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 آزادی: انقالب ملی یا انقالب مردم؟-زندگی –زن  1

های متناوب  با خیزش  1396جنبش سبز، حداقل از دی ماه  هنگام  اگر نگوییم از  

روبرو   ی هخواهانبرابری   گیرِیبازپس  شدن  ساخته  حال  در  مردمی  سوی  از  سیاست 

»اصالح  اصول هستیم.  تمومطلب،  دیگه  امروزین   هگرا،  انحصارگران  انکار  تنها  ماجرا« 

آن   ی هنگریم، با انکار همبآزادی به آن  -زندگی-گاه که از منظر زنسیاست نیست؛ آن

-های شرقیم که بر اساس دوگانهشومی  ههایی مواجتر: ویرانشهر(سازی آرمانشهر )دقیق

حال    ی هگرا... برساخته شده و لحظاسالم-گرادینی، باستان -تجدد، سکوالر-غرب، سنت

گذشته میان  را  آینده ما  و  درها  تعلیق  به  و  ساخته  منجمد  مجعول  اند؛  آوردههای 

طلبانه  به موضوع نزاع برابری اکنون  رفع تعلیق از اکنون و تبدیل  ، گیرِی سیاستبازپس 

آزادی توأمان -زندگی-گذاری خود به عنوان انقالب زنبا نام  1401یز  یاست. خیزش پا

اش ای که ضامن آینده کند.  ای دیگر را تخیل می سیم و هم آینده نزاع را تر  ی ه هم صحن

  یا  دولت و ملت  ی هدوگان نزاعی که معیارش    و  « نیستگی»وحدت کلمه« و »یکپارچ

 استبداد و حکومت قانون نیست.  

به ضرورت وحدت   تذکر  که  است  این  بر  گواه  بیرونی  و  نگاهی سطحی  و  حتی 

جلودار نقد  هرگز در این جنبش  ساختن(    «سایهدولتِ در  »رهبری )بخوان به    ضرورتِ

نابرابری در هممهابای  بی  ها و سطوح حیات اجتماعی نبوده است.  ساحت   ی هستم و 

با این حال ما با    1، جنبشی علیه تحقیر است  «آزادی-زندگی-زن»درستی گفته شده  به

نیستیم  روبرو  تحقیرشدگان  تذکر   .جنبش  دیگران  و  خود  به  دائماً  بسیاری  گویی 

، موضوع حقارت، فرماندهی و فرمانبری نیست  ی هپاکردن رابطدهند که مسئله کلهمی 

 یهسلط  ی هروشنی نفی آن است. اگر زن کلیدی باشد برای فراتررفتن از نظام دوگانبه

اگر زند از معنای محافظهجنسیتی،  فراتر  باشد  یعنی  -آن    ی هکارانگی معنایی داشته 

سلسله با  باید  که  ضرورت  در  اسیر  درآید، »حیاتِ«  نظم  به  سیاسی  مدیریت  مراتب 

 
اند متونی این جنبش را به طور کلی جنبشی هایی که در همین سایت منتشر شده ازجمله در تحلیل  1

فروریختن دیوار: خدایی « و فاطمه صادقی: »علیه صغارت، برای نجات زندگی»بشیر خادملو:  علیه تحقیر )

شعار  حاصل تحقیر سیستماتیک جنسیتی )سعیده کشاورزی: »«( و متونی آن را  گرددکه دیگر باز نمی 

 اند. «( برشمرده نگراز انقالب زنان تا دموکراسی زنانه ه صادقی: »م« و فاطوار آن و نیروی شالق

