
  

 
 
 
 

 
 انقالب مشروطه یطرحی برای تحقیق درباره

  
 عادل مشایخی

 

است  «دیبازتول یدلوز و مسئله»با عنوان  یاجلسه از دوره نیدوم یانینوشته بخش پا نیا :حیتوض
و به مناسبت سالگرد انقالب  پرسش برگزار شده است یدر موسسه ۱۳۹۶ بهشتیارد ۵که در 

 شود. منتشر می دموکراسی رادیکالمشروطه در سایت 
 

تبارشناسانه[  لیمربوط به تحل می]مفاه میمفاه نیاز کاربرد ا یابه عنوان نمونه نجایدر ا چهآن
 نیا اساسبر  .انقالب مشروطه یدر باره یقیتحق یاست برا یصرفاً طرح شود،یعرضه م

که تقدم و تأخرشان صرفاً  یسخن گفت؛ دو گام« دو گام انقالب»از  توانیم یچارچوب مفهوم
چه در گام اول معنا، آن کیو به  شودیگام دوم، گام اول محو نم دنیبا فرارس یعنی ست؛ین یزمان

عالوه  .رسدیو نه به ثمر م ردیگیقلبِ گامِ دوم است و بدون آن، گام دوم نه شکل م ،«طپدیم»
انقالب  یریگبه گام دوم و شکل گام اول همواره ضرورتاً دید میکه خواهچنان ن،یبر ا

رخ داده است، ممکن است به انواع و اقسام ارتجاع، از  خیکه بارها در تارچنان لکهب انجامد،ینم
 وندی( پ2نقاط مقاومت  یریگ( شکل۱اما دو گام انقالب:  .شود یمنته ،«سمیفاش»جمله 
  .رویخط ن کی ینقاط رو نیا کِ یاستراتژ
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  اول گام
ست؛ ا ریثک یاز نبردها یدانیجامعه م نیا .مشروطه یآستانهر قرن نوزدهم د رانیا یجامعه
چه در آن دیرا با ،ریثک ینبردها نیا رو،یبا ن روین ریکث یهانسبت نیا .رویبا ن روین رِیکث یهانسبت
دو سو دارند: نقاط  یمنطق یهادوئل .کرد ییشناسا نامدیم«  ۱یمنطق یهادوئل»تارد  لیگابر

 و ییوستار یگمختلفِ زند ینقاط را در فضاها نیقرن نوزدهم ا رانیدر ا .قدرت و نقاط مقاومت
 .کرد ییشناسا توانیم یشهر

قاط ن»و « تنقاط مقاوم» ییِارویرو یها)کانون« مقاومت یهاکانون» ینگارنقشه نیا آغازگاه
 «یمنطق یهادوئل»ها اند  و در آنشده «یبحران»که  یاجتماع یاز زندگ ییاست، فضاها«( قدرت

 ایر عنص طرهیتحت س یاست که زندگ ییهانقاط مقاومت نقاط اعتراضِ بدن .درگرفته است
 یمنزلههثابت ب یزیلبته چا .اندافتهیقابل تحمل  ریغ یلیرا به هر دل ندهایفرا-روین نیا از یعناصر

ه چقاد از من یهاآستانه کجاست و بدن نیکه ا نیا .منقاد وجود ندارد یهابدن« تحملِ یآستانه»
 مورده ت کاس یتجرب یامر دارند،یو سر به شورش برم ابندییبه بعد خود را در فالکت م یحد

وجود  ر تجربهم بمقد یها به نحوآستانه نیا نییتع یبرا یاریمع چیشود؛ ه ییشناسا دیبه مورد با
و « تحمل ینهآستا»عبور از  .سخن گفت« احتماالت»از  توانیفقط م ینیبشیندارد و در مقام پ

 انیغطپچ تا شورش و گسترده  از غرغر و پچ یفیاست و ط ینسب یامر زین« اعتراض»اقدام به 
 شیپ»وران دمقاومت فقط خاص  یپراکندهنقاط  م،یطور که گفتهمان .ردیگیرا در برم یابانیخ

خط » توانندیاند و مو طپش شیدرحالِ رو زیبلکه در دوران پس از انقالب ن ستند،ین« از انقالب
 ،تمقدما نیا با .کنند تیمتخاصم تقو یروهاین یواحد در برابر جبهه یاجبهه یرا به منزله «روین
 :ردبنام  ریمقاومت به شرح ز یهااز نقاط و کانون رانیا یدر انقالب مشروطه توانیم
ان پا و بازرگان)صنعتگران، دکانداران خرده ورانشهیپ یاقتصاد تیمسائل مربوط به وضع    -

