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ی درباره هاِی مطرحبناپارت جایگاِه کلیدی در بحث هجدهم برومر لویی

اش از بازنمایِی سیاسی دارد. برای برخی، این ی دولِت مارکس و روایتنظریه
که مارکس عادتًا درحالی ی دولت است:ی مارکسی دربارهمتن گواِه دو نظریه

اما )در این  بیند؛ی حاکم میی اجرایی یا ابزاِر مستقیِم طبقهدولت را کمیته
تواند از طبقاِت ت، دولت میهاِی متفاوکند که در زمینهمی متن( بحث

اگر به اجراِی کارکرِد  باشد حتیمختلف در جامعه خودآیینِی نسبی داشته
حال، برخی دیگر معتقدند که (. بااین۱۹۶۵بند، اش ادامه دهد )میلیطبقاتی

 1مبناِی -گری را در روایِت مارکسِی طبقهاین متن عدم انسجاِم نظرِی ویران
                                                           

1 Class-based 
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 ،خود-برای-خودمختار اجرایِی زیرا یک )آپاراتوِس( سازد، دولت آشکار می
شود این عدم انسجام  میگفته کند.وپا میعلیِه طبقه/طبقاِت حاکم دست

منِد دولِت ی برآمدِن جهتخصوصًا در مالحظاِت متأخِر مارکس درباره
ی بناپارِت سوم رهبری واسطهدولتی که در آن ارتش به روشن است؛ 1نظامیشبه
نفِع بیش از آنکه بخواهد به 2سازدردد و خودش را علیه جامعه نمایان میگمی

طور مثال، بنابر نظِر . به3های جامعه عمل کندنیمی از جامعه علیه دیگر بخش
واِی ست که از محتجذابیِت بناپارتیسم تمامًا متکی بر ظهوِر دولتی» 4ِملمن

چنین بنگرید به و هم ۸۰ :۱۹۹۰)نقل از استالیبَرس، « استشدهطبقاتی تهی
وجود برخی دیگر معتقدند مارکس خود عدم (.  بااین۵۶-۴۷: ۱۹۷۴هانت، 
ی بلوک همثابرژیم بناپارتیست اگر به»گونه حل کرد: شده را اینگفته انسجام

 «ستیی نبرد طبقاتیافتهاما محصوِل تعین است افتهین سامانطبقاتِی حاکم 
ایش کند که گر(. برای برخی دیگر نیز این متن تصدیق می۱۵: ۱۹۷۳)فرنباخ، 

ا منافِع ست تآوردِن استقالل نسبیدستداری بهعام و نه استثناِی دولِت سرمایه

                                                           
Praetorian State 1 ۱۸۵۱و از پِس کودتا در دسامبر  ۱۸۴۸دولتی که پس از نظاِم پارلمانِی : مارکس به 

ی نهد؛ درواقع به دولِت لویی بناپارت. این دولت یکپارچه نظامی نیست و بواسطهبرآمد، چنین نامی می
 رود. )م(گروهی از افراد نظامی و غیرنظامی پیش می

2 represent 
یان ترین اصطالحات بوعور در غیرقابِل اشتباهی لختسرنیزه حاکمیِت »نویسد که بنابراین مارکس می3 

اش متکی نیست، بلکه بر خواهد فرانسه بفهمد که حاکمیِت امپراطوری به ارادهشود. بناپارت میمی
ششصدهزار سرنیزه استوار است... در امپراطورِی دوم منفعِت ارتش غالب است. ارتش دیگر قرار نیست 

پا سازد، خواهد حاکمیِت خودش را بهم را بر بخِش دیگر برقرار کند. ارتش میحاکمیت بخشی از مرد
معناِی بازنمایِی دولت در وضعیتی ی شکوِه خودش، خود را جاِی مردِم فرانسه جا بزند... این بهبواسطه

گاه نبود.  انداختهراهآنتاگونیستی با جامعه است. نباید تصور شود که بناپارت از مخاطراِت آزمونی که به بود، آ
: ۱۹۸۶a« )دیدی رقیِب خودش میمثابهی فرماندهان برتر است، هر فرماندهی را بهدر ادعاِی اینکه بر همه

۴۶۵) 
4 Mehlman 
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 سلطه را از آِن طبقه/طبقاِت حاکم را بهتر سامان دهد و حمایِت طبقاِت تحت
(. ماهیِت استثنایِی خودمختارِی دولت در مورِد ۱۹۷۳خود کند )پوالنزاس، 

بناپارتیست صرفًا در خدمت این است که ماهیِت استثنایِی شرایطی را نشان 
(. ۱۹۷۷دهد که قرار است زمیِن بازِی نقِش استنثناِی دولت باشند )دریپر، 

بازنمایی در سیستِم  مسائل مشابهی را برای ماهیت و معنادارِی  هجدهم برومر
ک و هاِی ایدئولوژی فرمگرفتِن پیچیدگیکشید. با درنظر تر پیشسیاسِی گسترده

ی آنها منافع طبقاتِی درگیر را ای که مارکس مدعی بود بواسطهدهندهسازمان
ی متناظر میان طبقات اقتصادی و دادِن رابطهیابد؛ هر تالشی برای نشاندرمی

ِر گویند این مسئله نمایانگشود. برخی مفسرین مییز مینیروهای سیاسی ناچ
هاِی سیاسِی بازنمایی، گفتارهاِی سیاسی و نیاز نظری به درنظرگیرِی فرم

هاِی سیاسی هنگاِم تحلیل است و  باید کشف کرد این متن چه مسائل هویت
کند ها ایجاد میی منافع اقتصادِی مقدم بر دیگر منفعتای دربارهعملی

(، براِی برخی ۱۹۸۱ِلنان، ؛ مک۱۹۹۲؛ کاتز، ۱۹۷۸؛ ِلُفر، ۱۹۸۷کاپرا، )ال
ای میان امر اقتصادی و امر سادگی حکم به انفصالی ریشهدیگر این متن به

ای میان امر اقتصادی و سویهِی یکدهد. به این معنا هیچ ترجمهسیاسی می
یاست را بخشی که سامر سیاسی وجود ندارد و هیچ مکانیزِم اطمینان

ی اقتصادی نشان دهد، در کار نیست )هیندس، ی منافِع طبقهدهندهبازتاب
 (. ۱۹۷۷؛ ِهرست، ۱۹۸۷

ای که مسئله-کشدی اقتصادی را به میان میگرایی طبقهی تقلیلاین متن مسئله
ای توأمان به بار و نتیجه -استروِی مارکسیسم قراردادهدردسر زیادی پیش

