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علیجان مرادی جو
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سرمایههای فرهنگی اقشار طبقه متوسط سننتی رر هژمونینش نند
آ ها بر ریگر اقشار و گروههای سیاسی رر سالهای  7531تا  7506با استفاره از نظریه میدا و سنرمایه پینر
بورریو به رنته تحریر ررآمده است .به لحاظ روشنناسی از ننو ماالهنه تبینین علنی منیبانند کنه بنرای
جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاره نده است .پرسش محوری پژوهش چنین اسنت کنه «طبقنه
متوسط سنتی رر میدا رقابت از چه سرمایههای فرهنگی برای هژمونیش ند بنر ریگنر اقشنار و گروههنای
سیاسی رر سالهای  7531تا  7506استفاره کررند؟» .نتایج تحقیق نشا میرهد که طبقه متوسنط سننتی
رر سالهای  7531تا  7506از طریق بهرهبرراری مناسب از سرمایههای متننو فرهنگنی و نمنارین از قبین
سرمایههای تناریخی و ارتبناطی ،نقنش کاریزماتینش امنا ممیننی(ره) ،ایدئولوژی(منههب) و ننب ه وسنیع
روحانیو توانست بر ریگر رقیبا پیروز نور و جایگاه هژمونیش رر سامتار قدرت سیاسی پیدا کند.
کلید واژهها
طبقه ،طبقه متوسط سنتی ،سرمایه فرهنگی ،انقلاب اسلامی ایرا  ،پیر بورریو.

* استاریار علو سیاسی رانشگاه افسری اما حسین( ) ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول)
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مقدمه
طرح مفهو سرمایه فرهنگی بهعنوا ی ی از ان ال سرمایه رر اربیات جدید حوزه علو اجتماعی
رند چشمگیری رانته است؛ اما نقش این مفهو بر قدرت سیاسی بهعنوا مهمترین مؤلفه اثرگهار رر
سیاست تاکنو مورربررسی مون افانه قرار نگرفته است .بررسی تأثیر سرمایههای فرهنگی بر قدرت
سیاسی رر نرایط انقلابهای سیاسی میتواند رر تبیین چگونگی هژمونیش ند یش گروه یا طبقه
بر اقشار و گروههای ریگر مؤثر واقع نور؛ زیرا پس از هر انقلابی ،نوعی ملأ قدرت سیاسی پدید میآید
و میزا برمورراری سرمایههای فرهنگی یش گروه یا طبقه میتواند عام تهیینکنندهای برای برتری
سیاسی آ طبقه یا گروه باند.
اینکه چرا انقلاب اسلامی رر ایرا به وقو پیوست(تئوری پررازی و بررسی اهداف و انگیزهها) و
چگونه به پیروزی رسید(چیستی ،سیر مراح و بررسی فرایندها) ،موررتوجه اندیشمندا بسیاری قرار
گرفت و نسبت به این رو مقوله بحث و بررسیهای فراوانی صورت گرفت ،اما رر میا آثاری که به
انقلاب پررامتهاند ،کمتر به بحث چگونگی نهارینه ند قدرت سیاسی پس از انقلاب توجه نده است.
بهعبارتریگر ،پررامتن به این مسئله که چرا یش نیروی اجتماعی و سیاسی ماص توانست سیستم
سیاسی جدید را به وجور آورر و ریگر نیروهای رقیب مور را کنار زند ،جایگاهی حانیهای رر اربیات
علمی موجور ررباره انقلاب اسلامی ایرا رارر .پژوهش حاضر با تأکید بر عنصر سرمایه فرهنگی سهی
رر پر کرر این ملأ علمی را رارر.
ی ی از مهمترین نیروهای اجتماعی که رستکم از اواسط سده سیزرهم نمسی رر سیاست و
ح ومت و بهویژه تحولات سیاسی اجتماعی ایرا نقش رانته است ،طبقه متوسط سنتی میباند .طی
این روره طبقه متوسط سنتی تقریباً رر همه تحولات اجتماعی و سیاسی یا نقش اول را ایفا کرره است و
یا نقش قاب ملاحظهای رانته است .جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت رر ررجه اول عمدتاً به رست این
نیروی اجتماعی محقق ندهاند و رر نهضت ملی کرر صنهت نفت ی ی از ارکا اساسی نهضت بور.
همچنین بار سنگین قیا  73مررار  7531بر روش این طبقه بور و سرانجا رر انقلاب اسلامی که به
رست قاطبه مرر ایرا و با نرکت و هم اری اغلب طبقات اجتماعی صورت گرفت ،طبقه متوسط
سنتی رر صف اول نهضت قرار رانت .ازاینرو میتوا گفت که ماالهه نقش طبقه متوسط سنتی رر
تحولات اجتماعی و سیاسی ایرا ی ی از ناهکلیدهای جامههنناسی سیاسی ایرا است.
از طرفی سامتار اجتماعی ،اقتصاری و علایق فرهنگی نیروهای اجتماعی نقش مهمی رر تهیین
ماهیت نظا های سیاسی و سیاستهای آ ها ایفا میکنند و بدو توجه به نحوه آرایش نیروهای
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اجتماعی و میزا گسترش و نفوذ هریش از آ ها ررک ررستی از جهتگیریهای سیاسی ،اقتصاری و
فرهنگی نظا های سیاسی حاص نمینور .رر کنار علائق اقتصاری و اجتماعی ننامت علائق فرهنگی
نیروهای اجتماعی نیز برای مهنی کرر رفتار سیاسی نظا ها سیاسی از اهمیت ویژهای برموررار است.
ی ی از ویژگیهای بزرگ انقلاب اسلامی که آ را از این لحاظ از همه نهضتهای قبلی متمایز
میکند این است که این انقلاب علیرغم نهضتهای گهنته ،آرما های فرهنگی و اجتماعی طبقه
متوسط سنتی را مورراجرا گهانت .ازاینرو برملاف نهضتهای گهنته طبقه متوسط سنتی بهویژه
روحانیو و بازاریا از نتایج این انقلاب نارکا ندند .ررواقع رر انقلاب  7531روحانیت هم از جنبه
سیاسی و هم از جنبه قضایی و قانو گهاری و حتی اجرایی با استفاره از سازوکارهای قانونی رر منازعه
و رقابت با ریگر اقشار و گروههای سیاسی ،قدرت را به رست گرفته است .از طرفی تجار بازار نیز که
اتحار سنتی مور را با روحانیو حفظ کرره بورند ،پس از انقلاب وارر نب ههای مدیریتی نده و همراه
با تحولات سیاسی  -اقتصاری و اجتماعی ،بهویژه رر رورا ن گیری نهارهای انقلابی ،مور را رر
میا قشرهای بالای جامهه تثبیت کررند.
بر این اساس ،سؤال اصلی مقاله این است که طبقه متوسط سنتی رر میدا منازعه و رقابت
سیاسی از چه منابع و سرمایههای فرهنگی برای هژمونیش ند بر ریگر اقشار و گروههای سیاسی رر
رورا ن گیری انقلاب اسلامی از سال  7531تا  7506استفاره کررند و این منابع و سرمایهها چگونه
مورر بهرهبرراری قرارگرفتهاند؟
فرضیه پژوهش این است که طبقه متوسط سنتی بهویژه روحانیو رر میدا منازعه و رقابت
سیاسی برای هژمونیش ند بر ریگر اقشار و گروههای سیاسی از قبی ملیگراها ،چپهای مههبی و
غیرمههبی و نهضت آزاری از سرمایههای فرهنگی همچو نب ه فراگیر روحانیو و مساجد ،ترویج
گفتما اسلا سیاسی و احیای الگوی نظا سیاسی جدید ،سرمایههای تاریخی و ارتباطی ،نقش
کاریزماتیش اما ممینی(ره) و مرجهیت اجتماعی و فرهنگی استفاره کررهاند و توانستهاند این
سرمایهها را از طریق بسیج اف ار عمومی ،پشتیبانی مالی ،حمایت سیاسی ،وعدههای اقتصاری و اقنا
فرهنگی از سال  7531تا  7506مورر بهرهبرراری قرار رهند و توانستهاند ضمن کنار گهانتن رقیبا ،
بر سامتار قدرت سیاسی نقش هژمونیش پیدا کنند.
