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 دهیچک

ی فرهنگی اقشار طبقه متوسط سننتی رر هژمونینش نند  هاهیسرماپژوهش حاضر با هدف تبیین نقش      

با استفاره از نظریه میدا  و سنرمایه پینر  7506تا  7531های ی سیاسی رر سالهاگروهبر ریگر اقشار و  هاآ 

کنه بنرای  بانندیمن یعل ن نینیاز ننو  ماالهنه تب ینناسلحاظ روش به بورریو به رنته تحریر ررآمده است.

طبقنه »کنه  اسنتپرسش محوری پژوهش چنین استفاره نده است.  یاکتابخانه اطلاعات از روش یآورجمع

 یهنااقشنار و گروه گنریند  بنر ر شیهژمون یبرا یفرهنگ یهاهیمارقابت از چه سر دا یرر م یمتوسط سنت

 سننتی که طبقه متوسنط رهدینشا  م تحقیق نتایج«. استفاره کررند؟ 7506تا  7531 هایرر سال یاسیس

 ی متننو  فرهنگنی و نمنارین از قبین هاهیسرمای مناسب از برراراز طریق بهره 7506تا  7531 هایرر سال

ایدئولوژی)منههب( و ننب ه وسنیع )ره(، یننیامنا  مم ینشزماتینقنش کار ،یارتبناطی و خیتنار یهاهیسرما

 روحانیو  توانست بر ریگر رقیبا  پیروز نور و جایگاه هژمونیش رر سامتار قدرت سیاسی پیدا کند.

 هاکلید واژه

 طبقه، طبقه متوسط سنتی، سرمایه فرهنگی، انقلاب اسلامی ایرا ، پیر بورریو.

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 moradialijan@gmail.com        )نویسنده مسئول(را یا، تهرا ، رانشگاه افسری اما  حسین) (علو  سیاسی استاریار  *

http://www.rahbordsyasi.ir/article_135792.html
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 مهمقد

ی ی از ان ال سرمایه رر اربیات جدید حوزه علو  اجتماعی  عنوا بهطرح مفهو  سرمایه فرهنگی      

اثرگهار رر  مؤلفه نیترمهم عنوا بهاما نقش این مفهو  بر قدرت سیاسی ؛ رند چشمگیری رانته است

فرهنگی بر قدرت  یهاهیسرما ریتأثی مون افانه قرار نگرفته است. بررسی مورربررسسیاست تاکنو  

رر تبیین چگونگی هژمونیش ند  یش گروه یا طبقه  تواندیمی سیاسی هاانقلابسیاسی رر نرایط 

 دیآیمقدرت سیاسی پدید  ملأواقع نور؛ زیرا پس از هر انقلابی، نوعی مؤثر ی ریگر هاگروهبر اقشار و 

ی برای برتری اکنندهنییتهعام   تواندیمی فرهنگی یش گروه یا طبقه هاهیسرماو میزا  برمورراری 

 سیاسی آ  طبقه یا گروه باند.

و  (هازهیانگچرا انقلاب اسلامی رر ایرا  به وقو  پیوست)تئوری پررازی و بررسی اهداف و  کهنیا     

اندیشمندا  بسیاری قرار  موررتوجهچگونه به پیروزی رسید)چیستی، سیر مراح  و بررسی فرایندها(، 

ی فراوانی صورت گرفت، اما رر میا  آثاری که به هایبررسبه این رو مقوله بحث و گرفت و نسبت 

، کمتر به بحث چگونگی نهارینه ند  قدرت سیاسی پس از انقلاب توجه نده است. اندپررامتهانقلاب 

، پررامتن به این مسئله که چرا یش نیروی اجتماعی و سیاسی ماص توانست سیستم گریرعبارتبه

ی رر اربیات اهیحاندید را به وجور آورر و ریگر نیروهای رقیب مور را کنار زند، جایگاهی سیاسی ج

بر عنصر سرمایه فرهنگی سهی  دیتأکعلمی موجور ررباره انقلاب اسلامی ایرا  رارر. پژوهش حاضر با 

 علمی را رارر. ملأرر پر کرر  این 

سیاست و  رر سیزرهم نمسیاواسط سده  کم ازنیروهای اجتماعی که رست نیتری ی از مهم     

. طی باندیطبقه متوسط سنتی م ،تحولات سیاسی اجتماعی ایرا  نقش رانته است ژهیوح ومت و به

رر همه تحولات اجتماعی و سیاسی یا نقش اول را ایفا کرره است و  این روره طبقه متوسط سنتی تقریباً

به رست این  تاًو و انقلاب مشروطیت رر ررجه اول عمدرانته است. جنبش تنباک یاملاحظهیا نقش قاب 

اند و رر نهضت ملی کرر  صنهت نفت ی ی از ارکا  اساسی نهضت بور. نده محققنیروی اجتماعی 

بر روش این طبقه بور و سرانجا  رر انقلاب اسلامی که به  7531مررار  73همچنین بار سنگین قیا  

م اری اغلب طبقات اجتماعی صورت گرفت، طبقه متوسط رست قاطبه مرر  ایرا  و با نرکت و ه

گفت که ماالهه نقش طبقه متوسط سنتی رر  توا یم رونیسنتی رر صف اول نهضت قرار رانت. ازا

 سیاسی ایرا  است. ینناسجامهه یدهایکلسیاسی ایرا  ی ی از ناهو تحولات اجتماعی 

هنگی نیروهای اجتماعی نقش مهمی رر تهیین اقتصاری و علایق فر ،سامتار اجتماعیاز طرفی      

و بدو  توجه به نحوه آرایش نیروهای  کنندیها ایفا مآ  یهااستیو س ی سیاسیهاماهیت نظا 
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اقتصاری و  ،سیاسی یهایریگها ررک ررستی از جهتاجتماعی و میزا  گسترش و نفوذ هریش از آ 

لائق اقتصاری و اجتماعی ننامت علائق فرهنگی . رر کنار عنوریحاص  نم ی سیاسیهافرهنگی نظا 

 برموررار است.ی اژهیاز اهمیت و سیاسی هانیروهای اجتماعی نیز برای مهنی کرر  رفتار سیاسی نظا 

قبلی متمایز  یهابزرگ انقلاب اسلامی که آ  را از این لحاظ از همه نهضت یهایژگیی ی از و     

اجتماعی طبقه  و فرهنگیی هاآرما  ،گهنته یهارغم نهضتاین است که این انقلاب علی کندیم

 ژهیوبه گهنته طبقه متوسط سنتی یهابرملاف نهضت رونیمتوسط سنتی را مورراجرا گهانت. ازا

روحانیت هم از جنبه  7531رر انقلاب  ررواقع. از نتایج این انقلاب نارکا  ندند روحانیو  و بازاریا 

ی قانونی رر منازعه سازوکارهای و حتی اجرایی با استفاره از گهارقانو و سیاسی و هم از جنبه قضایی 

های سیاسی، قدرت را به رست گرفته است. از طرفی تجار بازار نیز که و رقابت با ریگر اقشار و گروه

ی مدیریتی نده و همراه هانب هاتحار سنتی مور را با روحانیو  حفظ کرره بورند، پس از انقلاب وارر 

ی نهارهای انقلابی، مور را رر ریگن  رر رورا   ژهیوبهاقتصاری و اجتماعی،  -تحولات سیاسی  با

 میا  قشرهای بالای جامهه تثبیت کررند. 

اصلی مقاله این است که طبقه متوسط سنتی رر میدا  منازعه و رقابت  سؤالبر این اساس،      

ی سیاسی رر هاگروهمونیش ند  بر ریگر اقشار و ی فرهنگی برای هژهاهیسرماسیاسی از چه منابع و 

چگونه  هاهیسرمااستفاره کررند و این منابع و  7506تا  7531ی انقلاب اسلامی از سال ریگن  رورا  

 ؟اندقرارگرفتهی برراربهرهمورر 

روحانیو  رر میدا  منازعه و رقابت  ژهیوبهفرضیه پژوهش این است که طبقه متوسط سنتی      

ی مههبی و هاچپ، گراهایملی سیاسی از قبی  هاگروهاسی برای هژمونیش ند  بر ریگر اقشار و سی

 ی فرهنگی همچو  نب ه فراگیر روحانیو  و مساجد، ترویجهاهیسرمای و نهضت آزاری از رمههبیغ

ی تاریخی و ارتباطی، نقش هاهیسرماگفتما  اسلا  سیاسی و احیای الگوی نظا  سیاسی جدید، 

این  اندتوانستهو  اندکررهریزماتیش اما  ممینی)ره( و مرجهیت اجتماعی و فرهنگی استفاره کا

