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چکیده
ین مقاله دو گروه سیاستمداران جوان و مسن را از دو منظر مطالعه کرده است؛ اول سازوکارهای ا

هایي که سیاستمدارانِ  های استراتژی ها و شباهت ورود به میدان سیاسي و خروج از آن و دوم تفاوت
ژوهشي، با روش های این مقاله پ برند. داده جوان و سیاستمداران پیر در میدان سیاسي ایران به کار مي

های افراد فعال در میدان  ای از میان متون تاریخي، خاطرات سیاستمداران و یادداشت کتابخانه-اسنادی
سیاسي در بازۀ زماني پس از انقالب مشروطه تا دهۀ چهل شمسي به دست آمده است. برای رسیدن به 

عناصر این میدان استفاده شده است.  یر بوردیو دربارۀ میدان سیاسي و تحلیل و تفسیر نیز، از دیدگاه پي
دهند که برای ورود به میدان سیاسي اولویت با سرمایۀ ها نشان مي برخي نتایج مطالعۀ اسناد و تحلیل

دانستن خود برای ورود به  نمادین، سرمایۀ سیاسي، منزلت و جایگاه خانوادگي فرد و پس از آن محق
توان به استراتژیهای کاربردی توسط  . همینطور ميگفتن و دانستن زبان سیاسي است میدان و سخن

سیاستمداران پیر و جوان در میدان سیاسي و نیز به جایگاه فرد در میدان و میزان سرمایۀ سیاسي و 
سن و سال اهمیت کمي   عنوان عوامل ورود به میدان سیاست توجه کرد؛ در این میان نمادین فرد به
پیری با سیاستمداری در دورۀ جواني این است که سیاستمدارانِ  سیاستمداری در دورۀ  دارد و تفاوت

پیر سرمایۀ سیاسي و سرمایۀ نمادین از نوع فردیِ بیشتری نسبت به سیاستمدارانِ جوان دارند. 
سیاستمدارانِ جوان فقط در صورتي صاحب سرمایۀ سیاسيِ بیشتری نسبت به پیرترهای میدان سیاسي 

 شده باشد. شكل جمعي از جانب یک حزب، به آنها منتقل شوند که سرمایۀ سیاسي به مي
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مقدمه

خواهیم تأثیر رخدادهای سیاسي ایران را در میدان سیاست از نظر بوردیو تحلیل  در این مقاله مي

کردن ساختار اجتماعي و سیاسي ایران در جهان نیم و نقش آنها را در پیچیدهو تفسیر انتقادی ک

ایم که ابتدا مسألۀ ورود  معاصر نشان بدهیم. برای این منظور مقاله را طوری ساختاربندی کرده

شناسي تاریخي برای به میدان سیاست را مشخص کنیم. سپس از دیدمان )پارادایم( جامعه

کنیم و به لحاظ نظری رویكرد بوردیو را به کار  موضوع استفاده مي افزودن نگاه تاریخي به

کار گرفته  گیریم تا ادعا کنیم که مفهوم پیری و جواني صرفاً یک برساخت هستند که به مي

شناسي این مطالعه را با شوند تا فرآیند تمایز و انزوا از قدرت صورت بپذیرد. سپس روش مي

کنیم و  دهیم و در آنجا دربارۀ واحدهای مشاهده صحبت مي انتقادی شرح مي-رویكرد اسنادی

دهیم و در پایان نیز به  شناختي و تاریخي خود را ارائه مي در نهایت تحلیل و تفسیر جامعه

 . 0انتقادی این مقاله اشاره خواهیم کرد-دستاورد علمي

بیانمسئله

ه افراد ممكن است در سنین بخشي از مسأله این مطالعه به این واقعیت تاریخي مربوط است ک

برانگیز بوده های سیاسي را بپذیرند اما ورود به میدان سیاست همیشه چالش مختلف مسئولیت

توان در تعارض بین پیری و جواني مشاهده است و این چالش را در دورۀ بعد از مشروطه مي

 01لگي تا بیش از کرد. در اسناد تاریخ معاصر ایران، سن ورود به سیاست در بازۀ سني ده سا

                                                           
بخشي از این مطالعه با همكاری آقای دکتر حمیدرضا جالیي پور در دومین کنفرانس ملي چارسوی علوم انساني  0

های رسالۀ کارشناسي ارشد شیرین کریمي با  یافته ارائه شده بود. ضمناً این مقاله بر اساس بخشي از 0901در سال 

در میدان سیاسي ایران )پس از انقالب مشروطه تا دهۀ چهل شمسي( با « جواني»و « جوان»عنوان مطالعۀ مفهوم 

پور و مشاورۀ دکتر حمید عبداللهیان در دانشگاه تهران نوشته شده است. مقالۀ  راهنمایي دکتر حمیدرضا جالیي

های  وان مطالعۀ رابطۀ سیاستمداران جوان و پیر در میدان سیاسي ایران بر اساس بخش دیگری از یافتهدیگری زیر عن