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB1OC7kYr8AhVeKUQIHcKsAlcQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F10%2F25%2F%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B5%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%2584%2F&usg=AOvVaw00LIv3-n5hPrXR4BXjJYXk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5KPTkYr8AhX5MEQIHSt3BFgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F09%2F23%2F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25AF%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%2F&usg=AOvVaw1NDXGFxTjIEftGNKo3GCEp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5KPTkYr8AhX5MEQIHSt3BFgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F09%2F23%2F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25AF%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C%2F&usg=AOvVaw1NDXGFxTjIEftGNKo3GCEp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyr77ukYr8AhUrIUQIHTN1B1YQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F11%2F14%2F%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2590-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw0tKXIjk_tz7jbSOgEcSYwI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyr77ukYr8AhUrIUQIHTN1B1YQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F11%2F14%2F%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2590-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw0tKXIjk_tz7jbSOgEcSYwI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmeKCkor8AhXDK0QIHTsmDFcQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fpecritique.com%2F2022%2F10%2F22%2F%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw3To5kMv04htLFx2b_wJ0ZY
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گویی به خود، خروج از های برابر، آری متفاوت/متفاوت   های استلزام زندگی، آزادی برابر

 . اهد بودخو صغارت در هر فرم و بستر آن و حکومت بر خود
تأسیس آزادی که همچنان در وضعیت   ی هما را نه در لحظشده  سپری   اما نخبگانِ

بینند.  ( میnation-stateپایانِ بنیادگذاری یا تکمیل دولت مدرن ملی )تکرارشونده و بی 

که باید مثل »غالمان ترک«   یکلیددار دروغینیا  دست به دنبال کلیددار اصیل )بهچراغ

ما  گردند  می تربیت شود(   و  بیاید  از چرختا  باالخره  استبداد  ی هرا  - شورش -معیوب 

تمدن« بازگرداند. با نگاهی مضطرب به معترضین در   ی ه استبداد خارج کند و به »غافل

دار موقع کلیدهای خود را به کلیددار فعلی که رام شده یا کلیدبه نگرند که آیا  خیابان می 

نه.   یا  باز خواهند گشت  بازار  و  کارخانه  به خانه،  و  داد  تحویل خواهند  نگران بعدی 

تر و بیشتر تر درستای دقیقای ضروری هستند که در آن حیات این بار به شیوه آینده

باشد.   با  رام شده  علمی »جامعنصایح  پس  متوسط    ی ه »طبق  2مدنی«شان،   ی هشبه 

دهند، یا »حاشیه«های اجتماعی و جغرافیایی پرهیز می   مدرن«شان را از غوغا و آشوبِ

طلبند در هر نفس تعهد و وفاداری خود به متن را اعالم دارد، تا مستحق از حاشیه می 

 مرکز باقی بماند.  یهدلسوزی پدران
نخبگان این  میان  نام  ،شده سپری   در  با  ب-زندگی-زن  گذارِیطباطبایی  ه آزادی 

ملی« »انقالب  لحظ  3عنوان  و    یهدو  آزادی  لحظ  ی احیاتأسیس  دو  ملی،   ی ه دولت 

را یکی کرده و خواننده را شگفت سیاست و دوباره دولتی   گیرِیبازپس  زده  سازی آن 

کند. البته او پیش از این چنین تفسیری را در مورد انقالب مشروطه تمرین کرده می 

برای  انقالب    است. هرچند  تاریخی  بستر  کنونی در  نیز همچون طباطبایی رخداد  ما 

یابد شگفت  و زمانی که در بستر تاریخی بلندی با مشروطه پیوند می مشروطه قرار دارد،  

 

( 139۸بهمن    12«، منتشر شده در رادیو زمانه،  جامعه مدنی: تعلیق و رفع تعلیق محمدرضا نیکفر )»   2

توان با نیکفر وارد  خوبی بسط داده است. البته میبه و کاربردِ »جامعه مدنی«  قبالً چنین نقدی را به فهم  

از زناین گفتگو شد که در تحلیل  نگاه -زندگی-هایش  از  و  بوده  به نقد خود وفادار  تا چه حد  آزادی 

 هنجارین و اتوپیایی به واقعیت فاصله گرفته است. 