ی اقتصاری و اقنا  هاوعدهرا از طریق بسیج اف ار عمومی، پشتیبانی مالی، حمایت سیاسی،  هاهیسرما

انتن رقیبا ، ضمن کنار گه اندتوانستهی قرار رهند و برراربهرهمورر  7506تا  7531فرهنگی از سال 

 بر سامتار قدرت سیاسی نقش هژمونیش پیدا کنند.
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 تعریف مفاهیم پژوهش

و  یفرهنگ دیبازتول» رر مقاله 1بورریو ریپرا نخستین بار  7اصالاح سرمایه فرهنگیسرمایه فرهنگی:  -1

مع این اصالاح بازنمای ج به اربیات علو  اجتماعی و انسانی وارر کرر.« 7715رر سال  یاجتماع

ی گوناگو ، تههد به تهلیم و هایگهارهیسرمای مث  زمینه مانوارگی، طبقه اجتماعی، راقتصاریغنیروهای 

. هسته سرمایه گهارریم ریتأثکه بر موفقیت آکارمیش )علمی یا تحصیلی(  هاستآ تربیت و مانند 

، رهدیم انتقالفرهنگی این است که نظا  آموزنی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است، فرهنگ را 

 (.1-8: 7573)صالحی امیری و سپهرنیا،  نوریمو نهایتاً موجب بازتولید هما  فرهنگ  کندیمتقویت 

ی سیاسی بین رو طبقه بالا و پایین جامهه قرار نناسجامههرر  5طبقه متوسط: متوسططبقه  -2

رر نظا  اقتصاری یا سیاسی  یی که رارای موقهیت مشترکهاگروهرارر. طبقه متوسط صرفًا از افرار یا 

تش ی   نرطشیپ عنوا بهی، اطبقههستند، تش ی  نشده است، بل ه عوام  ذهنی و مورآگاهی 

طبقاتی و پیدایش طبقه برای مور نیز باید وجور رانته باند. طبقه متوسط رر ایرا  به رو گروه 

ت و طبقه متوسط جدید . طبقه متوسط سنتی نام  بازار و روحانینوریمسنتی و جدید تقسیم 

 (.78: 7586عیوضی، نور )یمرانشگاهی  کررگا  یتحصنام  روننف را  و 

یی پایدار و نیمه پایداری است هاگروهرر این پژوهش مرار از طبقه متوسط)اعم از سنتی و جدید(،      

ی رانته، ی اقتصاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، موقهیت همانندهاهیسرماکه با برمورراری از 

ی رسیده بانند و ررسمیغبوره، به اتحاری هرچند نسبی و  مورآگاهی هاهیسرمانسبت به منافع و 

ی فوق با نیروهای اجتماعی ریگر رر هاهیسرماآورر   به رستموقهیت و قدرت یا  رانتننگهبرای 

 رقابت هستند.

از افرار،  یابه مجموعه را یرر ا 3یمتوسط سنت طبقهاز نظر نویسنده  :یطبقه متوسط سنت -3

مؤلفه  نیترکه مهم« سنت»به  یطبقات یکه از نظر نأ  و آگاه نوریاقشار و طبقات اطلاق م

 نیتریاصلاین پژوهش، عام  مههب  زعمبه چراکه؛ رهنده آ  عنصر مههب است، تهلق رارندن  

رهای مختلف تاریخی مبنا رر کنش اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط سنتی ایرا  رر اروار و رویدا

 بوره و رهبری سیاسی و مههبی آ  همواره به روحانیت امتصاص رانته است.

                                                                 
. Cultural Capital1 

2. Pierre Bourdieu  

. Middle class3 

. Traditional middle class1 
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طبقه مدنظر است و از  نیا یعنوا  هسته اصلبه تیروحان ،یمقاله منظور از طبقه متوسط سنت نیرر ا

 موررتوجه است. تیروحانفرهنگی  یهاهیرو نقاه تمرکز بحث، انوا  سرما نیهم

 

 تحقیقمبانی نظری 

ی فرهنگی رر هژمونیش ند  طبقه متوسط هاهیسرمانقش برای بررسی  و میدان رقابت:بوردیو  -1

و  هادا یاز چارچوب مفهومی بورریو رر مورر م توا یم ی انقلاب اسلامیریگن  رر رورا   سنتی

، مفهو  نوریم استفاره کرر. ی ی از مفاهیمی که رر نظریه عم  اجتماعی بورریو از آ  یار هاهیسرما

ی میدا  هایژگیورر مصوص « زبا  و قدرت نمارین»بورریو رر کتاب است.  7(عرصهمیدا  )

. یش نوریمافرار یا نهارها انغال  لهیوسبهیی است که هاتیموقه افتهیسامتمیدا  نظا   ؛دیگویم

رر این  هاهیسرمایا ی به کالاها ابیرست. ابدییممیدا  از ررو  مور بر اساس روابط قدرت سامت 

 (.156: 7777)بورریو،  مح  نزا  عاملا  است هادا یم

، بل ه فضای بازی کنشگرا  است که دیآیرر نظریه بورریو، میدا ، نوعی سامتار مرره به نمار نم     

کسانی که رر میدا   (.77: 7778)بورریو،  کندیبا پهیرش قواعد بازی، تحت تأثیر نیروی آ  عم  م

راهبرر بقا و حفظ وضع موجور  ررآورر رر پی به اجرا  رسندیمایگاه و موقهیت سلاه و سروری به ج

 هاتیموقهو  هاگاهیجاآورر   به رست)نظا  موجور توزیع سرمایه( هستند و رر مقاب ، ناراضیا  که رر 

(. بورریو 551: 7588 استونز،) ؛ به رنبال راهبررهای براندازی و تغییر وضع موجور هستنداندماندهناکا  

که رر آ  هر  راندیم( مدارا استیسی )احرفهحوزه سیاسی را میدانی برای رقابت میا  کنشگرا  

 (.737: 7585ممتاز، ) پررازریمکس با سرمایه ک  مور وارر نده و به مبارله 

میدا   عنوا هبی مغناطیسی رر فیزیش، هادا یمکه واژه میدا  بر اساس الگوی  رسدیمبه نظر      

 هاگروهیهنی مح  مبارزه بین افرار و ؛ (1: 7580و پرستش،  هایدیجمشی نده است )الگوبررارنیرو 

سهی رارند، جایگاه مور را رر آ  تثبیت کنند، مور را از بقیه متمایز سازند و امتیازهای  هرکدا که 

یاسی است که رو رسته کنشگرا  تازه به رست آورند. برای مثال، طبقه اجتماعی یش میدا  رقابت س

یی برای هارقابتاصلی، نام  طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید رارر و بین این رو، همواره 

که امتیازها چه باند، یهنی از پیش  کندیم، میدا  تهیین ررواقعوجور رارر.  ازهایامترسید  به 

، رارا بور  انوا  سرمایه، توا  به حرکت ها گفتماتهیین نده نیست. امتیازها، نام  هژمونی، نمارها، 

                                                                 
1- Field  به زبان فرانسهChamp و در زبان فارسی به عرصه نیز ترجمه شده است. شودیگفته م 
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باند  تواندیمی اجتماعی، امتیازات اقتصاری، کسب قدرت سیاسی و مانند آ  هاجنبشررآورر  انوا  

و هر اندازه رر میدا ، امتیازها بیشتر باند و کنشگرا  رلای  رقابت بیشتری رانته بانند، روابط ررو  

 است. ترپرتحرکمیدا  

و میدا  با منافع و سرمایه مور تهریف  کندینظر بورریو، سرمایه، نقش مهمی رر میدا  ایفا م از     

است که کنشگرا  برای به رست  نده یمختلفی تش  یهاهی؛ بنابراین، هر میدا  از سرمانوریم

 . برندیآورر  آ  با ی دیگر رر رقابت به سر م

است.  7«سرمایه»، نوریبورریو مارح م ینناسامههی ی از واژگانی که رر اربیات ج :سرمایه -2

کار  لاً عم ه،یسرما». نوریسرمایه، به مجمو  آنچه فرر قارر است رر یش حوزه کسب کند، گفته م

 (.767 :7583 نز،یجن )«استی و مهنو ینده رر ن   مارانبانته

رر جامهه  تواندیمکه فرر  نوریمرر نظر بورریو به هر نو  قابلیت، مهارت و توانایی اطلاق  هیسرما     

برای پیشبرر  هاگروهانتسابی یا اکتسابی به آ  رست یابد و از آ  رر رواباش با سایر افرار و  صورتبه

اقتصاری )ثروت، رارایی، مالی و ماری(، اجتماعی )مجموعه روابط و  تواندیمموقهیت مور بهره برر. سرمایه 

رر یش گروه(، سیاسی)باور و مقبولیت فرری و نهاری و اعتمار یش گروه از و عضویت  استفارهقاب پیوندهای 