حال الزم است  نامه نوشته و در فصلنامۀ مطالعات علوم سیاسي، حقوق و فقه منتشر شده است. درعین این پایان

است ولي هر کدام از این دو مقاله به های بوردیو استفاده شده  توضیح داده شود که در هر دو مقاله از نظریه

اند. مصادیق دو مقاله به لحاظ زماني شباهت دارند و نه محتوایي. دو  های بوردیو پرداخته های متفاوتي از نظریه جنبه

 گیری کامالً با هم متفاوتند.  مقاله در موضوع، مسئله، تبیین و نتیجه
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سالگي به سلطنت رسید و تا زماني که به سن  07سالگي متفاوت بوده است. احمدشاه قاجار در 

ساله و پس از او ناصرالملک  01دست عضدالملکِ  سالگي رسید امور مملكت به 01قانوني یعني 

درضا گذاری کرد و فرزندش محم سالگي تاج 42شد، رضاخان میرپنج در  ساله اداره مي 47

دهد که  سالگي قدرت را در دست گرفت. متون و اسناد تاریخيِ موجود نشان مي 77پهلوی در 

خواهان جوان و پس از انقالب مشروطه  در اواخر حكومت قاجار، ابتدا حضور انقالبي مشروطه

حضور رسمي و جدّی جوانان در سیاست مطرح شد. در این زمان، اغلب جواناني که فرزندان 

کرده بودند وارد میدان سیاسي شدند.  داران بزرگ بودند و در فرنگ تحصیل میناشراف و ز

کار و باتجربه بود با وقوع انقالب مشروطه و  میداني که تا آن زمان حریم امنِ سیاستمداران کهنه

ترویج افكار آزادیخواهانه در جامعه دچار تزلزل شد؛ زمان برهم زدن بازی به سبک قدیم فرا 

 ها در میدان سیاسي ایران آغاز شده بود. چینش جدید مهره رسیده بود و

جامانده از سیاستمداران  های شفاهي به وگوها و تاریخ ها، گفت نوشته ها، دست خاطرات، نامه

خواهیم با استفاده  شود. ما مي دهند که در متون رسمي تاریخي کمتر یافت مي اطالعاتي به ما مي

یر بوردیو، به یک تبیین  چوب مفهومي میدان سیاسي پياز این سندهای تاریخي و با چار

رسیدگان در میدان  ترها و پیرترها یا نورسیدگان و از پیش شناختي از منطق بازی جوان جامعه

تطبیقي و مطالعۀ اسناد و متون تاریخي و استفاده از روش -سیاسي برسیم. با روش تاریخي

 کنیم. این سازوکارها استفاده مي های تاریخي برای فهم تحلیل محتوای نمونۀ متن

چرخش »تو در نظریۀ  بخش دیگری از مسأله در اینجا ریشۀ نظری دارد. ویلفردو پاره

داند که مستقیم یا غیرمستقیم در حكومت نقشي عمده  ، نخبگان حكومتي را افرادی مي«نخبگان

وند که بیش از همه ش تو معتقد است که قشر نخبگان حكومتي از افرادی ترکیب مي دارند. پاره

هایي همچون ثروت موروثي،  اند. اما واقعیت اجتماعي این است که بازدارنده بودن شایستۀ حاکم

: 0911کند )کوزر،  پیوندهای خانوادگي و همانند آنها از چرخش آزادانۀ افراد جلوگیری مي

عناصر  تو اگر نخبگان حكومتي یا غیرحكومتي خودشان را به سیل (. به تعبیر پاره174

شود نزدیک سازند و برعكس، در چرخش نخبگان  تری که از جمعیت پایین سرازیر مي نفس تازه

ساماني یا با گشودن  خورد، این نابه هم مي شود و توازن و سامان اجتماعي بر  وقفه ایجاد مي

آمیز نخبگان حكومتي  راهي جدید در مسیرهای تحرک اجتماعي و یا از راه برکناری خشونت

(. با 171شود )همان:  سامان مي تر به جای آنها به مي و ناکارآمد و جایگزیني نخبگان شایستهقدی
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یر بوردیو در مورد چرخش  توان از نظریۀ پي تو در این خصوص مي نگاه به دیدگاه پاره

تری داشت که در بخش نظری به آن پرداخته  های دقیق سیاستمداران در میدان سیاسي برداشت

ش این است که آیا عوامل سیاسي، تاریخي و اجتماعي نقشي در ورود افراد تازهشود. پرس مي

اند؟ سیاسیون داشته 0941تر به میدان سیاسي در تاریخ پس از مشروطه و تا دهه  نفس و جوان

هایي را برای حفظ و ترفیعِ موقعیتِ خود در  ایراني پس از واردشدن به میدان سیاسي چه راهبرد

شناسي توان از دیدمان )پارادایم( جامعه ها مي برای یافتن پاسخِ این پرسش گرفتند؟ پیش مي