»انقالب   3 طباطبایی:  اسالمی   ‹ملی ›جواد  انقالب  »یادداشت در  تلگرامی  کانال  در  جستارها. «،  و  ها 

 های کوتاه جواد طباطبایی. نوشته

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXzv6Elor8AhWzK0QIHbQcC1YQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozamaneh.com%2F487070%2F&usg=AOvVaw1Pkw95Z6ilQ_GDz6Pd6KvP
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اما شگفتی ناشی از نبش قبر جمهوریتِ انقالب مشروطه قابل مقایسه نیست  نماید.  می 

، «تأسیس دولت»و    « تأسیس آزادی »ناپذیر  تقابل آشتی  ی هبا شگفتی حاصل از مشاهد

شود؛ در واقع از این گی رخداد منکشف می در هرروزهو گونه که پیشِ روی ما است  آن

 شود.بایگانی مشروطه ممکن و معنادار می ی هجایگاه است که خواندن دیگرگون
طباطبایی چه انقالب مشروطه و چه این »انقالب ملی« را پیامد به میدان آمدن  

ها زوال و انحطاط  فرزانگانش پس از طی قرن  ی ه بیند که با بوسهزار ساله میملتی چند

اش را بسازد )برایش بسازند(. از نگاه او با  از خواب غفلت بیدار گشته تا دولت نداشته 

ایدئولوژی   کردنِفروکش انترناسیونالیستیِغبار  انقالب   «چپی-شریعتی»  های  در  که 

 ی ه در ورطرا  اسالمی به بار نشست و هر آنچه در راستای دولت ملی رشته شده بود  

احیای امت پنبه کرد، این زنان و جوانان هستند که از نو از خواب غفلت برخاسته و در 

گرایی و دولت  تاریخی ملی راهِ«شاه»این »انقالب ملی« ملت تاریخی ایران را دوباره به 

زن، جوان و هر نیروی دیگری در این تصویر معنای خاص خود  خواهند گرداند.  ملی باز  

ای برای تحقق آن مفهوم کلی، آن  شود به وسیلهدهد و فروکاسته می را از دست می

بیداری نه حاصل ستم و نابرابری، نه حاصل   4»تاریخ بیداری ایرانیان« آگاهی ناب. در  

بدن خواست حاصل  نه  و  سیاسی  متکثر  مردمهای  نفخ  ،های  حاصل  صور   ی ه که 

اند روشنفکرانی است که در عصر پیش از مشروطه، مشروطه و نوخواهی ملی را فریاد زده

از وضعیت »امتناع اندیشه« ساخته یعنی    طباطباییو البته امروز آن هم در تصویری که  

اً خود او  شناس و نادانی عموم ایرانیان، قاعدتقحطی منورالفکران نوخواه و رجال موقع 

. هر نقدی که به طباطبایی است که فروتنانه باید در جایگاه بیدارگرِ انقالب ملی بنشیند

تر کسی چون او قادر است با  توان چشم بر یک توانایی او بست: کم داشته باشیم، نمی

،  زدایی کندزنند، تاریخ»تاریخ« وقایع و رخدادهایی که تاریخ معاصر ما را رقم زده و می 

های برد نادیده بگیرد و خواستنچه امروز را از گذشته و فردا را از امروز فراتر میهر آ

 

االسالم کرمانی نگاشته است. منظور شکلی از روایت مدرنیته و  منظور کتابی با این نام نیست که ناظم 4

 است.های دیگر یافتنی خصوصاً سیاست مدرن در ایران است که چه در کتاب کرمانی و چه در روایت 
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اند به خواستی فروبکاهد مترقی و نوشونده و متکثری را که علیه نظم موجود متحد شده 

 زدگان بوده است. انتظار بیداری خوابزمانِ تاریخ باستانی چشمکه از اعماقِ بی

تاریخ اسالمی  زدا،  برخالف خوانش  لحظ1357انقالب  در  ب  ی ه،  عنوان ه  استقرار 

نبود ملتی  یا اختفای آن  انحالل  زده برای  ، شورشی متوهمانه و خوابجمهوری اسالمی 

یافت قامت سلطنت پهلوی سامان  بلکه در پیِکه در  همان   ی هاسالمگرایان  بازآراییِ  . 