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تعریف مفاهیم پژوهش
 -1سرمایه فرهنگی :اصالاح سرمایه فرهنگی 7را نخستین بار پیر بورریو 1رر مقاله «بازتولید فرهنگی و
اجتماعی رر سال  »7715به اربیات علو اجتماعی و انسانی وارر کرر .این اصالاح بازنمای جمع
نیروهای غیراقتصاری مث زمینه مانوارگی ،طبقه اجتماعی ،سرمایهگهاریهای گوناگو  ،تههد به تهلیم و
تربیت و مانند آ هاست که بر موفقیت آکارمیش (علمی یا تحصیلی) تأثیر میگهارر .هسته سرمایه
فرهنگی این است که نظا آموزنی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است ،فرهنگ را انتقال میرهد،
تقویت میکند و نهایتاً موجب بازتولید هما فرهنگ مینور (صالحی امیری و سپهرنیا.)1-8 :7573 ،
 -2طبقه متوسط :طبقه متوسط 5رر جامههنناسی سیاسی بین رو طبقه بالا و پایین جامهه قرار
رارر .طبقه متوسط صرف ًا از افرار یا گروههایی که رارای موقهیت مشترک رر نظا اقتصاری یا سیاسی
هستند ،تش ی نشده است ،بل ه عوام ذهنی و مورآگاهی طبقهای ،بهعنوا پیشنرط تش ی
طبقاتی و پیدایش طبقه برای مور نیز باید وجور رانته باند .طبقه متوسط رر ایرا به رو گروه
سنتی و جدید تقسیم مینور .طبقه متوسط سنتی نام بازار و روحانیت و طبقه متوسط جدید
نام روننف را و تحصی کررگا رانشگاهی مینور (عیوضی.)78 :7586 ،
رر این پژوهش مرار از طبقه متوسط(اعم از سنتی و جدید) ،گروههایی پایدار و نیمه پایداری است
که با برمورراری از سرمایههای اقتصاری ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ،موقهیت همانندی رانته،
نسبت به منافع و سرمایههای مورآگاه بوره ،به اتحاری هرچند نسبی و غیررسمی رسیده بانند و
برای نگهرانتن موقهیت و قدرت یا به رست آورر سرمایههای فوق با نیروهای اجتماعی ریگر رر
رقابت هستند.
 -3طبقه متوسط سنتی :از نظر نویسنده طبقه متوسط سنتی 3رر ایرا به مجموعهای از افرار،
اقشار و طبقات اطلاق مینور که از نظر نأ و آگاهی طبقاتی به «سنت» که مهمترین مؤلفه
ن رهنده آ عنصر مههب است ،تهلق رارند؛ چراکه بهزعم این پژوهش ،عام مههب اصلیترین
مبنا رر کنش اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط سنتی ایرا رر اروار و رویدارهای مختلف تاریخی
بوره و رهبری سیاسی و مههبی آ همواره به روحانیت امتصاص رانته است.

1.

Cultural Capital
2. Pierre Bourdieu
3. Middle class
1. Traditional middle class

701

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرمایههای فرهنگی و هژمونیک ...؛ علی جان مرادی جو

رر این مقاله منظور از طبقه متوسط سنتی ،روحانیت بهعنوا هسته اصلی این طبقه مدنظر است و از
همین رو نقاه تمرکز بحث ،انوا سرمایههای فرهنگی روحانیت موررتوجه است.
مبانی نظری تحقیق
 -1بوردیو و میدان رقابت :برای بررسی نقش سرمایههای فرهنگی رر هژمونیش ند طبقه متوسط
سنتی رر رورا ن گیری انقلاب اسلامی میتوا از چارچوب مفهومی بورریو رر مورر میدا ها و
سرمایهها استفاره کرر .ی ی از مفاهیمی که رر نظریه عم اجتماعی بورریو از آ یار مینور ،مفهو
میدا (عرصه) 7است .بورریو رر کتاب «زبا و قدرت نمارین» رر مصوص ویژگیهای میدا
میگوید؛ میدا نظا سامتیافته موقهیتهایی است که بهوسیله افرار یا نهارها انغال مینور .یش
میدا از ررو مور بر اساس روابط قدرت سامت مییابد .رستیابی به کالاها یا سرمایهها رر این
میدا ها مح نزا عاملا است (بورریو.)156 :7777 ،
رر نظریه بورریو ،میدا  ،نوعی سامتار مرره به نمار نمیآید ،بل ه فضای بازی کنشگرا است که
با پهیرش قواعد بازی ،تحت تأثیر نیروی آ عم میکند (بورریو .)77 :7778 ،کسانی که رر میدا
به جایگاه و موقهیت سلاه و سروری میرسند رر پی به اجرا ررآورر راهبرر بقا و حفظ وضع موجور
(نظا موجور توزیع سرمایه) هستند و رر مقاب  ،ناراضیا که رر به رست آورر جایگاهها و موقهیتها
ناکا ماندهاند؛ به رنبال راهبررهای براندازی و تغییر وضع موجور هستند (استونز .)551 :7588 ،بورریو
حوزه سیاسی را میدانی برای رقابت میا کنشگرا حرفهای (سیاستمدارا ) میراند که رر آ هر
کس با سرمایه ک مور وارر نده و به مبارله میپررازر (ممتاز.)737 :7585 ،
به نظر میرسد که واژه میدا بر اساس الگوی میدا های مغناطیسی رر فیزیش ،بهعنوا میدا
نیرو الگوبرراری نده است (جمشیدیها و پرستش)1 :7580 ،؛ یهنی مح مبارزه بین افرار و گروهها
که هرکدا سهی رارند ،جایگاه مور را رر آ تثبیت کنند ،مور را از بقیه متمایز سازند و امتیازهای
تازه به رست آورند .برای مثال ،طبقه اجتماعی یش میدا رقابت سیاسی است که رو رسته کنشگرا
اصلی ،نام طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید رارر و بین این رو ،همواره رقابتهایی برای
رسید به امتیازها وجور رارر .ررواقع ،میدا تهیین میکند که امتیازها چه باند ،یهنی از پیش
تهیین نده نیست .امتیازها ،نام هژمونی ،نمارها ،گفتما ها ،رارا بور انوا سرمایه ،توا به حرکت
 Field -1به زبان فرانسه  Champگفته میشود و در زبان فارسی به عرصه نیز ترجمه شده است.
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ررآورر انوا جنبشهای اجتماعی ،امتیازات اقتصاری ،کسب قدرت سیاسی و مانند آ میتواند باند
و هر اندازه رر میدا  ،امتیازها بیشتر باند و کنشگرا رلای رقابت بیشتری رانته بانند ،روابط ررو
میدا پرتحرکتر است.
از نظر بورریو ،سرمایه ،نقش مهمی رر میدا ایفا میکند و میدا با منافع و سرمایه مور تهریف
مینور؛ بنابراین ،هر میدا از سرمایههای مختلفی تش ی نده است که کنشگرا برای به رست
آورر آ با ی دیگر رر رقابت به سر میبرند.
 -2سرمایه :ی ی از واژگانی که رر اربیات جامههنناسی بورریو مارح مینور« ،سرمایه» 7است.
سرمایه ،به مجمو آنچه فرر قارر است رر یش حوزه کسب کند ،گفته مینور« .سرمایه ،عمل ًا کار
انبانتهنده رر ن ماری و مهنوی است»(جن ینز.)767 :7583 ،
سرمایه رر نظر بورریو به هر نو قابلیت ،مهارت و توانایی اطلاق مینور که فرر میتواند رر جامهه
بهصورت انتسابی یا اکتسابی به آ رست یابد و از آ رر رواباش با سایر افرار و گروهها برای پیشبرر
موقهیت مور بهره برر .سرمایه میتواند اقتصاری (ثروت ،رارایی ،مالی و ماری) ،اجتماعی (مجموعه روابط و
پیوندهای قاب استفاره و عضویت رر یش گروه) ،سیاسی(باور و مقبولیت فرری و نهاری و اعتمار یش گروه از
پیروا به سیاستمدارا ) ،فرهنگی (تحصیلات ،رانش ،مهارت و فرهنگ کسبنده) و یا حتی نمارین
(پرستیژ و کاریزما) باند .ررمجمو سرمایهها ،یش سرمایه ک را برای هر فرر یا هر گروه اجتماعی میسازند
که موقهیت آ ها را رر جامهه مشخص میکند (ف وهی 733 :7583 ،و استونز .)550 :7588 ،رر ارامه
ضمن بررسی انوا سرمایه به تمرکز اصلی مقاله یهنی سرمایه فرهنگی میپررازیم.