 یر بوردیو استفاده کرد. تاریخي و از چهارچوب مفهومي پي

 نظری:کاربردنظریۀمیدانبوردیودرظرفتاریخسیاسیایران-چارچوبمفهومی

دهد: میدان، سرمایه و  ميشناسي سیاسي خود را با استفاده از سه مفهوم توسعه  بوردیو جامعه

انباشت عوامل در میدان  0واره. هر میدان سرمایۀ خاص خود را دارد. سرمایۀ سیاسي عادت

های خاص اجتماعي، ظرفیت بسیج افراد  کنند، مانند مهارت است که برایش مبارزه مي 7سیاسي

میدان پیرامون یک هدف مشترک، تدوین سیاست جمعي و یا کسب کرسي برای حزب خود. هر 

وارۀ غالب خود را دارد، یک فرهنگ یا یک مجموعه از اصول دروني از اقدامات و  عادت

 (.7119، 9تر از این باشد )کاپي تواند پیچیده ها، البته، واقعیت مي ارزیابي

ها و آماتورهای سیاسي نیز آشكار است.  ای تأثیر بحث وبر در تحلیل بوردیو از رابطه میان حرفه

یابد، امور عرفي )نامقدس( بیش از پیش ابزارهای  ان سیاسي به استقالل دست ميهمچنان که مید

ای که به مدارس  عنوان نمونه سیاستمداران حرفه دهند. به تولید سیاسي مناسب خود را از دست مي

روند به مي (ENAیا مدرسۀ ملّي مدیریت ) (IEPمؤسسۀ مطالعات سیاسي ) نخبگان فرانسه، مانند

 (.7119شوند )کاپي،  گذار مي کار )آماتور( و یا شهروندانِ قانون ین فعاالن سیاسى تازهتدریج جایگز

های  کنند. بوردیو دربارۀ درجه به این ترتیب معیارهای ورود به میدان سیاسي نیز تغییر مي

های  شود سازوکار تر مي کند، او معتقد است هرچه میدان مستقل پردازی نمي استقالل نظریه

کنند. در این شرایط مبارزات، کهنه و  های سیاسي بازی مي تری در فعالیّت نقش مهم دروني آن

بخشند. در این  شوند و در نهایت بخشي از ناخودآگاه اجتماع را عینیت و تحقق مي نهادینه مي

                                                           
1 Political capital 
2 Political field 
3 kauppi 
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روند تاریخي هر سازمان سیاسي فرهنگ محرمانۀ خود را، که برای افراد خارج از سازمان بیگانه 

دهد. در دنبالۀ روش تحلیلي بوردیو به منظور درک معنای خاص از یک موضع  عه مياست، توس

توان آن را در شبكۀ ارتباطي متشكل و مناسبي قرار داد، از یک سو مواضع دیگر در  سیاسي مي

 (. 7119زمان فرموله شود و از سوی دیگر ساختار تقاضا لحاظ شود )کاپي، 

تواند در  چطور نظریۀ بوردیو دربارۀ کردار )پرکتیس( ميدهد  نشان مي 0آندره گومز ماری لي

تر دربارۀ راهبرد )استراتژی( یاری رساند )گومز،  و تأمل دقیق 7کردن درک بهتری از راهبردی

اشاره دارند، این واژه معادلِ فارسي واژۀ « سازوکار»(. نگارندگان این مقاله به مفهوم 7101

توان به  ده است و با تبیین رفتار و کردار سیاستمداران مياستراتژی یا راهبرد در نظر گرفته ش

درک بهتری از این مفهوم دست یافت. به باور گومز عناصر اصلي نظریۀ بوردیو مانند میدان، 

 (.7101کند )گومز،  واره به فهم سازوکار یا راهبرد کمک مي سرمایه و عادت

شود که  فرهنگي محرمانه تبدیل مي به بیان افراطي« اصطالحات فني»مناقشات سیاسي بر سر 

« های قدرت بیزانتیني کشمكش»آمیز یا  مشخصۀ امتیازی انحصاری است، یعني تمایزهای سفسطه

جنگ »واقع به افرادی که در آن زمینه دانشي ندارند ربطي ندارد؛ پس آنچه ما داریم صرفاً  که به

درک است. از  بر رقبای آنها قابلاست، جایي که مواضع طرفین سیاسي فقط در برا« ها بین کاخ

این جهت، تعریفي که از ماهیت طرفین سیاسي وجود دارد، خارج از موقعیت سایر بازیگران در 

 9مصرف خواهد بود. مواضع سیاسي نوسان دارند. اسم این بازی سازش کل میدان سیاسي، بي

شود. طرفین در برابر  يندرت در سیاست اتخاذ م است. موضعِ سرسختانه دربارۀ برخي مسائل، به

گوید که  کنند. محض نمونه بوردیو مي حرکت سایر نیروهای داخل میدان مواضعي را اتخاذ مي

باوری و عقالنیت و پیشرفت بود، حال آنكه راست  چپِ افراطي حاميِ علم 0091در دهۀ 

اما در  اصالح چسبیده بود؛ گرای غیرقابل کار به نوعي مكتب فكری طبیعت گرای محافظه ملّي

