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Abstract  

Introduction: The main objective of this article is to examine the function of the 

audiocassette in the state of Iranian listening culture in the first decade after the 

triumph of the Islamic Revolution in 1978-79. The Islamic Revolution in Iran was 

indeed a cultural revolution aimed at establishing an Islamic Shiite discourse as a new 

political discourse against the pre-revolutionary, Westernized Pahlavi political 

system. Thus, cleansing Iranian culture of the Western lifestyle was the most 

important political project of the newborn Islamic government. One of the most 

problematic aspects of this cultural technique was pop music and the use of recorded 

audio tapes of pop music. Examining the role of pop music on audiocassettes opens a 

new perspective on the role of cultural assets in post-revolutionary Iranian culture. 

Method: To investigate the role of audiocassettes, we conducted in-depth interviews 

with seven musicians who experienced their adolescence and youth in the 1980s and 

with sellers of audiocassettes from that period. Finally, interview data were coded and 

categorized through thematic analysis. 

Findings: The Iranian Islamic state is a comprehensive political program to control 

all aspects of Iranian daily life in order to eliminate and exclude all evil situations that 

promote evil deeds. Evil deeds are so harmful that they divert the attention of 

Muslims from God. For a Shi'a Muslim, all of life must be compatible with the holy 

laws of Islam. Thus, Iranian life after the revolution is holy because it obeys the holy 

Islamic rules, while the holy Islamic rules became holy laws. In the first decade of the 

Iranian Islamic state, the most undeniable feature of Iranian Islamic society was 

loyalty to the sacred Islamic laws, and an ideal Shiite subjectivity voluntarily 
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sacrificed its life for political Islamic ideals. The Iranian Islamic state expected the 

ideal Shiite subjects to be willing to live a revolutionary lifestyle that was different 

from that of the pre-revolutionary period. Unlike the pre-revolutionary Iranian 

Western consumer lifestyle, the post-revolutionary lifestyle is supposed to resist the 

material world that diverts the Shiite subject's attention from the Islamic God, and 

therefore the luxury lifestyle had to be banned as a Western lifestyle. This was a 

political-cultural policy since the early years of the Islamic state. For the Islamic 

state, passions and temptations were aspects of the material world that were 

supported by Western culture. Therefore, the project of Iranian Islamic cultural 

engineering was to censor Western cultural and artistic products in order to create 

Islamic cultural values. Music was one of the most important Westernized cultural 

fields at that time, which had to be purified from the characteristics of pre-

revolutionary popular music because it did not support Islamic values. In popular 

culture, people maintained their pre-revolutionary listening habits by reproducing and 

distributing recorded pop music on audiocassettes, and a black market formed. The 

audiocassette as an object had a power to continue the illegal flow of pre-

revolutionary pop music.  

Conclusion: The conclusion is that the audiocassettes enabled different and plural 

listening positions for Iranian post-revolutionary listening culture, and the 

audiocassette was considered as an evil object for Iranian Islamic revolutionary 

culture.  

Keywords: Music, the 2000s, Audiocassette, Posthumanism, Objects, Cultural 

Revolution.  
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 یدهچک
هدف اصلی مقالۀ حاضر، بررسی نقش نوار کاست در وضعیت فرهنگی شنیداری دهۀ شصت ایران 

هایی بود که براساس انقالب فرهنگی باید از  ترین عرصه است. موسیقی پس از انقالب یکی از مهم

داری وارۀ شنی های پس از انقالب، فرهنگ عام، عادت شد. در سال آنچه در زمان پهلوی بود، تطهیر می

تعلقاتش را به موسیقی قبل از انقالبی، در قالب تکثیر و توزیع نوارهای کاست، حفظ کرده بود و بازار 

ها شکل گرفته بود؛ بنابراین در ایران پس از انقالب، نوار کاست نقش جدیدی  سیاه خریدوفروش آن

ز چارچوب نظری دادن به فرهنگ شنیداری غیرمجاز پیدا کرد. برای بررسی این مسئله ا در شکل

رود تا بتواند دربارۀ  دور از دوگانۀ تاریخی سوژه/ابژه، به سراغ مفهوم عاملیت می استفاده شد که به

قدرت عاملیت اشیا، به همان نسبتی که انسان هم دارای قدرت عاملیت است، طرح بحث کند. 

کرد، بر  لسی را ضبط میآنج ها، نوار کاست که موسیقی غیرمجاز قبل از انقالب یا لس براساس یافته

کردند که درون  هایی مانند شیارهایی ایجاد می ساز دهۀ شصت ایران موقعیت پیکرۀ فرهنگ یکدست

ساز  وجود آمده بود و این چالشی برای مهندسی فرهنگی یکدست ها سبک شنیداری زیرزمینی به آن

 جمهوری اسالمی در دهۀ شصت بود.

 گرایی، دهۀ شصت، نوار کاست. الب فرهنگی، پساانساناشیا، موسیقی، انق های کلیدی: واژه
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 مقدمه
شناسی اجتماع به میان آمده است که مرکزیت  شناسی و معرفت در دوران اخیر، شکلی از هستی

است تا موقعیت کارکردی اشیا قابلیت بحث را پیدا کند. اشیا   صرف امور را از انسان سلب کرده

ها انسان قدرت عاملیتش را توسعه  ( و از خالل آن3: 2010اند )بنت،  دارای قدرت عاملیت

ای از روابط بین نیروهای مختلف است که انسان نه مرکزش، بلکه فقط  دهد. جامعه شبکه می

(. درک دورۀ تحول انسان بدون مطالعۀ تولید تحول اشیا 426: 2011جزئی از آن است )بریانت، 

ر نیست. زبان، عقل و احساسات انسان با گسترش تصو که همگام با علم رشد پیدا کردند، قابل

 اند. ها تحول یافته اشیا و کارکرد آن

های تاریخی و سیاسی اجتماع بشری با ظهور و کارکرد مشخصی از اشیا  درنتیجه دوره

اند. تغییر شکل اشیا، کارکرد  بررسی ها با تخریب و ظهور اشیای جدید قابل همراه است. انقالب

ها است و نظام فرهنگ مادی قبل و بعد از  یای جدید از مشخصات انقالبها و ظهور اش آن

گرایی، هستی ترکیبی از نیروهای  شود. در دیدگاه پساانسان انقالب دچار تحوالت مختلفی می

طور که بدن انسان ترکیبی از  (، همان8: 2014انسانی و غیرانسانی است )رانیش و سورگنر، 

تاریخی در چگونگی موقعیت سوژگی انسان، بدون تحقق  ها است و تحوالت حضور باکتری

 پذیر نیست. تغییر در موقعیت اشیا امکان

مثابۀ جزئی اساسی از تاریخ فرهنگ شنیداری ایران با  بر این اساس، تاریخ موسیقی ایران به

بررسی است. موسیقی از  دادن موسیقی قابل تغییر و تحول آالت موسیقی و وسایل ضبط و گوش

گرفتن از موقعیت سنتی، به شکل غربی چرخش پیدا کرد )آقامحسنی،  رضاشاه با فاصله دوران

های مختلف آوایی مانند پاپ غربی و ترکیب  (. در دوران پهلوی دوم، گسترش سبک72: 2013

(، تأثیر مهمی در فرهنگ شنیداری فراغتی ایران 229: 1972هرچه بیشتر موسیقی با سینما )نتل، 

دادن به موسیقی، با ورود نوار کاست به ایران،  کردن و گوش داشت. وسایل ضبطقبل از انقالب 

وجود آورد. نوارهای کاستی که روی آن انواع موسیقی  تحولی سریع در تولید و تکثیر موسیقی به

