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۱
آگاهی طبقاتی مفهوم سااا ای نیساا

 -یا ،ساا کم ،من آن را سااا ن ییابم؛ و،

بنابراین ،ارزش ار که ن ونهی خاصای از آن را بررساای کنیم ،و نیز کاربر آن را ر
بساا ر تاری ی مصااا یاای ریابیمو این مور ن ونهی آن وان بارناو اسااا
رهبریکنند ای ر ن سا ین مرال انقلاب فرانساه ات ه ،و کسی اس

که نق

که تایس یی

این بررسای را ار ؛ ل ی اگر به واسا هی اثرش ،مقدمه بر انقلاب فرانساه ،هم باتد
لازم اس
پی

او را بی تر

بصناسیمو()1

از این که به بارناو بپر ازم ،مایلم به چند نک هی کلی ر مور آگاهی طبقاتی

اتاار کنم و بیویم که آگاهی طبقاتی ر ی

سالسلهمراتب صعو ی قاب فهم اس ؛

و این که ،ر هر مرتبه ،آگاهی بی تر ر اعضای طبقهی صالبام یاز[ ]٢پیدا میتو
تا ر طبقات تابع[]٣و
ق
ن سا ین و بدیهی ترین نک ه این که آگاهی طبقاتی را ،به مفهوم نسب ًا قیق ،تعل ِ
فر یْ خاص باتد به طبقهای خاصو این اس

معنای اب دایی و پایهای طبقاتی :کارگر

کارخانهای که فکر میکند م علق به طبقهی مثلاً م وسااا اس ا
طبقهی خاصای تعلق ندار  ،روتن اس

و یا فکر میکند که به

که ن یتواند میداق و مظهر آگاهی طبقاتی

بااتااادو ال االااً ل ی این نوه اولیاهی آگااهی طبقااتی ابلب ر طبقات تابع ید
ن یتو و اما فقدان آگاهی ر میان اعضای طبقهی صالبام یاز نا ر اس و
ثانیاً ،آگاهی طبقاتی م کن اس ا

به مفهوم خاصاای از منافع فوری یا آنی طبقهای

کاه فر خو را آگااهااناه م علق باه آن می اند ،لال
اسا  ،و نه ررورتاً ،به هم مرتبا باتند :کاملاً م کن اس

کندو اما این و مفهوم م کن
که اعضای طبقهی کارگر

از تعلق خو به آن طبقه آگا باتاند ،ل ی بهطور خیلی روتان و قیق ،بدون این که
بدانند منافع آنی طبقهای که بدان تعلق ارند چیس ا و این امر مدد اً ر مور طبقات
صالبام یاز صا ق نیس و
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ل ی ر جاایی که این و مرلله از آگاهی طبقاتی وجو ار  ،م کن اسااا

به

مرتبهی ساوم آگاهی -مرللهای که مسا لزم اتا ن ارا برای پیصبر منافع آن طبقه
که فر فهم روتنی از طبقهی خو و منافع آن

اسا  -نرساندو بنابراین ،م کن اسا

ات ا ه باتااد ،اما به هر لی فاقد ارا ی اندام هر اقدامی برای پیصاابر و تققق این
منافع باتاادو یکی از این لای  ،که ر میان طبقهی کارگر نا ر هم نیس ا  ،ات ا یاق به
فرار از آن طبقه اس  :کارگری که از تعلق

به طبقهی کارگر و منافع اش آگا اس ،

ر بدو امر ،به این فکر میکند که از طبقهی خو خارج تو و بالا رو ؛ این ورع به
مفهوم آگاهی طبقاتی نیساا و این ر مور طبقات صااالبام یاز هم صااا ق اساا :
ه یصه ،بعضی از افرا طبقهی صالبام یاز ،اگرچه آگاهی طبقاتی ر و مفهوم اولیه
را ارند ،خواسا هاند به طبقات ما ون بپیوندندو چنین افرا ی تا یای های تناخ ه
تاد ر ت ام جنب های کارگری هس ند که ابلب نق

رهبری ارندو این ات اص،

به رجات گوناگون ،تارکطبقه[ ]۴هسا ند (زیرا م کن اس
خوی

که اتکا تفکر و رف ار

را با خو به جنب های طبقهی کارگر وار کنندو)

چهارم و از ه ه تاوارتر این که فهم آگاهی طبقاتی م کن اس  ،نهتنها به معنی
تعلق به ی

طبقه و منافع آن ،نهفقا به معنای ارا ی پیصاابر ِ منافعِ آن طبقه باتااد،

ب که رک خاصاای باتااد از این که این پیصاابر به چه عواملی نیاز ار  -نه تنها به
صورت منافع آنی ،ب که به صورت کلیترِ جهانیو
ر ساان

مارکساایساا ی ،آگاهی طبقاتی ،مع ولاً ،ر ارتباب با طبقهی کارگر ،از

جنبهی تعهد به نابو ساازی انقلابی نظام سارمایه اری تعریف تد اس  :کارگری که
این تعهد را ندار  ،ر مفهوم لارر ،فاقد آگاهی طبقاتی اس و
این که تا چه لد این تعریف رسا
اگرچه این مسالله بسایار لا ز اه ی

و لقیقی اسا [ ،فعلاً] ر مد نظر نیسا ،

اسا  ،و مساللهای اس

فراوان پیچید اسا و معهذا ،آنچه که می

که ارای تاخه های

ارم مور اتار قرار هم این اس

که ر

4

بارناو :نمونهای از آگاهی طبقاتی بورژوایی

این مفهوم مارکسای از آگاهی طبقه ،این نوه آگاهی بهخیوص پدید ی رایدی نبو
اس و مع ولاً آگاهی طبقاتی به صورت به اص لاح آگاهی کاذب[ ]۵ظاهر تد اس و
الب ه به ه ین لی اس
م ابق تیاور مارک

که تاکنون تا لد زیا ی تاهد رخ ندا ن انقلاب سوسیالیس ی
بو ایم؛ و نیز به ه ین لی اس

لزب ،به عنوان عام وسااااط کنند ی[ ]۶جنب

که لنین بر اه ی

برجس هی

کارگری و سااا یابی به آگاهی

طبقاتی واقعی تلکید کر اس و
مسللهی آگاهی طبقاتی لقیقی ر برابر آگاهی کاذب ،خو را ر ارتباب با طبقات
صااالبام یاز به تااک م فاوتی ارا ه می هدو از چصاامانداز مارکساای ،کارگر زمانی
آگاهی کاذب ار که ن واند ریابد منافعاش ایداب میکند نظام سااارمایه اری نابو
تااو ؛ اما نابو ی این نظام تاارب آزا تاادن فقا طبقهی کارگر نیسا  ،ب که تاارب
آزا ی ک جامعه هم هس و آگاهی کاذب ر این معنا ،به مفهوم ناتوانی ر تص یص
که ر برابر پرول اریا قرار ار و آگاهی کاذب بورژوایی ،قیقاً

رسااال ی جهانی اساا

برعک  ،ر نق هی مقاب آن اس  ،به این معنا که چنین آگاهیای بر این باور اس وار
اس

که صرف خو ِ منافع و آما بورژوازی م را ف اس

کارگر زمانی سا خوش آگاهی کاذب اسا
خوی

با منافع کام ت ام طبقاتو

که ن واند از سرت

جهانت و نق

آگااهی یااباد ،و بورژوا هم ن یتواناد تصااا یص هناد ی مناافع طبقاتی و

جانبدارانهی خو باتاادو ر لال

ن س ا ین آگاهی کاذب قاب تیااقی اس ا  ،زیرا

نهتنها برای کارگر لازم نیسا  ،ب که مانع مسیر وی نیز هس و از سوی ییر ،آگاهی
کاذب بورژوازی ر خدم

اهداف بنیا ی طبقاتی اس  ،زیرا که لاک ی

را ر نظر خو بورژوازی مصروعی

بورژوازی

میب صد و ،بدین ترتیب ،را پذیراندن آن را به

ییران هم آساان میساز و بورژوازی به این نوه آگاهی کاذب نیازمند اس  ،زیرا که
میخواهد ساارت ا
پنهان کندو مارک

واقعی لاک ی

بورژوازی را ،اگر ب واند ،از خوی

و از ییران

ر اید ولوژی آل انی مینویسد« :زیرا هر طبقهی جدید که خو را
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به جای طبقهی لاکم قبلی مینصااند ،ناگزیر اس

صرفاً برای پیصبر اهداف خوی

منافع خو را به صورت منافع مص رک ت ام آلا جامعه ن ای
را به صاورت ی

تاک اید آ

هد؛ یعنی این که آن

رآور  :میباید که به آما خو تکلی جهانت و

ب صد و آن را تنها صورتِ خر مندانه و ارزت ند ر س

جهانی وان و

هر صورت مارک  ،ر عین لا  ،اتار میکند که م کن اس

کندو»()٢

ر

ترایا خاصی وجو

اتا ه باتاد که ر آن «منافع این طبقه واقعاً با منافع مصا رک سایر طبقات بیرلاکم
فصاااری که ر تاارایا کنونی موجو اساا  ،منافع

ه بساا ه باتااد ،زیرا ،ر تق

بورژوازی هنوز توانایی پیدا نکر که به صاااورت منافع خاص طبقهی خاص تقو
یابدو»()٣

ر هر و مور  ،مارک

م یاوصااً به مبارز ی رسا هی سوم فرانسه با رژیم

کهنه نظر ار و اما ،علیربم این تفاصااای  ،تنها طبقهای که مارک

فکر میکند واقعاً

ن ایند ی مص رک ه ه اس  ،پرول اریا اس و
با این ه ه ،امیدوارم که بارناو ،اگر ب وانم به خوبی توصاایف کنم ،تاااید ن ونهی
برجسا های از آگاهی طبقاتی بورژوایی باتدو ر واقع هیچ ن ونهی ییری ر انقلاب
فرانسه وجو ندار که به ر از این باتد و ب واند مس راً و با انسدام این آگاهی را ر
ع

سیاسی خو نصان هدو

٢
بارناو ر سا  1۶۶1ر گِرُنُبْ [ ]۶به نیا آمد ،و فرزند ی

وکی برجس ه ر این تهر

بو و ما رش ،هرچند که ر میان خانوا ای از خُر اتااارافی

ولای ی[ ]۸به نیا آمد

بو  ،بهواسااا هی از واج به طبقهی بالای بورژوازی [ ]۹گِرُنُبْ پیوسااا ه بو و والدین
پروسااا ان بو ند ،اما فرزند ،بارناو ،صااارفاً بنا به ملالظات ع لی ،باید بسااا تع ید
کاتولی
کااتولیا

ا میتاادو جالب این که بارناو ر زندگی و هنیام مر
نبو  ،ب که به عنوان ی

قدم ر جای پای پدر گذاتا

بیخدا جهان را و اه گف

و»()۴

«نهتنها مساایقی
ر گزین

و ر  1۶۸٢به کانون لقوق انان پیوس

لرفه،

و ر ِگ ُر ُن ْب
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مصغو کار تدو بعداً خو را خوانند ی پرات یاق آثار سیاسی یاف و وی ر  1۶۸٣ر
پارل ان گرُنُب سااا نرانیای کر ر تق

عنوان «لزوم تقسااایم قدرت ر سااا یا

سیاسی»و ان اب موروه و نیز کار بعدی وی نصان می هد که روحالقوانین مون سکیو
اثر قاب توجهی بر او ات ه اس و ر س قی ییر ،بارناو سرخور گی سیاسی جوانان
و بورژوازی بالند را ر سااا های آخر رژیم کهنه با روتاانی خارقالعا ای نصااان
می هدو پ

از این بو که نوتااا

«تنها جای مغزهای بزر

خالی اسااا

بزر و» مقیاااو ش بهوراااوح این بو که جای چهر های بزر
خالی اس و فقا مر ی که با رولی بزر
تقو یاابدو اما به مق

ملی و مر ان ع

زا تد میتواند ر بس ر ات یاق و ع

این که چنین فر ی به بلو فکری و من قی میرساااد و به

ور و برش مینیر  ،مقیا را خااالی مییاااباادو ر اطراف خوی
اندیصههای بزر

نه مر ان

راب ااهای میااان

و اهداف واقعی ن یبیندو ت امی را ها بس ه و روح ات یاق خاموتی
به ع وم باری  ،تاااوار،

گرف ه اسااا و را خدم

سااار کنند و م لو از موانع

بیرانسااانی ،خف آور و زنند اساا ؛ تنها چیزی که ماند  ،تااغلی مقدو  ،مققر و
نوت ن اس

که بدیلی اس

الب ه ،هنیام خوان

بیروح ،بیلاص و

مسللهآفرینو()۵

گذتا هبینانه[ ،]1٠باید آگا بو که اه ی

چار بزر ن ایی نیر و آنچه که بیان میتاو سرخور گی گن

چنین الساااساتی
و ناپیوس های اس

تا این که هدفی نیرومند و اصالاحگر اتا ه باتاد؛ و جریان آما تادن اسا
ع

 ،ر صااورت اتا ن فرص ا  ،تا تعهد ق عی برای آنو این فرصا

برای

به صااورت

ن یدهی تاکسا های چندجانبهی رژیم خو را نصان ا که به تک مصکلات مالی
تدلی کر و رژیم را وا ار کر از طریق الضاار افرا م ص ص ،که ع دت ًا از اتراف
بو ند ،و تصکی ی
 1۶۸۶منعقد گص

نصس  ،اقدام به گر آوری پو ن اید؛ این نصس

ر پایان سا

که باعث آباز «انقلاب اترافی» تد؛ انقلابی که را را برای رس هی

ساااوم بورژوایی باااز کر و و نیز آن انییز ی ناااگهااانی را ایدااا کر کااه بااارناااو و

