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چکیده
ایي هقبلِ کِ عؼی در ثزرعی ٍیضگی ّاب ٍ یدایایؼ دٍگبًاِ راعا ٍ پا در
رْبى عدبع دارد ،اثتیا ثِ تجددي ایي هفبّدن رْبى ؽاوَ در سًایگی اًغابى های
یزداسد .ثزتز دع راع ًغج ثِ دع پ در فزٌّگ ّب ٍ ًداش ًغاج دادى
ایي دٍگبًِ ثِ سٍد هزد ٍ سى ثب ارائِ هخب ّب در ادثداب کْاي فبرعای ث اؼ
دیگز اس ایي یضٍّؼ اع  .یضٍّؾگز عپظ ثِ حضَر ٍ اّود ایاي دٍگبًاِ در
هذّت ٍ هتَى هقیط هی یزداسد ٍ ؽجبّ رٍیکزد هذاّت ه تلا در بجاب ایاي
دٍ هفَْم ثب ثزتز ث ؾدیى ثِ رْ راع ٍ ًغج دادى آى ثاِ ًدکابى ٍ عاو
پ ثِ ثیاى را ثِ تقَیز هی کؾی .یظ اس ثزرعی حضَر ایي دٍگبًاِ در عدبعا
در طی اًقالة کجدز فزاًغِ در رزیبى رلغاب هزلاظ هسعغابى فزاًغاِ ٍ بازار
گزفتي طزفیاراى بیر ثی حی ٍ حقز ؽبُ در عو راع ٍ طزفایاراى هازدم ٍ
اًقالثدَى در عو پ  ،ثِ اّود ًقؼ رزایی اس عب  1815ثاِ ثؼای در ػواَهی
کزدى ایي ٍاصگبى در ػزفِ عدبعی فزاًغِ هی یزداسد .عبدُ ،تغددز یاذیز ٍ ببثا
فْن ثَدى ایي هفبّدن ثزا ثدگبًگبى ثب دًدب عدبع ثِ ػٌَاى دالئ هَفقدا ایاي
ٍاصگبى در عدبع هؼزفی هی ؽًَی.
کلیدواژهها :راع ٍ پ  ،دٍگبًِ ،اًقالة فزاًغٍِ ،اصگبى عدبعی ،ادثدب عدبعی

.1مقدمه
ثب ٍرَد ایٌکِ اهزٍسُ ثِ ًظز هی رعی « راعا » ٍ « پا » در حاب رتا ثغاتي اس
ٍاصگبى هَرد اعتفبدُ در ػزفِ عدبع ّغتٌی ،ایي دٍ هفَْم ٌَّس ّن گابُ ٍ ثدگابُ
اعتبدیبر هطبلؼب فزاًغِ(ػلَم عدبعی) ،داًؾگبُ تْزاى(ًَیغٌیُ هغَ )
داًؾدبر ػلَم عدبعی ،داًؾگبُ تْزاى hayoubi110@gmail.com
تبریخ دریبف  ،1396/3/15:تبریخ یذیزػ1396/5/10 :

hadi_dolatabadi@yahoo.com
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در ادثدب عدبعی کؾَرّب ه تل دًدب اس رولِ در ایازاى ثازا اؽابرُ ثاِ رزیبًاب
عدبعی در گذؽتِ ٍ حتی دٍراى کًٌَی هَرد اعتفبدُ بزار هی گدزًی .اس طزفی کودا ٍ
کدفد اعتفبدُ اس ایي دٍ هفَْم در ػزفِ عدبعی کؾَرّب ه تل ثغتِ ثِ ؽازای
فزٌّگی ،تبری ی ٍ عدبعی آى عزسهدي دارد .اهب آًچِ هغلن اع ایي ٍابؼد اع کاِ
داهٌِ اعتفبدُ ایي دٍ ٍاصُ ثِ ثک کؾَر یب فزٌّگ عدبعی تبؿ هحایٍد ًؾایُ ٍ
هزسّب رغزافدبیی را درًَردییُ اًی؛ ثٌبثزایي هی تَاى اس آًْب ثِ ػٌَاى ٍاصگبًی عدبعای
ثب کبرثزد رْبًی یبد کزد .پٌبًکِ در تحقدق هدیاًی کِ در ببلت ًظزعٌزی هسعغاِ
 World Values Surveyاس ؽْزًٍیاى  76کؾاَر (اس رولاِ ایازاى) در ثادي عاب ّاب
 1999تب  2001تَع گزٍّی اس هحققادي ثاِ عزیزعاتی رًٍبلای ایٌگلْابر ( Ronald
 )Inglehartاًزبم ؽای ،هؾا ـ ؽای ًشدیاک ثاِ دٍ عاَم ؽازک کٌٌایگبى در ایاي
ًظزعٌزی ًغج ثِ هفبّدن راع ٍ پ در عدبع آؽاٌبیی دارًای (، Noël, Thérien
 .) 58 : 2010هغلوبً دررِ آؽٌبیی ٍ یب اعتفبدُ اس ایي هفبّدن در کؾَرّب ه تلا
هَرد هطبلؼِ هتفبٍ ثَدُ اع  ،اهب ّوبًطَر کِ اؽبرُ کزدین در هزوَع هی تاَاى ایاي
هفبّدن را ثِ ًَػی رْبى ؽوَ تلقی کزدّ ،وبًگًَِ کِ ًَئ ٍ تزیي ( )2010آى ّاب را
« ثیٍى هزس » ًبهدیُ اًی .ثزا آؽٌبیی ثب تقَفدب ایي ٍاصگبى کِ رٍس رشٍ ادثدب
هزعَم ٍ یز اعتفبدُ ػزفِ عدبع در ایزاى ثَدًی ٍ ٌَّس در ثزتی اس کؾَرّب
آهزیکب التدي ٍ ارٍیبیی ه قَفبً در فزاًغِ اس افلی تازیي ًوبدّاب تقبثا عدبعای
هحغَة هی ؽًَیًَ ،ؽتبر یادؼ رٍ ثزرعای ٍیضگای ّاب ٍ یدایایؼ آى ّاب در رْابى
عدبع را ثِ ػٌَاى ّیف تحقدق ثزگشییُ اع .

 .2پیشینه دوگانه راست -چپ
یدؼ اس آًکِ تقبث راع ٍ پ ثِ یکی اس دٍگبًِ ّب یز ثغابهی ػزفاِ عدبعا
تجیی ؽَد ،اعتفبدُ اس ایي دٍ هفَْم در حَسُ ّب ه تل ثزا ًؾبى دادى تضبد هدابى
دٍ ػٌقز رایذ ثَدُ اع ًَ .رثزتاَ ثَثداَ ( )Norberto Bobbioهؼتقای اعا  « :تضابد
راع ٍ پ ثدبًگز رٍػ تبفی اس تؼق ثز طجق هٌطاق دٍ گبًاِ اعا کاِ ثازا آى
هتٌَع تزیي تَضدحب رٍاًؾٌبتتی ،ربهؼِ ؽٌبتتی ،تبری ی ٍ حتای ثدَلاَصیکی ارائاِ
ؽیُ اًی)42 : 1996( » .
ثب تَرِ ثِ ٍرَد دٍگبًِ ّبیی هبًٌی رٍؽٌبیی -تبریکی ،گزهب  -عزهب ،اهٌدا  -تطاز ٍ
 ...هتَرِ تَاّدن ؽی دٍگبًِ ّبیی کِ در تضبد ثب ّن بزار دارًی ثز سًیگی ثؾاز ثغادبر
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تأحدز گذار ثَدُ اًی ٍ ثِ آى هفَْم ث ؾدیُ اًی .کٌفَرد ( )1957( )Confordهؼتقی اع
تَالی رٍس ٍ ؽت عزپؾوِ یدیایؼ هفَْم ثغادبر اس ایاي دٍگبًاِ ّاب در سًایگی
اًغبى ّب ً غتدي ثَدُ اع  .اس عَ دیگز هٌؾبء ثزتی دٍگبًاِ ّاب در هؾابّیا ٍ
تززثجب ثیًی اًغبى ًْفتِ اع  ،ثِ ًحَ کِ ثب تقغدن ثیى تَد ثِ دٍ عو ثز هجٌاب
تَاُ افقی ،تَاُ ػوَد  ،دٍگبًِ ّب ثبال -یبیدي ٍ راع  -پا را ثاِ ٍراَد آٍردُ
اع  .هبًٌی دٍگبًِ ّب دیگز کِ اًغبى در سًیگی تَد ؽاٌبتتِ اعا  ،ثزتاز ٍ یاب
هد ثزتز یک ػٌقز ثز دیگز در ًگبُ اًغبى در هَرد سٍد راع  -پ ًدش ٍراَد
داؽتِ اع کِ هٌؾأ آى اس اثتیایی تزیي اثشار کبر ٍ  ،یؼٌی دٍ دع اٍ ،عزپؾوِ های
گدزد .هْبر  ،بیر ٍ پبثکی دع راع در ثزاثز کٌای ٍ ضاؼ دعا پا در
اًغبى راع دع کِ ّوَارُ اکخزی روؼد رَاهغ را تؾکد دادُ اعا  ٍ 1را ثاِ
عبتتي اثشار ه تل ثزا راع دعتبى ٍ ثؼیّب ارجبر هتَلییي پا دعا ثاِ اًزابم
کبرّب ثب دع راع هزبة کزد .2ثٌبثزایي ثزتز دع راع ثاز دعا پا دلدلای
اثتیایی ثزا ثَرَد آهیى ایي تضبد ٍ تقبث راع ٍ پ ثب ثزتز ػٌقاز راعا های
ثبؽی.