بر  یمنطق یهادوئل .در انقالب مشروطه است« مقاومت یهاکانون» نیتراز مهم یکیکوچک( 
ها و در نطق تیها، و در نهانامهتظلم ها،ضهیاند، در عرکه بداهت خود را از دست داده یسر امور

 ای «یرسم» یِ شهر یهامؤثر انجمن یاز اعضا ورانشهیپ .اندیابیقابلِ رد  2مجلس اول ذاکراتم
 از»: کندیخالصه م گونهنیرا در انقالب مشروطه ا ورانشهیجان فوران نقش پ .بودند «یمردم»

جا همه۱2۹0در سال  زیدر برابر روسها در تبر هودهیتا مقاومت ب ۱28۵بزرگِ  ینیبست نش
 یروهایبا ن افتند،ییها حضور مدر انجمن بستند،یها را ممغازه .انقالب بودند شگامیپ ورانشهیپ

 «۳.دادندیم لیخواهان را تشکو انبوه جماعت مشروطه شدندیم ریمسلح درگ
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داهت باز امور که  یفیط .«نیعلما و مالک ان،یاع ن،یخوان» هِ یو اعتراض و شورش علدهقانان      -
: یناالسالم کرمامجد .اندشده لیاند و به موضوع بحث و کشمکش تبدخود را از دست داده

 قف خدمتو دیها حتماً باکنندگان، زن و بچه و تمام بستگان آنعالوه از وجود خود زراعتبه»
، به ه باشندداشت تندرو یاسب ای ههیوج یدختر ایخوشگل  یزن اناًین باشند، اگر احاربابا انیآقا

الل، حارباب  یقاحرام و بر آ اشچارهیبه آن کرد، حتماً بر صاحب ب لیو م دیارباب د نکهیمجرد ا
را از دست  شانیخیکه بداهت تار یبر سر امور یمنطق یهادوئل نیا«  4.شودیبلکه واجب م

و  هاهیضاعترا» ها ودر روزنامه یمجداالسالم کرمان رینظ یروشنفکران یهاعالوه بر نوشته اند،داده
 نیترها مهمنانجم زین ییروستا یهامقاومت دانیدر م .اندعصر قابل مشاهده نیا ی«هانامهتظلم

 یهاانجمن برعالوه  الن،یو گ جانیاز جمله آذربا «اتیوال» یدر برخ .اندیمولکول یهاتشکل
ر د ینمقاومت دهقا نیرومندترین .ردیگیشکل م یمحل یهاروستاها انجمن یدر برخ ،یشهر

وامع جو مصائب  هایاز نگران یکه بعض» النیگ یروستاها یِمحل یهاو انجمن دهدیرخ م النیگ
 ۵«.مجلس قد علم کردند زیدر برابر رشت و ن دادند،یرا انعکاس م ییروستا

 باً یو ]بر خالف مردان[ تقر کردندیم تیفعال یریکامالً گسترده و چشمگ فیزنان در ط»     -
و از جمله  یدیکل یدادهایحضورشان در اغلب رو .انقالب بودند یدر اردو یهمگ
ثبت شده  ۱2۹0 یو مقاومت آذر و د ... زیتهران، تظاهرات تبر ۱28۵و  ۱284 یهاینینشبست
مثل  تیاشکال فعال ریو سا یاسیآنان را از مشارکت س زین یرأ حقشان از کردنمحروم .است

آنچه «  ۶. ...خاص خود بر پا کردند  یهاها انجمنزنانِ ده .مدرسه و روزنامه باز نداشت سیتأس
در « زنان در جنبش مشروطه گاهیجا یِ نگارخیتار یچند درباره ینکات» یدر مقاله یخسرو شاکر

همدان در مجلس دوم گزارش کرده است،  یندهینما یقمحمد ت اجمدرس با ح یمورد مشاجره
 یو سو یرانیزنان ا شیسو کیرا که  یمنطق یهااز گستره و عمقِ دوئل یحس تواندیم ییتنهابه
اند، القا کند: مدرس در مخالفت با مختلف یها و شئون اجتماعمردان، از طبقات و گروه گرشید

از »: دیگویزنان را در مجلس دوم مطرح کرده است، م یحق رأ ی«مطالبه»همدان که  یندهینما
و  امدیبدن بنده به لرزه در ن یبنده، ول یدر برّ و بحر اتفاق افتاده بود برا اریاول عمر تا حال بس

حق انتخاب  اقتیقرار نداده است که ل نهایدر ا تیخداوند قابل مینیبی[ م...امروز بدنم به لرزه آمد ]
از باال و  شنهادیپ کیمطالبه نه  نیکه ا ورزدیم دینکته تأک نیبر ا یبه درست یشاکر« .دداشته باشن