( و یا حتی نمارین ندهکسبپیروا  به سیاستمدارا (، فرهنگی )تحصیلات، رانش، مهارت و فرهنگ 

 سازندیم، یش سرمایه ک  را برای هر فرر یا هر گروه اجتماعی هاهیسرما ررمجمو ( باند. زمایو کار)پرستیژ 

(. رر ارامه 550: 7588و استونز،  733: 7583)ف وهی،  کندیمرا رر جامهه مشخص  هاآ موقهیت که 

 .میپررازیمضمن بررسی انوا  سرمایه به تمرکز اصلی مقاله یهنی سرمایه فرهنگی 

که رر آ  عم   یدانیم ایبسته به عرصه  هیسرما و،ینظر بورر از :انواع سرمایه در اندیشه بوردیو -3

آ  رر عرصه مورربحث  ییکارا نرطشیکه پ یترگرا  یهان   رییتغ شیکماب یو به بها ندکیم

 :7583)کلمن،  نوریظاهر م ین و فرهنگینمار ی،اجتماع سیاسی، ،یاقتصار هیهستند، رر قالب سرما

طبقه متوسط  ژهیوبهرر ننامت طبقات اجتماعی و سرمایه فرهنگی  ژهیوبه هاهیسرما. این (750

به همین ماطر چارچوب ؛ است تأم  ررموری بر تحولات سیاسی بسیار کاربرری و رگهاریتأثتی رر سن

ی پیر بورریو هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ هاهیسرمانظری این پژوهش توجه به میدا  و انوا  

مها  و ا موررتوجهی انقلاب اسلامی ریگن  و منازعات سیاسی رورا   هارقابتعینی و مصداقی رر 

 .رریگیمنظر قرار 

                                                                 
. Captali1 
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ی از ارتباطات اجتماعی افرار با متنفها  امجموعهبه  7یاجتماعسرمایه سرمایه اجتماعی:  -1-3

. سازندیمکه افرار بدا  وسیله موقهیت مور را مستح م  نوریماطلاق  هاراباهو  هایروستجامهه، 

رر نب ه  تیاست که رر اثر عضو یالقوهو با یرر مجموعه منابع واقه ویاز نظر بورر یاجتماع هیسرما

با حفظ و یا انبانت سرمایه اجتماعی  (.138: 7783)بورریو،  دیآیها به رست مسازما  ای یاجتماع

چو  افرار با کسب این سرمایه منابهی را به رلی  عضویت  ابدییفرر نیز گسترش م یهاهیسایر سرما

 به رست آورند. توانندیرر گروه م

ی افرار از قبی  نقدینگی، هاییرارای از امجموعهبه  1یاقتصارسرمایه ایه اقتصادی: سرم -2-3

ی آگاهانه اقدا  هاکنشکه کنشگر با ت یه بر آ  به  نوریمغیرمنقول و غیره اطلاق  مال یت، اموال

فرر  شیبه که  یلوکس یو کالاها هاییرارا. »کندیم فیرا تهر یاقتصار هیسرما گونهنیا ویبورر. کندیم

 ماابقت رارر. سرمایه اقتصاری بورریو با مفهو  سرمایه مارکس کاملاً (. 16: 7778)بورریو،  «تهلق رارر

که فرر به کار  گرررینام  کاربرر نمارهایی م 5مفهو  سرمایه نمارینسرمایه نمادین:  -3-3

بسط  یبرا و،یبورر (.371: 7778)ترنر،  تا به ساوح ریگر سرمایه مور مشروعیت بخشد رریگیم

گفت  توا یم رر؛یگیم وبر کمش« تیمشروع»و  «شیزماتیکار» میاز مفاه ن،ینمار هیمفهو  سرما

رر  نوریم(. این سرمایه را 5: 7587نور )سوارتز، یم ا ینما نجایرر ا ویوبر بر بورر ریتأث نیترمهم

ی فرهنگی رر هژمونیش هاهیاسرمکنار سرمایه فرهنگی قرار رار. بر این اساس موقع بررسی نقش 

ی انقلاب اسلامی، سرمایه نمارین رر کنار سرمایه ریگن  ند  طبقه متوسط سنتی رر رورا  

بنابراین رر طول انجا  این پژوهش هر جا بحثی از سرمایه فرهنگی ند، سرمایه ؛ رریگیمفرهنگی قرار 

 نمارین هم مدنظر است.

و آ  سرمایه  کندیمبازی  ریگری رر فضای اجتماعی نقشرر ایرا  سرمایه  سرمایه سیاسی: -4-3

 تواندیمی ریگر را تا حدی هاهیسرمااست که اگر کسی سرمایه سیاسی را به رست آورر  3یاسیس

بر مبنای باور یا مقبولیت و نناسایی استوار نده  یاهیاعتبار چنین سرمابرای مور بازآفرینی کند. 

واساه کارگزارانی به یاعتباربخش نماریایه سیاسی بر مبنای اقدامات ب، سرمترقیاست. یا به تهبیر رق

 (.771: 7777)بورریو،  ندینمایاستوار نده است که آ  را به یش نخص اعااء م

                                                                 
Social Capital .1 
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ی موجور رر افرار که از طریق هاثروتی از امجموعه 7سرمایه فرهنگیسرمایه فرهنگی:  -5-3

. این سرمایه با کار مداو  و تلاش نوریمهنگی حاص  آموزش، کسب مدارک تحصیلی و تولیدات فر

کند یم و افرار صاحب این سرمایه را از جایگاهی مناسب رر جامهه برموررار رریگیممستمر ن   

 (.183: 7577)نقیب زاره و استوار، 

ماص،  یهااست که نام  مهارت «نیوه زندگی»مفهو  سرمایه فرهنگی نزریش به مفهو  وبری 

که فرر از طریق آ  مور را از  گررریم ییهاوهینحوه سخن گفتن، مدارک تحصیلی و نسلیقه، 

، هاهیاین سرمایه، ام ا  تبدی  به سرمایه اقتصاری را رارر و رر بین سایر سرما .سازریریگرا  متمایز م

 (.83: 7575سرمایه است )گنجی و حیدریا ،  نیترپابرجاترین و ثابت

( مسلط یها)ارزش ینمارها و مهان دیبه بازتول «ویبورر» اتیرر ارب «یفرهنگ هیسرما»استهاره      

رر  گریر یهاگروه یها نسبت به برمگروه یبرم یکه موجب برتر ییهااناره رارر. نمارها و ارزش

 یمار هیتنها از سرما یگفرهن هیسرما تیمال  «ویبورر»از نظر . نوندیم یمراتب سامتار اجتماعسلسه

مستق   یاقتصار هیاز سرما یتا حد یمانوارگ طیاز نرا ینان یفرهنگ هی، بل ه سرماکندینم تیح ا

 بیتهق یگروه برا ایاز راه ار فرر  یعنوا  قسمتکمبور پول را به یحت یفرهنگ هی. سرماکندیعم  م

که  کندیم دیتأک «ویبورر» زین 1«عارت واره»مفهو   ط. رر بسکندیجبرا  م یاجتماع گاهیقدرت و جا

 (.17: 7588 لد،ی)ف  استفاره کنند زیتما یهاعنوا  نشانهبه یفرهنگ یها قاررند تا از نمارهاگروه

ی منازعات ریگن  با نگاهی به سامت قدرت و نحوه سازگاری نظریه بوردیو در مورد ایران:  -4

عم از سنتی و جدید که اقشار طبقه متوسط ا مینویمی سیاسی رر جامهه ایرا ، متوجه هارقابتو 

ی باند، قدرت اقتصاری افتنیرستهمواره به رنبال کسب قدرت سیاسی بورند؛ چو  وقتی این قدرت 

با رستیابی به این رو قدرت، قدرت اجتماعی و فرهنگی را بازتولید  نوریمو حتی  دیآیمبه رست 

رستیابی به آ   ررصدرمی ی انقلاب اسلاریگن  کرر. چیزی که اقشار طبقه متوسط سنتی رر رورا  

 بورند و به آ  رسیدند.