7

رالف میلیباند  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

تا یای های نظیر او ،بدان نیاز ات ندو بارناو ،بعدها ،الساسات مربوب به لوا ث
قریبالوقوه را بهروتنی بیان کر اس :
[او نوتاا  ]:عقاید و افکاری که ر آباز هنوز مورااوه کندکاویهای نارس
من بو  ،وق ی کاه لوا ث ع ومی زمیناهی امیادوارکنناد ای برای آنها ایدا
کر  ،ذهن مرا کاملاً مدذوب و مصاااغو خو ن و و از زمان فراخوان آن افرا
م صا ص به بعد ،تنها مسللهی مور توجهام مسللهی امور ملی و ع ومی بو ،
فکر این که کصورم آزا تو و کاس []11ی که بدان تعلق ات م ،از ورعی
خفا بااری کاه یا

گ را بی

لکوم

از هر زمان ییری برای آن ایدا

کر خارج تااو [به نز یکی خو بهخو ی آزا ی ملی و آزا ی طبقهای توجه
کنید-نویسااند ] رولم را تعالی ا و مرا از ات ا یاق و تلاش و جانفصااانی پر
کر و با ت ام وجو خو را وقف آزا ی کر م و ت امی وق م را صرف کارهایی
کر م که امکان ا ر خدم

آن هدف

باتمو()۶

به عبارت ییر وق ی که تاارایا نصااان ا که لداق امکان برای موفقی
ار  ،ارا برای ایدا تغییرات بزر
و ساا قب از نصاسا

وجو

م ولد تدو

ع ومی ن ایندگان رسا هها[ ]1٢ر ورسای ،ر ما می

 ،1۶۸۹بارناو ر وفین ،یکی از رهبران ناآرامیهای سایاساای بو که فرانسه را ر بر
گرف
لکوم

و بهخیااوص ر اساا ان بارناو با تاادتی اساا ثنایی الساااس تاادو وق ی که
ر  1۶۸۸کوتااید مقاوم

پارل ان گرُنُب را رهم تااکند و آن را مدبور به

پاذیرش فرماانهاای لکوم ی کناد ،باارنااو با کل ات خاص خوی
تر یادی نادار کاه باا آن م الف

گف

که «هیچ

ورز و»( )۶و با نوتااا ن مقالهی تندی به نام روح

فرمانها ،که [از نظر ول -م] به تدت مقکوم گص  ،خو را چنان ر معرض اتهام
قرار ا که ل ی به آت افروزی و خیان

به میهن م هم گص

و()۸
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باارنااو باه زو ی این لقن و سااا ن را کاه ر آن مقاله منعک

کر بو کنار
فرانسه فراخوان

گذاتا

و پیگیرانه تلکید کر که تنها را رمان بی اریها و مساا

نصاس

رس ههاس و م وجه تد که «قیام تنها را مص رک ه هی مر مِ ر تق

س م»

و ه چنین «بدترین و آخرین» را هاسااا و( )۹ل ی با این لا بارناو تر ید نکر که
ساا

به امان ف ر اران ،زمینداران ،تدار و ساارمایه اران تااو تا با اتقا خو از

«جامعهی قضاات و لقوق انان»[ ]1٣ل ای
باا اجرای قوانین جدید لکوم ی م الف

که

کنند؛ و از ت ام تهروندان خواس

ورزندو( )1٠از ساااوی ییر ،مقالهی وی به

ات ن فکری قاب توجه که ر سراسر زندگی سیاسی وی ا امه یاف  ،و سراندام نیز،
ه ین فکر  -این عقید که تا یا پص یبان طرح اصلالی رس هی سوم اس  ،یا ،س
کم ،این امکان وجو ار که به لامی آنان تبدی گر و ،بهعلاو  ،مسئولی

و منصاء

تا نه ناتی از خو او ،که از جانب اطرافیان وی اس

 -او را

سیاس های نا رس

به گیوتین ساپر و الب ه ر این مور بارناو فقا بازتابکنند ی ی

الساس و عقید ی

ع ومی بو  :نفرت از تااا  ،از تاا نیاش با ج هوریخواهی که بیذریم ،به وران
م لخرتری مربوب میتو و بدون ت

رس هی سوم امید ات

که ب واند با ک

بر علیه اقصار صالبام یاز و وزرا و لامیان لکوم ی آنان ،به اهداف خوی

تا
برسدو

اما تیااا فاً ،مقالهی بارناو ر ه ان روزی من صاار تااد که خصااون ی ع ومی ر
گِرُنُبْ

ر فاه از پارل ان ر گرف

و مصهور تد به روز سفا پرانی یا روز تایْلز[]1۴و

باارناو خو ش ر این ماجرا رگیر نبو  ،ولی ر این مور خ اب به تاااا چیزهایی
نوتا  ،که بر آیند ی موقعی
کر بو  ،اما تورای

او اثر گذات و ر این خ ابیه وی تورش را مقکوم

ا بو که «ناآگا ترین مر مان ت ا ،با یلس فراوانی که ارند،

فراموش میکنند که منابع بیپایانی ر ساا یا عدال

[و ب صااای ] تاا ا موجو

اسا و»( )11بارناو ،ر ا امه ،لقوق رعایای تا را مور تیدیق قرار می هد و از تا
میخواهد که ن ایندگان رسا هها را برای ی

نصس

ع ومی فراخواندو( )1٢ه انطور
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که بعدها ر موقعی های مصابه ولی مهمتر رخ ا  ،بارناو به ه ان سان خو و یاران
بورژوای

را از «طبقهی ناآگا تر» رعایای تا جدا میکند؛ اما ر عین لا اَع ا این

طبقهی عوام و ناآگا را اهرمی میبیند تا به ک
مناسب رهبری جنب

اصلالات می انس

ساراندام ،تاا  ،ناچار عقب نصاس
نق

آن افکار کسی را ،تاهی را ،که وی

برانییز و
و ن ایندگان رس هها را به نصس ی فراخواندو

وفین ر این تقولات برجسااا ه بو و و بارناو نیز ر مقدو ی ایال ی نقصااای

مصابه و مؤثر ات و ر لالی که ر جاهای ییر ،آن گونه که بارناو بعداً به یا آور
« اتااارافیا

هنوز ر قیاام

علیه تاج و ت

تنها ،و وفین از پی

رس هی سوم بو » ،و با م رح کر ن مسللهی بزر

ترکیب و ا بام نصس

ت امی رس ا هها «ن ساا ین پایههای انقلاب موکراتی
خو بارناو ر این ماجرا ان اب
ر نصس

مدعی لقوق
ن ایندگان

را پیریزی میکر و»( )1٣پا اش

به عنوان جوانترین عضاااو هیئ

ن ایندگی وفین

ن ایندگان رس هها بو و

اکنون ،به جای این که خو بارناو را تا انقلاب فرانسااه نبا کنم ،مایلم به م الب
او از مقدمهی انقلاب فرانساه اتاار ن ایمو این کار فرایند گاهص اری تاری را چار
تصا

خواهد کر  ،زیرا که وی این یا ات های (مق

این که مدل

) را ر سا  ،1۶۹٢بعد از

مؤسااسااان[ ]1۵کارهای خو را به پایان رساااند بو  ،و پ

از آن که

بارناو ه را با ییر ن ایندگان و ه کاران ،با لکم این مدل  ،که وی به تااادت به
آن اع راض کر بو  ،کنار گذات ا ه تااد بو ند ،خواس ا ار مص ا ولی
مدد و فوری گصا ه بو و بسایار نامق
مهمترین قس
هیچ یا

اسا

و آباز به کار

که بارناو توانسا ه باتد ن س ین و

نظری مقدمه را قب از تدربهی ع لی انقلاب ،نوت ه باتدو س کم

از آثاار قبلی او چنین چیزی را نصاااان ن ی هدو ر عین لا  ،این که وی

مقدمه را ر ساا  1۶۹٢نوتا ه باتاد نیز م کن نیس  ،به ترب آن که ر سا های
قب از آن لداق ن سا ین اید های وی تک نیرف ه باتند تا الهام ب

این مقدمه
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گر و ر این معنا ،ع

سایاسای بارناو م کن اس

به صو رت رک ع ومی وی از

انقلااب ظاهر تاااو  ،ه ان گونه که چنین رکی ،بدون تااا  ،ر تق

تلثیر ع

سیاسی وی ،تک پ هتری به خو گرف و

٣
مقدمه بر انقلاب فرانساه یکی از مهمترین اسنا ی اس
سا

که از رون انقلاب فرانسه به

ما رسید اس و ر مقایسه با این اسنا  ،تلاشهای ییری که توسا معاصران

انقلاب صورت گرف ه تا وقوه آن را ارزیابی ،و عوام تعیینکنند ی آن لوا ثی را که
تااهدش بو ند بیان کنند ،مقالاتی ساا لولانه و از جن

تاری ی اید آلیس ی به نظر

میرساند؛ و این نک ه م یاوصاً مربوب به افرا ی اس

که از نظر تلن و مقام بسیار

ژوساا  -که نیاهصااان به انقلاب ی
ْ
برتر از بارناو بو ند -مانند روبسااپیر و ساان
سوءتفاهم عظیم اس

از آنچه که انقلاب به خاطر آن رخ ا و روتن اس

که میتوان

این نک ه را مور بقث قرار ا که اگر آنان چار چنین سوءتفاه ی ن یتدند ،و اگر
ساا وش «آگاهی کاذب» نبو ند ،ن یتوانساا ند به آن چیزی برسااند که به ساا
آورند؛ اما این تلثیری بر روی موروه مور نظر ما ندار و
مقدمهی بارناو ،ر عین لا  ،فقا ر مور انقلاب فرانسااه نیسا و این سااند ،ر
عین لا  ،بی تر ،پویاییِ تاری ی بساایار وساایعتری را ،که انقلاب هم ب صاای از آن
اس  ،مور توجه قرار می هدو
[باارنااو چنین آبااز میکناد ]:رک قیق و کاام ی

انقلابِ بزر

که به

تازگی رخ ا  -اگر بهطور مدر و مدزا از تاری امپراتوریهایی که آن را
الاطه کر  ،و نیز منف

از قرون م قدم ر نظر گرف ه تاو  ،نام کن اس و

به منظور این که ر مور ساارتاا
واقعی آن را ریابیم ،لازم اسا

چنین انقلابی اوری کنیم و عل های

یدی فراتر ات ه باتیم و جاییا خو را
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ر گسا ر ی نظامی وسایعتر ببینیم :چنین رکی زمانی لاصا میتو که
ب وانیم لرک ی ع ومی را ،که از آباز وران فئو الیساام تا روزگار ما تااک
گرف ه و ر طی آن لکوم های اروپایی بهطور پیوساا ه اتااکا گوناگون
یاف هاند ،به روتاانی ببینیم و ریابیم که چرا به مرللهی کنونی رسااید ایم و
کدام لای ع ومی باعث تد که اکنون ر این نق ه
چنین تلکیدی بر نیاز به ی
فرانسه ،آن چیزی نیس
ییران نیز ک ابی

باتیمو()1۴

نیرش گس ر ی تاری ی برای رک سرت

که ر مور مقدمه اه ی

انقلاب

ات ه باتدو ر مور چنین نیازی

به مساالله پر اخ هاند و کوتااید اند که بدان پاساا گویند -مثلاً

کُندورساه[ ،]1۶ر اثرش ،با عنوان طرلی از پیصارف

روح انسااان[ ،]1۶این زاویهی

نیرش را گصاو اسا و آن چیزی که ر مور انقلاب ،مقدمه را ،ر مقایسه با سایر
نوتا هها و عقاید م رح تاد ی ه زمان با آن ،منقیاار به فر میکند ،این اس

که

«نظام کلیای» که بارناو کوتید آن را بنا کند ،بهطور مس قکم به فه ی تعلق ار که
آن را میتوان تفساایر ما ی تاری خواندو بدون ت ا  ،فهم هرک

از این اثر تا لدی

بسا یی ار به نیرتی که فر از این تفسیر پیدا خواهد کر و اما مقدمه ،ر هر لا ،
«ن ونهای اسا

اولیه» و برجسا ه [از آن تفسیر ما ی]؛ و به عبارت ییر ،ه ان طور

که ژان ژور [ ]1۸گف ه « ،طرلی ن سا ین» اسا
باه مارک
قسا

که نه به انداز ی کافی وفا ار اس

و نه به رویکر بارناو «از ماتریالیسااام اق یاااا ی مارک »و( )1۵برخی از

های مقدمه که لقیق اً ر ان ظار تفسایر مارکسایسا ی از تاری بو  ،به رس ی

توسا ژور و اخیراً فرناند رو [ ]1۹اندام و برجس ه تد اس و اما چون مقدمه هنوز
به انیلیسای ترج ه نصد  ،ناگزیر نق قو های آزا انهی از آن ا ا م که با اع ذا ِر این
قلم ه را اس و
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کلید فهم طرحِ بارناو از تغییرِ ساایاساایْ ر تقو و تغییر اتااکا مالکی
اس و ر جامعهی اب دایی ،انسان ،که تکارگر بو  ،از مالکی

نهف ه

خیوصی تقریب ًا سر ر

ن یآور :
تیروک اان  ،تاااکاارش ،پوسااا ی که بر تن میکصاااید ،اینها ع لاً تنها
اراییهای او بو ندو ت امی زمینها بین ه ه مصااا رک بو و ر این مرلله،
نها های ساایاساای ،ولو این که ر تااک اولیهی خو وجو می اتاا ند،
ن یتوانس ا ند ارای مبنای مالکی

باتااندو موکراساای ر آن هنیام چیزی

نبو جز اسا قلا و مساواتِ طبیعیو نیاز به ی
عنیااار پیدای
ان

پا تااااهی و لکوم

ا میتاد به پیدای

ارزش ان

رهبر ر جن

ها ،ن س ین

فر ی بو و ارزش و اع باری که به

ن سا ین تاک ِ آریسا وکراسای مندر تد و

ه یصااه از ه هچیز بی تر بو  ،م یااوصاااً هرقدر تو های

مر م نا انتر بو ندو این آریسااا وکراسااای م صاااک بو از ری ساااپیدان،
رولانیون ،م للِهان ،پزتکان ،کاهنان ،فالییران و پی گویان؛ بهطور خلاصه،
اترافی