شدن  آهنگ مدرن شد، آغشته به فرهنگ شنیداری دورۀ پهلوی بود که ضرب ضبط و فروخته می

 شد. فرهنگ در آن دیده می

آمدن جمهوری اسالمی با محوریت فقه سیاسی و  کار ، روی1357اما پس از انقالب 

های مختلف منجر  گذاری فرهنگی مبتنی بر دستورات اسالم به انقالب فرهنگی در زمینه سیاست

( که پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری ایران از موسیقی دوران پهلوی، 138: 2003شد )اکوف، 
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های دستگاه فرهنگی جمهوری  ترین پروژه آور، یکی از اساسی دار و رقص گمثابۀ موسیقی رن به

کردن تطهیر موسیقی،  . برای اجرایی1آلود بود های گناه اسالمی برای تطهیر موسیقی از مؤلفه

نظارت بر تولید موسیقی کافی نبود، بلکه نظارت بر مصرف آن هم اهمیت یافت و با توجه به 

شد؛ بنابراین نوارهای کاست که روی  یل شنیداری موسیقی مهار میفناوری آن زمان باید وسا

شد. نوار  آوری می آنجلسی ضبط شده بود، باید جمع ها موسیقی غیرمجاز دوران پهلوی یا لس آن

شدن آن از مألعام  آوری آفرید و جمع کاست غیرمجاز مانند شیئی غیرقانونی بود که گناه می

ی بود تا انسان مسلمان و انقالبی را دچار لغزش و گناه نکند. به ای شرعی و انقالب اسالمی وظیفه

مثابۀ شیئی غیرقانونی  همین سبب، هدف اصلی مقالۀ حاضر پرداختن به موقعیت نوار کاست به

های ابتدایی پس از انقالب و پاسخ به این پرسش بود که نوار کاست در فرهنگ روزمرۀ  در سال

 ده بود؟پساانقالبی چه کارکردی پیدا کر

ای را دربارۀ ایران  با توجه به هدف و پرسش اصلی مقاله، ادبیات پژوهشی که چنین مسئله

ترتیب داده است و برای آن ادبیات پژوهشی تولید کرده باشد، یافت نشد. تنها مورد نزدیک به 

زندگی روزمره در جامعۀ پساانقالبی مطالعۀ اشیا در چرخش انقالب ایران را باید در کتاب 

وجو کنیم. کاظمی در این کتاب به اشیایی نظیر شلوار جین،  ( جست1395نوشتۀ عباس کاظمی )

های پس از انقالب چگونه به اشیای شر تبدیل و  کراوات و ویدیو اشاره کرده است که در سال

ای تازه با انقالب فرهنگی ناشی از  شد. کاظمی سعی کرده است تا ما را از دریچه باید مهار می

آشنا کند؛ هرچند از جایی به بعد کتاب از بحث اشیا خارج شده است و ابعاد  1357ب انقال

دهد. این مقاله با تمرکز به  دیگری را از زندگی روزمره در جامعۀ پساانقالبی ایران نشان می

های زیسته  مسئلۀ کارکرد شیئیت نوار کاست در فرهنگ مادی پساانقالبی ایران مبتنی بر تجربه

 گرایی تولید کرد. ظری مناسبی را در زمینۀ مطالعات تحوالت ایران از پارادایم پساانسانادبیات ن

عالوه بر این، در حوزۀ مطالعات فرهنگ شنیداری موسیقی دهۀ شصت، دو فیلم مستند به 

ها حول موسیقی  ساخته شدند که محوریت بحث در آن مسیر قطار دهۀ شصتو رزم بزم های  نام

سعی شد تا ابعاد مختلف موسیقی را در  مسیر قطار دهۀ شصتند در مستند گذرد؛ هرچ جنگ می

ها،  آن به تصویر بکشد، اما نقد بر پرداختی گذرا بر مسائل، به سبب تالش برای انعکاسی همۀ آن

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
آلود، حضور زنان و شنیده شدن صدای زنان در عرصۀ موسیقی بود که بعد از انقالب  ی گناهها یکی از این مؤلفه 1

 (.1398آبادی و داوری مقدم،  حذف شد )عظیمی دولت
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بر این اثر وارد است. همچنین قبل از نگارش این مقاله، هیچ پژوهشی دربارۀ فرهنگ شنیداری 

که مقالۀ « دگردیسی صوت: فرهنگ شنیداری دهۀ شصت ایران»پژوهش  جز دهۀ شصت ایران به

حاضر از آن استخراج شد، انجام نشده بود. مطالبی که دربارۀ تغییرات فرهنگی دهۀ شصت ایران 

اند که بیشتر از همه این دهه را زیر  ها بوده هایی در میان کتاب اند، بیشتر در قالب پاراگراف کار شده

اند. از پژوهش دربارۀ موسیقی این دوره مانند  سالۀ ایران و عراق قرار داده شتبار جریان جنگ ه

های  پردازد، بر جریان های دیگر غفلت شده است و ادبیاتی که به موسیقی پس از انقالب می جنبه

؛ 2016نفس،  ؛ نیک2011: 2005موسیقی زیرزمینی ایرانی بعد از دهۀ هفتاد در ایران )نوشین، 

حماسی، آنجلس ) ( یا بر وضعیت موسیقی خوانندگان مهاجر قبل از انقالب به لس2017هاشِیی، 

( تمرکز دارند؛ بنابراین مقالۀ حاضر تغییرات فرهنگی دهۀ شصت در پیوند با موسیقی را 2011

های مختلف از تحوالت فرهنگ  بررسی کرد و با رویکرد نظری متفاوت امکان برآمدن خوانش

 را فراهم کرد. 1357دوران پس از انقالب 

 چارچوب نظری
شناسی ذهن و  دوگانۀ سوژه و ابژه برآمده از فلسفۀ دورۀ مدرن است و در راستای دوگانۀ هستی

جان قرار  ها در مفهوم طبیعت بی (. غیرانسان14: 2011بدن و فرهنگ طبیعت قرار دارد )بریانت، 

دهد. نتیجۀ  ها را به انسان میآن دهندۀ گیرند که قدرت عقل، امکان رمزگشایی از روابط شکل می

گیری عقالنی و  پیداکردن مفهوم کنش به انسان براساس تصمیم چنین رویکردی اختصاص

ای از روابط بدانیم یا از  گیری را حاصل شبکه ها است، اما اگر تصمیم زدایی از غیرانسان کنش

ز دوگانۀ مدرن سوژه و ابژه مفهوم عاملیت برای بررسی روابط استفاده کنیم، آنگاه هستی جهان ا

 شود. خارج می

ها قدرت تأثیرگذاری بر  عاملیت، اشاره به قدرت تأثیرگذاشتن و تأثیرگرفتن است. غیرانسان

ای از روابط، با پیرامون خود عاملی برای تغییر هستند و  پیرامون خود را دارند و در شبکه

گیرد. از  انسان و غیرانسان را دربرمیکارکرد دارند. عاملیت مفهومی است که هستی تأثیرگذار 

ای است، برای نامیدن انسان و  که واحد مفهومی نشانه 1رو برونو التور از مفهوم اکتانت این

تواند تأثیر  کند. عامل، برآمده از اکتانت است که می ای از روابط استفاده می غیرانسان، در شبکه

 (.237 :2004بگذارد و دارای قدرت اجرایی است )التور، 

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1. Actant 
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هستند و دیگر،   گیرد؛ زیرا هردو دارای قدرت عاملیت ها قرار می عرض غیرانسان انسان هم

: 2019فراندو، گیرد ) مراتب هستی قرار نمی انسان با مفهوم قدرت کنشگری در باالی سلسله

های جدید در  گذارند و سبب ایجاد موقعیت ها بر قدرت عاملیت انسان تأثیر می (. غیرانسان23