 .6.2در فرهنگها
ایي تضبد ػولی کن کن ثِ تضبد ًوبدیي در حَسُ ّب دیگز تؼوادن دادُ های ؽاَد ٍ
اًغبى دٍگبًِ ّب دیگز را ثز یبیِ تضبد راع ا پ ثدبى هی کٌی .ثزا هخب های
تَاى اس در ًظز گزفتي عو راع ثزا رٌظ هذکز ٍ عو پ ثزا رٌظ هسًاج
در آداة ٍ رعَم کْي ًبم ثزد .رائَ ٍ لَرا هبکابریَط ( Makarius Raoul, Makarius
 )1968( )Lauraبَم ؽٌبعبًی ّغتٌی کِ در هقبلِ ا ثب ػٌاَاى باَم ؽٌبعای ٍ عابتتبر
گزایی ً :وبد دع پ  3ثب هزٍر ثز تحقدقب یضٍّؾگزاًی کِ ثز رٍ ابَام آفزیقابیی
هطبلؼِ کزدُ اًی ،ایي ًتدزِ را هطزح هی کٌٌی کِ در فزٌّگ ایي ابَام طازف راعا
ثِ هزد ٍ طزف پ ثِ سى اتتقبؿ هی یبثی.
ّوچٌدي ایي هغئلِ را هی تَاى در یکای اس اثتایایی تازیي داعاتبى ّاب ثؾاز یؼٌای
هبرزا تلق اٍلجِ حَا یبف  .ایي حکبی در ادثدب یبرعای ًاشد ؽادخ فزییالاییي
ػطبر ایي گًَِ در ببلت ؽؼز ًق ؽیُ اع کِ یظ اس آًکِ آدم اس تٌْبیی ثِ تیا ؽکَُ
هی ثزد :
کِ ّبى اس یْلَ پ سٍد تجیی
تطبثی کزد حق در عَ رجزی
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کِ تب ثدٌی حقدق فٌغ هب را
کٌی آدم در ایٌزب آؽکبرا
س هي ثؾٌَ تَ ایي اعزار ثی هز
در آى دم ػق ک آهی هؾّْز
ًوَد رشٍ ٍ ک دیگز ًْبى ؽی
س یْلَ پ آدم ػدبى ؽی
یکی فَر دگز ؽی آؽکبرُ
پَ رجزی اًیر آى ثی در ًظبرُ
س یْلَ پپؼ آهی ییییار
ػزبئت فَرتی در دیگز اعزار
(رَّزالذا  ،دفتز اٍ )
ّوچٌبى کِ در اثدب ثبال هی ثدٌدن ،هبرزا یدیایؼ سى اٍلدِ یؼٌی حَا اس یْلاَ پا
آدم ًق ؽیُ اع ٍ ثییي تزتدت تبعتگبُ رٌظ هسًج ثِ عو پ ًغج دادُ های
ؽَد .در ّودي راعتب ًشد ًظبهی هی تَاًدن :
هزَ اس ربًت پ ربًت راع
سى اس یْلَ پ گَیٌی ثزتبع
(توغِ ًظبهی ،حکبث تغزٍ ٍ ؽدزیي)
در ایي ثد ػالٍُ ثز ایٌکِ تبعتگبُ سى عو پ ثدبى ؽیُ ،تبفد اتالبی سى ًداش
ثب فف پ  ًِ ٍ -راعتی ّ -وزاُ گؾاتِ اعا ٍ ؽابػز ایاي دٍ را ثاب ّان هازتج
هیداًی.
در اٍعتب کتبة هقیط سرتؾ ًدش ثِ اتتقبؿ دادى عو راعا ثاِ راٌظ هاذکز ٍ
عو پ ثِ رٌظ هسًج ایي گًَِ اؽابرُ ؽایُ اعا  « :رٌغاد ًقاؼ هْوای در
آفاازیٌؼ دارد ٍ اهؾبعااپٌیاى 4اس ببػاایُ رٌغااد هااذکز ٍ هسًااج هغااتخٌی ًدغااتٌی.
اَّراهشدا آًْب را در دٍ گزٍُ هذکز ٍ هسًج تلق کزدُ اع  .اٍ اثتیا هذکزّب را آفزیی ٍ
آًْب را در عو راع بزار داد ،عپظ هسًج ّب را تلق کزد ٍ آًْب را در عاو پا
بزار داد( » .تیایی)45-46 : 1390 ،
اس طزف دیگز در فزٌّگ اعالم غذا تَردى ثب دع پ ًْای ؽایُ اعا ّ ،وچٌادي
ثزا ٍرٍد ثِ هغزی ثْتز اع ثب یب راع ٍارد ٍ ثب یب پ تبرد ؽای 5اس عاَ
دیگز در هکتت تبًِ ّب کَدکبى پ دع هی آهَتتٌی کاِ ًَؽاتي ًابم یزٍردگابر ثاب
دع پ کزاّ دارد ٍ ثِ ارجبر بلن را ثِ دع راع هی گزفتٌی .پٌدي ارجبر در
فزٌّگ ّب غزثی ًدش ٍرَد داؽتِ اع کِ دلد آى ثدؾتز هزثاَ ثاِ ًاَع ًَؽاتبر اس
پ ثِ راع ٍ ثزا رلَگدز اس آغؾتِ ؽیى دع ٍ ففحِ ثِ رَّز ًَؽاتِ اًزابم
هی ؽی.
ػالٍُ ثز ایي باَم ؽاٌبط اًگلدغای رٍدًای ًدایّبم ( )1960( )Rodney Needhamثاب
ثزرعی ًوبدّب پٌی بَم آفزیقبیی ًؾبى دادُ اعا کاِ در ثزتای فزٌّاگ ّاب عاو
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راع ثِ تَرؽدی ٍ رٍؽٌبیی ًغد
کِ یبدآٍر تبریکی ؽت هی ثبؽی.