تک گرف

بر پایهی ان

و ه یصه مقدم بو بر [قدرتِ] اسلقه

و زمین و از ه ان آبازِ تااک گیریِ جامعه ،از طریق برخی خدمات واقعی
پاا گرف

که ه یصاااه هم تا لد زیا ی ه دوش ابفا و کلا بر اریهای

وسیع بو و هس
با رتد ج عی

و()1۶

و نیاز به معیص

پایدارتر و مکفیتر ،انسان به رام کر ن لیوانات

پر اخ  ،به پرورش گله روی آور و وار عیر تبانی تد:
از این پ

ماالکیا

آبااز باه تلثیر ر نها ها کر و از این پ

بنی و فقیر

[ال الاً به معنای سیاسی-نویسند ] نابرابر بو ند و موکراسی طبیعی ییر
از بین رف ه بو و نیاز به لفظ و فاه از اراییها مق اج این بو که به ارت
و مقامات تاهری قدرت بی تری ا تو و آنان که بر قدرت فا ق توند،
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این قدرت ثروت گر میآورند ،ه ان گونه که به واس هی ثروت

به ک

قدرتصااان را زیا میکنند و ر ساا

خو نیه می ارندو بنابراین ،ر این

مرلله از [زندگیِ] جامعه ،قدرت اتارافی و سال ن ی ،گس رش نامقدو ی
پیدا میکند ،ه ان طور که ن ونه های آن ر مناطق آسیایی آن را تلیید کر
و()1۶

اس

با رتاااد بی تر ج عی

مر م و نیاز آنان ،انساااان زندگی کو نصاااینی را کنار

میگذار  ،و به کصاورزی روی میآور و
انساان ،با فدا کر ن باقی ماند ی اسا قلا خو  ،بهاص لاح ،بی تر به زمین
وابس ا ه میتااو  ،و به کار روزانهی پرزل
اسا

تساالیم میگر و پ

از این

که زمین میان افرا تقسایم میتو (ندرتاً و تاید هرگز [آن گونه که

باارنااو توجاه کر ] چنین نبو کاه توزیع اولیاهی زمین ،ک ابی
مساااوی صااورت گرف ه

باتااد)؛()1۸

بهطور

اراییْ ییر تااام گلهای که بر زمین

میچر نیساا  ،ب که زمین را هم ر بر گرف ه اساا و هیچ چیز مصاا رک
نیسااا  :باهزو ی مزرعهها ،جنی ها و ل ی رو ها به ت ل
لق مالکی

ابعا بزر تر پیدا میکند و بهطور مؤثرتر و قویتری بر تقسیم

قدرت اثر میگذار
ر اینجاس

و()1۹

که بارناو برای اولین بار عاملی کاملاً م فاوت و مؤثر را ر پیصرف

جاامعه م رح میکند ،یعنی چیزی که او آن را «پیصااارف
منظورش از صانایع یا هنرها ،عبارت اسا
ق عی» اسا

ر میآیند و

که زمانی که هیچ فعالی

صااانایع»[ ]٢٠مینامد؛ و

از صنع  ،تدارت و علمو این ی

«اص ِ

اق یا ی بهجز کصاورزی وجو ندار  ،املاک

بزر تر به صورت رتدیابند ای املاک کوچ تر را جذب کنندو فقا با آباز تدارت
و صنع

اس

که زمینهای ثروت ندان کم کم ر میان فقرا و کارتان جاذبهای ایدا

و آناان را جذب میکندو از این نق هنظر ،مالکی

اتااارافی زمین بی تر و بی تر به
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ت رکز ثروت میاندامد؛ و صنع

و تدارت ،بر عک  ،باعث توزیع « موکراتی ِ» آن

میتو و
بارناو ه چنین میگوید که ر ور های پیصااین ،هقانان و فقرایی که ر لومهی
تاهرها پراکند بو ند ،نه تنها بهواسا هی نیازهایصان ناچار زمینگیر و تسلیم تدند،
ب که سرت

کارتان نیز آنان را از ییر ه کارانصان جدا و زندگی تان را وخیمتر

کر و تنها ج ع تادن مر م ر تاهرهاسا
زور ،امکاان مقااوم
«پیصرف

می هد و عل

صنایع» اس

که به کسانی که ناتوان گص هاند ،ر برابر

آن نیز ج عی

که باعث لفظ و افزای

زیا تاااان اسااا و و ر واقع،

این ت رکز ر تهرها میتو و

او تیویر چصمگیری از انقیا ذهنی فقرا ر ور ی قب از صنع

و تدارت ارا ه

می هد؛ مینویسد:
ر این مرلله از جامعه ،فقرا به عل
فراسا

جه تاان نیز زمینگیر تد اندو آنها

طبیعی خو و جسارت ت ی خو را نیز ،که از ویژگیهای انسان

جنی نصااین و ارای آ اب و رسااوم خاص و آموز های خر مندانه اسا ،
خیاا لی که لاصا زندگی مر مان گله ار اه رؤیا ،نظار و ت ی اس ،
از سااا

ا اندو آن فقرا ان

و جساااارت فکری را ،که ثروت و ترقی

هنرها برای ه هی طبقات جامعه به ه را میآور  ،هنوز کساااب نکر اندو
آناان کاه مع ولااً به تنهایی و ا م کاری یکنواخ
ن ونهی آخرین رجه از لقارتی اساا

میکنند ،روزگارتاااان

که انسااان میتواند ر آن فرواف دو

ازاینرو برخی به آسااانی به مثلث ثروت ،قدرت و ان
لکوم  ،س یا قضایی ،فرماندهی نظامی و رولانی
م رکز

را ر انقیار خو

میسازندو()٢1

بارناو ه چنین میگوید که منصاااء مالکی
اس

ساا

مییابند و

که فقا به نفع عد ی کوچکی اس :

زمین ف ولات جنیی و اتااغا مناطق
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برعک  ،ثروتی که از را صانع
زل

ک

به سا

اس ا و از این طریق اساا

میآید ،لاص کار ج ع مر م

که ثروت ندان به کار زل

کصااان

فقیر وابساا ه میتااوند ،و نیز این که فقرای صاانع یر میتوانند ،بهتدریج،
مقداری از ثروت آنان را نیاایب خو کنند و سااراندام ب صاای از املاک
ثروت ندان را به س ا

اس ا

آورندو از طریق صاانع

بهواساا هی اندک ثروت بی تری که به ساا

که این صاانع یران،

میآورند ،قدرت تقیاای

علم و هنر پیدا میکنند و از اف ار و تاهرتی برخور ار میتوند که ارای
آن هسا ندو و از ه ین طریق اس

که مر م ر آن کارگا های بزر  ،که ما

به آن تاهر میگوییم ،ج ع میتوند ،و میتوانند با تد عات عظیمتان ر
این تااهرها بهطور مؤثر ر برابر اقدامات ساارکوبیرانهی زمین اران بزر
مقاوم

کنندو بنابراین ،مالکی

صاانع ی و ساارمایه پایههای موکراساایاند،

ه ان گونه که ،ر لقیق  ،زمین منصاء و اص آریس وکراسی اس
بارناو بعداً اظهار میکند که ر جایی که تنها تااک ثروت مالکی
«به اصااا لاح ،بندها[ ]٢1و پیوسااا ییهای [ ]٢٢اج اعی میان ب
جامعه بدون تا

خیلی سس

اس

و»()٢٣

و()٢٢

ارراای اس ،
های گوناگون

ر اینجا نیز ر مور ترای ی که صنع

و سارمایه ایدا میکند ،تیاوری که بارناو تک میب صد (الب ه جدا از قید اع ذار
وی) ،اخ لاف چصاامگیری ار با تاارح مصااهور و وافی مارک

ک ونیسا

از تک گیری بورژوازیو او مینویسد که به عل

و انیل

ر بیانیه

این ترایا جدید اتیا ِء

قاب مبا له زیا میتوند ،انبو ثروت بهآسانی من ق میتو  ،فاصلهها کمتر میگر ،
وی
انبات

گر ش و جریان مساا ر بین ت ام نقاب کصااور برقرار میتااو ؛ و همزمان با
سرمایه ،ول

و ارتصی را که -نه به ی

از طریق مالیات وسیلهی پر اخ
ب

لقوق و م ارج ا اری خو

ب که به ک جامعه تعلق ار  -به س

میآور :
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طبقهی کثیر تاهروندان که به تدارت و تولید مصاغو اند ایدا میتو و از
آندا که چنین طبقهای نیازمند صال و امنی
تا ول

ب واند قدرت کافی به س ا

زمین ر ت ام ول های بزر
لکوم
اتقا اس

اس  ،به ول

مالیات میهد

آور و بنابراین ،ه ان طور که مالکی

اسااس اتارافی

و فئو الیسام اس

[یعنی

مرکزی راعیف اسا -نویساند ] ،سارمایه نیز بنیا موکراسی و
و()٢۴

ر واقع ،بدین گونه ،بارناو ظهور بورژوازی را به معنای تقو
پیصااهها ،تدارت با ت ام تاااخههای آن ،و آن قساا

ر «هنرهای مفید،

از علوم که توجه آنی آنها به

و اصاالاح اساا »( ،)٢۵یعنی تغییرات فنی تعریف (و آن را

سااا سااازی و پیصاارف

تقسین) میکندو زمانی که انواه گوناگون این فعالی ها توانس ند را خو را باز و ر
«هرجومرج فئو الی» نفوذ کنند ،پیصارف تان سریع و ع ومی تد« ،که میتوان آنها
را عوام اصاالییی انس ا
تغییر ا و تعدی کر

که ر طو چهار تا پنج قرن ت ام لکوم ها را ر اروپا

اندو»()٢۶

به نظر بارناو ،این تقولات اق یااا ی ،چنان قوی و برگصاا ناپذیر بو که ناگزیر
ر طو زماان مندر باه چیزی تاااد کاه به زبان [الکسااای و] توکوی هم «انقلابی
موکراتی » بو و
بدون ت  ،و به این معنا ،بارناو اه «جبر اق یا ی» اس  -اگرچه به هیچ
وجه نوه ناپ هی آن نیس و او میگوید «ارا ی انسان سازند ی قوانین نیس  :ارا
ن یتواناد هیچ ع لی ،تقریبااً هیچ گوناه ع لی ،ر مور تاااک های لکوم
هدو»( )٢۶این «سارتا

امور و چیزها» ،یعنی مرللهی اج اعی اس

رساید اند ،سارزمینی که ر آن زیسا
آ اب و رسااومصااان اس ا

اندام

که مر م به آن

میکنند ،ثروتتاان ،نیازهاتان ،رف ارهاتان،

که قدرت را توزیع

میکندو()٢۸

ر ا امهی ه ین فکر ،وی

نوت اری ار که ،بدون ت  ،نه خیالی ،ب که ،اگر آن را به عنوان ی

تک اب دایی
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ر مقدمهی وی بر ک اب مقدمه بر نقد اق یااا ساایاساای -که ر آن

از گف ار مارک
ماارک

راب اهی میاان «زیربنا»[ ]٢٣و «روبنا»[ ]٢۴را تعریف میکند -ر نظر آوریم،

چصاامگیر اساا و زبان بارناو ر اینجا ناتاایانه و ناتوان اساا  ،زیرا وی برای یاف ن
اس عار و اص لاح مور نیاز بهمنظور تبیین فکر پیچید ای که ار  ،به تقلا اف ا اس :
او مینویسد که ،از منظر مص یی ،مر م ،ثروت ،آ اب و رسوم و ان ها،
عوام و اسااا ق هایی هسااا ند که ی

پیکر ی اج اعی [یعنی زیربنای

جامعه] را میساااازند؛ و ر قوانین و لکوم ها باف اری [یعنی روبنایی] را
میبیند که آن را ر بر میگیر و ر ت امی این الوا  ،لازم اساا

که این و

از لقاظ ابعا از لقاظ توان ،و وساع ی که ارند م ناساب با ییری باتندو
اگر باف ارْ م ناساب با رتادِ اس وانبندی باتد ،پیکر جامعه بدون اب صاش
پیصااارف
عواملی ساا
تعا

میکندو اما اگر به جای این و نیرویِ ک ساااان و انع افپذیر،
و بیر قاب انع اف تااک گیرند ،زمانی خواهد رسااید که

و تناساب به هم میریز و یا باید اسکل

ت ریب تو و یا روبنا از

هم بیسلد تا زیربنا رتد کندو(]٢۵[ )٢۹
مقایسه کنید با مارک :
ر مرللاهی خااصااای از تقو  ،نیروهاای تولیادی ما ی جامعه با روابا
تولیدی موجو  ،یا – آنچه که چیزی نیسا

جز بیان لقوقی ه ین مسلله-

یعنی با روابا مالکانهای[ ]٢۶که تا کنون ر ع

موجو بو رویاروی

میتاااونادو ر ن یدهی تقو اتاااکا تولید ،این روابا تولیدی بد به
زندیرهای آنها میگر و سپ

عیر انقلاب اج اعی از را میرسد (کو

مارک  ،فو انیل  ،آثار برگزید  ،مسکو I، ،1۹۵٠ص )٣٢۹و
ر پرتو این طرح کلی اسااا

که بارناو ،نهتنها انقلاب فرانساااه ،ب که پدید های

ییر مث جن های صاالیبی و جنب

اصاالالات مذهبی یا رفورماساایون لوتری را
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واقعی این انفدارهای بزر

میبیندو عل

اج اعی تققیر زوار به سااا

ترکها ،یا

موعظههای پ ر زاهد[ ]٢۶و یا رسواییهای مربوب به خصم و افراب لوتر نبو اس :
وق ی که تارایا ع ومی آما تاد باتد ،لا ثهای یا چیزی ه یصه این انفدارها را
ایدا میکندو این زمانی بو که «قید وبندهای انع افناپذیر و تاااکنند »ی جامعهی
فئو الی ییر ن یتوانس
ر اثر پیصرف