بوده « نزد زنان و مردان یاسیس یحس اجتماع کیاز  یناش»ناب، بلکه  یِ بر آمده از تأمالت نظر
را از اواخر  یرانیاست که بدنِ زنان و مردان ا ییروهاین یهاانیاز ب یکیمطالبه  نیدرواقع، ا 7.است
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خداوند » یجمله نیهم رینظ داتیکرده است و انواع و اقسام تمه ریسو تسخ نیقرن نوزدهم به ا
تر، نتوانسته است بدن امثال مدرس را از رعشه خشن یو ترفندها« قرار نداده نهایدر ا تیقابل

  .بازدارد
ت که مهم مقاومت بوده اس یهااز کانون یکی زین یو مذهب یقوم یهاتیمسائل مربوط به اقل      -

 یروهایمناسبات ن ینقشه یرو ن،یشیدر کنار نقاط پ دیبانقاط مقاومت  میو ترس ییدر شناسا
  .ردیر گمورد توجه قرا ستمیاواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن ب رانیا یجامعه یبرسازنده

ز خودِ ا شیب یانضمام لیو تحل یکاربرد دگاهیگفت آنچه از د توانیم دیو تأک صیمقام تلخ در
 یهاعرصه یمنزلهمقاومت به یهادر مورد کانون یادارد، نکته تیفهرست ناقص اهم نیا

 نیا «شدنِیبحران»از  یاجلوه هاییارویرو نینقاط مقاومت و نقاط قدرت است: ا ییِ ارویرو
ها عرصه نیلط در امس یروهاین  8بالمنازع یِرگیمعنا که چ نیبه ا «شدنیبحران» .ها هستندعرصه

اند و ادهست دبداهت خود را از د دند،یرسیبه نظر م یهیبد یکه زمان یسوال رفته و امور ریز
 یلومر مولکا کرو،ی: امر میبعد ینکته .اندشده لیتبد «یموضوع دوئل منطق»، به «مسئله»دوباره به 

 اند،یمولکول یهادوران مشروطه تشکل یها«انجمن» .است یشافردیپ یبلکه امر ،یفرد ینه امر
 ییروین هِیبر عل «روین» کی تیکه خود با فعل لیدل نیکه متشکل از افرادند، بلکه به ا لیدل نینه به ا

ه وباره بد دندبو یهیبد روزیکه تا د یو امور زندیریها فرو مبداهت یاند )وقتشکل گرفته گرید
با  روین یرابطه» تر،قیقد انیبه ب ای «روین»بلکه با  ،«نینماد»نه با امور  گرید شوند،یم لیمسئله تبد

راد به اف یو ربط روستیبا ن روین ییِارویساحتِ رو «کرویم»تکرار: ساحتِ  .(میسروکار دار «روین
   .ندارد
  دوم گام
خواهد نانقالب رخ  گاهچینکنند، ه دایپ کیاستراتژ وندیپ «رویخط ن» کی ینقاط مقاومت رو اگر

اط مقاومت نق ای یلکولنه! اگر خطوط مو یاما انقالبِ واقع د،یشبه انقالب، شا ،یداد؛ انقالبِ قالب
را  رویحد نخط وا کی ینقاط رو نیا کِیاستراتژ وندیپ م،یانقالب به شمار آور الزمرا شرط 

ر حالِ د یِ کارگر شهر یو طبقه ورانشهیاگر اعتراضات پ .میکن یانقالب تلق یِکافشرط  دیبا
و  یومق یهاتیاقل یِ مولکول یهاانیو عص انییروستا یهازنان، شکوِه یهایتینارضا ش،یدایپ

 ینفص ،یمحل فقط مطالبات یمولکول یهااز تشکل کیو هر  کردندینم دایپ وندیبا هم پ ،یمذهب
وجود  نرایا خیدر تار« انقالب مشروطه»به نام  یزیامروز چ گرفتند،یم یخود را پ یِگروه ای

 کند؟یم ادیو چگونه تحقق پ ستیچ رویخط ن کی یرو کیاستراتژ وندیاما منظور از پ .نداشت
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باه اشت« گفتمان کی یهیدر سا افتنیوحدت»با  دیرا نبا رویخط ن کی یرو کیاستراتژ وندیپ
 ینعی، «باال»از  خوانندیم« گفتمان»فرض استوار است که آنچه  نیبر ا یتصور نیچن .گرفت

اما  .کندیم چهکپاریواحد  یها را در قالبو آن شودیم لی، بر نقاط مقاومت تحم«متعال» ینحوبه
 نیو هم کندیم دایپ نینبرد تکو دانِیاز سطح خودِ م یعنیماندگار، درون یبه نحو «روین خط»

وبست [ چفتریپذنی]امور تع «یاجتماع یهایهست» یرا  خلق و رو «اهتیروا»که  روستیخط ن
  .کندیم

