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چکیده
سیاسـی، تـاریخ،    ۀ فلسـ  ای ماأثر از  رشاه اندازی میا  مقاومت« را در چشم ـ چیسای »زیست  حاضر   ۀ مقال 

مقاومت« بـا خوانشـی  ـ م هـو  »زیست   ، راسـاا دراین  کنـد. جو می و شناسی جست شناسی و جامعه انسا  
بـا اسـا اده از روت ترارشناسـی و    ، بندی شده است. همچنین صورت  های اسپینوزا و دلوز تل یقی از نظریه 

مقاومت« مـورد  ـ یابی »زیست محصول فعلیت   ۀ مثاب به   « انروه خلق » گرایی اساعالیی، پدیدآیی  نگرت تجربه 
انروه خلق میا  برافااد  نظـم    یک  ۀ مثاب جمعیت به  ، بررسی تاریخی قرار گرفاه است. در تاریخ معاصر ایرا  

تحقـق یافاـه    1357و انقالب   1320-1332های قدیم تا برآمد  نظم جدید در نهضت مشروطیت، جنرش 
هـای تـاریخی  شـاال انرـوه خلـق در هریـک از ایـن دوره شـوراها ا    ها و ها، اتحادیه انجمن   بنابراین، است.  

ند. وجـود،  ا ه قدرت« را به نمایش گذاشـا ـ مقابل »زیست  ند، که درواقع مقاومت جمعی فرودساا  در ا ه بود 
 ، رو سرنوشـاند. ازایـن ها در مواجهه با تهدید وجود با یادیگر هم ماندگار حیات است و انسا  نیروی درو  

های  سوژه ـ   مقاومت« یک کنش مشارک سیاسی برای صیانت از وجود است که با دگردیسـی بد ـ »زیست 
های  شود. ناایج حاصـل از یافاـه ممان می  « شنیداری ناب ـ دیداری  لحظۀ » ی آزاد در ها سوژه ـ منقاد به بد  

صـیانت از    ( 2سـت؛  کرد  ا مقاومت   ، وجودداشان   ( 1سازد:  این مقاله ما را به سه اصل بنیادین رهنمو  می 
پذیر نیست. آزادی فردی بدو  آزادی جمعی اماا    ( 3وجود یک پراکسیس سیاسی است؛ 

 ها، شوراها ها، اتحادیه ، انجمن های آزاد سوژه ـ بد  انروه خلق،    : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه  1
مقاومت« را پروبلماتیــک کنــیم. از آنجــا کــه ـ»زیستدر این مقاله قصــد داریــم چیســای  

رهیافــت مطالعــات ضــرورت  هــای گونــاگو   اسا اده از دانش  و روت   اماا  خطا در فهم»
حــل راهکنیم تــا  تالت مــی  بنابراین  ،(31  ،1393  )ابراهیمی،  کند«آشاار میای را  رشاهمیا 
های فلســ ی، تــاریخی، و روت ها  ای ماأثر از نظریهرشاهاندازی میا را در چشم  لهئمساین  

ــابیمشــناخای شــناخای و جامعهانسا  ــهبی ــ  . مؤل  ــد  اضــال  مثل ــل، نهــن و ب های می
مراتب نهــن و های سنای سلســلهانگاره  دهند. وی با رد را تشایل می  1شناسی اسپینوزا انسا 

بــرای بــد  های فلس ی مرانی بر برتری نهن و خوارشــمردگی بــد ،  بد ، در مقابل خوانش
تصــور  و بد  را در برابر آ  من عــل  را فعال  توا  نهنمنزلای همسا  با نهن قائل است. نمی

  :؛ از منظر اسپینوزا کنیم
اهـد  تصـور آ  هـم بـر قـدرت کی م  آ   از  ایـ  د،یـافزا ی م  ما  بد   تیفعال  قدرت   بر  که  یزیهر چ

 .(11ۀ ی، بخش سو ، قضاخالق)  کاهد ی م ای د،یافزا ی ن س ما م ۀشی اند 
 برخالف تصور رایج:بنابراین  

 سـاو    ایـ  حرکـت  بـه  را   بـد   توانـد ی م  ن ـس  نـه  و  وادارد   د یشی اند   به  را   ن س  تواند ی نه بد  م
 .(2ۀ ی، بخش سو ، قضاخالق)

اسپینوزا وحدت انسا  را نه با فروکاهی نهن به بد ، بلاه وحدتی از نهــن   ،ترتیباینهب
وت بلاه دو وجه ظهــور فــردی نهن و بد  نه دو جوهر ما ا  ،عرارت دیگرداند. بهو بد  می

تــالت بــرای ح ــ    2در فرازهای دیگری با بیا  م هو  کونــاتوس   چنیناسپینوزا هم  واحدند. 
ای از قــدرت داند و نات هر شیء را جزء یا درجــهنات را قانو  طریعی صیانت از وجود می

معاقد است هر فرد برای ح   نات خــود کوشــش   پسکرا  طریعت برای وجود داشان.  بی
؛ 7  و  6های  ، بخــش ســو ، قضــیهاخالالالق)ر، ک، بــه،    ات پایدار بماندکند تا در هسایمی

گیرد، میــل زما  بد  و نهن را دربرمی(. هنگامی که این کوشش هم4ۀ  ضیبخش چهار ، ق
گــاهی    ،رواقعشود. دنامیده می نهــن از ایــن کوشــش اســت.  میل موجب کوشــش بــد  و آ

»میل همانا نات واقعی انسا  است که تما  اموری که در ح ــ  موجــودیاش او را   ،روایناز
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. 9ۀ قضــی ۀصر، بخش سو ، تر)اخالق شوند«یکنند ضرورتًا از طریعت او ناشی میاری می
توا  چنین بیــا  کــرد: از آنجــا شناسی اسپینوزا را میسیاسی حاصل از انسا ـاخالقی  ۀنایج

شده نیست، هــیک کــس که توا  بد  ناشی از طریعت اوست و طریعت انسا  کاماًل شناخاه
آزادی انسا  مســالز   بنابراین  تواند کرد؛ میداند که بد  قادر به چه کارهایی است و چه  نمی

 رهایی از هرگونه سرکوب و انقیاد بد  است. 
حیــات و هســای   ،م هومی رادیاال از میل  ۀوزیسای با ارائدر رویاردی اسپین  1ژیل دلوز

، سیال  میل نــزد دلــوز از فقــدا  بــه 2کند. برخالف الکا اجاماعی را به یادیگر مرترط می
کنــد نیست، بلاه نیروی میل ایجابی و مولد است. حیات تالت می  اریمسوی چیزی که ند

دهد. تا خود را ح   کند و گسارت دهد و این کار را با ایجاد اتصال با دیگر امیال انجا  می
شــوند، درواقــع های دیگــر ماصــل میها برای افزود  به قدرتشا  به بــد »هنگامی که بد 

(. دلــوز ایــن نیــروی مولــد 148 ،1387 )کــولرروک، گیرنــد«اجاماعات و جوامع شال می
کند. »خواست تــوا  قدرت« یا »خواست توا « بیا  می  ۀای »ارادت را نیل م هو  نیچهحیا

گــر خواســت تــوا  نیرویــی آفرینش(.  99  ،1396  )دلــوز،  ترکیب نیروهاست«  اصل درونی
قرابــت م هــومی   بنــابراین،  خوانــد. فرامیتواننــد کــرد،  چه میها را تا نهایت آناست که بد 

سازد: میل نیروی مولد حیــات »خواست توا « با »کوناتوس« ما را به این نایجه رهنمو  می
هــایی هــا و جنرشهــا، جماعتگیری گروه ها و درنایجــه شــالاست که موجب اتصال بد 

 آورند. به اجرا درلحظه به منظور صیانت از وجود، مقاومت دربرابر سلطه را  شود تا هرمی
 قــدرت ترــدیل  ۀ زمانی که میل به ابــ   ،شناخایهسایـشناخایانسا   براساس این مقدمۀ

قدرت« ـگیــرد، مــا بــا برســاخت »زیستسیاســت قــرار می ۀســیطر درو حیــات  شــودمی
دهی میــل در راســاای منــافع قــدرت مواجهیم. سلطه بــر حیــات زیســای مســالز  ســازما 

دهی میــل نیــز مســالز  انقیــاد از آنجا که بد  محمل میل است، سازما فرادساا  است، و  
چــه ها را از آنافانــد تــا بــد کــار میسازوکارهای نظــا  انقیــاد اجامــاعی بــه    ،روبد . ازاین

شــود تــا منقادسازی وارد سیاســت میـنظامی از سوژه  ،ترتیبیناهتوانند کرد، بازدارند. بمی
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انقیــاد 164 و 160 ،1393) 1هــای مطیــع تولیــد کنــد. میشــل فوکــونهنهای را  و بــد 
ــد  ــردی ب ــاهای ف ــراطی  زیستروت  ب ــای انض ــد  ـه ــت  ب ــای روت و قدرت را سیاس ه

نامــد. اگــر سیاست میـرا زیست  یک بد  اجاماعی  ۀمثابجمعیت به  ۀقدرت در ادارـزیست
گــامرنقر  ه دهم میالدی ردیــابی میقدرت را تا ـ( ترار زیست160،)هما   فوکو  2کنــد و آ

های سیاسی انقیاد بــد  را محــدود بــه تــاریخ و ( آ  را تا یونا  باساا ، ما رویه31  ،1392)
ها را بــرای اجانــاب از ادغــا  آیی بد دانیم، و در این مقاله برآنیم تا همجغرافیای غرب نمی

ــ در این رویه هــدف ایــن مقالــه تحلیــل   ،رویم. ازایــنها در تاریخ معاصــر ایــرا  تحلیــل کن
زنــد. مــا ایــن آمیز قــدرت سیاســی را پــس میهایی است که حیــات، تعینــات ســلطهلحظه
ها دیگــر تــن بــه هایی کــه بــد لحظه  ایم. مقاومت« نامیدهـهای عد  تعین را »زیستلحظه

خلــق ش، بــه دنرــال  هــای مســاقر بــه خــوی داد  ارزت جای نســرتهدهند و ببازنمایی نمی
مقاومت را در نهضــت ـکنیم تا زیستاندازی تالت میدر چنین چشم  های جدیدند. ارزت 

در   1357  ( و انقــالب ســال1320-1332)  های اجاماعی مقطــعخواهی، جنرشمشروطه
اجاماعی تــاریخ ـمقاومت در تحــوالت سیاسیـزیست  :کنیمپاسخ به این پرسش بررسی  

 ی به اجرا درآمده است؟ معاصر ایرا  چگونه و در چه شرایط
 
 مبانی نظری   .2

 اسپینوزایی زمینــۀـویاــردی دلوزیکنیم تــا بــا ر، تــالت مــیمقالهدر ساحت تئوریک این  
ــ ـبرای م هو  »زیست  اناقادیـرهیافای تحلیلی  ،منظــوره همــین  مقاومت« فــراهم آوریــم. ب