فصار تو های مر م را ،و فصار صنایع و فعالی هایی را که
و مهار کند؛ ر این موقع بو که

ت دن ر اروپا ایدا تد بو  ،تق

جن های صااالیبی اتفاق اف د؛ و نیز هنیامی بو که پیصااارف
بسا ییهای خرافی را به کلیساا م زلز و ساس

صااانع

و سااارمایه

کر بو -کلیسایی که هم به تا و

هم به مر م سا م میکر  -و لذا ،اکنون که کلیسااا ر اثر موعظههای لوتر آساایبپذیر
تد بو  ،ب صی از اروپا را از س اش خارج تدو
بارناو مینویسااد « ر طو زمان نها های ساایاساای ،اگر ب وان این گونه توصاایف
کر  ،ر ان بااق باا ویژگیهاای مقلی قرار میگیرنادو»( ]٢۸[)٣٠معهذا ،ر عین لا
میافزاید که -و این ه ان «جبرگرایی اق یااا ی» اوساا
نها های سیاسی به مقدار زیا ی میتوانند روی سرع
به خوی

که تااک گرف ه اساا -

لرک

و فرمهایی که جنب

میگیر  ،تلثیر گذارند و میافزاید« :ارا ی انساااان» الب ه ییر به آن انداز

که قبلاً تیاور میتاد ،رعیف نیس و بنابراین ،میگوید که اترافی ی که قب از عیر
تدارت وجو اتااا

«بهواسااا هی سااارتااا

امور» ارای قدرت بو  :قوانین را

میساااخ « ،باورها را خلق میکر » و «هدای کنند ی رف ار» مر م بو و الب ه ،مواظب
بو کاه تا جایی رف ارها و باورهای مر م را رهم آمیز که قدرت
زمانی که اتاارافی

مهارت و اتاا یاق لازم را ر ایدا این عوام

را لفظ ن ایدو و
ارا بو  ،به ک

توان نها های خو به مدت بسیار طولانی «تلثیر عل طبیعی»( )٣1را خنثی میکر و
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واقعی

به هر لا ی

موجو ییر این اساا

این که «صاانایع و

که به مق

فنون» و تدارت موفق به نفوذ ر میان مر م میتاااوند و تبدی به نوعی وسااایلهی
ک » میتوند،

کسب و امرار معاش برای «طبقهی زل

انقلابی [ ر اینجا منظور بارناو تغییرات بنیا ی اسا ] ر نظم سیاسی آباز
باه پیادای

میکند[]٢۹؛ نوه جدیدی از توزیع ثروت تاااک جدیدی از

توزیع قدرت را به بار میآور  ،ه ان طور که مالکی
را باه وجو آور  ،ماالکیا
آزا یتاان را به س

زمین آریسا وکراسی

صااانع ی هم قدرت مر م را پدید آور و مر م

میآور ند ،این آزا ی چند برابر میتو و تروه به

نفوذ ر امور ع ومی یا ج عی

میکندو()٣٢

با این لا  ،ل ی ،تضااا ینی وجو ندار که انقلاب موکراتی

ه یصاااه و ق عاً

پیروز گر و زیرا:
کصاورهایی وجو ارند که ر آنها منابع به قدری کافی و م ناسب موجو
اسا

و مر م میتوانند ،از این طریق ،پاس نیازهای سل ن

کصاایدن اتاارافی

بدهند ،ولی این منابع هیچ وق

مر م ب وانند خو ر مقاب سل ن
و نیروی اتارافی

به آن مقدار نیس ا ند که

مبارز کنندو وق ی که نیروی موکراتی

بهطور مساوی ر تعا

باتند ،قدرت سل ن

باالااتر از هر و قرار گیر و یکی را باه ک ا
آیند ی این ول ها نیز با پیصاارف
این اس

را برای پایین

میتواند

ییری فلج و منقا کند وووو

آهساا هی هرجومرج ر رژیم فئو الی

که به سوی رژیم م لقهی نظامی

بیرایندو()٣٣

ر اینجاا بااز ،بدون که ابراق کنم ،بسااایار جالب می انم که این نوه نیرش به
تاارایا را که ر آن قدرت ساایاساای موفق میتااو خو را از بند رقبای
مقایساه کنم با نیرش مارک

آزا کند،

مبنی بر این که بناپارتیسام «تنها تک م کن لکوم

ر آن زمان بو  ،زمانی که بورژوازی تااکساا

خور بو ولی طبقهی کارگر هنوز
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ن وانس ه بو قدرت را به س

اخلی ر فرانسه ،ر آثار

آور و» (ن و مارک  ،جن

من ب ،ه ان ،جلد  ،Iص ۴۶۹-۶٠و)؛ و ل ی بهویژ مناسب اس
بیان انیل

که مقایسه تو با

که میگوید:
مع هذا ،اسا ثناً ،ر ور هایی ید تاد که طبقات م اصم چنان ر برابر
هم قوای یکسان ارند که قدرت ول  ،به عنوان ی
فقا ر مق عی و تا لد مصا یاای نسااب

واس هی صوری[]٣٠

به آن و اس ا قلا پیدا میکندو

سااال نا های م لقهی ساااد های هفد و هدد چنان بو که تعا

بین

اتااراف و مر م آزا تااهرها و قیاابات را لفظ کر بو ووو (فو انیل ،

منصاء خانوا  ،مالکی

خیوصی و ول  ،موآ ،ج  ،IIص )٢۹٠و

باهعلاو  ،ل ی ر جایی که ،مثلا ر فرانساااه« ،انقلاب موکراتی » اج نابناپذیر
بو  ،اگر سال ن

رای

رس هی سوم با لکوم
آنان باز ن اید ،اما رسا

بی تری می اتا  ،تاید میتوانس

از طریق ه را کر ن

از انفدار قدرت مر م اج ناب کند و ت امی را ها را به روی
برعک

تد و لکوم

خو را « ر معرض هدوم طبیعی
و سل ن

ه هچیز» قرار ا و ن یده این تد که انقلاب را برانیی

خو قربانی آن

تدو()٣۴

ژور  ،ر ابراز نظر خو نسب

به مقدمهی بارناو ،میگوید ،وی بهقدری مدذوب

مبارز ی میان بورژوازی و آریسا وکراسای تاد که ل ی لقظهای از خو ن یپرسد،
تااید مالکی

سارمایه اری اکنون ام یازی تاد باتاد که امکان سرکوب کارگران را

فراهم کند؛ ه ینطور این که وی از مبارز ی قریبالوقوه میان پرول اریا و بورژوازی
آگاهی ندار و( )٣۵این نک ه ،اگرچه ،ر مد وه ،رس

اس  ،ولی از نظر من به جرح

و تعدیلی هم نیاز ار و بنا به لایلی ،بارناو ر مقدمه به این ال ا اتااار میکند که
«اترافی

جدید ،یعنی نوعی اترافی

بورژوایی و تداری ،م کن اس  ،بر پایهی این

نوه ثروت جدید ،تاااک بییر » ،و مبد به ر ی

لکوم

گر و( )٣۶اما این نظر را
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میپذیر که چنین امکانی فقا ر مقیاس « ول های کوچ » میداق ار  ،ولی این
ال اا را بهفوری
که ی

اس

برای ول های بزر

طبقهی بزر

ر میکند و میافزاید ،این ر تااارای ی

مرفه قویاً من فع و علاقهمند به لفظ رفا و صل

اخلی و

بقای قدرت اجرایی نیرومند و نیز مسااا عد اِع ا «قوانین ع ومی»  -یعنی قوانینی به
نفع ه یان -اسااا و( )٣۶به بیان ییر ،تاااک گرف ن ی
لکوم

«اتااارافی

بورژوایی» ،که

را [فقا] به نفع خو کن ر کند ،ر کصوری مث فرانسه نام کن اس و این

بقث بهتادت ت یلی اس  ،و بهروتنی و سا گی وجه ییر رویکر بارناو را نصان
می هد؛ این وجه را که ر اینجا با فیلساوف بورژوای مورخی روبهرو هس یم که به
هنیاام بقث ر مور بورژوازی فرانساااه زبان
فرصا

ن ی هد به تقوق و را های خ رناک پیصاروی نیز توجه کند -به مسیرهایی

که تیااا فاً ،ییر جنب های را یکا و موکراتی

بارناو نیازمند اساا
چیزی اس ا

تر یدی ر پوییدن آن نداتاا ندو

که بپذیر انقلابی که وی از آن ساا ن میگوید مساا عد کسااب

که او آن را «یکپارچیی ص ا ی انه»[ ]٣1میان ت امی ب

جامعه می اندو( )٣۸بهعلاو  ،نک ه ر اینجا این اساا
نا رس

به لکن

میاف د و به اندیصاااهاش

های مر م ر

که آگاهی بورژواییِ رساا

و

ه زیس ی م زلز و مصوتی یاف هاندو

از ساااوی ییر وق ی کاه باارناو ر قسااا

وم مقدمه به روند واقعی انقلاب

مینیر نصااان می هد که از تقساای ی آگا اس ا  ،اما نه تقساایم میان «ساارمایه ار و
پرول اریا» (این اص لالات ،ر بی تر قس
فرانساه را به رسا ی منعک

های مقدمهی مبارزات اج اعی انقلاب

ن یکند) ب که تقسایم بین رسا هی سوم بورژوازی و

«فقرا»و ر واقع گزافه نیف هایم که بارناو ر فعالی

سایاسی خو وسواس آگاهی پیدا

کر و ر آن برق تاد  ،اما ر اینجا نیز ه ین روتانایی و تدت آگاهی بورژوایی
او مندر به مهآلو تادن ن یرش وی تد اس  :وی ،ر جریان انقلاب ،به میزان لازم
به ابهام ر باور خو میرسد و آن این که ،این خو تقسیم نیس

که مهم اس  ،زیرا
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که ثروت ند و فقیر ر اتا ن ثباتْ منفع

مصا رک ارند؛ چیزی که خ رناک اس ا

«فاسد تدن» فقرا توسا عوامفریبان جا طلب اس و وق ی که او از اصلاحات مذهبی
لرف میزناد ،موعظاههاای لوتر را تااارار ای می اناد که بر روی ت موا منفدر
میاف دو( )٣۹اما وق ی که از انقلاب بورژوایی سااا ن میگوید توان کاربسااا
تاری ی خو را ر مور آن ندار ؛ و بنابراین ،نیای

یدگا

پر میتو از مر ان تروری که

میااا ماند برای اهداف خو  ،انبوهی از آ میان جاه را بفریبند ،و ر صاااورتی که
چنین نصو  ،راری به لاک ی

مفید بورژواهای به ر خواهند بو و

ه ان طور که ر آباز اتاار تاد ،ظاهراً هنر سایاسای بارناو ن ونهی روتنیری
اسا
ع

از کاربسا

نوه خاصی از آگاهی طبقاتی ر زمینهی ع

ساایاساای یا لداق مهمترین ویژگیهای آن اساا

سیاسی و این ه ان

که از این پ

به آن خواهم

پر اخ و

۴
مسیر ع

سیاسی بارناو ن ایصیر مسیری اس

که مس قی اً و بهطور کام م لثر اس

از راهی که انقلاب فرانسااه ر سااا های  1۶۸۹تا  1۶۹٢طی کر اساا و ر 1۶۸۹
وق ی که رس ا هی سااوم[ ]٣٢عاوی خو را ر مور رهبری ملی فرانسااه بر کرساای
سل ن
ر مدل

و بر وش رژیم نصاند ،وی یکی از اعضای می م لزب «میهن وس ان»[]٣٣
مؤسسان بو و اما به مق

این که رس هی سوم تفوق سیاسیاش را تققق

ب صاید و قدرت خو را برای تددید تاک فرانسه به گونهای که میخواس
کر  ،وی مبد به مبلغ لزم و ال یاب ،سازش و تثبی
وی ،ر نظر جنب

اع ا

ورع گص و این مورع برای

تو ای موکراتی  ،موقعی ی مهم ر میان طیف وسایع با پرس ان

انقلاابی[ ]٣۴ایداا کر و این تغییر موراااع باارنااو بی تر ظااهری بو تا واقعی ،و
مقکومی

وی مب نی بو بر سااوءتفاهم نس اب

به آنچه که وی تا آن هنیام خواس ا ه

بو اندام هدو ر واقع ،بی تر ترایا بو که عوض تد بو تا خو بارناو ،و ه ین
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تااارایا جدید بو که خو را بر بارناو تق ی میکر و زیرا آنچه که ر واقع ارزش
ار  ،ویژگی اقدامات ساایاساای اوس ا

که ویژگی آن همخوانی و همجنساای بساایار

بالاس  :بهراس ی ،او به ه ین لی نیز جان
ل ی ر ن سا ین هف ههای پ
بارناو توانس ه بو به عنوا ن ی

او

را از س

از تصاکی جلسااه ی ع ومی ن ایندگان رس هها،

خ یب توجه ه ه را به خو جلب کندو اما بیان چند

کل هی از قب لساابنصاد بو که ر مدل

ملی ،پ

از ساقوب باس ی  ،او را ر

نز ع وم ناگهان به مرللهی مه ی رساندو
مدل

که ر خ ر قریبالوقوه ساارکوب نظامی قرار ات ا  ،ر  1۴جولای ،ر

جریان نصاسا
ریاف

خو ر ورساای با لسر ی مصهو ی اخبار قیام خلقی را ر پاری

کر بو ؛ و بروز اتا یاق ن ایندگان ر روز بعد -هنیامی که تا س ور ا
و ورسای پ

اعلام کنند نیروهای نظامی از پاری

کصید خواهند تد -به هیچ وجه

به این لی نبو که امیدوار بو باتاااند چنان اقدامی موجب اج ناب از «آتاااوب»
بی تر تو و نظم را الیا کندو ر واقع ،آرزوی قلبی آنان این بو که ،پ