جاست که به پِس پشِت سیاسی، دینامیک خود را دارد و نابه آورد: بازنماییمی
ی سیاسی َسَرک کشیم تا نیروهاِی پنهان اقتصادی را بیابیم. و برای دیگر صحنه
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است  بودِن مارکسگومفسرین، این متن تا میزان زیادی نمایانگِر خصلِت پیش
 ی ماهیِت همحور دربارهاِی نظرِی گفتماندرراستاِی پرتوافکنی بر چارچوب

طور نقش آنها در ها و منافع و همیناجرایِی زبان، ساخِت گفتمانِی هویت
 هجدهم برومری سیاسی. مارکس در ها و اصطالحاِت مبارزهدهی به ُفرمشکل

 کنداز بازتابی، اجرایی تفسیر میسیاست را بیش از روبنایی، سازنده و بیش 
 .(۱۹۹۰؛ استالیبِرس، ۱۹۸۸)ِپتری، 

را متنی کلیدی در تفسیر  هجدهم برومرتوانیم ن دالیل و بیشتر، میبه همی
ای های این متن بری سیاسی بدانیم. بنابراین داللتاز دولت و نظریه مارکس

« ستانداردا»ی دولت و تحلیِل طبقاتی نوعًا در تقابل با تحلیِل مارکسِی نظریه
و سه جلِد  ۱۸۵۹ِی ای بر نقد اقتصادسیاسکه از مانیفسِت کمونیست، مقدمه

های گیرد. داللترار میق آید،شان، برمیهایی تفاوترغِم همه، بهسرمایه
که مانیفست ست در زمانیبرانگیز و ناهمواریمتِن هجدهم برومر مسیِر شک

ی متن مقدس مثابهبه ۱۸۵۹ی یک متِن پراتیک است، جایگاِه مقدمه
حتی در قالِب اصطالحاِت  هیسرما انگیز است و تحلیل طبقاتِی پرسش

اقتصادی، چه رسد به سیاسی و ایدئولوژیکی، ناکامل است. هیچ تفسیِر 
تواند کاماًل وجود ندارد، اما می هجدهم برومر ای از متنی چون دستانهپاک

ی ی نظریههاِی پیشین دربارهمفید باشد که از ابتداِی خوانش متن، نگرش
هایی که از آثار دیگر پذیریم؛ هماندولت مارکس و سیاست طبقاتی را ن

هاِی سیاسی مشخصی ندارند. در این معنا، آیندیاند و هممفسرین به بار آمده
اولین سوالی که باید پرسید چنین است که دستاورد مارکس در روایِت 

 است؟چه بودهبرومر   هجدهماش  از تاریخی
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 کند؟هجدهم برومر چه می

ی زمینه برومر هجدهمنگاری، ساسی در تاریخی کرداری امثابهاول. به
گوید که این کند و میلویی بناپارت را توصیف می ۱۸۵۱دسامبر  ۲کودتاِی 

است  ۱۷۹۹نوامبر  ۹واِر تراژدِی کودتاِی ناپلئون بناپارت در کودتا تکراِر کمدی
(. متن، هجدهم برومربود: )یا چنانکه در تقویم جدیِد انقالبی معرفی شده

نشان  ایهای سیاسیبندِی پیشرفتخیز برای این کودتا را در قالِب مرحلهدور
 شوند:متصِل یک تحقیق تحلیل میهمی بهدهد که در هیئِت چهار ابژهمی

انه. سیاسِت روز« خیالی/تصویرِی »پذیر اما دنیاِی رؤیتی سیاسی، صحنه(۱
تماعی ی اجیافتهمانوبیش سازاز آنجایی که بازیگراِن این صحنه، نیروهاِی کم

کردند )پوالنزاس، ی مردم اعماِل نقش میهاِی روشن، مقدم و نزِد عامهبا کنش
ها و توضیحات نظری را به (، مارکس طیف وسیعی از استعاره۲۴۶: ۱۹۷۳

ازماید نگاری کند و نقادانه بیی سیاسی را توصیف و نقشهبندد تا صحنهکار می
ها، گرانی که شخصیتنِد آن با بازِی کنشآیکه چگونه تئاتر سیاسِی پی

 متییر هاِی ها و شیوههای متقاوتی را بسته به شرایط، استراتژیها و نقشماسک
 افتد. راه می گیرند، بهمادی درنظرمی

است. این محتوا متضمِن  سیاست بازیگِر این صحنه محتواِی اجتماعیِ (۲
( ۱۸B :۹۰) «ظره و نامطبوعدنیای خارِج غیرمنت»ست از نزدیکیوارسِی 

«: موقعیت و احزاب( »۱۸B :۵۷« )هاِی پشِت صحنه»کردن برمبناِی نگاه
(. این نبرد طبقاتی ۱۸B:۵۵« )پوشاندای که نبرد طبقاتی را میظاهر سطحی»

اش هاِی استراتژیک و تاکتیکِی مختلفوچرا به موقعیِت اکنون و امکانچونبی
بط معین مرتآِل متصل به طبقاِت ازپیشبیش از منافِع انتزاعی، ابدی و ایده

شان در روابِط اجتماعی تولید تعریف ای ناب در قالِب موقعیتگونهاست که به
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حال انضمامِی و درعین بندِی پیچیدهمارکس هم بر مفصل اند. بنابراینشده
روابِط طبقاتی « 1یبازتولیِد گسترده»اقتصادی برای فراشرایط اقتصادی و 
کید می  دهِی هاِی این بازتولید براِی بازنظمکند و هم بر داللتمشخص تأ

ها، نسبی دروِن نبرد طبقاتی. در این معنا، او استراتژیمزایاِی همیشه
( بعدتر در ۱۹۷۱کند که گرامشی )هایی را توصیف میبریها، سهمتاکتیک

 به آن پرداخت. « نبردهاِی متحرک»و « نبردهاِی موضعی»هیئت اصطالحاِت 

که واجد  جاییتر تا( دگرگونِی معمارِی نهادِی دولت و سیستِم سیاسی گسترده۳
ها و ستراتژیای متفاوت تعقیِب اگونهست که بهایچارچوِب ساختاری

هاِی موضعی یا/و متحرک هم محدود و های مشخص را دروِن جنگتاکتیک
گرداند، هدفی جهت کنِش استراتژیک در وجِه درسِت خودش هم آسان می

کند تا نبرد نیروهاِی مختلف سیاسی آن را حفظ کند یا دگرگون سازد فراهم می
یا حداقل به طبقات و این هدف درواقع خودش )هم( از نبردهاِی طبقاتِی )

 و استمرتبِط( قبلی در قلمروهاِی اقتصادی، سیاسِی و ایدئولوژیکی برآمده

ِی برخاسته از اقتصاِد محلی، ملی و جهانی هاِی همبسته( )هم( از جنبش۴
هاِی زمانی به که این مقیاسهای زمانی مختلف، تاجاییدر مقیاس