 افانیم:اسپینوزا نظر می نخست به فرازهایی از دیدگاه
تواند برخوردار است، یعنی حق طریعت تا کاری که می  برای هر  طریعت از حق عالیه  (1

جا که قدرت طریعت در مجمو  چیزی جز قدرت تمــامی آن  ازآنجا ادامه دارد که قدرت آ .  
چه در توا  دارد بــرای الیه برای انجا  هرآننیز از حق عشود که هر فرد افراد نیست، نایجه می

 . (2 ، بند16 ، فصلیاسیسـیاله  ۀرسال) ات برخوردار استپایداری در هسای
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اگر دو انسا  گردهم بیایند و نیروهایشا  را یای کنند، آنگـاه قـدرت بیشـار و ماعاقرـًا حـق   (2
دهنـد، یک اتحـاد شـال می کسانی که بدین طریق به    طریعی بیشاری خواهند داشت؛ هرچه تعداد

 . (13  ، بند2  ، فصلی اسیس  ۀرسال)  بیشار باشد، آنگاه همگی از حق بیشاری برخوردار خواهند بود
گذارند، فرد از حقی که حــق جمعــی بــه او ها حقوقشا  را به اشاراک میوقای انسا   (3

گروهــی وضــع عطا کرده هیک حق طریعی دیگری ندارد و ملز  است به انجا  آنچه اجمــا   
 ۀرسال)  خوانندکند معمواًل حاکمیت میکند. این حق را که قدرت انروه خلق تعریف میمی

 . (17 و 16های ، بند2 ، فصلیاسیس
زیسان در امنیت از دشمنا ، بلاه برای کســب منــافع   دلیلنظم اجاماعی نه فقط به    (4

. زیرا اگر افراد بشر حاضر به کمک ماقابل بــه یاــدیگر است  بسیار م ید و الز   فراوا  دیگر
بود تا تر از آ  میها و زما  هر فرد برای ح   و بقای خویش ناکافیوقت مهارت نرودند، آ 

 . (7  ، بند5  سیاسی، فصلـالهی  ۀ)رسال ممان شود
 ســیطرۀ  زیــرریق ترس و کشــید  آنــا   ها از طهدف غایی دولت غلره و انقیاد انسا   (5

جــای  باوانــد تــادیگری نیست. بلاه برعاس، آزادساخان همگا  از ترس است تا هــر فــرد 
ــ   ؛ دگی کنــدممان در امنیت زن ات بــرای مماــن از حــق طریعــی  ۀیعنــی بــه بــاالترین درج

 ۀرســال)  وجودداشان و کنشــگری، بــدو  صــدمه بــه خــود و بــه دیگــرا ، برخــوردار باشــد
 . (6 ، بند20 ، فصلیاسیسـیاله

ســر یــک   آدمیا  نه فقط برای زیسان در امنیت، بلاه زندگانی بهار، نیاز به توافق بــر  (6
 . (5  ، بند16 ، فصلیاسیسـیاله  ۀرسال) هدف جمعی مشارک دارند

، ]انرــوه خلــق[مشــارک در اتحــاد بــا یادیگرنــد  هایی که نیــل یــک امــربرای انسا   (7
هر خیری را بــرای   بنابراینمیا  همگا  مشارک است؛    ،مندندترین خیری که از آ  بهره عالی

، بخــش اخالق)  خواهند، نیستکنند جدای از خیری که برای دیگرا  میخویش طلب می
 . (37 و 36  هایهچهار ، قضی

ارند. اتحاد زنند، به حق دولت و حاکم تعلق ندمواردی که به خشم عمومی دامن می  (8
چو  امید مشارک، ترس مشارک یــا میــل بــه تالفــی مشارک هم  هیجانی  ۀواسطانروه خلق به

 . (9  ، بند3 ، فصلیاسیس  ۀرسال)  هاستشک حق طریعی انسا آسیری مشارک بی
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ها برای افزایش قدرت و ح ـ  بقـای خـویش توا  اسانااج کرد: بد  می  شدهگ اه  مطالباز  
کنـد پیوندند تا در صلح و امنیت زندگی کنند. امر مشارکی کـه آنـا  را ماحـد میبه یادیگر می

انروه خلق یک تـالت جمعـی مشـارک   بنابراین، میل به وجود و افزایش ظرفیت کنشگری است.  
رغم تضادهایشـا  بـا یاـدیگر های فردی را بهمشارک، بد  این امر   برای صیانت از وجود است.

ها نیـل انرـوه خلـق بخشند. برای همـین سـوژه ماحد کرده تا به یک پیار اجاماعی واحد تحقق  
کنند برای دیگرا  نیـز آورند و هرچه را برای خود طلب مییادیگر را همانند خود به تصور درمی

خواهانـه ماندگار وجـه ظهـوری برابری نروه خلق به شالی درو  روست که اخواهند. ازهمین می
جهـت رفـع ترعـی ،   جامـاعی را درمراتب ادارد. انروه خلق مقاومای است که مناسرات سلسله

ژیل دلـوز بـا بیـا    کشد.ی از کی یت زندگی به چالش میرحق حیات و حق برابر برخوردا  تأیید 
گوید کـه بـا فـراروی ای سخن میهای غیربازنمایانهلحظهشنیداری ناب« از  ـ»وضعیت دیداری 

کنـد کـه هـایی را ایجـاب می، احساس همدلی عاط ی با موقعیت1حرکایـهای حسیاز شاکله
 شود. وی معاقد است: ها اعمال میآ    ۀطور مشابه یک خشونت پنها  در هم به

 که  است  برقرار  یوجود  ی ارتراط  وز ،  کی  صدا،  کی  بو،  کی  لمس،  کی  مزه،  کی  رنگ،  کی  ا یم
 .(91 ،1395 )دلوز، احساس است کیاز  زیتأثرانگ یالحظه  ۀسازند 

کــنش مناهــی ای اســت کــه طــی آ  ادراک بــه  شنیداری نــاب تجربــهـوضعیت دیداری
طــرف چیــزی   شود سوژه »از هرناپذیری است که موجب میتحمل  شود، بلاه مواجهۀنمی

. در (3،  2000  )دلــوز،  کنــد«را بریند و بشنود که دیگر از قواعد پاسخ و کــنش ترعیــت نمی
اب ه از ـسوژه  شود و با جذب در موقعیــت رابطــۀیای سوژه با موقعیت یای مچنین مواجهه

 یسد:  نوپاشد. دلوز در توضیح این وضعیت میهم می
و    ی سـوژه و ابـ ه، واقعـ قطـب  دو  ی دارا  توانـد ی م  نـاب  ی دار ی شـن  و  ی دار ی د  ت ی وضع  طورخالصه، به 
  شـوند ی م   ی دار ی شـن  و  ی دار یـبال عل د  ی ها باع  ظهور نشانه  ها آ   اما . باشد  ی نهن  و  ی ن ی ع  و  ، ی ال ی خ 
  ل ی ترـد   و   گـذرها   گـر، ی طـرف د   از   و   دهـد، ی م   قـرار   گر ی اـد ی کنار    را مدا  در   ها قطب  طرف  ک ی  از  که 

 . ( 9  )هما ،   کند ی م   ن ی )نه مغشوت( تضم  ص ی تشخ  رقابل ی غ   ۀ نقط   ک ی  سمت   به   ل ی تما   در  را   ها قطب 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  برای  شده ساخاه  ازپیش  و  ایکلیشه  الگوهای  از  است  عرارت     حرکایـحسی   ۀ شاکل  .1
 . (70ـ128  ،2000  دلوز،) مساقر نظم یک هایارزت  با ماناسب کنش و ادراک کرد ،تجربه  هایشیوه  به بخشید  تعین
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ر محیط یک کارخانه یادآور حاکم ب  نظا نظر بگیرید که نزد او،    کارگری را در  ،برای مثال
 این فــراروی از موقعیــت بــه تجربــۀ یــک لحظــۀ  کنارل و نظارت در یک زندا  است.   ۀرابط

دلی پنداری و احساس همذاتمشود که طی آ  سوژه با همناهی میشنیداری ناب  ـدیداری
دیگــری کــه ایــن   ۀ یا هــر ابــ   آموزدردمندانه، دیگر خود را نه یک کارگر، بلاه زندانی، دانش

 گوید: . برای همین دلوز میکندمیشود، تصور ها اعمال میکنارل و نظارت بر آ   رابطه
زندا ... الز  است عناصـر  کی یکلمه و نه اساعار  ی واقع  یکارخانه زندا  است و مدرسه به معنا

: تـا میمغشوت کشف کن  ]تیموقع  کی[  ریتصو  کیدر دل    زد،ی گری را که از ما م  ی و روابط مساقل
 .(20  )هما ، است  زندا  کیگونه و به چه معنا مدرسه چ مینشا  ده

 شنیداری نــاب یــک مواجهــۀـدیداری  تــوا  اســانااج کــرد: وضــعیتدلوز می  ۀاز نظری 
میا  ســوژه بــا موقعیــت اســت.  1وجودی ایهس رابطاحسا ۀتروماتیک است که برانگیزانند

همانی با دیگر دلی عاط ی و تصور اینوجودی، شرایط هم  ۀاز این رابط  سوژه ماأثر  ،درواقع
هــای طرقــاتی، جنســیای یــا نــ ادی خــود خــورد کــه از هویتش رقم میها چنا  برایسوژه

ای کــنش اجامــاعی بــا ایــن مواجهــه از یــک ســو الگوهــای کلیشــهبنــابراین، گســلد. می
هایی از دید ، شــنید  وه بخش شیبا آزادشد  پاانسیلی رهایی  ی دیگر،پاشد، و از سوفرومی
 نمود. تاکنو  ناممان میشود که محسوس گشوده می امر  ۀو تجرب

ــ اکنــو  می مقاومت را ـاســپینوزا و دلــوز بســط تئوریــک زیست ۀتــوا  بــا تل یــق نظری
کنــد، بندی میاســپینوزا و دلــوز را م صــل  ۀترین عنصری که نظری بندی کرد. کلیدیصورت 

ها انسا   شارکی است که همۀم  ۀو انگار  2ماندگارم هو  »وجود« است. وجود، نیروی درو 
حیات و تــرس از انقیــاد  نو  بشر در برخورداری از حق ،رو. ازاینکنندتصور    توانند آ  را یم

سرنوشای بنیــا  اند. همسرنوشتترین وجه با یادیگر همسنگین مرگ، به رادیاال  ۀزیر سای
ــ مقاومت است. بنیانی که یک پیار اجاماعی واحـزیست دلی عــاط ی د را در احســاس هم