چهار  صورتبهنامص مهم رر بررسی طبقات اجتماعی رر ایرا  سرمایه یهنی قدرت است که      

. ثروت و مال یت، اقتدار و کندیمرکن اساسی اقتصاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تظاهر پیدا 

ی اصلی موقهیت طبقاتی هانامصاز متو  رینی، از قدرت سازمانی، رانایی و حق تفسیر و استخراج 

است که بهد طبقه  هاییتواناو  هاقدرترر جامهه ماست و بالامره نب ه اجتماعی حاص  از اعمال این 

                                                                 
5. Cultural Capital 
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. رر جامهه ایرانی برای سالیا  ررازی صاحبا  اصلی ثروت و مال یت آورریمچهار  را به وجور 

ی( ارهیعشاز نب ه پیچیده اجتماعی ) کنندگا استفارهصاحبا  زور و ( و رارا رمه، تجار و رارا نیزم)

حاکما  نظامی و مدیرا  اجرایی( و قدرت فرهنگی و مهرفتی )مفسرین ) یسازمانیا رارندگا  اقتدار 

متو  رینی و ایدئولوژی ی و مهارف بشری رر رورا  جدید علم ابزاری( به ترتیب قدرت اقتصاری، 

رر ررو  مور و با ی دیگر  هاآ . ائتلاف این قدرت و روابط اندرانته به رستسیاسی و فرهنگی را 

 فرارستارباب و رعیت یا کارگر و کارفرما،  صورتبهآورره است که  به وجورنب ه پیچیده اجتماعی را 

 (.515: 7583مقدس، است )و فرورست، مرجع و مقلد، استار و ناگرر یا مواص و عوا  رخ نموره 

متفاوت زندگی  یهاوهین اند، طبقات مسلط گوناگو  باطور که بورریو و وبر اظهار رانتهته هم آ الب     

ها و تمایزهای مربوط به نشانه ،گوناگونشا  یهاهیمبنای ترکیب سرما بر شیرر جامهه وجور رارند که هر 

ابتدا حالت مغشوش و  تمایزهای طبقاتی رر رهدیانقلاب رخ م که یاطبقه مور را رارند. رر جامهه

ی هاوهیو ن رندیگیطبقات رر جای مور قرار مبه تدریج  ولی بهد از آ ، رندیگیم نامشخص به مور

. ناید رر جامهه رهندیم و زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار نوندینو استوار م یهاجدید و مصلت

 نوریبانند. رر بهضی موارر مشاهده م وجور رانته غرب کمترجامهه جا افتاره مانند  یهاایرا  مصلت

؛ اما کنندینهری و رر موارری غربی تناقض پیدا م یهابا مصلت یامناقه قومی و یهاکه حتی مصلت

ها طریق آ  از جیتدرهستند و تمایزهای طبقاتی به یریگجدید رر حال ن   یهاررهرصورت مصلت

ه طبقاتی است، اما سامتار طبقاتی ما به علت وجور . بدو  نش، جامهه ایرا  یش جامهنوریتر مرونن

 رارر. و تحولات اجتماعی، ن   ماص مور را هایرگرگون

بازاریا  و روحانیو  تش ی   ژهیوبهستو  فقرات انقلاب اسلامی را اعضای طبقه متوسط سنتی به      

ه سازمانی گسترره رر امتیار . بازاریا  و نهارهای رینی رارای ام انات مالی بسیار و یش نب رارندیم

که گفته ند سازما  گسترره و فراگیری رانت، ولی  طورهما طبقه متوسط سنتی  هرچند اندرانته

این طبقه متوسط جدید بور که مشه  انقلاب را بر افرومت و از آ  پشتیبانی کرر و ضربه نهایی را به 

انشجویا ، کارگرا ، یقه سپید، کارکنا  رژیم پهلوی وارر سامت. حقوقدانا ، قضات، روننف را ، ر

طبقه متوسط سنتی و جدید  نیاند؛ بنابرارانتهاف ار عمومی  جییتهنقش فهالی رر  ...، کارمندا  وهابانش

، تلاش برای هادگاهیرولی بهد از انقلاب و نفاف ند  مواضع و  رارندیمنیروهای اصلی انقلاب را تش ی  

، زیآممشونتدو  قانو  اساسی و نظا  سیاسی، جنگ، برموررهای کسب قدرت و انتخابات، رفران

گیری طبقه باعث جدایی طبقه متوسط سنتی از جدید ند و به قدرت جیتدربهی قومی، هایطلبهیتجز

 ند. 7506ویژه بهد از سال متوسط سنتی و حهف و به حانیه رفتن طبقه متوسط جدید به
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 سنتی ی فرهنگی طبقه متوسطهاهیسرماتبیین 

ی فرهنگی مهمی را رر امتیار هاهیسرمابه هنگا  پیروزی انقلاب و حتی بهد از آ  روحانیت      

به قرار  هاهیسرمانقش هژمونیش پیدا کنند. این  اندتوانسته هاآ ی مناسب از برراربهرهو با  اندرانته

 زیر بورند.

ایه روحانیت بدو  اغراق، سرمایه سرم نیترمهمی علمیه: هاحوزهشبکه وسیع روحانیون و  -1

فرهنگی و اجتماعی رر امتیار آ  نیروی سیاسی بور. این سرمایه بر اساس یش نب ه گسترره از 

که رر مرکز  گرفتیمی علمیه ن   هاحوزهی عزاراری، مدارس و هائتیه، هاهینیحسمساجد، ت ایا، 

و رر اطراف آ  افرار متدین و  عت و واعظا آ  مراجع تقلید، رر ساح میانی علمای بلار و اماما  جما

 راریمرانت و به روحانیو  ام ا   هاتورهی رر بسیج اگستررهمهتقد قرار رانتند. این نب ه کارایی 

نفر را به میابا  بیاورند و تظاهراتی را ترتیب  هاو یلیمی بتوانند فقط ظرف چند ساعت، سارگبهکه 

ره( را ) ینیممی اما  هاهیاعلامبر آ  همه ناظرا  را مبهوت کند، ی حاکم رهسازما رهند که نظم و 

ی همگانی رامن بزنند، به نیازمندا  و هااعتصابرر ساح کشور ت ثیر و توزیع کنند، به  سرعتبه

 ترمهم، کمش کنند و از همه موررندیمنهروندا  ضهیف که از اوضا  نابساما  رورا  انقلاب لامه 

ح ومت پهلوی فروپانیده بور و نهارهای رسمی،  کهیهنگاماستفاره از آ  نب ه، رر بتوانند با  کهآ 

ی ب نند و با استفاره از آ  نهارها قدرت را قبضه نمایند نهارسازکارآیی مور را از رست رارند، 

 .(015: 7571سمیهی، )

انست نهارهای روحانیت با استفاره از سرمایه فرهنگی و اجتماعی که رر امتیار رانت، تو     

ی انقلاب هاتهیکمکند که رر ابقای جمهوری اسلامی، رارای نقش اساسی بور.  سیتأسقدرتمندی را 

جهار سازندگی، بنیار مستضهفا ، بنیار نهید و بسیاری ریگر از  اسلامی، سپاه پاسدارا  انقلاب اسلامی،

و بقای  بازگررانندتلاطم به کشور نهارهای انقلابی بورند که توانستند ساما  سیاسی را رر آ  ایا  م

 قدرت را رر رست اقشار طبقه متوسط سنتی تضمین کنند.

ابزار روحانیت برای ارتباط با اقشار مختلف جامهه بورند  نیترمسجدها، عمده :مسجدها و منبرها -2

: 7586 )هنری لایف پور، دیرسیها، ایدئولوژی انقلاب و پیا  روحانیت به گوش مرر  مو از طریق آ 

بررار کرر  مرر  با فنو  ماابه و کارکررهای مسجد رر روره اسلامی، فرما  نیتر(. ی ی از مهم738

که به بازتولید  ندیآیبه نمار م یایوعظ است. مسجدها رر جمهوری اسلامی ایرا ، نهارهای مدن

ترویج مبانی از طریق سازما  مسجد به  کندیو همچنین، رولت سهی م کنندیقدرت رولت کمش م

(. 73 7577پور، هنجاری مشروعیت بخش به سامتار سیاسی مور بپررازر )انرف نظری و حسن
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گفت، انقلاب اسلامی، نظامی برآمده از مسجد و نظا  قدرت مسجد است.  توا یم نانهیبواقع یاگونهبه

ر کام  رر مدمت طوچه سیاست راملی و چه مارجی به هااستیبر این اساس، رر این نظا ، تما  س

رین و بازتولید نظا  ارزنی حاکم بر آ  است. رر همین راستا، ی ی از نهارهایی که رر کنار مسجدها و 

 و به تقویت و بازتولید قدرت رر نظا  کندیها رفتار سیاسی مرر  را سازماندهی ماز طریق آ 

عنوا  وسیله ارتباطی میا  به ، نهار منبر است. رر مسجدها از طریق منبرپررازریجمهوری اسلامی م

 .نوریرولت اسلامی با افرار جامهه رر میا  گهانته م یهاو بحرا  هاتیامت و رهبرا  مسئول

از انقلاب  شیپ کشوری اسیس یرر فضا تیفهال و مستق  از حاکم یسامتارها نیتراز مهم ی ی     