از پهلوی    ی هزدگرا( و غرب« )باستان طاغوتیرژیم »پنداشت  می که  بود  »مام وطنی«  

اسالمی همان -بومی  بازتربیتِ در گرو  حفظ این ناموس    ناتوان است. حفظ »ناموس«ش  

نظم تربیتیِ پهلوی هم بر همان استوار بود: ملتی که از جایگاهِ مردِ فارسِ که  بود  ملتی  

شیعه وحدت یافته است. وقتی انقالب اسالمی شورشی برای انحالل ملت و تأسیس  

نظریدانسته می امت   فقدان  دلیل  به  که  است  روشن  دولت  ی ه شود،  به  -دولت،  ملت 

آزادی، نه بیدارِی -زندگی-زن  5شود.ایدئولوژی و ملت به ناسیونالیسم فرو کاسته می 

ساله که بازتعریفِ روشنِ معنای ملت، تربیت  خواهی پس از چرتِ پنجاه مجدد روح ملت 

بخشِ تاریخی جای خود را به »مردم« وحدت  و ناموس است. »ملت« به معنای آن روح

کند. ما با بازتعریف  ها را متحد میشان آنخواهانهسوییِ برابری داده که همدلی و هم

 اند و سرانجام گرفتن بودهروابطی مواجهیم که حتی پیش از عصر پهلوی در حال نضج 

عنوان خروج اشتباه  به وقتی انقالب اسالمی    .اندتثبیت شده   با زور نهادین دولت پهلوی 

زمانی بیرون از جهان »نو« فهمیده شود، کردن در فضای بی ملت و خانه -از مسیر دولت

 درک از جمهوری اسالمی الجرم درکی غیر سیاسی خواهد بود. 

تاریخ هم  را  اسالمی  انقالب  خود  تصویر،  میاین  مورد امت کند.  زدایی  گرایی 

کم   ی ه مشاهد ملی طباطبایی  با  نسبتی  اسالمیستی  تر  به دهه)در  گرایی  منجر  های 

شدن    (انقالب دولت  )و  اسالمیمدتآن  جمهوری  استقرار  از  پس  این    .دارد  (ها 

 

نگرند. کند که به ایدئولوژی محدودند و به حقوق نمی اش را محکوم می طباطبایی نگاه رقبای فکری  5

سازی حقوق و ایدئولوژی چقدر معنادار است، روشن است که در تحلیل او از  فارغ از اینکه این دوگانه

ز مفهومی بدل نشده و او عمالً  خواند، این تمایزِ واژگانی به تمایانقالب اسالمی و آنچه انقالب ملی می 

کاهد، خواهد ملت و حقوق ملی را پنهان کند فرومی کل انقالب اسالمی را به دستگاه ایدئولوژیکی که می 

 ای به تغییر موضوعات حقوقی نشده.  و در متن نه چندان کوتاهش هیچ اشاره
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که در حکومت بر گرایی نشان از دگردیسی دولتی دارد که بقای خود را بیش از آنامت

کند.  سازی و عمق استراتژیک جستجو میسرزمین و جمعیت ملی ببیند، در امپراتوری 

اخیر تمامی خاورمیانه را به کام خود کشیده است،    یه که در دو ده  وضعیت آیا این  

صورت افراطی و مشدد گرایشی جهانی نیست که نشان نه از پایان دولت، بلکه دولت 

که  است  ملی  و جمعیت  از سرزمین  دولت  »استعالی«  بسا همین  و چه  دارد؟  ملی 

آزادی -زندگی  -ذیر ساخته و انقالب زنپگرایی را رؤیتگسست میان دولت و ملت/ملی 

خواهد کند. آنچه طباطبایی نمیترین رخداد تبدیل می هنگام ه اش به بهنگامی ه را در ناب

  مهابا« مورد ارجاعش در فرایند نقد بی تواند ببیند این است که »زنان« و »جوانانِو نمی

گرا، گرا و خواه اسالم، خواه در قامت باستان (و ملتش) و گسست رادیکال از آن دولت  

 در حال خروج از آن خط تاریخی هستند تا بتوانند »مردم«ی نو بسازند. 
یابیِ نهاییِ نظم ملی و حاکمیت قانونی  توان با بازسامان تأسیسی را نمی   ی هاین لحظ

  امر نو   ی هآزادان تأسیس ی ه لحظ نیست،  حاکمیت تأسیس ی هانقالب لحظیکسان کرد. 