دادُ ؽیُ در حبلدکِ عو

پ

اؽبرُ ثِ هابُ دارد

 .2.2در ادیاى
یکی اس ػزفِ ّبیی کِ دٍگبًِ راع  -پ در آى اس بزى ّب یدؼ اس اّود ثغادبر
ثبالیی ثزتَردار ثَدُ اع  ،حَسُ دیي هی ثبؽی .ثب هزارؼِ ثِ هتَى دیٌی هغادحد در
کتبة ّب ػْی بیین ٍ رییی هؾبّیُ هی کٌدن کِ ثِ ایي دٍگبًِ ثِ ٍفاَر اؽابرُ ؽایُ
اع  .ثِ ػٌَاى هخب در هَرد یبیبى کبر ًدکبى ٍ ثیاى هی تَاًدن :
ٍ یبدؽبُ ثِ کغبًی کِ در طزف راعتؼ تَاٌّی ثَد هی گَیی « :ثدبیدی ،ؽاوب هاَرد
ثزک [تیا] بزار گزفتِ ایی .فبحت علطٌتی ؽَیی کاِ اس اثتایا یدایایؼ رْابى
ثزا ؽوب در ًظز گزفتِ ؽیُ ثَد( » .اًزد )34/ 25 :
[ ]...عپظ اٍ ثِ کغبًی کِ در طزف پپؼ تَاٌّی ثاَد های گَیای « :اس هاي دٍر
ؽَیی لؼٌ ؽیگبى ،ثزٍیی درٍى آتؾی ربٍداًِ کِ ثزا ؽدطبى ٍ دٍعتبًؼ آهابدُ
ؽیُ اع ( » ]...[ .اًزد )41/ 25 :
ّوچٌدي در بزآى کزین ًدش اؽبرُ ّبیی پٌی ثِ ایي دٍگبًِ (ثِ ػزثی یودي ٍ یغبر) ببثا
هؾبّیُ اع  .بزآى کزین در رشء  29ثز ٍبَع رٍس بدبه تبکدی کزدُ ٍ هی فزهبیی:
در آى رٍس ؽوب [ثِ یدؾگبُ تیا] ػزضِ هیؽاَیی [ٍ] یَؽادیُا اس ؽاوب یَؽادیُ
ًویهبًی ( )18اهب کغی کِ کبرًبهِاػ ثِ دع راعاتؼ دادُ ؽاَد گَیای ثدبیدای ٍ
کتبثن را ث َاًدی ( )19هي یقدي داؽتن کِ ثِ حغبة تَد هیرعن ( )20یاظ اٍ در
یک سًیگی تَػ اع ( )21در ثْؾتی ثزیي ([ )22کِ] هدَُ ّبیؼ در دعتزط
اع ( )23ث َریی ٍ ثٌَؽدی گَاراتبى ثبد ثِ [یابداػ] آًچاِ در رٍسّاب گذؽاتِ
اًزبم دادیی ()24
ٍ اهب کغی کِ کبرًبهِاػ ثِ دع پپؼ دادُ ؽَد گَیی ا کبػ کتبثن را دریبف
ًکزدُ ثَدم ( ٍ )25اس حغبة تَد تجزدار ًؾیُ ثاَدم ( )26اى کابػ آى [هاز ]
کبر را توبم هىکزد ( )27هب هي هزا عَد ًج ؾدی ( )28بیر هي اس [کا ]
هي ثزف ([ )29گَیٌی] ثگدزیی اٍ را ٍ در غ کؾادی ( )30آًگابُ هدابى آتؾاؼ
اًیاسیای ( )31یاظ در سًزداز کااِ دراس آى ّفتابد گاش اعا ٍ را در ثٌاای
کؾدی (( )32الحببِ )32 /18
ٍرِ هؾتزک بغو ّب ًق ؽیُ اس دٍ هتَى هقیط اًزدا ٍ بازآى را های تاَاى در
اتتقبؿ طزف راع ثِ تَثبى ٍ ًدکبى ٍ طزف پا ثاِ ثایاى ٍ گٌْکابراى یبفا .
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ثٌبثزایي راع ٍ پ در تضبد ثب ّن ٍ ثِ فَر ًقطِ هقبث ّوییگز در ایي هتاَى
هؾ ـ ؽیُ اًی ،ثییي تزتدت کِ راع دارا ارسػ ٍ ثبر هؼٌبیی هخج ٍ پ دارا
ثبر هؼٌبیی هٌفی هی ثبؽی.

 .9.2در هنر
ػالٍُ ثز هتَى هذّجی ،دٍگبًِ راع ا پ در تلق آحبر ٌّز در ثٌبّب هذّجی ثِ
ٍیضُ در کلدغبّب ًدش هَرد تَرِ بزار گزفتِ اع  .یکی اس فحٌِ ّب ثِ تقَیز کؾادیُ
ؽیُ کِ ثز هجٌب تضبد راع ٍ پ اعتَار اع  ،فحٌِ بضبٍ ًْبیی( Jugement
 )dernierیب ّوبى دادگبُ آتز اع کِ در آى اػوب اًغبى ّب ثاب تازاسٍ ػای الْای
عٌزدیُ هی ؽًَی .در ایي تقَیز کِ اغلت ثز عز درگبُ کلدغبّب ثِ فَر کٌیُ کابر
در عٌگ ٍ یب ثز رٍ دیَارّب درًٍ ی آًْاب ثاِ فاَر ًقبؽای تزعادن ؽایُ اعا ،
ًدکَکبراى ؽبداى در عو راع ثِ عَ ثبؽ ػایى در حزکتٌای در حبلدکاِ در عاو
پ دیَّب در تیه ؽدطبى ثیکبراى را ثب غ ٍ سًزدز ثِ عاَ آتاؼ دٍسر رٍاًاِ
هی کٌٌی .ثب ٍرَد کِ ایي تقبٍیز در رشیدب تفبٍ دارًی اهب ٍرِ هؾتزک توبم آًْاب
اعتفبدُ اس دٍگبًِ راع ا پ ثزا ًوبیؼ ًدکبى ٍ ثْؾ در ثزاثاز ثایاى ٍ دٍسر
اع  .ثِ ّودي دلد اع کِ هدکبید ثبرعلی ( )1979( )Michael Barsleyثب اؽابرُ ثاِ
ایي تقَیز کِ عو پ را ثِ ًوبد اس ثی تجایی های کٌای هؼتقای اعا کاِ ایاي
تقَیز ثدؼ اس ّز ع ي ٍ یب یدؼ داٍر دیگز هغئَ ثیرفتبر ثب پا دعا ّاب
اع .
در آحبر ٌّز ایزاى ثبعتبى ًدش ارسػ ٍ ثزتز راع ثز پ ببثا هؾابّیُ اعا  .ثاِ
ػٌَاى هخب در طاب ثغاتبى در ًقاؼ ثزرغاتِ تبرگاذار اردؽادز دٍم کاِ اس آحابر
ثبسهبًیُ اس دٍراى عبعبًدبى اع اَّراهشدا تبد یبدؽبّی را ثب دع راعا ثاِ اردؽادز
دٍم هی دّیً ٍ ،دش در هقبث تابد را ثاب دعا راعا تاَد تحَیا های گدازد ،در
فَرتی کِ ثب تَرِ ثِ ًَع بزار گزفتي آًْب در فحٌِ ایي کبر هی تَاًغ ثب دع پ
اًزبم ؽَد؛ اهب در ایٌزب تبد یبدؽبّی ػٌقز ارسؽوٌی اع کاِ ثبیای ثاب احتازام ٍ ثاب
دع راع حو ؽَد.
ثب تَرِ ثِ یدؼ سهدٌِ ا کِ دٍگبًِ راع  -پا در حاَسُ ّاب ه تلا ثاب آى
ؽٌبتتِ هی ؽَد  -ثِ ًحَ کاِ بایر  ،ؽابد ٍ ًدکای در طازف راعا در هقبثا
ضؼ  ،غن ٍ ثی کِ در طزف پ ّغتٌی بزار هی گدزًی  -هی تَاى ایي دٍگبًِ را ثاِ
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فَر ًوبد اس تضبد تَثی ٍ ثی در ًظز گزف  .حب عاسا ایٌزبعا کاِ پٌادي
دٍگبًِ ا کِ هجتٌی ثز تضبد هدبى تَثی ٍ ثی اعا ٍ یکای اس ػٌبفاز آى دارا ثابر
هؼٌبیی ثغدبر هٌفی هی ثبؽی پگًَِ هی تَاًی ثِ ػٌَاى دٍگبًِ ا در رببث ّب ػزفِ
عدبعی ظَْر کزدُ ٍ پٌبى هَرد اعتقجب بزار گدازد کاِ هزسّاب رغزافدابیی را ًداش
یؾ عز گذارد؟ عسا دیگز کِ ثِ ذّي هی رعی ایي اع کاِ تحا پاِ ؽازایطی
ایي دٍگبًِ اس ثبر هؼٌبیی ٍ یدؼ سهدٌِ ّب رایذ تَد فبفلِ گزفتِ اع ٍ ثابر هؼٌابیی
رییی یذیزفتِ اع ؟ پِ تحَالتی در ٍیضگی ّب ایي دٍگبًِ فَر یذیزفتِ اع ؟
ثزا یبعخ ثِ ایي یزعؼ ّب ثبیی ثِ هطبلؼِ یدایایؼ هفابّدن راعا ٍ پا یاب ثاِ
ػجبرتی ٍرٍد دٍگبًِ راع ا پ ثِ دًدب عدبع یزدات .