مقاومت در نیروی مولد حیــات ریشــه دارد، ـآنجا که زیست  آورد. ازاهم میها فرمیا  سوژه
مقاومت در قالــب انرــوه خلــق بال عــل ـاســت. زیست یندی دائمی امــا نه اــها فر ،روازاین

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در   بــه همــین دلیــل،  شنیداری نــاب شــرل فعلیــت آ  اســت. ـشود، و وضعیت دیداریمی
ــه ــاییهالحظ ــاب بد ـبخش  دیداریی ره ــق میسوژهـشنیداری ن ــوند؛ های آزاد خل ش

هایی رها از عالیق هویای، اقاصادی، ایدئولوژیک که با فراخــوانی در تااپوهــای سوژهـبد 
 آورند. مقاومت را به اجرا درمیـبخشند و زیستخواهانه به انروه خلق فعلیت میبرابری 

 
 روش تحقیق  .3

  مقالــۀ کنیم. اســا اده مــی 1گرایی اســاعالیی در این مقاله از تحلیل ترارشناسی با نگرت تجربــه 
ینــدهای  ا کاوی بلاه در مقا  زادشناسی یــا شــناخت فر حاضر ترارشناسی را نه در مقا  دودما  

تاریخی  ـ گیرد. ترارشناسی در این مقا  یک روت کی ی فلس ی کار می ه شد  یک پدیده ب خلق 
یندهای تــاریخی  ا ها در فر ها و گسست که برخالف راهرردهای سنای در پی یافان شااف است 

تقابــل بــا    کنــد؛ و در جو می و ات جســت اســت؛ تاــوین یــک پدیــده را در فردیــت تــاریخی 
ــ اســت. ترارشناســی  دلــوز به   جوی خاساگاه به دنرال تحلیل تاریخ اکنو  و جست  ــ  ۀ منزل اریخ  ت

نه اــه    جو کــرد. امــر و جســت   3بال عــل«   و »امــر   2نه اــه«   یا  »امر م  ۀ باید در رابط اکنو  را می 
شود و اکنــو  را  رسد، منجر به ت اوت می هاست که با فعلیاش به تولید می گی مخزنی از بالقوه 

ای  نه اــه گونــه   ممان بلاه واقعی است، اما فعلیت نــدارد. امــر   نه اه نه یک امر   سازد. امر می 
جدیــد    ی یــابی در قالــب فــرد بخش است که با فعلیت حال فردیت درعین پیشافردی و    تاینگی 

  امــر کند که هست. )خواه فرد در معنای ماعارف و خواه گروه یا جماعت( هر چیزی را آنی می 
  ؛ مشــایخی، 19،  1392  ، جــی گن   و   )غالمی   یابی است فعلیت   ۀ بال عل مامل یا محصول و اب  

نه اــه یــک نســرت اشــادادی یــا اخــاالف   بی  امر یا (. فعلیت 621 ، 1392  ؛ دلوز، 33،  1392
ــ کند، آ  را آزاد یا بیرو  می پاانسیل است: »ت اوت  شدت یک پدیده را ایجاد می    ۀ کشــد و روان

ه بــه  ای اشــاره دارد کــ همچنین »هــر پدیــده بــه نــابرابری   (. 31،  1987  )دلوز،   کند« صحنه می 
آ  مشرول شده است. هر گوناگونی و هر تغییری اشاره دارد به ت اوتی که دلیل کــافی آ     ۀ وسیل 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هایی از ت ــاوت اســت:  همرساه با دامنــه   ، شود آنچه ظاهر می  دهد و هر آنچه رخ می  است. هر 
  ، برای مثال   (. 222،  1994  دلوز، )   اخاالف سطح، دما، فشار، تنش، پاانسیل و ت اوت شدت« 

های روا ، بخار و یــخ ابعــاد  آب   بنابراین شود،  میعا ، ترخیر یا انجماد می اخاالف دما موجب  
،  2009  )پروتــوی،   کننــد رخداد مشخص می   ۀ مثاب نه اگی آب هساند که اناقال وضعیت را به 

،  2تأثیرهــا و    ال یــا احــو   1. م اهیم بال عل و نه اــه در ترمولــوژی اســپینوزا بــا تأثرهــا ( 92-102
کرد ؛  ای توا  زیساه و بیانی از تــوا  عمــل حال است، گونه   تأثر در تناظرند.   عواطف یا تحول 

ر از یک حال به حالی دیگــر را  یک شدت است، خیزبرداشاگی به سوی توانی که گذ   تحول اما  
یــابی،  ای از توا  است کــه بــا فعلیت درجه   تأثیر  ، (. درواقع 55  ، 1392  )مشایخی،   زند می رقم  

رقــم    (، 217،  1990  )دلــوز،   بیانگر ظرفیای از کنشگری اســت«   لحظه   یک »حال« را که »هر 
 نویسد: زند. اسپینوزا می می 

ت، کـه تصورات آ  احوال اسـ  نیبد  و همچن  ]یتأثرها[  ، احوال]رهایتأث[  مقصود من از عواطف
 .(3 فی ، بخش سو ، تعراخالق)  رد یپذ ی م  کاهش ای شیها افزا آ  ۀواسطبه  بد  تیقدرت فعال

شــود ها موجب میچنین اخاالف پاانسیل  ناشی از نسرت اثرگذاری و اثرپذیری بد هم 
 تا ما نیروی وجودی بیشار یا کماری را احساس کنیم: 

بـد    یآ  برا   ۀلیوس  به  ن س  که  مرهم،  است  یتصور  شود،ی م  دهین س نام  ی عاط ه که حال ان عال
، اخـالق) کنـد ی م قی کمار از آنچه قراًل بـوده تصـد   ای  شار،یاز بد  خود قدرت بود  ب  ی هر جزئ  ای

 عواطف(.   ی عموم فی بخش سو ، تعار

گرایی کالســیک یــک روت سیاســی اســت تــا  گرایی اســاعالیی بــرخالف تجربــه تجربــه 
از پیش م روض مواجه نیسایم تا تجربه نزد سوژه بــه    با سوژۀ   ، ن رویارد شناخای. در ای معرفت 

شــود. ایــن  آمد تجربه است و درو  تجربه ســاخاه می شود، بلاه سوژه خود پی شناخت منجر  
واقعی است، شرایطی کــه    ۀ دنرال دسایابی به شرایط تجرب  روت به جای شرایط اماا  تجربه به 

آمــد زیســان ایــن شــرایط اســت،  یاه پی ســوب کایو  ، شوند. درواقــع خود نیز تجربه و زیساه می 
  کنــد کرد ، احســاس می تجربــه   دت را در تجربــۀ اثرپذیری خود از خــود یــا چیــزی کــه خــو 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــایخی،  ــوز، 9،  1398  )مش ــولرروک، 222،  1392  ؛ دل ــایخی، 145،  1387  ؛ ک   ، 1392  ؛ مش
ای  هــ هــای تجربــی و هویت ها با فــراروی از داده سوژه ـ گرایی رادیاال بد  (. در این تجربه 47

ــ ی آنچــه م  های وجود یــا هــر شخصی، قدرت  واقعــی تحقــق   ۀ تواننــد کــرد را در شــرایط تجرب
جــایی کــه    عمق مادیــت زیســان اســت،   بخشند. این فراروی نه یک تعالی، بلاه حرکت به می 

شود؛ »زیرا این ساحت از هرگونه تعالی سوژه و اب ه ط ــره  ماندگاری منطرق می با درو    اساعال 
 (. 643  ، 1392  )دلوز،   ای تعلق ندارد« ه سوژه ی وابساه نیست یا ب ا رود  به اب ه می 

ــ ینش انروه خلق را بهدر روت ترارشناسی این مقاله، چگونگی آفر یــابی فعلیت ۀ ابــ   ۀمثاب
های یــابی گسســت از آســاانهکنیم. شــرل ایــن فعلیتمقاومت تحلیــل مــیـنیروی زیست

بیــانگر ت ــاوت در ظرفیــت کنشــگری بــد  و پذیری اســت، اخــاالف پاانســیلی کــه  تحمل
های آزاد سوژهـاحساس کاهش قدرت وجودی در نهن است. شرایطی که زیســان آ ، بد 

مقاومت را بــه اجــرا ـرفاه نیــروی زیستجوی پاانســیل ازدســتوکند تا در جستخلق می
ــ   امــر  کاهد به تجربــهها را فرومیبد   درآورند. اگر مناسرات قدرت  ارچوب محســوس در چ

های جدید یا امــر نــو را ها تجربهحرکای؛ مقاومت با فروپاشی این شاکلهـهای حسیشاکله
با رجو  به اسناد و بازخوانی ماو  تاریخی خلــق امــر نــو یــا تحقــق   بنابراینکند.  ممان می

دهیم: از نیروهای مقاومــت در گــذر از حــالی بــه حــال دیگــر را نشــا  مــیـنسرت
 مردما « به »انروه خلق«. »جمعیت های آزاد« و از سوژهـد« به »بد قاهای منسوژهـ»بد 

 
 تحلیل تبارشناسی    .4

مقاومت را در سه مقطع تاریخی مــورد تحلیــل ـدر این بخش تاوین اشاال ما اوت زیست
 دهیم. ترارشناخای قرار می

 خواهینهضت مشروطه .1-4

دهی اجاماعی میل را از طریق سیاســت بــد  قدرت در دورا  پیشامشروطه سازما ـزیست
های فردی. در ماو  سیاسی کهن سیاست به معنای کرد: اعمال قدرت بر بد پذیر میاماا 

  و مجازات خاطیــا  تعریــف اتراجمعیت  واداشان  اطاعتداد  برای بهکرد  و عقوبتتنریه
 آمده است:  سیرالملوکدر این باب در   شده است. 
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زد  گـرد   د یفرما  را   او  رد یخشم گ  ی   همه از خشم و عقوبت پادشاه بارسد و پادشاه چو  با کس
زد  و بزندا  و بچاه کرد ، و مردما  از بهر تـن و جـا  دارکرد  و چوب   بر  و  د ی بر  یو دست و پا

   .(181 ،1347  الملک،نظا  )خواجه  فدا کرد باک ندارند مال    شیخو

اســاس آ  حــق حیــات و مــرگ اترــا  در  سیاست در این معنا از حقوق پادشاه بود و بــر
شــد؛ ها تضــمین میاعمال این حق توسط پادشاه با مالایت وی بر بــد   بنابرایندساا  او.  