به مقایسه   ای دیگر، بر مبنای برداشتی از »انقالب« آرنت،طباطبایی در نوشته .  است

کند آرنت  او تصور می   6بین تأسیس انقالب مشروطه و انقالب اسالمی پرداخته است. 

هایی اند و انقالبهایی که بیشتر در پی برابری اند، انقالبها دو نوعگفته است انقالب

می آزادی  دنبال  به  بیشتر  ضابطهکه  این  و  طبقه گردند،  برای  است  البته ای  و  بندی 

ها. این فهم طباطبایی از آرنت است،  ها و بدها برای انقالب خوبست فهردرست کردنِ 

پذیر نباشد. در هر و البته او نگران است که چنین سطحی از پیچیدگی در ایران فهم

محور و انقالب اسالمی را صورت او با چنین فهمی از آرنت مشروطه را انقالبی آزادی 

برابری  میانقالبی  آرنت  محور  کار  در  آزادی  معنای  متوجه  او  که  است  روشن  خواند. 

کاهد. او به بیان نیست و آن را به آزادی حقوقی ملت بر اساس حکومت قانون فرومی

با »حقوق مدنی« و »تضمین مشروط حقوق و آزادی  های آرنت »آزادی سیاسی« را 

تأسیسیِ انقالب نه   ی هکند. آزادی سیاسی و لحظ ت مشروطه خلط می مدنی« یا حکوم 

های حکومت قانون که مشروط است به برابری بنیادی همگان برای محدود به ضرورت
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انقالب مشروطه و انقالب    ی هکه در بحث طباطبایی دربارمشارکت در حکمرانی. اما این

اجتماعی و تأسیس آزادی به تفاوت اولویت برابری و   ی ه اسالمی، تمایز آرنت بین مسئل

لحظ  فهم  برای  اثری  چه  شده،  فروکاسته  را   ی هآزادی  مشروطه  اگر  دارد؟  کنونی 

برِ آزادی سیاسی ذیلِ حقوق ملت بدانیم و انقالب اسالمی سرآغازی برای تحققِ زمان

نیرنگ انقالب کنونی چیزی جز رفع    ی هرا نیرنگی علیه این سیر قطعی تاریخی، لحظ

اش به ملتی که از پیش داشته نیست. اما  اسالمی و بازگشتِ تاریخ ملی به سیر طبیعی 

»روح انقالب« مشروطه، یا آنچه در مشروطه به معنای درست کلمه نشان آزادی سیاسی  

های مشروطه محقق کرد و  خواهیِ عصر مشروطه که خود را در انجمنبود، جمهوری 

خواهانه چیزی جز از بین  سازِی مشروطهفرایند بعدی قانونی   قانون اساسی مشروطه و

 بردن این روح نبودند. 

گرِ دیگر در سیاست، نیتش نه تسخیر دولت که تأسیس  ی همشروطه مانند هر پروژ

ساختن اشکال سیاسی غیر حکومتی بود، اما فرجامش شباهت به فرجام انقالب فرانسه 

های فرانسه که از دل انقالب برآمدند و انجمن  های داشت. اگر تمایز آرنت بین انجمن

انقالب درون آن ایران ساخت حکومت  امریکا که  بگذاریم، در  ها شکل گرفت را مبنا 

ها از های سیاسی محلی پیشاپیش وجود داشتند اما در عین حال انجمنمحلی و گروه 

دند. نیرویی پیشین استوار ش  ی ه درون انقالب مشروطه برآمده و بر این ساخت چندپار

ها بدل کرد در ایران هم  ها به نیروی اصلی سرکوب آنکه روبسپیر را از طرفدار انجمن

کوشید »علیه مبنای زاده را به مسیری مشابه انداخت. نیرویی که می کسانی چون تقی 

- را به حکومت منحصر کند، یعنی دولت قدرت  فدرال و تجزیه و تفکیک قدرت در آن،  

درنتیجه تأسیس    7.«ین سرآغازهای جمهوری حقیقی به کار گیردملت را علیه نخست

گرِی اصیل مشروطه بود. حکومتی که  حکومت مشروطه درست به معنای نفی تأسیس 

« ایجاد کند، وحدت نظر«ی بود که بتواند »مرد نیرومندمانند ژاکوبنیسم به دنبال »

« و  در ضرورت حقوقی  را  در  برابری  آزادی  کبرادریرا  این « خالصه  آرنت  برای  ند. 