ها تولید و وارد مناسبات  شوند. فناوری کانالی است که با آن غیرانسان دل وضعیت تاریخی می

برادوتی و فولر، رود ) شمار می ها به ترین آن ها یکی از مهم شوند و فناوری رسانه اجتماعی می

 های خودبیانگری را هستند و شیوه  ها عامل گسترش قدرت خودبیانگری انسان (. رسانه2: 2019

های خودبیانگری و  توان از دریچۀ تغییرات رسانه کنند؛ بنابراین تغییرات فرهنگی را می تبیین می

 ها در جریان تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بررسی کرد. کارکرد آن

شد و انسان با آن  ای است که روی آن صوت ضبط می بر این اساس، نوار کاست رسانه

ندگار کند و به آن قابلیت تکثیر بدهد. نوار کاست سبب توانست صدای خود را ضبط و ما

ای از روابط ایجاد کرد که امکان  توسعۀ قدرت صدای انسان شد و بر آن تأثیر گذاشت و شبکه

جاشدن نوارهای کاست توانستند از محلی به  ها با جابه گسترش صوت را پدید آورد. صوت

حتی از زمانی به زمانی دیگر سفر کنند. سفر  محل دیگر یا از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر و

صوت انسان با نوار کاست، دقیقاً امکانی بود که موسیقی قبل از انقالب را به بعد از انقالب 

ها ضبط  شدن نوارهای کاستی که موسیقی قبل از انقالب روی آن دست به منتقل کرد. دست 1357

دادن به آوای موسیقی  که تجربۀ گوشای شد  کننده های مصرف شده بود، سبب تولید سوژه

آمیز شد که نوار  فرهنگ شنیداری قبل از انقالب را استمرار دادند و این تبدیل به موقعیتی مسئله

 مثابۀ پدیدۀ غیرانسان، در دهۀ شصت ایران، قدرت عاملیت سیاسی پیدا کرد. کاست، به

 روش پژوهش

ست. هستی پدیدۀ اجتماعی براساس گرایی تدوین شده ا مقاله در مدرسۀ فکری پساانسان

ای از روابط است که در آن فرایندی از تأثیرگذاشتن و تأثیرگرفتن در  گرایی شبکه پساانسان

ای از  شدن مجموعه (. پدیدۀ درحال2002شدن است )برادوتی،  جریان است و پدیدۀ مدام درحال

ها بر یکدیگر موتور  اری آنگیرد که براساس تأثیرگذ نیروهای انسانی و غیرانسانی را دربرمی

های مختلفی است که در جریان  آید. پدیده دارای پتانسیل وجود می پدیده برای حرکت به

های جدید در مرکز توجه تحلیل  شدن موقعیت کند و عملیاتی ها را عملیاتی می تحوالتش آن

 گرایی است. پارادایم پساانسان
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یان فرهنگ اشاره دارد و فرهنگ شنیداری فرهنگ مادی به موقعیت و کارکرد اشیا در جر 

اند؛ بنابراین  پذیر کرده شامل اشیایی است که موقعیت تولید، تکثیر و مصرف موسیقی را امکان

ای نوار کاست بودند، دارای اهمیت  بررسی تجربۀ زیستۀ کسانی که در پیوند با مصرف حرفه

کردن تجربۀ زیسته از  برای روایتها  رو هفت مصاحبۀ عمیق به عمل آمد و پرسش است. از این

تولید، فروش و مصرف نوار کاست در دهۀ شصت ایران بودند. برای مصاحبه، افراد از سه 

صنف موسیقیدان، پژوهشگر حوزۀ موسیقی و فروشندگان نوار کاست انتخاب شدند. انتخاب 

ی بودند و ها مبتنی بر این معیار بود که در دهۀ شصت در سن نوجوانی و جوان موسیقیدان

دادن به موسیقی برای آنان اهمیت داشت؛ بنابراین این افراد هم آن دوره را در میل و شور  گوش 

اکنون دارای دانش و درک  جوانی برای مصرف نوار کاست غیرمجاز تجربه کرده بودند و هم

بودند. همچنین مصاحبه با یک پژوهشگر حوزۀ موسیقی که در دهۀ شصت تجربۀ   موسیقیایی

ستفاده از نوار کاست موسیقی غیرمجاز را داشت، انجام شد. با توجه به اهمیت مصرف نوار ا

کاست غیرمجاز، ما به سراغ تجربۀ زیستۀ فروشندگان نوار کاست در دهۀ شصت رفتیم تا بتوانیم 

 ابعاد مختلف موقعیت نوار کاست در فرهنگی شنیداری پساانقالبی را ترسیم کنیم.

 شوندگان احبه. مشخصات مص1جدول 

 رامین بهنا )موسیقیدان(

 بهرام بحرینی )موسیقیدان(

 علیرضا میرعلینقی )منتقد و مورخ موسیقی(

 غالم ترابی )نوار کاست فروش در دهۀ شصت(

 غالمعلی علمشاهی )نوار کاست فروش در دهۀ شصت(

 داوود ناقلی )نوار کاست فروش در دهۀ شصت(

 ال در حوزۀ تولید و تکثیر نوار کاست در دهۀ شصت(ای فع آرا )خانواده بابک چمن

گرایی انجام شده است. در  طور که گفته شد، پژوهش حاضر در پارادیم پساانسان همان

(؛ به این معنا 3: 2007هستند )دولندا، « هموند»های اجتماع یک  گرایی پدیده پارادایم پساانسان

اند. به  اند که در هم تنیده شده ان و ناهمسانها شامل همبودی تنگاتنگ از نیروهای همسکه آن

پردازد، آن را در موقعیتی از  همین سبب، روایتی که از این پنجره به تحلیل و توصیف پدیده می

های گوناگون در یکدیگر و جریان  مثابۀ تنیدگی ویژگی های مختلف به همبودی روایت

برخالف روش تحلیل کیفی که پس از رو  دهد. از این ها بر یکدیگر قرار میتأثیرگذاری آن
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رود، ما از روش  سازی از کدهای باز می بندی برای مقوله کدگذاری متن تحلیل به سراغ دسته

وجود آیند یا به  ها به شوند تا مقوله پساکیفی سود بردیم. در روش کیفی کدهای باز اشباع می

ن تحلیل تبدیل به گزارشی از شوند. سپس مت ها فشرده می عبارتی، کدهای باز در بدنۀ مقوله

ای از روابط مدنظر است که در آن مفاهیم  شود، اما در روش پساکیفی، ترسیم نقشه ها می مقوله

شوند، و متن گزارش هموندشدن  (، با یکدیگر تنیده می14: 1399کیا،  شوند )طاهری خلق می

ترتیب، کدهای باز  بدین آورند. وجود می مفاهیمی است که هستی پدیده را در روایت تحلیلی به

ها هستند که امکان خلق مفاهیمی  ای از داده شوند، بلکه حوضچه ها تقلیل داده نمی دیگر به مقوله

کنند. پس پژوهشگر تا پایان فرایند تولید روایت  تحلیلی را برای تبیین موقعیت پدیده فراهم می

 کدهای باز است.وبرگشت بین روایت تولیدشده و حوضچۀ  تحلیل، همچنان در رفت

 . مفاهیم تحلیلی برای تبیین موقعیت پدیدۀ نوار کاست در فرهنگ شنیداری دهۀ شصت ایران2جدول 

 آوای اسالمی ء نیک شی

 آوای وسوسه ء شر شی

 شیئیت معصوم ء انقالبی شی

 آوای احساسات مادی شیارهای فرهنگی

 آوای احساسات متافیزیک آوای انقالبی

 عام اسالمیمأل آوای شاهنشاهی

 آوایی کالبد روح صدای راستین

 ء شر و شیارهای فرهنگی مثابۀ شی نوار کاست به
میالدی تولید و عرضه کرد. نوار کاست فناوری  1963در سال  1نوار کاست را شرکت فیلیپس