 تیفهال یم ا  برا نیتریکشور به اصل رسراس انقلاب، مساجد رر ا ی. رر جربورنب ه مساجد  ،یاسلام

فراتر از  حتیو  یاسیحزب س شیمسئله باعث ند تا همانند  نیهم ندند که  یتبد و یانقلاب یاسیس

 1کپ   یو ژ 7تویرانته بانند. جا  اسپوز یمحور ینقش د،یجد یاسیس ستمیس نیت و رر آ  بتوانند

نشا   یموببه ن ته را نیاند و ارانته دینقش تأک نیا تیمور بر اهم یها یاز تحل یمتهدر موارر رر

نقش  یفایمستق  از رولت ا یاجتماع نب ه نیترعنوا  منسجمکه به بورندمساجد  نیاند که اراره

مساجد رر  یاجتماع یهاموجور رر نب ه فرهنگی هیررواقع، سرما (.773: 7777کررند )اسپوزیتو، 

 یالگو نیت و هنجارساز عم  کرره و رر یاعنوا  مؤلفهبهپس از انقلاب  یاسیس تقدر ملأ تیوضه

 است. کررهی را باز ینقش مهم دیجد یاسینظا  س یریگو ن   تقدر عیتوز

ی ی ریگر از سرمایه فرهنگی روحانیت رر ایرا ، ی فرهنگی ایدئولوژی سیاسی: هاجنبه -3

روحانیت پیوند رانت. از زما   موررنظری است که با ایدئولوژی سیاسی رارشهیرنمارهای فرهنگی 

گر است که قاجار گرایش اصولی و فقاهتی رر میا  روحانیت غلبه یافت. فقه یش نظا  حقوقی تمامت

، ناهد مهمی برای سیاره فقه بر سیاست هیفقتیولاو نظریه  رهدیمی سیاسی را نیز پونش هاجنبه

 موررهگرهفرهنگی  رارشهیریت با نمارهای است. ولی فارغ از ابهار سیاسی، ایدئولوژی سیاسی روحان

. بسیاری از تحلی  گرا  ندیممور، یش سرمایه مهم فرهنگی برای روحانیت محسوب  نوبهبهبور که 

ی مبارزه سیاسی علیه ناه با واقهه عانورا، مرر  را همانندساز»انقلاب، به این ن ته توجه رانتند که 

(. نمارهای فرهنگی 101: 7587حسینی زاره، «)هدایت کرر مشتاقانه به استقبال از نهارت و مرگ

هستند و اگر یش نیروی سیاسی بتواند مشروعیت مور را  رارشهیرمانند عانورا رر فرهنگ ایرا  بسیار 

 بر همگنا  فائق آید. تواندیمی سارگبهمبتنی بر چنا  نمارهایی ب ند، 

                                                                 
. John Esposito1 

. Gilles Kepel2 
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د از انقلاب، وجور این سرمایه فرهنگی برای بنابراین رر رقابت و منازعه سیاسی بر سر قدرت به

تضمین کند و به  هاتورهی مههبی بسیار حیاتی بور تا بتواند نفوذ مور را رر هاگروهروحانیت و 

ی هاهیسرمارر این مقاع روحانیو  از  حالنیررعرست پیدا کند.  هاگروههژمونی مور بر سر سایر 

بیرق( و عَلَم )نمار نهارت(، لاله )عج(، گ  ) یمهداما   (، عانورا، ) نیحسنمارینی همچو  اما  

 ی و... استفاره کررند که نمایانگر نوعی همسا  پنداری با توره مرر  بور.مههبچهره و زبا  

سرمایه تاریخی روحانیت رر نهارینه بور  تشیع و وجور گرایش سرمایه تاریخی و ارتباطی:  -4

ره(، ) ینیممفرری مانند اما   کهیهنگامرا  ریشه رانت. ی مرر  ایهاتورهقوی مههبی رر میا  

قرار رار. ی ی وجوه نخصیتی آ  فرر است  موررتوجه، باید رو عام  را کندیمنخصیتی فرهمند پیدا 

ره( هرگز ) ینیمم. اما  نوریمی که آ  فرر رر آ  فرهمند اجامههو ریگری نرایط حاکم بر 

یا غیر نیهه، رارای نفوذی مشابه نفوذ نخصیتی مور رر ایرا   رمسلما یغرر یش کشور  توانستینم

نور. هر نو  توانایی نخصیتی، تنها رر یش ظرف اجتماعی ماص، جهابیت رارر و مورر استقبال قرار 

رر آ  فضا  توانستیمبنابراین، فضای موجور رر جامهه ایرا  را که یش روحانی نیهه ؛ رریگیم

ی فرهنگی روحانیت رانست. به ماطر همین سرمایه هاهیسرما نیترمهم نور، باید جزو هارلمحبوب 

 .(013: 7571سمیهی، ) با روحانیت رقابت کنند توانستندینمفرهنگی است که نیروهای سیاسی ریگر 

ی ی ریگر از سرمایه فرهنگی روحانیت بور. ارتباط مداو  و مستقیم  هاتورهسرمایه ارتباطی با 

ی مرر  رر مساجد و ت ایا و آننایی نزریش روحانیو  با زبا  مسائ  مرر کوچه و اهتورهروحانیو  با 

ی روین روو روحانیو  به وجور آورره بور که ارتباطات میا  این  هاتورهبازار، گفتما  مشترکی میا  

. این گفتما  رر طول تاریخ رر مراسم مههبی طی سال استمرار یافته و یش کرریمسیاسی را تسهی  

 .کرریمانال ارتباطی فراگیر را بین مرر  و روحانیت نهارینه ک

مور علیه  گا بهگا اما  ممینی)ره( با مبارزه تدریجی و  :نقش کاریزماتیک امام خمینی)ره( -5

ی میا  روحانیو  و توره مرر  کسب کند. توجهقاب توانست نفوذ  7536رژیم پهلوی از ابتدای رهه 

میدا  سیاسی را نمارین سامت.  شیازپشیبی به امورات غیبی و آسمانی، وی با اتصاِل جنبش مررم

و پیروزی  زندیمبرقراری ح ومت اسلامی و عدالت، رأی و نظر مرر  را با ح م مدا پیوند  منظوربهوی 

یش ح ومت الهی باند موافق می  مرر ، رأی مرر  و  میمواهیمما » .راندیمرا از آِ  مداپرستا  

، اندمسلما مدا. آ  چیزی که موافق با اراره مداست موافق می  مرر  هم هست. مرر   موافق ح م

عدالت رر بین مرر  اجرا  مواهدیماجرا ب ند. مدا  مواهندیمالهی هستند، وقتی ببینند عدالت را 
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: 3ج ، 7518صحیفه اما ، «)که به حال این ضهفا و طبقه سو  یش ف ری بشور مواهدیمبشور. مدا 

307.) 

ی فرهنگی، اجتماعی و نمارین هاهیسرمامرجع تقلید و واجد  عنوا بهره( ) ینیممظهور اما       

 فررمنحصربهی هایژگیوو صاحب  همتایبسبب ند که رر جامهه نمارین نده ایرا ، وی به نخصیت 

نمارین را نو  قدرت، یهنی قدرت فرهنگی و  نیتریعالتبدی  گررر. او کسی بور که توانست صاحب 

رر میدا  سیاسی به رست آورر و جمهوری اسلامی را با مشروعیت نمارین مستقر سامت. بر اساس 

او  هر آنچهرر آ  جایی ندانت و  وچراچو  گونهچیهنظریه بورریو، قدرت نماریِن وی قدرتی بور که 

 (.136: 7571استوار، بور )از نگاه پیروانش سخنی پیامبرانه  گفتیم

 ن،ینمار هیند، سرما ا یب ترشیگونه که پهما : نینماد یاهیعنوان سرمابه تیمرجع -6

رار  و ارزش گهانتن  تیمشروع ییو توانا یمررم یهاتیاحترا ، قابل ت،یثیرربررارنده وجهه، ح

به  تیموارر را رر آ  مشاهده کرر. ررواقع، مرجه نیتما  ا توا یم تیاست. با رقت رر نهار مرجه

 ،یعلم یمقا  رر صورت برتر نیبوره و ا تیروحان یگرارر صدر نظا  نخبه شتر،ین رانش برانت سبب

اند رر موظف ا یهیاسلا ، ن یها(. بر اساس آموزه37: 7576 ،ی)فرات رریگیفرر قرار م شیرر رست 

عث مسئله با نیکنند. ا یرویها تقلید و پاز آ  یبه مراجع رجو  کرره و رر مسائ  نرع یامور نرع

  ،یرل نیبرموررار نوند. به هم یاریمراجع از قدرت و نفوذ ز ،یاسلام ینده است که رر جمهور

و  یمارج ،یرامل استیمرر ، رر س یو مصوص یعموم یهاو حوزه یمراجع رر تما  نئو  اجتماع

مرجع  عنوا بهنقش حضرت اما  ممینی)ره(  بپررازند. دهیمسائ ، وارر نده و به اظهارنظر و عق ریسا

 تقلید و رهبر انقلاب رر این زمینه بسیار پررنگ بور.