کند و چپ به مكتب  دار است و پیشرفت و دانش فني را ستایش مي دنیای معاصر، راست سرمایه

« افراد»گرایي، بدگویي از افسانۀ پیشرفت مطلق یا دفاع از  محیطي طبیعت، نوعي منطقه زیست

 .4(7114کند )پیالریو،  رجوع مي

                                                           
1 Gomez 
2 strategizing 

3 Compromise 
4 Pilario 
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که فرد آن  سرمایۀ سیاسي فردی (0شود؛  بوردیو بین دو نوع سرمایۀ سیاسي تفاوت قائل مي

که گروهي از نمایندگان آن را به دست  سرمایۀ سیاسي گروهي( 7آورد و  را به دست مي

آورند. سرمایۀ سیاسي فردی نتیجۀ روند کند تجمع سرمایه در دست یک فرد است و با  مي

مین رود. شخصیت آن فرد با ه ناپدیدشدن فیزیكيِ شخص دارندۀ این سرمایه از بین مي

هایي که متعلق به اوست برساخت و شناخته شده است. سرمایۀ سیاسيِ گروهي از طریق  ویژگي

گذاری به دست یک نهاد، مثل یک حزب سیاسي و یا سایر تشكیالت سیاسي به دست  سرمایه

رسمیت  به»آید. در این صورت فرد به شكل موقت و محدود سرمایۀ جمعي که شامل  مي

 (.7119کند )کاپي،  است را از سوی نهاد دریافت مي« اعتماد بودنقابل »و « شدن شناخته

دهد؛ در این  ( تعریف دیگری از سرمایۀ سیاسي ارائه مي1: 0909در جای دیگر بوردیو )

شود. به تعبیر بوردیو اگر  تعریف سرمایۀ سیاسي زیرمجموعۀ سرمایۀ اجتماعي محسوب مي

را برای کشورهای دیگر به کار بگیریم باید ارزیابي کنیم کاررفته در نظریۀ تمایز بخواهیم الگوی به

گذاری در آن جامعه کدام است. در کشورهایي که سرمایۀ اقتصادی  و ببینیم اصول مهم تفاوت

کوشد این مطلب را جا  ساالری مي بیرون از بازی است، یک ایدئولوژی رسمي همچون شایسته

ایي  گونه و امكانات کمیاب به  آوردنِ ثروتدستهای به ها در فرصت بیندازد که تمامي تفاوت

آمده از مدرسه نسبت دارد دستها در سرمایۀ فرهنگي و سرمایۀ علمي به پذیر با تفاوت عقل

گذارِ  سازد که بر مبنای آن یک اصل تفاوت ای مي پذیرد و فرضیه )همان(. اما بوردیو این را نمي

شده، های مالحظه توزیع نامساوی آن سرمنشأ تفاوتدیگر، یک نوع سرمایۀ دیگر، وجود دارد که 

ویژه در عرصۀ مصرف و الگوهای زندگي است )همان(. بوردیو این نوع سرمایه را نیز سرمایۀ به

های عمومي  مندی خصوصي از امكانات و ثروت خواند که برای صاحبانش نوعي بهره سیاسي مي

 (.11آورد )همان:  ( را فراهم مي)محل مسكوني، اتومبیل، بیمارستان، مدرسه و غیره

تعمیم در سطوح  کند. نتایجِ او قابل بوردیو کنش افراد را در رویارویي با سیاست مطالعه مي

نامه دربارۀ  پاسخ به یک پرسش»نویسد:  مختلف مشارکت سیاسي افراد است؛ چنانچه او مي

زبي یا پیوستن به یک دادن، یا در سطح دیگری از مشارکت، خواندن یک نشریۀ ح سیاست، رأی

(. این یعني در هر یک از 140: 0900)بوردیو، « حزب، حالت خاصي از عرضه برای تقاضاست

زند. وقتي پیوستن به حزب یا شرکت  این سطوحِ مشارکت سیاسي فرد به کنش سیاسي دست مي

شدن به یلشود. تبد شود تقاضا هم به دنبالش ایجاد مي در انتخابات مثل کاال به افراد عرضه مي
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گیرد )همان(. بوردیو  فردی فعال در میدان سیاسي در یک فرآیند عرضه و تقاضا صورت مي

به سیاست در صورتي « تفاوتي بي»یا « عالقه»نویسد  دربارۀ مشارکت افراد در میدان سیاسي مي

صحبت»دادن یا شود که بدانیم گرایش به استفاده از قدرت سیاسي )قدرت رأی بهتر درک مي

متناسب است با واقعیت این قدرت؛ به عبارتي دیگر، «( فعالیتِ سیاسي»یا « ردن دربارۀ سیاستک

 (.111ای از ناتواني است )همان،  تفاوتي فقط جلوه بي

دهد معتقد است کنش تا  زماني که بوردیو دربارۀ کنشِ سیاسي و زبانِ سیاسيِ افراد نظر مي