هاِی آیندیاست در هم دهند که ممکنای شکل میهاِی سیاسیموقعیت

                                                           
گردد ای برمی( به شرایِط اقتصادی و فرااقتصادی۱۹۷۵)پوالنزاس،  expanded reproductionاصطالِح 1 

زمانی  اثرگذار است. این مفهوم -ه اقتصادی، چه سیاسی و چه ایدئولوژیکیچ -که در بازتولیِد روابِط طبقاتی
نویسد که چگونه جناِح اورلئانیستِی بورژوازی، که ی این میرود که او دربارهتوسط مارکس به کار می

ِی هااش، دادگاههاِی قانونیپارلمانش، صندلی»ترین جناح در بورژوازِی فرانسوی بود، هنگامی که کامیاب
 شان،هایاش و طرحاش، سخنگویانهایاش، دانشگاهاش، اسناد رسمیاش، نمایندگاِن استانیتبلییاتی
اش، ذهن و اش و مخارِج دولتاش، حقوِق ارتشهای دادگاهاش، درآمِد اداری و هزینهها و ادبیاتروزنامه

 (.۱۸B :۱۱۳« )اش در معرِض مناقشه قرار گرفت، ضعیف شدبدن



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

کید شوند. هم مشخصی پذیرفته یًا بر این باورش تأ چنین، اگرچه مارکس قو
آید( که پیروزِی نهایی انقالِب جا برمیاش از اینکند )و درواقع اعتراضمی

است، بر نیاِز برقرارِی رابطه میان کنِش سیاسی اجتماعِی پرولتری ضمانت شده
 فشارد. ا میبا موقعیت کنونی )نیز( پ

درارتباط با زبان و دیگر  هجدهم برومرهایی درخالِل دوم. مارکس پرسش
کند که در و ازخالِل آنها محتواِی طبقاتِی سیاست بازنمایی یا نمادها وضع می

ای، ژانرها و مجازهایی را کشف هاِی نشانهشوند. او فرممعمواًل بدبازنمایی می
ها منافع و اِی سیاسِی مختلف هویتِی آنها نیروهکند که بواسطهمی

چنین به زباِن سیاسِی مناسبی که کنند. او همبندی میشان را مفصلباورهای
کند، بندی میاش را صورتهایپرولتاریا احتمااًل از طریِق آن خواسته

چرخد که ای، استدالِل وی حوِل این محور میاندیشد. در چنین زمینهمی
اش را بایست زباِن سیاسی خود و تازهنوزدهم میانقالِب اجتماعی قرن 

: ۱۸Bکمک بگیرد )« شعر گذشته»ها از بپروراند و نه آنکه چون دیگر انقالب
هاِی گفتارِی بازنمایِی (. در این معنا، هجدهم برومر بیشتر با محدودیت۳۴

ز ا ای که این منافع درون ودهیهای سازمانرو بود تا با فرممنافع طبقاتی روبه
خرافاِت »، «های مردهمانده از نسلسنِت برجای)»خالِل آنها رشد یابند. 

 ،«یافتهوتماِم احساساِت متفاوت و مشخصًا فرمروبناِی تام»، «گذشته
(. ۱۸B :۳۲ ،۳۴ ،۵۶« )های اندیشه و نگرش به زندگیشیوه»، «توهمات»

شدِن متحدنیاز به پرورش زباِن سیاسی مناسب مشخصًا برای پرولتاریا و 
ی متنی ابهمثخوبی بهتواند بهشود. درواقع این متن میاش درنظرگرفته میبالقوه

دادِن روایتی از دستدر به، 1اینشانه کننده در نقِد اقتصادِ مشارکت

                                                           
1 Semitic economy 
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تفسیر شود تا  )بد(بازشناسی و )بد(بازنمایِی تصویری/خیالِی منافع طبقاتی
 یحترین توضیاسِی انباشِت سرمایه. حدیی اقتصاِد سعنواِن متنی دربارهبه

شود. زیرا، داِل شناور، لویی بناپارت آشکار می چنین تفسیری در خودِ 
گونه که مارکس در نبرِد طبقاتی در فرانسه استدالل کرد، اگرچه بناپارت همان

ترین معنا و اهمیت را چندگانه»بود، « ترین مرد در فرانسهذهنساده»
یز نبود، توانست به هر چیزی معنا دقیقًا به خاطر اینکه هیچ چ«. آورددستبه

ان را بر شهایدهد. بنابراین نیروهاِی متفاوِت طبقاتی توانستند امیدها و ترس
ایی گربناپارت فرابیفکنند و او درعوض با مهارِت بسیار از این چندجانبه

 کرد تا منافِع خودش را پرورش دهد.  وتصرفسوءاستفاده کرد و در آن دخل

هجدهم برومر اشراف دارد،  ی یک اثر ادبِی جدی که به این امرمثابهسوم. به
ی ی تاریخکردِن زمینههاِی قدرتمند و متمایزی را برای روایتمجموعه تکنیک
طور کلی متن ُفرم پارودی دارد تا چیِن روایت را باز، کند. بهکودتا اختیار می

و مسائِل بازنمایِی طبقاتی را بیان کند؛ هاِی تاریخ فرانسه را ترسیم نیآیرو
ه دهی بتقریبِی شرایط بیرونی و کنِش مختار را در شکل همیِت آنکه ادرعین

ز ی مارکس از زبان در بسیاری اترتیب، استفادهمسیر تاریخ حل سازد. بدین
ای بر اش است. درواقع، هنگامی که خودش مقدمهسطوح، در وجِه اجرایی

 تحقیِق ِی هاتفنگ»ی ناپلئون اول را به نوشت، مایل بود تا فرقهویراسِت دوم می
معنا، توصیفاِت  (. در این۱۸B :۸احاله کند )« گوییتاریخی، نقد، طنز و بذله

انگارِی شأِن عمویش، خدمِت کوچک اش از لویی بناپارت درناامیدکننده
خواهد بر رونِد آتِی ای که میی مداخلهمثابهناپلئون بناپارت، نیز هست. به

مارکس از ژانِر ادبی و انتخاِب زبان  گیرِی سیاسِت فرانسه اثر بگذارد، بهره
مشخص، اهداِف آموزشی و سیاسی مشخص دارد. بنابراین مارکس نه 
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خِی ی تاریی خاِص روایِت زمینهمعنی و سرسری، بلکه با شیوهای بیگونهبه
 خواهد اثراِت سیاسِی روشنی برجای گذارد. می هجدهم برومر

 

 

 بندیی دورهدرباره

ای از تاریخ بندِی پیچیدهکرونولوژِی ساده بلکه دوره متن مارکس نه یک
ستِی هاِی مارکسیواسطه این متن مدلی اثرگذار بر تحلیلدهد. بدیندست میبه