 تر،قیدق نایه بب ای« امکان طیشرا»برمالشدنِ  قیاز طر کند؟یم دایپ نیچگونه تکو رویخط ن اما
رد به اندن کاا رسب تیرا به فالکت کشانده و در نها یطاغ یهاها:  آنچه بدنبحران« وقوعِ طیشرا»

و  یعمااجت یِنگارنقشه یاگونه قیاز طر رویخط ن یعنی .استخوان، به اعتراض واداشته است
بلکه  ا گروه،حت ایآن فرد  ای نی)نه ا« وقوع فالکت طیشرا»واحد در مقابل  یاجبهه یمنزلهبه

که  یتوق کند؛یم دای( پینظام ی)به معنا «شیآرا»قدرت( -دیتول ییِ دویبیاز مناسبات ل یوجه
 یاههجب» یمنزلهفالکت خود به طیو نقاط مقاومت، با شرا یدر مواضع بحران یطاغ یهابدن

 یرتقد یهایمرکب از تکنولوژ ییندهایفرا-رویواحد از ن یجبهه نیا .شوندیمواجه م« واحد
 ای نیدر ا یقیرط به کیو هر  بخشندیرا تدوام م دیتول زیشکل گرفته است که مناسبات استثمارآم

ه به توج اب وشه نق نیا میبعد از ترس .است دهیها را به فالکت کشبدن یاجتماع دانیآن بخش از م
 جِیسبو  یفموجود، معر طیشرا لیبد یمنزلهرا به «ییرها تِیروا» توانینقشه است که م نیهم

  .نقاط مقاومت را کامل کرد
-رویوجهش، ن نیتردر کامل یاجتماع یِ نگارنقشه یِجمع ندِیانقالب مشروطه فرا انیجر در
 طِ یشرا» یمنزلهبه شود،یخوانده م« استعمار و استبداد بیترک»چه را آن یبرسازنده یندهایفرا

سر به  یهاواحد که بدن یامتشکل در جبهه ییروهاین یبه منزله کند،یم یمعرف« وقوع فالکت
البته  .است مختلف به فالکت کشانده یهاوهیمقاومت را به ش یهابرداشته در کانون اعتراض

 ون،یانقالب نیشروتریطرح خود و درواقع، نزد پ نیترنقشه در کامل نیطور که گفته شد، اهمان
صراحت مورد توجه قرار نگرفت و حتا  نیجا با ااما همه .شد میها، ترسدموکرات الیسوس یعنی
خط  ینقاط مقاومت به قرارگرفتن رو بیسهولت در ترغ یبرا دیها و مناطق، شاخطه یبرخ رد
 یو حتا در برخ لیتعد تیمتناسب با موقع «ییرها تیروا» نیدشمن و همچن یطرحِ جبهه رو،ین

در مقدمه بر مجموعه  هیبه آنچه منصوره اتحاد توانینمونه م یبرا .شد فیموارد تحر
مردم » وستنیپ یدر دوران حکومت فرمانفرما بر فارس، در مورد نحوه «رازیه شینظم یهاراپورت»
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در  هایتیو نارضا یبه ناآرام هیمنصوره اتحاد .به انقالب مشروطه نوشته است رجوع کرد «رازیش
 ریتحت تأث رازیدر ابتدا حرکت مردم ش» دیگویو م کندیاشاره م هایتینارضا نیفارس و عوامل ا

مقاومتِ  نیبعد ا ی؛ اما در مرحله«قرار داشت التیا نیله رقابت خواناز جم ه،عوامل گذشت
 یهدف اشکیکه هدف استراتژ کندیم دایپ وندیها پمقاومت ریبا سا ییرویخط ن یرو یمولکول

بود که  یخواهو وطن ییگرایبتوان گفت که احساس مل دیدرواقع شا»بوده است:  یستیونالیناس
 « ۹ی.و قانون اساس یو آزاد یدموکراس یرا به حرکت درآورد، تا مسئله سو فار رازیمردم ش

 یستیآلهدیا یهاتوهم یچارچوب است که بدون درافتادن به ورطه نیمرحله و در ا نیا در
ا شروطه رب مکه انقال یبر خالف باور کسان .را در نظر گرفت هاشهیو اند مینقش مفاه توانیم

 نیو با ا کنندیم ی( تلقیاصطالح وارداتبه یهاشهیهم اند)آن هاشهیکامال برآمده از اند یامر
و بر  ندیآیبرم هاشهیعدم انطباق انقالب با آن اند ایدر باب انطباق  قیدر صدد تحق وبیمع رضف

