگوئه«، 

 . 32و31های«، شماره 1371(، »ایران در آذرماه 1372و1371فصلنامه یاد، ) -

 . ، تهران: روزنهخواهی در ایرانلتحوهه ر دبررسی چها(، 1396قهرمانپور، رحمن، ) -
 ، تهران: فرهنگ جاوید. امر روزمره در جامعه پساانقالبی(، 1395) ،کاظمی، عباس -

، اندیشممه پویمما(، »امر معمولی در عصر انقممالب«، 1393زاده، هادی، )کاظمی، عباس و آقاجان -
 . ، دی و بهمن23سال سوم، دی و بهمن، شماره 

نامممه علمموم ه«، »عرفممی شممدن و زنممدگی روزمممر(، 1382ی، )مهممدی، کمماظمی، عبمماس و فرجمم  -
 . ، مهر21، مهر، شماره اجتماعی

فرد و حسممين ، ترجمممة حسممن دانمماییپویش کيفممی و طممرح پممژوهش(،  1396کرسول، جان، ) -
 کاظمی، تهران: صفار. 

، ترجمممة کمممال جامعممه مممدنی، دولممت و نوسممازی در ایممران معاصممر(،  1381کمالی، مسعود، ) -
 شناسی اسالم و ایران. ان: مرکز بازتهری، پوالد

 اله راسخ، تهران: نی. ، ترجمة کرامتشناسی معرفتمبانی جامعه(، 1391کنوبالخ، هوبرت، ) -
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، چمماپ زندگی روزمره در ایران مدرن؛ با تأمممل بممر سممينمای ایممران(،  1393الجوردی، هاله، ) -
 دوم، تهران: ثالث. 

و نتایج   1356روستایی و شهری سال  خانوارهای    دجةبو  نتایج آمارگيری ازمرکز آمار ایران؛   -
 .  1368تفصيلی آمارگيری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال

گرایی اسالمی؛ طبقه و جنسيت در ایران پس از انقالب اسممالمی«، (، »مردم1396مقدم، وال، ) -
، ترجمممة حسممن یممرانر ای دهای اجتماعیک قرن انقالب در ایران؛ جنبشدر: فوران، جان،  

  اسدی، تهران: مولی.

، ترجمة شمميوا رویگریممان، ها؛ ایران، اسالم و روح یک ملتایرانی(، 1385کی، ساندرا، )مک -
 تهران: ققنوس. 

، کيهممان(، »امممام از دولممت خواسممت انقالبممی عمممل کنممد«، 1357اهلل، )موسمموی خمينممی، روح -
 .10655شماره ماره، شک، ت1399الثانیربيع8، 1357اسفند  16چهارشنبه  

تهران: وزارت فرهنگ و   ،، جلد نه  و هفده ،صحيفه نور(، 1361اهلل، )نی، روحموسوی خمي -
 ارشاد اسالمی.

، جلد هفده ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد صحيفه نور(،  1361اهلل، )موسوی خمينی، روح -
 اسالمی. 

گممی بعممد از انقممالب اسممی فرهنشنجریان  (،1389ميرسلي ، سيدمصممطفی و خممورمهر، کمماظ ، ) -
 ، تهران: مرکز بازشناسی اسالم و ایران. (1380-1357ایران ) اسالمی

 گيری انقالب اسالمی؛ از سلطنت پهلوی تا انقممالب اسممالمی،شکل(،  1381ميالنی، محسن، ) -
 ترجمة مجتبی عطارزاده، چاپ اول، زمستان، تهران: گام نو. 

ی و دیگممران، ، ترجمممة مهممری بهممارکيفی  رش پژوهشرا و نگاجا(،  1394هاليدی، آدریان، ) -
 تهران: نشر عل . 

مطالعاتی نظری، (، »انقالب و نظ  سياسی«، در: گلدستون، جک، 1392هانتينگتون، ساموئل، ) -
 ، تهران: کویر. هاتطبيقی و تاریخی در باب انقالب

ابممی، دار  اد یعقمموبیترجمممة محمممدجو  ایران در حکومممت روحممانيون،(،  1386هيرو، دیليپ، ) -
 اسالم و ایران، پایيز. تهران: مرکز بازشناسی 
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