
  

 
 

 

 

 انقالب فرانسه:  اوایلدر  مُعَرِّفخود «بورژوازی»یک 
 ، و پیامدهای آنها1789شیای بورژوا، روزهای باستیل میلی

  
 

 آلپا کایم
 ترجمة خسرو آقایی

 پیشگفتار مترجم
فرانسه فقط به  1789، این تصور که انقالب «خودمعرِّف در اوایل انقالب فرانسه "بورژوازی"یک »میکا آلپا در مقاله  

های رقیب بر برد. او در تمایز و تقابل با روایتای منفعالنه، یا غیرمستقیم، بورژوایی بوده است را زیر سوال میگونه
اند، درصدد کنترل اوضاع کردهدانسته و معرفی میرا مشخصا بورژوا میای که خود کند که که عدهاین تاکید می

شان، نه در ترین نمود هویت طبقاتیبرآمده و با هویت و پرچم خود رهبری را به دست گرفتند، هرچند که واضح
 بوده است. « میلیشیای بورژوا»، بلکه در «گانههای سهمجمع منزلت»

توجهی از مراد اش زمانی برایم اولویت یافت که تصادفا به متن سخنرانی جالبمقاله را جذاب یافتم اما ترجمه
در نشستی در موسسه پرسش ایراد  96که مرداد « تامالتی درباره زمان انقالبی»ای با عنوان فرهادپور برخوردم، سخنرانی

آورد که به صحبت به میان می شد و متعاقبا در روزنامه شرق انتشار یافت. فرهادپور در آن سخنرانی از موضوعاتی
شکلی دیگر دغدغه میکا آلپا نیز است )انتساب صفت بورژوایی به انقالب، عاملیت انقالبی اقشار اجتماعی، انقالب 

رود که خواننده را درخصوص کند که بیم آن میهایی را مطرح میانفعالی و ...(. از سوی دیگر اما، فرهادپور گزاره
رویدادی چون انقالب فرانسه به اشتباه بیاندازد، آن هم در شرایطی که با قلَّت منابع در  های مهمبرخی مشخصه

برانگیزی از این سخنرانی را در اینجا نگاری انقالب فرانسه مواجهیم. اجازه دهید بخش بحثدسترس و مرتبط با تاریخ
 بخوانند:بیاورم و در عین حال از خوانندگان دعوت کنم که متن کامل را یافته و 
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کارترین افظهن و محولی در تاریخ، اصال انقالبی نیست که بورژوازی در آن شرکت کرده باشد. بورژوازی ترسوتری» 
شخصا  ودشانخترین طبقه کل تاریخ است. اشراف بارها و بارها برای امتیازات فئودالی فطرتو به لحاظی پست

ستند که شود، مردمی هعنوان انقالب بورژوایی مطرح میید. آنچه بهآاند، ولی بورژوازی واقعا به خیابان نمیجنگیده
وقت اثری یره. هیچن و غها و سربازان و زناها به اضافه دهقاناند، فرودستان، کارگران، حتی پاپتیدست به طغیان زده

یعنی در  امه است.تولت ن دشود. فاعل واقعی نیز همامند میاز بورژوازی نیست بلکه بورژوازی از نتایج این قضیه بهره
ا زمینه تر گرفته ا به کارقدرت ماورای اقتصادی خود  -به شیوه اصالحات ارضی ایران  -تمام این موارد، دولت از باال 

ضیه قدر این  ی خودشولی بورژواز -یا به تعبیر گرامشی، انقالب انفعالی  -را برای غارتگری بورژوازی فراهم کند 
 «.نقشی نداشته

ر آنچه رژواها درکت بوبایست ادعای عدم مشاگوید؟ به اتکای مقاله آلپا، میواقعا همینطور است که فرهادپور میآیا 
 اش نامید را مردود دانست.  توان سیاست خیابانیکه می

 وانقالب  برای دهد، یکی قائل شدن به صفت بورژواییهایش دو ایده را مورد انتقاد قرار میفرهادپور در صحبت
ردود ماشد، دیگری مشارکت بورژوازی در انقالب. فرهادپور اولی را، در صورتی که به معنای پذیرش دومی ب

ت، نقالب اساتایج نمندی بورژوایی از پذیرد که تا جایی که صحبت بر سر بهرهشمارد اما در عین حال تلویحا میمی
د. نزد رفته باشگنجام اه انقالبی که توسط بورژوازی اتوان از انقالب بورژوایی سخن به میان آورد، اما نه هیچگمی

 شود )انقالب انفعالی(ه میذیرفتفرهادپور، ایده انقالب بورژوایی، مقدمتا مردود دانسته شده اما متعاقبا به معنایی دیگر پ
 شود. اما انقالب بورژوازی به کلی رد می

برای  ه مدخل مناسبیآنچه که نقل قول از فرهادپور را ب گوید وفرانسه خالف این را می 1789آلپا درباره انقالب 
 ویکرد او و روایت آلپاسازد ُکنتراستی است که میان ربدل می 1789بحث آلپا درباره نقش بورژوازی در اوایل انقالب 

ا عدینی )بساخت پسرا نه به مثابه یک بر "بورژوا"این مقاله درصدد است تا هویت »وجود دارد. آلپا می نویسد: 
ل گرفت رانسه شکالب فشده(، بلکه به عنوان یک مقوله فعال و تقابلی که توسط خود انقالبیون دوره متقدم انقساخته

رانسه فانقالب  تاریخ نویسی تجدیدنظرطلبانه-حریف او در این میان، مشخصا مورخین متعلق به جریان پسا« نشان دهد.
مورد  ش از پیشمعرّف در آن دوران وجود داشته باشد را بی-خودانقالبی  "بورژوازی"اینکه اصال یک »است که 

زا در سال سارا ما اثر "یافسانه بورژوازی فرانسو"تردید قرار داده و به پرسش گرفتند؛ این روندی بود که با انتشار 
ای که دئولوژیی یا ایهیچ شیوه بیان"به اوج خود رسید. در این کتاب به صراحت عنوان شده بود که انقالبیون  2003
گاران ناریخ ت. برای بسیاری از "کننده رهبری طبقه متوسط یا طبقه متوسط باالتر باشد تولید نکردندتوجیه

 «. د.باشن های طبقه متوسطی انقالبی در آن زمان وجود داشتهرسید که هویتبه نظر نمی "پساتجدیدنظرطلب"

ای که عمدتا بر منافع مادی»اند. مورخان هایی که به این تز سارا مازا داده شده است نابسنده بودهبه زعم آلپا، پاسخ
اند که این قبیل طبقات متوسط در فرانسه سده هجدهم کسب کرده اند تاکید داشته اند، به این معنا که نشان داده
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یا به قول « اندهایی مثل یک بورژوازی عمل کردهاند، از جنبهتهپنداشها، حتی اگر خود را بورژوازی نمیگروه
گیرد که این مورخان، تغییرات اقتصادی و است. آلپا ایراد می شده« منداز نتایج این قضیه بهره»فرهادپور، بورژوازی 

ر اینجا هم د« اند.به تصویر کشیده« حداکثر در شکل یک انقالب بورژوایی بی صدا»مادی طی سده هجدهم را 
که فرهادپور از گرامشی به عاریت گرفته است چشمگیر است. آلپا در نسبت با رویکردهای « انقالب انفعالی»شباهت با 

بندی متداول از روزهای باستیل به عنوان یک این دیدگاه هم طبقه» می کند:  بندیدیگر، دیدگاه خود را اینگونه جمع
کشد و هم رقیبی است بر دعاوی سارا مصداقش آثار لفوره است، به چالش میرا، که مشهورترین  "انقالب مردمی"

بودند،   یابی می کند که آنها غایب اعالم کردهاز این لحاظ که چیزی را جای "هاپساتجدیدنظرطلب"مازا و دیگر 
ام مرکزی انقالب یعنی یک هویت بورژوای انقالبی، که نه فقط حضور دارد بلکه با ایجاد یک میلیشیای بورژوا قی

 « فرانسه را بسیج می کند.

کارترین و محافظه ووترین بورژوازی ترس»رسیم که اما آیا با خواندن مقاله آلپا کم و بیش به همین گفته فرهادپور نمی
آیا  ل باشند. همد؟ چه بسا که آلپا و فرهادپور در این خصوص کامال«.ترین طبقه کل تاریخ استفطرتبه لحاظی پست

لپا چیز آحرف  دهد بورژوازی یک طبقه انقالبی است یا که برعکس، ضد انقالبی؟ر روایتی که آلپا به دست مید
ن روزها و با هویت و ، از همان نخستی1789نشد بلکه در « منداز نتایج این قضیه بهره»دیگری است؛ بورژوازی صرفا 

ست که در این معنا ین بده و به آنها سمت و سو دهد. آیا انام خودش به میدان آمد تا مهار رویدادها را به دست گرفت
ست، خ منفی ا؟ پاسطول تاریخ همواره و در همه جا شاهد چنین فرمی از کنش سیاسی در جهت منافع بورژوایی هستیم

ا آشنربخشی ناو اث شناسی سیاسی ناقص خواهد بود اگر با فرمهای تاریخًا متفاوت کنش ورزیاما شناخت ما از هستی
ی در خالت نظرن مداگذرد و آن را می توان از تازه تریباشیم. مقاله آلپا  که کمتر از یک دهه از انتشار آن می

خص در ، باالموضوع انقالب فرانسه دانست، فرصت مغتنمی است برای ورانداز کردن مجدد ایده عاملیت تاریخی
ئوریک تمایز ای جهت پررنگ کردن خطوط توسیله ها. در اینجا از سخنرانی فرهادپور در اصل به عنوانانقالب

 های آن سخنرانی بوده است.استفاده شد و مقصود، عمدتا تالش در جهت تدقیق گزاره

دات، به بهبود ه پیشنهاارائ کنم که با حوصله زیاد متن ترجمه را خوانده و بادر انتها از آقای عادل ایرانخواه تشکر می
 نثر آن کمک کرد.   

0014بهمن   
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و  2متعلق به منزلت سوم 1پاریس، واجدین حق رای عمارت شهرداری، در 1789جوالی سال 12در شب 
رفت سازی اقدامات تدافعی علیه کسانی که بیم آن میساکن پایتخت، گرد هم آمدند تا برای هماهنگ

بسیج شود تا  4رژواقرار شد یک میلیشیای بو 3قصد جان و اموالشان را کرده باشند تصمیماتی اتخاذ کنند.
به این ترتیب بتوانند قیام رو به گسترشی را که همان بعدازظهر آغاز شده بود کنترل کنند. اعضای این 

اما  6انجام می گرفت. 5گیریاش بواسطه مناطق رایدهیمیلیشیا از میان خود آنها انتخاب شده و سازمان
زدند بلکه فرودستان پاریسیِ متهم ایتخت گشت مینخستین آماج این میلیشیا نه نیروهای سلطنتی که در پ

واجدین حق رای به هیئت شهروندان »به شورش و تاراج بودند. شهرداری نوپای پاریس اعالم کرد که 
انگیز را از میان برداشته و خود بر جای آنها ، تمامی تجمعات فتنه 8در خواهند آمد تا به نام کشور 7مسلح

کننده بود که های قیامو نیم بعد و فقط پس از خلع سالح تحمیلی توده{. یک روز 1« }قرار گیرند
ها جوالی به قلعه باستیل را به دست گرفتند. پاریسی 14نیروهای میلیشیای بورژوا رهبری حمله مشهور 

کرد تعریف می« بورژوا»نه از خالل یک قیام متحدانه بلکه تحت رهبری نیرویی که خود را هماوردجویانه 
 بی شدند. انقال

نگاری شود که به اندازه نقش بورژوازی در انقالب فرانسه از چنین تاریخبه ندرت موضوعی یافت می
ای برخوردار باشد. تفاسیر قرن نوزدهمی انقالب فرانسه در غلبۀ تاریخنگاران لیبرال متقدم بود که غنی

                                                           
1 voters 
2 Third Estate 

شامل سه رسته یا سه منزلت بود: روحانیون منزلت نخست بودند، اشراف منزلت  1789م. جامعه فرانسه پیش از انقالب  3
ی ور کلدانستند که از تجار و صاحبان کسب و کار و به طشدند، و باقی جمعیت را منزلت سوم میدوم محسوب می

ر نزلت سوم دمعیت مجشد. نویسنده در اینجا از بخشی از و دهقانان و کارگران را شامل میوران نخبگان ثرومتمند تا پیشه
ارکت کرده هر مششکند که به این خاطر که از اقشار ثروتمند بودند، مجاز بودند در حکمرانی محلی این پاریس صحبت می

 و  حق رای داشته باشند.
4 milice bourgeoise 
5 voting districts 

یندی جزئی از گیری تقسیم شده بود. این تقسیمن که در ادامه خواهید خواند، پاریس در آن زمان به شصت منطقه رایچنا 6
حوالتی تازگی شد. شهرداری پاریس و بسیاری شهرهای دیگر فرانسه در این زمان به تها محسوب میساز و کار شهرداری

عمومی از  های نان و بیزاریثروتمندان منزلت سوم در نتیجه شورش ؛«(های شهرداریانقالب)»را از سر گذرانده بودند 
 ند. ها مسلط شده بودامتیازات متعلق به منزلت اول و دوم، زمامداران پیشین را کنار زده و بر شهرداری

7 citoyens armés 
8 patrie 
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منحصرا اشرافی توسط یک را ماحصلِ سرنگونی یک سامان سیاسی « منزلت سوم»تصرف قدرت توسط 
ای که پیشتر برای نامیدن بازرگانان، مالکین و اهل فن واژه –{ بورژوازی 2دیدند. }طبقه متوسط بالنده می
مورد استفاده قرار  9از آن پس به طور کلی برای نامیدن انقالبیونِ متمول –شد شهرنشین استفاده می

را داریم که  11و ژاک گودشو 10وهانی چون ار. ار. پالمرپژرسیم دانشگرفت.  به نیمه قرن بیستم که می
قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم،  12«های آتالنتیکعصر انقالب»عطفی در کلِ عروج بورژوازی را نقطه