انقالب    ی هلحظ است.  انقالب  نو  شکست  امر  تأسیس  معنای  که  به  هماست   ی هدر 

کارکرد فلسفه یادآوری این تکرار  و    شودصورت نامشابه و تکین تکرار میه  ها بانقالب

 
7 Arendt, H., On Revolution, London: Penguin (1990 [1963]), 245. 
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. شباهت آنچه امروز  ملت له شده است -که تا به حال همواره ذیل ساختن دولتاست  

دوران مشروطه نه تأسیس مجدد حاکمیت ملی )که اصالً احیا است  با آن روبروییم با  

 تأسیس آزادانه و مبتنی بر برابری است.  ی هنه تأسیس( بلکه تکرار دیگرگون

به خودی خود تمامی روایت اند، زیرا  از تاریخ بیداری غایبهای مشروطه،  انجمن

نخبهآگاهی و  میمحور  ناممکن  را  مشروطه  از  بیداری«،  کنند.  گرا  »تاریخ  روایت  در 

می  تزریق  جامعه  به  نخبگان  نمیآگاهی  در  تمامی  به  را  آن  اما  آنشود  تا  که نوردد. 

در نهایت  گرچه    شود،می   بیدار  گرانآگاه  این  و  آگاهی  این  ی هناگهان جامعه به واسط

ها در شهرهای کوچک و بزرگی که از رک درستی از مشروطه ندارد. تأسیس انجمن د

ها به نخبگان و شناسیم، وابسته نبودن این انجمنای نمیها هیچ سنت روشنفکرانه آن

ترین نخبگان فکری نظام پیشین و ابتنای خواهترین و آزادی ها توسط مهم حتی طرد آن

های جدید سیاسی به ما نشان ا برای تشکیل صورتها بر برابری بنیادین اعضانجمن

 اند که ها نه حاصل ناآگاهی که حاصل آگاهی سیاسی متفاوتی بوده دهد که انجمنمی 

ها  این تودهگوید  برخالف آنچه تاریخ بیداری می برای نخبگان شناخته شده نبود. درواقع  

نمی درک  را  نخبگان  که  ه نبودند  که  بودند  نخبگان  این  مردم کردند،  از  درکی  یچ 

ها بر حس »شادی و آگاهی به توانایی انسان برای آغازگری« استوار نداشتند. انجمن

شادی  ساالران بیبودند، که با تمایل به ایجاد ثباتی قانونی گره خورده بود. نخبگان اما فن

ت را نه های انسانی بودند که تنها تمایلی به ثبات داشتند اما این ثباو ناآگاه به توانایی

های اجتماعی دنبال  خواهانه که در آزادی مدنی و ارزشدر آزادی سیاسی و جمهوری 

-محور و اخالقیهای ثابت، نخبهها به دنبال ساختن قصری نو از ارزشکردند. آنمی 

 ای نو. های جدید و استقبال از آیندههویتی بودند نه گشودن مسیری برای تولید ارزش
ها نه قانون، نه دین، نه هیچ چیز دیگر که تأسیس نجمان  این  مشترک  ی همسئل

با  سیاست نو در بسترهای ناهمگون بود. این انجمن ها در هر بستری به شکلی ویژه 

افتادند و درون خود نیز به نسبت  مسائل محلی و خصوصاً اقتدار حاکمان محلی درمی 

ند. درنتیجه آنچه کردبافت اجتماعی متفاوت هر منطقه نیروهای مختلفی را جذب می 

گذشت  گذشت ربطی به آنچه در انجمن اصفهان یا حتی گرگان می در انجمن رشت می 

از آن نفوذ گروهنداشت. بعضی  نه، ها زیر  یا رهبران مذهبی بودند و بعضی  ایلی  های 
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دانستند و بعضی نه، بعضی وظایف احتساب، حاکمیت،  بعضی خود را واضع قانون می 