گویند، در زبان  تفاده از آنها دربارۀ آن کنش سخن ميحد زیادی به کلماتي بستگي دارد که با اس

های بین  نوعي ربط و بستگي وجود دارد که بر کنشِ سیاسي افراد منطبق است. برای مثال تفاوت

، فرزندان دهقانان و مبارزات کارگرانِ فرزندانِ کارگران «نسل اول»مبارزات کارگران متخصص 

اهيِ سیاسي و در نتیجه زبان بستگي دارد. مسئلۀ که ریشه در سنت دارند، به تفاوت در آگ

های خود را عمومیت ببخشند،  دهد تا تجربه سخنگویان، عرضۀ زباني است که به افراد اجازه مي

های خاص خود محروم شوند. این همان چیزی است که  آنكه از این طریق از بیان تجربه بي

دهد کار مبارزان، دقیقاً  بوردیو نشان مي تر اینكه شود. توضیح دقیق سبب سلب مالكیت آنان مي

تر است )تبدیل  تبدیل وقایع شخصي و فردی که حالت خاص دارد به یک رابطۀ اجتماعي عام

بخشیدن لزوماً از طریق این عمومیت...«(. تو اخراج شدی، به این دلیل که »به « من اخراج شدم»

دارد که شكل قاعده رمزی )فرمول( از  گیرد، از این رو این خطر را با خود صورت مي« مفهوم»

شده، زباني خودکار و مستقل و یا گفتاری آییني پیدا کند که کساني که بدان سخن پیش ساخته

(. 22: 0904گیرند دیگر یكدیگر را نشناسند )بوردیو،  گویند و یا با آن مورد خطاب قرار مي مي

امكانِ صحبت برای »شود نوعي  استفاده ميای را که در زبان سیاسي  بوردیو کلمات قلنبه و سلنبه

کند. به زعم او این کالم مرده مانع  از آن یاد مي« کالمِ مُرده»داند و با اصطالح  مي« فكرنكردن

تفكر است، کالم مرده هم برای گویندگان و هم برای شنوندگان، مانعي برای اندیشیدن است 

 «.کنندۀ زبان است بندی قدرت طبقه»کند که  ي)همان(. این مبحث این نظر بوردیو را نیز تأیید م

گوید که ممكن است ما فرض غلطي داشته باشیم  دربارۀ مشارکت سیاسيِ افراد بوردیو مي

شود  مبني بر اینكه مشارکت سیاسي با سرمایۀ تحصیلي افراد رابطۀ مثبت دارد و اغلب تصور مي

یابد در صورتي که این خوانشي  ميکه با افزایش سرمایۀ تحصیلي، صالحیت سیاسي هم افزایش 

کند. نتیجۀ این  انگارانه است که بیش از حد بر روی نابرابریِ توزیعِ سرمایۀ سیاسي تأکید مي ساده
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ساالر و دوم  فرضِ غلط دو بازنمود متفاوت و مكمل از تقسیم کارِ سیاسي است اول بازنمود فن

یابي  شرط دست ن ساالر صالحیت فني را پیشصالحیتي و ناتواني. بازنمود ف بازنمود مبتني بر بي

دهد و بازنمود مبتني بر  های سیاسيِ مسئوالنه قرار مي های سیاسي یا انتخاب به مسئولیت

« دانش سرّی»صالحیتي محرومانِ اقتصادی و فرهنگي را به اعتماد و اتكا به عقیده و  بي

شود  تقسیمِ کارِ سیاسي مي کند. این فرضِ غلط مانع از جستجوی حقیقتِ متخصصان محكوم مي

 (.169-160: 0900)بوردیو، 

که با افزایش سرمایۀ تحصیلي مشارکت -در پاسخ به اینكه چرا این خوانش یا این فرض را 

گوید واقعیت  داند مي کننده مي انگارانه و گمراه ساده -رود سیاسي یا صالحیتِ سیاسيِ فرد باال مي

بودني که شود، احساس محق ناشي مي« بودناحساسِ محق» این است که رابطۀ نزدیک این دو از

شود برای سروکارداشتن با سیاست و مجازبودن برای  به شكل اجتماعي تصویب و تشویق مي

رسد با تأثیر جنسیت]و  قدرها که به نظر مي گفتن دربارۀ سیاست. تأثیر مدارک تحصیلي آن سخن

تمام موارد مسئلۀ حق پرداختن به سیاست بر اساس  طور با تأثیر سن[ تفاوتي ندارد زیرا در همین

دانند با سیاست در هر سطحي از آن  منزلت و جایگاه در میان است، افرادی که خود را محق مي

شرطِ صالحیتِ فنّي صالحیتِ  شرطي برای آن فراهم کنند؛ پیش سروکار داشته باشند بایست پیش

يِ سخن گفتن است که در آنِ واحد هر دو هم گفتن توانایشرطِ حقِ سخن اجتماعي است و پیش