خواندنــد. در چنــین هــا مییعنــی صــاحب گرد  1الرقــاب«بــرای همــین پادشــاه را »مالک
 ســازوکارکرد  اســت:  رداشــتاز مناسرات قــدرت، دســاگاه دیــوانی یــک نهــاد ب  ایانهسام

قــدرت   ،ساانی از محصول، احشا ، کار و خــدمات. درواقــعطریق خراج  از  ثروت   مصادرۀ
ها، زما  زندگی و درنهایــت سیاسی در این جامعه حق  گرفان است: گرفان اموال، توا  بد 

کــه را در ایــن مناســرات  هــا( هــر)صاحب گرد  الرقابپادشاه  مالک بنابراین،خود زندگی. 
زند، و هر که گرد  نهد از لطف ملوکانه یعنی حــق حیــات کشی کند، گرد  میقدرت گرد 

 . کندمی  برخوردار
شــد. ها حــک میمطاوعت بر بد   ۀطریق رابط  نظا  انقیاد اجاماعی از  ،در دورا  قاجار

های تجربه، ادراک و کــنش مرانــی بــر ایــن رابطــه اماــا  حرکای با شیوه ـهای حسیشاکله
هــا و عشــایر را در و دکا   ورا  را در کارگــاهبود  را در اندرونی، رعیت را در زمین، پیشــهز 
ها را ها بــد گری شاکلهقدرت با میانجیـزیست  ،کرد. درواقعهای خود بازنمایی میراهایل

زمانی خــاز زنــدگی ـهای ماانیهای ماشاکل را در قالب کلیشهداشت تا این اماا وامی
دو  قر  نــوزدهم مــیالدی ازجملــه   ۀوی ه در نیمالمللی حاکم بر ایرا  بهکنند. مناسرات بین

زافزو  روسیه و بریاانیــا، تســخیر بــازار ایــرا  بــا ورود کاالهــای روس و انگلــیس و ن ون رو
راه بود با افول اقاــدار سیاســی، کــاهش شــدید برانداز از دول خارجه همخانه  هایاساقراض

بقــای حاکمیــت منــول بــود بــه   ،درآمد و افالس در حاکمیــت قاجــار. در چنــین شــرایطی
ها و معاد  ها، جنگلی از اترا  ازجمله دریا، رودخانهسلب مالایت عموم  هایی مانندرویه

هــای قالب فروت امایازات اقاصادی به بیگانگــا ؛ مازادســاانی از رعایــا؛ وضــع مالیات  در
در هــای محلــی و مناصــب دولاــی. ازجملــه جدید؛ فروت امالک خالصه، تیول، حاومت

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

. 525 ،1348 ،الحامارسام  به، ک،  ، .1
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شاه و حاکم فــارس اشــاره کــرد مظ رالدینالسلطنه فرزند شعا توا  به  می  مصادیق این رویه
بــرآ  امــالک عالوه   ،که امــالک خالصــه را بــه قیمــت نــاچیزی از دولــت خریــداری کــرده

شاه به رعایا فروخاه شده بود را نیز بــه تصــرف درآورد. در ای که در زما  ناصرالدینخالصه
دسای با و در همخرواری دو توما  خریداری    الدوله گند  را از قرارحاومت خراسا  آصف

بــه   ایفروخت. سیدمحمد طراطرایی در عریضهمحاارا  به خرواری ده یا بیست توما  می
کند که از ظلم حاا  و مأمورا  مالیــات بــه ممالــک خارجــه شاه به هزارا  رعیای اشاره می

 ،االســال )ناظم  میرنــداری میگذرانند و در نلت و خوهجرت کرده به حمالی و فعلگی می
وجــود عســرت   ترین واقعه در قوچــا  رخ داد کــه بــا(. تراژیک338  و  333  و  330  ،1371

الدوله در اخذ مالیات دیوا  سرب شــد تــا مــأمورا  فشار آصف  خوارگی،رعایا به سرب ملخ
به ترکمانا  آ  سوی مــرز فروخانــد.   مالیات دخارا  رعیت را به جای دوازده من گند  گرفاه

ــ   عه ساالر کوتاه زمانی پس از این واق قالــیش بــه   ۀم خم بجنــوردی مســئول ح اظــت از تنگ
برد  زنــا  و کودکــا  اسارت ترکمانا  یموت راه داد تا در حمله به قوچا  و کشان مردا  و به

ــ  ــ  ۀطای  ــدباشــقانلو، ســهم وی را از قیمــت نیمــی از امــوال غــارتی و ف  روت اســرا رد کنن
 (. 31 و 28،  1398  آبادی،)نجم

ــ بهدهد ماوقایع نشا  میاین نمونه   های د ازای بقای این حاکمیت ناکارآمد و نــاالیق، ب
شــده، مطــرود، قابــل های راندهشــد: بــد نظم اجاماعی خارج می  مازادی بود که از گردونۀ

 ۀرو بــه فراگیــری نهــاد و از آســاانفروت و در معرض گرسنگی و نیسای. وقای این وضعیت  
ا  احساس کردند که چنــین سرنوشــای دیــر یــا زود در شدگ، فرودستذشتپذیری گتحمل

وجــود برانگیخاــه  ه از مخــاطرۀاناظار آنا  نیز هست: ترس مشارک یا احساس تروماتیای ک
هایی را رقــم زد تــا در یــک سوژهـ»خواست توا « بد   ،ایچنین شرایط زیساه  شده بود. در

وی ه پــس بیرو  زنند. به  پذیری مساقرکوشش جمعی برای ح   وجود از الگوهای اطاعت
خواهی از آناه زنا ، دگرکیشا ، دهقانــا  و رنجرــرا  شــهری از پیــروزی نهضــت مشــروطه

هــا خود را در قالــب انجمن  خواهانۀافاند، وجه ظهور برابری طرفی نرساند و به مجلس راه نی
لیــه هــم ع  بــودای  های جمعی مرارزهمقاومت در درو  این تشالـزیستبه صحنه آوردند.  

نظم سیاسی کهن و هم علیــه اقاــدارگرایی نظــم جدیــدی کــه در جریــا  بقایای  اقادارگرایی  
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، بلاــه آمــد نهضــتها نه پیانجمن  بنابراین،.  بودخواهی در شرف تاوین  نهضت مشروطه
فعلیــت   در این معنا.  و زندگی مرد  در مقا  عملقدرت  ـزیستمیا     بودندای  آمد مرارزهپی

   جو کرد. وها جستبایست درو  انجمنخواهی را میهضت مشروطهانروه خلق در ن
راســر ایــرا   اول بــیش از هــزار انجمــن در س   ۀ در مشــروط   « الماین حرل »   ۀ روزنام   ۀ به نوشا 
خواها   (. حای مخال ــا  بــرای مقابلــه بــا نیــروی مشــروطه 37  ، 1386  )خارابی،   تأسیس شد 

ها عرــارت بودنــد از  کردنــد. انــوا  ایــن تشــال هــای ضدمشــروطه  اقــدا  بــه تأســیس انجمن 
های ایالای و والیای ابادا به منظــور  های رسمی یا انجمن های رسمی و مردمی. انجمن انجمن 

وی ه  خواهــا  بــه آزادی   ان بــا مرــارزۀ رها شــال گرفانــد، لــی اناخاب نمایندگا  مجلس در شه 
هــای  انجمن ترریز پس از اناخابات نیز به کار خود ادامه داده و پس از تصــویب قــانو  انجمن 

ایالای و والیای نظارت بر حاا ، احقاق حق ماظلمین، نظارت بر وصول مالیــات، تحقیــق در  
  ات مجلــس، )مصــوب   هــا شــد تــرین وظــایف آ  اسادعای تخ یف و تشــخیص آفــات از مهم 

هــای صــن ی  ها و گروه های خودجوشی از زنا ، اقلیت های مردمی نیز تشال (. انجمن 1389
کردند. در ادامه بــه  خود را دنرال می خواهانۀ  وندی و مطالرات برابری شهر  ۀ بودند که حقوق اولی 

 کنیم: ها در عصر مشروطیت اشاره می ترین اقدامات انجمن مهم 
های شهری را که مان ذا  محلی به زور تصــرف انزلی زمین  ملی  در امر امالک، انجمن

(. گردانندگا  انقالبی انجمن خوی اموال و 107  ،1386  )خارابی،  ه بودند، مصادره کرد کرد 
(. در 25  ،1380  )نــاطق،  دارا  بزرگ را مصادره و میا  دهقانا  تقســیم کردنــدامالک زمین

ــ پیشه  ،سراسر گیال  هــای انقالبــی از جنــرش ای از انجمنراهورا  و دهقانــا  بــا ایجــاد ش
 کردنــدالاــا  حمایــت میدارا  و عد  پرداخــت ســهم مروسااییا  در راساای اخراج زمین

 (. 210  ،1385  )آفاری،
انزلی به دنرال شاایات رعایــا بــه گرانــی و احااــار بــرنج،   ملی  در امر معیشت، انجمن

به روسیه را تا رســید  محصــول تــازه   برای کاهش قیمت اعالنی اناشار داد و صادرات برنج
فارس نیز در تلگرامی به مجلس با اشاره به مضــار حمــل پوســت   ایالای  ممنو  کرد. انجمن

های ایالای دساور دهد کــه از صــدور بره به خارجه تقاضا نمود تا به حاا  ایاالت و انجمن
ده قیمت را تثریــت خوی پس از گرانی گوشت بالفاصله مداخله کر  آ  ممانعت شود. انجمن
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 ،1386  )خــارابی،  در اخایار قصابا  دیگــر قــرار دادهای قصابانی که تماین ناردند  و دکا 
بهــای نــا  را کــه   ،ه بــودهای مردمی ماحد شــدترریز که با انجمن  ایالای  (. انجمن76-77

کاهش داد و در اقدامی انقالبی انراردارا  و انحصــارگرا    ،ناخرسندی مرد  بود  عامل عمدۀ
جمعه و مجاهد بزرگ شهر را به محاکمه فراخواند، اموالشا  را مصادره کرد غله ازجمله اما 

شاه که خود و همســرت (. حای محمدعلی16 ،1380 )ناطق، را از شهر بیرو  راند  دو  و آ 
 روز صادر نماید  نۀخود را به مظ  ر فروت غلۀساودر امر احااار شرکت داشاند مجرور شد د

 (. 85  ،1386  )خارابی،
(. انجمــن 77  ،)همــا   رشت مالیات اصــناف را لغــو کــرد   ملی  در امر مالیات، انجمن

چی را تأییــد و آنــا  را از پرداخــت مالیــات معــاف کــرد. ترریز درخواســت صــنف درشــاه
گنــاهی کــه در بنــد حاــا  و مالیاتی، افــراد بیهمچنین با تحقیق در علل حرس محاومین  

 (. 18  ،1380)ناطق، اا  بودند را آزاد کرد مال
ها و خانهکششــد  شــیره ایــالای خراســا  حاــم بــه بساه انجمــن در امــر اجامــاعی،

ترریز برای فقــرا و آوارگــانی   کشیدند. انجمنهایی را صادر کرد که در آ  تریاک میخانهقهوه 
کردنــد، پیشــنهاد نمــود صــاحرا  ثــروت در هــر محلــه نشساه گــدایی میکه در برف و گل  