نه  اهشهیندو ا میمفاه کنند،یجلوس م هاشهیاند نیاز ا ونیقضاوت در مورد فهم انقالب یکرس
 قلیص یاجتماع یهستند که در نبردها ییهابلکه سالح خ،یمستقل و منتزع از تار یامور

ن ثال زنام .فتدیاتفاق در هر دو گام انقالب ممکن است ب نیا .کنندیم دایپ نیو تع خورندیم
انِ کسب تو یرابخود،  یِاجتماع یِاثرگذاشتن بر هست یکه برا یدانیم تیبا توجه به وضع یرانیا

 یهاسالح وها ابزار یاز هر منبع توانندیم جنگند،یخود، در آن م یاجتماع یِبر هست یاثرگذار
 فانلسویف» یبه ادعا توجهیدهند و ب قلینبرد آن را ص طیو متناسب با شرا رندیالزم را وام بگ

ع، درواق .ستین یبیو غر بیعج یادعا نیا .رندیکار گموجود به تیوضع رییتغ ی، برا«خودخوانده
 .انددهکر ایجنبش در سراسر دن نیا اتیاست که مبارزان جنبش زنان از آغاز ح یکار نیا
 کی یونهو خداگ بیو غر بیعج تِینه فعال روست؛ین دانیم کیهمواره مبارزه در  دنیشیدان

 «هاشهیدان» و در آسمان خیزدن بر فراز تارمتوهم که با توهمِ قدم پندارلیف-خود لسوفیفشبه
 .عمرش را هدر داده است

 یهاکثرت از نقاط مقاومت به همراه کثرت کیقرار گرفتنِ  یدر مرحله یعنی ،یگام بعد در
مطابق  شانزدنقلیها و صسالح یِریگوام نیهم زین رویخط ن یاز نقاط مقاومت رو یگرید

و  نگاریهم در نقشه یعنی .کند دایتحقق پ بالقوه ممکن است ایبالفعل  یروهاین دانیم اتیمقتض
بر اساسِ آنچه  «ییرها تیروا» نِیو هم در تدو ،یعاص یهابدن« وقوع فالکتِ طیشرا» ییِشناسا

و  یخیاز منابع تار توانیم کند،یمقابل اقتضا م یو مواضع و امکانات جبهه ینگارنقشه یجهینت
مسلّم است که در  .ساخت یمفهوم یزرادخانه ایابزار جعبه کیمتفاوت استفاده کرد و  یِنظر
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)به  دیابزار باجعبه نیو کارکردشان در ا گاهیشده بر اساس جاگرفتهدر مورد عناصرِ وام تیانه
 «.رونوشت برابر با اصل»کرد، نه با نظر به منابع و مراجع و براساسِ اصلِ  ی( داوریخیتار یاوهیش

که چنان .نقاط مقاومت« سرنوشت»به  شودیبه آن اشاره کرد مربوط م دیکه با یانکته نیآخر
 .ستیانقالب اصالً سرنوشت ن .ستیانقالب سرنوشت محتوم نقاط مقاومت ن م،یگفت ترشیپ

 «ریتقد»و « سرنوشت» رینظ یمقوالت .و کنش آزادنه میتصم جهیانتخاب است؛ نت یجهیانقالب نت
از وقوع  یریشگیمهار نقاط مقاومت و پ شانکیاست که هدف استراتژ ییندهایفرا/رویخاص ن

 یوندیپ اشاتیاز دولت که از آغاز ح یآن سنخ یعنی اش،یدولت در قالب کنون .انقالب است
در  «یخارج رحم یدوقلو» کیسانِ داشته است و اصال از همان آغاز به هیبا سرما یناگسستن

بلکه  ست،ین شاءینه تنها فعال ما ج،یتصورات را یمتولد شده است، برخالف برخ هیبا سرما وندیپ
 نهیدو گز یکی تیاما در نها کندیم ادیوپورت زو هارت یرجز خوان .اصال قدرت انتخاب ندارد

و از  نیمع یخود را به نحو تیماه دیبا ایدهد و  یتن به فروپاش دیبا ایرو ندارد:  شیپ شتریب
بردارد و  اساسیب یکند و دست از ادعاها لی( تعدگرید ییهاسرشت مولفه یاقتضا )به مقررشیپ

قاعده مستثنا  نیاز ا زین رانیدولت مدرن در ا نیتکو یماجرا .گردن بگذارد «تیواقع»به حکم 
اند که تصور بوده نیخواهان، در امستبدان، و بعدها مشروعه ت،یدر دوران مشروط .نبوده است

اند که در برابر مواجه شده تیواقع نیرفته با ارا به عقب برگردانند، اما رفته خیرساعتِ تا توانندیم
 یهرچند با کاهل ل،یدل نیبه هم .مصرف گذشته دل خوش کرد خیتار یاهایبه رؤ توانینم رییتغ