{ در همین 3} 14کنند.اند، تلقی میو انقالب صنعتی آن دوران پیش رفته 13کوشندگی که همپای انقالب
نگاری اروپا و آمریکای شمالی در تاریخ« تاریخ اجتماعی»ه چرخش نظری برهه همچنین شاهد هستیم ک

{ یورگن هابرماس در سال 4دهد. }بالنده را در مرکز تغییرات قرن هجدهم جای می« بورژوازی»نیز یک 
توصیف « فضای عمومی بورژوا»و در حرکتی معروف درصدد برآمد تا بواسطه آنچه که خود یک  1962

سی چگونگی جایگزینی ساختارهای سیاسی محدود رژیم کهن با یک جامعه مدنی جدید می کرد و با برر
نگاران از واژه { هرچند بسیاری از تاریخ5های اواخر قرن هجدهم برسد. }فراگیرتر، به درکی از پویایی

در نظر اغلب تاریخ نگاران  16کنند،استفاده می 15صرفا به مثابه یک مقوله تحلیلی واپسنگرانه« بورژوا»
های سیاسی و اقتصادی اساسی دوران مدرن های نوزدهم و بیستم، عروج بورژوازی از پیشرفتسده

 ناپذیر است. جدایی

و متاثر از تاریخ نگاران لیبرال متقدم، نظریه تاریخی رادیکال خود را مطرح  1840کارل مارکس، در دهه 
های انقالب»ه مدرن از دو مرحله گذر خواهد کرد: نخست مرحله کرد. او بر این باور بود که جامع

و سپس  –آورند رشد قدرت را به تصاحب در میبهکه در آنها طبقه بازرگان و طبقه صنعتی رو –« بورژوا

                                                           
9 Propertied  صاحب دارایی؛ 

10 R.R. Palmer 
11 Jacques Godechot 

ای است که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قن نوزدهم فرانسه، ایاالت های آتالنتیک، موج انقالبیم. منظور از انقالب 12
 ید. رنوردلیتوانی، هائیتی، ایرلند و آمریکای تحت سلطه اسپانیا را د-متحده آمریکا، مشترک المنافع لهستان

13 industrious revolution 
 1800تا  6001به دورانی از تاریخ اروپا در فاصله تقریبی سالهای  )ustrious revolutionind(م. انقالب کوشندگی  14

وز از ود هنوری خانوارها و تقاصای مصرفی پدید آمد و با این وجارجاع دارد که طی آن افزایش چشمگیری در بهره
 ای که وجه ممیزه انقالب صنعتی بودند خبری نبود.  های فناورانهنوآوری

15 Post-facto 
 ای که در نه در زمانِ خودِ وقایع تاریخیِ مورد بررسی بلکه متعاقبا برساخته شده است.م. یعنی به عنوان مقوله 16
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یک انقالب دوم پرولتاریایی در راستای منافع کارگران. مارکس در چند جا و مشهورتر از همه در 
های اخیر بورژوازی با تصرف دستگاه دولت، الغاء الم کرده است که در دورانمانیفست کمونیست اع

ایفاء کرده « نقشی بسیار انقالبی»گذاری قوانین لیبرال در جهت منافع خود، امتیازات رژیم کهن و پایه
، جورج 17تاریخ نگاران متبحری چون آلبر ماتیز { طی سه ربع نخست قرن بیستم و ذیل نام6است. }

های این کشور غلبه بر مطالعه انقالب فرانسه در آکادمی« مارکسیستی»، تفاسیر 19و آلبر سابول 18هلفور
های متوالی طبقات متفاوت به تصویر داشته است. }در این آثار{ انقالب فرانسه اغلب در هیئت خیزش

یم: نخست بیننوشته لفوره می Quatre-vingt-neufکشیده شده است، چیزی که به عنوان نمونه در 
که با تاسیس یک  1789، سپس یک انقالب بورژوایی در بهار 1789-1787یک شورش اشرافی در 

ها و هم در قیام که هم در شهرستان« انقالب مردمی»رسد و سپس یک به اوج خود می 20«مجمع ملی»
یستی در سده { با این حال و با آنکه بخش اعظم بهترین کارهای مارکس7دهد. }باستیل در پاریس رخ می

به  –اند متمرکز است های مردمی انقالبی که به زعم آنها مقوم گرایش تاریخی پیشرو بودهبیستم بر جنبش
-سان»و « دهقانان شمال در دوران انقالب فرانسه»توان از  تز دکترای لفوره با عنوان عنوان نمونه می

ای داریم که نگرانهجزء به ندرت مطالعه  - نوشته سابول نام برد« های پاریس در سال دوم انقالبکولوت
بورژوایی، علیرغم آنکه یک « آگاهی{ »8متوسطی پرداخته باشد. }های انقالبیون طبقهبه بررسی نگرش

 شالوده مهم تفسیر مارکسیستی است، در اغلب موارد فقط فرض گرفته شده است.  

ای بوده که با اهمیت قائل شدن نها تفسیر عمدهکار تاریخنگاری ، تتا همین چند دهه اخیر، سنت محافظه
گذارانۀ های بنیانورزیده است و با وام گرفتن از رسالهانقالبیِ فرانسوی مخالفت می« بورژوازی»برای 

، بر عدم مشروعیت و مخرب بودن انقالب 22و ژوزف دو مایستر 21کارانی چون ادموند بورکمحافظه
، که طی پانزده سال منتهی به دویستمین سالگرد انقالب 23سوا فوره{ فران9فرانسه تاکید داشته است. }

جای داشت، این انقالب را نه یک منازعه طبقاتی بلکه « مارکسیستی»فرانسه در خط مقدم حمله بر تفسیر 
تکیه   24«اراده عمومی»کرد که بر ایده بار تلقی میشاخ و برگ پیدا کردن یک گفتمان جدید خشونت

                                                           
17 Albert Mathiez 
18 Georges Lefebvre 
19 Albert Saboul 
20 National Assembly 
21 Edmund Burke 
22 Joseph de Maistre 
23 François Furet 
24 volonté générale 
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اش از تفاسیر اجتماعی پیشین از انقالب فرانسه تا اندازه ای از آثار شکنیه در شالوده{ فور10داشت. }
، جورج 25، کسانی چون آلفرد کوبان70و  60های آمریکایی دهه-نگاران آنگلوتاریخ« تجدیدنظرطلبانه»

اخر رژیم ها در میان بورژوازی دوره متها و چنددستگیجست که تضادبهره می 27و ویلیام دویل 26تیلور
ای که عمدتا همچنان دلمشغول کسب امتیازات و پذیرفته شدن در کردند، بورژوازیکهن را برجسته می
این تاریخ نگارانْ بخش اعظم دوران متقدم انقالب فرانسه را برحسب پیشبرد یک  28جامعه اشرافی بود.

اران بعدی اینکه اصال یک نگ{ تاریخ11کردند. }همکاری میان اشراف لیبرال و منزلت سوم تفسیر می
انقالبی خودمعرف در آن دوران وجود داشته باشد را بیش از پیش مورد تردید قرار داده و به « بورژوازی»

 2003در سال  30اثر سارا مازا 29«افسانه بورژوازی فرانسوی»پرسش گرفتند؛ این روندی بود که با انتشار 
هیچ شیوه بیانی یا »شده بود که انقالبیون  به اوج خود رسید. در این کتاب به صراحت عنوان

{ 12«. }کننده رهبری طبقه متوسط یا اقشار باالیی طبقه متوسط باشد تولید نکردندای که توجیهایدئولوژی
های طبقه متوسطی انقالبی در آن ای از وجود هویتنشانه« پساتجدیدنظرطلب»نگاران بسیاری از تاریخ

 {13دیدند.}زمان نمی

هایی که از جانب تاریخ زا باالخص مباحثات فراوانی را در پی داشته است و با این حال جوابتِز ما
ای که طبقات متوسط در نگاران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به این تز داده شده عمدتا بر منافع مادی

ها، این قبیل گروه اند کهاند تاکید داشته اند، به این معنا که نشان دادهفرانسه سده هجدهم کسب کرده
{ 14اند. }هایی مثل یک بورژوازی عمل کردهاند، از جنبهپنداشتهحتی اگر خود را بورژوازی نمی

گیرندۀ گرایی شتابها در مطالعات فرهنگ مادی اروپایی نشان داده که چگونه مصرفباالخص پیشرفت
از احترام، تحرک اجتماعیِ رو به باال و کمک کرد تا  31«حالمیانه»های رو به رشدِ جامعه، به طبقات بخش

{ واقعیت آن است که تجربه انقالبی فرانسویان قویا به 15گاهی حتی شمول سیاسی، برخوردار گردند.}

                                                           
25 Alfred Cobban 
26 George V. Taylor 
27 William Doyle 

در سه جلد به فارسی ترجمه شده است که جلد نخست « تاریخ معاصر فرانسه»از این میان کتاب آلفرد کوبان با عنوان  28
 ترجم این اثر عباسقلیشود. مرویدادهای انقالب کبیر فرانسه را شامل می« 1799-1715نظام قدیم و انقالب: »آن با عنوان 

 فرد و ناشر آن اطالعات است. غفاری
29 Myth of the French Bourgeoisie 
30 Sarah Maza 
31 middling 
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پرستانه، و یا پشتیبانی مثال بواسطه ایجاد مدهای میهن–گرایی فزاینده شکل یافته بود میانجی این مصرف
«. اساسی»ها، و یا اعتراض برای حفظ دسترسی به کاالهای مصرفی از مطبوعات مردمیِ و تعامل با آن

به تصویر کشیده  32«صداانقالبی بورژوایی بی سر و »{ اما این تغییرات اغلب حداکثر در شکل یک 16}
های اخیر در جهت دفاع از یا بازتعریف یک هایی که برای استفاده از پژوهش{ تالش17اند. }شده

نوشته هنری  33«انقالب بورژوایی در فرانسه»که در این میان  -نجام گرفته است چهارچوب مارکسیستی ا
توسط  2007که در سال  35«به سوی یک نظم بورژوایی؟»و مجلدی تحت عنوان  2006در سال  34هلر
تا اهمیت تغییرات اقتصادی و  باعث شده -اند گردآوری گردید بیش از همه شایان توجه 36پیر ژیسن-ژان

در آن دوران داشته « بورژوا»ی سده هجدهم را بیشتر درک کنیم اما از خوِد معنایی که هویت مادی در ط
 {18اند. }است تفسیر جدیدی به دست نداده

را نه به مثابه یک برساخت پسینی، بلکه به عنوان « بورژوا»برخالف آنها، این مقاله درصدد است تا هویت 
قالبیون دوره متقدم انقالب فرانسه شکل گرفت نشان دهد. به یک مقوله فعال و تقابلی که توسط خود ان

اند، نگاران اغلب مفروض گرفتهای که تاریخترین نمود این رخداد را نه در آن دورهرسد که واضحنظر می
های ، بلکه در واکنش به آشوب37گانههای سههای منزلت سوم حول مجلس منزلتیعنی در کشمکش

رخ داد روایت کهنِ دیرپایی  38توان دید. اینکه فتح باستیل با خیزش متحدانه مردممردمی انقالبی متقدم ب
{ اما بررسی مفصل قیام از این حکایت دارد که این رویداد در دو مرحله رخ داده است: 19است، }

نخست یک شورش مردمی، و سپس یک ضدشورش به رهبری شهروندان متمول که در یک میلیشیای 
به آن سمت و سو بخشید. این بودند و این میلیشا قیام را به کنترل درآورده و سپس  فتهبورژوا سازمان یا

خوانْد و ابتکار عمل را به دست گرفت، هم آن قیامی که باعث انقالب نیرویی که خود را بورژوا می
ی آن اقدام کرد. به کنترل پیامدها –اش در گارد ملی یابیبا بازسازمان–فرانسه شد را به انجام رساند و هم 

را، که مشهورترین « انقالب مردمی»بندی متداول از روزهای باستیل به عنوان یک این دیدگاه هم طبقه
کشد و هم رقیبی است بر دعاوی سارا مازا و دیگر مصداقش آثار لفوره است، به چالش می

                                                           
32 silent bourgeois revolution 
33 The Bourgeois Revolution in France 
34 Henry Heller 
35 Vers un ordre bourgeois? 
36 Jean-Pierre Jessenne 
37 Estates General 
38 peuple 
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بودند،  یعنی  یب اعالم کردهکند که آنها غایابی میاز این لحاظ که چیزی را جای« هاپساتجدیدنظرطلب»
یک هویت بورژوای انقالبی، که نه فقط حضور دارد بلکه با ایجاد یک میلیشیای بورژوا قیام مرکزی 

 کند. انقالب فرانسه را بسیج می

رژیم کهن  39«شهرنشین»ای با هویت تصوری که انقالبیون متقدم از هویت بورژوا داشتند فقط تا اندازه
وما آن هویت بورژوای جامعه صنعتی سده نوزدهم نیز نبود. انقالبیون متقدم در پاسخ مطابقت داشت و لز

متموّل را ائتالفی وسیع را شکل دادند که گستره متنوعی از مردان  1789های سیاسی میانه سال به بحران
جدینِ حق شد، از اشراف همدل با انقالب گرفته تا استادکارهای مورد اعتماد. آن عدۀ فعال واشامل می

های شان و پیشبرد برنامه سیاسی کشور، خود را بواسطه حوزهرای، به منظور دفاع از منافع اجتماعی
ها پیش مردمی هردو، بسیج کردند. این قبیل کنش 40گیری منزلت سوم و در تقابل با دربار و شورشیانرای

ها داشتند و بی در شهرستانهای ضداربانیز همتاهایی در شکل شورش 1789از این و در اوایل سال 
های نوین به سرعت از بالفاصله پس از قیام باستیل نیز به مدلی برای سراسر فرانسه بدل شدند. هویت

هیچ بورژوازیِ  1789های انقالبی سر و شکلی یافتند. درست است که در فرانسه سال خالل کنش
متمولینی که در میلیشیای بورژوا سازمان قدرت را به تصرف خود درنیاورد، اما   41ای(صنعتی-)آغازین