خواست، از موسیقی در هر زمان و هر مکانی لذت ببرد:  شنیداری را معرفی کرد تا هرکسی می

ست فیلیپس قالب شنیداری موسیقی را فردی کرد و به آن حرکت بخشید. نوار کاست نوار کا»

اندریسن، « )ترین رؤیاهای پنهان انسان در سراسر جهان بوده است ثابت کرد که یکی از قدیمی

دادن به موسیقی را در  (؛ بنابراین نوار کاست، نظام شنیداری را فردی و موقعیت گوش12: 1999

 پذیر کرد. حال حرکت امکان

های  تر کرد؛ بنابراین گروه تر و ارزان نوارهای کاست فرایند ضبط و تکثیر آوا را راحت

مند شوند  توانستند از مصرف موسیقی بهره درآمد جامعه هم می نشین و کم مختلف حاشینه

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1. Philips 
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شد (. در اواسط دهۀ هفتاد، نوار کاست از طریق مصر و لبنان وارد خاورمیانه 29: 1993)مانوئل، 

و از همان ابتدای ظهورش، به نظام شنیداری زیرزمینی در فرهنگ عرب دامن زد و در 

های سیاست، فلسفه، اقتصادو موسیقی محتوای شنیداری مختلفی تولید و تکثیر شد  حوزه

 (.10: 1982خالفالح، )

 های جدیدی از ابراز عقیده و بیانگری را ایجاد کردند و سبب شدند نوارهای کاست موقعیت

(. 225: 2012های مسلط سیاسی و بازار نباشند )مانوئل،  تا نظام تولید آوا فقط منحصر به قدرت

های مختلف اجتماعی آوای ناشنیدۀ خود را  نوارهای کاست این امکان را فراهم آوردند تا گروه

وجود  های جدید سیاسی را به ضبط و آن را تکثیر کنند. تولید آوا، تکثیر و شنیدن، موقعیت

های مخالف و  داری و سیاسی نبود، بلکه گروه های سرمایه آوردند. دیگر، رسانه متعلق به قدرت

 توانستند تولید آوا کنند. نشین هم می حاشیه

مثابۀ شیئی انقالبی هستیم  رو در انقالب ایران شاهد استفاده از نوار کاست به از این

اهلل خمینی را از پاریس به  نقالبی آیت(؛ زیرا نوارهای کاست آواهای ا4: 2006)هیرسکایند، 

های  سبب که اندیشه شدند؛ بدین ء مقدسی فرض می آوردند. نوارهای کاست شی ایران می

کردند.  دادند و ساختار عظیم احساسات انقالبی را تولید می اهلل خمینی را به مردم پیوند می آیت

ور فیزیکی رهبر در مکان انقالب، جای حض نوارهای کاست در دوران انقالب نشان دادند که به

 انداز و وضعیت انقالبی را ایجاد کرد. توان صدای او را در فضای انقالب طنین می

( و 37: 1990محمدی و محمدی، -شدند )سِرِبرنی اهلل خمینی وارد می نوارهای کاست آیت

ابه چنین رسانند. مش دادند و به دست یکدیگر می کردند و گوش می مردم آنها را تکثیر می

در  1«کمیتۀ دفاع از خود کارگران»وضعیت انقالبی، شبکۀ زیرزمینی مبارزان سیاسی به نام 

اش کن، و به  بخوانش، کپی»کردند با این شعار که:  های سیاسی چاپ می لهستان بودند که بولتن

د که: این شعار برای موقعیت نوارهای کاست هنگام انقالب ایران مانند این بو«. دیگری برسان

کردن صدا از یک  ؛ زیرا نوار کاست قابلیت کپی«اش کن، و به دیگری برسان گوش بده، کپی»

 نوار کاست به دیگری را داشت.

آمد و نوار کاست شیئی سیاسی شده  بدون اینکه رهبر دیده شود، صدایش از جایی دور می

لوی در کنار نوارهای زمان در دورۀ په شد. نوارهای کاست انقالبی هم بود که باید مهار می

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1. Committee for worker’s self-defence 
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پسند و انواع دیگر موسیقی قرار داشت، اما با این تفاوت که چه کسانی  های عامه کاست موسیقی

 ها بود و به چه منظوری قرار بود استفاده شوند. بودند، چه آوایی روی آن  ها را تولید کرده آن

کردند. نظام  یدر زمان پهلوی دوم، دو نظام شنیداری رسمی و غیررسمی تولید آوا م

شنیداری رسمی شامل انواع موسیقی سنتی، کالسیک و پاپ بود که همگی مجوز تولید و نشر 

داشتند و از طرفی، نظام شنیداری غیررسمی قرار داشت که آواهای انقالبی را تولید و پخش 

ربارۀ گفتن، خبرهای د اکبر ها همراه با اهلل ها، شب مردم در محله»کرد. مینو معلم نوشت:  می

ها صدای نوارهای  گفت این زدند و ژنرال ازهاری می انقالب و وقایع را با صدای بلند فریاد می

شدند،  ها جمع می شود، اما وقتی فردایش مردم در خیابان کاست ضبط شده است که پخش می

رود. تو  ازهاری بدبخت، جرئت داری که بگویی این نوار است؟ نوار راه نمی»دادند:  شعار می

(، اما واقعیت این بود که 85: 2005معلم، « )های نظامی او( ای )اشاره به درجه میمون چهار ستاره

 شدند. آمدند؛ زیرا باید تکثیر می ها می رفتند و به خیابان نوارهای کاست در بین مردم راه می

ارج مبارزات انقالبی، آوا و نوارهای کاست خودشان را تولید کردند و نظامی شنیداری را خ

ای رژیم پهلوی تولید کرده بود، ایجاد کردند. آوای انقالبی در برابر  از آنچه سازوبرگ رسانه

شدن آوای شاهنشاهی را نداد.  آوای شاهنشاهی بود و در پایان آوای انقالبی دیگر اجازۀ شنیده

تین تثبیت مثابۀ تنها صدای راس آوای انقالب پیروز شد، اما بعد از آن آوای انقالبی خودش را به

کرد و ضرورت آن در پیوندش با دین مقدس، معیشت الهی و برپاداشتن نظام سیاسی اسالمی 

 کرد. ها ضرورت انتقال آوای انقالبی به آوای اسالمی مسلط را توجیه می تبیین شد. همۀ این

آوای مسلط اسالمی مبتنی بر رسالت ساخت امتی پاک و به دور از گناه بود که حیات طیبه 

ای که از رژیم پهلوی برای جمهوری  ( داشت. جامعه1393نژاد شایق،  جیانی و قهرمانی)حا

جا مانده بود، مملو از گناه بود؛ زیرا مبتنی بر رژیم طاغوت و سبک زندگی غربی  اسالمی به

شد تا سبک زندگی را از قبل به بعد از  تدوین شده بود. پس باید قوانین جدیدی وضع می

داد که مبتنی بر روحیه، ضرورت، و تحول انقالبی بود؛ بنابراین  ی انتقال میا گونه انقالب به

های تاریخی بدون آنکه فرصت  واره نیرویی مسلط و قهریه از باال مأمور شد و بسیاری از عادت

ساز فرهنگ  های یکدست پاالیش پیدا کنند، به زیرزمین رفتند و شیارهایی را بر پیکرۀ سیاست

هایی بودند که داشتند  واره ند. این شیارها فضای استمرار رشد و حرکت عادتاسالمی ایجاد کرد

 کردند. طور مخفی جریان پیدا می به
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نامیم. واژۀ  بنابراین دستگاه مسلط اسالمی آوایی را تولید کرد که آن را موسیقی سالم می

سالمت بدن آید که مفهومی پزشکی است و دربارۀ سالمت روح یا  سالم از مفهوم سالمتی می

رفت؟ در تعبیر فقه سیاسی و البته  کار می رود، اما موسیقی سالمت به چه معانی به کار می به

کنندۀ عقل بود؛ به این معنا که عقل  پسند قبل از انقالب زایل های مبارز چپ، موسیقی عامه گروه

داد.  دست می کرد که دیگر عقل قدرت کنترل و نظارت بر رفتار سوژه را از را چنان تخدیر می

به بیانی دیگر، در نظام سیاسی اسالمی عقل باید همواره سر جای خودش باشد تا مراقبت کند 

 که سوژه درگیر هوای نفسانی نشود و گناه رخ ندهد.