 شرط و هم معلول یكدیگر هستند )همان(. پیش

یعني برخورداری از معرفت نظری و عمليِ الزم برای « صالحیت سیاسي»از نظر بوردیو 

: 0900بودن بر زبان سیاسي )بوردیو، های سیاسي، خصوصاً مسلط ها و قضاوت تولید کنش

ي تواني که به لحاظ اجتماعي تأیید و تصویب شده است. در این (. صالحیت سیاسي یعن160

ارزشي و  کردن حد و مرزهای صالحیتْ احساس بيتوانند با وضع مي« دانشمندانِ سیاسي»میان 

واقع دانشمندانِ سیاسي با دادنِ رنگ تقویت کنند. به« ها صالحیت بي»ناشایستگي را در میان 

تزریق « صالحیت دیگرانِ بي»های خود چنین احساسي را به  ها و تحقیق ولعابِ علم به تحلیل

 (.161کنند )همان،  مي

گوید معتقد است که احتمال  مي« گفتناحساس برخورداری از حقِ سخن»وقتي بوردیو از 

ابرازِ عقیده و نظر دادن دربارۀ مسائل مختلفِ سیاسي و اجتماعي رابطۀ تنگاتنگي با خاستگاه 

های  آموزان و دانشجویاني( که در مدارس عالي و در سال جواناني )دانش اجتماعي افراد دارد،
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دهند  گفتن دربارۀ سیاست ميکنند بیشتر به خود حق سخن تحصیلي باالتر تحصیل مي

 (.166: 0900)بوردیو، 

گفتار مجاز و موجه مبتني بر صالحیت ناشي از منزلت، یعني گفتار قدرتمندی که کافي 

باز -صالحیتيِ  جاری شود تا خلق شود و به وجود آید، با سكوت بياست چیزی بر زبانش 

شود و  صالحیتي، به صورت ناتواني فني تجربه مي گیرد. این بي ناشي از منزلت پاسخ مي -هم

گذارد، این خلع ید  ای غیر از تفویض اختیار و سپردن وکالت به دیگری باقي نمي هیچ گزینه

دستِ  سوادترها به دستِ مردان، کم هاست، خلعِ یدِ زنان به دستِ باصالحیت ها به صالحیت کم

«. گویند خوب سخن مي»دست آنان که  به« دانند تا سخني بگویند نمي»باسوادترها و آنان که 

شود، به  گرایش به واگذارکردن مسئولیت سیاسي به دیگراني که صالحیت فنّي آنها پذیرفته مي

کند، زیرا مدرک تحصیلي )و فرهنگي که فرض  مي نسبت عكس سرمایۀ تحصیلي افراد تغییر

هم از سوی دارندگان این مدارک هم از -شود مدرک ضامن آن است( به صورت تلویحي  مي

آید. در یک سو، کساني هستند که اذعان  عنوان مشروعي برای اقتدار به شمار مي -سوی دیگران

ش به دلیل نداشتنِ ابزارهای استفاده کنند سیاست ربطي به آنها ندارد و از حقوق قانوني خوی مي

عقیدۀ »کنند و در سوی دیگر، کساني هستند که خود را شایستۀ داشتنِ  پوشي مي از آن چشم

داران است. این  کنند که در انحصار صالحیت ای احساس مي یا حتي عقیدۀ کارشناسانه« شخصي

« های قدرت»، تقسیم عیني دو دستۀ مخالف ولي مكمل که نمایندگان تقسیم کارِ سیاسي هستند

ها بازتولید  ها و گفتمان ها، کنش ها و بین دو جنس را در قالب طبع و قریحه سیاسي بین طبقه

 (.160: 0900سازند )بوردیو،  کنند و به این ترتیب بازتولید خودِ این تقسیم کار را ممكن مي مي

شناس این است  جامعهوظیفۀ گوید که  مي« پیری»و « جواني»از سویي بوردیو دربارۀ مفاهیم 

تو است  بندی میان سنین امری دلبخواهانه است و این همان تناقض پاره که یادآوری کند تقسیم

دانیم ثروتمندی از  گونه که نمي شود، همان دانیم پیری از چه سني شروع مي گفت ما نمي که مي

وامع موضوعي برای مبارزه واقع مرز میان جواني و پیری در همۀ ج شود. به چه مرزی آغاز مي

ها، به معني مشارکت و  است. در تقسیم منطقي میان جوانان و پیرها، مسئله بر سر تقسیم قدرت

بر حسب سن )و نیز جنسیت و طبقۀ اجتماعي ...( همواره  بندی تقسیم اختیارات، است. طبقه

د در جایگاه خود قرار کند که در آن هر کس بای کند و نظمي را تولید مي مرزهایي را تحمیل مي

حساب  (. هر کس همواره نسبت به دیگری جوان یا پیر به021و  060: 0904گیرد )بوردیو، 



 

 

 

 

 

 1441هار و تابستان ، شماره یک، ب92شناختی دوره مطالعات جامعه   654 
 

 

ها همواره بسیار  ها چه به طبقات سني و چه به نسل آید و به همین دلیل است که گسست مي