 بودند روند انقالب مردمی را هدایت کردند.  یافته

کنندگان و ناظرین آن رویدادها، تصوری که فرانسویان آن زمان از های مشارکتتوان از خالل نوشتهمی
پنداشتند را بازسازی کرد. در مطالعه داشتند و آن را انقالبی بورژوایی می 1789رویدادهای میانه سال 

لب مرتبط با حاضر یک بررسی گسترده بر روی  مطالب منتشر شده در آن دوران و مشخصا مطا
های ها، گزارشهای روزنامههای اوایل انقالب فرانسه انجام گرفته است که جزوات، گزارشگریستیزه

شود. برای هریک از های خاطرات را شامل میها و دفترچهها، نامهدولتی، اسناد موجود از قیام
ام )و اغلب هم ین مثال بودهاند در پی چندرویدادهایی که در اینجا مورد شرح و توصیف قرار گرفته

ای که درباره قیام باستیل وجود ام(. در میان تمان اعتراضات مرتبط با انقالب فرانسه، ادبیات اولیهیافته
تر است چرا که شوق و بیتابی مشارکت کنندگان برای جاودان ساختن نقشی که در دارد از همه مبسوط

ای که در سراسر فرانسه، اروپا و خارج از اروپا برای نشدنیرضاءاند، در کنار بازار تقریبا ارویداد داشته
                                                           
39 "burgher" 
40 insurgents 

41 )industrial-(proto ؛ م. منظور احتماال بورژوازی صنعتی در نخستین مراحل گسترش صنعت است، و یا نخستین
 شکل و شمایل یک بورژوازی صنعتی. 
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اخبار انقالب وجود داشته باعث گشته که این رویداد از چندین منظر متفاوت بازگو شود. انتشار 
ها و جزوات که اغلب حاوی مباحثاتی درباب گارد ملی متقدم بودند با فروپاشی سانسور روزنامه

والی رونق گرفت. اغلب منابع مورد استفاده در این مقاله، جانبدارانه و پر تب و مطبوعات در میانه ماه ج
شود که هیچیک را ناآزموده بپذیریم، و در عین حال، این منابع، از تاب هستند و همین مانع از آن می

های اند گزارشهایی که وجه مشخصه دوران متقدم انقالبو )سوء(برداشت 42های منفینگرش
 دهند. به دست می ارزشمندی

نگاران ای، موضوع بسیج برای قیام باستیل عمدتا از سوی تاریخعلیرغم وجود این پایگاه وسیع منابع داده
به این که –اما نه در کتاب آخرش  –مورد غفلت قرار گرفته است. مازا در یکی از مقاالت قدیمی تر خود 

 journéesای از ایجاد شد ارجاعاتی تلویحی دارد اما هیچ بررسی« در سایه باستیل»چگونه گارد ملی 
شان درباب هم در آثار کالسیک 45و آر.بی. رُز 44{ ژاک گودشو، ژرژ رود20دهد. }ارائه نمی 43«( روزها)»

اخیرشان از گارد ملی، هیچیک به های نیز در پایش 47یا ماریس جنتی 46های مردمی، و راجر دوپویجنبش
کنند. هریک از این پنج های آنهایی که میلیشیای بورژوا پاریس را تشکیل دادند توصیف نمیتفصیل انگیزه

دهند اما هیچیک به طور روزهای باستیل توجه نشان می 48مولف اخیرالذکر به خصلت اجتماعا انحصاری
دستی  1789ن مقاالتی که به تاریخ نهادی گارد ملی در سال { در این بین آ21پردازند.}مبسوط به آن نمی

کنند. ، تازه از بعد از قیام باستیل آغاز می50و دیوید آندرس 49می کشند، کارهای دیل لوتروپ کلیفورد
{22} 

اجتماعی دوره متقدم  51هایگریهای صراحتا بورژوا در ستیزهاین مقاله به بررسی کاربردهای هویت
خواهد پرداخت و پس از شرح مفصلی از  52حول میلیشیای بورژوا و سپس گارد ملیانقالب فرانسه، 

                                                           
42 prejudices 

 م. منظور روزهای قیام باستیل است.  43
44 George Rudé 
45 R.B. Rose 
46 Roger Dupuy 
47 Maurice Genty 

48 Exclusive ؛ م. بیرونگذار یا طردکننده 
49 Dale Lothrop Clifford 
50 David Andress 

51 Contentionsتر به هماوردجویی، و صفت مشتق از آن را به توان دقیق؛ م. واژه مورد استفاده نویسنده را می
را به عنوان معادل اصلی انتخاب کرده است، در عین حال که واقف است « گریستیزه»هماوردجویانه، ترجمه کرد. مترجم، 
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در پاریس طی قیام باستیل را مورد کاوش  53های شورشیهای شهرستانی آنها، استفاده از هویتخاستگاه
ه دهندگان متعلق به منزلت سوم بر آن شدند تا کنترل را به دست گرفتدهد، یعنی آن هنگام که رایقرار می

و  –های میلیشای بورژوازی و قیام را هدایت کنند. بخش نهایی این مقاله نگاهی خواهد داشت به میراث
های پاریس و گریبه عنوان یک عامل سهیم در ستیزه –های منفی اجتماعی تر، نقش نگرشبه طور کلی

-1789ب فرانسه )های ملی، حول گارد ملی در مرحله متقدم انقالگریتر، ستیزهدر مقیاس گسترده
1790 .) 

 میلیشیای بورژوا از رژیم کهن تا انقالب
اش از قدیم االیام از میان شهرنشینان ممتاز انجام گیریوسطایی بود که عضومیلیشیای بورژوا نهادی قرون

. دیگر وسیعا به دست اولیای امور تنزل یافته و شانی تشریفاتی یا کمکی یافته بود 1780شد اما در دهه می
ای شد، آنچنان که در شهرها، های هفدهم و هجدهم به طرزی فزاینده حرفهامور پلیسی فرانسه طی سده

های روتین را به دست کنترل فعالیت 54شده، و در نواحی روستایی، پلیس نظامیدهینیروهای سامان
 هنوزْ کوچک به تنهایی هایی که نیروهای دولتیِشد به هنگام بروز ناآرامی{ البته همچنان می23داشتند. }

آمدند میلیشیای محلی را فراخواند. بنا بر مقررات مربوط به میلیشای بورژوا شهر کا )م. از پسشان بر نمی
در شمال فرانسه( که توسط مقامات سلطنتی در ورسای تنظیم شده بود، تشکیل این نیرو مشخصا به قصد 

درباره  1786{ در سند دیگری که به سال 24بود. }« انگیز غیرمنتظرهتجمعات فتنه»پاسداری در مقابل 
در « استقرار مجدد نظم عمومی»میلیشیای لیون منتشر شده است نیز به همین سان کارکرد اصلی میلیشا 

{ شهروندان 25توصیف شده است. } 55«غلیان احساسات مردمی»صورت مورد تهدید قرار گرفتن آن با 
شان های بالقوه در نواحی محل سکونتگرینظمی و غارترزه با بیشان آشکارا در مبامتمول، که منفعت

 کردند.کنندگان مردم عمل میبود، جمعا به عنوان آخرین خط دفاعی در مقابل تهییج

، نخبگان متمول به بازسازی و استقرار مجدد میلیشاهای بورژوا اقدام 1789های سال در نخستین ناآرامی
انجامید  عمارت شهرداریر مارسی، یک شورش نان به هجوم معترضین به مارس آن سال د 23کردند. در 

                                                                                                                                                                                 

در یکی دو جا نیز از کلمه هماوردجویانه استفاده شده آمیزتری دارد. که این واژه در مقایسه با هماوردجویی طنین خشونت
 است. 

52 Gardes nationales 
53 insurgent 
54 maréchaussée 
55 Émotions populaires  
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ها خانه یک تاجر ثروتمند غله را غارت کنند قیمت نان را و باعث شد تا مجریان قانون از بیم آنکه توده
که از اعضاء نخستین اتاق تجارت  –{ در واکنش به این رخداد، سی تاجر سرشناس 26پایین بیاورند. }

« میلیشیای بورژوا»برای تاسیس یک نیروی جدید فراخوان دادند، نیرویی که گاه از آن با عنوان  –بودند 
. هرچند عضوگیری این میلیشیا منحصرا از میان افسران متعلق 56«میلیشیای شهروندی»بردند و گاه نام می

ا بسط یافت و بسیاری هگرفت، گستره آن به ورای بزرگان ثروتمند خاندانهای ممتاز انجام میبه خاندان
های شهر به منظور از مردان جوان نیز در آن مشارکت جستند. این میلیشیای جدید پس از بستن دروازه
{ نیروی مارسی، 27پیشگیری از مداخله نیروهای مسلح سلطنتی آن ناحیه، نظم را سریعا برقرار ساخت. }

ه و خود را دائمی اعالم کرد. در بحبوحه از اختیارنامه موقت میلیشیاهای کمکی رژیم قدیم تخطی کرد
معلوم شد که مشارکت گسترده شهروندان، ابزار مفیدی در مراقبت و کنترل  1789ثبات سال وضعیت بی

 {28پلیسی است. }

ست. اسی جپرواس نیز در واکنش به شورش نان این ناحیه، به مارسِی ت-آ-به فاصله چند روز،  اِکس
ای که واقعه – های مهم دولتی بیرون راندندن را با پرتاب سنگ از ساختمانمارس سربازا 25معترضین در 

صبح روز  و غارت گندم و جو در تمام طول شب ادامه یافت. –سه کشته و پنج مجروح به همراه داشت 
الفی حتی همدست شدند و به این ترتیب ائت« هاشاندفاع از دارایی»برای « اشراف و بورژوازی»بعد 

، نثار یرابوماز آنِ مارسی در میان اقشار متمول شکل گرفت. لعن و نفرینی که کنت محبوب،  ترگسترده
ظم را ن روز نروب آمعترضین کرد به یاری این میلیشیای جدید آمد و آنها توانستند با پشتیبانی ارتش تا غ

یلیشیای جدید ارس مم 29به شهر بازگردانند. با گسترش بیش از پیش شورش نان در پرووا، تولون نیز در 
ارج یافته را در خ{ اما مقامات سلطنتی هشدار دادند که این نهادهای بازتاسیس29خود را سازمان داد. }

 {30از منطقه تحمل نخواهند کرد. }

های خود  کمابیش فراگیر بودند اما به زودی و طی چند مرحله گیریها در نخستین شکلاین قبیل سازمان
ند خود را کنار گذاشتند. اولیای امور سریعا جوانان مارسی را هدف گرفتند و علیرغم عناصرِ کمتر آبروم

ای چون های ملیای منزلت سوم و چهرهگری مداوم اعضاء جوان با مقامات محلی، نمایندگان منطقهالبی
ا، آنها تا نیمه کُنت دو پرووا، کنت دو میرابو، مارکی دو الفایت و دوک اورلئان برای باقی ماندن در میلیشی
{ متعاقبِ  31ماه مِی کنار گذاشته شده و جای خود را به پاسداران مزدبگیر تحت کنترل شهرداری دادند. }

می، یک جنبش مسلح مردمی  15های جدیدی رخ داد: در روز غیرفعال کردن بخش جوانان، ناآرامی

                                                           
56 Milice citoyenne 
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و پس از آن نیز مقامات « دهندتحت تعقیب قرار »را  57«پاسداران مزارع»شکل گرفت به این قصد که 
محاصره کرده و به آنها هجوم بردند. آن شب فقط مردان جوانی که  عمارت شهرداریشهرداری را در 

{ با وجود آنکه نخبگان حاکم 32موقتا دوباره ماموریت یافته بودند توانستند نظم را برقرار کنند. }
همچنان از میلیشیاهای بورژوای دائمی بیمناک بودند، اوضاع و احوال اضطراری اوایل انقالب این قبیل 

 ساخت. ودمند مینیروها را س

ها بر سر تاسیس یک میلیشیا تر شدن میلیشیاهای بورژوا در ناحیه پرووا ،در پاریس نیز زمزمهبا شناخته
بردند( باال گرفت. از نیمه سده نیز نام می 58«گارد بورژوا»بورژوا جدید )که گاه از آن تحت عنوان 

ف پلیسی برکنار کرده بودند، چنانکه حتی هفدهم، مقامات سلطنتی عمال میلیشیای بورژوا را از وظای
نیز فقط توسط پلیس و سربازان دولتی مهار شد. }از این  1775در سال  59«جنگ آرد»های جدی شورش

های رِوِیون { اما پس از آنکه شورش33کرد. }رو{ هر میلیشیای موثری شأن یک ابداع جدید را پیدا می
جر شد بسیاری از آنها که در طبقات متوسط و باال شاهد به سه روز جنگ خیابانی من 1789در آوریل 

اوضاع بودند خواهان ایجاد یک میلیشیای فعال شدند که اعضائش متشکل از مردان متمول باشد و نه آنکه 
ژوئن و پس از تداوم  26{ در تاریخ 34همچون مارسی فقط رهبری آن را برعهده داشته باشند. }

، نیکوال دو بنیویلِ ژورنالیست، که از واجدین حق 60«پیمان زمین تنیس» آمیز طی بحراناجتماعات ستیزه
خواستار  61«انجمن واجدین حق رای»دیشو بود، در -رای متعلق به منزلت سوم و از ناحیه کارمه

ذیل « اداره شهر و دفاع از آن را»بازتاسیس میلیشیا شد. انجمن چندان به طور مستقیم اقدام نکرد، اما 
د اعالم کرد. پس از آن، و همچنان که تحریکات علیه استقرار لشگریان سلطنتی در اطراف اختیارات خو

ها برای تشکیل یک میلیشیای بورژوا نیز افزایش گرفت، تعداد فراخوانفراس فزونی می-دِ-ایالت ایل
 یافت. 