 .3پیدایش تقابل «راست» و «چپ» در سیاست
در هَرد یدیایؼ ٍاصگبى راع ٍ پ ّ ،وبًگًَاِ کاِ هاَرتدي ٍ یضٍّؾاگزاى ثاز آى
اتفب ًظز دارًی ،هی تاَاى گفا تبعاتگبُ ایاي دٍ ٍاصُ را ثبیای در رلغاب هزلاظ
ًوبیٌیگبى طجقب ه تل ربهؼِ فزاًغِ ( )les États générauxکوی یدؼ اس ثاِ حواز
رعاادیى اًقااالة در ایااي کؾااَر در عااب  1789هاادالد رغ ا ،1977 ،Touchard( .
 )1992 ،Sirinelli ،1992،Gauchetیظ اس دػَ کزدى اػضاب ایاي هزلاظ هؾاَرتی
تَع یبدؽبُ ٍبا فزاًغاِ لاَئی ؽابًشدّن ثازا یابرُ ا اس هغابئ  ،یاظ اس هایتی
هجبحخب هدبى ًوبیٌیگبى ثِ هَارد تبرد اس دعتَر کبر رلغب کؾدیُ ؽای کاِ راُ را
ثزا تجیی علطٌ هطلقِ ثِ علطٌ هؾزٍطِ ثبس هی کزد.

 .6.9سلطنت هطلقه هقابل سلطنت هشروطه
در طی رلغب ثزگشار ؽیُ در هَرد ثزرعی هداشاى اتتدابرا یبدؽابُ ٍ در سهابى رأ
گدز در تقَؿ اػطب حق ٍتَ ثِ ٍ  ،گزٍّی اس ًوبیٌیگبى کِ هتؼلق ثاِ طجقاِ
عَم ( )Tiers étatsهزلظ ًوبیٌیگبى فزاًغِ ثَدًی در ه بلف ثب ایي اهز ّن فیا ؽیًی
ٍ روغ تَد را اس دٍ گزٍُ دیگز هتؾک اس اؽزاف ٍ رٍحبًدَى کلدغب کِ هَافق تاَد
را ثب اػطب حق ٍتَ ثِ یبدؽبُ اثزاس داؽتِ ثَدًی ریا عبتتٌی .ایي دٍ گزٍُ کاِ اثتایا در
دٍ عو راع ٍ پ رئدظ رلغِ بزار داؽتٌی ثِ تیریذ در عو راعا اٍ تزواغ
کزدًی ٍ ثییي تزتدت گزٍُ ه بل کِ هتؾک اس ًوبیٌیگبى ثَرصٍاس  ،فٌَف ٍ هازدم
ػبد کِ اثتیا در رٍثزٍ رئدظ رلغِ در تبالر بزار داؽتٌی در عاو پا ٍ بازار
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گزفتٌی .در سهبى رأ گدز در رٍس  29اٍ  ،1789ایي ًَع ربیگدز دٍ طزف ثدؾاتز
هؾ ـ ؽی پزا کِ رئدظ رلغِ ثزا ؽٌدیى ًظزا هَافق ٍ ه بل « طزف راع »
ٍ « طزف پ » را ثِ ثدبى ًقطِ ًظزا تَدؽابى دػاَ های کازد (،1992 ،Gauchet
 .)396-398ثب اداهِ رلغب کن کن گزٍُ ّب هَافق حکَه یبدؽابّی هطلقاِ ثاز
طجق ػبد در عو راع ٍ گزٍُ طزفیار علطٌ هؾزٍطِ در عاو پا حضاَر
یبفتٌی .در یی حضَر حبث گزٍُ ّب یبد ؽیُ در دٍ طزف هقبث ّن در فحي هزلظ،
هتَى هطجَػبتی ٍ یبدداؽ ّب ؽ قی ًوبیٌیگبى کِ ثِ گاشارػ هجبحخاب رلغاب
هی یزداتتٌی ثزا ًبم ثزدى دٍ دعتِ هَرد اؽبرُ ٍاصگبى هزثَ ثِ هح بزار گازفتي
آًْب در فحي هزلظ یؼٌی « طزف راع » ٍ « طازف پا » را هاَرد اعاتفبدُ بازار
دادًی .ثییي تزتدت ٍاصگبى راع ٍ پ اٍلدي حضَر تَد را ثدزٍى اس فحي هزلاظ
ًوبیٌیگبى فزاًغِ تززثِ هی کزدًی؛ ثیثي ٍعدلِ هازدم ثاب تقَیزعابس ثاِ لطا ایاي
ٍاصگبى ثب هَضغ گدز ّب ًوبیٌیگبى ٍ هجبحخب هَراَد در هزلاظ ثْتاز آؽاٌب های
ؽیًی .یدز رتب ( )82 :1988، Rétatهاَرر فزاًغاَ هؼتقای اعا کاِ اعاتفبدُ اس ایاي
افطالحب اس هبُ دعبهجز  1789ثِ رٍیِ هؼواَلی تجایی ؽای .ثاب گذؽا سهابى ٍ
کبرثزد ثدؾتز ،ػجبرا « طزف راع » ٍ « طازف پا » راب تاَد را ثاِ ٍاصگابى «
راع » ٍ « پ » دادًی ٍ ایي ًبم ّب ثاِ کلدای ٍاصُ ّاب فاحي هزلاظ ًوبیٌایگبى
فزاًغِ تجیی ؽیًی .یدز رتب اٍلدي اعتفبدُ اس ایي کلواب را ثاِ دُ هاَلي 6در رعابلِ
اًقالة ّب ثِ تبریخ  26دعبهجز ّوبى عب ًغج هی دّی .ثٌبثزایي « راع » ٍ « پ »
ثِ فَر هزبس 7ثدبًگز گزٍّی اس ًوبیٌیگبى هزلظ فزاًغِ ؽیًی کِ هحا تبفای را
ثزا ًؾغتي تَد در فحي هزلظ اًت بة کزدُ ثَدًای ،طزفایاراى یبدؽابُ در عاو
راع ٍ طزفیاراى هزدم در عو پ  .ثاییي تزتدات ثزتای یضٍّؾاگزاى (،Gauchet
 )1981،Laponce ٍ 1992اعااتفبدُ اس ایااي ٍاصگابى را ثااِ ػٌااَاى اثااشار هکاابى ًگ ابر
یبرلوبًی ( )Topographie parlementaireهی ؽٌبعٌی .ثییي تزتدت کِ ایي ٍاصگبى ثزا
ًؾبى دادى هَبؼد ًوبیٌیگبى یبرلوبى ٍ فحج اس هَاضغ آًْب هَرد اعاتفبدُ بازار های
گزفتٌی.
ّوبًگًَِ کِ اؽبرُ ؽی اؽزاف ٍ رٍحبًدَى کِ تَد را ثزتز اس ابؾبر هؼوَلی ربهؼِ های
داًغتٌی ٍ ًوی تَاعتٌی ثب هزدم دیگز کِ هتؼلق ثِ طجقِ آى ّب ًجَدًی در یاک هحا
ثٌؾدٌٌی ،طزف راع را اًت بة کزدًی تب ثییي ٍعدلِ ثزتاز ٍ اهتدابس تاَد را ثاِ رر
بؾز هزدم ػبد ثکؾٌی ،ایي اهز ثِ دلد افت برآهدش ثَدى عو راع (ّوچاَى طازف
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راع در هتَى هذّجی) اًزبم گزف  .اهب آًْب اس اداهِ حَادث ثابتجز ًجَدًای ٍ ًوای
داًغتٌی کغبًی کِ در عو پ بزار گزفتِ ثَدًی ثشٍد ًظن طجقبتی ٍ ثزتز آًْاب را
ثز ّن سدُ ٍ آًْب را تب حذف اس ربهؼِ فزاًغِ یدؼ هی ثزًی.