مؤمن راستین دارای درجۀ باال از هوشیاری است و اگر قرار باشد احساسات او تهییج شود، 

جمهوری اسالمی قرار گیرد. رویکرد تهییج احساسات به نفع ها و دفاع از  باید در خدمت آرمان

های ابتدایی امام خمینی دربارۀ موسیقی  مذهب و اهداف سیاسی جمهوری اسالمی در صحبت

داند.  اهلل خالقی پیوند مذهب و موسیقی را از همین دیدگاه، تاریخی می مشهود است البته روح

تدریج موسیقی را وارد عزاداری  بگذارد؛ بنابراین به تواند روی مردم تأثیر هنر موسیقی بهتر می

مرور  گرفتند؛ هرچند تأکید بر آواز خوش بود، ولی به کردند و اهل مذهب با آن نتیجۀ بهتری می

ساز نقاره و چندین ساز موسیقی نظامی مانند شیپور، قرنی و طبل کوچک و بزرگ هم اضافه 

 (.333: 1333اری و تعزیه بود )خالقی، های عزاد ها در دسته شد که نمونۀ بارز آن

شد که عقل را در  تهییج احساسات به نفع جمهوری اسالمی، بر عهدۀ آوای سالم تعریف می

رساند که دیگر  کند، اما آوای ناسالم هوشیاری را به حدی می راه جهاد و فداشدن مست می

رود. نواب صفوی  یرون میهای جمهوری اسالمی از دایرۀ توجه ب ضرورت جهاد و تعهد به آرمان

 برد: کار می مثابۀ ابزاری برای تخدیر هوشیاری به رهبر گروه فداییان اسالم نیز موسیقی را به

کند و قدرت فاهمه و روح را تحلیل  موسیقی غیراخالقی قدرت عصبی فرد را تضعیف می»
ترتیب ما  دینکند. ب برد؛ بنابراین سیستم عصبی فرد، ذهن و قدرت اجتماع را تهدید می می

کند، جایگزین چنین  بخش که احساسات جنسی را بیدار نمی باید نواهای مالیم آرامش
موسیقی هیجانی غیراخالقی کنیم، اما ترجیحاً نواهایی که روح را آرام و مردم را از 

 (.26: 1994)به نقل از امید، « کند های بزرگ حقیقت و خرد آگاه می ارزش

اش  به هوشیاری اشاره دارد که مؤمن راستین باید مراقب هوشیاریعقالنیت در اینجا بیشتر 

باشد تا گناه نکند و در رسالت حماسی او غفلت رخ ندهد. بر این اساس، آوای موسیقی 
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برانگیز است. آوا باید سطح هوشیاری را پایین نیاورد. آوای  پسند قبل از انقالب غفلت عامه

 .کند کننده هوشیاری را تخریب می وسوسه

گر جمهوری اسالمی درون شیارهای زندگی  در دهۀ شصت، آواهایی که به دور از نگاه نظاره

دست و  به شدند، خودشان را در کالبد نوارهای کاستی جای دادند که دست روزمره شنیده می

وجود آمده بود که در برابر آوای جمهوری  ای به شدند. نظام شنیداری زیر زمینی تکثیر می

 گرفت: اسالمی قرار

کردن؛ برای مثال، ]قبل از انقالب[ فرض کن  بعد از انقالب مردم شروع کردند به گلچین» 
خاطر اون آهنگ مجبور بودی کل  داریوش یه آهنگ خونده و تو از اون خوشت میاد. به

شد، شما چند خواننده رو که دوست داشتی، کنار هم  کاست رو بخری، ولی وقتی گلچین می
 طوری بهتر بود )داوود ناقلی، فروشندۀ نوار کاست در دهۀ شصت(. این دادی و قرار می

نظام نظارتی دستگاه پهلوی روی تولید و تکثیر نوارهای کاست موسیقی از بین رفته بود و 

های پس از انقالب، دیگر ضرورت نظارت وجود نداشت و جریانی سیال از تکثیر و  در سال

های فردی برای  ن مردم رواج یافت که امکان ظهور سلیقهتوزیع موسیقی قبل از انقالبی در بی

وجود آمد و به اسم  های دلخواه روی یک نوار کاست به های خواننده کنار هم قراردادن آهنگ

های شخصی در تولید نوارهای کاست امکان جدیدی  معروف شد. ظهور سلیقه« گلچین»نوار 

ود تا بتواند آنچه را از موسیقی دوست دارد و شدن عاملیت سوژۀ ایرانی پساانقالبی ببرای فعال

 پسندد، روی نوار کاست پیاده کند. می

وجود آمد که وظیفۀ آن،  به« های انقالبی سرود و آهنگ»در دهۀ شصت، نهادی با عنوان 

ها و سرودهایی با مضامین انقالبی، تطهیر فرهنگ شنیداری ایران  عالوه بر تولید آهنگ

تکثیر نوارهای کاست بود؛ بنابراین تنوع شنیداری که در قبل از انقالب  پساانقالبی و نظارت بر

شده از آواهای انقالبی و محصوالت موسیقی  ای بسیار تعریف باره به محدوده وجود داشت، یک

های  واره فیلم تقلیل یافت. اما در شیارهای زندگی روزمره فرهنگ عام همچنان تکثری از عادت

کرد و  قبل از انقالب را روی نوارهای کاست بازتولید و تکثیر می شنیداری داشت و آواهای

 حول آن بازار سیاه هم شکل گرفت.

ها باقی  زاری های تولید و تکثیر موسیقی زمین خوردند. الله وقتی که انقالب شد، همۀ بزرگ»
الن کنه براش ا موندن که با مردم در ارتباط بودن. آدمی که از شهرستان اومده چه فرقی می

بینه که هی  خواد و فروشنده هم وقتی بازار رو می پره ممنوع هست یا نه. اون می شهرام شب
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فروختن،  ها کسانی بودن که کنار خیابون نوار می آره. به نظر من، این تقاضا هست خوب می
ها اون عاملی بودن که باعث شد  عصر بودن، یا پاساژ صفویه بودن. این توی خیابان ولی

 آرا(. )بابک چمن« ه مو برسه ولی پاره نشه و فرهنگ خریدوفروش حفظ بشهموسیقی ب

بنابراین مراکز رسمی فروش نوارکاست با تغییر موقعیت شغلی، بازار تکثیر و فروش 

نوارهای کاست غیرمجاز را دچار تحول کردند. نوارهای کاست غیرمجاز که تنوع آوای 

های مختلفی بین  کردند، به شکل بی نمایندگی میشنیداری را برخالف تولیدات موسیقی پساانقال

دیدند، از هم سراغ  شدند. در آن دوران وقتی آشنایان یکدیگر را می دست می به مردم دست

گرفتند و به همین دلیل، جریان تکثیر نوارهای کاست  نوارهای کاست موسیقی غیرمجاز را می