ها شده به برخی مقرری داده و برخی دیگر را به بافان فرت و جــوراب یــا دار معات آ عهده
نظافت محله در ازای دسامزد به کار گیرند و صندوقی از وجوهات، فطریه و صــدقات را بــه 

  (.  120 و  80  ،1386  )خارابی، این امر اخاصاز دهند
های تهرا  ازجمله انجمــن مظ ــری، انجمــن نظافــت و  در امر نظافت و بهداشت، انجمن 

ها و نظافــت  ها، رسیدگی به وضعیت گرمابــه انجمن خیریه بهرودی وضع معابر، روشنی محله 
ها را وجــه همــت خــود قــرار دادنــد. در مشــهد انجمــن ســعادت در اقــدامی  ها و محله کوچه 

 (. 278-281  )هما ،  اط ال مشهد را برعهده گرفت   کوبی رایگا  عمو  فرد آبله منحصربه 
تــرین مراکــز اخوت یای از مهم  در امر آموزت و فرهنگ، ظهیرالدوله با تأسیس انجمن

خواها  و نخساین گروه نمایش ایرا  را ایجــاد و درآمــد آ  را صــرف امــور فعالیت مشروطه
(. انجمــن عراســی و انجمــن جاویــد در 127  ،1388  )ســپهرا ،  نمودیه و فرهنگی میخیر

 نصــب،)انصاری  ها بودنــدخانــههــای پیشــرو در تأســیس قرائتبندرعراس ازجمله انجمن
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ها تأســیس هــای مردمــی در تهــرا  و شهرســاا انجمن  ترین فعالیت(. از مهم117  ،1392
تأسیس نمــود کــه   ایساال  بود. ازجمله انجمن آزاد بندرلنگه مدرسهو بزرگ   جدیدمدارس  

ک یل مخارج لرــاس و منــزل دوازده شــاگرد   ،بود  برای عمو  اط ال ایرانیا عالوه بر مجانی
بــه   رفع مشــاالت آموزشــی اقــدا   به منظورمساحق نیز بود. انجمن مرکزی معلمین تهرا   

 (. 266-268  ،1386  )خارابی، تربیت معلم نمود
. کردنــدهای خــود را تأســیس  انجمن  های مذهریدر امر حقوق برابر شهروندی، اقلیت

ا  گشودند. انجمن ترریــز های آنربایجا  و گیال  درهای خود را به روی غیرمسلمانانجمن
کردنــد. انجمــن رشــت تنهــا انجمــن وآمد میها بود و آنا  دائمًا در آ  رفتارمنی  ۀدر محل

ز رهررا  آ  به شــمار والیای بود که یک ارمنی سوسیال دموکرات به نا  هارطو  گالوسایا  ا
 (. انجمــن111  ،1385  )آفــاری،  رفانده انجمن رشت میرفت و یهودیا  با تورات خود بمی

اص ها  به منظور جلوگیری از سام و اجحاف به اقوا  و مذاهب مخالف، یهودیــا  را   ۀبلدی
هــای زنا  نیز انجمن  (. 113  ،1390  بیطرفا ،  و  )فالح   د اعال  نموددر حقوق شهروندی آزا 

ها در جلســات خــود را بــر شــرایط دادند. انجمن حریت نسوا  تمرکز بح مخ ی تشایل  
 ای سرگشادهغیری نسوا  در نامه  ۀ(. اتحادی62  ،1384  اریا ،)ساناس  ت زنا  قرار دادفرودس

شــد  شناخاهرسمیت، با طعنه بــه نماینــدگا  مجلــس خواســاار به«ندای وطن»  ۀبه روزنام
اسارداد اســرای قوچــا  و   ،شدهعصمتحضور زنا  در سیاست شد و با اشاره به دخارا  بی

 (. 63-68  ،1360  )ناهید، کرد آ  را مطالره می  عامال   ۀمحاکم
های انجمن  ،میدا  توپخانه  ۀشاه و واقعدر امر سیاسی، پس از کودتای ناکا  محمدعلی

 ،مردمی تهرا  اعاصاب و بــرای دفــا  از مجلــس و مشــروطیت اجامــا  کردنــد. همچنــین
و ارومیــه خواســاار   ،های ترریز، رشت، قزوین، اص ها ، یزد، شیراز، مشهد، خــویانجمن

(. در 536 ،1382 )کســروی،  نشــینی کردنــدر بــه عقبشاه شده وی را وادا علیعزل محمد
ــ والیای رشت با ارسال تلگراف  سیاست خارجی نیز انجمن  ۀهایی به اعطای امایاز خــط لول

 (.  173-178  ،1390  ،ن ادکوهساانی)  اض کرد ن ت به کمپانی نوبل اعار
ها برای صیانت از وجود، حــق حیــات و قــدرت آنچه برشمردیم مصادیقی بود از تالت 

مقاومت در قالــب ـشد  نیروی زیستکنشگری. کوشش جمعی مشارکی که بیانگر بال عل
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هــا بــه انجمنای بــه نــا  های خودانگیخاــهیک انروه خلق بود. انروه خلقی که از طریق گروه 
 شنیداری نــاب یــا لحظــۀـعیــت دیداریاجرا درآمــد. فعلیــت ایــن انرــوه خلــق را یــک موق 

ســنگین طــرد، نیســای و مــرگ احســاس   رقم زد کــه فرودســاا  زیــر ســایۀای  غیربازنمایانه
های آزادی ســاخت تــا هسوژـای، از فرودساا  بد سرنوشای کردند. زیسان چنین لحظههم

کشــید  چالشقدرت حــاکم بیافریننــد. بهـزد  از قــاب بازنمــایی زیستبیــرو امر نو را با  
بخشی بــه فقــرا، آوارگــا  و گرســنگا ، مقابلــه بــا اجحــاف مالاا ، حاا  و حای شاه، توا 

ها، نظافــت خانــهآورد  عمومی تئــاتر، نهضــت تأســیس مــدارس و قرائتصحنهمالیاتی، به
حقــوق برابــر   اسارداد دخارا  قوچــا ، مطالرــۀ  لرۀاکسیناسیو  عمومی اط ال، مطاشهری، و

زنا  و دگرکیشا  و اعاراض به اعطای امایــازات اقاصــادی بــه بیگانگــا    از سویشهروندی  
 هایهــا بــا فروپاشــید  شــاکلههای بیرو  از قابی بودند کــه انجمنجملگی امر نو یا تجربه

هایی کــه پــیش از   و تجربــهخواهی رقم زدند. دید ، شنیدحرکای در عصر مشروطهـحسی
 ناپذیر بود. اجاماعی ایرانیا  رؤیتـاین در سپهر سیاسی

 1332تا    1320های  جنبش. 2-4

نو و طرح سیاسی بدیلی بود دربرابر اقاــدارگرایی مرکــزی.   ی های ایالای و والیای امرانجمن
هــا را خواهــا  وجــود انجمنچی و تمامیتاما دیری نپایید که ه مــونی نخرگــا  مشــروطه

 گر پاانسیل انقالبی انرــوه خلــق را مهــار کردنــد. های مطالرهراند  تودهحاشیهبرناافت و با به
ــ سازی ســرزمین و جمعیــت بهملتـدولت ۀدر پــروژ ،1299 پــس از کودتــای  ۀپیاــر ۀمثاب

قدرت مــدر  ـقدرت تردیل شدند. در این دورا  زیست  ۀ جغرافیایی و پیار اجاماعی به اب 
سیاست« ـطریــق »زیست  دهی اجامــاعی میــل را ازعالوه بــر »سیاســت بــد «، ســازما 

ــ دها، ساما بد   ۀهای ادارکند: تانیکپذیر میاماا  ودانگارانۀ هی جمعیــت و مــدیریت س
منــدی سیاست« جمعیت را در راساای تقسیم وظــایف، توانمنــدی و فایدهـحیات. »زیست
 ،انه. درواقعدارها نیل مناسرات سرمایهبد   کند: مصادرۀمایه انقیادپذیر میبرای انراشت سر

ها حرکای الگوهای آمرانه برای زیسان را بــر بــد ـهای حسیشاکله  ۀواسطقدرت بهـزیست
پــذیری زنــدگی، و کنش  ۀ طریق گویش، پوشــش و شــیو  سازی ازهما نمود: اینتحمیل می

ــ مدر  در چنــین مناســراتی بهمرانی بر زایایی اقاصادی. دولت   نهــاد تنظیمــات عمــل   ۀمنزل
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وتربیت جمعیت در چارچوب ملت واحــد را کرد که رسالت مدرنیزاسیو  کشور و تعلیممی
 ...،ها وهــا، کارخانــهطریق ایجاد مدارس، پادگا   مرکزی از  دولت  بنابراین،برعهده داشت.  

چنــین بــا برقــراری نظمــی کــرد. همها را نهادینــه مید  بــد کرهای گوناگو  منضــرطروت 
ها کرد تا کدا  گروه ارگانیک در سلسله مراتب طرقاتی، جنسیای، قومیای و مذهری تعیین می

مناطق روساایی به ن ع شهرها، منــاطق   ،روباشند. ازایناز چه امااناتی برخوردار یا محرو   
 گرفاند.  میکشی قرار ترعی  و بهره  مورد   هپیرامونی به ن ع مرکز و نیروی کار به ن ع سرمای

زاد شــد تــا بــرای پاانســیلی آ  ،1320  با اشغال ایرا  و فروپاشی نظم سیاسی در شهریور
ها فــراهم آیــد. احســاس جهید  از شاکلهبیرو چو  فنری فشرده اماا   های منقاد، همبد 

دو  مهار و در حاومت پهلوی اول   ۀهایی که در مشروط تروماتیک ناشی از یادآوری توانایی
وجودی میا  سوژه با موقعیت را بیا    ایبا خشونت تما  سرکوب شده بود، برانگیخان رابطه

خلــق شــدند تــا   هایی آزادسوژهـرفاه بود که بد جوی این توا  ازدستوکرد. در جستمی
 ،راســاامقاومت را در قالب انروه خلقی دیگر تارار کننــد. دراینـزیست  فعلیت نیروی نه اۀ

های ایالای و والیای مندرج در قانو  اساســی را طلــب ای تأسیس انجمنهای منطقهجنرش
 هــای؛ جنرشکــرد کردند؛ جنرش حقوق زنا  برابری شهروندی و حق رأی را مطالرــه میمی

های کارگری علیه مناســرات اســاثماری دهقانی خواساار اصالحات ارضی بودند؛ و جنرش
آنجــا کــه نیــروی کــار صــنعای در نهضــت  حــاکم بــر بــازار آزاد نیــروی کــار شــوریدند. از

در این دوره بــا تشــایل   اماآمد؛  حضورشا  چندا  به چشم نمی  ،خواهی اندک بودمشروطه
رو های چشمگیری دست یافاند. ازایــندر سطحی گسارده، به موفقیت  های کارگری اتحادیه