خاطِر اندیش را بهنگاراِن راستچنین توجه بسیاری از تاریخآیند است و همپی
 ارکسی اول ماست. در مرحلهاش برانگیختهقدرت نظری و بینِش تجربی

هاِی کلیدی در نبرد طبقاتی را به پدیدارِی اعمال و حوادث در چرخش
دهد. درپی را از هم تمییز میی پیکند. او سه دورهی سیاسی مرتبط میصحنه

های دوم و سوم هر کدام سه مرحله دارند ی اول بسیار کوتاه است، اما دورهدوره
. مبناِی 1(18B :۱۱۰-۱۱۱) ی سوم واجد چهار گام استِم دورهی سوو مرحله

هاِی پارلمانی و سیاسِت حزبی استوار است که خود از اش بر جنبشبندیدوره
ر مثال طو)بهشوند افتد، متأثر میت اتفاق میاعمال و حوادثی که بیرون از دول

 هایهاِی درباری، خیابانها، سالنها، طومارها و بیانیهاتفاقاتی که در روزنامه
، ۱۸B :۷۰ ،۵۰ ،۵۹ی شهر و جاهایی چنینی در جریان است. مهپاریس، حو

 ۴فوریه تا  ۲۴ی فوریه، از ( دوره۱ی اصلی از این قرارند: (. سه دوره۷۱، ۷۰
ی یک ی سیاسی آمادهکه بعد از سقوِط لویی فلیپ صحنه ۱۸۴۸مِی 

                                                           
گیرد، من از ترمینولوژِی پوالنزاس در فاشیسم و کارمیها را بهبندیی کارِور برای هر دوِی اینها دورهترجمه1 

 ها استفاده کردم. ها و گامها، مرحلهدیکتاتوری هنگام تمییِز دوره
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ی برقرارِی قانون ( دوره۲ی دولت موقت یا انتقالی. ست. دورهجمهوری
ی جمهورِی قانونی (دوره۳ِی جمهوری یا ساخت اجتماعی به ناِم ملت و اساس

ست که بدانیم (. توجِه ارزشمندی۱۸B :۳۶-۳۷گذاری )یا مجلِس ملِی قانون
 ها، او دردهد. در تمایزبخشیدن به دورهمارکس سه تفسیر از هر دوره ارائه می

 و سپس به موقعیِت نهادِی  کندشان توجه میواسطه بیآیندیابتدا به معناِی هم
عالوه، هر گردد. بهامر سیاسِی نمایشی آشکار می اششان که در و پیراموناولیه

ِب در قال -رساندبندی نیز یاری میود دورهکه به تفکیِک خ-اش دوره و مراحل
که ثبت همگانی شده یا مارکس آن تاجایی–اش اش، اکنوناصطالحاِت گذشته

 گیرد. اش مورد بحث قرار میو اهمیِت آینده -یابدرا شایسته دانستن می

که کرونولوژی ( درحالی۱بندی و کرونولوژی در سه امر است: تفاوت دوره
کند، های تاریخی را در خط زمانِی خطی منظم میها، حوادث یا دورهکنش

ر پ هجدهم برومرشود. بنابراین مقیاِس زمانی اجرا می بندی در چندیک دوره
گاه های زمانِی هماست از ارجاعاتی به افق پوشاننده و متقاطع، تکرارهاِی خودآ

های اجباری نشینیهاِی دراماتیک و عقبمند، تعویض نقشو غیرنیت
جلو، و اعمال و کنشهاِی روبهرویآور و پیشهاِی تعجبی چرخشاندازهبه

شود. شان تنها در تعقیِب قطار حوادث آشکار میهایی که معنای واقعی
رد، گیکه یک کرونولوژی، تقارن یا تعاقِب زمانِی ساده را درنظرمی(درحالی۲

بندی کند. دورهها تمرکز میآیندیهاِی بیشتِر همبندی بر پیچیدگییک دوره
 -شانآیندهاِی همداللتهایی مطابق با ها را به صحنهها، حوادث و دورهکنش

ها هنگام تعقیِب ها و فرصتهای مشخصی از محدودیتدرمقاِم ترکیب
های نیروهاِی اجتماعی مختلف در برای کنش -های مختلفپروژه

. کندبندی میگون ـ دستههاِی زمانی ناهمهاِی گوناگوِن کنش در افقموقعیت
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گران مختلف، د که براِی کنشکنهایی را معرفی میدر هر دوره، مارکس امکان
های متعددی را فراهم ها و تاکتیکهای کنش، استراتژیها، منافع، افقهویت

کند )از های مختلف تفسیر میاندازها را از چشمچنین دورهکند. او هممی
 1خواهِی فورِی  بازیگران عمدهانداز بلندمدِت دموکراتیک که با سهمچشم

شدِن تعادل نیروها در طول زمان ن بر چگونگِی دگرگونچنیدرتخالف بود(؛ هم
کید می  ایسازِی عناصر دموکراتیک در ارتش ازخالِل مجموعهورزد )خنثیتأ

 2شمرد )حزِب نظمکننده را برمیهاِی تعییناز مانورهای  سنجیده( و برهه
: ۱۸Bاش را از دست داد( )شد، قدرِت اجراییزمانی که از کابینه کنار گذاشته

ای از که یک کرونولوژی توضیح روایِی ساده( درحالی۳( ۶۷، ۶۴، ۵۵
بندی بر چارچوب آورد، یک دورهها و حوادث فراهم میای از کنشمجموعه

و  3دجانبهی چنیافتهتعینست که بیانگِر تعامِل ای متکیکنندهنظرِی تبیین
شد هیچ آنچه گفته است. با توجه به تصادفِی  چندین مجموعه کنش و حادثه

مر داستاِن بروماند. باقی نمی هجدهم برومری ی استقرار پیچیدهشکی درباره
ها، تراژدی و کمدی، سیاسِت واال و مکارِی نازل، تئاتر سیاسی با تکرار و تعویق

فته ای قرارگرشود و بنابراین نه در زمینهو خشونت اراذل و اوباش برجسته می
ا گام درحال تثبیت در شهر و روستبهی مدرن گامفرانسهکه کاپیتالیسِم ملِی 
 افته.یای روزافزون انسجامگونهتر بازاِر جهانِی بهی وسیعباشد، و نه در زمینه

 

 

                                                           
1 Protagonists 
2 The Party of Order 
3 Overdeterminded 
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 ي سیاسیصحنه

ی سیاست مارکس مشخصًا با زبان و اثرگذارِی کنِش سیاسی بر صحنه
ف وسیعی از کوشد که این صحنه را با طیکند و میمیوپنجه نرم دست

هاِی نظری آشکار سازد. این موضوع هم تیییرات واقعی در ماهیِت استعاره
ی مارکس به دهد و هم عالقهسیاست بعد از انقالب فرانسه را بازتاب می