ای تبدیل شده بود که یا  نی سیال و سلیقهکه فرایندی مرکزمند در قبل از انقالب بود، به جریا

گرفتند یا برای تهیۀ آن به  ها را از هم می های تولد سراغ آن ها و جشن مردم در هنگام عروسی

زار که مرکز پخش موسیقی در قبل از موسیقی و حال مرکز  بازار سیاه، مانند خیابان الله

 زدند. زیرزمینی آن شده بود، سر می

کردند به دنبال  ای دنبال می طور حرفه لی موسیقی که فرهنگی شنیداری را بهدر این میان، اها

های موسیقی مطرح غربی و از گوش و  ها و گروه هایی بودند که برآمده از موسیقیدان موسیقی

زار و حوالی آن یافت  سلیقۀ فرهنگ عام به دور بودند. این نوع از موسیقی دیگر در خیابان الله

دادن به نیاز دستیابی به موسیقی دلخواه  های جدیدی برای پاسخ ن سبب کانالشد و به همی نمی

معروف به کامی تال  1های خودش رو داشت. مثالً آقای کامران تال هرکسی کانال»شکل گرفت: 

(. میدان موسیقی از 1)بهرام بحرینی( )شکل « های واسط[ قوی بود های ]حلقه یکی از کانکشن

های شنیداری گوناگونی را شکل  ه است که به همراه خود ذائقهانواع موسیقی تشکیل شد

های ایرانی قبل از انقالب  شد و بیشتر موسیقی زار همه سبک موسیقی پیدا نمی دهد. در الله می

کنندگان آن اغلب از قشر متوسط رو به پایین بودند؛ بنابراین  شدند که رجوع خریدوفروش می

تری از عرضۀ موسیقی غیرمجاز را  د آمدند که شکل لوکسوجو مراکز غیررسمی دیگری نیز به

 وجود آوردند. به

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
است و محفلی به اسم استریو  داده های خارجی را انتشار می کامران ملت کسی است که در دهۀ شصت موسیقی 1

های موسیقی را به ایران وارد و سپس روی کاست تکثیر  تال را راه انداخت. او از طریق مهمانداران هواپیما صفحه
شدند  ها چاپ می طور مخفی در چاپخانه ها شبانه و به کرد. او کم کم در تمام ایران شناخته شد. جلدهای کاست می

رفتند )پرونده  ها می گذاشتند یا شبانه به خانۀ مشتری ها مخفیانه در خیابان قرار می مشتری و همکاران کامران ملت با
 (.10/7/1395، «استریوتال»مایکل جکسون یا 
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هایی  کردند. این ای استفاده می کردن از تجهیزات حرفه کسانی که نوار کاست گرون کار می»
کردن. کیفیت هم مهم نبود؛ چون  ها با همه چی تکثیر می زار بودن، اون پشت که تو الله

ذاشت. ولی  ده تاکسی بود که نوار توی ضبط ماشینش میهاشون مثالً فالن رانن مشتری
شون داشتن و  های خوب خونه شون سیستم قیمت همه های گرون های نوارکاست مشتری

دادن... . مثالً توی جردن فروشگاه آودیو ویژوال که  موسیقی رو با کیفیت باال گوش می
ترش کمی  ری و گرون و پایینکردن یه جای خیلی الکچ برادران رهبرپور اونجا رو اداره می

های اون  شد. این دوتا گنده تر از استودیو پاشا می کرد، ولی روابطش با همه صمیمی افت می
شد. فروشگاه بتهوون و  تر می تر و یه مقدار مردمی ای موقع بودن. فروشگاه بتهوون حرفه

 )بهرام بحرینی(.« استریو سه هزار بود

 

 
شده توسط استریو زیرزمینی تال که در  نوار کاست و خود آن تهیه. تصویری از جلد 1شکل 

 شد بندی می دهۀ شصت جزو نوارهای کاست غیرمجاز دسته
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کرد، به  بازار نوار کاست که در کالبد شیئیت خود روح موسیقی غیرمجازی را حمل می 

ل از انقالب های عام قب های خاص غربی و موسیقی فرهنگ واال و عام تقسیم شده بود. موسیقی

های خودش را داشت و در جریان بود؛ بنابراین پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری  هرکدام مشتری

سازی موسیقی را برای رسیدن به فرهنگ  رسیده از دوران پهلوی که برنامۀ یکدست ارث

 ای متکثر از آواهای متفاوت بود و شده با زمزمه شنیداری استاندارد اسالمی در دست داشت تنیده

سبب جنگ و اقتصاد ریاضتی زیر بحران  ها هم ایجاد شده بود. اما به های دسترسی به آن کانال

های  ها نوارهای کاست خام بسیار کمیاب شد و این مسئله بر چرخش و تکثیر موسیقی تحریم

 غیرمجازی تأثیر مستقیم گذاشت.

ت کالبدش از چه کرد که بستگی داش مثابۀ شیئیت معصوم عمل می نوارهای کاست خام به

کرد.  اش موقعیت شیئیت نیک یا شر را پیدا می روح آوایی سرریز شود. پس نسبت به روح آوایی

های  شدند، مورد حمایت دستگاه نوارهای کاستی که با روح آوای انقالبی و جنگی پر می

بی های انقال حکومتی بودند. به همین سبب برای اینکه مردم تشویق به مصرف سرودها و آهنگ

و جنگی شوند، قیمت نوارهای کاست که کیفیت باالیی هم داشتند، تحت حمایت دولت، با 

 شدند. قیمت بسیار ارزان عرضه می
دار  آبی خام از مغازه اف آبی بود و شما سونی ای اف نوارهای مذهبی روی سونی ای»

اف بود  رفتی نوار مذهبی بخری سونی ای تومن، ولی اگر می 20داد  خرید مثالً می می
ها  زار و مثالً ده تا از این رفتیم الله تومن، چون سوبسید داشت. ما می 15داد  می

رفتیم  کردن. یکی از دالیلی که ما می کردیم روش ضبط آوردیم شروع می داشتیم و می برمی
 )رامین بهنا(.« زار همین بود الله

 10دنون خامش فکر کن شد. نوار  نوارهای مذهبی با سوبسیدهای خیلی کالن تولید می»
 6داد  کرد با دستمزد کالن و نوار رو می تومن بود و حوزۀ هنری نوارهای مذهبی تولید می

)علیرضا « کردن خریدن و روش چیز دیگه ضبط می اومدن خیلی می تومن و ملت می
 میرعلینقی(.

ن سبب داشت مردم نوارهای کاست مجاز را که مجوز خریدوفروش در مألعام داشت، به

  کردند که مجاز نبود و مصرف اندرونی داشت. خریدند و روی آن آوایی را ضبط می تخفیف می

شکلی از ورود به بازار نوارهای کاست مجاز و مصادرۀ کالبد نوار کاست به نفع میل شخصی در 

شود. نوعی از معامله و اقتصاد در جریان بود تا نوار کاستی تولید شود که به  اینجا دیده می

ترش فرهنگ انقالبی و جنگی کمک کند و از سوی دیگر آن نوار کاست به شکلی خریداری گس
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کرد. چرخشی از تبادل پول بر سر نوار کاست  شد که تضمین مصرف مجاز را ایجاد نمی می

کننده فاصلۀ ایدئولوژیک وجود داشت. نوارهای کاست  وجود آمد که بین نیت تولید و مصرف به

کرد که  کنندۀ بد موقعیت متفاوتی را پیدا می نندۀ خوب و سوژۀ مصرفک در میان سوژۀ مصرف

 خط سیری سیاسی از نوار کاست مجاز تا نوار کاست غیرمجاز را داشت: 