 . 1کنیمجو میوها جستدر این بخش نیروی انروه خلق را صرفًا در قالب اتحادیه
ها و معاد  را صنعای در دولت پهلوی اول شمار کارگرا  شاغل در کارخانه  ۀروند توسع

ترین در جایگاه مهم  ،اشاندخویش ند  افزایش داد. این نیروها که چیزی جز فروت توا  بد 
دارانه بــه مصــادره ینــد تولیــد ســرمایها شــا  در فرانراشــت، بخشــی از زمــا  زندگی مؤل ــۀ
 چنین گزارت داده است: 20ۀ کارگرا  را در اوایل ده  آمد. س یر بریاانیا وضعیتدرمی

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (161-199 ،1396 ق،یتوف و ی)ناطق به: دیکن نگاه دورا  نیا در یدهقان و یامنطقه یهاجنرش ۀمطالع یبرا  .1
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 ساعت  ده  یروز  زیناچ  یدسامزدها  یازا به  بودند   مجرور.  بود  وکمالتما   شیکارگرا  کماب  اساثمار
 د ی دبیکـار نرـود و درصـورت آسـ  سالماشـا  در  نیتضـم  یبـرا   یای منیا  ریتداب  کیه  .کنند   کار

 .(177 ،1394  ا ،ی)آبراهام  شد ی پرداخت نم  ی کارگر، غراما

هایشــا  را بــه شد  تور  افسارگسیخاه به ایــن وضــعیت بقــای کــارگرا  و خانوادهاضافه
جمعی سیاســی در راه   یکنش  هااقدا  کارگرا  در تشایل اتحادیه  ،رومخاطره انداخت. ازاین

یجــاد و دهنــده بــرای اتــرین ســازما  یاریمرارزه برای مرگ و زندگی بود. حــزب تــوده مهم
ها بــا اتحادیــه  ،1332تــا    1320های  ۀ ســالهای کــارگری بــود. در فاصــلادیــهگسارت اتح

اجاماعی را به چــالش  نظا  انقیاد ،دهی بیش از دویست اعاصاب صنعای و عمومیسازما 
مجرــور شــد تــا   1325  دولــت قــوا  در اردیرهشــت  ،راســاا(. درهمین179  )هما ،  کشیدند

 8های کارگری ازجمله کاهش کــار روزانــه بــه  اتحادیه  ۀها مرارزترین دسااوردهای سالمهم
ساعت، پرداخت حقوق روزهای تعطیل، تعیین حداقل دسامزد بر اساس قیمت محلی مواد 

ا ، ایجاد شیرخوارگاه غذایی، منع کار کودکا ، تساوی دسامزد زنا  و مردا ، مرخصی زایم
 تئکار در ایرا  به تصویب هی  در قالب اولین قانو   را   ح اظت کارگرا   ۀبیم  در محل کار، و

 (.  1325  )قانو  کار، مصوب   وزیرا  برساند
ــ   ۀماحــد  با تأسیس »شورای  ،1323  سالدر   کــارگرا « در روز جهــانی   ۀمرکــزی اتحادی

ه حای کارگرا  خدماتی و کارگرا  سنای بازار نیز های سراسر کشور ماحد شدکارگر، اتحادیه
ماحــده بــر قــدرت عاملیــت   به عضــویت آ  درآمدنــد. اتحــاد جمعــی زیــر چاــر شــورای

هــا از یــک تشــال صــن ی فراتــر رفاــه در منــاطق که آ   های کارگری افزود تا جاییتحادیها
 . کردنددولای درو  دولت عمل می  ۀمثابصنعای به
بــا   1325  ماحــده در ســال  ایــالای شــورای  ۀشــعر  عنوا خوزســاا  بــه  کــارگرا   ۀاتحادی

کردنــد، از پشــایرانی گرفان زما  امور مناطق ن ای قیمت مواد غــذایی را تعیــین میدردست
راکــز شــهری میا  م  هاوآمد کامیو های محلی برخوردار بودند، بر رفتنشانیکارکنا  آتش

رســاندند، اخاالفــات کــارگرا  را نظارت داشاند، شاایات کارگرا  را به اطــال  مــدیرا  می
زدند و از تأسیســات ها گشت میکردند، در خیابا کردند، باشگاه تأسیس میوفصل میحل

ها همچنین پــس از وقــو  ســیل در خرمشــهر و نــاتوانی دولــت کردند. آ ن ای نگهرانی می
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 2500  انگیز بــا اناقــال ســریعدیدگا ، در اقــدامی شــگ تدادرسانی به آسیبمرکزی در ام
أثیر قــرار بند اضطراری خارجیا  را به شدت تحت تداوطلب از آبادا  برای ساخت یک سیل

 (. 446  ،1389  )آبراهامیا ، دادند
هــای تجــار را توقیــف کردنــد و بــه سابقه روغنکارگرا  کرمانشاه در اقدامی بی  ۀاتحادی

اهنــد فروخان نا  از طرف اتحادیه به کی ر خوکه در صورت گرا  یا کم  دادندنانوایا  اخطار  
 (. 439  ،1379  ،طاهراحمدی)  رسید

ای اعاصــابی نقــش بســزایی هها و نهضتشد  صنعت ن ت نیز اتحادیهدر جنرش ملی
شد  صنعت ن ت، مــدیرا  شــرکت ن ــت ماه پس از تصویب ملیدر خوزساا  یک.  شانددا 

ــ   ،مسان کارگرا  را کاهش داده  ۀالعاداعانایی به قانو  کار ایرا  حق فوقانگلیس با بی  ۀزمین
همســرا  کــارگرا  بنــدرگاه در   ،اعاصاب سراسری خونینی را رقــم زدنــد. در ایــن اعاصــاب

هــا در سرعت به دیگر مناطق ن اــی کشــیده شــد. آ بودند که به  هاماهشهر پیشگا  اعاراض
  شــدها عالوه بر افزایش دسامزدها و شرایط زنــدگی بهاــر خواســاار اجــرای ملیپیماییراه

زدگا  (. دولت مرکزی کــه از کمــک بــه ســیل110  ،1392  )آبراهامیا ،  صنعت ن ت شدند
تانک و نیروی زرهــی بــه منطقــه ارســال  ،خرمشهر عاجز بود، اکنو  برای سرکوب اعاصاب

 9کرد. »در بندر ماهشهر براثر تیراندازی نیروهای دولاــی دو ز  و یــک کــودک و در آبــادا   
ناــرل خــارج شــد، (. وقاــی اوضــا  از ک110  )همــا ،  ن ر زخمی شدند«  30کارگر کشاه و  

 های کارگرا  تسلیم شوند. خواساه  مدیرا  شرکت نیز مجرور شدند در برابر
شد  کارگرا  خوزساا ، کارگرا  کارخانجات اصــ ها  نیــز زما  با اناشار خرر کشاههم

ارگر کشاه شد. باز هم زنا  به دست از کار کشیدند و در زدوخورد با مأمورا  اناظامی یک ک
قراوال  تظاهرات بودند. معارضا  با اعال  انزجــار از دولــت حــامی پیش  راه کودکانشا هم

ــ  قــاتال  کــارگرا  خوزســاا  و اصــ ها  شــدند و در ابــراز  ۀاســاعمارگرا  خواســاار محاکم
همرساگی با جمعیت ملی مرارزه با شرکت ن ت جنوب برای کارگرا  آغاجاری که در حــال 

 (. 184-197  ،1379  ها،)اسناد اتحادیه دندنه نموآوری اعااعاصاب بودند اقدا  به جمع
راه  ،هایی کـه در حمایـت از آنـا  بـه خیـزت درآمدنـداعاصاب کارگرا  شرکت ن ـت و اتحادیـه

 .کرداز شرکت ن ت انگلیس هموار    بخشید  به قانو  خلع یدرسید  مصدق را برای تحقققدرتبه



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 48 

 2شماره    ، 14  دوره 
 1401بهار   

 54پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های وزیری، اتحادیــهســتاز اساع ای مصدق و اناصاب قوا  بــه نخ  پس  ،1331  تیر  در
ترین تظــاهرات در آبــادا  کارگری اعاصاب سراسری در کشور به راه انداخاند. اولین و بزرگ 

ــ رخ داد. در تهرا  کارگرا  انرار چای، چیت آهــن و چنــد ســیما ، راه  ۀسازی، سیلو، کارخان
کــارگرا ، (. بــا اتحــاد  577  و  575  ،1393  )جــامی،  جای دیگــر اعــال  اعاصــاب کردنــد

آموزا  یــک قیــا  ملــی بــه وقــو  پیوســت و و دانش  ،بازاریا ، کارمندا  دولت، دانشجویا 
 را بار دیگر به قدرت بازگرداند.   مصدق

شــهری   ترین فرودســاا تــاریخی کــارگرا  م لــوک  ۀتوا  گ ت در این دورسا  میبدین
ترین اماانات زیســت هــم مدت از اباداییفرسا و طوالنیطاقت  رغم کار روزانۀبودند که به

ــرمایهبی ــا  س ــای نظ ــه بق ــد. اگرچ ــره بودن ــاد بد به ــه انقی ــوف ب ــت،داری معط ــا هاس  ام
 ایساادگی حیات دربرابر آ  اســت. چــرا کــه خواســت تــوا ،  مقاومت نیروی بالقوۀ ـزیست

 را   ای کــه بــه انراشــت ســرمایه ترــدیل شــدهشدهازای توا  ربودهخواند تا مابهها را فرامیبد 
های اعاصــابی مصــداق انرــوه خلقــی های کارگری و نهضــتجنرش  ،رواینکنند. ازمطالره  

شدنش مشرول بــود بــه یــک ها پدیدار شد. انروه خلقی که بال علاست که در کالرد اتحادیه
سرنوشــای کردنــد. وجــودی کــه کــارگرا  در جــدال بــا مــرگ و زنــدگی احســاس هم  ۀرابط

را بــا ، قــدرت وجــودی خــود  پندارانهذاتهم  ها در تجربۀ این لحظۀوژهسـبد   ،ترتیباینبه
دند. تحقــق مطالرــات ها تحقــق بخشــیزیست یا همــا  شــاکله  فروپاشید  الگوهای آمرانۀ

صن ی از کاهش ساعت کار و افزایش دسامزدها گرفاه تا دسامزد برابر زنا  و   خواهانۀبرابری 
امور مناطق صنعای از نظارت بر قیمت مــواد غــذایی،   ۀگرفان اداردستهمنع کار کودکا ، ب

زدگا  و آوارگــا ، ح   امنیت شهر و نگهرانی از تأسیسات گرفاه تــا امدادرســانی بــه ســیل
ت فعال در قیا  ملی شرکت ن ت، مشارک   بخشید  به مناسرات اساثمارگرانۀ مرارزه برای پایا