یک میلیشیای  ای از جانب پرووا بود، تشکیلجوالی در مجمع ملی ،کنت میرابو، که حال نماینده 8در 
ای از لویی شانزدهم خواست تا نیروهای سلطنتی استقراریافته در پاریسی را پیشنهاد کرد. وی در سخنرانی

اطراف پایتخت را که در حال فزونی یافتن بودند بیرون بکشانَد، و با اعالم اینکه حضور آنها فقط به 

                                                           
57 Gardes des fermes 
58 Garde bourgeoise 
59 Flour Wars 
60 Tennis Court Oath 
61 Assembly of Electors 
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آنها گاردهای بورژوا در پاریس و ورسای برای انجامد، پیشنهاد کرد که به عوض تشدید و تداوم غائله می
ر دیگر و موافقت کلی از جانب دو رهب« های گرم مجمعتشویق»حفظ نظم بر پا شوند. سخنرانی میرابو 

رنه لو چاپلیه را به دنبال داشت. اما طرح میلیشیا نهایتا از خطاب -منزلت سوم، یعنی آبه سیِز و ایزاک
تر پرهیز کرده و دامنهگذارها در پی آن بودند که از مجادالت بلندقانون نهایی به شاه خط خورد، چرا که

 در عوض،  قاطعانه بر اعمال فشار برای عقب راندن نیروهای سلطنتی تمرکز کنند. 

« رای دین حقانجمن واج»عملی مجمع ملی، بار دیگر پیشنهاد خود را در گردهمایی بونِویل، علیرغم بی
رو  های پیشآلودِ ترسی که از ناآرامی. او در پیشنهادش قصد داشت از آب گلجوالی مطرح کرد 10در 

آزار و »ابل وجود داشت ماهی بگیرد؛ پس از اشاره به نیاز به محافظت از نمایندگان مجمع ملی در مق
.. .ری کند های داخلی پیشگیتواند از مخمصهگارد بورژوا می»، بونویل به شرح این می پردازد که «هااذیت

جماعت  {. 36!« }هاتان، فرزندانتان هستید، گارد بورژوا را از نو تاسیس کنیداگر که نگران خودتان، زن
نهادی جوالی یک طرح پیش 11پردازی بونویل را مغتنم شمرده و در روز واجدین حق رای، این سخن

}نه  صوبهمتمرکز این  زدند امابرای میلیشیا تصویب کرد. لشگریان سلطنتی در اطراف پایتخت گشت می
جمعات ت»به  کردند که نظرهای داخلی بود. واجدین حق رای اعالم نظمیبر آنها که{ بر پیشگیری از بی

 هاد کردپیشن توان برای بازگرداندن آرامشاکنون میای که همها، تنها وسیلهانگیز در تمامی محلهفتنه
.{« خواهد کرد } بسنده از همه خطرات پیشگیری تاسیس مجدد گارد بورژوا است؛ این گارد به نحوی

شد رح نمیو معنادار است که این خواسته در قبال پادشاه مط –خواست این جمع سپس از مجمع ملی می
 {37«. }تدارک ببیند»که برای تاسیس این گارد  –

رد مستقیما در ای که از آن دوره در دست داریم، خواسته شده بود که این گاترین جریدهدر پرتفصیل
دهندگان متعلق به منزلت سوم در هر محله گرد آورده شود، ای و با عضوگیری از میان رایمقیاس محله

ضروری برای مشارکت در انتخابات مجمع  62یعنی از میان کسانی که از آن مقدارِ زیاد، آن شش لیوِر
ها راه تاسیس یک میلیشیای بورژوا تن»{. در آن جریده آمده بود که 38} 63عمومی طبقات برخوردار بودند

این خواهد بود که همانطور که پیش از این برای مشخص کردن نام واجدین حق رای انجام شد، 

                                                           
62 livres 

م. نویسنده در انعکاس محتوای منبع کمی نادقیق بوده است. در منبع از کسانی صحبت شده است که شش لیوِر به عنوان  63
ا شش سرانه آنه الیاتماند که تعهد های مالیاتی در رده کسانی جای داشتهبندیاند، یعنی در دستهمالیات سرانه می پرداخته

 ن شش لیور باشد. شالیوِر بوده است، و نه اینکه دارایی
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انجام گرفته و از میان آن عده از بورژواها یا فرزندان بورژواها که به خاطر « مناطق»ای از گردهمایی
{ در این 39«. }ها عضوگیری شودشوند برای هنگمی شان بیش از همه توصیهها یا رفتار پسندیدهمهارت

پیشنهاد، نه آدمهایی از مرتبه اجتماعی باال به بازی گرفته شده بودند و نه آدمهایی از مرتبه اجتماعی پایین، 
های ناحیه پرووا( و هم فقرا. آنچه امنیت یعنی هم اشراف کنار گذاشته شده بودند )برخالف نمونه

بخشید، تاسیس نیرویی بود که از شهرنشینانی با مرتبه به منزلت سوم را تداوم می دهندگان متعلقرای
 اجتماعی مشترک تشکیل شده بود. 

و  هایی ورافتادهمیلیشیاهای بورژوا که در طی سده هجدهم هر چه میگذشت بیشتر به هیات سازمان
ر ن بودند تا دمنزلت سومی در پی آدهندگان از نو مناسبت پیدا کردند. رای 1789آمدند در منسوخ در می

مور اردار ااختی ادهای متصدیِ مستقر خارج بودند، خودهای فزاینده مردمی که از مهار نهمواجهه با آشوب
ا قادر گرفتند ردهندگان که داشتند پر و بالی میپلیسی شوند. تشکیل میلیشیاهای بورژوا، مجامع رای

 رش دادها گستای، و رسیدگی مستقیم به امور محلی، حیطه خود رساخت تا با فراتر رفتن از نقش مشاوره
ر در هایی که پیشتگیری منزلت سوم پاریس، به تأسی از سازمانهای رایای بنا کنند. حوزهو اتوریته
 کردند.  بر پایتخت اعمال قدرت 1789جوالی  15تا  12ها تاسیس گشته بود، بعدا در قیام شهرستان

 پاریس و قیام باستیل میلیشیای بورژوای
 12حوالت ت، نخبگان منزلت سوم همچنان برای 1789علیرغم بالتکلیفی عمومی در اوایل تابستان سال 

یرو ناسیس جوالی ناآماده بودند. واجدین حق رای که منتظر بودند ورسای با پیشنهادشان مبنی بر ت
یگران درفتند. ست نگصله ابتکار عمل را به دموافقت کند، زمانی که از رسوایی ژاک نِکِر باخبر شدند بالفا

ند. مل شداما سریعتر دست به کار شدند؛  جمعیتی از هر قماش در پاالس رویال گرد آمده و وارد ع
عطیل ت« مومیعروز عزای »هایی را فرستادند تا تئاترهای شهر را به نام یک معترضین پس از آنکه گروه

پس به سته و دادند که مسیر شمال را به سمت بلوارها پیش گرف کنند تظاهرات سیاسی بزرگی را سازمان
وم، واند سمت غرب رفته و به میدان واندوم رسید. پس از زد و خورد با نیروهای سلطنتی در میدان

دهی نظام تحت فرمانتظاهرات به سمت میدان لویی پانزدهم ادامه یافت که در آنجا نیروهای سواره
وب شهر یب آشمبِسک، به جمعیت یورش برده و آنها را متفرق کردند. این ترتشارل دو لُ-شاهزاده اوژن

 {40را فراگرفت. }

جوالی، پاریس در بهت و حیرت و ترس بود. لشگریان، ارتباط پایتخت با ورسای را  12در بعدازظهر 
اجدین حق و»{ گزارش 41قطع کرده و از هر دو سو راه را بر کسانی که قصد عبور داشتند بسته بودند. }
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عیار، -داد که چگونه این رویدادها، با منتهی شدن به یک قیام تمامشرح می« مجمع ملی»به « رای پاریس
{ برای دفع تهدید 42« }کرد بر آنها آشکار ساخته است.همه خطراتی که شهروندان پاریس را تهدید می»

های اجتماعی گوناگون ایجاد استگاههایی متشکل از افرادی با خالوقوع ارتش، سریعا گروهانهجوم قریب
تا بورژواها را ترغیب کنند »شد. خیلی زود بسیاری از شورشیان به سراغ ساکنین سرشناس پایتخت رفتند 

های مراتبها و سلسله{ البته بواسطه شبکه43« }سالح به دست گیرند.»اغلب در مقام رهبر، « تا،
های آشکار نیز  رهبری جنبش عمدتا در دست ل تالشموجود، حتی در نبودِ این قبیاجتماعی ازپیش

 گرفت.رهبران مناطق پایتخت قرار می

 خواهند آنها کردند که شهروندان واجد حق رای و متمول به سادگی بهاما اگر  شورشیان متقدم تصور می
واحی ن هایی در پیوست در اشتباه بودند. رای دهندگان متعلق به منزلت سوم که برای تشکیل گروهان

جتماعی انظم  وخود گرد آمده بودند قصد داشتند در تقابل با کسانی که به باورشان تهدیدی بر دارایی 
را گ است چقت تنبودند امثال خود را بسیج کنند. اعضاء میلیشیا بورژوایِ در شرف تکوین دریافتند که و

 نیروهای مرگ بر افسرها و» و« مسلح شوید!»که به گفته شاهدین، آن شب در چندین محله فریادهای 
{ 44کردند. }زده و نیرو جذب میها گشت میکننده در خیابانهای قیامبه گوش رسیده و توده« خارجی!

س ده ترمراتبی در اوایل قیام، باعث بسیج آنهایی شد که از تغییرات گسترسلسله-حضور عناصر ضد
 {45داشتند. }

الوقوع خواهان قریب های جدیآمده بودند با درک تهدیدگرد  عمارت شهرداریمتشخصین محلی که در 
شد، واجدین حق « جمعیت انبوهی از هر قماش»اقدامات عاجل شدند. زمانی که تاالر مجمع  مملوء از 

{ مطمئنا کاری 46وادار ساختند. } 64رای، مردم را به خروج از تاالر  و عقب نشستن به تماشاکده
انبوهی نیز تاالر اصلی را محاصره کرده و شایعه شده بود که یک شد؛ جمعیت بایست انجام میمی

{ اولیای امور برای آنکه فرصت بخرند انبار 47زرادخانه بزرگ مخفی در داخل ساختمان هست. }
را به روی آنها که بیرون بودند باز کردند. اما رای دهندگان فعال، به  عمارت شهرداریها در کوچک تفنگ

قیام مردمی، تصمیم به بسیج علیه آن گرفتند. واجدین حق رای، در همان حین که عوض بهره جستن از 
ها را پرت کرده بودند، پیشنهادی را برای تشکیل یک میلیشای بورژوا به تصویب رساندند که حواس

دهندۀ ساخت. به منظور مقابله با اغتشاشات مردمی، رایهمزمان میلیشیا را به تنها نیروی مشروع بدل می
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کننده قبضۀ صراحتا، هویت توجیه –و به تبعش، متموّل بودن  –گانه بودن های سهمجمع عمومی منزلت
 قدرت شد. 

ناطق تصویب کردند که اعمال کنترل محلی بر قیام بواسطه م عمارت شهرداریواجدین حق رای در 
و ذیل  اعضاء خود، گیری حال رسما از میانگیری پاریس انجام گیرد. هر یک از این مناطق رایرای

منیت میلیشیا برای ا»شد، یک هماهنگ می عمارت شهرداریای که بواسطه یک ستاد مرکزی در شبکه
آمده و های هشدار در هریک از مناطق به صدا درشب زنگ 10{  در ساعت 48تشکیل دادند. }« عمومی

ث درباره اندند تا به بحصبح روز بعد فراخو 5ساکنین محلی را به حضور در جلسات عمومی در ساعت 
زند. بپردا« لطنتیترین و موثرترین اقدامات برای صیانت در مقابل تاراج و مهمتر از همه لشگریان سفوری»
 ای بود. های منطقه{ در عمل اما دغدغه اؤلی، مسلط شدن بر فعالیت49}

ورشیان شنبوده است. های شهروندان متمول چندان بیجا جوالی معلوم شد که نگرانی 12با وقایع شب 
ده و رت کرهای شهر را به آتش کشیده، صومعه سنت الزار را برای خوراک و مایحتاج غاپاریسی، گمرک

ول ته و  از آنها پسالح به دست، راه بر عابرین بس»{  گویا برخی شورشیان 50زندانیان را آزاد ساختند. }
شهر در  تحرکات لشگریان سلطنتی بخش اعظم{ از آنجا که به منظور ممانعت از 51« }کردند.طلب می

مد. دانست که در ادامه چه پیش خواهد آها به یقین نمیخاموشی فرو رفته بود هیچ یک از طرف
تر، گشت های مرفههایی که ظاهرشان به مراتب پایین اجتماع می خورد در شهر، و از جمله در محلهگروه

ی بارون { صبح روز سیزدهم، جمعیتی در اطراف خانه خال52کردند. }گاه تیری خالی میزدند و گهمی
کاران متشخص و حافظهمژرما و اطراف کاخ بوربون گرد آمدند. دو بُرُتُئی از -دو بُرُتُئی در محله فُبور سن

. نظر کنندصرف در اندیشۀ جانشینی نِکِر بود. معترضین به اکراه حاضر شدند از غارت این دو اقامتگاه
ر طول دهرچند که کنترل شهر را  –زد ردمی، به چشم بسیاری، به هرج و مرج پهلو می{ جنبش م53}

 شب حفظ کرده و در بازداشتن لشگریان سلطنتی از اقدام نظامی موفق عمل کرده بودند. 