 -3انواع سرمایه در اندیشه بوردیو :از نظر بورریو ،سرمایه بسته به عرصه یا میدانی که رر آ عم
میکند و به بهای کمابیش تغییر ن های گرا تری که پیشنرط کارایی آ رر عرصه مورربحث
هستند ،رر قالب سرمایه اقتصاری ،سیاسی ،اجتماعی ،نمارین و فرهنگی ظاهر مینور (کلمن:7583 ،
 .)750این سرمایهها بهویژه سرمایه فرهنگی رر ننامت طبقات اجتماعی و بهویژه طبقه متوسط
سنتی رر تأثیرگهاری بر تحولات سیاسی بسیار کاربرری و ررمور تأم است؛ به همین ماطر چارچوب
نظری این پژوهش توجه به میدا و انوا سرمایههای پیر بورریو هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ
عینی و مصداقی رر رقابتها و منازعات سیاسی رورا ن گیری انقلاب اسلامی موررتوجه و امها
نظر قرار میگیرر.
Captali
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 -3-1سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی 7به مجموعهای از ارتباطات اجتماعی افرار با متنفها
جامهه ،روستیها و راباهها اطلاق مینور که افرار بدا وسیله موقهیت مور را مستح م میسازند.
سرمایه اجتماعی از نظر بورریو رر مجموعه منابع واقهی و بالقوهای است که رر اثر عضویت رر نب ه
اجتماعی یا سازما ها به رست میآید (بورریو .)138 :7783 ،با حفظ و یا انبانت سرمایه اجتماعی
سایر سرمایههای فرر نیز گسترش مییابد چو افرار با کسب این سرمایه منابهی را به رلی عضویت
رر گروه میتوانند به رست آورند.
 -3-2سرمایه اقتصادی :سرمایه اقتصاری 1به مجموعهای از راراییهای افرار از قبی نقدینگی،
مال یت ،اموال غیرمنقول و غیره اطلاق مینور که کنشگر با ت یه بر آ به کنشهای آگاهانه اقدا
میکند .بورریو اینگونه سرمایه اقتصاری را تهریف میکند« .راراییها و کالاهای لوکسی که به یش فرر
تهلق رارر» (بورریو .)16 :7778 ،سرمایه اقتصاری بورریو با مفهو سرمایه مارکس کامل ًا ماابقت رارر.
 -3-3سرمایه نمادین :مفهو سرمایه نمارین 5نام کاربرر نمارهایی میگررر که فرر به کار
میگیرر تا به ساوح ریگر سرمایه مور مشروعیت بخشد (ترنر .)371 :7778 ،بورریو ،برای بسط
مفهو سرمایه نمارین ،از مفاهیم «کاریزماتیش» و «مشروعیت» وبر کمش میگیرر؛ میتوا گفت
مهمترین تأثیر وبر بر بورریو رر اینجا نمایا مینور (سوارتز .)5 :7587 ،این سرمایه را مینور رر
کنار سرمایه فرهنگی قرار رار .بر این اساس موقع بررسی نقش سرمایههای فرهنگی رر هژمونیش
ند طبقه متوسط سنتی رر رورا ن گیری انقلاب اسلامی ،سرمایه نمارین رر کنار سرمایه
فرهنگی قرار میگیرر؛ بنابراین رر طول انجا این پژوهش هر جا بحثی از سرمایه فرهنگی ند ،سرمایه
نمارین هم مدنظر است.
 -3-4سرمایه سیاسی :رر ایرا سرمایه ریگری رر فضای اجتماعی نقش بازی میکند و آ سرمایه
سیاسی 3است که اگر کسی سرمایه سیاسی را به رست آورر سرمایههای ریگر را تا حدی میتواند
برای مور بازآفرینی کند .اعتبار چنین سرمایهای بر مبنای باور یا مقبولیت و نناسایی استوار نده
است .یا به تهبیر رقیقتر ،سرمایه سیاسی بر مبنای اقدامات بینمار اعتباربخشی بهواساه کارگزارانی
استوار نده است که آ را به یش نخص اعااء مینمایند (بورریو.)771 :7777 ،
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 -3-5سرمایه فرهنگی :سرمایه فرهنگی 7مجموعهای از ثروتهای موجور رر افرار که از طریق
آموزش ،کسب مدارک تحصیلی و تولیدات فرهنگی حاص مینور .این سرمایه با کار مداو و تلاش
مستمر ن میگیرر و افرار صاحب این سرمایه را از جایگاهی مناسب رر جامهه برموررار میکند
(نقیب زاره و استوار.)183 :7577 ،
مفهو سرمایه فرهنگی نزریش به مفهو وبری «نیوه زندگی» است که نام مهارتهای ماص،
سلیقه ،نحوه سخن گفتن ،مدارک تحصیلی و نیوههایی میگررر که فرر از طریق آ مور را از
ریگرا متمایز میسازر .این سرمایه ،ام ا تبدی به سرمایه اقتصاری را رارر و رر بین سایر سرمایهها،
پابرجاترین و ثابتترین سرمایه است (گنجی و حیدریا .)83 :7575 ،
استهاره «سرمایه فرهنگی» رر اربیات «بورریو» به بازتولید نمارها و مهانی (ارزشهای) مسلط
اناره رارر .نمارها و ارزشهایی که موجب برتری برمی گروهها نسبت به برمی گروههای ریگر رر
سلسهمراتب سامتار اجتماعی مینوند .از نظر «بورریو» مال یت سرمایه فرهنگی تنها از سرمایه ماری
ح ایت نمیکند ،بل ه سرمایه فرهنگی نانی از نرایط مانوارگی تا حدی از سرمایه اقتصاری مستق
عم میکند .سرمایه فرهنگی حتی کمبور پول را بهعنوا قسمتی از راه ار فرر یا گروه برای تهقیب
قدرت و جایگاه اجتماعی جبرا میکند .رر بسط مفهو «عارت واره» 1نیز «بورریو» تأکید میکند که
گروهها قاررند تا از نمارهای فرهنگی بهعنوا نشانههای تمایز استفاره کنند (فیلد.)17 :7588 ،
 -4سازگاری نظریه بوردیو در مورد ایران :با نگاهی به سامت قدرت و نحوه ن گیری منازعات
و رقابتهای سیاسی رر جامهه ایرا  ،متوجه مینویم که اقشار طبقه متوسط اعم از سنتی و جدید
همواره به رنبال کسب قدرت سیاسی بورند؛ چو وقتی این قدرت رستیافتنی باند ،قدرت اقتصاری
به رست میآید و حتی مینور با رستیابی به این رو قدرت ،قدرت اجتماعی و فرهنگی را بازتولید
کرر .چیزی که اقشار طبقه متوسط سنتی رر رورا ن گیری انقلاب اسلامی ررصدر رستیابی به آ
بورند و به آ رسیدند.