گذاشــت و بازگردانــد  نمــایش میشد   یک ملــت را بــه  تجلی انروه خلق  تیر که لحظۀ  30
شــد و نــه وزیری که برای اولین بار نه به اناخاب شــاه منصــوب میمصدق بر مسند نخست

های هایی تــازه بودنــد کــه بــا ساخاارشــانی از شــاکلهمجلس، جملگــی امــر نــو و تجربــه
 حرکای به وقو  پیوساند. ـحسی
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 انقالب .3-4

های کــارگری نیــز عــالوه بــر احــزاب و نیروهــای اتحادیه  ،1332  مرداد  28  پس از کودتای
سیاسی از سرکوب خونین جنرش ملی مصــو  نماندنــد. بــا ســقول دولــت ملــی بــار دیگــر 

های مســاقل هرگــز بــه طریــق پیشــین امنیای بر کشور حاکم شد و اتحادیهـاسایالی نظامی
درصــد از ســود 50بــه  ایــرا     ،مطابق با قــرارداد کنسرســیو    ،1333  شال نگرفاند. در سال

 منــدیداری دولای با افزایش درآمدهای ن ای و توا فروت ن ت دست یافت. تجهیز سرمایه
اماا  تداو  مدرنیزاسیو  را از رهگذر دیاااتوری توسعه فــراهم آورد.   1340ۀ  نظامی در ده

گرگــونی ها و دتأمین مالی انراشت سرمایه با تزریق درآمدهای ن ای به اساقالل نسری از بد 
رگونی، اصــالحات ارضــی در راساای این دگ  ،در نظا  انقیاد اجاماعی منجر شد. برای مثال

 ۀزمیندارانی بود کــه پیشــار توســعـتجار ۀشد  نیاز حاکمیت به طرقبالموضو   درواقع نایجۀ
 کردند. شهری را با مازادساانی از اقاصاد روساایی فراهم می

ها را در وابســاگی ای معاــوس انقیــاد بــد ر رابطهقدرت مدر  دـزیست  ،در این دورا 
 کند. به موجب این وابســاگی، دولــت نیــز ازپذیر میاقاصادی جمعیت به حاکمیت اماا 

هــای اجامــاعی اقــدا  بــه پروری یا رویارد کالیناالیسای از میــا  افــراد و گروه طریق حامی
ــ یارگیری می ــ مآبانه، شــاه بهمشــاری   ۀکند. در این رابط ای از نیروهــای حــامی و شــراه ۀمنزل
بایست بازتولید قدرت سیاســی حــامی را در ازای گیرند که میپیرو قرار می  ۀمثاباجاماعی به

در سلســله مراتــب جدیــد، جایگــاه و هســای   بنــابراینامایازات اقاصــادی تضــمین کننــد.  
 ،ایــن مقطــع  یافت. درها در دوری یا نزدیای به شیرهای ن ت تعین میسوژهـاجاماعی بد 

قدرت تردیل شد. چرا که تولید فضای شــهری   ۀ عالوه بر سرزمین و جمعیت، فضا نیز به اب 
هــایی کــه تولیــد، فــروت و مصــرف کاالهــا و خــدمات را بــه جریــا  عالوه بر ایجاد ماا 

آرایش   ۀکنندیافاگی و بازنماییتصویر نمادین توسعه  ۀدهندبایست انعااسانداخت، میمی
انضمامی سلسله مراتب اجاماعی نیز باشد. بدیهی است رویارد کالیناالیسای روند توسعه 

قدرت از ـکــرد. زیسترا ناماواز  و ساخاارهای نابرابری و ترعــی  را درو  آ  نهادینــه می
هایی را مماــن از دید ، شــنید  و تجربــههایی  حرکای صرفًا شیوه ـهای حسیطریق شاکله

پــذیر و اکثریــت یافاه را رؤیتزما ، اقلیت برخوردار و ریخاارهای توســعهساخت تا هممی
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فروت دید  یــک دســت  ،کند. برای مثالناپذیر  نابرخوردار و ریخاارهای فقرزدگی را رؤیت
در فضــایی رســمی   رو خیابا ، تصویر ماناق  حضور یک بد  اجاماعی محذوف در پیاده

شد. برای همین بود که اخراج و محو او از صحنه از وظایف پلیس و شهرداری محسوب می
ــاایی و تهی ــاجرا  روس ــرمه ــهری در زم ــاا  ش ــاگاه ۀدس ــاعی و زیس ــذوفین اجام  مح

 نشینا  و کپرنشینا  غیررسمی و خارج از محدوده تلقی گردید.  نشینا ، زاغهحاشیه
  راهرــردی ای و دسایابی اپک به موقعیای  یرا  به قدرت نظامی منطقه تردیل ا   ، 1350ۀ  در ده 
ســال بــه پنجمــین قــدرت اقاصــادی    20  در مدت تا    انگیخت گذاری ن ت، شاه را بر در قیمت 

بزرگ« حمایت اقاصــادی    شاه طی سیاست سوپرمدرنیسای »تمد   بنابراین جها  تردیل شود. 
ســا  حــامی، پیــروا   (. بدین 116  ، 1385  )توفیــق،   نخرگا  سنای رهــا کــرد   خود را در جذب 

مهــم در احیــای ســلطنت وی ای ــا کــرده بودنــد، از   ی نقش  1332 سنای خود را که در کودتای 
ماوســط    ۀ ات نیاز به پشایرانی و جذب طرق دست داد. اکنو  شاه برای تحایم موقعیت سیاسی 

از ایــن کانــال   های ایجاد حزب رسااخیز تردیل شد: »وی داشت. این مهم به یای از ضرورت 
ماوسط را حامی   ۀ ق سو با ایجاد رفاه، طر  سی و از دیگر داد  سیا سو با پوشش درصدد بود از یک 

ــ 170 ، 1398 )صــابر،  ریخی خــود در داخــل کنــد« تا    ماوســط کــه خــاطرۀ  ۀ (. امــا اکثــر طرق
منــدی نســری از مواهــب  وجــود بهره   بــا   ، تروماتیک کودتا را فروخ اه در پس نهن خود داشت 

 مانست.  ه یک اپوزیسیو  خاموت می جای احساس تعلق سیاسی بیشار ب ه توسعه، ب 
های توزیعی تمرکزگــرا و ، سیاست1352  رغم افزایش چهاربرابری قیمت ن ت از سالبه
 ،1355 ســالدر  . تر کــرد قــومی و طرقــاتی را عمیــقهای اجامــاعی گرای رژیم شاافنخره

 درصد بود، این شاخص در کردســاا  برابــر بــود بــا2/10  ااری کل کشورکه نرخ بیدرحالی
درصد خانوارها در کپر، زاغــه، آلونــک و چــادر 7/30  درصد. در سیساا  و بلوچساا 2/15

 . 1سواد بودندبیدرصد جمعیت این دو اساا  70، کردند. همچنینزندگی می
درصــد و 3/57  ملی  درصد ثروتمندترین افراد جامعه از درآمد20  سهم،  1356  سالدر  

 . 2درصد فقیرترین افراد جامعه تعلق داشت40 ملی به درصد از درآمد3/11 تنها
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .1355 سرشماری ایرا ، آمار مرکز آماری رسانیاطال   خدمات ۀسامان  اطالعاتی جداول از شده محاسره .1
  آمار  مرکز ،4 ۀ شمار   بررسی «؛47-56 هایسال  در درآمد توزیع نابرابری   شاخص  ۀ»مقایس اطالعاتی جداول از شدهمحاسره .2

. 1364  خرداد ایرا ،
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مدرنیزاسیو  بود، اشــاال جدیــد نــابرابری روی   ۀبرنام  یافاگی یک روی ساۀاگر توسعه
مهاجرت از روساا به شهر   شدند. رشد فزایندۀهم تولید می  زما  باهمدیگر این ساه بود که  

به معضل بزرگی تردیل   ،گرفتهای رژیم برای جذب نیروی کار صورت میکه نیل سیاست
آمد عد  ظرفیت زیربنایی در جــذب ســیال  ایــن نیــروی نشینی پیشد. کپرنشینی و حاشیه

یافاگی تولید اما در برخورداری یند توسعها های مازادی که در فرشد: بد عظیم محسوب می
ت مهاجر های نابرخوردار یعنی جمعیتوده  ،رواز امایازات آ  کنار گذاشاه شده بودند. ازاین

 دساا  شهری در تالت روزانه برای حق حیات دارای پاانسیل انقالبی بود. روساایی و تهی
تقاضا برای خرید ن ت کــاهش یافــت.   ،تر شدزمانی که بحرا  اقاصادی در غرب عمیق

های اقاصــادی ناشــی از آ  سا  حامی با کاهش مشــاریا  خــارجی ن ــت و نارســاییبدین
ــ بــا کوچک  بنابراینداخلی خود را نیز از دست داد.    تدریج مشاریا  سیاسیبه  ۀترشــد  حلق

 هــایماه پس از آشاارشد  اولین اعاراض  سیزده  طیپیروا  حامی پشت رژیم خالی شد تا  
مقاومت ـزیست  ،1357  عمومی از هم فروپاشید. بــه مــوازات مرــارزات سیاســی در ســال

 نظــم شــاوفایی و قــدیم  نظم  روپاشیف  ساحت اجاماعی انقالب فعلیت یافت. »بین  ۀمثاببه
 مطالرــۀ بــرای آ  از فرودســت هایسوژه  که  شد  پدیدار  اساثنایی  سیاسی  فرصت  یک  جدید،

 و دولاــی  ادارات  ها،کارخانــه  ها،دانشــگاه  ها،محلــه  مزار ،  ها،درخیابا   بخشیتحققـخود
 کاالهــای  بــازتوزیع  خودگردانی،  برای  قدرتمندی  تالت   هاکردند.  آ   اسا اده  ارتش  حای

 بــود، پاشــیده هــم از چیزهــا قــدیمی نظــم کــه شرایطی در جایگزین  نظم  ایجاد  و  اجاماعی
 کردنــد؛   ترک   را   هاکارخانه  مدیرا   بودند؛   کرده  رها  را   هاشرکت  کردند. بازرگانا می  منعاس
 مشــاغل  کهدرحالی  کردند،را رها    های خوددارا  در سرآسیمگی فرار به غرب داراییسرمایه

 پرکــرد  ایــن ریخاند. بــرای  همهب  هاکالج  و  مدارس   و  ماندند،  بیاار  ساخامانی  و  کشاورزی
واحــدها  ایــن ۀادار  و  تصــرف   بــه  مردمــی  شــوراهای  ایجــاد  بــا  عادی  مرد   و  انقالبیو   خأل،

خلــق را مردما  به انروه جمعیت  . چنین رویاردی دگردیسی  (50،  2017  )بیات،  درآمدند«
 ،شــد. درواقــعهایی خودگردا  به نا  »شوراها« تاــرار میداد که این بار در تشالنشا  می