ها و نامهاش از نمایشها و مجازها در کنار دانِش وسیعهای ادبی، سبکُفرم
با تیییرات اساسی در هنِر تئاتر  ها. از سویی انقالب فرانسه مقارن استرمان

گونه که فریدَلند برمبناِی گران و سیاسِت رسمِی بازنمایی. همانادبِی کنش
نشان  ۱۷۹۴تا  ۱۷۸۹های تحلیالِت جزئی تئاتر فرانسوی و سیاست از سال

بود.  است، تئاتر و ایفاِی نقش، سیاسی و سیاسِت فرانسوی تئاتریکال شدهداده
نکته مهم  نیذکر ا م،یببر شیپ هجدهم برومرراستا با ا هممان راگر دغدغه
 یهاابنق ،یمیقد یاسیدر واقع، زبان س ،یفرانسو ِی انقالب استیاست که س

 رفتیپذ شابازیگران عمدهرا همچون  یمیقد یهاو نقش ،یمیقد تیشخص
 ،یلنوظهور پروبال بدهد که مجلس م یندگی/نماییبازنما استیس یتا به قسم

آنچنان نکه،یکند عوض ایم «ییبازنما»ملت را در آن فعاالنه  نکیبنا به ادعا، ا
اش عمل یتجسم صنف یاتفاق افتاد، به مثابه میقد میرژ یکه در نظام منزلت

نه  بودِن سیاست(.  مارکس نیز بر ویژگِی تئاتری۱۹۹۹: ۱۹۹۵)فیلدینگ،  کند
گاه در چشمثابهی یک استعاره، بلکه بهمثابهصرفًا به ِم  ی کرداِر سیاسِی وخودآ
کید میز کنشبخشی ا ان را شکوشیدند مخاطبکه میورزید گران سیاسی تأ

ای تاریخی یا نمایشنامهی هاِی گذشتهها و نقشهاِی شخصیتبا اتخاذ ماسک
ی متقاعد و متأثر کنند. و از سوی دیگر مارکس خودش اعتقاِد راسخی به فلسفه

شان داشت؛ طیف ی قدیم و جدید، نظریات و تاریخادبیات و نمایشنامه
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وانده خ« دنیاِی ادبیات»وسیعی از آنچه خود و انگلس در مانیفست کمونیست 
و  ۱۹۷۸، ُرز ۱۹۸۰؛ ریکوئلم، ۱۹۸۸ِپتری،  ؛۱۹۸۷بودند )بنگرید به پراِور، 

ی پرشوِر او از ُفرم پارودی در روایت، برای (.  این ماجرا در بهره۱۹۷۳وایت 
 انداختِن دو بناپارت نمایان است. دست

کید ورزد چگونه صحنهدادهخرجمارکس دقت زیادی به  ی سیاسیاست تا تأ
ی منافِع اقتصادی دهندهابی سیاسی بازتاثرگذارِی خودش را دارد. صحنه

نیست، بلکه منطق خودش و اثرگذارِی خودش را بر روابط طبقاتی دارد. این 
موضوع کاماًل با ادعاِی مانیفست کمونیست سازگار است که نبرِد طبقاتِی 

ی مارکس از نگارش بخش های اولیهست. در تالشروزانه یک نبرد سیاسی
و  های مختلفی در طول زمان نوشتهبخش بود در ،  که قرارهجدهم برومراول 

سختی آشکار است که تطابقی میان احزاِب ، به1 صورِت سریالی منتشر شودبه
د. مارکس باشطبقاِت مختلف برقرار گشتهمختلف سیاسی با طبقات یا خرده

افتادِن متناظری بین منافع طبقات اقتصادی همبود که هیچ روِی تشخیص داده
 2خواه نابطور مثال به تحلیل او از جناِح جمهورییست )بهو حزبی درکار ن

ای بود روشنفکرانه-سیاسی 3انجمنِ  کمی بیش ازفقط نگاه کنید که در نظرش 
ی انزجارهاِی مشترک سیاسی و احساساِت ناسیونالیستی که بواسطه

(. در مسیر نگارش هجدهم برومر، مارکس به سمِت ۱۸B :۴۱بود( )متحدشده
ادِن روایتی از منطق نبرد سیاسی در دولت مدرن )دولت مدرن ددستبه

 مشخص هاِی آیندیکند که همای توجه میرود و به شیوهکاپیتالیستی( پیش می

                                                           
تلِف هاِی مخها در بخشچنین تیییر در استداللی چرایِی بسیاری از تکرارها و همدهندهوضیحاین موضوع ت 1 

 این متن است. 
2 Pure republican faction 
3 coterie 
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هند. دهاِی نبرد سیاسی شکل مینوازِی نهادی تمایزیافته به محتوا و فرمو هم
میان دولت و  سیاسیآنتاگونیسِم و  1جدایِی نهادیاش را بر بنابراین او نظریه

( به بحث ۱۹۷۵a) ی حِق هگلنقِد فلسفه سازد که دری مدنی میجامعه
کند که چگونه قلمرو نهادِی آپاراتوس ی آن پرداخته بود. او کشف میدرباره

تر به اشکاِل سیاست شکل ی عمومِی وسیعاش از حوزهبندیدولت و مفصل
اش از بندی دولت و مفصلسامانهاِی متمایز دهد. بنابراین او به صورتمی

جمهوری، بوروکراتیک، اجرایی، الکترال، پارلمانی، ریاست -ی عمومیحوزه
پردازد که می -2دهدواوباشی که دولت ترتیب مینظامی، خشونِت اراذل

 بلکه د،سازی سیاسی مشروط مینبردهاِی گوناگون را در صحنهتنها نهمستقیمًا 
 وتعدیلدهی و نهادی جرحا از حیث گفتمانی، سامانتعادل سیاسِی نیروها ر

 کند. می

توانیم های سیاست بر مسیِر نبرد سیاسی میهاِی متعدد ُفرمدر میاِن اثرگذاری
 ی ژانر و زباِن سیاسی دقت کنیم که در وطبع محدودکنندهدرابتدا به انتخاِب به

بیان شوند. به همین  توانندازخالِل آن سوداهاِی نیروهاِی سیاسِی مختلف می
کید می کند که جنبش سیاسی روزانه به پیداکردِن گفتارها و خاطر مارکس تأ

او  اش را بپروراند.نمادهاِی مناسب نیاز دارد تا به کمِک بیاِن سیاسِی آن منافع
کند که هیچ زباِن خنثی از حیث سیاسی وجود ندارد طور واضح اذعان میبه

های اجتماعی بتوانند درست و نافع و خواستهها، مکه از طریق آن هویت
ای که باید به آن دقت کرد از این قرار است: ابهام بیان شوند. دومین مسئلهبی