شد و توی خونه  ما به یک حیات دوگانه عادت کردیم. بیرون صدای آقای گلریز پخش می»
 )علیرضا میرعلینقی(.« شد آنجلس پخش می های مقیم لس موسیقی واردشده از خواننده

گذشت، فرهنگ شنیداری را به  بنابراین در دهۀ شصت آنچه بین آوای مجاز و غیرمجاز می

 کردن نوار کاست آغشته کرد. کردن و ضبط جریانی از پاک

های موسیقی رو که داشتن پاک  سبب واردنشدن نوار کاست خام، شروع کردن نوار کاست به»
. همه توی خانه نوار داشتن و حسن نوار این بود که کردن و روش نوحۀ مذهبی زدن

 )غالمعلی علمشاهی(.« شد روش ضبط کرد چندباره می

ها در چرخش بود. از نگاه  سیاست های کالن و خرده کالبد نوار کاست بین سیاست

های فرهنگی جمهوری اسالمی، در سیاست کالن جمهوری اسالمی کالبد نوار کاست  سیاست

های زندگی  سیاست آوای اسالمی دارای روح یا محتوایی متعالی است و در خردهسبب انتقال  به

کرد. گرفتن روح آوایی مجاز و دمیدن روح آوایی  روزمره نوار کاست کالبدی خبیث پیدا می

کنندگان، در پیوند مستقیم فرهنگ مصرف  غیرمجاز به کالبد نوار کاست، توسط مصرف

های زندگی  سیاست انۀ مجاز و غیرمجاز بود. در خردههای دوگ پساانقالبی براساس سیاست

یافت تا روی آن آوای احساسات مادی  روزمره نوار کاست از مألعام به اندرونی انتقال می

جای آوای احساسات متافیزیک مقدس قرار بگیرد. آوای احساسات مادی اشاره به موقعیتی از  به

کشد و آوای احساسات  ال مادی را وسط میموسیقی دارد که از دید جمهوری اسالمی پای امی

 آورد. متافیزیک احساسات شیعی، انقالبی، جنگ و جهاد را به میان می

زدن که نوار کاست خریداریم. هر کی هم  ها و داد می رفتن توی محله گردهایی می دوره»
ها  اینخوره. بعد  گفت ]جامعه[ اسالمی شد دیگه و مثالً نوار حمیرا به چه درد می داشت می

کردن کویتی پور و آهنگران و تب جنگ هم  زدن می اومدن یه لیبل روش می خریدن و می می
 )غالمعلی علمشاهی(.« گرفته بود

کردن روی نوار کاست نوارهای کاست خام کم و گران بودند، اما ظرفیت چند بار ضبط

زندگی روزمره در های  سیاستهای حکومتی و خرده شد تا آن در بین مرزهای سیاست سبب می

هایی وجود داشت که با خودکار روی آن عنوان محتوای  گذار باشد. روی نوار کاست برچسب
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( و بستگی داشت نوار کاست با چه سیاست شنیداری 2نوشتند )شکل  نوار کاست را می

شد. حال  شدن گویی دوباره تولید میتولیدشده باشد. نوار کاست با هر بار پاک و دوباره ضبط

شد یا آن از  برد و مصرف غیرمجاز میهای مجاز در مألعام به اندرون می ار کاست یا از مغازهنو

 رفت تا مصرف مجاز شود: های مألعام می ها به مغازه اندرون

وقتی بخشنامه اومد که باید نوارهای قبل انقالبی رو جمع کنیم، خیلی نوار کاست »
کردیم و مذهبی ضبط  ها رو پاک می بعد اینهای زمان شاه[ موند روی دستمون.  ]خواننده

 )غالم ترابی(.« کردیم می

 
ای از نوشتن با خودکار دربارۀ محتوای نوار کاست روی برچسب آن )آرشیو  . نمونه2شکل 

 موزۀ موسیقی(

کنندگان موسیقی نوار کاست، خریداران و نهادهای  های توزیع نوارهای کاست بین سیاست

کردند. مردم به دنبال نوار کاست ارزان و سپس یافتن آوای  پیدا میفرهنگی حکومت چرخش 

ای از روابط ایجاد شد که در آن نوار کاست  غیرمجاز اما دلخواه خود بودند؛ بنابراین شبکه

کننده  کرد و در پیوند با سوژۀ مصرف کرد چرخش پیدا می واسطۀ آوایی که بر خود حمل می به

مثابۀ کالبد روح آوایی مجاز تبدیل  ء نیک به وح آوایی غیرمجاز یا شیمثابۀ کالبد ر ء شر به به شی

رو باید سازوکار مهار نوارهای کاست غیرمجاز که در قالب شیئیت شر عمل  شد. از این می

 گرفت. کرد، در دستور کار قرار می می

 کننده و کسانی که در موقعیت نوار کاست غیرمجاز تنیده شده بودند، عبارت از توزیع

هر نوار کاستی را که  1359تا اردیبهشت  1357کنندگان از بهمن  کننده بودند. توزیع مصرف
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ها  فروشی دستوری به تمام نوارکاست 1359فروختند، اما در فروردین  خواستند تکثیر و می می

االسالم انصاریان  ای حجت داده شد تا فروش نوارهای قبل از انقالب جمع شود. در مصاحبه

 گوید: ایرۀ مبارزه با منکرات چنین میسرپرست د
ها را تحریک  کرد و شهوات آن ها را گمراه می نوارهایی که در خدمت طاغوت بوده و جوان»

آوری شود و البته نوارفروشان چه  طور کل باید جمع کرد و نوار صدای خوانندگان زن به می
ای که در اواخر فروردین منتشر  میهها طی اعال کنند یا در مغازه ها که در کنار خیابان کار می آن

 (.11: 1359)مجلۀ جوانان، « شد یک ماه یعنی تا آخر اردیبهشت مهلت داده شد

بود که دیگر فروختن نوارهای کاستی که دارای موسیقی غیرمجاز بود  1359از اردیبهشت 

کنندگان این دست از نوارهای کاست در قالب مجرم  ممنوع شد و فروشندگان و مصرف

 عریف شدند.ت

خاطر موسیقی اکسیژن جان میشل جار سه ماه زندان  آرا ]مدیر شرکت بتهوون[ به کریم چمن»
قصر رفت. چهار روز در بازداشتگاه وزرا بود. کسانی مثل آقای سلطانی یا آقای علوی تمام 

 آزاد بود، یهو یه های الکترونیک و چیزهایی که نیمه خاطر موسیقی خالی کسانی بودن که به
ها رو توی یه طرح جمع کرد برد  روز صبح یه حکمی اومد و یهو گشت ثاراهلل اومد همۀ این

 )بهرام بحرینی(.« انداخت زندان

موسیقی غیرمجاز نباید شنیده شود و نوار کاستی که کالبد آوای غیرمجاز است، نباید 

ت غیرمجاز با شدن استفاده از نوار کاس خریدوفروش شود و در دست کسی هم دیده شود. جرم

ها توسط نیروهای کمیتۀ انقالب  اعمال خشونت و زندان همراه شد. در دهۀ شصت، اتومبیل

اسالمی برای یافتن نوارهای کاست غیرمجاز متوقف و بازرسی و با یافتن نوار کاست غیرمجاز 

شدند. فروشندگان نوارهای کاست مدام بازرسی و فروشندگان  جا شکسته و منهدم می همان

شدن متخلفان به زندان به  شدند و در انتظار محکوم گرد هم تحت نظر گرفته می طی و دورهبسا

 بردند. سر می

کردیم. بعد اومدن ما  شد و ما توزیع و پخش می ها از تلویزیون پخش می متن برنامۀ دیدنی»
یزیون رو گرفتن بردن منکرات. بعد از چند روز به ما گفتن که درسته این موسیقی داره از تلو