تر قیام ببینند، همچنان که شهروندان پاریسیِ واجد حق رای به اینجا رسیدند که خود را سوای گسترۀ عام
ترین توجیه برای میلیشیای بورژوا تر به بارزترین و تکرارشدهبا شورشیان متعلق به طبقات پایین مقابله

یک گارد »تر ساخت: در سن آندره دِزار اعالم کردند که های مناطق، هدف را روشنبدل شد. اعالمیه
ازی باالخص با توجه به س{ تاکید بر آرام54« }اند تا آرامش عمومی را برقرار سازند.بورژوا تشکیل داده

های گشت بورژوا در آغاز به تهدیدی که از طرف لشگریان حکومتی متوجه شهر بود نظرگیر است: گروه
جای آنکه برای مقابله با تهاجم حکومتی موردانتظار در اطراف دیوارهای پاریس گرد آیند بیشتر وقت 
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استمدار آتی، به این اشاره کرده است که کردند. پل بارا، سیشهری میخود را صرف نظارت پلیسی درون
و تمرکزِ هریک عمدتا بر سنگرسازی به منظور ممانعت از « کردهر محله از خود محافظت می»

 {55شان بود. }های شورشیان و کمک به محافظت از محلهجابجایی

ای در اذهان وجود ای که قابل قیاس با میلیشیای بورژوا باشد خاطرهاز آنجا که از هیچ سازمان پاریسی
 گرفت که همان رسوم مجامع رایزنینداشت حکمرانی میلیشای بورژوا عمدتا به این واسطه انجام می

های پلیسی آنها در مناطق نیز بسط داده شود. در نشریه واجدین حق رای متعلق به منزلت سوم به فعالیت
ای متشکل از بورژواها درآمد، که قالب کمیتهگیری به هر منطقۀ رای»آمده است که   65«شهرداری»نوظهور 

{ معلوم شد که نخبگان محلی مشکلی با این ندارند 56« }تکشان سنجیده بودندشان معقول و تکتکتک
کنند درآیند. واژه که از نمایندگان انتخابگر به هیات مقامات رسمی که خود مستقیما به امور رسیدگی می

دردبخوری شد چرا که در عین تاکید بر درآمده، هویت به-میلیشیا-هیات-به-دهندگانِبورژوا برای رای
ساخت. در اعالمیه با جامعۀ پاریس، همچنان آنها را از سایر عناصر این جامعه مجزا می 66شانانگارییکی

{ 57« }ترین شهروندان خواهد بود.گارد بورژوا فقط متشکل از شریف»منطقه سنت الیزابت آمده بود که 
های  به تازگی قدرتمند شده، از پیش و طی ماه ِدهندگان منزلت سوم، به عنوان یک قشر اجتماعیرای

شان در پیامدهای مجمع گذاریگذشته در معرض بسیج سیاسی حادی بودند که باعث گشته بود سرمایه
ود؛ اینکه این قبیل گانه فزونی یابد. عزلِ نِکار بیش از همه تهدیدی بر انقالب آنها بهای سهعمومی منزلت

 تر قیام مردمی همپوشانی و موافقت داشت به یقین معلوم نبود.منافع تا چه اندازه با عرصه گسترده

خواستند، و منظورشان از بورژوا نیز هر کسی مقامات، صراحتا بورژواها را برای خدمت نظامی فعال می
بورژواها باید در میلیشیا خدمت کنند، بدون همه »نبود. به عنوان نمونه، منطقه بون نووِل حکم داد که 

{  منطقه 58های طبقه پایین شد. }، و به این ترتیب مانع از ورود پاریسی«استثناء و بدون تعیین جایگزین
آماده »آورد، صحبت به میان می«  مالکین بورژوا»تر کرده و از سیپولکر، ترکیب اجتماعی آنها را مشخص

-{ سیمون59« }ه مجمع واجدین حق رای ضروری تشخیص دهند مسلح شوند.برای آنکه به هر تعداد ک
« دهندهرای»پروسپر هاردی به این اشاره کرده است که گردهمایی منطقه ماتورین، متشکل از چهارصد 

گارد بورژوا نه صرفا برای دفاع »لیل با طمطراق اعالم کرد که -اُ-{  در این اثناء منطقه سن لویی60بود. }
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« نظر از اینکه از چه طبقه ای باشند.یابد، صرفایی که برای دفاع از همگی شهروندان استقرار میاز دار
 ساخت.{ استثناء این اعالن، تاکید فراگیرتری که بر انحصار اجتماعی وجود داشت را آشکارتر می61}

با کسانی خارج از قشر ها رسید که برای خلق یک نیروی نظامی موثر، برخی ائتالفمیبا این حال به نظر 
های پلیسی، مناطق را به این سوق داد که بسیاری از اجتماعی بورژوا ضروری باشد. تاکید بر فعالیت

)بخشی از نیروی پلیس پاریس(، و دیگر افراد واجد تجربه  )Guet( 67«گِه»، «گاردهای فرانسوی»اعضاء 
فرماندهان نظامی سابق و افسران سابقِ گِه نظامی را به عضویت واحدهای خود درآورند. در اندک زمانی 

با فرماندهی « گاردهای فرانسوی{ »62دار شدند. }های گشت مناطق را عهدهحتی هدایت برخی گروه
ها، با برای اعمال کنترل پلیسی بر خیابان»غیرنظامی همکاری کردند، واحدهای خود را منحل کرده و 

ی، مطیعِ مناطق ماندند و رهبری غیرنظامی را به چالش { نیروهای نظام63« }شهروندان درآمیختند.
دادند به نکشیدند. نیروهای پاریسیِ منزلت سوم برخی اوقات که برای مقاصدشان مناسب تشخیص می

 کردند اما مهار قیام را در دست خود نگه داشتند.ها اقدام میجذب و الحاق دیگر گروه

تر بودند به یینهای اجتماعی پابسیاری از آنها که از خاستگاهجوالی نیز کمک کرد تا  12های کاریافراط
یک استاد  کنندگان در قیام،های اجتماعی خود برانگیخته شوند. در بین شرکتپذیرش فرماندهی مافوق

 است. ترین گزارش را از خود به جای گذاشتهباپتیست اومبر، پرتفصیل-ساز اهل سوییس، ژانساعت
اضطراب  بهت و»، 1789جوالی -های ژوئنتا بحران 1787ودش به پاریس در سال اومبر که از زمان ور

هل و نیز اار، که بود یکی از هواداران منزلت سوم شد، باالخص از این جهت که با نکا« بورژواها را شاهد
وض ح به عخبرهایی حاکی از این که مردم مسل»کرد. اومبر پس از شنیدن ژنو بود، قرابتی احساس می

جوالی به  13اش را گرفته و صبح های اجتماعیطرفِ مافوق« انداع از بورژواها به آنها حمله کردهدف
{ 64} «فتند.گخود را تسلیمِ فرماندهانی کردم که »منطقه سن آندره دِزار رفت تا داوطلب خدمت شود: 

، دسته زلت سوما منبانقالب  ای مشابه با اومبر داشتند، با یکی انگاشتنبسیاری دیگر نیز که مرتبه اجتماعی
سمت  تر، رهبران میلیشیا بهدسته راهی }ستادهای{ مناطق شدند. علیرغم تخاصمات اجتماعی عام

 شان بودند. های بالفصلمراتب اجتماعی، مادونتر کردن برخی کسانی رفتند که در سلسلهمسلح

رح مفصلی از ساختار فرماندهی دیگر به ط عمارت شهرداریجوالی، مجمع عمومی در  13روز در نیم
آمدند، به این میلیشیای بورژوا رسیده بود. در مجموع چهل و هشت هزار مرد به عضویت این نیرو در می
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کردند و در پایان روز چهارم شکل که هر یک از شصت منطقه، هر روز دویست عضو جدید جذب می
بود، از جمله یک سروان فرمانده و پنج  گردید. هر گروهان متشکل از دویست مردعضوگیری تکمیل می

{ مناطق، در ستیز 65آمدند. }هایی ترکیب شده و نهایتا در قالب چهار لشگر در مییار، که در هنگسُتوان
مراتب نظامی شکل طبقه پست بود، الگوی بدیل خود را از سلسلهبا آنچه که از دید بسیاری، توده بی

 گرفتند. 

تاسیس معموال هیچ تجربه یا شناختی از امور نظامی نداشتند و یا اگر میلیشیاهای تازهالبته اعضاء این 
ژرژ ویله ، گراوُرساز پیر پاریسی، با صدای سان دیدن یکی از این واحدها از -داشتند ناچیز بود. یوهان

به میشل دیده بود که برخی مسلح -خواب بیدار شده و از پنجره محل سکونتش مشرف به میدان سن
{ در 66تفنگ بودند، برخی دیگر شمشیر و دیگرانی هم چنگک، تبرزین یا باتوم به دست داشتند. }

{ حتی 67های سرتاسر پایتخت نیروهای مشابهی اقدام به سازماندهی کردند. }ها و خیابانمیادین، پارک
ند: ویله گزارش اش را بلد نبودنصیبشان شده بود بسیاری طرز استفاده 68در میان اعضائی که چمخال

دهد که یک نفر سهوا تیری به سمت محل سکونتش خالی کرد و متعاقبا اولیای امور به زور تفنگ را می
از دست طرف گرفته و به یک نفر دیگر دادند، که بعید است او هم در کار با چمخال چندان متبحرتر از 

بایست از ل و هشت ساعت بعدی نمی{ موضوعی که در اثناء مرور رویدادهای چه68قبلی بوده  باشد. }
از  –نظر دور داشت این است که میلیشیای بورژوا هیچ تجربه قبلی به عنوان یک نیروی رزمنده نداشت و 

عدۀ بسیار معدودی از اعضاء به عمر خود چیزی که حتی شباهت   –چند سرباز و پلیس که بگذریم 
 دوری به آن داشته باشد دیده بودند.

تجربگی به تجربگی، چرا که بیو شاید به خاطر همین بی –اش وا علیرغم بی تجربگیمیلیشیای بورژ
سریعا برای حذف رقباء و مخالفینش اقدام کرد. میلیشیا کنترل پاریس را به  –زد حس ناامنی دامن می

رد که کجوالی الزام می 13ای به تاریخ دست گرفته و سایر شورشیان را به زور خلع سالح کرد. اعالمیه
های مناطق توزیع گردند. ها بالفاصله به مناطق تحویل داده شوند تا متعاقبا و مطابق با برنامههمۀ سالح

هایی که دیگران یافته بودند را مصادره کرده و به این ترتیب اعضاء { میلیشیای بورژوا تمام سالح69}
های م راهی باقی نگذاشت و در اعالنخود را به هزینۀ سایر شورشیان مسلح کرد. نیروی جدید بجز تسلی

هایی یاد بدون مجوز هشدار داده شده بود. هاردی از گشت« تجمعات فتنه انگیز»دیواری درخصوص 
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؛ «زنده باد منزلت سوم»زدند: اش گذشته و فریاد میهایی جورواجور  از جلو خانهکند که با سالحمی
 {70از مرتبۀ اجتماعی آنها نیز حکایت داشت. }شعاری که در عین مخالفت با استبداد سلطنتی، 

روز فاصله داشت، مضحک است که با این حال با توجه به این که میلیشیا تا فتح باستیل کمتر از یک شبانه
ای تا خودِ زمانِ سقوط قلعه هم هنوز معلوم نبود که تا چه اندازه به نفس قیام متعهد باشد. در خالصه

و تنها « نخستین انگیزه برای مسلح شدن، محافظت از شهر در مقابل غارت بود»که گیرانه آمده است نتیجه
{  تقریبا با اطمینان 71پس از آن بود که دفاع از پاریس در مقابل لشگریان حکومتی، دغدغۀ ملیشیا شد. }

یافت. یجوالی قیام با مذاکره پایان م 13توان گفت که اگر سلطنت بنای ناسازگاری نگذاشته بود روز می
بیرون کشاندن لشگریان اضافه بر معمولی که در اطراف پاریس و ورسای »مجمع ملی، مطالبات خود را به 

محدود کرد، و این نخستین بار بود که صراحتا از « اند، و تاسیس گاردهای بورژوازیاستقرار یافته
برانگیزترین دلیل قیام، ادله، از مج 69گذار{ این نهاد قانون72کرد. }میلیشیاهای شهروندی حمایت می

یعنی عزل نکار، هیچ نگفته بود. نمایندگان پیشنهاد کردند که هشتاد عضو مجمع برای برقراری صلح به 
حل سیاسی { قیام، در نبود یک راه73پاریس اعزام شوند اما لویی شانزدهم این پیشنهاد را قویا رد کرد. }

 آشکار، ادامه یافت.

لیشیای بورژوا شده است چنین پیدا است که عمدتا از واجدین حق رای در از توصیفاتی که از می
انتخابات منزلت سوم تشکیل شده بود. شاهدی از این صحبت کرده است که صفوف میلیشیای بورژوا با 

» کند که میلیشیا شامل خوشنام پر شده بود و در عین حال قید می« تجار، استادکاران و خرده مالکین»
al callersRoy-Palais 70که از « ، شاگردهای اصناف، و سربازان فراری 71،  کارمندان دفاتر قضایی

{ این روایت با 74شد. }تر از بقیه داشتند نمیهای اعتراضی در پاریس حضوری پررنگدر جنبش 1787
تک تک شهروندان تاجر یا صاحب »مگوئل مطابقت دارد که فراخوان داده بود تا -اعالمیه منطقه سن

های بیشتر، نظیر آنچه هم اکنون در پاریس در حال رخ دادن نظمیکار به منظور جلوگیری از بیوسبک
تری داشتند کاری {  در این اثناء به آنها که مرتبه اجتماعی پایین75شوند. }« است، دست به کار دفاع

رُز از آن به دست داده آنتوان، بنا به تحلیلی که -سن-محول نشد. صورت اسامی بجامانده از منطقه پتی
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فاقد دارایی و  72درصد( و مالزمینِ 54مشغولند )« تجارت و تولید»است، عمدتا شامل مردانی است که به 
{ به باالی طیف 76دادند. }کارگران فقط هفت درصد از اعضاء میلیشیای این منطقه را تشکیل می

علیرغم  –شارکت نداشته اند، به استثناء اجتماعی که بنگریم، پیدا است که هیچ یک از اشراف برجسته م
های ممتاز پاریس و ، ژاک دو فلسز. به این که حین قیام مکاتباتی میان رده 73«رییس کل تجار» -میلش 

 ای نشده است.مناطق برقرار بوده باشد اشاره

 الش برایتبا  قیام باستیل ذیل یک هویت شورشیِ به معنای واقعی کلمه طبقه متوسطی به انجام رسید، و
یک »مناطق  هدین،تر بودند. به گفتۀ یکی از شادفع تهدیدهای آنها که در مراتب اجتماعی باالتر و پایین

رد ر دو موسوی ه که از« های بزرگان و آشوب اراذل مقابله کنندمیلیشیای بورژوا شکل دادند تا با توطئه
ب شآن »د: ام کریای بورژوا علیه ندارها اقدکرد، میلیشتهدید بودند. از آنجا که گروهِ نخست حمله نمی

 لع سالحخا را های شهرداری و گارد شهر تهیه دیده بودند همه ولگردههایی که از فروشگاهآنها با سالح
اکم حنظم خوبی که شهروندان شجاع شهر »ای کرده است میان {  شاهدی دیگر مقایسه77« }کردند.