یک  3«هاِی  ادبیبیانگر»دهد که خالِق ای ارجاع میمارکس به فضاِی سیاسی
                                                           

1 Institutional separation 
2 State-orchestrated mob violence 
3 Literary representatives 
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خواهِی (. بنابراین او بیشتر به ظهور جناِح جمهوری۱۸B :۵۹است ) طبقه
ه به است تا آنککند که حوِل احساساِت سیاسی سامان یافتهمانی دقت میپارل

منافع مادِی مشترک یا موقعیت در روابط تولید بپردازد. او این جناِح 
انجمنی از تاجران، نویسندگان، وکال، کارمندان و »خواِه ناب  را جمهوری

یپ، فیل کشور به لویی که از انزجار شخصی»دید می« هاچیاداره
ی خواهانه(، ایماِن جمهوری۱۷۹۹-۱۷۸۹های جمهورِی اول )یادآوری

(. ۱۸B :۴۱«. )شدندشورمندان و بر فراز همه، ناسیونالیسم فرانسوی متأثر می
ست «1رشدی پارلمانیکم»ی ای که باید به آن توجه کرد پدیدهسومین مسئله

ان، شز آنها احساساتکند و ااش را به دنیایی خیالی گرفتار میکه قربانیان
« دزدددانند، میرحِم بیرونی میی دنیاِی بیشان، هر چه دربارهخاطرات

(۱۸B :۹۰ و چهارمین مسئله نیز ظهوِر کاسِت بوروکراتیک و نظامِی منتفع .)
 است )به پایین بنگرید(. 

 

 محتوای اجتماعی سیاست

 تأثیر(اِظ عّلی بیهاِی سطحی )اما نه غیرمهم و از لحروایِت مارکس از جنبش
د در پیون« محتوای اجتماعی سیاست»اش از ی سیاسی با تحلیلدر صحنه

ها دو صورِت اصلی دارد. اقتصادی در این تحلیل« مبنای(. »۱۸B :۵۷است )
اول: جدایِی ضرورِی نهادی و آنتاگونیسم بالقوه میاِن جامعه مدنی و دولت )و 

 اش ازهاِی ممکنیاسی و انفصالی سبنابراین وجود نوع مشخصی از صحنه
دهی اقتصادی وابسته است. دوم )که برای اقتصاد( به ُفرم مشخصی از سامان

                                                           
1 Parliamentary cretinism 
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منبع  یمثابهاقتصادی درست یا غلط، به« مبنای»تر است(: اهداِف کنونی مهم
شود. می گرفته نبردهای سیاسی در نظر اجتماعیِ  یا مادیشدگِی نهایِی مشروط

هاِی هاِی درحاِل تیییر اقتصادی و شیوهآیندیس هم به همدر اینجا، مارک
 تر بهطور کلیاند نظر دارد و هم بهآینِد رشد که موطِن نبردهاِی سیاسیپی

ماسیوِن رکننده میان این نبردها با منافِع مبنایِی اقتصادی در فُ ارتباِط تعیین
، محتواِی اجتماعِی وجودکند. باایندارانه توجه میاجتماعِی اساسًا سرمایه

بقاِت طسیاست دراصل بیشتر درارتباط با منافع اقتصادِی طبقات و خرده
هاِی یک فرماسیوِن اجتماعی هاِی مشخص و/یا دورهآیندیمتعارض در هم

ی ای در نسبت باشد که سطح یک شیوهمشخص است تا آنکه با منافع انتزاعی
لبته برای طبقات میانی مهم کند. این رویکرد خصوصًا و اتولید مشخص می

رایند ای در فواسطهاست )مثاًل برای خرده بورژوازی(، طبقاتی که هیچ نقش بی
اند )مثل لمپن زدایی شدهتولید ندارند )مثل یک جمعیت مازاد(، یا طبقه

ی نقش مرکزِی دهقانان در طور مثال، هنگام نوشتن دربارهپرولتاریا(. به
دن و شاین موضوع توجه کرد که چگونه صنعتیسیاست فرانسه، مارکس به 

بود. شان را دگرگون کردهی مالی جایگاه طبقاتیافزایِش قدرت سرمایه
منِد اصلِی بازتوزیِع زمین در زماِن ناپلئون اول بودند، که دهقانان بهرهدرحالی

وجب بود و مناپذیر کردههای ُخرد را زیستتوزیِع پلکانِی وام بسیاری از زمین
کار و دهقاناِن انقالبی شد. بعد از آن رشدی میان دهقاناِن محافظهشکاِف روبه

بود که لویی بناپارت مدعِی بازنمایِی هویت مالکانه و آرزوهاِی سنتی شد 
اش علیه کرد( و در مانورهاِی سیاسیکه عماًل کمک اندکی به آن می)درحالی

بسیج کرد.  گری حمایتطبقهی مثابهدیگر طبقاِت اجتماعی، آنان را به
 اش از روابط میانهاِی متعاقبعالوه، مارکس بعدتر و در طوِل مسیِر تحلیلبه

کید کرد که چگونه  آریستوکراسی مالی و بورژوازی صنعتی، بر این موضوع تأ
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 ی مالیشان ازخالِل رشد و گسترِش ُفرم مدرِن سرمایهایآنتاگونیسم ریشه
 1933، بولونیا، ۱۹۷۷جزئیات بنگرید به دریپر  وتعدیل شده بود )برایجرح

a ،۱۹۳۳b .) 

باید اضافه کرد که مارکس دقت فراوانی کرد تا تفکیکی میان جنبِش سطحی 
)اما اثرگذار( و محتواِی عمیق اجتماعِی نبرد سیاسی برقرار کند. بنابراین او 

کر آن فگوید و به تنها در زندگی خصوصی میاِن آنچه یک نفر می»نوشت که 
شود، درحالی که به این دهد تمایز برقرار میکند، با آنچه واقعًا انجام میمی

موضوع بیشتر باید در تضادهاِی تاریخی توجه و تمایزی بین کلمات و 
شان و شان و بین منافِع واقعییابِی واقعیآرزوهاِی زیباِی احزاب و سامان

طور مثال این مهم است (. به۱۸B :۵۶« )شان برقرار کردتصویرشان از واقعیت
: ۱۸Bحزب با حزِب واقعِی مردم برقرار کنیم )« کذایِی »که تمایزی میاِن مردِم 

و اورلئانِی  1هاِی لژیتمیستی گروهعالوه، مارکس با نوشتن درباره(. به۵۵
ی همثابی عمومی، در سطِح دولت، بهبر صحنه»کند که بورژوازی استدالل می