نامص مهم رر بررسی طبقات اجتماعی رر ایرا سرمایه یهنی قدرت است که بهصورت چهار
رکن اساسی اقتصاری ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی تظاهر پیدا میکند .ثروت و مال یت ،اقتدار و
قدرت سازمانی ،رانایی و حق تفسیر و استخراج از متو رینی ،از نامصهای اصلی موقهیت طبقاتی
رر جامهه ماست و بالامره نب ه اجتماعی حاص از اعمال این قدرتها و تواناییها است که بهد طبقه
5. Cultural Capital
1. Habitus
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چهار را به وجور میآورر .رر جامهه ایرانی برای سالیا ررازی صاحبا اصلی ثروت و مال یت
(زمینرارا  ،تجار و رمهرارا ) و صاحبا زور و استفارهکنندگا از نب ه پیچیده اجتماعی (عشیرهای)
یا رارندگا اقتدار سازمانی (حاکما نظامی و مدیرا اجرایی) و قدرت فرهنگی و مهرفتی (مفسرین
متو رینی و ایدئولوژی ی و مهارف بشری رر رورا جدید علم ابزاری) به ترتیب قدرت اقتصاری،
سیاسی و فرهنگی را به رست رانتهاند .ائتلاف این قدرت و روابط آ ها رر ررو مور و با ی دیگر
نب ه پیچیده اجتماعی را به وجور آورره است که بهصورت ارباب و رعیت یا کارگر و کارفرما ،فرارست
و فرورست ،مرجع و مقلد ،استار و ناگرر یا مواص و عوا رخ نموره است (مقدس.)515 :7583 ،
البته هم آ طور که بورریو و وبر اظهار رانتهاند ،طبقات مسلط گوناگو با نیوههای متفاوت زندگی
رر جامهه وجور رارند که هر یش بر مبنای ترکیب سرمایههای گوناگونشا  ،نشانهها و تمایزهای مربوط به
طبقه مور را رارند .رر جامههای که انقلاب رخ میرهد تمایزهای طبقاتی رر ابتدا حالت مغشوش و
نامشخص به مور میگیرند ،ولی بهد از آ به تدریج طبقات رر جای مور قرار میگیرند و نیوههای
جدید و مصلتهای نو استوار مینوند و زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار میرهند .ناید رر جامهه
ایرا مصلتهای جا افتاره مانند جامهه غرب کمتر وجور رانته بانند .رر بهضی موارر مشاهده مینور
که حتی مصلتهای قومی و مناقهای با مصلتهای نهری و رر موارری غربی تناقض پیدا میکنند؛ اما
ررهرصورت مصلتهای جدید رر حال ن گیری هستند و تمایزهای طبقاتی بهتدریج از طریق آ ها
روننتر مینور .بدو نش ،جامهه ایرا یش جامهه طبقاتی است ،اما سامتار طبقاتی ما به علت وجور
رگرگونیها و تحولات اجتماعی ،ن ماص مور را رارر.
ستو فقرات انقلاب اسلامی را اعضای طبقه متوسط سنتی به بهویژه بازاریا و روحانیو تش ی
میرارند .بازاریا و نهارهای رینی رارای ام انات مالی بسیار و یش نب ه سازمانی گسترره رر امتیار
رانتهاند هرچند طبقه متوسط سنتی هما طور که گفته ند سازما گسترره و فراگیری رانت ،ولی
این طبقه متوسط جدید بور که مشه انقلاب را بر افرومت و از آ پشتیبانی کرر و ضربه نهایی را به
رژیم پهلوی وارر سامت .حقوقدانا  ،قضات ،روننف را  ،رانشجویا  ،کارگرا  ،یقه سپید ،کارکنا
بانشها ،کارمندا و ...نقش فهالی رر تهییج اف ار عمومی رانتهاند؛ بنابراین طبقه متوسط سنتی و جدید
نیروهای اصلی انقلاب را تش ی میرارند ولی بهد از انقلاب و نفاف ند مواضع و ریدگاهها ،تلاش برای
کسب قدرت و انتخابات ،رفراندو قانو اساسی و نظا سیاسی ،جنگ ،برموررهای مشونتآمیز،
تجزیهطلبیهای قومی ،بهتدریج باعث جدایی طبقه متوسط سنتی از جدید ند و به قدرتگیری طبقه
متوسط سنتی و حهف و به حانیه رفتن طبقه متوسط جدید بهویژه بهد از سال  7506ند.
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تبیین سرمایههای فرهنگی طبقه متوسط سنتی
به هنگا پیروزی انقلاب و حتی بهد از آ روحانیت سرمایههای فرهنگی مهمی را رر امتیار
رانتهاند و با بهرهبرراری مناسب از آ ها توانستهاند نقش هژمونیش پیدا کنند .این سرمایهها به قرار
زیر بورند.
 -1شبکه وسیع روحانیون و حوزههای علمیه :مهمترین سرمایه روحانیت بدو اغراق ،سرمایه
فرهنگی و اجتماعی رر امتیار آ نیروی سیاسی بور .این سرمایه بر اساس یش نب ه گسترره از
مساجد ،ت ایا ،حسینیهها ،هیئتهای عزاراری ،مدارس و حوزههای علمیه ن میگرفت که رر مرکز
آ مراجع تقلید ،رر ساح میانی علمای بلار و اماما جماعت و واعظا و رر اطراف آ افرار متدین و
مهتقد قرار رانتند .این نب ه کارایی گستررهای رر بسیج تورهها رانت و به روحانیو ام ا میرار
که بهسارگی بتوانند فقط ظرف چند ساعت ،میلیو ها نفر را به میابا بیاورند و تظاهراتی را ترتیب
رهند که نظم و سازما رهی حاکم بر آ همه ناظرا را مبهوت کند ،اعلامیههای اما ممینی (ره) را
بهسرعت رر ساح کشور ت ثیر و توزیع کنند ،به اعتصابهای همگانی رامن بزنند ،به نیازمندا و
نهروندا ضهیف که از اوضا نابساما رورا انقلاب لامه میموررند ،کمش کنند و از همه مهمتر
آ که بتوانند با استفاره از آ نب ه ،رر هنگامیکه ح ومت پهلوی فروپانیده بور و نهارهای رسمی،
کارآیی مور را از رست رارند ،نهارسازی ب نند و با استفاره از آ نهارها قدرت را قبضه نمایند
(سمیهی.)015 :7571 ،
روحانیت با استفاره از سرمایه فرهنگی و اجتماعی که رر امتیار رانت ،توانست نهارهای
قدرتمندی را تأسیس کند که رر ابقای جمهوری اسلامی ،رارای نقش اساسی بور .کمیتههای انقلاب
اسلامی ،سپاه پاسدارا انقلاب اسلامی ،جهار سازندگی ،بنیار مستضهفا  ،بنیار نهید و بسیاری ریگر از
نهارهای انقلابی بورند که توانستند ساما سیاسی را رر آ ایا متلاطم به کشور بازگررانند و بقای
قدرت را رر رست اقشار طبقه متوسط سنتی تضمین کنند.
 -2مسجدها و منبرها :مسجدها ،عمدهترین ابزار روحانیت برای ارتباط با اقشار مختلف جامهه بورند
و از طریق آ ها ،ایدئولوژی انقلاب و پیا روحانیت به گوش مرر میرسید (هنری لایف پور:7586 ،
 .)738ی ی از مهمترین کارکررهای مسجد رر روره اسلامی ،فرما بررار کرر مرر با فنو ماابه و
وعظ است .مسجدها رر جمهوری اسلامی ایرا  ،نهارهای مدنیای به نمار میآیند که به بازتولید
قدرت رولت کمش میکنند و همچنین ،رولت سهی میکند از طریق سازما مسجد به ترویج مبانی
هنجاری مشروعیت بخش به سامتار سیاسی مور بپررازر (انرف نظری و حسنپور.)73 7577 ،
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بهگونهای واقعبینانه میتوا گفت ،انقلاب اسلامی ،نظامی برآمده از مسجد و نظا قدرت مسجد است.
بر این اساس ،رر این نظا  ،تما سیاستها چه سیاست راملی و چه مارجی بهطور کام رر مدمت
رین و بازتولید نظا ارزنی حاکم بر آ است .رر همین راستا ،ی ی از نهارهایی که رر کنار مسجدها و
از طریق آ ها رفتار سیاسی مرر را سازماندهی میکند و به تقویت و بازتولید قدرت رر نظا
جمهوری اسلامی میپررازر ،نهار منبر است .رر مسجدها از طریق منبر بهعنوا وسیله ارتباطی میا
امت و رهبرا مسئولیتها و بحرا های رولت اسلامی با افرار جامهه رر میا گهانته مینور.
ی ی از مهمترین سامتارهای فهال و مستق از حاکمیت رر فضای سیاسی کشور پیش از انقلاب
اسلامی ،نب ه مساجد بور .رر جریا انقلاب ،مساجد رر سراسر کشور به اصلیترین م ا برای فهالیت
سیاسی انقلابیو تبدی ندند که همین مسئله باعث ند تا همانند یش حزب سیاسی و حتی فراتر از
آ بتوانند رر ت وین سیستم سیاسی جدید ،نقشی محوری رانته بانند .جا اسپوزیتو 7و ژی کپ 1
رر موارر متهدری از تحلی های مور بر اهمیت این نقش تأکید رانتهاند و این ن ته را بهموبی نشا
رارهاند که این مساجد بورند که بهعنوا منسجمترین نب ه اجتماعی مستق از رولت ایفای نقش
کررند (اسپوزیتو .)773 :7777 ،ررواقع ،سرمایه فرهنگی موجور رر نب ههای اجتماعی مساجد رر
وضهیت ملأ قدرت سیاسی پس از انقلاب بهعنوا مؤلفهای هنجارساز عم کرره و رر ت وین الگوی
توزیع قدرت و ن گیری نظا سیاسی جدید نقش مهمی را بازی کرره است.