 .2.9رژین سابق هقابل انقالب
در آى دٍراى پ ثِ هؼٌب اًقالثی ثَدى ٍ طزفیار اس دگزگًَی ٍ راعا ثاِ هؼٌاب
ه بلف ثب دگزگًَی ٍ ثبسگؾ ثِ گذؽتِ ثَد( .آؽَر  )122 : 1388 ،ثٌبثزایي راعا
ثِ ًوبد ثزا حفظ رصین عبثق فزاًغِ ٍ هقبٍه در ثزاثز تغددز در ًظبم حکَهتی ایاي
کؾَر تجیی ؽی در حبلدکِ پ ثِ ًوبد اًقالثدَى ٍ آسادی َاّابًی تجایی ؽای کاِ در
تالػ ثزا هحیٍد کزدى اتتدبرا یبدؽبُ ٍب یؼٌای لاَئی ؽابًشدّن ٍ یاظ اس فات
سًیاى ثبعتد ثِ هجبرسا تَد اداهِ دادًای ٍ در ًْبیا ًظابم روْاَر را در فزاًغاِ
ثزبزار کزدًیّ .زپٌی اًحزافابتی یاظ اس ثاِ ًتدزاِ رعادیى اًقاالة فزاًغاِ در دٍراى
ٍحؾ ( )Terreurثِ ػالٍُ حکَه ًبیلئَى ٍ ثبسگؾ تبًَادُ علطٌتی ثَرثَى
ّب ثِ بیر  8ثغدبر اس ایي اًقالثدَى را اس فحٌِ تبرد کزد ،اهب ضزثِ ا کِ آى ّب ثاِ
اؽزاف ٍ ه قَفبً رٍحبًد کلدغب فزاًغِ ٍارد کزدًی ثِ ستوی تجیی ؽی کِ دیگاز
ّدچگبُ التدبم ًدبف  .ثییي تزتدت راع کِ سهبًی ثِ ثزتز طجقبتی تَد ًغج ثِ پ
ثِ تَد هی ثبلدی ٍ اس هٌبفغ آى عَد هی ثزد ،در طی پٌی عب ارسػ ٍ هقابم تاَد را اس
دع داد ٍ ًشد هزدم آسادی َاُ ثی ًبم ؽی .ثٌبثزایي ٍببیغ هزثَ ثِ اًقاالة فزاًغاِ ًاِ
تٌْب دٍگبًِ راع  -پ را ٍارد دًدب عدبع کزدًای ،ثلکاِ ثابر هؼٌابیی ایاي دٍ
هفَْم را ًدش دعت َػ تغددز ثشر ٍ ارسػ آى ّب را کبهالً ػَك کزدًای ثاِ ًحاَ
کِ تقَیز کِ اس ًوبیٌیگبى راع ثِ ذّي هتجبدر هی ؽی ػجبر ثَد اس افزاد اؽزافی
ٍ ضی اًقالثی کِ تٌْب ثِ هٌبفغ تَد ٍ تابًَادُ عالطٌتی های اًییؾادیًی در حبلدکاِ
ًوبیٌیگبى پ اًقالثدَى آسادی َاّی ثَدًی کِ ثِ حکَه هزدم ثز هزدم اس طزیق هزدم
عبالر ٍ اعتقزار روَْر هقدی ثَدًی.
اهب پگًَِ هوکي اع پٌدي تضبد کِ اس بزى ّب یدؼ در ًظابم ّاب رَاهاغ ثؾاز
حضَر داؽتِ ثیٍى ایٌکِ در ثبر هؼٌبیی آى تحَلی ایزبد ؽَد ٍ یب اس بایر آى کبعاتِ
ؽَد ظزف پٌی عب پٌدي عزًَؽتی یدیا کٌی ٍ هفَْم آى کبهالً دگزگاَى ؽاَد؟ ثازا
یبعخ ثِ ایي یزعؼ عؼی هی کٌدن ًگبّی ثِ ٍیضگی ّاب هابَّ ایاي دٍگبًاِ داؽاتِ
ثبؽدن.
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 .4ویژگیهای دوگانه راست  -چپ
ٍیضگیّب دٍگبًِ راع  -پ را هیتَاى ثِ ؽزح سیز ثزؽوزد:
 دٍگبًِ راع  -پ ثز تالف اغلت دٍگبًِ ّب دیگز کِ در ًظبم رَاهاغ ثؾازهغتقز ّغتٌی هبّدتی بزارداد دارد .ثِ ػجبر دیگز اگز ثبر هؼٌبیی کِ هتَى هذّجی ثاِ
ایي دٍگبًِ هی ث ؾٌی را ًبدییُ ثگدزین حضَر در عو راعا ّادب ثزتاز هابَّ
ًغج ثِ عو پ ایزبد ًوی کٌی ،ایي در حبلی اع کِ دٍگبًِ ا دیگاز اس فضاب
یدزاهَى اًغبى هبًٌی ثبال  -یبیدي کِ ًوبد اس اتتالف طجقبتی هدبى غٌی ٍ فقدز ،بیرتوٌی
ٍ ضؼد  ،ظبلن ٍ هظلَم ،ؽبُ ٍ رػد ٍ  ...هی ثبؽی کبهالً ًوبیبًگز ایاي تقبثا اعا ،
ثییي تزتدت کِ ػٌقز کِ در ثبال بزار دارد هی تَاًی ثاز ػٌقاز یابیدٌی تغال داؽاتِ
ثبؽی ،آى را کٌتز کٌی ٍ هبًغ اس رعدیى اٍ ثِ ثابال ؽاَد .پٌادي اهاز را های تاَاى در
دٍگبًِ هزکش  -حبؽدِ ّن یبف ربیی کِ ػٌبفز تزواغ کٌٌایُ در هزکاش بایر ثاِ
هٌبثغ ه تل هتوزکش ؽیُ دعتزعی دارًی ٍ ثب در دع داؽاتي اًحقابر اعاتفبدُ اس آى
ّب ،ػٌبفز در حبؽدِ را اس ثْزُ ثزدار هحزٍم هی عبسًی.9
 در دٍگبًِ راع  -پ رْ ّب ثب یؾ ٍ رٍ ؽیى ػٌقز ؽبتـ راب تاَد راکبهالً تغددز هی دٌّی ٍ ثزػکظ هی ؽًَی .10ثٌبثزایي ٍاثغتگی فدشیکی ثِ ایي ًاَع ًظان
دٍگبًِ ثْزُ ثزدار اس هٌفؼ تبفی را تضودي ًوی کٌی .اهب دٍگبًِ ّاب اؽابرُ ؽایُ
در هَرد ثبال ّوگی ثز طدق هدشاى ثْزُ ثزدار اس هزاکاش تزوداغ بایر ٍ حازٍ یبیاِ
ریش ؽیُ اًی ٍ حضَر در ثبال ٍ هزکش هتضوي ثْزُ ثزدار اس هٌبفؼی اع کاِ یابیدٌی
ّب ٍ حبؽدِ ًؾدٌبى اس دعتدبثی ثِ آى ّب ثبسهبًیُ اًی.
 دٍگبًِ راع  -پ ثز هٌطقی ثزاثزاًِ اعتَار اع ثاییي تزتدات کاِ ثازا ٍراَدطزف راع ٍ طزف پ تطی افقی هی ًظز گزفتِ هی ؽَد کِ ؽبتقای در هزکاش آى
هزس هدبى راع ٍ پ را هؾ ـ هی کٌی .ایي ت افقی ًؾبى دٌّیُ ثزتاز ّادب
طزفی ثز دیگز ًدغ ٍ ثِ ػالٍُ ثَرَد آٍرًیُ تقبث دٍگبًِ تقابرًی اعا ثاِ
ًحَ کِ ّز دٍ طزف دارا هٌبثغ ثزاثز ّغتٌی ٍ اس اهکبًب ثزاثز ًدش ثزتَردارًایّ .از
دٍ طزف در یک عط بزار دارًی ٍ هزکش ثِ فَر ّان اًایاسُ در دعاتزط ّاز دٍ
آًْبع .
ثب ٍرَد پٌدي ٍیضگی ّبیی در هَرد دٍگبًِ راعا  -پا های تاَاى ٍرٍد آى ثاِ
دًدب عدبع ٍ تغددز هبّد ارسؽی آى را هَرد ثزرعی بزار داد.
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 .6.4دوگانه راست  -چپ و انقالبيوى فرانسه
اًقالثدَى فزاًغِ ثب ه بلف در ثزاثز اػطب بیر هطلق ثِ ؽبُ ٍ ثؼیتز ثب تاالػ ثازا
اعتقزار ًظبم روَْر عؼی در اس ثدي ثزدى ًظابم طجقابتی هَراَد در فزاًغاِ داؽاتٌی.
اؽزاف ،رٍحبًدَى ٍ فئَدا ّب طجقبتی ثَدًی کاِ یاظ اس تابًَادُ عالطٌتی بغاو
ثشرگی اس حزٍ هلی را در اتتدبر داؽتٌی ٍ تزدُ ثَرصٍاس تابسُ یاب گزفتاِ ثاِ ّوازاُ
افٌبف ،کؾبٍرساى ٍ کبرگزاى کِ اس اًحقبر بیر ٍ حزٍ در اتتدبر ایي گزٍُ ّاب ثاِ
عتَُ آهیُ ثَدًیً ،ظبم هجتٌی ثز دٍگبًِ ثبالدعاتی  -یابیدي دعاتی را دیگاز ثاز ًوای
تبثدیًی .ثٌبثزایي اًقالثدَى ثب اعتفبدُ اس فزفا یادؼ آهایُ در هزلاظ ًوبیٌایگبى کاِ
دٍگبًِ ا رییی را ٍارد ًظبم ربهؼِ کزدُ ثَد ،ثِ اس هدبى ثازدى هظابّز رصیان عالطٌتی
عبثق یزداتتٌی ٍ ثب حولِ ثِ دٍگبًِ ّبیی کِ یبدآٍر علطِ ثَدًی اس دٍگبًِ راعا -
پ کِ ثز ثزاثز  11هدبى افزاد اعتَار ثَد اعتقجب کزدُ ٍ آى را در ػزفِ عدبعا
ٍ ًدش در ربهؼِ رٍاد دادًی .در ّودي راعتب الیًَظ اًقالة فزاًغِ را اًقالثای ثزاثاز
طلجبًِ ( )Révolution égalitaireهی ًبهی ( .)5 : 1981،Laponceاهب ّوبًگًَِ کاِ یدؾاتز
دییین بج اس ٍببیغ هٌتْی ثِ اًقالة فزاًغِ ،تح تأحدز هتَى هقایط هغادحد ٍ ًداش
تؼبلدن کلدغب ،کفِ تزاسٍ در ایي دٍگبًِ ثِ ًفغ طزف راع عاٌگدٌی های کازد .ثٌابثزایي
هزحلِ ثؼی تٌخی عبس ایي دٍگبًِ ثَد .ثِ ػجبر دیگز یظ اس تجیی تقبثا اس تا
ػوَد (دٍگبًِ ثبال ا یبیدي) ثِ ت افقی (دٍگبًِ راعا  -پا ) های ثبیغا
یدؼ سهدٌِ ّب هَرَد در هَرد ثزتز ٍ یب ضؼ ػٌقز ًغج ثاِ ػٌقاز دیگاز اس
هدبى هی رف  .هبر لَط اًُغ ( )80 :2007، Marie Luce Honnesteهؼتقای اعا ثاب
حضَر ایي دٍگبًِ در هزلظ هسعغبى فزاًغِ اٍلدي گبم ّب تٌخی عابس ایاي تضابد
ثزداؽتِ ؽی.