دیِن هاِی نماشان را با کنشهاِی سلطنتیِی بزرگ، آنها جایگاهیک حزب پارلمان
ی ابهمثتکریم طاق زدند و احیاِی پادشاهِی نامحدود را به تعویق انداختند و به

ا آمدند تگردهم امر اجتماعی حزِب نظم مشیول کار شدند و بیشتر ذیِل بیرق
ی همثابد... ]البته[ بهی نظِم دنیاِی بورژوازی جا زدنو خود را نماینده سیاسی

طلبان علیه ی سلطنتمثابهی بورژوا علیه دیگر طبقات، نه بهطبقه
ای جذاب و مهم، مارکس مایل بود گونه(. به۱۸B :۵۷« )خواهانجمهوری

شدِن موقعیِت امر اقتصادی، انفصاِل امر سیاسی و پیشنهاد کند که با بحرانی

                                                           
1 Legitimist  

 )م( های بوربنزادگاِن پشتیباِن خانوادهاشراف
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 ها درونبندیدرصورِت امکان تقسیمشود. بنابراین تر میامر اجتماعی کم
ور طگیرد. بهتر اجتماعی صورت میمیدان سیاسی حوِل تضادهاِی  مبنایی

هاِی بندیگیرد، تقسیممثال،  زمانی که بورژوازی در معرض خطر قرار می
شوند. بحران سیاسی موجِب ها چیره میبندیدرون بورژوازی بر دیگر تقسیم

شان هاِی جداییکه ریسکشود، زمانیمعه میبازچینِش نظم دولت و جا
. بنابراین، زمانی که چند سال بعد از  گرددستیک و تضادآلود میآنتاگونی

تر یا بیشتر بر سِر بناپارتیستی کم  1«حاکمیِت سرنیزه»، هجدهم برومر
کشید، استقالل یافت؛ ناپلئون سوم ای که از بلواِی اجتماعی رنج میجامعه

 ی مدنیاش با جامعهت(، تشخیص داد که به بازسازِی روابط)لویی بناپار
ی حاکمیِت سرفرماندهان، ی بیشتر دربارهبورژوایی نیاز دارد )برای مطالعه

و برای  ۱۹۸۶aهایش بنگرید به مارکس، بودگی این وضع و محدودیتخاص
: ۱۹۷۷ی این مسئله بنگرید به دریپر، تفسیر انتقادی و اجمالی مارکس درباره

۴۵۹-۴۶۳ .) 

 

 اشهایآپاراتوس دولت و مسیر

ی تحلیلِی مارکس حوِل افزایش تمرکِز قدرت دولت در فرانسه و بیشتِر دغدغه
ای چرخد. برهایش برای پیشرفِت آنتاگونیسم میان دولت و جامعه میداللت

دادن فضاِی محدودی به این بحث، تنها به دو اهداف امروزی و اختصاص
کنم. اول. چگونه تیییرات در معمارِی کلِی دولت به شاره میی مختصر انکته

سیاسِی نیروها را مشروط چنین تعادِل دهد و همقلمرِو نبرد سیاسی شکل می

                                                           
1 Rule of the sword 



 

Problematicaa.com 
 

 

19 

بندِی میاِن پارلمان، کابینه و اقتدار درتناسب با صورتسازد. می
بود، یا در نسبت با دولتی که کنترِل وتعدیل شدهای که جرحجمهوریریاست

یافت، روزافزونی بر هر وجهی از حیاِت اجتماعی در سراسِر سرزمین می
ها دگرگون شدند. این ادعا البته بیشتر در مالحظاِت بعدِی امکانات و استراتژی

 یطبقات نبردشد، و مشخصًا در پیش برده 1نظامی ی دولِت شبهمارکس درباره
( پرورش یافت. دولِت مذکور این نکته ۱۹۸۶a ،۱۹۸۶b)مارکس،  فرانسه در

کرد که با وجوِد مشابه دولتی از لحاِظ نهادی مجزا )و سیستم را تقویت می
ی بقهی منافِع طتر( امکاِن اینکه میدان سیاسی بازتاِب سادهسیاسِی گسترده

رود. درعوض،  ُفرم کلِی دولت و ُفرم مشخص اقتصادی باشد، از بین می
کند و بنابراین خودش وتعدیل میعادل میاِن نیروها را جرحهای سیاسی ترژیم

گیرد. مارکس به این نکته با قوِت در نبرد طبقاتی در معرض توجه قرار می
هاِی گذار از رژیم سلطنتی به جمهورِی پارلمانی بیشتری در بسط داللت
خواست ظرفیت دو جناِح اصلی بورژوازی را در دفاع پرداخت؛ آنجایی که می

 نویسد که:شان توضیح دهد. بنابراین میز منافع مشترکا

جمهوری پارلمانی چیزی بیش از زمینی خنثی بود که دو 
ها، ها و اورلئانیستجناِح بورژوازی فرانسوی، لژیتمیست

که در مقیاسی وسیع صاحب زمین و کارخانه بودند، 
 توانستند در آن مسکنی با حِق برابر اختیار کنند. این ُفرممی

بود؛ تنها ُفرمی از  2شانمشترکشرِط گریزناپذیِر حاکمیِت 

                                                           
Praetorian State 1دهد و : در این دولت ارتش مستقیمًا دولت را در دست نگرفته، اما به دولت جهت می

خود را  ند کنترلتوامی -/ مقام سلطنتیرمتنسب به شاه/امپراطو /فرماندهاِن یا فرمانده -دولت ذیِل اوامر ارتش
 )م(بر سرزمین اجرایی کند. 

2 Their joint rule 
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ی هاِی جزئی و همهدولت که در آن ادعاهاِی جناح
ی هاِی دیگر طبقات، منقاِد نفِع عمومِی طبقهجناح

شان طلبان آنتاگونیسم کهنهبودند. سلطنتبورژوازی شده
شان افتاد، جنگی برای سروری بیِن به سادگی در دامن

یِت زمین و پول، و واالترین بیاِن این آنتاگونیسم، مالک
شان هایخانواده  شان،سازِی آن در هیئِت پادشاهشخصی

 (. ۱۸B :۹۴« )بود

کند، چنین تحوالتی در دولت معصومانه دوم. همانگونه که مارکس اشاره می
گاهانه در ها محصوِل کنشنیست. چرا که دگرگونی هاِی سیاسی هستند که آ

ن تریاند. واضحبخشی به نیروها هدایت شدهاصالحاتی امن در تعادل قالِب 
رفتاِر لویی بناپارت در هیئِت جنگ  هجدهِم برومرمثال این موضوع در 

جمهور متمرکز کند و سپس از خالِل ست تا قدرت را در دستاِن رئیسموضعی
پایاِن ی بهمثازند که بهدست می جنگ نهایِی متحرک به کودتا، عملی قمارگون،

ت کند. اما به این معنا نیساین نیروِی بناپارتیستِی مشخص جلوه می  نمایشِ 
شان مطلوب است )حتی شده و نتایجهایی حسابی چنین دگرگونیکه همه

ِی مضاعفی اشاره مین دلیل مارکس به مخمصهباشند(. به هشده بینیاگر پیش
یابد. مشابه می 1ایآیندیهم بورژوازی فرانسوی خودش را دروِن  کند کهمی

اش پدید آمده که هم شرایط ی موقعیت طبقاتیدرواقع این حالت بواسطه
شود، انکار وجود هر قدرِت پارلمانی را، که شامِل قدرت خودش نیز می

« سازدناپذیر میاش، را مقاومتکند و هم قدرِت دستگاِه اجرایی، رقیبمی
(۱۸B :۶۸ .) 