ادغام  یدیدر دم و دستگاه جد ینقاط مقاومت را به نحو دیکه با اندافتهیباالخره در ار،یبس یِ و تأن
 تر،قیدق انیبه ب .کرد یریجلوگ روزبرسازیز یرویخط ن کی یرو شانشدنکپارچهیو از  کرد

 یخاصِ هر نقطه، در جبهه ییو ترفندها داتیبا تمه دیکه نقاط مختلف مقاومت را با اندافتهیدر
در انقالب مشروطه نخست  لیدل نیبه هم .انقالب قرار داد یارتجاع متحد کرد و مقابل جبهه

احتماالً  حالانهیبازرگانان م»اند: بازرگانان: هدف قرار گرفته رویخط ن یهاحلقه نیترفیضع
به  تیاز روحان یرویها به پاز آن یاند، هرچند بعضکرده تیاز انقالب حما یتریمدتِ طوالن

 نحاصل از انقالب از آ یِتصادو اق یاسیس یثباتیبه خاطر ب زین یابودند و عده وستهیانقالب پ
وابسته بودند احتماال در همان  یخارج یهاهیکه به سرما ییهابازرگانان عمده و آن .کناره گرفتند

در  یمادون طبقات شهر»: یشهر دستانی؛ ته«۱0.پرداختند تیبه شدت به مخالفت با مشروط لیاوا
و  ،یتفاوتیمنفعالنه، مشارکت فعال، ب تیحما .اندداشته یمتفاوت یهاواکنش تیانقالب مشروط

آن  ای نیبه نفع ا شانیبا توسل به احساسات مذهب شدیم .[ ...به صفوف ضد انقالب ] وستنیپ زین
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کنند  تیحما یمردم یروهایتا از ن شدیموجب م شانیبد اقتصاد تیوضع .کرد شانجیاردو بس
؛ و در « ۱۱.تندداش زیرودررو شدن با انقالب را ن یآمادگ داد،یها غذا و پول ماما اگر دربار به آن

« عمده یهاموضوع» یو در مورد برخ« هادوره» یدر بعض ونیروحان ی«هاجناح» یمورد برخ
  .سخن گفت اقیس نیبر هم توانیم

 انیبه م یسخن کندیم دیرا تهد یخطوط مولکول ایکه نقاط مقاومت  یهنوز از خطر اما
 چالهاهیروسکیم .فتندیب ها«چالهاهیس-کرویم»خطوط در  نیاست که ا نیخطر ا نیترمهم .میااوردهین

 ییایرانوپا یانیهذ م؛یشیندیصلب ب انیهذ کیاست به  یپرسش کاف نیپاسخ به ا یبرا ست؟یچ
 کی شانیها چند پاسخ حاضر و آماده دارد که کانون همگمسائل و سوال یهمه یکه برا

 یومتنقاط مقا .گر( استاز دشمنان توطئه یامجموعه ای)« دشمن بدخواه» کی، «بدجنس یِ گرید»
 نیاخاص:  یباند و گروه و دسته کی یهاانیهذ ای یفرد یهاانیاند در دام هذکه محصور شده

 م فاصلهگا کی ،یستیتا حکومت فاش سم،یتا فاش جانیاز ا .است سمیفاش کرویم یمؤلفه  نیترمهم
 یندیفرا نیا .شوند «نیطنهم» چالهاهیس-ابر کیحول  هاچالهاهیکروسیم نیا ستیاست: فقط کاف

 یمهه: دیبه اوج رس ۱۹۳۳اول آغاز شد و در سال  یبود که در آلمان بعد از جنگ جهان
 یتن روگرفاز قرار زیپره یاز کشش انقالب، برا زیپره یمقاومت برا یهاهکه نقط ییهاانیهذ

 «یلم یاینوپارا» کیحولِ  افتند،یها محصور خود را در آن ،یلیانقالب، به هر دل یرویخط ن
 «سوم شیرا»شدند تا  نیطنبودند( هم هایبدبخت یکه مسبب همه یکسان ها؛یهودی ی)توطئه

  .ردیشکل بگ
 ییِ وسوپراگ گورِیف کینقاط مقاومت حول  ای یممکن است خطوط مولکول گر،ید یحالت در

 یخیتار ریتقد یندهینما کی ایداناست(  یاله سینوام ای خیتار نیکه به قوان یدان )کس-زیچهمه
 ایل( )در حالت او تریتوتال یاسیس یهاکنند و نظام دایسازمان پ«( پوشچکمه یِمنج)»
  .ردی)حالت دوم( شکل بگ ینظام یهایکتاتورید
 رویخط ن کی ینقاط مقاومت رو ،یبحران یهاتیاست که اگر در وضع یاز خطرات یبرخ نهایا
 ی: پشت هر نظام ارتجاعکنندیم دینشوند، جامعه را تهد کپارچهینکنند و  دایپ کیاستراتژ وندیپ