 -3جنبههای فرهنگی ایدئولوژی سیاسی :ی ی ریگر از سرمایه فرهنگی روحانیت رر ایرا ،
نمارهای فرهنگی ریشهراری است که با ایدئولوژی سیاسی موررنظر روحانیت پیوند رانت .از زما
قاجار گرایش اصولی و فقاهتی رر میا روحانیت غلبه یافت .فقه یش نظا حقوقی تمامتگر است که
جنبههای سیاسی را نیز پونش میرهد و نظریه ولایتفقیه ،ناهد مهمی برای سیاره فقه بر سیاست
است .ولی فارغ از ابهار سیاسی ،ایدئولوژی سیاسی روحانیت با نمارهای ریشهرار فرهنگی گرهمورره
بور که بهنوبه مور ،یش سرمایه مهم فرهنگی برای روحانیت محسوب میند .بسیاری از تحلی گرا
انقلاب ،به این ن ته توجه رانتند که «همانندسازی مبارزه سیاسی علیه ناه با واقهه عانورا ،مرر را
مشتاقانه به استقبال از نهارت و مرگ هدایت کرر»(حسینی زاره .)101 :7587 ،نمارهای فرهنگی
مانند عانورا رر فرهنگ ایرا بسیار ریشهرار هستند و اگر یش نیروی سیاسی بتواند مشروعیت مور را
مبتنی بر چنا نمارهایی ب ند ،بهسارگی میتواند بر همگنا فائق آید.
John Esposito
Gilles Kepel
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بنابراین رر رقابت و منازعه سیاسی بر سر قدرت بهد از انقلاب ،وجور این سرمایه فرهنگی برای
روحانیت و گروههای مههبی بسیار حیاتی بور تا بتواند نفوذ مور را رر تورهها تضمین کند و به
هژمونی مور بر سر سایر گروهها رست پیدا کند .ررعینحال رر این مقاع روحانیو از سرمایههای
نمارینی همچو اما حسین ( ) ،عانورا ،اما مهدی (عج) ،گ لاله (نمار نهارت)َ ،علَم (بیرق) و
چهره و زبا مههبی و ...استفاره کررند که نمایانگر نوعی همسا پنداری با توره مرر بور.
 -4سرمایه تاریخی و ارتباطی :سرمایه تاریخی روحانیت رر نهارینه بور تشیع و وجور گرایش
قوی مههبی رر میا تورههای مرر ایرا ریشه رانت .هنگامیکه فرری مانند اما ممینی (ره)،
نخصیتی فرهمند پیدا میکند ،باید رو عام را موررتوجه قرار رار .ی ی وجوه نخصیتی آ فرر است
و ریگری نرایط حاکم بر جامههای که آ فرر رر آ فرهمند مینور .اما ممینی (ره) هرگز
نمیتوانست رر یش کشور غیرمسلما یا غیر نیهه ،رارای نفوذی مشابه نفوذ نخصیتی مور رر ایرا
نور .هر نو توانایی نخصیتی ،تنها رر یش ظرف اجتماعی ماص ،جهابیت رارر و مورر استقبال قرار
میگیرر؛ بنابراین ،فضای موجور رر جامهه ایرا را که یش روحانی نیهه میتوانست رر آ فضا
محبوب رلها نور ،باید جزو مهمترین سرمایههای فرهنگی روحانیت رانست .به ماطر همین سرمایه
فرهنگی است که نیروهای سیاسی ریگر نمیتوانستند با روحانیت رقابت کنند (سمیهی.)013 :7571 ،
سرمایه ارتباطی با تورهها ی ی ریگر از سرمایه فرهنگی روحانیت بور .ارتباط مداو و مستقیم
روحانیو با تورههای مرر رر مساجد و ت ایا و آننایی نزریش روحانیو با زبا مسائ مرر کوچه و
بازار ،گفتما مشترکی میا تورهها و روحانیو به وجور آورره بور که ارتباطات میا این رو نیروی
سیاسی را تسهی میکرر .این گفتما رر طول تاریخ رر مراسم مههبی طی سال استمرار یافته و یش
کانال ارتباطی فراگیر را بین مرر و روحانیت نهارینه میکرر.
 -5نقش کاریزماتیک امام خمینی(ره) :اما ممینی(ره) با مبارزه تدریجی و گا بهگا مور علیه
رژیم پهلوی از ابتدای رهه  7536توانست نفوذ قاب توجهی میا روحانیو و توره مرر کسب کند.
ل جنبش مررمی به امورات غیبی و آسمانی ،بیشازپیش میدا سیاسی را نمارین سامت.
وی با اتصا ِ
وی بهمنظور برقراری ح ومت اسلامی و عدالت ،رأی و نظر مرر را با ح م مدا پیوند میزند و پیروزی
را از آ ِ مداپرستا میراند« .ما میمواهیم یش ح ومت الهی باند موافق می مرر  ،رأی مرر و
موافق ح م مدا .آ چیزی که موافق با اراره مداست موافق می مرر هم هست .مرر مسلما اند،
الهی هستند ،وقتی ببینند عدالت را میمواهند اجرا ب ند .مدا میمواهد عدالت رر بین مرر اجرا
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بشور .مدا میمواهد که به حال این ضهفا و طبقه سو یش ف ری بشور»(صحیفه اما  ،7518 ،ج :3
.)307
ظهور اما ممینی (ره) بهعنوا مرجع تقلید و واجد سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی و نمارین
سبب ند که رر جامهه نمارین نده ایرا  ،وی به نخصیت بیهمتا و صاحب ویژگیهای منحصربهفرر
تبدی گررر .او کسی بور که توانست صاحب عالیترین نو قدرت ،یهنی قدرت فرهنگی و نمارین را
رر میدا سیاسی به رست آورر و جمهوری اسلامی را با مشروعیت نمارین مستقر سامت .بر اساس
ن وی قدرتی بور که هیچگونه چو وچرا رر آ جایی ندانت و هر آنچه او
نظریه بورریو ،قدرت نماری ِ
میگفت از نگاه پیروانش سخنی پیامبرانه بور (استوار.)136 :7571 ،
 -6مرجعیت بهعنوان سرمایهای نمادین :هما گونه که پیشتر بیا ند ،سرمایه نمارین،
رربررارنده وجهه ،حیثیت ،احترا  ،قابلیتهای مررمی و توانایی مشروعیت رار و ارزش گهانتن
است .با رقت رر نهار مرجهیت میتوا تما این موارر را رر آ مشاهده کرر .ررواقع ،مرجهیت به
سبب رانتن رانش بیشتر ،رر صدر نظا نخبهگرای روحانیت بوره و این مقا رر صورت برتری علمی،
رر رست یش فرر قرار میگیرر (فراتی .)37 :7576 ،بر اساس آموزههای اسلا  ،نیهیا موظفاند رر
امور نرعی به مراجع رجو کرره و رر مسائ نرعی از آ ها تقلید و پیروی کنند .این مسئله باعث
نده است که رر جمهوری اسلامی ،مراجع از قدرت و نفوذ زیاری برموررار نوند .به همین رلی ،
مراجع رر تما نئو اجتماعی و حوزههای عمومی و مصوصی مرر  ،رر سیاست راملی ،مارجی و
سایر مسائ  ،وارر نده و به اظهارنظر و عقیده بپررازند .نقش حضرت اما ممینی(ره) بهعنوا مرجع
تقلید و رهبر انقلاب رر این زمینه بسیار پررنگ بور.
میدان رقابت و تجمیع سرمایههای فرهنگی طبقه متوسط سنتی
رر راستای پاسخ به سؤال اصلی و مرور سرمایههای فرهنگی طبقه متوسط سنتی رر بالا ،رر ارامه
نحوه بهرهبرراری از این سرمایهها و عل و فرآیند هژمونیش ند اقشار طبقه متوسط سنتی رر میدا
رقابت سیاسی با ریگر اقشار و گروههای سیاسی بررسی مینور.