از سقوب

باس ی و تسلیم مصروب تا  ،بینظ ی را بهطور کام پایان هند و به ک

بسیدیان

باز گر انندو

بورژوازی کن ر کام را به پاری

روز  ٢٢جولای ،و فر ِ به تاادت منفور[ ،ژوزف] فولون[ ]٣۵ناظم ک مالیاتی و
لساابدار ،و اما ش[ ،لویی] برتیه[ ،]٣۶مُصارِف یا مصاور امور ا اری[ ]٣۶پاری
تارای ی بساایار ولصا ناک توسااا مر می که ر برابر ه
کص ا ه تاادندو روز بعد بو که ،پ
برایی ر بااب سااارنوتااا

از آن که مدل

ر

و-وی گر آمد بو ند،

ملی به ابراز س ا نان سااوگناک

بمانییز آن و و نیز پیصااانها های گوناگون ر مور

باازگر انادن نظم گوش ا  ،بارناو سااا نانی ایرا کر که برای وی تاااهرتی کاملاً
نا رساا

به بار آور و او را م هم به گزافهگرایی و افراب-کاری ن و ند که مساا قق

وی نبو ؛ او بان

ز بو « :پ

آیا خونی که ری ه تد خونی خالص و پاک بو ؟»
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بارناو ر مقدمه آن ساا ن را به یا میآور و میگوید که ن یتواند آن را توجیه
کند؛ اتار میکند که ر تق
ی

فصار ترایا پای

را از لد مداز فراتر گذات ه اس و

نک هی برجس ا ه هم که ر مور بارناو جوان و مع ولاً خونساار باید مور توجه

قرار گیر این لقیق

اساا

که وی توان فوقالعا ای ر کن ر الساااسااات خو

ات ؛ لذا ،باید خونسر یاش را ر آن لقظه از س

ا باتد ،زیرا وجو بسیاری

از ن ااینادگاان بورژوا پر بو از تلااش ر میاان ترس از بینظ ی ع ومی و امیاد به
لیاو آرزوها و اهدافصاانو بنابراین ،بارناو را ن ان قا از کص ن آن و تن ،تلکید
کر بو که آن س ن توجیهکنند ی ر و انکار انقلاب نیس  :ه هی انقلابها چنین
فداایعی ایداا میکنناد ،و تاااایاد مدل

باید از این لقیق

که انقلاب فرانساااه

خونریزی کمتری ایداا کر  ،خوتاااقاا باتااادو بهعلاو  ،وی افزو بو که ،اگر
مدل

میخواهاد جلوی فدایع بی تر را ،که تهدید کنند ی ک سااال ن

اسااا ،

بییر  ،آنچه را که باید اندام هد ،نه ساوگواری و صدور اعلامیه ،ب که مسل تدن
صالبان املاک و اراییها ر برابر «راهزنان»[ ]٣۸اس

که هرچه زو تر باید صورت

گیر و به تهر اریها باید قدرت بی تری ا تو و( )۴٠بارناو ر آن هنیام هم مث
گذتااا ه از «هرجومرج» ع ومی ناخرساااند بو ؛ اما ن یخواسااا

که هرجومرج را

بهااناهای برای م وقف کر ن انقلابی که تاز آباز تاااد بو بداند؛ این چیزی بو که
تعدا ی از اعضاای برجسا هی رسا هی سوم ر مدل
[ژان ژوزف] مونیاه[ ،]٣۹عضاااو هیئا
رروری می انس ندو بارناو میخواس
کناد ،اما این امر را ه را با تقوی
خبرنیاری ر گرُنُبْ
خ اب به مدل
لاالا

که تام مهمترین عضو آن،

ن ااینادگی وفین ،هم بو کاه این ع

را

که «هرجومرج» را سرکوب و اوراه را کن ر
قدرت بورژوازی میخواسااا و ر نامهای که به

ر  1۵جولای نوتا  ،اکیداً خواس ار تد که تعدا ی یا ات ،

ملی ،نوتا ه تو و از آنان خواس ه تو که بسیدیان بورژوازی ر

آماا باش قرار گیرندو «هیچ تاااهروند خوبی لق ر این فراخوان را ندار و
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ثروت ندان کسااانی هسا ند که بی ترین نفع و علاقه را به بهبو ورااع ع ومی ارندو
قسااا ا

بزر تری از بسااایدیان پاری

از بورژواها هسااا ند [بورژواهای خوب-

نویسند ][ ]۴٠و این ه ان قدر برای نظم ع ومی اط ینانب
ولصاا

ناکو»()۴1

«اب صااتاات پاری
بدنی

ر اوای اگوساا

وی به وساا

اس

ر گرُنُب چنین مینویسااد که

و بعضای ییر از تاهرها ر قل رو سل ن

اجاز ا که فرصااا ی به سااا

که برای اس بدا
به مر م رعیف و

آورند تا فریا تاااان را علیه بیبندوباری و

هرجومرج بالا برند و این نیز باعث گص ا ه که مدل

فراموش کند ساا یابی به قانون

مصاروطهای که میخواهد ایدا کند فقا به واسا هی زور م کن اس و اما ر ه ان
نامه ه چنن میافزاید که:
من نباید زیا هم م لساااف باتااام اگر مدل
تلثیر تاارایا به ورااع تعا
ر ه ان لال

مدل

ر این امر مهم ر تق

برسااد ،زیرا تقریبا م ئن هساا م که اگر

تاور و اتا یاق اولیهاش ب اند ،بسیار زیا روی

خواهد ،اما تعدی عامدانه ،تعدیلی که ناتای از بیاایرت باتد ی
اساا
اس

چیز

و تعدیلی که ناتاای از ساار رگ ی و عدله باتااد ،چیز ییری
و()۴٢

اگرچه بارناو صاااریقاً نیف  ،نیرویی که وی بدان اتاااار میکر  ،تنها توساااا
ه دسا ان بیرقاب اع ا مدل

ملی -که ر میان مر م مع ولی بو ند -میتوانس

گر آید و آما تااو و ر واقع ،بهزو ی نیز روتاان تااد که از طریق فقا  -به قو
روزنااماه نیاران را یکا  -ی

«لرک

انقلابی ثانوی» ،م کن بو که «مدل

الکام خو را به تاا بقبولاندو» ر اوای اک بر بارناو باور ات

که مل

ب واند

باید ارا ی

خو را قویاً ابراز کندو( )۴٣این نیرو به موقع و توسااا راهپی ایی پاریساایها به طرف
ورسای ر پندم اک بر ،و ل له ی آنان ،ر روز بعد ،به کاخ ورسای به وجو آمدو بار
ییر تاااا  ،کاه باهآرامی ر ماا های قب

ر برابر ارا ی مدل

مقاوم

کر بو ،
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مدبور باه تسااالیم تااادو باارنااو بعادها از این مداخلهی مر می به عنوان «لوا ث
ولصا ناک» یا کر و( )۴۴اما این که بارناو از این لوا ث نیران و مض رب تد باتد
کااملااً تر یدپذیر اسااا  ،زیرا که مر م چیزی را برای مدل
س

آور ند که رس هی سوم بهتنهایی قا ر به اندام آن نبو ؛ ولی ،به هر لا  ،بعد از

ندات مدل  ،و مصااایع

تااا تا پاری  ،از ن ساا ین کارهایی که مدل

رساااند ،ورااع قانون لکوم
مدل

و انقلاب بورژوایی به
به اندام

نظامی ر ف ر قوانین مورااوعه بو و ،بدین ترتیب،

عزم جزم خو را برای پی گیری و ساارکوب تااورشهای بی تر به ن ای

گذات و
ژور ر تاری انقلاب فرانسااهی خو  ،سااا  1۶۹٠را اصاالیترین سااا انقلاب
توصااایف میکناد؛ بدین معنا که ر آن ساااا «ت ام نها های بنیا ی جامعهی جدید
ساخ ه تدند و انقلاب انییز ی ق عی خو را به س

آور و»( )۴۵این نک ه ر توری

تغییر آتاکار موراع بارناو اه ی ی م لقاً اسااسی ار  :قیقاً به این لی که وی فکر
میکر اصاالالات وساایع این ور  ،بهطور مساا قکم پایههای ساایاساای هژمونی
بورژوازی را ایدا کر اسا

و این که مقافظهکاری نه چندان پوتید ی وی اکنون

بارز گص ه و او را به یکی از مع اران اصلی تثبی

این هژمونی تبدی کر بو و

«مسااللهی مساا ع رات» ،ر اوای بهار سااا  ،1۶۹٠نصااان ا که تا چه لد این
مسلله توسا منافع بورژوازی ر لوز ی رک انقلاب فرانسه ،مقدو تد اس و
ر واقع به زل
اما مساللهای که فوری
مصاروعی

کسای مساللهی بر

اری را ر س ور انقلاب قرار ا و

پیدا کر این بو که اصاو جهانروا[]۴1یی که رس هی سوم

خو را بر آن اس وار کر بو آیا مر م رنیینپوس

مس ع رات و بهویژ

مر م ساااان ومینییو را هم ،کاه باهوشترین و با ارزشترین آنها جواهرات تاج و
ت

فرانسهی اس ع اری بو ند ،ر بر میگیر یا نهو اگر چنین میبو  ،خو مسللهی

بر اری یر یاا زو مور پرسااا

قرار میگرفا  ،اماا باه هر طریق ،تلیید لقوق
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به معنی مبارز ی تل ی با مسا ع رات بو که به تدت

سایاسای مر م رنیینپوسا

انقیاری خو بو ند و خ ر تدزیه نیز وجو ات و بارناو

می م به لفظ لاک ی

هیچ تر یدی ر این مور نداتااا  :تنها مساااللهاین بو که م ئن تاااو فرانساااه
مساا ع رات (کلونیها) خو و تدارت خو را با آنها لفظ کندو ه ان طور که ژور
میگوید «هرچیزی که میتوانسا
بر رد انقلاب اس ووو ک

جلوی قدرت بورژوازی و ساارمایه اری را بییر ،
به او اجاز ندا که هیچگونه

رک وی از جامعه و سیاس

مورااع ییری ر مور مس ا ع رات بییر و»( )۴۶بارناو ،بعد از بازنصااس ا یی اجباری،
چند صافقهای ر مور مسا ع رات نوت
ساایاساا
عظ

فرانسااه ،این اساا

و چنین گف

که به کلنیهای

که اص اساسی مور نیاز

نیاز ار  ،نهتنها برای لفظ ثروت و

خو که نیز برای آزا یاش؛ تارب آزا ی ر افزای

که برای کسب آن مس ع رات و تدارت مس ع راتی باید نق
فرانساااه نیااز ار کاه خو را ر برابر رقاابا

ثروت و سربلندی اس
لیاتی ایفا کندو بهویژ

خارجی لفظ کند و روابا تداری

انقیاری خو را با مس ع رات تداوم ب صدو هرچیزی که ب وان ،ر تئوری ،ر مور
تجارت آزاد م رح کر (بارناو مع قد بو که این ر تئوری ی

اصا ع د اسا )،

ر ترایا فعلی فرانسه ،بدون ت  ،مندر به ت ریب فرانسه خواهد

تدو()۴۶

بارناو که مسل به این باورها بو  ،خو را به مدافع و مبلغ اصلی مدل

مؤسسان

ر لی هی سیاس گذاری مس ع راتی تبدی کر  ،مس ع راتی که میبایس

از ابواب

ج عی فرانساه باتندو بارناو از مار  ،1۶۹٠از وق ی که بهعنوان گزارتیر ر ک ی هی
مسا ع راتی صاقب
می م ،از این سیاس
ساا ها پی

کر تا ه ان زمانِ پایان مدل

ر ساپ امبر  ،1۶۹1سرس

و

فاه کر و

بارناو با ییر وسا ان سیاسیاش به این باور رسید بو که نه تنها

انقلاب نباید به مس ع رات صا ر تو که باید فقا به فرانسه مقدو گر و همزمان با
پیصارف

کار اصالالات ،که جنب

مر می آن را بین سا های  1۶۸۹تا  1۶۹٠ایدا
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کر بو  ،جناح سال ن طلب هم ،که او یکی از اعضای رهبریکنند اش بو  ،بهطور
روز افزون و تقریباً با وسواس ،به خ رات تورشهای مر می و «بینظ ی اج اعی»
پر اخ ه بو ؛ الب ه ،این تورشها توسا مر انی تک گرف
عوامفریبان نفعطلب خواندو آنان میگف ند که به انقلاب خیان

که بارناو بهزو ی آنان را
تد اس

و این که به

«انقلاب وم»ی نیاز هس و قیقاً ترس از چنین انقلابی بو که باعث تد مر انی مانند
بارناو به ی

آتا ی ساریع برسند ،ل ی به بهای ا ن ام یاز به ت نان انقلابو ر ما

می  1۶۹1وس

نز ی

بارناو ،به نام وپُق[ ،]۴٢زن

خ ری را به صدا ر آور که

بارناو چند هف ه بعد ،ر تارایا آتف هتری ،آن را پژواک ا و موروه بسیار سا بو
و آن این که انقلاب ت ام تااد اسا

و تداومِ آن کصااور را به سااوی جن

اسااا بادا خواهاد راندو اکنون که آزا ی به سااا

اخلی و

آمد  ،مهمترین وظیفهی ما ثبات

اس و( )۴۸این یکی از صداهای واقعیِ س کم ب صی از بورژوازی فرانسه بو و
پایان ا ن به انقلاب بی تر از هرچیز به معنای ایدا سااا یا اجرایی قوی بو ،
هرچند آنهایی که ر آن زمان مبا رت به این کار کر ند ،موفق نصاادندو ر واقع اگر
ر چهارچوب معنایی خو کامیی به آن بیندیصیم ،ارزتی ر آن نیاف ند -برای رس هی
ساوم بسایار زو بو که انییز ی[ ]۴٣نیرومندی ر این را ات ه باتدو آنچه که آنان
میخواساا ند ی