« .2.4راست» نواد ضدارزشهاي انقالب فرانسه
اًقالثدَى فزاًغِ کِ در راعتب هجبرسا اًقالثی تَد ٍ ًدش تٌخی عبس ثزتاز راعا ،
ثب اًت بة ؽؼبرّبیی ًظدز آساد  ،ثزاثز ٍ ثزادر ثزا روَْر فزاًغاِ دعاتدبثی ثاِ
ایي ارسػ ّب اًغبًی را ًتدزِ هجبرسا تَد هؼزفی کزدُ ثَدًی ،ه بلف اؽازاف ٍ
رٍحبًدَى در ثزاثز ایي ارسػ ّب را هحکَم کزدُ ٍ راع را ثِ ػٌَاى ًوبد اس ضایی
ثب اًقالة فزاًغِ ثِ هزدم ًؾبى دادًی .رعبلِ ًَیغابى ٍ رٍسًبهاِ ًگابراى فؼاب در ایاي
دٍراى عْن ثِ عشایی در اًتقب ٍببیغ ٍ هجبحخب عدبعی هزثَ ثِ هزلظ ًوبیٌایگبى ٍ
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ثؼیتز هزلظ ببًَى اعبعی فزاًغِ ایفب کزدًای .ثاب آؽاٌبیی هازدم ثاب ًظازا اؽازاف ٍ
رٍحبًدَى هؼزٍف ثِ طزف راعتی ّب هزلظ کن کن اس ثبر هؼٌابیی هخجا راعا در
دٍگبًِ راع  -پ کبعتِ ؽی ٍ اهب اس عَ دیگز پ ثب ارائِ تفکزا اًقالثای
ٍ آسادی َاّبًِ هبًٌی لغَ ثزدُ دار ٍ اػطب حق رأ ثِ هزدم ػبد تَاًغ ًظز هزدم
را ثِ عَ تَد رلت کٌی .رٍحبًدَى کلدغب دیگز هؼتوی هزدم ًجَدًی ٍ حزفؾبى دیگاز
در هدبى هزدم کوتز تزی یار داؽ  ،پازا کاِ آًْاب در رزیابى اًقاالة ثاب هظابّز آساد
ه بلف کزدُ ٍ ثِ رب هزدم اس ًظبم علطٌتی حوبی کزدُ ثَدًی .ثٌابثزایي گزٍّای اس
اًقالثدَى تٌیرٍ ٍ در راط آًْب هدزاثَ ( )Mirabeauفزآیٌی هغدحی سدایی را اس ربهؼِ
فزاًغِ کلدی سدًی ٍ ثب هوٌَع کزدى اػوب هذّجی ثغدبر اس رٍحبًدَى کلدغب را سًایاًی
کزدُ ٍ یب اس ثدي ثزدًی .آًْب حتی تقَین هجتٌی ثاز هادالد هغاد را ثاِ کٌابر ًْابدُ ٍ ثاب
ًبهگذار رییی هبُ ّب تقَیوی اًقالثی را هجٌب تبریخ تَد بازار دادًای .ثاییي تزتدات
پٌی یظ اس ثِ حوز ًؾغتي اًقالة فزاًغِ ًاِ تٌْاب دٍگبًاِ راعا  -پا اس ثابر
هؼٌبیی گذؽتِ تَد تٌخی ٍ تْی ؽیُ ثَد ،ثلکِ کفِ تزاسٍ ایي ثابر ثاِ ًفاغ پا
عٌگدٌی هی کزد.