که « است های مردمیناپذیر از قیامانگیزی که بخشی جداییهای هولناک و نفرتصحنه»با « ساختند
 { حال دیگر ایدۀ78« }کند.دوست را از وحشت آکنده میدل شهروندان صلح»هاشان کاریافراط

ر دو انی ددانستند چه کسرسید چرا که کم و بیش میمیلیشیای بورژوا، شدنی و دوام پذیر به نظر می
 شان نیستند. سو}ی طیف اجتماع{ در زمره

ا همین لحن و حال و هوا را دارد. یکی از جوالی عمدت 13کنندگان از وقایع های مشارکتگواهی
هایی با از طرف آدم تا مانع از غارت و آشوب»شد « ریاست بر میلیشیای بورژوا»فرماندهان محلی، طالبِ 

{ قیام 79گردد. }« اندف شدهجایگاه اجتماعی نامعلوم که از پیش قاطی بورژواهای درستکار و شری
را تشدید کرد. در روایت  74هاگیدستهباستیل، در جهت وحدت بخشیدن به اجتماع پاریس نبود بلکه چند

دیگری، بر تباینِ میان امتیازات اجتماعی مناطق و تمایل عموم جمعیت به اینکه به بازی راهشان دهند 
ه شهروندانی که خواستار مسلح شدن بودند مسدود شده های مجامع با انبودرهای سالن»تاکید شده است: 

 شدند.{ و البته فقط برخی گزینش می80« }بود ... همه می خواستند در راهپیمایی نظامی شرکت کنند
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یک  ود درو با این حال تعجبی ندارد که بسیاری مناطق از بابت به خدمت گرفتن همۀ شهروندان موج
ی به های ارسالاش از گزارشبندیکل داشتند. یکی از مقامات در جمعیافته مشمیلیشیای بورژوای نظام

، «درده بوآشوب و سردرگمیْ بسیاری از مناطق بزرگتر را زمینگیر ک»نوشته است که  عمارت شهرداری
 ه انجامبر را زنی و نظارت پلیسی  بر شهها در تقال بودند تا به موثرترین نحو ممکن گشتچرا که مجمع

ای که در روز های دیواریبرخی دیگر شاید به خاطر مشارکت کم در تنگنا بودند چرا که آگهیبرسانند. 
یدا پهمگی در مناطق خود حضور »خواستند تا می« شهروندان»جوالی نصب شده بودند هنوز از  14

اغلب  –ه شرافی کام بود های پلیسیِ مضاف بر اینها نیز میلیشیا را گرفتار کرده بود، مثال الزفعالیت«. کنند.
 {81. }بازداشت شده بودند را برای بازجویی به ستادها بیاورند –حین تالش برای فرار از شهر 

جوالی، پیروزی میلیشیای بورژوا بر شورشیان فقیرترْ دیگر مسجل شده بود. به نوشته  13تا غروب روز 
ها، کننده خیابانمنظره مبهوتوصف جنبشی که در پاریس رخ داد ناممکن است، و این »یکی از شاهدین:

{ میلیشا در پی آن بود تا به واسطه 82« }ها که هیچکدام باز نیستند.و فروشگاهcarriage circles 75و 
های تصویری از نظم و فرمانبرداری در میانه آشوب و هرج و مرج، و معطوف ساختن همه اراده»خلق 

{ کشیشانِ همدل 83آرام ساخته و هدایت کند. } ، قیام را«فردی به سمت هدفی یکسان: صیانت عمومی
زنی، کردن اوضاع، جلودار بسیاری از واحدها در حین گشت پیوستند و به منظور آرامها میگاه به گشت

{، که البته با توجه به اینکه تقسیمات مناطق عمدتا بر تقسیمات کلیسایی منطبق بود 84ها بودند }کشیش
 کلیساها انجام می گرفت تعجبی هم ندارد.های مناطق در و گردهمایی

با این حال از آنجا که میلیشیای بورژوا درصدد بود تا کار خلع سالح فقرا را به پایان برساند، ستیز 
با فرا رسیدن شب، از کسانی که شب »اجتماعیِ آشکار تا شب ادامه یافت. به گفته شاهدی اهل بریتانیا 

عده بسیار اندکی به چشم می خوردند. برخی اما از تسلیم پیش خود را مسلح کرده بودند فقط 
مبادرت کرده باشند. شاهد بریتانیایی  و در برخی موارد شاید به سرقت هم« هاشان سر باز زدند،سالح

{ 85« }زده را حین عمل گرفتند و اعدامشان کردند.های فلکمُچِ بسیاری از این بدبخت»دهد که ادامه می
مجازات یک سرقت ساده که توسط فرد مسلحی انجام گرفته »راحتا آمده است که در روایت دیگری ص

های مردم { میلیشا، زندانیانی که توده86« }کردند.ای در سرش خالی میباشد این بود که همانجا گلوله
 روز پیش آزادشان کرده بودند را از نو دستگیر کردند، به استثناء آنها که بابت بدهی در حبس بودند.
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تری است، رخ { برخالف آنچه که در آزادسازی زندانیان باستیل در روز بعد، که مورد معروف87}
 داد}در اینجا{ تصوری که از مجرم بودن طبقه فرودست وجود داشت برای میلیشیا کامال پذیرفته بود. 

س کامل کرده های پاری، میلیشیای بورژوا دیگر کنترل خود را بر خیابان1789جوالی  14در نیمه شب 
زند که صبحگاهی به مجمع ملی از این الف می 76در یک گزارش عمارت شهرداریبود. کمیته مرکزی در 

-{ میلیشیا، تحت یک برنامۀ له88« }اغلب  افراد منفرد خلع سالح شده و سر و سامان داده شدند.»
ری خود را بر قیام پی افکند. جوالی را به زور کنار زده و رهب 12عمومِ مردم، شورشیان -متمولین و علیه

{ واژه میلیشیای بورژوا به دقت 89نظمی شیوع یافت. }های شدیدا کیفرجویانه علیه آشوب و بیواکنش
ای که تصور ای بود برای به حاشیه راندن آن عناصر اجتماعیانتخاب شده بود، و موثر هم بود: وسیله

 گیری بر شهر.ی{ مناطق رایپذیر نیستند، و مستولی ساختن }ستادهاشد نظممی

الزار توسط مردم واکنش نشان داده بود،  به تکاپو افتاد تا به هر ضرب -میلیشیا، که خود علیه غارت سن
های را ستاد و زوری که شده ملزومات و بخصوص اسلحه گرم جور کند. هدایت  بخش اعظم این تالش

ای که قصد ترک شهر را داشتند به سمت میدان دو برعهده داشت: تمامی وسائل نقلیه عمارت شهرداری
{ 90شد. }ها برای استفادۀ شورشیان مصادره میشدند تا تجسس شوند، و تمامی سالحگِرِو هدایت می

. شده در قایقی در رود سن را مصادره و بازتوزیع کردستاد مرکزی همچنین سی و پنج بشکه باروت یافت
 عمارت شهرداریجوالی بسنده نبود،  13{ با این حال از آنجا که سالح های یافت شده در روز 91}

را در صبح روز چهاردهم صادر کرد و در آنجا بود که میلیشیا بزرگترین  77اجازه جستجوی لیزاوَلید
صور زرادخانه خود را یافت. مشهور است که پس از آن توجهات به جستجوی باروت بیشتر، که ت

 رفت در قلعه باستیل باشد، معطوف شد.  می

چربید و از این نظر، ای بر میلِ ملیلیشیا به حفظ نظم میاضطرارِ وضعیت تا اندازه  78کشیِ باستیلدر قشون
پل، به ریاست -داد.  یک هیات نمایندگان از منطقه سنانسجام میلیشیای بورژوا را در بوته آزمون قرار می

نخست از فرمانده باستیل، مارکی دو لُنِه خواهش کردند اجازه دهد قلعه را جستجو شان، کشیش محلی

                                                           
76 communiqué 

 م. خانه معلولین جنگی 77
78 Bastille standoff ؛ م. منظور ازstandoff  موقعیتی است که در آن دو گروه یا جمعیت برای نبرد رویاروی یکدیگر
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ترین بورژواهای هر سرسخت»{ اما زمانی که درگیری آغاز شد، چنانکه در روایتی آمده است، 92کنند. }
ی را و احتماال بسیار« حرمتی دعوت کردندهای آتشینی همشهریان خود را به تالفی این بیمنطقه با نطق

{ اما غلبه با شبکه 93که همان روز پیش خلع سالح کرده بودند به شرکت در نبرد فراخواندند. }
  79«فاتحین باستیل»میلیشیای بورژوا بود. بنا به تحلیلی که رود انجام داده است، ترکیب شغلی اعضاء 

وران و صنعتگران ان، پیشهدر روز قبل بود: عمدتا متشکل از استادکار« آنتوان-پتی سن»مشابه با ملیشیای 
حال آنکه مزدبگیران  –معتمدترشان  های بالفصلِدهندگان متعلق به طبقه سوم و مادونیعنی رای –

 { بودند. 94« }بالتردید اقلیت»همچنان 

ش تالش راندنای را که میلیشیای بورژوا برای پرونبرد بر سر باستیل و فتح آن، نظم اجتماعی شکننده
پی  رِو دردو گِ پایدارتر ساخت. سقوط این قلعه، به زودی تظاهرات عظیمی را به سمت میدانکرده بوده نا

ندانیان های جنگی و زکه توپ« فاتحین باستیل: میلیشیاها، مردم، گاردهای فرانسوی،»داشت، جمعیتی از 
مذهبی  سمراهای تزیینی که مخصوص مرا همراه می آوردند. رویدادی بود شبیه به روزهای جشن: پارچه

 یروزیپها صف بسته و های مسیر تظاهرات آویزان کرده بودند، جمعیت در خیابانبود را از بالکن
مله به حه در گرفت. حتی مرگ فرمانده باستیل، لُنِه، و معاونش، و بسیاری کنیروهای فاتح را جشن می

ن نظمی نیز پس از آ{ بی95گاردهای باستیل کشته شدند، از تب و تاب جشن و سرور نکاست. }
 برد. فروکش نکرد چرا که شایعات حمله متقابل نیروهای سلطنتی، پاریس را در آشوبی جدید فرو

ای الوقوع نیروههای چهاردهم و پانزدهم، با فزونی یافتن ترس و وحشت ناشی از حمله قریبدر شب 
بندی ها سنگرهمه خیابان»که  سلطنتی، بسیج از قشری به قشر دیگر گسترش یافت. در روایتی آمده است

نسیتی جرزهای میلیشیای بورژوا موقتا عده خود را به ورای محدوده شهروندان فعال شهر، و حتی م«. شد
 دو مقدار زیا همه شهروندان: زنان، کهنساالن و کودکان، منتظر حمله دشمن بودند،»و سنی گسترش داد: 

« د.رت کننورود سربازان به داخل شهر، بر سرشان پپاره سنگ و ادوات جمع کرده بودند تا در صورت 
لیک شد شبامداد  1شایعاتی بود مبنی بر اینکه حمله اصال شروع شده است و توپی که حوالی ساعت 

شمن مله دچندین محله را هوشیار کرد. از ساکنین خواسته شد که نخوابند، از بیم آنکه در صورت ح
 {96« } پا بود.کل پاریس سرِ»کمک همه الزم خواهد شد: 

جوالی، میلیشیای بورژوا مجددا کنترل خود را برقرار  15ها در روز ها و نگرانیاما با آرام گرفتن ترس
تعداد قشون بورژوا به طرز شگفتی افزایش یافت، کل شهر »ساخت. شاهدی به این اشاره کرده است که 

                                                           
79 Vainqueurs de la Bastille 
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های از هر یک از دروازه« رفتند.ژه میمملوء از مردان مسلح بود، همگی رهبر داشتند و همه به صف ر
ترین پل آن رود، جمعی هزار نفره و مسلح محافظت می کردند. برای شهر  و پل شرقی رود سن و غربی

تمام نیرو به قدر کفایت اسلحه گردآوری شده بود و حال دیگر )پس از غارت باستیل( ذخایر عظیمی از 
ی، حتی با آنکه نظم داخلی عمدتا استقرار یافته بود، یکی باروت در دسترس بود. در روز شانزدهم جوال

آکنده از شوک و ترس، »و در بازدید از شهر ، آن را  از نمایندگان مجمع ملی در نخستین هیات نمایندگی
{ شاه هنوز با بازدید از پاریس موافقت نکرده بود و شایعاتی از 97یافت. }« ایو مسلح علیه هر بیگانه

{ آن شب یکی از سفرای خارجی از این گله 98هزار نفره در ورسای در جریان بود. } یک رژه پنجاه
{ میلیشیا عمال شهربندان 99« }ها هنوز به هیچ وجه باز نیستند، و مردم هنوز مسلحندخیابان»کرد که می

 برقرار کرده بود.

اش تمایل اعیپایگاه اجتم جوالی به گسترش 14ترین ساعات روز میلیشیای بورژوا با آنکه در پرمخاطره
وا یت بورژد. هوهایش به مثابه نیرویی در سیطره شهروندان متمول وفادار مانداشت به طور کلی به بنیان

شکل  رانسهفدهی و بسیج، و بواسطه آن بود که رویداد مرکزی انقالب تبدیل شد به ابزار اصلی سامان
ورت صخود  مستقیم با آشوبِ قیامِ مردمی پیش از اش در تقابلگرفت. قیام روزهای باستیل، که بسیج

خوردار ای بررپذیرفت، آشکارا در سیطره آن شهروندانی قرار گرفت که آنقدر ثروتمند بودند که از حق 
ه مین گونهز به های شهرداری در شهرهای دیگر که در پی قیام باستیل رخ داد نیباشند؛ اوضاع در انقالب

 بود. 