 

 ی فرهنگی طبقه متوسط سنتیهاهیسرمامیدان رقابت و تجمیع 

ی فرهنگی طبقه متوسط سنتی رر بالا، رر ارامه هاهیسرمااصلی و مرور  سؤالرر راستای پاسخ به      

یش ند  اقشار طبقه متوسط سنتی رر میدا  و عل  و فرآیند هژمون هاهیسرمای از این برراربهرهنحوه 

 .نوریمی سیاسی بررسی هاگروهرقابت سیاسی با ریگر اقشار و 

قر   یهابرملاف اکثر انقلاب را یا یانقلاب اسلام علل هژمونیک شدن در میدان رقابت سیاسی: -1

(. 783: 7513 ،یندانتند )فره یرر آ  نقش چندان ا یرر نهرها متمرکز بور و روستائ شتریب ستمیب

عبارت بورند از علما، طبقه  رارندیم  یرا تش  یکه ائتلاف انقلاب ینهر یها و طبقات اجتماعگروه

و  ا یکارگرا ، رانشجو ا ،یروننف را ، بازار د،یطبقه متوسط جد نیو پائ یانیساوح م ،یمتوسط سنت
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 یرا برا یائتلاف انقلاب شی رفتههمیوها رطبقات و گروه نی(. ا377: 7583 ا ،ی)آبراهام هانینشهیحان

 نیبورند و رر ا یموجور ناراض طی. طبقات مختلف مرر  از نرارارندیم  یتش  یپهلو میرژ یسرنگون

 ینه مش لات اقتصار نیا وجور رانتند. با تیاز همه اهم شیب دیو جد یطبقات متوسط سنت ا یم

رخ  یزمان یبل ه بحرا  انقلاب ،یاجتماع یهایتینه نارضا و رهدیم حیرا توض یظهور بحرا  انقلاب ییتنهابه

(. 57: 7581)مهدل،  افتیسروساما   ههین یگفتما  انقلاب لهیوسبه یناراض یهاگروه یهاتیرار که فهال

 یبحرا  انقلاب شیرا به  7536رهه  یهایتیو نارضا ینوبه مور، مش لات اقتصاربه ههین یگفتما  انقلاب

 یمجرا شیرولت کمش کرر و  هیمرر  عل یانقلاب جیآ  به بس نینمار یهانییسامتارها و آکرر و   یتبد

 .ررکنندگا  رر انقلاب فراهم آونرکت ا یمؤثر م یارتباط

ها را وارار به س وت آ  یبرره و ارکا  اصل نیرا از ب یاسیآستانه انقلاب، رولت همه احزاب س رر     

 نیرا بر بازارها، مساجد و وعاظ اعمال کند؛ بنابرا استیس نیور اکرره بور اما هنوز نتوانسته ب

بخصوص طبقه متوسط  گریر یانقلاب ند و طبقات اجتماع یکه بازار نقاه مرکز ستین زیانگنگفت

 ینیو رر رأس آ  اما  مم تیآ  و روحان یکه بازار هسته مرکز یو طبقه کارگر به ائتلاف انقلاب دیجد

 (.371: 7583 ا ،ی)آبراهام وستندیبور پ شیشوای)ره( پ

 یهاکه توره گررریحاص  م یوقت نی  مه یگروه اجتماع ایطبقه  یبرا یاجتماع یواقع هژمون رر     

 که آ  طبقه یبا جهت ،یتنگنا و فشار گونهچیو آگاهانه و بدو  ه یصورت کاملاً اراربه یمررم میعظ

(. رر 05: 7538 ،یو به آ  گروه اعتمار کنند )گرامش راره است موافقت کرره یمسلط به زندگ یاجتماع

 رویو آگاهانه پ یکاملاً ارار یصورتوجور رارر که توره مرر  به یاجما  نسب را یپژوهشگرا  انقلاب ا ا یم

رر  یانگانت. رر واقع بدنه انقلاب دهینار توا یرا نم ا ینقش واساه بازار ا ،یم نیندند. رر ا تیروحان

برماسته بور.  یمتوسط سنت طبقه ا یآ  از م کنندهتیو هدا یرهبر یمرر  بور، اما اجزا توره ا یم

طبقه که رر قالب اسلا   نیا یو اجتماع یفرهنگ یهافاضله و آرما  نهیبه همراه مد روهاین نیا تیوضه

مور را  ییمهنا توانست جاذبه ییمهنا تینمول  یو به رل رن   را یانقلاب یدئولوژیبه ا گرفت،ین   م

. ابدی تیاولو روهایها، طبقات و نگروه گریر یهاو بر مواست دیکسب نما زیمرر  ن توره ا یرر م

ند،  ا ینما یاسلام یرر قالب جمهور زین را یا یکه پس از انقلاب اسلام را یا یانقلاب اسلام یدئولوژیا

 گریر ینشا  رار و مصداق روهاین ریرا بر سا )ره( ینیاما  مم ژهیوبه ،یرهبرا  انقلاب یهامواست تیاولو

 .دیگرر را یا یرر انقلاب اسلام یمتوسط سنت طبقه بر سلاه

و  جاریپس از انقلاب و رر ا یو اجتماع یاسیرر عرصه کنش س را یا یمتوسط سنت طبقه     

تماعات اج  یفهال عم  کرر. تش  اریبس زین یاسیو س یها و احزاب اجتماعسازما  یریکارگبه
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جامهه  ،یانقلاب اسلام نیسازما  مجاهد ،یاسلام یمبارز، حزب جمهور تیجامهه روحان رینظ یاسیس

وحدت  میرفتر تح  رینظ ییرانشجو یهاو تش   یموتلفه اسلام تیقم، جمه هیعلم زهحو نیمدرس

 کررندیم تیجامهه فهال یمههب یهاتوره تیبا حما زیانقلاب و ن یاز مواضع رهبر تیکه با تبه

انقلاب  یهاتهیکم رینظ ییهاسازما   یتش  نیهمچن یانیفوق هستند. رر ساح م یبر مدعا یناهد

 یبه بدنه طبقه متوسط سنت یتوسط رهبر ،یو جهار سازندگ یپاسدارا  انقلاب اسلام اهسپ ،یاسلام

 .افزوریم ا یجر نیا یکه بر قدرت کنشگر یامر نوند؛یزره م وندیپ

گرفتن کام  قدرت رر  اریرر امت یرا برا زیچپس از انقلاب همه یبقه متوسط سنتررمجمو  ط     

که با استفاره از قدرت و نفوذ  برریسور مهر   رأسرر  یاز رهبر یرانت. رر ساوح بالا و نخبگ اریامت

ه آ  مور را رر ن   رار  ب یارائه کرره و تما  سه را یاز ح ومت رر ا یاسلام یفیمور تهر شیزماتیکار

 اریبس یمورجوش و مررم یهاجامهه از سازما  یانیرر ساوح م یبه کار بست. طبقه متوسط سنت

ها گروه ریرر غلبه بر سا یاریو... برموررار بور که نقش بس جیانقلاب، سپاه، بس یهاتهیکم رینظ یپرقدرت

و  یفرهنگ هیر تما  سرمامو خیرر قاعده هر  جامهه، بسا  تار زین یکررند. بدنه طبقه متوسط سنت فایا

 ها،ئتیمساجد، ه یتمام گریبه کار بست و بار ر دیمور را رر رقابت با طبقه متوسط جد ینب ه اجتماع

 یگاهیجا نیچن ب،یترت نیبد قرار گرفتند. یانقلاب یروهاین اریبازار رر امت یاجتماع یهاو بخش هاهیت 

 نیتریرا به اصل سیتازه تأس یها، احزاب و سازما هر  جامههرأس و قاعده  تیاز حما یبرموررار یهنی

 کرره است.  یتبد اناتیها و جرگروه ریبر سا یمههب یروهاین یعام  برتر

سه روز بهد از ورور اما  ی فرهنگی: هاهیسرمااز تجمیع  متأثرفرآیند هژمونیک شدن  -2

ند. از   یمهندس بازرگا  تش  تاسیانقلاب رولت موقت به ر ینورا شنهاریبا پ را ی)ره( به ا ینیمم

بر کشور  یعملاً رو رولت مواز رار،یمور ارامه م اتیکه رولت موقت به ح 7538تا آبا   7531بهمن 