 -1علل هژمونیک شدن در میدان رقابت سیاسی :انقلاب اسلامی ایرا برملاف اکثر انقلابهای قر
بیستم بیشتر رر نهرها متمرکز بور و روستائیا رر آ نقش چندانی ندانتند (فرهی.)783 :7513 ،
گروهها و طبقات اجتماعی نهری که ائتلاف انقلابی را تش ی میرارند عبارت بورند از علما ،طبقه
متوسط سنتی ،ساوح میانی و پائین طبقه متوسط جدید ،روننف را  ،بازاریا  ،کارگرا  ،رانشجویا و
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حانیهنشینها (آبراهامیا  .)377 :7583 ،این طبقات و گروهها رویهمرفته یش ائتلاف انقلابی را برای
سرنگونی رژیم پهلوی تش ی میرارند .طبقات مختلف مرر از نرایط موجور ناراضی بورند و رر این
میا طبقات متوسط سنتی و جدید بیش از همه اهمیت رانتند .با وجور این نه مش لات اقتصاری
بهتنهایی ظهور بحرا انقلابی را توضیح میرهد و نه نارضایتیهای اجتماعی ،بل ه بحرا انقلابی زمانی رخ
رار که فهالیتهای گروههای ناراضی بهوسیله گفتما انقلابی نیهه سروساما یافت (مهدل.)57 :7581 ،
گفتما انقلابی نیهه بهنوبه مور ،مش لات اقتصاری و نارضایتیهای رهه  7536را به یش بحرا انقلابی
تبدی کرر و سامتارها و آیینهای نمارین آ به بسیج انقلابی مرر علیه رولت کمش کرر و یش مجرای
ارتباطی مؤثر میا نرکتکنندگا رر انقلاب فراهم آورر.
رر آستانه انقلاب ،رولت همه احزاب سیاسی را از بین برره و ارکا اصلی آ ها را وارار به س وت
کرره بور اما هنوز نتوانسته بور این سیاست را بر بازارها ،مساجد و وعاظ اعمال کند؛ بنابراین
نگفتانگیز نیست که بازار نقاه مرکزی انقلاب ند و طبقات اجتماعی ریگر بخصوص طبقه متوسط
جدید و طبقه کارگر به ائتلاف انقلابی که بازار هسته مرکزی آ و روحانیت و رر رأس آ اما ممینی
(ره) پیشوایش بور پیوستند (آبراهامیا .)371 :7583 ،
رر واقع هژمونی اجتماعی برای طبقه یا گروه اجتماعی مهین وقتی حاص میگررر که تورههای
عظیم مررمی بهصورت کاملاً اراری و آگاهانه و بدو هیچگونه تنگنا و فشاری ،با جهتی که آ طبقه
اجتماعی مسلط به زندگی راره است موافقت کرره و به آ گروه اعتمار کنند (گرامشی .)05 :7538 ،رر
میا پژوهشگرا انقلاب ایرا اجما نسبی وجور رارر که توره مرر بهصورتی کاملاً اراری و آگاهانه پیرو
روحانیت ندند .رر این میا  ،نقش واساه بازاریا را نمیتوا ناریده انگانت .رر واقع بدنه انقلابی رر
میا توره مرر بور ،اما اجزای رهبری و هدایتکننده آ از میا طبقه متوسط سنتی برماسته بور.
وضهیت این نیروها به همراه مدینه فاضله و آرما های فرهنگی و اجتماعی این طبقه که رر قالب اسلا
ن میگرفت ،به ایدئولوژی انقلابی ن رار و به رلی نمولیت مهنایی توانست جاذبه مهنایی مور را
رر میا توره مرر نیز کسب نماید و بر مواستهای ریگر گروهها ،طبقات و نیروها اولویت یابد.
ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایرا که پس از انقلاب اسلامی ایرا نیز رر قالب جمهوری اسلامی نمایا ند،
اولویت مواستهای رهبرا انقلابی ،بهویژه اما ممینی (ره) را بر سایر نیروها نشا رار و مصداقی ریگر
بر سلاه طبقه متوسط سنتی رر انقلاب اسلامی ایرا گررید.
طبقه متوسط سنتی ایرا رر عرصه کنش سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب و رر ایجار و
بهکارگیری سازما ها و احزاب اجتماعی و سیاسی نیز بسیار فهال عم کرر .تش ی اجتماعات
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سیاسی نظیر جامهه روحانیت مبارز ،حزب جمهوری اسلامی ،سازما مجاهدین انقلاب اسلامی ،جامهه
مدرسین حوزه علمیه قم ،جمهیت موتلفه اسلامی و تش های رانشجویی نظیر رفتر تح یم وحدت
که با تبهیت از مواضع رهبری انقلاب و نیز با حمایت تورههای مههبی جامهه فهالیت میکررند
ناهدی بر مدعای فوق هستند .رر ساح میانی همچنین تش ی سازما هایی نظیر کمیتههای انقلاب
اسلامی ،سپاه پاسدارا انقلاب اسلامی و جهار سازندگی ،توسط رهبری به بدنه طبقه متوسط سنتی
پیوند زره مینوند؛ امری که بر قدرت کنشگری این جریا میافزور.
ررمجمو طبقه متوسط سنتی پس از انقلاب همهچیز را برای رر امتیار گرفتن کام قدرت رر
امتیار رانت .رر ساوح بالا و نخبگی از رهبری رر رأس هر سور میبرر که با استفاره از قدرت و نفوذ
کاریزماتیش مور تهریفی اسلامی از ح ومت رر ایرا ارائه کرره و تما سهی مور را رر ن رار به آ
به کار بست .طبقه متوسط سنتی رر ساوح میانی جامهه از سازما های مورجوش و مررمی بسیار
پرقدرتی نظیر کمیتههای انقلاب ،سپاه ،بسیج و ...برموررار بور که نقش بسیاری رر غلبه بر سایر گروهها
ایفا کررند .بدنه طبقه متوسط سنتی نیز رر قاعده هر جامهه ،بسا تاریخ مور تما سرمایه فرهنگی و
نب ه اجتماعی مور را رر رقابت با طبقه متوسط جدید به کار بست و بار ریگر تمامی مساجد ،هیئتها،
ت یهها و بخشهای اجتماعی بازار رر امتیار نیروهای انقلابی قرار گرفتند .بدین ترتیب ،چنین جایگاهی
یهنی برمورراری از حمایت رأس و قاعده هر جامهه ،احزاب و سازما های تازه تأسیس را به اصلیترین
عام برتری نیروهای مههبی بر سایر گروهها و جریانات تبدی کرره است.
 -2فرآیند هژمونیک شدن متأثر از تجمیع سرمایههای فرهنگی :سه روز بهد از ورور اما
ممینی (ره) به ایرا با پیشنهار نورای انقلاب رولت موقت به ریاست مهندس بازرگا تش ی ند .از
بهمن  7531تا آبا  7538که رولت موقت به حیات مور ارامه میرار ،عملاً رو رولت موازی بر کشور
ح ومت میکرر .ی ی رولت موقت بور که بهطور رسمی ح ومت را رر رست رانت و ریگری نورای
انقلاب اسلامی که برمی اوقات رهبرا بالای رولت را نیز نام میند و پیوسته میا این رو مهارضه
وجور رانت .ررحالیکه رولت موقت تحت سلاه نهضت آزاری و ملیگرایا بور ،روحانیو بر نورای
انقلاب اسلامی مسلط بورند.