« .9.4چپ» قرباني تندرويهاي انقالبيوى
اس عَ دیگز پ ثب ثْزُ ثزدار اس هَبؼد ثِ دع آهیُ در یای اًقاالة فزاًغاِ ٍ
هحجَثد هدبى هزدم ثِ اس هدبى ثزدى ٍاثغتگبى رصین عبثق رٍ آٍرد ٍ ربیگابُ تاَد را
هغااتحکن کاازد .اهااب دیااز ًپبیداای کااِ دٍراى رػاات ٍ ٍحؾااتی کااِ هدزاثااَ ،رٍثغااپدز
( ٍ )Robespierreدیگز اًقالثدَى تٌیرٍ در رزیبى عب ّب  1792تب  1794ثزا حذف
ه بلفبى اًقالة یییی آٍردُ ثَدًی 12ثب اس هدبى ثزداؽتِ ؽیى تَد آًْب ثِ عز آهی ٍ لکاِ
تؾًَ ٍ افزا ثز داهبى پ ثببی هبًی .ثییي تزتدت پ ّن بایر اس هحجَثدا
تَد را اس دع داد ثِ ًحَ کِ در اًت بثب  1797علطٌ طلجابى ثاِ یدازٍس ّاب
پؾوگدز دع یبفتٌی .تب ایٌکِ ثاب ٍرٍد ًابیلئَى اس ارتاؼ ثاِ ػزفاِ بایر ثاب
کَدتب ًَاهجز  ٍ 1799آغبس اهپزاطَر ٍ اس عب  1804فطزتی در رٍیابرٍیی راعا
ٍ پ ثَرَد آهی .ثییي تزتدت ثب حضَر ًبیلئَى در بیر پ ثبس ّن تضاؼد ؽای
(.)30-34 : 1983،Defrasne
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« : 6161 .4.4تولد حقيقي» دوقطبي راست -چپ در سياست
دٍراى حکَه ًبیلئَى کِ ثب لؾکزکؾی ٍ کؾَرگؾبیی ّب ربُ طلدبًِ اٍ ّوزاُ ثَد
هحد تَثی ثزا رؽی ًدزٍّب عدبعی ًجَد .اهب ثب یبیابى اهپزاطاَر ًابیلئَى در عاب
 1815تحَال سیبد در ػزفِ عدبعی فزاًغِ ث قَؿ ًدزٍّب عدبعی ثِ ٍرَد
آهی ٍ تطَ ثدبًگز اتتالفب هدبى ػٌبفز ه تل عدبعی یاز رًاگ تاز ؽایًی .ثاییي
تزتدت تززثِ دٍرُ ٍحؾ ٍ حکوزاًی اًقالثدَى ٍ تبطزُ ًظابم یبدؽابّی ثاِ
ّوزاُ دٍرُ اهپزاطَر ًبیلئَى در یادؼ رٍ هازدم بازار گزفا  .ثاب ٍراَد کاِ
دٍثابرُ ثزبازار ؽای ،اهاب ثاب ایزابد
علطٌ ثَرثَى ّب ثب رعدیى لَئی ّزیّن ثِ ت
هزلغی بیرتوٌی هٌبسػب عدبعی در پْبرپَة تقبث دٍ بطجی راع  -پ ایي ثابر
ثِ ػٌَاى ًدزٍّب عدبعی ه بل  ًِ ٍ -هجبرسُ طلجبًی در یای حاذف دیگاز  -بازار
گزف ٍ ایي دٍگبًِ رب تَد را ثِ ػٌَاى هٌطق یبییار رٍیبرٍیی در فحٌِ عدبع
ایي کؾَر تحکدن کزد.
ثییي تزتدت هبرع گَؽِ ( )1992اس «تَلی حقدقی» ایي ٍاصگبى در حَسُ عدبع اس
عب  1815ع ي هی گَیی .رًِ رهَى (ًَ )René Rémondیغاٌیُ کتابة راعا در
فزاًغِ 13کِ اٍلدي یضٍّؾگز اع کِ ثِ تبریخ تحاَال ًدزٍّاب ه تلا عدبعای
هؼزف راع در فزاًغِ یزداتتِ اع ًدش ثزا تَردِ اًت بة ایي تبریخ ثِ ػٌَاى آغابس
سًیگی عدبعی دٍبطجی درفزاًغِ ایٌگًَِ هی گَیی  « :ثزتز تبریخ  1815ثز ایي اعا
کِ ثدبًگز ؽکبفی آگبّبًِ هدبى دٍ فزاًغِ اع کِ ثِ فَر هَب هی تَاى ثاز آى ّاب
ثزپغت راع ٍ پ سد .هغلوبً ثحخی کِ آًْب را در تقبث ثب ّن بزار های دّای ریؾاِ
در بج تز دارد پزا کِ آًْب تَد را ًغج ثِ گذؽتِ ا ًشدیک ٍ تح هؼدبر یذیزػ ٍ
یب رد اًقالة هؼزفی هی کزدًی .اهب تالػ ثزا ثبسگؾ رصین عبثق ٍ تْییای ثبسعابس
[طجقب ] ارتوبػی افکبر ػوَهی را در آگابّی اس تقبثا آًْاب یابر کازد ٍ هزجاَر ثاِ
اًت بة [هدبى آى دٍ] کزد )16 :1963( ».ثٌبثزایي آًگًَِ کاِ ایاي یضٍّؾاگزاى هؼتقیًای
ًظبم دٍ بطجی راع  -پ در فزاًغِ اس عب  1815رب تَد را در هؼبدال عدبعای
ایي کؾَر یدیا کزد ٍ هی داًدن کِ ٌَّس یظ اس طی فزاس ٍ ًؾدت ّب فازاٍاى در طاَ
دٍ بزى گذؽتِ ػزفِ عدبعی فزاًغِ را کبهال تح تبحدز تَد دارد.
در ث ؼ یبیبًی ایي گفتبر ًگبّی تَاّدن داؽ ثِ رهش هَفقد حضَر ایي دٍگبًاِ در
ػزفِ عدبع ثب گذؽ دٍ بزى اس یدیایؼ آى.
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 .5رمز پایداری دوگانه راست -چپ
راع ٍ پ اس رولِ ٍاصگبى یزثغبهی حَسُ عدبع ّغاتٌی ،حاَسُ ا کاِ در آى
کبرثزد ٍاصگبى ت ققی ٍ یب پٌی هؼٌبیی ثزا ثدبى هفبّدن ه تل ثغادبر رایاذ اعا .
ثٌبثزایي اگز فزد ثب هفبّدن ،هؼبًی ٍ ٍاصگبى تبؿ ایي حَسُ آؽٌبیی ًیاؽتِ ثبؽی ببدر
ً َاّی ثَد ٍارد هجبحخب عدبعی ؽیُ ٍ حتی ًوی تَاًی در هٌبعجب عدبعی هزتج ثاب
تَد ثِ ًحَ فؼب ؽزک کٌی .یکای اس هَبؼدا ّابیی کاِ هازدم ػابد در ارتجاب
تٌگبتٌگ ثب دًدب عدبع بزار هی گدزًی سهبى اًت بثب اع کِ در طی آى گزٍُ ّاب ٍ
احشاة عدبعی ه تل در تکبیَ ثزا رذة آرا ٍ افکبر ػوَهی ثاِ عاز های ثزًای .در
هدبى رأ دٌّیگبى ّودؾِ تؼیاد سثبد اس افزاد ٍرَد دارًی کِ آؽٌبیی کوی ثب ًدزٍّب
هَرَد در فحٌِ اًت بثب ٍ ثزًبهِ ّب آًْب دارًی ،در ایٌزب ّاز گازٍُ عدبعای کاِ
ثْتز ثتَاًی ت هؾی ٍ اًییؾِ ّب تَد را ثب سثبًی عبدُ در اتتدبر ایاي رأ دٌّایگبى
ثدؾتز ثزا یدزٍس در فحٌِ رببث ثزتاَردار اعا ّ .وبًگًَاِ
ثگذارد اس ث
کِ در ث ؼ هزثَ ثِ ٍیضگی ّب دٍگبًِ راع  -پ ثدبى کزدین ،ایي دٍ ػٌقاز
ػالٍُ ثز دٍ دع راع ٍ پ  -کِ ایتیایی تزیي ؽادَُ ارایاِ تقاَیز اس ایاي
تضبد اع  -ثب تزعدن یک ت عبدُ افقی ًدش ببث ًوبیؼ ّغتٌی کِ ثب اًت بة ًقطِ
هزکش ایي ت رْ ّب راع ٍ پ هؾ ـ هی ؽاًَیّ .وابًطَر کاِ هبرعا
گَؽِ ( )442 : 1992 ،Gauchetهی گَیی ایي تضبد « ثاِ ؽای عابدُ » اعا  .ثاییي
تزتدت تقبث راع ٍ پ کِ یدؼ اس ّز پدش ٍاصگابى ٍ هفابّدوی در هحاد سًایگی
اًغبى ّغتٌی اس ثییْی تزیي ٍ ببث درک تزیي هؾبّیاتی ّغتٌی کِ اًغبى ثاب آى عاز ٍ
کبر دارد .ثٌبثزایي هی تَاى گف یکی اس دالی هَفقد دٍگبًاِ راعا  -پا در
ػزفِ عدبع عبدگی ٍ هلوَط ثَدى ایي تقبث اع  .ایي عبدگی آًزب اّود های
یبثی کِ آى طَر کِ لَ ثَئک ٍ لَ دیگ هؼتقیًی ایي ٍاصُ ّاب ثاِ ػٌاَاى هؼدابر فْان ٍ
اًت بة ؽْزًٍیاى ػبد تجیی هی ؽًَی کِ آؽٌبیی سیبد ثاب دًداب عدبعا ًیارًای.
()11 :2012، Le Bohec, Le Digol
ثٌبثزایي ؽْزًٍیاى ػبد  ،کِ یدز ثَردیَ ( )Pierre Bourdieuربهؼِ ؽٌبط فزاًغَ آًْب
را « هقزف کٌٌیگبى ػزفِ عدبع » هی ًبهی ( ،)3 : 1981ثازا اًت ابة تاَد ثاب
ایزبد ارتجب هدبى اػوب ٍ عدبع ّب ػدٌی تززثِ ؽیُ ثب ّز یاک اس ػٌبفاز ایاي دٍ
بطجی ،یک عز اس ٍیضگی ّب تبؿ را ثِ آًْب ًغج هی دٌّی ٍ ثب ثزرعی تقبث ایاي
ٍیضگی ّب اًت بة تَد را ػولی هی کٌٌی .ثِ گًَِ ا کاِ در هاَرد اًت بثاب هزلاظ
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ًوبیٌیگبى ،یک را دٌّیُ هؼوَلی ثب داًغتي تؼلق ًابهشد تابؿ ثاِ راعا ٍ یاب
پ ٍ اطالػی اًیک اس ًحَُ تقبث ایي دٍ رٌبح در سهدٌاِ ّاب ه تلا عدبعای،
ابتقبد  ،ارتوبػی ،فزٌّگی ٍ  ...ثِ راحتی ببدر ثِ اًت بة ًبهشد هَرد ًظز تَد اعا .
در فَرتی کِ اگز تؼلق ًبهشدّب ثِ احشاة ه تل ثب اعابهی ٍ ػٌابٍیي گًَابگَى را در
ًظز ثگدزد ً َاّی تَاًغ ثِ عبدگی اًت بة تَد را اًزابم دّای ه قَفاب اگاز ًابم
احشاة در ارتجب هغتقدن ثب عدبع ّب ٍ ثزًبهِ ّب آًْب ًجَدُ ٍ یب ًظدز احشاة دعا
راعتی در فزاًغِ ّز پٌی عب یکجبر ًبم تَد را تغددز دٌّی.
ثٌبثزایي هی تَاى گف تقبث ٍاصُ ّب راع ٍ پا در ػزفاِ عدبعا تزروابى
عبدُ ا اس یک دٍ بطجی عدبعی اع کِ در ػدي عبدگی عزؽبر اس هفبّدن ٍ در ارتجب
تٌگبتٌگ ثب رٍیکزدّب ه تل احشاة ٍ گزٍُ ّب عدبعی اعا کاِ ایاي ٍاصگابى را
ثزا ًبهدیى تَد اًت بة کزدُ ٍ یب یذیزفتِ اًی .ایي عبدگی تحفِ ا اس دًداب یدچدایُ
عدبع ثزا هزدم ػبد اع کِ عؼی در ؽٌبت آى ٍ یاب تٌْاب ؽازک در آى در
ببلت را گدز دارًی.