ساال ن

قوی بو که توسااا مقافظهکاران جدید ع دتاً کن ر و

رایزنی تو و
ر واقع ،چیزی که بارناو ه یصااه خواس ا ه بو انقلابی بو که فقا م ابق و مؤید
نظر وی وآن هم تصااکی ی

ساال ن

مصااروطه و مقدو باتااد ،چنان که بعداً ر

بار ی این تااک از لکوم  ،ر مقدمه ،نوتاا

«این ساارورآمیزترین و زیباترین»

لکوم هاس و( )۴۹این باور بر پایهی نق هنظری کاملاً بیرالساساتی[ ]۴۴قرار ات
و این کاه ،آنچه که چنین لکوم ی بدان نای خواهد تاااد ،ثبات بر پایهی تقدید و
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مهار هم اتارافی

و هم «هرجومرج ع ومی» اس ؛ به بیان ییر ،ر اینجا ،موروه

و مقور اصلی برای بارناو عبارت بو از نظم جدید بورژوازیو
فرار تااا از پاری  ،ر تاری  ٢1جون  ،1۶۹1رااربهی مهلکی به این رک بو و
معهذا ،توقیف وی ر ورنه [ ]۴۵فرص ا ی ا تا ورااع به لا قب برگر  ،و جلوی
گسااا رش عقاید خ رناک ،که ر اثر فرار وی اوج و تااادت فراوان یاف ه بو  ،گرف ه
تااو و تااا اگر میرف  ،ت امی ساااخ ار مصااروطی

به خ ر میاف ا  ،و را ر برابر

بدع های بی تر و خ رناک بعدی باز میگصا و تاا که سا ییر تااد ،مسلله کل ًا
تغییر کر  ،یعنی تبدی تاااد به مساااللهی چیونیی ابقای لویی تاااانر هم بر ت
سل ن

به گونهای که انیار هیچ اتفاقی نیف ا اس و

را ل این مسالله ،که بارناو ر پیدا کر ن آن نق
ن سا  ،م وسا تدن به اولین رو بزر
این کاه تاااا فرار نکر  ،با کاه باا خال

مه ی ات  ،سه پایه ات :

ر تاری سیاسی تو ها ،یعنی اصرار بر
مصااااوران بدطین

«به طریقی ناپدید

تااد »[ ،]۴۶وم این که تااا از هرگونه اتهام و خ ایی میااون اسا  ،میااونی ی که
م ابق قانون اس

و وی را از مقاک ه میون می ار  ،و سوم ،سرکوب را یکا هایی

که میرانه تقارای برکناری تا را ات ندو
بارناو یکی از سه ن ایند ای بو که توسا مدل
تادندو وق ی که تا به پاری

ملی برای برگر اندن تا اعزام

برگص  ،بارناو و وس ان

که وی را آگا کنند که ر ک یسایون رسیدگی مدل

بر خو واجب می انس ند

[به ناپدید تدن ] چیونه باید

پاس گویدو و این بارناو بو که ر جریان تی یمگیری ر مدل

ر مور سرنوت

تا ر  1۵جولای س نرانی و روتن کر که ک قضیه راجع به چیس و
ر س نرانی خو  ،بارناو گف
نامعقولی» که مور رخواسا

که سل ن

برای فرانسه واجب اس و «ج هوری

برخی از افرا اسا  ،تا زمانی که مل

قا ر نباتد ر

مقاب لقهبازیها و چاپلوساایهای امرای نظامی گند  ،ن اق کبیر و فلاساافهی عظیم

31

بارناو :نمونهای از آگاهی طبقاتی بورژوایی

مقااوما

کند ،مندر به بینظ ی و هرجومرج خواهد تاااد و به ساااوی یک اتوری
اساا

خواهد رف و ولی مسااللهی اصاالییی که مور نظر مل

این اساا

که« :آیا

میخواهیم به انقلاب خات ه هیم یا وبار آن را تروه کنیم؟» تداوم لرکات انقلابی
رربهای بزرگی ایدا کر و آنچه که باید نابو میتد  ،تد اس  ،تا جایی که الآن
باید ییر م وقف گر و لازم اسا
آن پیروزیهایی که به س
که انقلاب ن یتواند ی

که ت ام اقصار مل
«لقیق

آمد به ی

فرانسه گر هم آیندو ه هی

بزر » مندر گص ه و آن این اس

گام ییر بدون خ ر به جلو بر ار و اگر ا امه یابد« ،ن س ین

قدمی که ر تعقیب آزا ی بر ات ه تو  ،الغاء سل ن

اس

و قدم بعدی ،ر تعقیب

مسااوات ،ل له به اموا اس و» بارناو میپرسد که ،بهجز اموا و اراییها ،ییر چه
اترافی ی باقی ماند که از بین برو و (بنابراین ،بارناو ر اینجا ،ر این بقبولهی ا
نبر سیاسی ،میپذیر که اترافی ی وجو ار به نام «اترافی

مالی» که وجو ش را،

ر مقدمه ،برای کصاورهایی نظیر فرانساه انکار میکندو) آنها که میخواس ند انقلاب
کنناد ،آن را باا «انادرزهاای م افیزیکی» یا رؤیایی برپا نکر ند :آنان به ل ای
بیتاا ار نیاز اتاا ند و این ل ای
ن یتوانسا ند به سا
(وق ی که مدل

افرا

را بدون ا ن ام یازات واقعی مل وس و فراوان

آورندو ه ه می انس ند که تبانیا چهارم اگوس

سا 1۶۸۹

مؤسااسااان رژیم فئو الی را منسااوخ کر ) لکم الغاء رژیم فئو الی

بی تر از ه هی الکام مصاااروطهای که انقلاب صاااا ر کر بو  ،مور ل ای

قرار

گرف و اما بارناو از خو پرسااید بو  ،بهجز قوانینی علیه اراییها ،میر ر این تااب
چه چیز ییری ماند بو که باید به س

میآمد؟ و ل ی اگر چنین قوانینی گذراند

نصاااد ،چه کسااای تضااا ین میکند که آن لوا ث ه ه وبار اتفاق نیف د؟ به خاطر
راااعف لکوما  ،باه خااطر این که انقلاب به ن یده نرساااید بو و جنبصااای که
ا امه هند ی انقلاب بو سرکوب تد بو ؟
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با رخواس

صری برای سرکوب جنب

اتاراف ا تاد تا آنچه را که به س

را یکا  ،تقارای مصابه صریقی نیز به

آمد بو بپذیرندو ه ه باید م وجه میتدند

که م وقف تادن انقلاب به نفع «ه ه» اسا و آنهایی که تاکس
میفه یدند که پ راندن فاتقان نام کن اس ا
اس

که چیونه باید ثبات را تققق ب
مدل

خور بو ند باید

و اکنون تنها مسااللهی باقی ماند این

صیدو()۵٠

مؤسااسااان[ ،که اکنون] بهطور روزافزونی نیران تااورش را یکا ها بو ،

تااورتاای که ر ما های پی

از فرار تااا نیرومند تااد بو  ،و ر اثر فرار تااا نیز

انییز ی بزرگی یاف ه بو  ،تا را تبر ه کر  ،با علم به این که این امر م کن بو مندر
به رویارویی مسا قی ی بصاو که اکنون ب صی از اس راتژی کنونی بارناو بو و تبانیا
1۵جولای ،اند ن [یا کلوب] ژاکوبنها[ ]۴۶انصعاب پیدا کر و ت ام اعضای  ،بهجز
معدو ی از اعضااای پارل انی آن ،کلوب را به قیااد تصااکی اند ن جدیدی به نام
فولیاان[ ]۴۸ترک کر ناد کاه مقادمهی نها ینهکر ن لزب مقافظهکار بو  ،لزبی که
بهطور بیررسا ی به مدت رازی وجو اتا و ر  1۶جولای ،با تیراندازی مس قیم
گار ملی به سوی ج ع عظیم تظاهرکنندگان ،که ر «تام ومارس»[ ]۴۹تد ع کر
بو ند تا به تی یم مدل

اع راض کنند ،انصعاب ر صفوف انقلابی صورت جدیتر

و وخیمتری باه خو گرف و ق

عام مذکور که با تلیید مدل

روبهرو تاااد ،اولین

رویارویی خونین میان بورژوازی و جنب های مر می بو و فیااا م یزی ر تاری
فرانسه گص  ،فیلی که بین و مفهوم ،بهطور کام  ،ایدا ت ایز کر  -ی  ،رکی که
عباارت بو از ع لیاتی مقدو با هدف به قدرت رسااااندن بورژوازی بر خرابههای
رژیم کهنه؛ و رک وم ،که بسیار موکراتی تر و اقدامی «مر می» بو  ،و به این قید
تاک گرف ه بو که هرگز از مرزهای روابا مالکی

بورژوایی فراتر نرو ؛ با این ه ه

رکی بو که بسااایار بی تر از آن چیزی که بارناو و یاران
ملی تدان

ات  ،و از آن فراتر رف ه بو و

فکر کر بو ند با منافع
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به هر لا  ،ه ان طور که قبلاً اتاااار کر م ،بارناو ن یخواسااا

خ ر ت ریب

اج اعی ،به معنای رویارویی مساا قیم بین ثروت ندان و فقرا [ما اران و بیمالان] ،را
ببیندو وی رک خو را از خ ری واقعی که تاهد آن بو ر ی
ملی ابراز کر و از افزای

س نرانی ر مدل
ر

تااارایا ن ایندگی برای بهر مند تااادن از عضاااوی

اند نهاای ان اابااتی فااه کر و ر آن سااا نرانی باارناو بر اف راق بین لکوم
ن ااینادگان و لکوم
ان اباتی ی

موکراتی

تلکید کر و گف

لق نیساا  ،ب که کارکر ی اساا

که عضاااوی

ر مد ع میانی

که تاارایا لازم برای اجرای آن را

«جامعه» تعیین میکندو معیارهای لازم برای آن عبارت اند از اولاً ان  ،که بدون ت
ارایی[ ]۵٠تض ینکنند ی برخور اری از ان
که بازهم آتاکارا مور علاقه ی کسانی اس

بو ؛ ثانیاً ات ن علاقه به اجرای امور
که ب واهند از منافع ت یی خو فاه

کنند؛ و ساوم ،اس قلا مالی که باعث میتد فر ن ایند ی ان اب توند ر معرض
ل لاه و فساااا قرار نییر و باارناو ا امه می هد که ر میان کساااانی که خیلی زیا
ثروت ند[ ]۵1هسا ند نباید ر پی این تارایا بو  ،زیرا منافع ت یی آنان چنان زیا
اساا

که آنها را از منافع ع ومی جدا میساااز ؛ و ه ین طور نباید بین کسااانی به

نبا آن تارایا گصا
کسب ان

ر برابر

که کاملاً فاقد ارایی هس ند ،ورعی که سدی اس

و ر برابر فسا آسیبپذیر اس و اما ر طبقهای که ارای ثروت م وسا

اسا [ ]۵٢ویژگیهای لازم را میتوان پیدا کر ()۵1؛ تو گویی که گیزو اس

که س ن

میگویدو
ر هرلا  ،بارناو نافی مفهوم تقساایم جامعه بین بنی و فقیر بو  ،زیرا ،به مق
این که لکوم

جا میاف ا و قانون اسااسای مصروطه تض ین [و اجرا] میتد ،برای

آنهایی که مال

زندگی میکر ند

بو ند و کسانی که از قِبَ ِ «کار صا قانه»ی خوی

نفعی یکساان لاصا میگصا و تقسایم واقعی بین آنهایی اس

که لکوم

ثاب

میخواهند و آنان که خواس ار انقلاب و تغییرند؛ زیرا که س هی وم بر موج تورش
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میروید ،ه ان گونه که می

بر روی

فضولاتو()۵٢

چند هف ه بعد بارناو ابراز میکند

کاه ت اام ولا هاای م دن به آزا ی و آرام

نیازمندند؛ برای مر ان مع ولی[]۵٣

راروریتر از آزا ی اسا و بدون تا

مر م صاالب اق دار هس ند ،اما تنها

آرام

ن ایندگانتااان میتوانند کارگزاران آنان باتااند ،زیرا که تقریباً ه یصااه منافع آنان به
لقایق سایاسیای مربوب اس
توانند ات ه

روتن و ع یقی از آن ن ی

که مر م عا ی هیچ ان

باتندو()۵٣

برنااماهی ارتداعییی که بارناو از آن سااا ن میگف
پ

مؤسااسااان پصا یبانی تاادو مدل

توساااا اکثری

مدل

از کصا ار تااام ومارس ،قوانین را ر جهات

بی تری مور تدادیاد نظرهای مقافظهکارانه و مقدو کنند قرار ا ؛ و همِ خو را
را یکا و موکراتی

به تدت صرف سرکوب جنب

کر و

۵
بارناو ،علاو بر فعالی های مدنی و ع ومی ،به عنوان عضاااوی از گرو ساااهنفر ی
«تریومویرات»[ ]۵۴که با ه کاری آ ریان وپوق و آلکسااندر ولامه ،تک
ساایر فعالی ها نیز تارک

ا ند ،ر

ات  ،از ج له ر م فیترین آنها به صورت مصاور یا

مصااااور آتی تاااا و ارتبااط

با ملکه از طریق مکاتبهو این مکاتبات ،که ر جولای

 1۶۹1آبااز تاااد بو  ،باه موازات امیدی بو که بارناو به م قد کر ن سااال ن
بورژوازی اتاا

و میخواساا

از این را  ،بر اساااس ی

با

قدرت اجرایی پابرجا و

قوی ،به آتاا ی و میااالقهی نهایی برساادو بعدها ،بارناو ر مقدمه میگوید که اگر
چنین میااالقهای تققق مییاف  ،انقلاب را ع وم مر م میپذیرف ند؛ مر انی که برای
لکوم