 1790-1789ری اجتماعی، گگارد ملی و ستیزه
رهبران پاریسی، پس از کسب پیروزی  در قیام باستیل، خلقِ یک میلیشیای بورژوای دائمی و اجتماعا 

به مثابه عملی انجام شده پیش روی عموم  –که بعدا به نام گارد ملی غسل تمعید یافت  –انحصاری را 
جوالی  17که تلویحا در   80داری پاریسمردم و حکومت ملی نهادند، همچون یک دستاوردِ انقالب شهر

از سوی لویی شانزدهم مجاز شمرده شد. شورشیان طبقه فرودست که آغازگر قیام باستیل بودند و در 

                                                           
های جوالی و تحوالتی است که عمدتا در ماه )municipal revolutions(های شهرداری  م. منظور از انقالب 80

 ت مردمی،های بسیاری از شهرهای بزرگ فرانسه رخ داد و طی آن، در نتیجه اعتراضادر شهرداری 1789آگوست سال 
های ر همان سطردتند. ار زده شدند و کسانی از ثروتمندان منزلت سوم جای آنها را گرفکننده شهرها کنمقامات پیشین اداره

ذکر  الت. شایانر و تحوای است به همین تغییکند که اشارهیاد می« نوپا»ابتدایی مقاله نویسنده از شهرداری پاریس با صفت 
 دند.  نامی است که بعدها به این رویدادها دا« های شهرداریانقالب»است که 
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برخی موارد تا پایان آن به حالت بسیج باقی ماندند، خود را در سیاست پاریسی و ملی به حاشیه 
های گیدستهبا تداوم، و در برخی موارد تشدیدِ چند« ،سال یک آزادی»شده و طردشده دیدند. اما در رانده

ای کنار گذاشته شدند چرا های آشکارا بورژوا به طرز فزایندهگرانه میان شهروندان هویتاجتماعی ستیزه
البته باقی مانده و به  1789های اجتماعی جوالی گیدستهانگیز بودند. بسیاری از چندکه زیادی تفرقه
 ویی مکرر میان گارد و عناصر کنارگذاشتۀ جمعیت منجر شد.دشمنی و رویار

دهی به ترکیب گارد ملی جدیدالتاسیس و البته پس از قیام باستیل، و به منظور کمک به شکل
های آن، هویت بورژوا همچنان غالب ماند. یک جریده منتشرشده در اواخر جوالی، از نظرگاه ماموریت

در آن زمان هنوز  –را « گارد بورژوا»شدۀ تازگی نهادینهنبرده، نقشِ بهیک منطقه پاریسی که نامی از آن 
توصیف کرده بود. به زودی « و مراقبت از مستمندان 81به سالمت نگاه داشتن ما» -شدچنین خوانده می

چنین قشری « دهیم، بورژوازی.ای است که ما در دولت تشکیل میآن طبقه»، «ما»مشخص گردید که این 
های ما، همگی وابسته های ما، ثروتهای ما، بنگاهسازد. خانوادهکسانی دارد که آن را همبسته میعالئق ی»

دفاع از مالکیت، دلمشغولی اصلی گارد شد. جریده پیشگفته سپس به اجمال از « به نظارت ما است.
برای معاش الزم آنها که »باالخص « توان در گارد بورژوا به کارشان گرفت،نمی»کسانی نام می برد که 

ظاهرا مساله اصلی نداشتن وقت الزم برای انجام وظایف نبود، بلکه این نگرش « وقفه کار کنند.است بی
بین نیستند که در تحصیالت کافی ندارند و از این رو آنچنان روشن»منفی بود که این قبیل آدمها 

« بتوانند تصمیمات کلیدی اتخاذ کنند.شوند های مختلفی که در چنین جایگاهی با آنها مواجه میموقعیت
شد که زیور فرهیختگی، که فقط کسانی با ثروت کافی از آن برخوردارند، همان آزمونِ { تصریح می100}

 قابلیتی است. متمایزکنندۀ قابلیت از بی

شده در قیام باستیل به زودی به مثابه یک چهارچوب سیاسی ملی اتخاذ شد؛ های مشاهدهگیدستهچند
نام « منفعل»و « فعال»گواهش آن که مجمع ملی در اندک زمانی، ذیل دو عنوانی که سریعا شهروندی 

، سیِز پیشنهادی را در 1789جوالی  21و  20ای را خلق کرد. در روزهای های رسمیگیدستهگرفتند، چند
متمایز « یحقوق طبیع»از « حقوق سیاسی»کمیته موسسان در مجمع ملی مطرح کرد که بنا بر آن، 

شد، حقوق سیاسی نیز پردازی میمفهوم« حقوق منفعالنه»به مثابه « حقوق طبیعی»شدند. از آنجا که می
کردند. به ایفاء می 82«نظام عمومی»گرفت که مستقیما سهمی در شد و به آنهایی تعلق می« حقوق فعاالنه»

                                                           
81 Bien nous garder 
82 l'etablissement public 
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« ی، اعضاء حقیقی جامعه سیاسی هستند،شهروندان فعال حقیق»کنندگان زعم سیِز، فقط این قبیل  مشارکت
دسامبر  14{ این طرح سیِز در 101و از این رو است که حق رای دادن نیز منحصر به آنها است. }

دادند از حقوق شهروندی را مالیات نمی« روز کارِ سه»رسمیت یافت، و رسما همۀ آنهایی که به اندازۀ 
فرانسه بدل شد و تا آگوست  1791قانون اساسی سال { این ممنوعیت به بخشی از 102محروم شدند. }

ای بود { تمایزات مبتنی بر دارایی در سراسر فرانسه نهادینه شد و این وسیله103نیز ملغی نشد. } 1792
 برای تعیّن بخشیدن به مشارکت سیاسی مستقیم.

 کنندگانشارکتشان، سریعا در صدد برآمدند تا ماعضاء گارد ملی پاریس، همزمان با تحکیم قدرت
اخر م در اون قیادرآمد باقیمانده را از خدمت نظام کنار بزنند. اولیای امور، خلع سالح کسانی که حیکم

برای تحویل  جوالی به سالح دست یافته بودند را در اولویت قرار دادند، و مناطق چندین نوع تشویقی
رای بضافه سالح، به همراه یک پاداش ا-در ازای-ها مطرح کردند، از جمله یک برنامۀ پولدادن سالح

ی شار اجتماعشان خواستند تا بر زیردستانِ خود فدهندهها، از جمعیت رای{ مجمع104بازگشت به کار. }
 می اشخاصتما»را دعوت کرد به اینکه « همه شهروندان»اعمال کنند، و در این میان یکی از مجامع 

را ترک  خواست با اسلحه پاریس{ هر کس که می105« }ندوابسته به خود را نظمی بخشیده و آرام کن
 پذیرد.{  گارد ملی اعالم کرد که رقیب نمی106شد. }اش مصادره میکند اسلحه

که در روزهای باستیل در گارد بورژوا خدمت کرده بودند یک « منفعلی»حال حتی در میان شهروندان 
در مقررات جدید، از هر منطقه فقط برای چهارصد آمیز در جریان بود. تعدیل نیروی گزینشی و تبعیض

ورها، خدمتکارها و اشخاص فاقد اقامتگاه دائمی، پاسدار ملی فراخوان داده شده بود و همه کارگرها، پیشه
{ 107بود. }« کنار گذاشته شدن»معموال به معنای « مستثنی شدن»شده بودند. به زعم کلیفورد، « مستثنی»

گرفت، لزوم تهیه یونیفورم مختصر در میان چهارصد مرد منطقه خود جای می حتی اگر فردی با ثروتی
بایست یا خود به گارد ساخت. برعکس، متمولین میقیمِت گارد، مشارکتش را اغلب ناممکن میگران

رول ، دلیل این امر را -دو-ملحق شوند و یا پولی پرداخته و جایگزین معرفی کنند. منطقه سن فیلیپ
نیست بلکه برای   83«چیزهای عمومی»گارد ملی صرفا برای دفاع از »بیان کرده است:  بسیار روشن

{ آنها که مادون جایگاه اجتماعیِ الزم برای رای دادن جای داشتند یا 108« }محافظت از دارایی نیز است.
و یا اگر  –یافتند و به این ترتیب نفع مستقیمی در محافظت از دارایی می –می بایست پول می گرفتند 

 دادند.  غیر از این بود، برای آنکه بتوانند ملحق شوند یک تعهد مالیِ بس بزرگ از خود نشان می

                                                           
83 la chose publique 
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والی اخر جها در میانه و اواوضاع و احوال مشابهی به گسترش سریع میلیشیاهای بورژوا در شهرستان
 شهری واحی روستایی وهایی که اغلب همزمان در نها، در واکنش به خیزشمنجر شد. شهرنشین 1789

از نو  روندیِعمدتا در هیات گاردهای شهترشان هم کرده بود، در می گرفت و خبرهای قیام باستیل وخیم
و در واکنش  جوالی، 22شدند. نخستین اقدام شهرداری جدید شهر تور این بود که در یافته متحد تاسیس

ا مجددا ربود میلیشیای خود « نمود یافته» های مستمر نان ای که در شورشمردمی« آشوب»آشکار به 
ورژوا بیلیشیای { اعضاء میلیشیا، با این استدالل که آن شهر در زمان رژیم کهن دارای م109شکل داد. }

نامه اساس»ک یآگوست برای  3دانستند، و با این حال در می« قانونی»بوده است، وجود سازمان خود را، 
را  {110« }سایر جاها نظیر پاریس، که حال یک گارد دائمی داشتند» فراخوان دادند و آشکارا« جدید

اوم شا تددر اواخر جوالی، واحدهای میلی های مردمیسرمشق خود قرار دادند. با افول سراسری خیزش
 {111حضور خود را ضروری اعالم کردند. }

 10وز ربدل گشت. در  مند برای تمام فرانسهپاریسی به مدلی رسمی و قاعده« گارد ملی»به زودی 
وز آگوست، مجمع ملی، به ایجاد گاردهای محلی برای تک تک آن عده از شهرهای فرانسه که هن

ایی توان های شهرداری در آنها به تشکیل گارد منجر نشده بود حکم داد. این فرمان همچنینانقالب
و  خشیدهبها را رسمیت یزشهای سراسر کشور  برای فراخواندن میلیشیا به منظور مصاف با خشهرداری

ا که در ای ندارند، و آنهولگردها، آنها که کاسبی یا پیشه»گذار، به طور اخص مند ساخت. قانونقاعده
« وبنظمی و آشبی»را هدف گرفته بود. در مقدمه فرمان اعالم شده بود که « جای ثابتی سکونت ندارند

، مستحق به خاطر بر هم زدن نظم اجتماعی عالم»که « دشمنان کشور»ابزارهایی شده بودند در دست 
در « ر  ستممقاومت در براب»کرد که { مجمع که در همان ماه تضمین می112« }هایند.شدیدترین مجازات

م راض مردهای جدید قدرتمندی را علیه اعتجای دارد، همپای آن، کنترل« حقوق بشر و شهروند»زمره 
تر بودند شمولردهای ملی شهرستانی، در مقایسه با پاریس، همهایجاد می کرد. درست است که برخی گا

اکید بر ت –ند مثال له مانس و بوردو هر دو صفوف خود را به روی همه ساکنین مذکر بزرگسال باز کرد –
ود در خ{ حال که الگوی گارد به اهداف 113خاموش کردن نارضایتی اجتماعی همچنان برجا ماند. }

ر استقرا های ملتهب، مجمع در پی آن بود که آن را برای به نظم درآوردن شهرستانپاریس دست یافته بود
 بخشیده و استفاده کند. 
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مایل نبودند « فعال»محدود نکنیم هم این ادعا که شهروندان  1789حتی اگر بررسی را به پاریس جوالی 
نتیجه را در  156،  84کتابخانه ملیکه خود را بورژوا بخوانند یک افسانه است. جستجویی در کاتالوگ 

هشتاد و سه عدد از آنها کلمه  دهد: در عنوان اصلی یا فرعیبه دست می 1789میان آثار منتشره در سال 
bourgeois تاشان کلمه هست، شصت و سهbourgeoise تاشان کلمه و دهbourgeoisie  اما با .