نورای انقلاب اسلامی نقش پارلما موقت را ایفا میکرر و میبایست تمامی انتصابات و لوایح رولت
بازرگا رر زمینههای مختلف برای تصویب به آنجا فرستاره میند .رر آ زما کمیتههای انقلاب،
رارگاههای انقلاب ،سپاه پاسدارا و حزب جمهوری اسلامی رویهمرفته نب های را تش ی میرارند
که تحت فرما نورای انقلاب عم میکرر .وجوه امتلاف میا رولت موقت و نورای انقلاب میلی
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زیار بور و فقط چند مسئله کلی از قبی سرکوب جنبشهای گریز از مرکز ،ملع سلاح مرر  ،تثبیت
نظا مالی از طریق ملی کرر اکثر صنایع و بانشها آ رو را به هم پیوند میرار (میلانی:7587 ،
.)731
سرانجا رولت بازرگا نتوانست فشارهایی را که از پائین به آ وارر میند تحم کند و ررنهایت
به نفع روحانیو کنار رفت .روحانیو به رلی پیوندهای گستررهای که با تورههای مههبی رانتند
میتوانستند به این فشار رامن بزنند و از مدتها پیش اقتدار بازرگا بهوسیله انقلابیو که به مراکز
گوناگو قدرت تسلط رانتند کاهش یافته بور« .جا فورا » 7ررباره نرایط آ روز ایرا مینویسد:
«زمانی که قدرت رولتی قبضه مینور ،ماهیت نامتجانس ائتلاف انقلابی مش آفرین میگررر
بهنحویکه حفظ وحدت رنوار مینور»(فورا  .)133 :7513 ،بههرحال با سپری ند ماههای سال
 7538لیبرالهای جبهه ملی رر همه زمینهها مغلوب روحانیو و مرر طرفدار جمهوری اسلامی
ندند (بشیریه.)738 :7513 ،
با انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری رر زمستا  7538باب ریگری از منازعات میا جریا
ایشا با حزب جمهوری اسلامی که رر  17بهمن  7531تش ی نده بور ،آغاز گشت .بهطورکلی
بنیصدر بهوسیله احزاب میانهرو مانند حزب ناسیونالیست ،جبهه ملی و نهضت آزاری حمایت میند.
ی ی از تهارضات بارز میا حزب جمهوری اسلامی و مخالفا هنگا تهیین نخستوزیر ظاهر ند.
مهیارهایی که حزب جمهوری اسلامی برای نخستوزیر اعلا کرره بور عبارت بورند از م تبی بور ،
قاطع بور  ،انقلابی بور و جوا بور و این مهیارها را رر محمدعلی رجائی متحقق میرید (مواجه
سروی .)76-771 :7513 ،بنیصدر با نخستوزیری رجائی مخالف بور و با انتخاب او به این مقا
توسط مجلس ،عمل ًا منزوی ند و حزب جمهوری اسلامی علاوه بر تسلط مور بر مجلس ،نهارهای
قضائی و سازما های انقلابی بر قوه مجریه نیز مسلط ند.
جناح اسلا فقاهتی رر مجلس قاطهانه مخالف بنیصدر بور ازاینرو طرح عد کفایت سیاسی او را
پیشنهار و تصویب نمور و برکناری بنیصدر و طرر لیبرالیسم پیروزی بزرگی برای این جناح بشمار
میرفت؛ زیرا این امر موجبات حاکمیت طرز تف ر آ را بر کشور فراهم نمور .بهطورکلی رر این
تهارضات اسلا فقاهتی برنده و رو جناح ریگر بازنده ندند و ی ی از رلای پیروزی این جناح
برمورراری از حمایت مررمی بور (مواجه سروی.)711 :7513 ،

John Foran
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سرنونت مجاهدین ملق (منافقین) نیز بهتر از ملیگرایا نبور .آ ها که اغلب مواستار رولتی
س ولار و رم راتیش بورند ،رست به قمار زره به همراه بنیصدر عز مور را بر تضهیف انقلابیو مبتنی
سامتند و بهد از عزل بنیصدر رر مررار  7506رست به مشونتهای مونین میابانی زرند .ولی رر
این قمار بامتند و از صحنه مارج ندند.
موقهیت چپگرایانه از ملیگرایا و مجاهدین ملق (منافقین) نیز بدتر بور .تهدار آ ها کم ولی
هدفشا بزرگ بور آ ها نیز رر کسب حمایت طبقات پائین که به ماطر آ ها مبارزه میکررند ولی با
آ ها راباه ندانتند ،ن ست موررند .رر مقاب  ،اما ممینی(ره) رر تحصی وفاراری طبقات پائین
توفیق یافت .همچنا که ی ی از رهبرا گروه پی ار گفت گروههای چپ قارر به ررک فرهنگ مههبی
ایرانیا نبورند .انقلابیو مههبی به این رلی پیروز ندند که ایرانی را نمایندگی میکررند که با تصور
ایرانی که رر ذهن چپگرایا  ،مجاهدین و یا ملیگرایا بور فرق رانت.
رر سایه رهبری کاریزماتیش اما ممینی(ره) بور که جنبش مررمی قدرتمند نیهه که هدف آ
انقلابی کرر جامهه بور رر روره بهد از انقلاب ظاهر ند .نظا ایدئولوژی ی که او تأسیس کرر ،برملاف
رژیم ناه رر مقاب غرب احساس مورکمبینی ندانت و رر حقیقت ایدئولوژی و مأموریت مور را از
طرف مدا میرانست که رر مقاب ایدئولوژی بشری غرب برتری رارر (میلانی .)708 :7587 ،همچنین
نیوه رهبری اما ممینی (ره) و توانایی او رر تبدی جمهوری اسلامی به یش نظا ایدئولوژیش حائز
اهمیت بوره است .نیروهای مههبی رر روره بهد از مررار  7506و بهد از موفقیت رر یش مبارزه قدرت
سخت با سایر مدعیا قدرت توانستند بهعنوا قدرت هژمونیش ظاهر نوند و ضوابط و مهیارهای مور
را به مورر اجرا گهارند.
نتیجهگیری
بر اساس نظریه انوا سرمایه پیر بورریو و بهویژه سرمایه فرهنگی و سازگاری آ رر مورر ایرا
میتوا نتیجه گرفت که رستیابی طبقه متوسط سنتی ایرا به قدرت امری ملقالساعه یا محصول
صرف انقلاب اسلامی نبور .به عبارت رقیقتر قدرت طبقه متوسط سنتی که تا سال  7531بهصورت
«قدرت اجتماعی» ظهور و بروز رانت ،با انقلاب اسلامی مصلتی سیاسی و رسمی پیدا کرر .ررواقع
سرمایه فرهنگی نقاه کانونی و قلب قدرت اجتماعی طبقه متوسط سنتی بهحساب میآید .عواملی
نظیر ایدئولوژی (مههب) ،نب ه وسیع روحانیو و مساجد ،مرجهیت بهعنوا سرمایه نمارین ،ترویج
گفتما اسلا سیاسی رر مقاب اسلا سنتی رر رهه  7536به بهد ،نقش کاریزماتیش حضرت اما
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ممینی(ره) ،سلسلهمراتب اجتماعی منظم و اعتمار و روابط متقاب  ،همگی از عوام سرمایه اجتماعی
و فرهنگی بهحساب میآیند که به مدر متغیر مههب -بهمثابه جا مایه سنت -رر طبقه متوسط سنتی
ایرا محقق میگشت.
سرمایه اجتماعی و فرهنگی طبقه متوسط سنتی رر یش روند رو به رند و با پیروزی انقلاب
اسلامی بهتدریج به سرمایه و قدرت سیاسی تبدی گررید .برای تبیین پویش فوق هما گونه که فهم
انقلاب اسلامی بدو رر نظر گرفتن اما ممینی (ره) مم ن نیست ،تبدی و بازتولید سرمایه اجتماعی
و فرهنگی طبقه متوسط سنتی به سرمایه و قدرت سیاسی ،بدو ررک و فهم کاریزما غیرمم ن
مینماید .بهویژه هنگامیکه از منظر پرنور و آتشین رهبرا کاریزمایی تفسیر مینور .اما ممینی
(ره) رر قامت یش رهبر کاریزماتیش با ررک و فهم رقیق ظرفیتهای همین باورهای مقدس بور که
موفق به سرنگونی ح ومت پهلوی گررید .اما ممینی (ره) برای گهنتن از سد نظا ناهنشاهی پای
ات ای مور را بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامهه بهطور اولی و طبقات و اقشار مههبی بهطور ماص
قرار راره و موفق ند اصلیترین گا رر ورور این قشر به طبقه مسلط را بررارر.