را فراموش  روین کیاگر خط استراتژ روزیانقالب پ کیحتا  .خورده نهفته استشکست یانقالب
بدون شک به فنا  فتد،یخط ب نیا یخاص رو یتشکل ایاز منافع گروه  تیدام حما درکند و 

 تیو فعال یریگمخالفت مجلس اول مشروطه با شکل .که رفته است بارهاخواهد رفت، چنان
حل )»انقالب مشروطه  یروزیبعد از پ یواقع کالِ یراد یهااستیس یو اجرا ییروستا یهاانجمن
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 یِ کپارچگینقاط مقاومت در  تیبه اهم یتوجهیب نیا یهااز نمونه یکی، فقط («یارض یمسئله
 یخطا زین  ۱2تیآدم دونیمانند فر یکارمورد، حتا مورخ محافظه نیدر ا .است کیاستراتژ

 رییاصالح و تغ» .ردیبگ دهیناد تواندیمجلس اول را نم«( مرتجع»)و در واقع، « معتدل» ندگانینما
بعد  هادموکراتالیکه سوسانقالب مشروطه بود  کیاهداف استراتژ از یکی «یو ارباب تینظام رع
مهم در  یا، به عنوان مؤلفه«وقوع فالکت طیشرا» ییِ و شناسا یاجتماع یزهایست ینقشه میاز ترس

« ۱۳.بود افتهیبه ده راه  یخواهفکر مشروطه»که  کندیم قیتصد تیآدم  .گنجاندند «ییرها تیروا»
خط  یرو ییروستا یهامقاومت-کرویها در قراردادنِ مدموکرات الیسوس هک ستیبدان معن نیا
سال  صدیدر س انیالنیجنبش گ»اساس تفاوتِ  نیبر هم تیآدم .بودند افتهی قیانقالب توف یروین
 یتازه دینو تیمشروط امیپ»: داندیم نیرا در هم« به وقت مشروطه یتحرک دهقان»و  «شیپ

مجلس )نظر جناح غالب(  یکل اما نظر« ۱4.بود زیانگبرکه تحرک یدینو داد؛یبه دهقان م یآزاد
خط  یکردن نقاط مقاومت از روپراکنده یاست از تالش مخرب برا یانظر نمونه نیا ست؟یچ
مجلس در آن دوران،  سیرئ الدوله،عیاز صن یرا با نقل قول« مجلس ینظر کل» تیآدم .روین

 یبنا ایرعا ،انددهیرا نفهم تیو حر تیمشروط یِمعن یرشت به درست یاهال»: کندیخالصه م
را به مردم بفهمانند،  تیکه اصول مشروط دینمایخواهش م اً یمجلس قو ...اند گذاشته یخودسر

 یمشترک همه یاز ترفندها یکی الدولهعیاظهار نظر صن نیا« .ندیاغتشاشات را نما نیرفع ا
انقالب و احساسِ خطر  یروهایدر مواجهه با ن نیع: مرتجدهدیقرار م دیرا در معرض د نیمرتجع

 نکهیبه محض ا .ترسانندیو همگان را از هرج و مرج م دهندیوضع موجود، مدام هشدار م رییتغ
مسلط  یروهاین هیفرودست عل یروهایو ن شودیآشکار م روین دانیم یمنزلهنمودار جامعه به

 تیآدم .را مختل کرده است« مردم» یزندگ مرجکه اغتشاش و هرج و  دهندیناله سرم شورند،یم
اصالح دستگاه ارباب  یبرا ...»که  داندیم نیکار مجلس را در ااشتباه جناح محافظه نیترمهم زین

نشدند،  کینزد تیمالک لیتعد ینه فقط به مرز مسئله .عرضه نکردند یمترق شنهادیپ چیه تیو رع
انتظار  توانیچنان که م گر،ید یاز سو ۱۵«.را یربابو ا ینمودند نظام موجود مالک دییتأ یهمگ

مورد با مجلس )که قرار است مظهر و نماد  نیدر ا زین هیمجر یقوه یبه معنا« دولت»داشت 
: کندینطق م نگونهیدر مجلس ا هیعدل ریفرمانفرما در مقام وز .سوستباشد( کامال هم تیمشروط

مال مردم را  دیکه با پندارندیو همچو م .ستیچ تیوطمشر یِمعن داندیو نم .ما علم ندارد تیرع»
هرکس هر قدر مال دارد، مال خودش  عتیبه حکم شر .مالک را هم نداد یِشرع یخورد، و بهره