ان اب میتادند ،هم ثروت ات ند ،و هم اس عدا ؛ و ا ار ی امور از س

آتاااف هفکرترین گرو ها به سااا
میتاد :از آن ب

خر مندترین و روتااانفکرترین افرا مل

که سارنیونکنند ی لکوم ها هس ند به س

من ق

آنان که نفعتان
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ر لفظ ورع موجو اس  :انقلاب واقعاً به ن یدهی پایانی خو میرسید و لکوم ی
لقیقی خو را مییاف

که ن ایند ی مر م بو تااا یااای
اتا  ،طبقاتِ تاهروندانِ ارای ان

و ،بر پایهی منصااای که

و ثروت باید بر لکوم

این که الزامی به فاه از منافع و ال رام به کرام

طبقهی «اکثری

س

مییاف ند ،نه

بیت ا ار» ندات ا ه

باتندو()۵۴

ر نظر او  ،این امیاد باه تقویا

انقلاب به ک

و تثبی

آن وان  ،و بازگر اندن آنان به سوی سل ن
نا رسا ی هدای
وی و یاران

لویی تاااانز هم و ماری

بورژوایی ،س کم ،ظاهراً ،باید به تک

تد باتدو ر واقع خو مکاتبات بارناو ر مور این که تا چه لد

مقاصد ملکه را بلا فه ید بو اند ،مدرکی ق عی اس ؛ زیرا ر ه ان

لا که ماری آن وان  ،با صا ی ی

اط ینان می ا که مص اق راهن ایی آنهاس  ،ر

نامههای ییرش ،با تزویری خالی از رلم و مروت ،آنان را به نام اعضااای [آتصااین]
گرو «چا

افراطی»[ ]۵۵مقکوم میکر و ارتبااط

را با این گرو این گونه توجیه

میکر که قیدش فقا راری کر ن آنها برای خرید وق
از برا رش ،امپراتور اتری  ،میخواسا

بو ؛ و نیز ،ر عین لا ،

که برای سرکوب انقلاب خال

و سل ن

فرانسه را با ت ام قدرت قبلیاش الیا کندو
معهذا ،با توجه به هدف مهمتری که بارناو ر ساار ات ا  ،آنچه که از ناهندار بو ن
تلاشهای او میکاهد ،قیقاً این لقیق
آن وان

را به صاورت ی

بو که تنها آل رناتیوی که میتوانسااا

ملکهی بورژوا ر آور خال

ماری

خارجی علیه فرانسه بو و

این چیزی بو کاه ر آن زماان هیچ گوناه امیاد واقعی به آن ن یرف و خیلی امکان
ات

که جن

بین فرانسهی انقلابی و اروپای کهنه ر رازمدت اج نابناپذیر تو ،

اما این چیزی بو که ر سا ور تاری انقلاب بهار ساا  1۶۹٢نبو و مسئولی

ایدا

چنین مداخلهای ر آن زمان برعهد ی اتقا نیروهای م ضااا و پراکند ای بو که ر
اخ فرانسااه بو ند -راادانقلابیون و مقافظهکارانی که امیدوار بو ند تااکس ا  ،که

35

رالف میلیباند  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

را به معنای تقوی

تقریبااً ق عی بو  ،انقلااب را ناابو کند؛ و انقلابیون بورژوا جن

اق یاا ی انقلاب از طریق تیرفات خارجی و مناسب منقرف کر ن انرژی اج اعی
را جن

مر م به سااوی کانالی امن میپنداتاا ند؛ اید پر ازان[]۵۶ی که جن

آزا ی

علیه رژیمهای خو کامه می یدندو ژیروندونها[ ]۵۶بو ند که ساار سا هی تبلیغات به
نفع جن

بو ند و وق ی جن

به وقوه پیوسااا  ،تقریباً ه هی م الف ها با جن

میان رف ه بو و برجساا هترین م الف جن

از

روبسااپیر بو  ،زیرا که میترسااید جن

انقلااب را ر خ ر بزرگی فرو بَر و یکی از طنزهاای بزر

انقلاااب این اسااا

کااه

ژیروندونها هیچگا ر تبلیغ سایاس ی که باعث ار قلا آنان تد ،تا این لد موفق
نبو ناد ،زیرا کاه آنان خواهان جن
که تارب موفقی

بو ند ،ولی ت ایلی به ا ن ام یازات موکراتی

آنان بو  ،ندات ند؛ و ییر این که روبسپیر ،که جن

قدرت نصاند ،م الف سرس

جن

او را بر مسند

بو و

«تریومویرات» ،کاه بارناو یکی از اعضاااای آن بو  ،به لای خاص خو  ،م الف
جنا

بو و مهمترین لی آن ،ه ان گونه که بارناو بعدها گف  ،این بو که جن

ال ا زیا باعث «انقلاب وم»
خ اب به امپراتور اتری

میتادو()۵۵

ر یا ات ی که ر اوای ژانویهی 1۶۹٢

نوتا ه تد ،بارناو و وس

و پوق توری

را معقولی که ر برابر لویی تااانز هم وجو ار این اساا
مصاااروطیا  -کاه هم اکنون آما اسااا  -موافق
م وساا» را که اکنون کانون مل
س

اسا

به

که با قانون اساااساای

کند ،ل ای

و ثروت و قدرت مل

آور ؛( )۵۶و ه ین طور به امپراتور هصدار ا ند که جن

ا ند که تنها

و اع ا «طبقهی

را تض ین میکند ،به
(اگرچه ،ایصان ت ایلی

بدان نداتااا ) برای امپراتور نیز تهدید بزرگی اسااا  ،زیرا که اصااا انقلاب را از
مرزهای فرانساه به خارج ان قا خواهد ا و الساسات رد اترافی و رد پا تاهی
را برخواهد انیی

و( )۵۶از نظر آنان انقلاب ه ان قدر برای صااادور به مسااا ع رات

زاید بو که برای سایر کصورهای اروپاو
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از ساوی ییر ،جنالی که بارناو به آن تعلق ات  ،ر ع
به اجرای ساایاس ا

از لد ،م عهد

 ،بی

صاال با ربار و سااایر ت ا نان انقلاب بو که ب واند ی

اس وار و منسدم را تققق ب صدو جن
قدرت سال ن ی و ل ای

با اتری

تا ر این را با ی

که ر مور این که فرانسه مور تهدید اس
خو بارناو ر ژانویه  1۶۹٢پاری

طریق

را ن یخواس ند اما آنقدر به تقوی
ارت

ارای کفای

یا نه ،و

بو ندو

اه ی

می ا ند

را ترک کر بو و ر گرُنُب منزوی تد بو و

لای این ترک صاقنهی سایاسی روتن نیس و وی ر آخرین نامهاش به ملکه گف ه
بو که قیاااد سااافر او این اسااا

که «برای خدم

بی تر به نفع ع وم تددید قوا

کنمو»( )۵۸ولی هیچ تاااهدی ا براین مورااوه وجو ندار که وی ر ما های بعد به
عرصاهی سایاسا

بازگصا ه باتادو ه ین طور گف ه تد که بارناو به این لی انزوا

گزیاد کاه جریان وقایع او را ملیوس کر بو  ،و از آن زمان که ییر با نز ی ترین
وسا ان و م قدان
کاه ،بعاد از برگصااا
نوت  ،با اط ینان گف
از ترک مرکز فعالی

موافق

کام ندات  ،چار یلس تدید تد بو

به گرنب  ،به یکی از زنانی که وسااا
که از پر اخ ن به امور و مسا

و()۵۹

ر نامهای

وی و ر پاری

بو

مر م خس ه تد اس و یری

و جنب  ،مق هیاهو و فساااا  ،نیذتااا ه بو که بارناو به این

خانم گف  ،رولیهاش را بازیاف ه اس و «آبازیدن انقلاب بسیار جالب اس  ،اما چون
ناگزیر تااوی آن را پایان بب صاای ناگواریهای فراوان بروز میکنندو» بارناو میگف
که آما اس

به صقنهی مبارز بازگر  ،اما ر خلا اقام

از تلم و تع ق ،به این ن یده رساید که مبارز چیزی نیس

ر اس رال یاه  ،پ
که مایهی خصنو ی وی

تاااو و نیز ر میاان ت اام آتااانایان قبلیاش فقا پنج یا تااا

نفر را می ید که از

«اتاراف»-یعنی رد انقلابی -بو ندو بسیاری مهاجرت کر بو ند؛ و ر میان آنهایی
که انقلاب را ر گرنب آباز کر بو ند ،خو را تنها کسی می ید که ت ن آن نصد
اس ا و با این ه ه [میگف ]« ،مر م [تااهر] و روس ا ا عالی هس ا ند» و اینها ه ه از
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انقلااب ل اای

میکنند « :ر اینجا ،ت ایزگذاری بین وطنپرسااا ان چ

میااناهروهاا اه ی ی نادار  ،زیرا نیا

افراطی و

ه اهی آنااان خوش اسااا  ،و جادایی میااان

آریس وکراتها و میهنپرس ان ه ه را به ت امی از صقنه خواهد ز و و
ظااهراً ن یداهی بیرق عی این اسااا
تقریکات و مانورهای خوی

کاه باارنااو ،کاه ر ما های قب برق ر

بو  ،اقداماتی که او را به مرز سایاس های رد انقلابی

کصااند -اگر نیوییم که تام این سیاس ها نیز میتد -اکنون تا لدی عقب کصید
بو و او ر میان موقعی ی گرف ار آمد بو که تققق ت ام افکار و اقدامات ساایاساایاش
را به نق هی نام کن رساند بو – موقعی ی که ر ی

سوی آن ردانقلاب بو و ر

سوی ییرش جنبصی انقلابی که از آن نفرت ات و لذا ،تعدبی ندار که ناگزیر باید
گزین

سومی اخ یار میکر  :یعنی کنار گیریو

معهذا ،بارناو ت امی امیدش را به ایدا نوعی از رژی ی که میخواسا
ندا بو ؛ و ل ی ،وق ی که فکرش را میکر  ،م کن بو جن

برای مقیو وی مفید

باتادو ر نامهای که ر آباز آوری  ،زمانی که معلوم تاد تاروه جن
(جن

نز ی

اس

ر تاری بیسا م آوری اعلام تاد) به وپوق نوت ه بو  ،از و آل رناتیو س ن

گف ه بو که هر و نیز به موراااع تاااا مربوب بو و بارناو گف ه بو  ،به مق
جن

از س

تاروه تاو  ،کوتاصای صور ت خواهد گرف

این که

که قانون اساسی به نفع تا و

اتاااراف تعدی گر و و اگر خو تاااا از آن سااایاسااا

ل ای

کند ،ن یده ،نهای اً

فااجعهبار خواهد بو  ،زیرا که باعث بروز «هیدانات انقلاب جدیدی» خواهد تااادو
انبو مر م تاااداااه و میااا م باه جنیی خواهنااد رفا
ولصاا ناکترین ت ریبی اساا
نهایی اش نیز ال الاً سلب مالکی

کاه ن یدااهی مسااالم آن

که تا کنون تاری تاااهدش بو اساا

و ن یدهی

اتراف و سرنیونی تا خواهد بو و خو سل ن

بعد از مدتی هرجومرج طولانی م کن اس ا

وبار برقرار تااو  ،اما لویی تااانز هم
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کنار ز خواهد تاااد و روزگار تیر ای که ر اثر این تااارایا بیثبات ر پی انقلاب
خواهد آمد ،تدت و پایانی نامعلوم خواهد ات

و()۶1

نیرش پیاامبرگوناهی باارنااو باا رک کاملاً م فاوتی نساااب

به چیونیی امکان

اج ناب از بروز این هصااا ها ه را بو و وی میگف  ،آل رناتیو این خواهد بو که
تاا صریقاً اعلام کند ه یصه ر کنار مل
بزر  ،ر نهای  ،مل

خواهد ماند :علیربم تق
و لکوم

ر کنار تاا خواهد بو و سل ن

نیرو خواهند گرف و( )۶٢رسا یاری به عبارت ییر ر این اسا

تکس های
هر و سراندام

که لویی تانز هم با

ت ام وجو فرانسااه را ر جنیی وطنپرسا انه رهبری کند تا ر پایان به تااا توان ند
رژیم بورژوایی تبدی گر و ر واقع بارناو ر اینجا بییرت
این ناتی بو از ام ناه از یدن این واقعی
با ت ام آثاری که ار  ،جن

که اگر تا بر ت

ال الاً با تاکس

را از س
سل ن

ا بو و
مس قر ب اند،

روبه رو خواهد تد ،انقلاب سرکوب

میتااو  ،و الب ه این چیزی بو که بارناو ن یخواساا  :اما از آندا که بارناو خواهان
انقلاب وم نیز نبو  ،این مع ا لاینق ماندو
این ر عین لاا ه اان مع اایی بو که ژیروندونها باید به زو ی با آن رویارو
میتاادند و جالب اساا
ژیروندونها خیااوم
م لک

که بارناو ،ک ی بعد ،از وساا ان

خواساا ه بو کمتر به

نصااان هند؛ زیرا آن وساا ان باید ،بالاخر  ،می انساا ند که

را کساای باید ا ار کند و اگر به جنالی که وی بدان تعلق ار (آن گونه که

اکنون میگف « ،جناح تاا ا») پیصاانها میتااد که عهد ار لکوم
تارمندگی به بار میآمدو کاری که ما باید بکنیم این اس
مسیرهای مفید بیندازیم و به آنان ک

کنیم که م لک

تااو  ،آنیا

که توان ژیروندونها را ر
را ا ار کنند و ر را به روی

ت ام «گرای های جنالی» ببندیمو بارناو چنین تذکر می ا که اگر ژیروندونها را از
میان بر اریم ،مدل

تبیه به قایقی بدون با بان خواهد تدو( )۶٣این هصدارها نصانهی
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تاادیدی بو به این امر که ژیروندونها به زو ی تبدی به برج و باروی

لساااساای

مقافظهکاری بورژوازی خواهند تد -چون گزینهی به ری نبو []۵۸و
اما «انقلاب وم» ،که بارناو از آن ترسااان بو  ،از را رسااید و هنیامی که ر هم
 1۶۹٢قیر تویلریز مور هدوم قرار گرف  ،تواهد و مدارک روابا آنان

ما اگوس

با ربار بر ملا تاادو بارناو ساا ییر ،مقاک ه و به مر

مقکوم گصاا

و ر نوامبر

 1۶۹٣به تیغ گیوتین سپر تدو ر این زمان ژاکوبنها کن ر امور را به س

ات ند

و انقلاب بورژوایی توساا مر انی چون روبسپیر و سن ژوس [ ]۵۹ندات یاف ه بو ؛
و ه ان طور که قبلاً نوتا م ،آنان قیقاً به این لی موفق گص ند که تلقی و تیورتان
از آنچه که بارناو میفه ید بسایار گس ر تر بو و به معنای ییر ،بارناو قربانی آگاهی
طبقاتی خوی

گص  :زیرا که آن آگاهی طبقاتی ،که به وی چنان ید روتنی از عل

انقلاب ا بو  ،ر عین لا

ایر ی ع

سیاسی وی را بهطور خ رناکی تن

بو و از این نق هنظر ،آگاهی طبقاتی افراطی بورژوایی ظاهراً ع
تاادت مقدو میکند؛ و م کن اساا

کر

موفق ساایاسی را به

که نک هی مذکور تنها تااام آگاهی طبقاتی

بورژوایی نیز نباتدو

یادداشتهای نویسنده
 )1زیساا نیاری وجلدی ،به انیلیساای ،نوتاا هی ایو یو بِرَ بی [ E. D.
 ،]Bradbyر تق

عنوان زندگینامهی بارناو ر  1۹1۵توسااا ان صارات

انصاایا آکساافور چا

تااد و اثری اساا

زیسااا نیااری به زبان فرانساااه هم هسااا
 ]Chevallierنوتااا ه اسااا  ،ر تق

مساا ند ولی ساا قیو ی
که جوجو تاااوالیه [ J. J.