 ینورا یگریح ومت را رر رست رانت و ر یطور رسمرولت موقت بور که به ی ی. کرریح ومت م

رو مهارضه  نیا ا یم وستهیو پ ندیم  منا زیرولت را ن یاوقات رهبرا  بالا یکه برم یانقلاب اسلام

 یبر نورا و یبور، روحان ا یگرایو مل یرولت موقت تحت سلاه نهضت آزار کهیوجور رانت. ررحال

 مسلط بورند. یانقلاب اسلام

رولت  حیانتصابات و لوا یتمام ستیبایو م کرریم فاینقش پارلما  موقت را ا یانقلاب اسلام ینورا     

 ،انقلاب یهاتهی. رر آ  زما  کمندیبه آنجا فرستاره م بیتصو یمختلف برا یهانهیزم بازرگا  رر

 رارندیم  یرا تش  یانب ه رفتههمیرو یاسلام یانقلاب، سپاه پاسدارا  و حزب جمهور یهارارگاه

 یلیانقلاب م یرولت موقت و نورا ا ی. وجوه امتلاف مکرریانقلاب عم  م یکه تحت فرما  نورا
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 تیملع سلاح مرر ، تثب رکز،از م زیگر یهاسرکوب جنبش  یاز قب یبور و فقط چند مسئله کل اریز

: 7587 ،یلانی)م راریم وندیها آ  رو را به هم پو بانش عیکرر  اکثر صنا یمل قیاز طر ینظا  مال

731.) 

 تیتحم  کند و ررنها ندیبه آ  وارر م نیرا که از پائ ییرولت بازرگا  نتوانست فشارها سرانجا      

رانتند  یمههب یهاکه با توره یاگسترره یوندهایپ  یبه رل و یکنار رفت. روحان و یبه نفع روحان

که به مراکز  و یانقلاب لهیوساقتدار بازرگا  به شیها پفشار رامن بزنند و از مدت نیبه ا توانستندیم

: سدینویم را یآ  روز ا طیررباره نرا 7«ورا جا  ف»بور.  افتهیگوناگو  قدرت تسلط رانتند کاهش 

 گررریم نیآفرمش   ینامتجانس ائتلاف انقلاب تیماه نور،یقبضه م یکه قدرت رولت یزمان»

سال  یهاند  ماه یهرحال با سپر(. به133: 7513)فورا ، «نوریحفظ وحدت رنوار م کهینحوبه

 یاسلام یو مرر  طرفدار جمهور و یوب روحانمغل هانهیرر همه زم یجبهه مل یهابرالیل 7538

 (.738: 7513 ه،یریندند )بش

 ا یجر ا یاز منازعات م یگریباب ر 7538رر زمستا   یجمهور استیبه ر صدریانتخاب بن با     

 یطورکلنده بور، آغاز گشت. به  یتش  7531بهمن  17که رر  یاسلام یبا حزب جمهور شا یا

. ندیم تیحما یو نهضت آزار یجبهه مل ست،یونالیمانند حزب ناس روانهیماحزاب  لهیوسبه صدریبن

ظاهر ند.  ریوزنخست نییو مخالفا  هنگا  ته یاسلام یحزب جمهور ا یتهارضات بارز م از ی ی

بور ،  یاعلا  کرره بور عبارت بورند از م تب ریوزنخست یبرا یاسلام یکه حزب جمهور ییارهایمه

 ه)مواج دیریمتحقق م یرجائ یرا رر محمدعل ارهایمه نیبور  و جوا  بور  و ا یقاطع بور ، انقلاب

مقا   نیمخالف بور و با انتخاب او به ا یرجائ یریوزبا نخست صدری(. بن76-771: 7513 ،یسرو

 یعلاوه بر تسلط مور بر مجلس، نهارها یاسلام یند و حزب جمهور یتوسط مجلس، عملًا منزو

 مسلط ند. زین هیبر قوه مجر یانقلاب یاهو سازما  یقضائ

او را  یاسیس تیکفاطرح عد  رونیبور ازا صدریرر مجلس قاطهانه مخالف بن یاسلا  فقاهت جناح     

جناح بشمار  نیا یبرا یبزرگ یروزیپ سمیبرالیو طرر ل صدریبن ینمور و برکنار بیو تصو شنهاریپ

 نیا رر یطورکلتف ر آ  را بر کشور فراهم نمور. بهطرز  تیامر موجبات حاکم نیا رایز رفت؛یم

جناح  نیا یروزیپ  یاز رلا ی یبازنده ندند و  گریبرنده و رو جناح ر یتهارضات اسلا  فقاهت

 (.711: 7513 ،یبور )مواجه سرو یمررم تیاز حما یبرموررار

                                                                 
John Foran .1 



 علی جان مرادی جو هژمونیک ...؛ ی فرهنگی وهاهیسرما       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

753 

 یکه اغلب مواستار رولتها نبور. آ  ا یگرایبهتر از مل زی( ننیملق )منافق نیمجاهد سرنونت     

 یمبتن و یانقلاب فیعز  مور را بر تضه صدریرست به قمار زره به همراه بن ،بورند شیس ولار و رم رات

رر  یزرند. ول یابانیم نیمون یهارست به مشونت 7506رر مررار  صدریسامتند و بهد از عزل بن

 قمار بامتند و از صحنه مارج ندند. نیا

 یها کم ولبدتر بور. تهدار آ  زی( ننیملق )منافق نیو مجاهد ا یگرایاز مل انهیاگرچپ تیموقه     

با  یول کررندیها مبارزه مکه به ماطر آ  نیطبقات پائ تیرر کسب حما زیها نهدفشا  بزرگ بور آ 

 نیطبقات پائ یوفارار  ی)ره( رر تحصینیها راباه ندانتند، ن ست موررند. رر مقاب ، اما  ممآ 

 یچپ قارر به ررک فرهنگ مههب یهاگفت گروه  اریاز رهبرا  گروه پ ی ی. همچنا  که افتی قیتوف

که با تصور  کررندیم یندگیرا نما یرانیندند که ا روزیپ  یرل نیبه ا یمههب و ینبورند. انقلاب ا یرانیا

 رانت. قبور فر ا یگرایمل ایو  نیمجاهد ا ،یگراکه رر ذهن چپ یرانیا

که هدف آ   ههیقدرتمند ن ی)ره( بور که جنبش مررمینیاما  مم شیزماتیکار یرهبر هیسا رر     

کرر، برملاف  سیکه او تأس ی یدئولوژیکرر  جامهه بور رر روره بهد از انقلاب ظاهر ند. نظا  ا یانقلاب

را از مور  تیو مأمور یدئولوژیا قتیندانت و رر حق ینیبناه رر مقاب  غرب احساس مورکم میرژ

 نی(. همچن708: 7587 ،یلانیرارر )م یغرب برتر یبشر یدئولوژیکه رر مقاب  ا رانستیطرف مدا م

حائز  شیدئولوژینظا  ا شیبه  یاسلام یجمهور  یاو رر تبد یی)ره( و توانا ینیاما  مم یرهبر وهین

مبارزه قدرت  شی رر تیو بهد از موفق 7506رر روره بهد از مررار  یمههب یروهایبوره است. ن تیاهم

مور  یارهایظاهر نوند و ضوابط و مه شیعنوا  قدرت هژمونقدرت توانستند به ا یمدع ریسخت با سا

 را به مورر اجرا گهارند.

 

 یریگجهینت

سرمایه فرهنگی و سازگاری آ  رر مورر ایرا   ژهیوبهبر اساس نظریه انوا  سرمایه پیر بورریو و      

یا محصول  الساعهملقرستیابی طبقه متوسط سنتی ایرا  به قدرت امری  نتیجه گرفت که توا یم

 صورتبه 7531قدرت طبقه متوسط سنتی که تا سال  ترقیرقصرف انقلاب اسلامی نبور. به عبارت 

 ررواقعظهور و بروز رانت، با انقلاب اسلامی مصلتی سیاسی و رسمی پیدا کرر. « قدرت اجتماعی»

. عواملی دیآیم حساببهنونی و قلب قدرت اجتماعی طبقه متوسط سنتی سرمایه فرهنگی نقاه کا

سرمایه نمارین، ترویج  عنوا بهنظیر ایدئولوژی )مههب(، نب ه وسیع روحانیو  و مساجد، مرجهیت 

به بهد، نقش کاریزماتیش حضرت اما   7536گفتما  اسلا  سیاسی رر مقاب  اسلا  سنتی رر رهه 
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اجتماعی منظم و اعتمار و روابط متقاب ، همگی از عوام  سرمایه اجتماعی  بمراتسلسلهممینی)ره(، 

رر طبقه متوسط سنتی  -سنت هیماجا  مثابهبه -که به مدر متغیر مههب ندیآیم حساببهو فرهنگی 