«  ۱۶.نداریبا د نیدیباشد و ب یمساو یبا غن ریاست که فق نیها بر سر همنزاع نیامروز تمام ا ...است
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عدم درک »درباره  یامروز یهایاز وراج یاریبس «تبار»که ها گذشته از آننقل قول نیا
که  ییروینه شخص؛ ن «روین» یبه معنا« تبار)» کندیرا روشن م« مرتبط با آن میو مفاه تیمشروط

کرده بود(، نشان  لیخود تبد یافراد زمانه نیثروتمندترقدرتمندترین و را به  فرماامثال فرمان
جنبش  نیا .وجو کردجست دیرا در کجاها با النیجنبش جنگل در گ یهاکه خاستگاه دهدیم
سهم دهقان از  شیافزا» ای« کشت ریز نیزم تیمالک لیتعد» رینظ یمطالبات افتنینانعکاس یجهینت

(، نه حاصلِ ۱7«را بسته بود انیزبان مجلس تیافسون مالک ییگو)»در مجلس بود  و ... «نیزم
است  یارتجاع یهیصرفا توج هک« دور از مرکز یو هرج ومرج در نواح یضعف حکومت مرکز»

 .در رأسش نشست «یآن قزاق سوادکوه»که سرانجام  یبرآمدن نظام یبرا
 
 

 .کالیراد یدموکراس. « انقالب مشروطه یطرحی برای تحقیق درباره »عادل.  ،یخیمشا
 92https://radicald.net/lb  از: افتی. در۱4/۵0/۱۳۹۹
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 . ۵۵، ص. ۱۳88، انتشارات نیلوفر، تئاترکراسی در عصر مشروطهکامران سپهران، 

8
که نیست که هیچ مقاومتی در برابر این نیرو وجود ندارد، ترفندها و تمهیدها در کارند اما چنانیک نیرو به این معنا « بالمنازعِ». چیرگیِ  

دهد قادر نیستند تأثیر قابل توجهی بر آرایش نیروها بگذارند نشان می«( پول برداشتن از جیب شوهر و امتناع جنسی)»فوکو در مثال خود 

https://radicald.net/lb92
https://radicald.net/lb92
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ومت مؤثر در این یا آن عرصه سخن گفت که امور بدیهی در آن عرصه دوباره به امقتوان از و دگرگونی به وجود بیاورند. وقتی می
با طغیان نیرویی دیگر مواجه شده است. در غیر « بالمنازع»ی آن است که چیرگِی مسئله تبدیل شوند و دوئلی منطقی در بگیرد: این نشانه

آرایش بالفعل نیروها را  ،توزی، به جای دگرگونیان معذب یا کینهاینصورت با تمهیدات و ترفندهایی مواجهیم که از طریق ایجاد وجد
یا مزخرفاتی از  «سبکسری و نقص عقل ذاتیِ زن»، «وابستگی و اتکای زن به مرد»، «برتری و تسلط مرد بر زن»بخشد. تا وقتی تداوم می

و هزار و یک ترفند دیگر، هیچ « امتناع»و « یب شوهردزدی از ج»بحث باشد، از نیاز ری بدیهی و بیوام «زنان ونوسی مردان مریخی»سنخ 
 تغییر محسوسی در وضعیت واقعیِ زنان، در هستیِ اجتماعیِ زنان، ایجاد نخواهد کرد. 

۹
 .۱0، سعاد پیرا و سعید روحی، زیر پوست شهر، نشر تاریخ ایران، ص. منصوره اتحادیهکوشش . به 
۱0

 .27۳. فوران، ص.  
۱۱

 .27۵همان، ص. .  
۱2

 نگاری آدمیت ر.ک.: . برای نقد تاریخ 
 . 8و  ۶های ویژه فصل، به۱۳۹0احمد سیف، بحران در استبداد ساالری ایران، کتاب آمه، 

۱۳
 . ۶8، ص. ۱۳88، نشر گستره، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت در ایران . آدمیت، 
۱4

 .72. آدمیت، ص.  
۱۵

 .82. آدمیت، ص.  

ها به نجمنابِی اصیل یسم انقالو تقلیِل رادیکال« هرج و مرج»آدمیت نیز در برخی از آثار دیگرش در دام همین منطق البته خود فریدونِ 
  کتاب زیر: هشتمهای ششم و نگاریِ آدمیت ر.ک. به فصلافتاده است. برای نقد این بُعد از تاریخ «اغتشاش طلبی» و «گریافراطی»

 . ۱۳۹0، کتاب آمه، در ایران بحران استبداد ساالریاحمد سیف، 
۱۶

 .8۳. آدمیت،  
۱7

 .87. آدمیت،  