ــ درو   انروه خلق محصــول لحظــۀ  جوی روزمــرۀوا  یعنــی جســتفرودســا  ۀمانــدگار  تجرب
ناپــذیر فقــر، ترعــی ، طــرد و اناــار موجودیــت بــود. های زندگی در شرایط تحملفرصت
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آورد تــا   یــدهایی خودســاخاه و مســاقل پدسوژهـفرودساا  بد   بخش که ازای رهاییلحظه
ی طرقــاتی، و ابرای بقا، هم به مرارزه  ایخود را توأما  هم به مرارزه  خواهانۀمطالرات برابری 

 برای حقوق شهروندی در محل زندگی تردیل کنند.  هم مرارزه
 کنیم:ا اشاره میا در جنرش شوراههترین تالت ای از مهمدر ادامه به گزیده

صحرا شوراها به مظهــر اراده و قــدرت مــرد  محلــی ترــدیل شــد. در کردساا  و ترکمن
ها به شــوراهای دهقــانی جمعی آ   ۀهای سلطنای و وابساگا  حاومای مصادره و ادارزمین

. (50  )همــا ،  مناقل گردید و وظایف مدیریت امور مدنی به شوراهای محلــی ســپرده شــد
ها، هایی بــرای اســاا تضــمین  های قومی بــر مطالرــۀبی اغلب گروه مشارکت انقال  همچنین

 (. 651  ،1389  )آبراهامیا ، زبانی مرانی بودهای جمعیت غیرشیعی و اقلیت
های آزاد محلی بودند که برای حمایت، تنظیم و رشــد در شهرها شورای محالت تشال

گو با مقامات مسئول بــرای دســایابی وتجوامع محلی پدید آمدند. کارکرد این شوراها از گ 
شد. این شوراها جوانا  هر محلــه های محلی را شامل میبه اماانات شهری تا حل مناقشه
کردند تــا ســوخت، نــا  و مــواد غــذایی محل بسیج می  نۀرا برای تهیه و تدارک نیازهای روزا 
ها تحویل دهنــد. بیشــار ها در صف بایساند، در  خانه به آ مردمی را که ناچار بودند ساعت

شــد. ایــن شــوراها دســت، ســالمند و مــری  رایگــا  عرضــه میاین خدمات به افراد تهی
 )بیــات،  فروشی جلوگیری کننــدهای محلی بودند تا از احااار و گرا همچنین مراقب مغازه

 (. 166 و  105  ،1393
گروهی از جوانا  داوطلب بــرای کمــک بــه محــالت گودنشــین اعــال    ،1359  در بهار

آمــادگی کردنــد کــه بــا حمایــت شــهرداری تهــرا  و برگــزاری اناخابــات »شــورای اســاا  
داد  وی ه اساا گودنشینا « تشایل شد. هدف این شورا بهرود وضعیت زندگی در گودها به

خصــوز ا  بــا کمــک اهــالی بهتر بود. شورای اساهای مناسبآ  در محل  هزار سانۀ46
جوانا  محل توانساند یک بهداری، یک حسینیه، چند کاابخانه و یک زمــین فوترــال ایجــاد 

 ۀو جــاد  شــدندهای فاضــالب ح ــر  کنند. شیرهای آب برای مصرف عمومی نصب و جوی
چهارده ساوناگاه تعمیر شد. شورا همچنین برای خدمات پزشای همگانی و واکسیناسیو  

 (. 170  )هما ، ر جنوب تهرا  مساقر نمودهای سیار ددرمانگاههای پزشای و اط ال تیم
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 ها و واحدهای صنعای نیز شوراهای کارگری تشایل شد. اما هــدف شــوراهادر کارخانه
 سیاسی  ۀمرارز  صنعای  هایفعالیت  طریق  از  اجاماعی  ساخاار  تغییر  برای  که  سندیاالیسم  با

کــرد تشالی فراصن ی عمل می  ۀمثابتشال صن ی بلاه بهکرد، ما اوت بود. شورا نه یک  می
ها و تغییر مناســرات قــدرت در تا اعمال کنارل کارگرا  بر تولید، توزیع و اشاغال در کارخانه

 (. 100،  1987  )بیات، کند  پذیرصنعای را اماا   ۀعرص 
کــرده  یاری در زیست اجاماعی را ممان  انقالب الگویی از خودیاری و هم   ۀ سا  تجرب بدین 

یابی انروه خلقی بودند کــه در وجــه ایجــابی انقــالب، ســاخاارهای  بود. شوراها مصداق فعلیت 
نابرابری اجاماعی را نشانه رفاه بود. تــالت جمعــی مشــارکی کــه کناــرل دموکراتیــک نیروهــای  

گذاشت. عملارد شوراهای  ها به نمایش می اجاماعی را بر توزیع مجدد منابع، قدرت و فرصت 
های جدیدی بودند کــه بیــرو   ی محالت، شورای اساا  و شوراهای کارگری تجربه شهر، شورا 

  از سوی امر نو در ریخاارهای فقرزده و    بنابراین حرکای ممان شدند.  ـ های حسی از قلمرو شاکله 
ناپذیر شــده بــود.  گرا رؤیت نخره   ۀ هایی خلق شد که در قاب ایدئولوژیک توسع سوژه ـ هما  بد  

تثریت تدریجی نهادهای پساانقالبی، اعمال کنارل بر فضاهای عمــومی بــه محــل منازعــه    با اما  
بــا اســاقرار اولــین دولــت رســمی در    ، رو میا  شوراها و نظا  سیاسی جدید ترــدیل شــد. ازایــن 

هــای مــورد  گروه   ۀ جمهوری اسالمی و اندکی بعد از آ  شوراها مضــمحل شــده یــا بــه اســاحال 
سا  شوراها نیز همانند دیگر اشاال انروه خلق سلف خود  . بدین حمایت قدرت حاکم درآمدند 

 ها در تضاد با اقادارگرایی مرکزی به محاق رفت.  ها و اتحادیه یعنی انجمن 
 
 گیری بحث و نتیجه.  5

 ۀای ماــأثر از فلســ رشــاهانداز میا مقاومت« در چشــمـپروبلماتیک »زیست  ،در این مقاله
انداز بــا تل یــق شناسی ارائه شد. براساس ایــن چشــمو جامعهشناسی  سیاسی، تاریخ، انسا 

اناقادی دست یافایم تا به روت ترارشناسانه به ـاسپینوزا و دلوز به رهیافای تحلیلی  هاینظریه
 پرسش این مقاله پاسخ دهیم. 

ای اســت کــه بــا مقاومت نیــروی نه اــهـدهــد کــه زیستهای این مقاله نشا  مییافاه
قدرت« حیــات ـآیــد. زمــانی کــه اســایالی »زیستیابی در انروه خلق به اجرا درمیفعلیت
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 بــا فراخــوانی قــدرت وجــودی    افاند، »خواســت تــوا «اجاماعی را به مخاطره میـزیسای
ــه چــالش میـ»زیست مقاومت«، قــدرت نهــادی  ـ»زیست ــابراین، کشــد. قدرت« را ب بن
ها ای است برای سرکوب میل که با جداکرد  توا  از بد پروژهقدرت«  ـکه »زیستدرحالی

قدرت« یا ـمقاومت« بدیل »زیستـآورد، درمقابل، »زیستدرواقع حیات را به انقیاد درمی
یندی انقالبی است برای آزادسازی میل، بد  و حیات. انروه خلق در تاریخ معاصر ایــرا  ا فر

و »شوراها« به فعلیت درآمد، تــا فرودســاا  مجاهــدت   ها«ها«، »اتحادیهدر کالرد »انجمن
اجامــاعی خــویش را بــه صــحنه آورنــد.   جمعی برای صیانت از وجود و پایداری در هسای

 1357  و انقــالب در ســال  1332  تــا  1320هــایخواهی، جنرشچه در نهضت مشــروطهآن
امــر در  سرنوشــایفرودســاا  را در مقــا  انرــوه خلــق ماحــد کــرد، احســاس همجمعیــت 

مشارک برای تأییــد حــق شدگی بود که آنا  را به اقدامی  واقعی فرودست  ناپذیر تجربۀتحمل
خوانــد. ایــن های اجامــاعی فرا حقوق شهروندی و ساخاارزدایی از نابرابری   حیات، مطالرۀ

زیست ممان شد. هما    ۀامر نو با گسسان از الگوهای آمران  ۀمثابتحول بنیادین اجاماعی به
محســوس قــاب   های امــرهــا از تجربــهآ   واسطۀحرکای بهـهای حسیکه شاکله  الگوهایی

 ناپذیر کنند.  گیرند تا ساخاارهای نابرابری اجاماعی را رؤیتمی
های سیاسی در تاریخ پردهها و شوراها میا ها، اتحادیهتوا  گ ت انجمنترتیب میاینبه

زیســت اجامــاعی دموکراتیــک و مشــارکای را بــه   شوند که اماا معاصر ایرا  محسوب می
گذاشاند. اماانی که در بازه زمانی برافااد  نظم قدیم تا برآمد  نظــم جدیــد در ســه نمایش  

فرودســاا  اســت جمعیت    خواهانۀنروه خلق وجه ظهور برابری مقطع یادشده تحقق یافت. ا
جنسیای، طرقاتی، عقیــدتی از تعلقات    شنیداری نابـبخش دیداریی رهاییهاکه در لحظه

کــه   قدرت«ـوه خلق پاسخی است به »زیستآفرینش انر  ،روشوند. ازاینو قومیای کنده می
کند تــا بــه انقیــاد درآورد. فعلیــت ها را از یادیگر جدا میطریق این تعلقات هویای بد   از

کــه   شنیداری ناب است. ارتراطی وجــودیـمقاومت« مشرول به وضعیت دیداریـ»زیست
ــ موجب آ  ت ــاوت در قــدرت کنشــگری احســاس میبه ای کــه غیربازنمایانــه  ۀشــود. لحظ

بخشی جمعی تحققـیابند و با خودهای آزاد دگردیسی میسوژهـهای منقاد به بد سوژهـبد 
هایی که دوا  ندارند ولی قابــل کنند. لحظهشالی از انقیاد را ممان می  مقاومت در برابر هر
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لحظه   تواند هرهما ، بلاه تارار ت اوت. ت اوتی که میاند؛ اما نه تاراری اینر شد بازتارا 
 ناواند به طریق پیشین بپاید. حال بازگرداند تا تاریخ دیگر   ۀامر نو را به لحظ

های این مقاله ما را به سه اصل بنیــادین رهنمــو  ناایج حاصل از تأمل در یافاه  ،در پایا 
 سازد:می

 کرد  است؛ مقاومت  ،وجودداشان (1
 صیانت از وجود یک پراکسیس سیاسی است؛  (2
 پذیر نیست. آزادی فردی بدو  آزادی جمعی اماا  (3
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