 .6نتیجهگیری
ػلی رغن یدؾدٌِ دٍگبًِ راع  -پ در فزٌّگ ٍ اػتقبدا ثؾز ٍ ثبر هؼٌبیی
هخج طزف راع ًغج ثِ طزف پ در ایي تقبث  ،حَسُ عدبع اس سهبى اًقالة
فزاًغِ در عب  1789ارسػ ّب حبکن ثز ایي دٍ بطجی را اس ثادي ثازدُ ٍ ارسػ ّاب
رییی را ربیگشیي آًْب هی کٌی .کبرًبهِ فؼبلد اؽزاف ٍ رٍحبًد کلدغب هٌتغات
ثِ راع در طی ٍببیغ اًقالة فزاًغِ کِ ثِ طزفیار اس ًظبم عالطٌ یزداتتاِ ثَدًای
دلدلی ثز ایي ؽی کِ راع ثب هفبّدن رییی ًظدز ضی اًقالثی ثَدى ،طزفیار اس عاتن
ٍ ًظبم یبدؽابّی گازُ ث اَرد در حبلدکاِ پا هؼابد ه بلفا ثاب رصیان عالطٌتی،
آسادی َاّی ٍ طزفیار اس هزدم ؽیُ ثَد .اس طزف دیگز ثِ دلد آًکِ ایاي دٍگبًاِ ثاز
هٌطقی افقی اعتَار اع ٍ حضَر آى اهکبى حذف تقبث ّابیی ًظداز ثابال (حبکوابى ٍ
حزٍتوٌیاى) -یبیدي (هزدم ػبد ٍ فزٍدعتبى) را در رْ تحقاق ؽاؼبر ثزاثاز فازاّن
کزد ،اًقالثدَى ثب اعتقجب اس ٍرٍد آى ثِ ػزفِ عدبع عؼی کزدًی اس آى ثاِ ثْتازیي
ًحَ ثْزُ ثزدار کٌٌی .ثِ هی دٍ بزى ٍ تبکٌَى ایي دٍبطجی پٌابى راب تاَد را در
حَسُ عدبع فزاًغِ ثبس کزدُ اع کِ کؾَرّب ثغدبر ایاي هفابّدن را در سثابى
تَد ثِ ػبری گزفتِ اًی .رهش هَفقد ایي دٍگبًِ را هی تَاى در عابدگی ٍ ببثا فْان

 641دوقطبی راست و چپ  :پیشینه... ،

ثَدى تقبث راع  -پ ثِ ػٌَاًی هفَْهی کِ اًغبى در هحد یدزاهاَى تاَد ًداش ثاِ
راحتی هی یبثی ٍ آى را لوظ هی کٌی رغ  .گزُ تَردى ایي هفَْم ثاب عدبعا ّاب ٍ
ثزًبهِ ّب احشاة ٍ گزٍُ ّب عدبعی ایي اهکبى را ثاِ هزدهای کاِ پٌایاى ثاب دًداب
عدبع آؽٌبیی ًیارًی هی دّی تب ثتَاًٌی ربیگبُ تَد را ثز رٍ ایاي تا افقای یدایا
کزدُ ٍ ثز هجٌب آى ثِ اًت بة ّب عدبعی تَد رْ دٌّی .اهب آیب پٌدي اًت بة ّبیی
هجٌی ثز ثبر هؼٌبیی ٍاصگبى عدبعی هی تَاًٌی ٍابؼد اًت ابة ربهؼاِ را ّودؾاِ ًؾابى
دٌّی؟ یزعؼ دیگز کِ هطزح هی ؽَد ایي اع کِ آیب ایاي ٍاصگابى های تَاًٌای ثابر
هؼٌبیی رییی ٍ یب هزتج ثِ طزف هقبث را ثاِ تَؽاِ عدبعای تاَد ثدبفشایٌای ٍ آیاب
هفبّدن عدبعی هٌتغت ثِ ایي ٍاصگبى اس اثتیا یدیایؼ آًْب تاب کٌاَى حبثا ثاَدُ اًای؟
یبعخ ثِ ایي یزعؼ ّب را هی ثبیغ در یضٍّؾی ثز رٍ عدز تحَ آى ّاب در رزیابى
تبریخ عدبعی فزاًغِ ٍ عبیز کؾَرّب یذیزًیُ ایي هفبّدن یبف .

پینوشت
ؽٌبعبى هدؾ ریوَى ٍ ثقدِ ( 87 )1996تاب  89درفای

 1ثز طجق تحقدقب گزٍّی اس سیغ
اًغبى ّب راع دع ّغتٌی.
 2اثشار هبًٌی پببَ ،ؽوؾدز ٍ ثؼیتز بدچی ثزا اعتفبدُ راع دعتبى عبتتِ هی ؽایًی ٍ
پ دعتبًی کِ ثِ دلد هٌطجق ًجَدى ایي اثشار ثز دع ثزتز تَد ًوی تَاًغتٌی ثِ تَثی ثب
ایي اثشار کبر کٌٌی هتْن ثِ ثی هْبرتی هی ؽیًی.
» 3« Ethnologie et structuralisme : le symbolisme de la main gauche

هظبّز ففب الْی اَّراهشدا کِ در ایي هَرَدا
 5ر .ک .رعبلِ ّب ػولدِ هزارغ تقلدی

تزغن هی یبثٌی.
Desmoulins, Révolutions, n°5

6

7هزبس اس ظزف ثِ رب هحتَ
8علطٌ لَئی ّزیّن در عب ّب  1815تب 1830
 9ر .ک .ی ثکَ ( )Paul Bacotعدلَیي رهی– صیزٍ (2007 )Sylvianne Rémi-Giraud
 10پٌبًکِ ًوبیٌیگبًی کِ در دع پ رئدظ هزلظ ثَدًی در ٍابغ در عو راع هزلظ
هی ًؾغتٌی ٍ ًوبیٌیگبى دع راعتی در عو پ آى.
 Égalité 11یکی اس عِ کلوِ تؾکد دٌّیُ ؽؼبر روَْر فزاًغِ (آساد  ،ثزاثز ٍ ثزادر )
12اٍد ایي ٍببیغ ثِ گدَتدي عپزدى لَئی ؽبًشدّن ؽبُ فزاًغِ ثَد تب ثب حاذف ثبسهبًایُ رصیان
علطٌتی ًظبم روَْر ثتَاًی رب تَد را هغتحکن کٌی.
13 La droite en France
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