عنوان بارناو ،و چهر ی انقلاب

[ ،]Barnave ou les Deux Faces de la Révolutionان صاااراتِ
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1۹٠۶و نوتاا هها و برخی از ساا نرانیهای مهم او ر چهار

پییو ،پاری

جلد ناکام  ،توساااا برنیه ولا روم [ ]Bérenger de la Dromeر
تقا

عنوان آثاار بارناو [ ]Oeuvres de Barnaveر  1۸۴٣به چا

رساایدو ب صاای از مقدمه بر انقلاب فرانسااه ر ی

چا

توأم با لواتاای

توسااا فرناند رو [ ]Fernand Rudمدد اً ر  1۹۶٠چا
کالین ،پاری )و مکاتبات او با ماری آن وان

تااد (آرماند

توسا آل ا سور ریم [ Alma

 ]Sörderhjelmر  1۹٣۴چا تااد ،ماری آن وان

و بارناو – مکاتبات

مقرمااناه -ژو یاهی  1۶۹1تاا ژانویهی  ،1۶۹٢آرماند کالین ،پاری و برای

ارزیاابی مقادمااتی و عاالی ر مور بارناو ن و ژان ژوقه ،تاری اج اعی
انقلاب فرانسااه ،چا او م ییز،ج او  ،مصااروطه ،پاری  ، 1۹٢۶ ،ج وم،
آثار مصاروطه ،پاری  ، 1۹٢۶ ،ج سوم ،قانونیذار ،پاری  1۹٢٢ ،و نیز نیا
کنید به م ن مهم «لزب» که بارناو عضاو آن بو  ،توسا جیو میصون [ G.
 ، ]Michonمقااالااهای ر بااار ی تاااری لزب فولیااان [ Essai sur
]l’Histoire du Parti Feuillantو آ ریان و پُق []Adrien Duport
پییوت ،پاری

1۹٢۴و ر زبان انیلیسی برای ی

ارزیابی خلاصه و روتن

از مقادماهی بارناو ،نیا کنید به ا و کیو لساااکی [ ]H. J. Laskiظهور
لیبرالیسم ر اروپا ،آلن و آنوین ،لندن ،1۹٣۶ ،صص ٢٣٠-۶و
 )٢کو مارک

و فو انیل  ،اید ولوژی آل انی ،لندن ،1۹۶۵ ،صص ۶1-٢و

 )٣ه ان ،ص ۶٢و
 )۴افو ورم [« ]F. Vermaleوصی نامهی فلسفی بارناو» ،ر
سالنامهنیاری تاری انقلاب فرانسه ،جلد  ،)1۹۶۵( ٣۶ص ٢1۶و
 )۵ه و ،آثار ،جو  ،IIIص ۶٠و
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 )۶مقدمه بر انقلاب فرانسه ،ر آثار ،ه ان ،I ،ص ( ۹۶که از این پ  ،بدان
صرفاً به صورت مقدمه اتار خواهیم کر )و
 )۶ه ان ،ص ۹۶و
 )۸بر بی ،ه ان I ،ص 48و
 )۹آثار ،ه ان ، IV ،ص ٣۸۹و
 )1٠ه ان ،ص ۴11و

 )11بر بی ،ه ان ، I ،ص ۴۹و
 )1٢ه ان ،ص ۴۹و
 )1٣مقدمه ،I ،ص ۹۶و
 )1۴ه ان ،ص 1-٢و
 )1۵ژور  ،ه ان ،I ،ص 1٢٠و [ن
 )1۶مقدمه ،I ،ص ۵و
 )1۶ه ان ،ص ۶
 )1۸ه ان ،ص ۶و
 )1۹ه ان ،ص ۶-۶و
 )٢٠ه ان ،ص ۹و
 )٢1ه ان ،ص ۹-1٠و
 )٢٢ه ان ،ص ٣1و
 )٢٣ه ان ،ص ٣٢و
 )٢۴ه ان ،ص ٣٢و
 )٢۵ه ان ،ص ٣٠و
 )٢۶ه ان ،ص ٣٠و
 )٢۶ه ان ،ص ٣و

یا ات

او نویسند ر بالا]و
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 )٢۸ه ان ،ص ٣و
 )٢۹ه ان ،ص ٣۶-۸و
 )٣٠ه ان ،ص  ٣۶و بعدو
 )٣1ه ان ،ص 13و
 )٣٢ه ان ،ص 14-13و
 )٣٣ه ان ،ص  59-58و
 )٣۴ه ان ،ص 84و
 )٣۵ژور  ،ه ان ، I ،ص 1٢۶-۸و
 )٣۶مقدمه ،ص 1۴و
 )٣۶ه اندا[ ،مقدمه ،ص  ]1۴و

 )٣۸ه ان ،ص 1۵و
 )٣۹ه ان ،ص ۴٠و
 )۴٠ه ان ،ص  ،1۶۸-۹و ساا بعد ،ر ی
فرار تاا از پاری

لقظه ی بقرانی بزر

ایدا تاد ،بارناو ه چنین به مدل

که توسا

پیصانها و اصرار

کر که رهبری قاطع علیه بینظ ی را بر عهد گیر  ،و رخواساا
وسا ان

کر که

چهارهم جولای ،اعلام کنند که «انییز ی ن سا ین توسااا گرو

بیفکری ایدا تاد که سا لولانه آن بینظ ی را به بار آور اس و روز
بعد ،مر ان م فکر ،مر ان ثرون ند ،تاهروندانی که واقع ًا به این کصور تعلق
ارند ،مسل تدند ،بینظ ی فرو نصس  ،فعالی

ها اصی و راس ین مدنی

ا امه یاف  ،و فرانسه ندات پیدا کر و» (ژور  ،ه ان ،II ،ص ٣۶۶و)

 )۴1توالیه ،ه ان ،ص ۶۵و
 )۴٢بر بی ،ه ان ،ص 1٢۹و
 )۴٣میصون ،ه ان ،ص ۶٣و
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 )۴۴مقدمه ،ص 11۶و
 )۴۵ژور  ،ه ان ،II ،ص 1۹۶و
 )۴۶ه ان ،II ،ص ٢1۴و
 )۴۶اووقر ،ه ان ،II ،ص  1۹۸و بعدو
 )۴۸میصون ،ه ان ،ص ٢٠۸-1٢
 )۴۹مقدمه ،ص ۶٠و
 )۵٠اووقر ،ه ان ،I ،ص . ٢۴٢ - ۶۶
 )۵1ه ان ،ص ٢۶۹ - ۶٠
 )۵٢ه ان ،ص ٢۶1و
 )۵٣ه ان ،ص ٢۸٣ - ۴
 )۵۴مقدمه ،ص ٢٠۵و
 )۵۵ه ان ،ص ٢1٣و
 )۵۶سو رجلم [ ، ]Soderhjelmه ان ،ص ٢٣۸و
 )۵۶میصون ،ه ان ،ص ٣۶٣و
 )۵۸سو رجلم [ ، ]Soderhjelmه ان ،ص ٢٣٠و
 )۵۹میصون ،ه ان ،ص ٣۶۴و
 )۶٠ه ان ،ص ۵1۴و
 )۶1ه ان ،ص ۴۹٠ -1و
 )۶٢ه ان ،ص ۴۹٠ -٢
 )۶٣ه ان ،ص ۴۹۶و
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یادداشتهای مترجمان
* -رالف میلیباند ،نویساند ی مقاله ،اسا ا ارتد علوم سیاسی ر انصیا

لندن ،ر مدرساهی علوم اق یاا ی ،مؤلف سوسیالیسم پارل انی :م العهای
ر سااایااسااا

لزب کاارگر [بری اانیا] (لندن  ،)1۹۶۴ول

ر جامعهی

سرمایه اری (لندن )1۹۶۹؛ بنیانیذار و "ویراس یار" ( )co-editorمدلاهی
«ساوتِلیس

رجیس ر» یا « صدای سوسیالیس ی» اس و وی ر  1۹٢۴م ولد

تااد و ر  1۹۹۴با عالم زند و اه کر و یوید میلیباند ،که اخیراً از رهبران
لزب کارگر انیلس ان بو  ،فرزند اوس و
[ ]1عنوان مقاله چنین اس

[ Barnave: a case of bourgeois class

 ]consciousnessنیارش رالف میلیبند []Ralph Miliband
[Privileged classes ]٢
[Subordinate classes ]٣
[déclassé ]۴
[False consciousness ]۵
[Mediating agency ]۶
[ Grenoble ]۶گِرُنُب  ،مرکز ایال

یا اس ان وفین ،ر جنوب ترقی فرانسه و

تاهزا نصین فرانسه بو که نصان « ولفین» ل
[Petty provincial nobility ]۸
[Haute bourgeoisie ]۹
[Retrospective reading]1٠
[Caste ]11

میکر و
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Estates general ]1٢[
The party of the magistrature ]1٣[
 روز سفا باران که ر جریان آن تظاهر کنندگان باThe day of the Tiles ]1۴[
-بام و پرت کر ن آنها به سوی سربازان با آنان مقابله کر ند

کندن سفا های پص
ن و ویکیو

Constituent assembly ]1۵[
 مبارز، از چهر های برجس هی انقلاب فرانسهMarquis de Condorcet]1۶[
لیبرا و باورمند به ایدا نظامی خر مندانه برای جامعهو وی ر جریان انقلاب به
گص و

قانونگذاری ان اب تد و ک ی بعد بیر مدل

عنوان عضو مدل

Sketch of the Progress of the Human Spirit ]1۶[
Jean Jaures ]1۸[
Fernand Rude ]1۹[
the Arts]٢٠[
Bond ]٢1[
Cohesion ]٢٢[
Base ]٢٣[
Superstructure ]٢۴[
if faudra que l’humeur soit consumée, ou [ : ] ر م ن چنین آمد٢۵[
]qu’elle brise son envelope et s’extravase
Property relations ]٢۶[
Peter the Hermit ]٢۶[
La genie de la localité ]٢۸[
il se prepare une révolution dans les lois politiques ]٢۹[
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Ostensible ]٣٠[
Intimate cohesion ]٣1[
Third Estate ]٣٢[
patriotic party ]٣٣[
Revolutionary turncoats ]٣۴[
Joseph-François Foulon ]٣۵[
Louis Bénigne François Bertier ]٣۶[
Intendant ]٣۶[
Brigands ]٣۸[
Jean Joseph Mounier ]٣۹[
Bonne bourgeoise ]۴٠[
Universalistic ]۴1[
Duport ]۴٢[
Penchant ]۴٣[
Unsentimental ]۴۴[
Varennes ]۴۵[
énlevé ]۴۶[
Jacobin Club ]۴۶[
Feuilliants ]۴۸[
Champ de Mars ]۴۹[
)‘une certain fortune’( : ] ر م ن رون پران ز آمد اس۵٠[
)‘La classe superieure des riches’ ( : ] ر م ن رون پران ز آمد اس۵1[
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[ ]۵٢ر م ن رون پران ز آمد اس ‘La classe mitoyenne des ( :
’)fortunes
[ ]۵٣ر م ن رون پران ز آمد اس )‘Le commun de homms’( :
[ ]۵۴ر ور ی مدل

مؤسسان ،اتقا میان بارناو ،آ ریان وپوق Adrien

) )Duportو آلکساندر لامه ) (Alexandre Lamethرا تریومویرات ( the
 )Triumvirateیا گرو سهنفر میگف ندو
[enragés ]۵۵
[Ideologue ]۵۶
[ ،Girondins ]۵۶جنالی از ژاکوبنها و ر آباز م الف سل ن

بو ند ،ولی بعداً،

با مقافظه کاری و تر ید ر ا امهی انقلاب ،ر برابر مون انیار های را یکا قرار
گرف ند که باعث انصعاب آنها گص

وپ

از طلوه مون انیار ها ،ر ور ی ترور،

مقکوم به اعدام تدند-ویکیو
[faute de mieux ]۵۸
[ Saint-Just ]۵۹لویی آن وان و سن-ژوس
ماکسی یلین روبسپیرو

از رهبران ژاکوبن و از وس ان