 )داوود ناقلی(.« شه، ولی مجوز پخش نداری و سر همین یه ماه زندان قصر بودم پخش می

داد.  هایی بود که در میدان موسیقی رخ می ترین عملیات کردن یکی از رایج فعل جمع

کردن نوار کاست موقعیت عملیاتی بود که قسمتی از پروژۀ تطهیرسازی میدان موسیقی و  جمع

شد.  آید تا رنگ و ریتمی را ارائه دهد، جمع می شد. هر آنچه می ا شامل میفرهنگ شنیداری ر
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دادند. نوار  دار تنیده با کالبد نوار کاست موقعیت نوار کاست غیرمجاز را شکل می آوای ریتم

توانست موسیقی بدون کالم، یک داستان موزیکال بومی ایران، تیتراژ فیلم یا  کاست غیرمجاز می

یونی، یا موسیقی قبل از انقالبی باشد. نوار کاست غیرمجاز داشت در دل یک برنامۀ تلویز

 آمیز بود. شد و این موقعیتی مسئله فرهنگ شنیداری تطهیریافته مصرف می

نوار کاست غیرمجاز شیئی در دو موقعیت نیک و شر کارکرد داشت و این بسته به روح 

رد. چگونگی مصرف نوار کاست سوژۀ ک آوایی مجاز یا غیرمجاز بود که درون کالبدش حمل می

داد.  کنندۀ موسیقی مجاز را شکل می کنندۀ موسیقی غیرمجاز و سوژۀ خوب مصرف بد مصرف

مثابۀ  تنیده ایجاد شده بود که اهمیت کارکرد نوار کاست را به هم ای از روابط به ترتیب شبکه بدین

 کرد. شیئی انقالبی یا ضدانقالبی تبیین می

 ریگی بحث و نتیجه

دهد که ابتدا مرکزیت  گرایی تعریفی از هستی اجتماعی می نظام اشیا در پارادایم پساانسان

دهد  ها قدرت عاملیت می ها را در پیوند با انسان گیرد و سپس غیر انسان تغییرات را از انسان می

آید. اشیا  یهای عاملیت به میان م ها و درجه جای دوگانۀ سوژه و ابژه مفهوم عاملیت و شیوه و به

توان در جریان انقالب ایران و پس از آن مشاهده  اند و این تعریف را می دارای قدرت عاملیت

های بارز عاملیت اشیا در جامعۀ پساانقالبی ایران را باید در حیات اجتماعی  کرد. یکی از نمونه

املیت وجو کرد که در میدان موسیقی پس از انقالب، کارکرد و قدرت ع نوار کاست جست

 ای را پیدا کرد. ویژه

فرهنگ شنیداری ایران پساانقالبی باید طبق فقه اسالمی از موسیقی قبل از انقالبی که 

کارگیری سیاست تطهیر  کرد. با به شد، تطهیر پیدا می ایجادکنندۀ موقعیت لهو و لعب شناخته می

ۀ موسیقی مجاز فرهنگ شنیداری دهۀ شصت توسط نهادهای فرهنگی جمهوری اسالمی، دوگان

به مقولۀ آهنگ و سرود انقالبی و جنگی و موسیقی غیرمجاز به مقولۀ موسیقی دوران پهلوی و 

شدند و نوار کاست  ها روی نوارهای کاست ضبط می غربی شهرت یافت. هردوی این موسیقی

کنندۀ خوب و سوژۀ  وجود آمد که سوژۀ مصرف نیک )مجاز( و نوار کاست شر )غیرمجاز( به

 کنندۀ بد را با خود به همراه آورد. مصرف

ساز جمهوری اسالمی که در پی ساخت امت اسالمی بود، بر  تحت تسلط فرهنگ یکدست

ها زیست غیرمجاز و  ساز پساانقالبی شیارهایی شکل گرفتند که درون آن پیکرۀ فرهنگ یکدست
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است. مردم  زیرزمینی جریان داشت و فرهنگ شنیداری غیرمجاز نیز متعلق به همین وضعیت

های مختلف، همچنان  وارۀ قبل از انقالبی در داشتن تکثری از موسیقی دادن به عادت برای پاسخ

به دنبال میل خود برای دستیابی به تنوعی از موسیقی بودند که ساختار احساساتشان را در 

ایجاد  های غیرمجاز های مختلفی حمایت کند؛ بنابراین بازار سیاهی از چرخش نوار کاست حالت

طور مخفیانه، یا  های انقالبی، به های فروش نوار کاست سرودها و آهنگ شد که توسط مغازه

زار تهران، تکثیر  های انقالب یا الله های کنار خیابانی، برای مثال در خیابان ها و دستفروش بساطی

 رفت. و به فروش می

گرفتند و برای  رمجاز میدر دهۀ شصت مرسوم بود که مردم از یکدیگر سراغ نوار کاست غی

کردند و بین دوستان و آشنایان نوار کاست چرخش داشت. چرخش نوار کاست  هم تکثیر می

شد و این پیوند نوار  کنندۀ موسیقی غیرمجاز بد منجر می های مصرف غیرمجاز به تولید سوژه

مهار و از  کرد که جمهوری اسالمی باید آن را ء شر معرفی می مثابۀ شی کاست غیرمجاز را به

مناسبات زندگی روزمره جمع کند؛ زیرا شنوندگان نوارهای کاست ناسالم با تهییج احساسات، 

آمد و به مجرم  گرایانه پایین می و مادی 1شان به نفع برخاستن امیال شهوانی سطح هوشیاری

 شدند. تبدیل می

های  عیتها ترکیب شد و موق درنتیجه نوار کاست با ساختار احساسات متفاوت سوژه

ای  وجود آورد که امکان فهم تاریخ جامعۀ پساانقالبی ایران را از زاویه جدیدی از عاملیت را به

کند. اشیای نیک و اشیای شر برآمده از دوگانۀ امر به معروف و نهی از  پذیر می متفاوت امکان

واره شیارهای اند. اما زندگی روزمرۀ ایرانی هم منکرند که ساختار فرهنگی ایران را شکل داده

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
پسند رژیم  نظام کنترل عقل و جلوگیری از زایل شدن آن توسط موسیقی جنبۀ جنسیتی هم دارد. در موسیقی عامه 1

، زنان، و بدن شهوتناک در خالل رقص چنان در هم آمیخته شده بود. در های شراب، بدن مست پهلوی ویژگی

های ابتدایی بعد از انقالب به سرعت مسئلۀ فساد جمعی با توجه به اعتقاد برانگیختگی امیال جنسی مردان  سال

ی برای چنین مثابه کاتالیزور پسند به ( مطرح شد و در این فرایند موسیقی عامه270: 2003توسط بدن زنان )گرامی، 

برانگیختگی برچسب خورد. پس موسیقی نباید عقل زنانه را برای رقص بدن زایل کند تا عقل مردان توسط شهوت 

شود و نیروهای اجتماعی در اضطرار  جنسی تخدیر نشود، در این فرایند بدن و امیال قدرتمند آن مهار می

های هنری و فراغتی مانند رقص،  عد از انقالب موقعیتمانند. بنابراین، ب گری، جهاد، و شهادت باقی می انقالبی

( و درنتیجه 264: 2016هایی با ظرفیت برانیگختگی میل جنسی دیده شد )مفتاحی،  موسیقی، سینما، و تئاتر عامل

 منحل یا دچار انقالب ساختاری شد.
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واسطۀ  گیری جمهوری اسالمی، به های شکل تکثر مصرف فرهنگی خود را از همان ابتدای سال

 تولید و مصرف اشیا مختلف، حفظ و متحول کرده است.
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