گرفتند و بعضی نه. تنها  ، نوسازی معابر شهری و... را به عهده می مین امنیت و ارزاقأت

ها مشترک بود: تالش برای بخشید و در تمام آنها را وحدت می یک چیز این انجمن

نظم  برابری تأسیس  دخالت های  بدون  سیاسی  زندگی  دادن  سازمان  برای  خواهانه 

نچه در خدمت زندگی مقتدرین و با مشورت و مشارکت مردم در تأسیس و گسترش آ

 اما نه در دستگاه دولتی بودند.   عمومیها خواستار گسترش خدمات است. آن
باز کند، به تدریج بدنامی خود را در  مجلس ملی نتوانست مسیر این خیزش را 

ترین نیرو در راه ها هراسید و به مهم ها دید، از پراکندگی و تکثر آنانجمن  ی کژکارکرد

نیروی تمرکزگرا بود که علیه    ی ههستها بدل شد. این اولین  نکردن انجمدیسیپلینه 

ها، با خط و طلب خواندن آنها، با غوغایی و آشوبو در هراس از آن  هاانجمن  ی هتجرب

شکل گرفت و سپس  »روح انقالب«    ی ه خواهی و با مصادرنشان امنیتی برای جمهوری 

ولوژی ایدئ  ساخت   مرکزی   ی ه هستدر تصعیدی تاریخی از نیرویی در مجلس ملی به  

کاران با وجه دموکراتیک ناسیونالیستی بدل شد. درواقع مجلس برای جلب نظر محافظه 

شان با مجلس انجمن را قربانی اهداف مشترک  ،کارانها مخالفت کرد و محافظهانجمن

ول، های جهانی جنگ اقرار دادند. به تدریج و خصوصاً بعد از درگیرشدن ایران در بحران

 ی ایران هاکاران با دامن زدن به این گفتار که بحراناین تقاطع میان مجلس و محافظه

از مشروطه به تالش پیامد مشروطه هستند شکلی  ایجاد کرد که مشروطه را  هراسی 

فرومی  مدرن  نظمِ  به  برای  خصوصاً  و  دموکراتیک  وجه  به  را  آن  شکست  و  کاهید 

نیرویی مقتدر و تمرکزگرا برآمدن  . درنتیجه  دادنسبت می   هاپراکندگی و تکثر انجمن

که در واقع چیزی جز از بین بردن روح مشروطه نیست،   برای رسیدن به نظم مدرن را

 . خواندمی مشروطهنواقص اصالح 

بار برای همیشه  هراسی« در این دوران یکخواهی« و نه »مشروطهنه »جمهوری 

آن نگرفتند.  یکشکل  با  طوالنی  جدالی  در  زایشها  با  یکدیگر دیگر،  متفاوت  های 

های جنبش جنگل، پسیان، خیابانی جمهوری   ی هاند. تجرباند و به هم معنا دادهدرافتاده

هراسی.  هراسی را هول هراسی دیگر بازتعریف کرد: تجزیهتدریج مشروطهبه و الهوتی  

مداخالت هراسی را در دل  هراسی و مشروطههراسی گامی نهایی بود که جمهوری تجزیه

ملی وحدت درنتیجه  کرد.  بازتعریف  نظامی  و  اقتدارگرا  و گرا،  تمرکزگرا  گراییِ 
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  1320  ی هها در آغاز دهمجدد جمهوری   ی هگرایی را شکل داد که بارها از تجربوحدت

و تا امروز مدام در حال باززایی بوده است. اگر مشروطه   1357تا شوراهای پس از انقالب  

خواست  وبکاهیم انقالب اسالمی دقیقاً تکرار مشروطه بود، تنها می را به حاکمیت ملی فر

این ملیت را به شکل دیگری ایدئولوژیک کند، یا به رنگ دیگری درآورد اما روشن است  

وحدت تمرکزگرایی،  نه  جز که  چیزی  از  نه  و  کرد  کمرنگ  را  اقتدارگرایی  و  گرایی 

تجزیهمشروطه جمهوری هراسی،  و  برای  هراسی  لحظات هراسی  بردنِ  بین  از 

زایش    1357انقالب    ی هخواهانجمهوری  هستیم  آن  شاهد  امروز  آنچه  کرد.  استفاده 

ایستاده است. درنتیجه  مردمی جدید است که درست رو در روی آن حاکمیت ملی 

شباهتی با مشروطه دارد اما درست به این دلیل که مانند روح مشروطه نیرویی است  

 علیه حکومت قانون.