لكه در هایي قطعي و معین نیستند، ب کاری هستند. جواني و پیری داده متفاوت و موضوع دست

 (.020شوند )همان،  ترها و پیرترها برساخته مي اجتماع در مبارزۀ بین جوان

، «نجیب»، «پیر»، «سال بزرگ»تر باشند، خصوصیات  ترها هرچه به قطب قدرت نزدیک جوان

و مانند آن دارند. هر میداني قوانین خاص خود را برای پیرشدن دارد. برای آنكه بفهمیم « نخبه»

شوند باید قوانین خاص کارکرد آن میدان،  ها چگونه از یكدیگر متمایز مي نسلدر این میدان 

کند  هایي را که این مبارزه بر اساس آنها عمل مي بندی های مورد مبارزه و تقسیم موضوع

، که اغلب از لحاظ زیست «نورسیدگان»بینیم  هایي وجود دارد که در آنها، مي بشناسیم. دوره

اند از  دهند و مایل را به طرف گذشته هل مي« از پیش رسیدگان»ستند، ها ه ترین شناسي جوان

وقتي این «(. او دیگر کارش تمام است)»آنها عبور کنند و آنها را به مرگ اجتماعي محكوم کنند 

رسد؛ در چنین  گیرند، مبارزۀ بین نسلي نیز به اوج خود مي ها شدت بیشتری به خود مي دوره

ها بر آن یابد و جوان ترها و پیرترها در یكدیگر تداخل مي ای جوانهایي است که مسیرهزمان

تر بتوانند  ها تا جایي که افراد مسن شوند که هرچه زودتر جای پیرها را بگیرند. این تنش مي

ترها  که مسن آید، یعني تا وقتي ترها را کنترل و تعدیل کنند پیش نمي طلبانۀ جوان تمایالت جاه

لي و تحصیلي را تنظیم کنند و سرعت پیشرفت در هر شغلي را در دست بتوانند مسیرهای شغ

توانند تمایالت خود را ترمز کنند وادار به ترمزکردن کنند،  هایي که نميخود داشته باشند و جوان

، البته «اندازند خود را جلو مي»که « شبه ره صدساله بروند یک»خواهند  طلبي که مي های جاهجوان

که -« ترها جوان»تر این کار را بكنند، زیرا  د نیازی به آن نیست که افراد مسندر بیشترِ موار

خود حدود الزم، سنین الگویي، یعني سنیني را که هر کس  -ساله هم باشند 11ممكن است 

رسد  اند و حتي به فكرشان هم نمي سمَتي را بكند در خود دروني کرده« منطقاً ادعای»تواند  مي

، ادعای موقعیتي را بكنند که حق خود «یش از آنكه زمان آن فرا برسدپ»که پیش از وقت، 

ها دربارۀ حدودِ سني ظاهر  بینیم که تنش رود، مي از میان مي« حس حدود»دانند؛ اما زماني  نمي

های مختلف است  هایي که موضوع آنها مسئلۀ انتقال قدرت و امتیازات میان نسل شوند، تنش مي

 (.16-010: 0911)بوردیو، 

ها با  ها و گروه کردن حدومرزهایي بین طبقه نویسد وضع مي تمایزاز طرفي بوردیو در کتاب 

و « کردن الحاق»یا « کردن فهرست»، «در شمارآمدن»یا « در شمار آوردن»الهام از هدف راهبردی 



  
 
 
 
 
 

 655شناسی تاریخی ایران: تحلیل و تفسیر نقش سیاستمداران جوان و پیر در ...   جامعه

 

 

ترین صورت ظاهری را دارند، مانند  است. حدومرزها حتي حدومرزهایي که منطقي« شدن ملحق»

های اجتماعي را تثبیت و متبلور  واقع حالت خاصي از مبارزه های سني به های میان گروهمرز

 (.640: 0900)بوردیو،  کنند یعني حالت معیني از توزیع امتیازها و اجبارها مي

های بندی میان جوانان و پیران را در میدان توان دیدگاه بوردیو دربارۀ تقسیم در کل مي

 سیاسي در موارد زیر خالصه کرد:مختلف از جمله میدان 

« مبارزۀ اجتماعي»و نوعي « کاری موضوع دست»، «امری دلبخواهانه»بندی میان سنین  تقسیم .0

 برای توزیع امتیازها و اجبارها است.

است که با هدف امتیازدادن « بازنمود ایدئولوژیک»بندی میان جوانان و پیران یک نوع  تقسیم .7

 د.شو آنها به یكدیگر انجام مي

 -به معني مشارکت-« ها تقسیم قدرت»در تقسیم منطقي میان جوانان و پیران، مسئله بر سر  .9

است که با ابزارهای قدرتِ متصل به کارکردهای اجتماعي، که آشكار و نهان در پي برآوردن 

 شوند. منافع یک گروه هستند، تثبیت مي

شود که در آن هر  مي« ظمن»و « محدودیت»بندی میان سنین باعث ایجاد و تحمیل  تقسیم .4

 کس باید در جایگاه خود باقي بماند.