شود: چهل و آنها استفاده شده است کم و کمتر میپیشروی انقالب، تعداد مواردی که این سه کلمه در 
(، چهارده عدد در سال 2-3-27) 1791(، سی و دو عدد در سال 10-14-20) 1790چهار عدد در سال 

{   از این افول تند 114. }1794( ، و صفر در سال 0-2-6) 1793(، هشت عدد در سال 13-1-0) 1792
بوده است و اینکه  کننده ستیزههایش تداعیرژوا و همخانواده، کلمه بو1789آید که در سال چنین بر می

اند. با این شان زدودهلغاتها در روندی ثابت این واژه را از دایرهنویساز آن سال به بعد مقامات و جریده
اند هنوز به طرزی مشابه با ای که صراحتا توسط  بورژواهای پاریس نوشته شدهحال آخرین دو جریده

{ آن 115کنند. }تاکید می« امنیت و دارایی شهروندان» -شان به قول یکی –ر نیاز به محافظت از ب 1789
تمام کسانی است که یک شان و  "بورژواهای حقیقی پاریس"منظور من از »دارد که یکی صراحتا ابراز می

عوام »ها را با مولف این قبیل بورژوا« ، یک خانه، یک اسباب تجارت، یک خانواده دارند. 85منزلت
شوند که شوند و به این متهم میهای انقالب مقصر شناخته میکند که بابت آشوبمقایسه می« خشمگین

{ انقالبیون هرچند بیش 116«. }هاتان راغارت کنند ... خانه»خواهند در صورت بروز مشکالت بیشتر می
انگیز  بپرهیزند، ابری، از اظهارات تفرقهکردند تا در این رژیم جدید، بر اساس اصول براز پیش تالش می

 محور واقف بودند. پردازی طبقهبه قدرت سخن

یابی پرهیاهویش، عمدتا در مقابله با اعتراضات پاریس در ای به خاطر بازسازمانگارد ملی، شاید تا اندازه
برتیه دو ساوینی و  محاکمۀ دو مقام سلطنتی، لوییناموثر بود. به گفته شاهدان، اعدام بی 1789اواخر 

انجام « جوعوام انتقام»تر، ، یا در عبارتی انتزاعی«عوام»جوالی توسط  25و  23جوزف فالون دو دو، در 
{ 117جوالی نیز استفاده شد. } 12گرفته است، عباراتی که برای توصیف شورشیان طبقه فرودست در 

 دولتی های خیریهآگوست، کارگرانِ کارگاه 15گارد ملی، علیرغم نظارتش بر رویدادها، مداخله نکرد. در 
که به تازگی تاسیس شده بودند در مونتمار گرد آمدند تا برای برخورداری از حق کار کردن در روز عید 

که  86کارگرانی پاریس بیمناک شد از توده»ای آمده که عروج )پنجشنبه مقدس( اعتراض کنند. در جریده
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{ از آنجا 118« }کردند.شد، و ما را به غارت تهدیدی میشان افزوده میحظهمالروز به روز بر تعداد قابل
ها را در کارگاه»شده گارد ملی این بود که هم به اعتراضات پایان بخشد و هم که ماموریت اعالن
چندین واحد گارد ملی به محل تجمع نزدیک شدند اما نتوانستند آنها را متفرق کنند. « تعطیالت قرار دهد،

خواستند کارگران بیکار محل را ترک کنند پیشنهاد کردند که { اولیای امور در پاریس که مصرانه می119}
هریک بیست و چهار سُل گرفته و پایتخت را ترک کنند و مضاف بر این سه سُل دیگر نیز به حساب 

 {120} تا خود مرز اسپانیا پرداخت شود.« تک تک شهرها و روستاها»شهرداری به کارگران در 

شد. هایی پیش روی اتوریته گارد ملی علم میکارگران راه خود را پیش گرفتند و رفتند، اما مستمرا چالش
دادند و مصونیت های پاریس جوالن میهای گشت فاقد مجوز در خیابانجوانان مسلح در هیات گروه

پوشیدند و در شهر باعث می{ برخی دیگر که عضو گارد ملی نبودند لباس گارد را 121داشتند. }
آگوست خواهان افزایش  18ر { منازعات کارگری باال گرفت: شاگرد خیاطها د122شدند. }می« نظمیبی»

{ 123آگوست. } 29دوزها شد، و خدمتکارهای خانگی هم آگوست نوبت شاگرد کاله 21دستمزد شدند، 
ارد ملی بودند برای یک حضور عمومی شماری که خارج از قشر اجتماعی گشود گفت بیهایِ میگروه

ثباتی فزاینده پایتخت استفاده کنند. گارد ملی کمتر کاری برای اثر خواستند از بیولع داشتند، یا می
اکتبر  5ای که در بعد از ظهر روز انجام داد، با تاخیر به راهپیمایی« روزهای اکتبر»گذاشتن بر روند وقایع 

توان گفت که به تسهیل برنامه رادیکال معترضین کمک یوست و حداکثر میبه سمت ورسای به راه افتاد پ
آن سال فقط پس از تصویب یک قانون نظامی جدید توسط مجمع ملی،  87کارزارهای-کرد. اعتراض

متعاقبِ لینچ کردن )اعدام بدون محاکمه( یک نانوا، خاتمه یافتند. کنترل گارد ملی بر پاریس در بهترین 
 شان بود. یف باقی ماند و این شاید به خاطر انزوای اجتماعی فزایندهحالت رقیق و ضع

هایی و پس از انتخابات، گارد ملی از سوی اشرافیت پاریس و متحدینش نیز با چالش 1789در پاییز 
ای که حین قیام باستیل علیه اشراف وجود داشت، بسیاری پس و بدگمانی مواجه شد. با وجود نظر منفی

گیری میان اعضاء گارد در فرمان فرمانده گارد ملی، مارکی دو الفایت، خدمت کردند. رایاز آن تحت 
به کارزارهایی له و علیه کاندیدا شدن اشرافِ واجد  88برای تعیین اعضاء ستاد فرماندهی گارد 1789پاییز 

ز رفاه و شد که برخورداری اکار از این صحبت می{ در جراید محافظه124تجربه نظامی منجر شد. }
فراغت، و در نتیجۀ آن، منفعت نداشتن در وظایف محوله، مزایای مشخصی دارد؛ در این جراید همچنین  
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{ یکی 125شد. }های افسری قرار گیرند مخالفت میهای تجاری در سمتبا این که افرادی با مشغولیت
گارد ملی « هم و برهم و آشفتههای دردرجات و جایگاه»مراتب اجتماعی، از آنها با ذکر نیاز به سلسله

دو جایگاه فرمانبرداری و فرماندهی به یک سان »کنونی را نکوهش کرده و اعالم می داشت که 
رفت بیمناک شدند و یک جریدۀ آنها حتی به خود ها چنان که انتظار می{ رادیکال126« }افتخارآمیزند.

چه به لحاظ شأن اجتماعی، چه ثروت و چه »و « آدم دربار است»الفایت هجمه آورد، به این عنوان که 
گیری یکدست نبود و با این حال این { نتایج رای127« }هایش به اشرافیت تعلق دارد.طلبیآرزوها و جاه

فاصله  89«مردمان خُرد»اظهارات بیش از پیش به حیثیت گارد آسیب زد و بیش از پیش میان آنها و 
گارد ملی به چشم مردم »می نویسد که « تاریخ انقالب فرانسه»اش، انداخت: ژول میشله در اثر کالسیک

 {128« }پاریس، یک اشرافیت بود.

اتفاقاتی رخ داد که حتی امتیاز ویژه و  1790نافرمانی گسترده در قبال گارد ادامه یافت. در میانه سال 
آگوست،  19تا  1790می  20ای گارد برای نظارت پلیسی بر پاریس را به مصاف طلبید. در فاصله پایه

آمیز بود. شورشیان، که رفتارشان دستکم ده اقدام به لینچ کردن دزدها رخ داد که سه تایشان موفقیت
و گاه برای « کردندخودْ عدالت را اجرا  می»داد، شان از مقامات انقالبی خبر میآشکارا از رویگردانی

{ یک علت اصلی این 129کندند. }نونین میاجرای مجازات حتی یونیفرم گارد ملی را به زور از تن مظ
 Moniteurرفتار، تصور عموم از ناموثر بودن عملکرد گارد ملی در مقابله با جرم و جنایت بود. روزنامه 

universal  رژیم جدید در قبال یک صد و هفتاد و 1790در ماه می آماری از جرایم ارائه داد: در فوریه ،
، پلیس 1788هشت نفر را بازداشت کرده است حال آنکه در دسامبر  هشت سرقت ارتکابی فقط هشتاد و

{ شایعاتی بود 130پاریس به ازای چهل و پنج سرقت ارتکابی شصت و یک نفر را بازداشت کرده بود. }
می، جمعیت انبوهی که مدعی بودند دو جاعل  30کند: در مبنی بر اینکه گارد به فرار زندانیان کمک می

 {131اند حول این زندان تجمع کردند. }هشارله را ترک کرداجازه زندان بی

و مقامات شهرداری پاریس یک    90بِئی –نخستین سالگرد اخراج کارگران مونتمارتره –آگوست  15در 
آسای صادر کردند، در تالش برای آن که نظرات را علیه افزایش سیل« انگیزاعالمیه علیه تجمعات فتنه»

به گارد حمله شده »ها، نۀ عدالت برانگیزند. در اعالمیه آمده بود که در میانه آشوبمواردِ اجرای خودسرا
اند، و در این میان سه عضو گارد و یک افسر آسیب اند و بهشان سنگ زدهاست، اعضایش را تعقیب کرده
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« شهروندان نیک»انگیز بورژوا استفاده نشده بود، از هرچند که در اعالمیه دیگر از کلمه تفرقه« اند.دیده
« نیتراهزنان و دیگر افراد دارای سوء»پاریس خواسته بودند که به یاری گارد آمده و با تجمعاتی که 

های تلویحی { این صحبت132طلبند مقابله کنند. }اند و اقتدار آنها را به مصاف میشکل داده
اند ها نوشته شدهاره لینچ کردنتوان در سرتاسر مطالبی که دربهای اجتماعی را میدستگیدرخصوص چند

کوشیدند نظم را با اعضاء گارد ملی که می  91«توده انبوده»، یا «جماعت»، «مردم»نیز یافت و در آنها نیز  
 {133شدند. }حفظ کنند مقایسه می

یم رسکه می 1790های اجتماعی ارجاع داشتند ادامه یافت، اما به نیمه سال گیدستههایی که به چندروایت
جایی در دایره لغات مقامات انقالبی ندارد. این تغییر در تاکید « بورژوایی»های صراحتا پردازیدیگر سخن

های ضروری برای ساختاردهی به برهه اولیه انقالب از یک شاید ناشی از این بوده باشد که میان تاکتیک
باالخص از این رو که  –اشت سو، و وسایل الزم برای تحکیم انقالب، از سوی دیگر، تفاوت وجود د

-داد. منافعِ مبتنیاعتمادی نشان میجمعیت مستمرا به نهادهایی که در پی قیام باستیل خلق شده بودند بی
در  1791و  1790های عمدتا تحکیم شده بود، در سال 1789طبقه، حال که جایگاهشان پس از اکتبر -بر

{ همچنین شاید با ظهور جنبش 134ناه گرفتند. }پ« نظم عمومی»تر در باب های پرابهامگفتمان
، معلوم شد که یک شیوه 1790و تابستان  1789ها در فاصله پاییز در میان شهرستان 92فدراسیون

های اعضاء گارد گذارتر است )جنبش فدراسیون ابتدائا یک سری راهپیماییشمول، تاثیرپردازیِ همهسخن
دایی و یکدلی تمام جامعه فرانسه(. گارد ملی که بیزاری ملی بود که تبدیل شدند به نمایش همص

از یک نهاد پلیسی انحصارگرا را به چشم دیده بود، بیش از پیش درصدد پنهان کردن « شهروندان منفعل»
 ای در این کار موفق بود.وجه تمایزهایی که اغلب هنوز داشت برآمد، هرچند که فقط تا اندازه

 گیرینتیجه
سیر ر مقوالت نژاد و جنسیت همچنان برای درکِ خطهای مبتنی بسازیصارها و محرومهمانگونه که انح

توان از های طبقه را نیز نمیپیچیده انقالب فرانسه اهمیت اساسی دارد، منازعه اجتماعی مرتبط با انگاره
کثر انقالبی برهه اولیه انقالب فرانسه منفک ساخت. اغلب تفاسیر پیشین از انقالب فرانسه، آن را حدا

اند که به نحوی منفعالنه بورژوایی بوده است، حال آنکه از برخی لحاظ، واقعا یک بورژوازی دیده
قدرت را قبضه کرد. یک میلیشیای بورژوایِ اجتماعا انحصاری، با بهره  1789خودمعرف در نیمه سال 
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ناباب قیام، کنترل رویدادهای ها، و با به حاشیه راندن عناصر این نهاد در شهرستان جستن از سابقه
را به دست گرفته و تصویری از توانمندی خود عرضه کرد که به تحمیل یک تسلیم « روزهای باستیل»

مشروط به دربار سلطنت یاری رساند. خلف میلیشیای بورژوا، یعنی گارد ملی، عمدتا در امتداد همان 
جایگاه اجتماعی -بر-یدن به تخاصمِ مبتنیخطوط انحصار و طرد اجتماعی تاسیس یافت و در تداوم بخش

گرفتند، هم مایل در طول انقالب نقش داشت. شهروندان متمول، هرگاه که در معرض تهدید قرار می
شان را صراحتا منحصر به قشر اجتماعی خود معرفی کنند و هم برای حفظ بودند که هویت بورژوایی

 هایی را رهبری کنند. تر از خود، ائتالفپایینشان در مقابلِ اقشار باالتر و جایگاه اجتماعی

نها را مدهای آو پیا« روزهای باستیل»های اجتماعی مرتبط با برای آنکه بتوان موضوعِ منازعات و هویت
جود آن وعدم  ویک بورژوازی انقالبی فرانسوی یا در باب وجود  پردازیدر مباحثاتِ اخیر در باب مفهوم

 ه عنوانگران بگرایی انقالب فرانسه که سارا مازا و دیشمولاست که ایده جهاناز نو ادغام کرد، الزم 
بری ی و براآزاد های انقالبی معطوف بهاند، مجددا به پرسش گرفته شود.  رانهپارادایمی بدیل پیش نهاده

ص افع ختوان به تمامی درک کرد. مناهای مستمر بر سر طرد اجتماعی میگریرا فقط در بستر ستیزه
 تهن یافباالخص منافعی که، هرچند سست و نه چندان سفت و سخت، حول جایگاه اقتصادی افراد ساما

با  ست کههای آغازین انقالب فرانسه ایفاء کردند. درست ابودند، نقشی عمده در تعیین روند برهه
جا به هر همبته نه دیابد )التر از سوی نخبگان غلبه میشمولپردازی همهپیشروی انقالب، یک شیوه سخن

تر پارهت پارهکه به نسب – 1789توان با عطف به ماسبق برای صحنه سیاسی سال یک سان(، اما این را نمی
ذعان اتوان دست پر زور منافع مالکیت خصوصیِ که به وجود خود صادق دانست، همچنین نمی -بود 

برهه  ون درای بود که انقالبید، گزینهداشت را نادیده گرفت. بورژوا توصیف کردن قشر اجتماعیِ خو
 گرفتند. ت میشدند، به خدممتقدم انقالب فرانسه، باالخص آنگاه که از سوی مردم مورد تهدید واقع می

 }پایان{
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