از طرفی بهد از پیروزی انقلاب اسلامی ،ایدئولوژی انقلاب اسلامی با رقبایی مواجه گشت که برمی از
آ ها مانند نمایندگا تفسیر مدرنیستی از اسلا رر رام گفتما انقلابی نیهه جای میگرفتند و رر
فراهم آورر زمینههای انقلاب اسلامی مشارکت رانتند و برمی نیز مانند ملیگرایی و چپگرایی از
فرصت بهرستآمده استفاره کرره و تااندازهای گسترش یافته بورند .تدبیری که رهبرا انقلاب اسلامی
برای مقابله با این رقبا اندیشیدند بهکارگیری ام انات سازمانی بازار ،مساجد و نهارهای انقلابی
جدیدالتأسیس ،بهرهمندی بهموقع از سرمایههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاری ،فرهنگی و نمارین طبقات
سنتی همچو روحانیو و بازاریا و همچنین تح یم ائتلاف با طبقات پایین و بسیج آ ها بور.
رر مجمو میتوا گفت که روحانیت انقلابی که رر آ زما حول محور حزب جمهوری اسلامی
جمع آمده بور ،رر مقایسه با مخالفا مور بهمراتب از ام انات بهتری برموررار بور .ارتباط تنگاتنگ
روحانیت با تورههای مرر  ،رسوخ ریرین فرهنگ نیهی رر میا مرر  ،سازما رهی کارآمد طبقه
متوسط سنتی و سرانجا وجور نهارهای انقلابی سازما یافته از جمله این ام انات به نمار میرفت.
بههرحال رر این مصاف تمامی ایدئولوژیهای رقیب و متولیا آ ها رر میدا رقابت و منازعه ی ی پس
از ریگری مغلوب ندند و ایدئولوژی انقلابی نیهه که توسط روحانیت و رر صدر آ اما ممینی (ره)
ارائه نده بور بهعنوا قدرت هژمونیش تمامی اصول و ضوابط مور را رر جامهه ایرا به مورر اجرا گهارر.

750

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرمایههای فرهنگی و هژمونیک ...؛ علی جان مرادی جو

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
استوار ،مجید ( .)7571انقلاب اسلامی و نبرد نمادها ،تهرا  :نگاه مهاصر.
استونز ،راب ( .)7588متفکران بزرگ جامعهشناسی ،ترجمه مهررار میرراماری ،چ  ،0تهرا  :مرکز.
انرف نظری ،علی و حسنپور ،علی (« .)7577مسجد و فرایندهای فرهنگی قدرت رر نظا جمهوری اسلامی
ایرا » ،فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی ،نماره .3
آبراهامیا  ،یرواند ( .)7583ایران بین دو انقلاب :درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران معاصر ،ترجمه
احمد گ محمدی و محمدابراهیم فتاحی ،تهرا  :نشر نی.
باقری رولت آباری ،علی؛ موسوی ،سید احمد (« .)7571مفهو انقلاب رر ریدگاه نهید سید محمدباقر صدر(ره)»،
فصلنامه راهبرد سیاسی ،سال  ،1نماره  ،3تابستا .
بشیریه ،حسین ( .)7513جامعهشناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهرا  :نشر نی.
بورریو ،پیر (« .)7583ن های سرمایه» ،ترجمه افشین ماکباز و حسن پویا  ،رر سرمایه اجتماعی ،به کونش
کیا تاجبخش ،تهرا  :نیرازه.
جمشیدیها ،غلامرضا و پرستش ،نهرا (« .)7580ریال تیش منش و میدا رر نظریه پیر بورریو» ،مجله نامه
علوم اجتماعی ،نماره  ،56بهار.
جن ینز ،ریچارر ( .)7583پیر بوردیو ،ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاونیا  ،تهرا  :نشر نی.
حسینی زاره ،سید محمدعلی ( .)7587اسلام سیاسی در ایران ،قم :رانشگاه مفید.
ممینی ،روحالله (اما ) ( .)7518صحیفه امام ،ج  ،3تهرا  :موسسه تنظیم و نشر آثار اما ممینی (ره).
مواجه سروی ،غلامرضا (« .)7513تهارضات جناحهای سیاسی روره اول مجلس نورای اسلامی (،»)05 - 7537
فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ،سال اول ،نماره  ،7پاییز.
سمیهی ،محمد ( .)7571نبرد قدرت در ایران :چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ ،تهرا  :نشر نی.
سوارتز ،ریوید (« .)7587اقتصار سیاسی و قدرت نمارین» ،ترجمه نفیهه صالحی ،فصلنامه اقتصاد سیاسی،
سال اول ،نماره .5
صالحی امیری ،سید رضا و سپهرنیا ،رزیتا ( .)7573الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران ،تهرا  :ققنوس.
عیوضی ،محمدرحیم ( .)7586طبقات اجتماعی و رژیم شاه ،تهرا  :مرکز اسنار انقلاب اسلامی.
فدایی مهربانی ،مهدی؛ جهانگیری ،سهید (« .)7577واکاوی عوام گسترش طبقه متوسط جدید رر عصر پهلوی
رو و تاثیر آ بر ن

گیری انقلاب اسلامی ایرا » ،فصلنامه راهبرد سیاسی ،سال  ،3نماره  ،71بهار.

755

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال چهارم ،شماره  ،16بهار 1011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهی ،فریده (« .)7513فروپانی رولت و انقلابهای نهری :تحلیلی تابیقی از انقلابهای ایرا و نی اراگوئه»،
فصلنامه راهبرد ،نماره  ،0تابستا .
ف وهی ،ناصر ( .)7583تاریخ اندیشهها و نظریههای انسانشناسی ،تهرا  :نشر نی.
فورا  ،جا (« .)7513نظریهای رر مصوص انقلابهای اجتماعی جها سو  :مقایسهای بین ایرا  ،نی اراگوئه و
السالوارور» ،ترجمه مینو آقایی موزانی ،فصلنامه راهبرد ،نماره  ،7بهار.
فیلد ،جا ( .)7588سرمایه اجتماعی ،ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ،تهرا  :کویر.
کلمن ،جیمز (« .)7583نقش ایجار سرمایه اجتماعی رر ایجار سرمایه انسانی» ،ترجمه افشین ماکباز و حسن
پویا  ،رر سرمایه اجتماعی ،به کونش کیا تاجبخش ،تهرا  :نیرازه.
گرامشی ،آنتونیو ( .)7538گزیدهای از آثار ،چ  ،1تهرا  :نرکت سهامی کتابهای جیبی.
گنجی ،محمد؛ حیدریا  ،امین (« .)7575سرمایه فرهنگی و اقتصار فرهنگ (با تأکید بر نظریههای پیر بورریو و
ریوید تراسبی)» ،فصلنامه راهبرد ،سال بیست و سو  ،نماره .11
مقدس ،علیاصغر (« .)7583تغییر سامتار طبقات اجتماعی رر رورا قب از انقلاب اسلامی و بهد از انقلاب تا
 ،»7513رر ایدئولوژی ،رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی ،ج  ،1مجموعه مقالات کنگره بینالمللی تبیین
انقلاب اسلامی ،چ  ،1تهرا  :عروج.
ممتاز ،فریده (« .)7585مهرفی مفهو طبقه از رید بورریو» ،پژوهشنامه علوم انسانی ،نماره  37و  ،31تابستا .
میلانی ،محسن ( .)7587شکلگیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی ،ترجمه مجتبی
عاار زاره ،تهرا  :گا نو.
نظری ،علیانرف و حسنپور ،علی (« .)7577مسجد و فرایندهای فرهنگی قدرت رر نظا جمهوری اسلامی
ایرا » ،فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی ،نماره .3
نقیب زاره ،احمد و استوار ،مجید (« .)7577بورریو و قدرت نمارین» ،فصلنامه سیاست ،روره  ،31نماره .1
هنری لایف پور ،یدالله ( .)7586فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی ،تهرا  :مرکز اسنار انقلاب اسلامی.
ب) منابع انگلیسی
Bourdieu, pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of
Taste. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Bourdieu, pierre (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
Bourdieu, pierre (1998). Practical Reason: On the Theory of Action. cambridge: polity press.
Esposito, John (1999). The Islamic Threat: Myth or Reality 3rd Edition. New
York: Oxford University Press.
Turner, Jonathan H (1998). The Structure of Sociological Theory. Belmont, CA:
Wadsworth Publishing Company.

756