                                                           
1 Conjuncture 
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 بندیپایان

طوالنی نوشت. درعوض  بندیشود روِی متن کوتاهی چون این متن پایاننمی
ی دیالکتیِک پروبلماتیِک شرایط تاریخی و کنش خواهم پنج چیز را دربارهمی

اجتماعی در خوانشی غیرمعصومانه از هجدهم برومر برجسته کنم. اول: 
ا تشخیص مرسوم ر« ی بازنمایِی مسئله»جاِی انکار، روشنی بهمارکس به

دردسترِس نیروهای سیاسی را  1اِی دهد. از همان آغاز او منابِع نشانهمی
ها، منافع و سوداها و شان هویتکند که قرار است بواسطهپروبلماتیزه می

در آن شرایِط  سازند اما نهها تاریخ خودشان را میآرزوها بیان شوند. اگر انسان
ط  های کلیدی چنین شراییکی از ویژگیاند، پس دلخواهی که خودشان برگزیده

ست که از گذشته انتقال یافته است 2ایی نشانهرسیده و  ُمعّینی، گنجینهارثبه
(۱۸B :۳۲ انگلس در تفسیرش از .)ی ، چنین نکتهجنگ دهقانی در آلمان

هاِی سیاسی و ی آموزهنویسد همهکه میسازد. زمانیمشابهی را برمی
 ی مذهب در فرایندِ خاطِر غلبهلیه فئودالیسم آلمانی، بهاجتماعی انقالبی ع

: ۱۹۷۸هایی االهیاتی بودند )بخشِی نظاِم فئودالی، ضرورتًا بدعتمشروعیت
(. برای همین بسیار مهم است که پرولتاریا دنباِل cf. ۴۲۱ ،۴۵۱؛ ۴۱۲-۴۱۳

 اش باشد. ها، منافع و سوداهایبرای بیاِن هویت« شعری جدید»

ست که در ی سیاسینگارِی صحنهنقشه ویژگِی کلیدی این شرایط،گر دوم: دی
ند کنشان طلِب حمایت میاز مخاطبیِن چندگانه روپیشآن نیروهاِی سیاسِی 

ی کند. مارکس به صحنهنگارِی سیاسی تولید مسئله میو این برای نقشه
هاِی ماسک نی مکاِن یک تئاتر تجربی که بازیگراِن سیاسی در آمثابهسیاسی به

                                                           
1 Semiotic resources 
2 Semiotic repertoire 
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هاِی پذیرند و سبکهای متفاوتی میزنند، نقشگوناگونی به چهره می
کنند، پرداخته بود. سومین ویژگِی ورزِی سیاسی متعددی اتخاذ میکنش

ی آیندی سیاسآیندی سیاسی ربط دارد. توجه به همکلیدی این شرایط به هم
ای گونهاکنون را به سازد که موقعیِت برای نیروهاِی مختلف سیاسی ضروری می

های مناسب جهِت ها و تاکتیکهاِی امکان و استراتژیبخوانند که افق
ی کردِن دستاوردها در میدانی نامتعین، شکوفا و گشوده رخ نمایند )حوزهبیشینه
های مشخص اما درحاِل حرکِت کنِش سیاسی(. هاِی ممکن درون میدانکنش

فت سیاسی )در صعود و سقوط( را مارکس اهمیت خوانش مسیِر کلِی پیشر
 طوِر مثالکند. بهها را انتخاب میدهد و مطابق آن یک دسته از کنشنشان می

تا کودتاِی لویی بناپارت،  ۱۸۴۸در شرایط مواجهه با نیروهاِی سیاسی از ژوئن 
ه پیش خورد)مارکس( کاماًل موافق این امر بود که پرولتاریاِی انقالبِی شکست

گاِه دور از اتخاِذ جایماند. درواقع مارکس بهارتیسم منفعل باقی میاز رشد بناپ
کرد که این انفعال گیرد، آرزو میها قرار میگِر خنثی که در حاشیهیک مشاهده

راین انجامید و بنابسازِی شکاف میان دولت و جامعه میتوانست به برجستهمی
 گردانید. ی انقالبی الزم بود، روشن میآنچه را برای لحظه

عِد شرایِط پیِش روِی بازیگراِن سیاسی، ساختاِر از لحاِظ طبقاتی چهارمین بُ 
هایی داراِی سوگیرِی دولت است و نیاز به غلبه بر این سوگیری ازخالِل کنش

ی نندهکی یک تمرینمثابهسازند. بناپارت خودش را بهکه دولت را دگرگون می
. دانستمی« هنِر امکان»که سیاست را بود؛ کسی ماهِر سیاست اثبات کرده

دهد که کمون در نبرد طبقاتی در فرانسه، مارکس سرآخر پیشنهاد می
 ست. ترین ُفرم سیاسی یک رژیِم سیاسِی انقالبیمناسب
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 ِی ماهیِت اقتصادمحوریزمینهبایست علیِه پیشو پنجم: این دیگر ُبعدها می
ها را امکان شوند که چارچوبی دیدهو )درنظرگیرِی( دینامیِک نبردهاِی طبقات

آورند. دو مثال خوب، روایت مارکس از شرایط درحاِل تیییِر فراهم می
ی اقتصادی دهقانان است )به باال نگاه کنید( و رشِد اختالط میان سرمایه

و  ۱۸۵۰و  ۱۸۴۰های صنعتی و مالی درطوِل برآمدِن سیستم مالی در سال
ی این موضوع بنگرید به بولونیا، جدید  )دربارهبانکِی بناپارتیسِتی  نهاد

۱۹۹۳a ،۱۹۹۳bرشدی در تحلیل مارکس از (. درواقع این جنبه نقش روبه
داری مدرن ایفا خواهد کرد و آن در رشِد اقتصاد سرمایه بناپارتیسم و نقش

ی مثابهبعدِی تحلیل وی از اهمیِت این ُفرم به  هاِی وتعدیلبنابراین در جرح
 داری. ی از دولِت سرمایهُفرم
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