گری های سیاسی تأسیس روشن است که ما هنوز به معنای دقیق با تشکیل وضعیت 

ملیِ   روح  نه  این جنبش هست  در  که  روحی  آن  که  است  روشن  اما  نیستیم،  روبرو 

خواه است؛ مردمی که خواهند آمد نه ملتی تمرکزگرا و اقتدارگرا که روح مردمی برابری 

ها، و یین به باال بودنِ چرخش معانی و گفته ها، پاگردد. تکثر بنیادین صورتکه بازمی 

سر بودنِ جنبش اساساً مستعد چنین اقتدارگرایی و مرکزگرایی نیست. پیوندی که بی 

کرد، ترک، بلوچ و فارس و... را متحد کرده در پی حذف یکی زیر دیگری نیست بلکه 

نه    در پی مشارکت برابر در ساختن اشکال جدید سیاسی است. روشن است که کرد 

شود که نیرویی پیشرو است که باید آن را از هراسی پس رانده می ای که با تجزیهسوژه 

تجزیه گفتار  و  نگاه  اتفاق زیر  مدرسه  در  آنچه  ترتیب  همین  به  کشید.  بیرون  هراس 

افتد نه مخالفت با نظام ایدئولوژیک مدارس، که مقاومتی علیه وجوه غیردموکراتیک می 

کنند بلکه برای با حجاب و قانون مجازات اسالمی مقابله نمیمدارس است؛ زنان تنها  

اند؛  که در قانون مدنی مصوب عصر رضاشاه مستتر است به میدان آمده هم رفع ستمی 

جنگند  و دانشجویان نه برای رفع ایدئولوژی اسالمی دانشگاه که علیه فضای نابرابری می 

یل ما نه صرفاً با مقاومت علیه  محمدرضا پهلوی است. به همین دل  ی هکه محصول زمان 

نظام    گرایانهاسالمایدئولوژی   از  بیرون  ساختن چیزی  برای  مبارزه  با  آن  از  فراتر  که 

و وحدت تمرکزگرا  مبارزهدولتی  این  مواجهیم.  روح بخش  گرفتن  برای پس  است  ای 
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مصادره از  و مشروطه  زن  ساختنِ  برای  مبارزه  ظاهری؛  و  ایدئولوژی  هر  با  گرانش، 

سبات جنسی به شکلی جدید، برای فراتر بردن زندگی از مرزهای حاکمیت و برای منا

 »آزادی سیاسی«.
دهد نه تالش آن برای تسخیر مجدد  آزادی وجهی انقالبی می -زندگی-آنچه به زن

دولت و برگرداندن وضعیت به مسیر ضروری تاریخ که تالش برای رفع انحصار حکومت  

رف نیستیم که در آن نیروی مردم حاکمیت را از آن بر سیاست است. ما با وضعیتی ط 

از حوزهخود کرده و می  را چنان محدود کند که دست  های غیر سیاسی خواهد آن 

های سیاسی و مداخالت کوشد عرصه زندگی بردارد، ما صرفاً با وضعیت نئولیبرال که می 

ن سیاست )و به  دولتی را کاهش دهد روبرو نیستیم. بلکه با وضعیتی مواجهیم که در آ

طور مشخص سیاست جنسیتی، انضباطِ زندگی و آزادی سیاسی( بیرون از دولت به  

شود. اینجا اگر نیرویی مردمی وجود دارد، نه ملت  اشکال متعدد و متکثر تأسیس می

شود، از تمامی مستقر نمیبه ای است که اگر هم  خواهانه حقوقی واحد که اتحاد برابری 

رود، درنتیجه نه انقالبی در انقالب اسالمی اقتدارگرا فراتر می  حدود ملت تمرکزگرا و

 مشروطه است.   ی هکه انقالبی در مصادر
 