 .گشتیمایرا  محقق 

انقلاب رو به رند و با پیروزی  روند شسرمایه اجتماعی و فرهنگی طبقه متوسط سنتی رر ی     

که فهم  گونههما به سرمایه و قدرت سیاسی تبدی  گررید. برای تبیین پویش فوق  جیتدربهاسلامی 

سرمایه اجتماعی  دیبازتولانقلاب اسلامی بدو  رر نظر گرفتن اما  ممینی )ره( مم ن نیست، تبدی  و 

 رمم نیغما و فرهنگی طبقه متوسط سنتی به سرمایه و قدرت سیاسی، بدو  ررک و فهم کاریز

 ینیمم. اما  نوریماز منظر پرنور و آتشین رهبرا  کاریزمایی تفسیر  کهیهنگام ژهیوبه. دینمایم

ی همین باورهای مقدس بور که هاتیظرفرر قامت یش رهبر کاریزماتیش با ررک و فهم رقیق  ره()

نظا  ناهنشاهی پای موفق به سرنگونی ح ومت پهلوی گررید. اما  ممینی )ره( برای گهنتن از سد 

ماص  طوربهاولی و طبقات و اقشار مههبی  طوربهات ای مور را بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامهه 

 گا  رر ورور این قشر به طبقه مسلط را بررارر. نیتریاصلقرار راره و موفق ند 

یی مواجه گشت که برمی از ، ایدئولوژی انقلاب اسلامی با رقباانقلاب اسلامی بهد از پیروزیاز طرفی      

 و رر گرفتندیها مانند نمایندگا  تفسیر مدرنیستی از اسلا  رر رام  گفتما  انقلابی نیهه جای مآ 

از  ییگراچپ و ییگرایانقلاب اسلامی مشارکت رانتند و برمی نیز مانند مل یهانهیفراهم آورر  زم

تدبیری که رهبرا  انقلاب اسلامی  ش یافته بورند.گستر یاآمده استفاره کرره و تااندازهرستفرصت به

ام انات سازمانی بازار، مساجد و نهارهای انقلابی  یریکارگبرای مقابله با این رقبا اندیشیدند به

ی سیاسی، اجتماعی، اقتصاری، فرهنگی و نمارین طبقات هاهیسرمااز  موقعبهی مندبهره، جدیدالتأسیس

 ها بور.پایین و بسیج آ  و همچنین تح یم ائتلاف با طبقاتریا  سنتی همچو  روحانیو  و بازا

روحانیت انقلابی که رر آ  زما  حول محور حزب جمهوری اسلامی توا  گفت که رر مجمو  می     

مراتب از ام انات بهتری برموررار بور. ارتباط تنگاتنگ مور به ا جمع آمده بور، رر مقایسه با مخالف

طبقه  کارآمد یرهمرر ، رسوخ ریرین فرهنگ نیهی رر میا  مرر ، سازما  یهاروحانیت با توره

 .رفتیاز جمله این ام انات به نمار م افتهیمتوسط سنتی و سرانجا  وجور نهارهای انقلابی سازما 

ی ی پس رر میدا  رقابت و منازعه ها رقیب و متولیا  آ  یهایدئولوژیهرحال رر این مصاف تمامی ابه

 ره() ینیریگری مغلوب ندند و ایدئولوژی انقلابی نیهه که توسط روحانیت و رر صدر آ  اما  مماز 

 .اجرا گهارر هژمونیش تمامی اصول و ضوابط مور را رر جامهه ایرا  به مورر قدرتعنوا  ارائه نده بور به
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 .تابستا ، 3، نماره 1، سال د سیاسیفصلنامه راهبر

 ی.تهرا : نشر ن ،سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی یشناسجامعه .(7513) نیبشیریه، حس

به کونش  ،یاجتماع هیسرمارر  ،ا یماکباز و حسن پو نیترجمه افش ،«هیسرما یهان  » .(7583) ریپ و،یبورر

 .رازهیتاجبخش، تهرا : ن ا یک

مجله نامه  ،«ریال تیش منش و میدا  رر نظریه پیر بورریو» .(7580ها، غلامرضا و پرستش، نهرا  )جمشیدی

 ، بهار.56نماره  ،علوم اجتماعی

 .یتهرا : نشر ن ،ا یو حسن چاون یجوافشان لایترجمه ل ،ویبورد ریپ .(7583) چارریر نز،یجن 

 ، قم: رانشگاه مفید.ناسلام سیاسی در ایرا .(7587) یمحمدعلحسینی زاره، سید 

 ره(.) ینیمم، تهرا : موسسه تنظیم و نشر آثار اما  3ج ، صحیفه امام .(7518اما ( )الله )روحممینی، 

 ،(«05 - 7537سیاسی روره اول مجلس نورای اسلامی ) یهاتهارضات جناح» .(7513مواجه سروی، غلامرضا )

 ، پاییز.7نماره سال اول،  ،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع(

 ، تهرا : نشر نی.؟نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده شد .(7571محمد )سمیهی، 

، یاسیفصلنامه اقتصاد س ی،صالح ههی، ترجمه نف«نیو قدرت نمار یاسیاقتصار س» .(7587) دیویسوارتز، ر

 .5اول، نماره  سال

 ، تهرا : ققنوس.الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران .(7573صالحی امیری، سید رضا و سپهرنیا، رزیتا )

 ، تهرا : مرکز اسنار انقلاب اسلامی.طبقات اجتماعی و رژیم شاه .(7586) میمحمدرحعیوضی، 

 یرر عصر پهلو دیعوام  گسترش طبقه متوسط جد یواکاو(. »7577فدایی مهربانی، مهدی؛ جهانگیری، سهید )

 ، بهار.71، نماره 3، سال فصلنامه راهبرد سیاسی، «را یا یانقلاب اسلام یریآ  بر ن   گ ریرو  و تاث
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 ،«ایرا  و نی اراگوئه یهانهری: تحلیلی تابیقی از انقلاب یهافروپانی رولت و انقلاب» .(7513فرهی، فریده )

 ، تابستا .0نماره  ،راهبردفصلنامه 

 ، تهرا : نشر نی.یشناسنانسای هاهینظرو  هاشهیاندتاریخ  .(7583ف وهی، ناصر )

نی اراگوئه و  بین ایرا ، یاسهیاجتماعی جها  سو : مقا یهارر مصوص انقلاب یاهینظر» .(7513 ، جا  )افور

 ، بهار.7نماره  ،راهبردفصلنامه  ،، ترجمه مینو آقایی موزانی«السالوارور

 .ریتهرا : کوی، ضانرم نیو حس یترجمه غلامرضا غفار ،یاجتماع هیسرما .(7588جا  ) لد،یف

ماکباز و حسن  نیترجمه افش ،«یانسان هیسرما جاریرر ا یاجتماع هیسرما جارینقش ا» .(7583) مزیج کلمن،

 .رازهیتهرا : ن، تاجبخش ا یبه کونش ک ،یاجتماع هیسرمارر  ،ا یپو

 ی جیبی.هاکتاب، تهرا : نرکت سهامی 1چ ، ی از آثارادهیگز .(7538) ویآنتونگرامشی، 

پیر بورریو و  یهاهیسرمایه فرهنگی و اقتصار فرهنگ )با تأکید بر نظر» .(7575گنجی، محمد؛ حیدریا ، امین )

 .11سال بیست و سو ، نماره  ،فصلنامه راهبرد ،«ریوید تراسبی(

ا تغییر سامتار طبقات اجتماعی رر رورا  قب  از انقلاب اسلامی و بهد از انقلاب ت» .(7583اصغر )مقدس، علی

المللی تبیین ، مجموعه مقالات کنگره بین1ج  ،ایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیرر  ،«7513

 ، تهرا : عروج.1اسلامی، چ  انقلاب

 ، تابستا .31و  37نماره  ،پژوهشنامه علوم انسانی، «مهرفی مفهو  طبقه از رید بورریو» .(7585) دهیممتاز، فر

، ترجمه مجتبی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامیی انقلاب اسلامی؛ ریگشکل .(7587محسن )میلانی، 

 عاار زاره، تهرا : گا  نو.

جمهوری اسلامی  مسجد و فرایندهای فرهنگی قدرت رر نظا » .(7577پور، علی )حسن و انرفینظری، عل

 .3نماره  ،فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی ،«ایرا 

 .1، نماره 31روره  ،فصلنامه سیاست ،«بورریو و قدرت نمارین» .(7577مجید )استوار،  و نقیب زاره، احمد

 تهرا : مرکز اسنار انقلاب اسلامی. ،فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی .(7586هنری لایف پور، یدالله )
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