های قدرت و برخورداری از موقعیت  نسبت مستقیمي که با قطب»توان با  جوانان را مي .1

دارند دارای صفات بلوغ، سالمندی، بزرگي، « خانوادگي و تحصیالت عالي و اعتبار اجتماعي

 پذیری به شمار آورد. نخبگي و مسئولیت

 اني قوانین خاص خود را برای پیرشدن دارد.هر مید .6

، «در شمار آمدن»، «در شمار آوردن»تعیین حدومرزها میان جواني و پیری با هدف راهبردی  .2

 گیرد. صورت مي« ملحق شدن»و « کردن فهرست»

شود.  مي« ها تغییر محدوده»و « تغییر تعاریف»ایجاد بحران و شرایط خاصِ اجتماعي باعث  .1

کنند تا از مزایای مجوزهای  ترها به آنها عرضه مي ند تعریفي بپذیرند که بزرگتوان جوانان مي

مند  بهره« جواني»مسئولیتي و ماندن در حالت  های ناشي از بي بردن از آزادیموقتي مثل لذت

کنند و برای مثال  ها تعاریف تغییر مي خوردن نظمِ نوبتبشوند، اما با تغییر شرایط و برهم

مسئولیتيِ ناشي از پیری تبدیل شود؛ و  پرستي و بي اندیشيِ پیرترها به کهنهخردمندی و دور
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دهند و پیرها را به  ها را تغییر مي ترهایي که خواهان پذیرش مسئولیت هستند محدوده جوان

 دهند. سمت بازنشستگي سوق مي

اصول  تاریخي مطالعه ای را رقم زده ایم تا ببینیم-در اینجا با استفاده از روش تطبیقي

 هشتگانه نظام نظری بوردیو در آشكارسازی میدان سیاست در ایران نیز کاربرد دارد.

شناسیمنازعاتقدرتدرمیدانسیاسیتاریخایرانروش

تطبیقي است. واحد مطالعۀ تحقیق، گروهي از -روش مورد استفاده در این مطالعه روش تاریخي

اند. بُعد زمانيِ تحقیق پس از  فعالیت داشتهافراد هستند که در سطوح مختلف مشارکت سیاسي 

های )واحدهای مشاهده( تحقیق  انقالب مشروطه تا دهۀ چهل شمسي در ایران است؛ و نوع داده

های کیفي از میان متون تاریخي بر شمارِ  های کمي و کیفي است. شمارِ داده تلفیقي از داده

های کیفي به دست آمده  های تحقیق از داده های کمي غالب است و بیشترِ استنتاج و استدالل داده

های کمي )مثل تأکید  های کیفي هستند؛ و از شماری از داده های کمي تأییدکنندۀ داده است و داده

بر سن دقیق افراد و آمارهایي که از تحقیق زهرا شجیعي به دست آمده است( برای تكمیل و 

 های کیفي استفاده شده است. تحلیل داده

هایتحقیقفسیریافتهتحلیلوت

در « نظام جدید»میرزا آغاز کرد او به ایجاد  در سدۀ نوزدهم نخستین برنامۀ نوسازی را عباس

آذربایجان دست زد و برای تأمین نیروی این نهاد، نخستین گروه از محصالن ایراني را به اروپا 

سازی، پزشكي،  سي، تفنگهای کاربردی مانند علوم نظامي، مهند اعزام کرد تا در برخي از رشته

های مدرن آموزش ببینند. میرزا صالح شیرازی یكي از هفت محصل اعزامي به اروپا چاپ و زبان

های مشروطه پرداخت )آبراهامیان،  اش برای نخستین بار به تشریح حكومت بود که در سفرنامه

ا با عنوان اولین شاه، دارالفنون ر (. چند سال بعد امیرکبیر صدراعظمِ ناصرالدین61: 0904

های آموزشي دارالفنون که محصالنش پسرانِ اشراف بودند  دبیرستان سبک جدید بنیاد نهاد. رشته

های خارجي، علوم سیاسي، مهندسي، کشاورزی، معدن، پزشكي، دامپزشكي، عبارت بود از: زبان

 (.21علوم نظامي و موسیقي )همان، 
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ر ایران، امكان ورود به مراکز آموزشي برای با تأسیس دارالفنون و مدارس جدیدِ دیگر د

های مذهبي راه دستِ ایرانیان و اقلیت طبقات مختلف اجتماعي ایجاد شد. مدارس جدید نیز به

های روحانیون  اندازی شدند و بخش اعظمي از وظیفۀ تعلیم و تربیت جوانان از مساجد و مكتب

دیدی در میدان سیاست ایران شكل تدریج نیروی فعال جبه این نوع مدارس محوّل شد، به

 التحصیالن این مدارس جدید بودند. گرفت که از فارغ

در آغاز دوران سلطنت رضاشاه، قانون اعزام محصل به خارج در تاریخ هفتم خردادماه 

(. قانون افتتاح 019: 0944گذاری رسید )شجیعي،  ش. به تصویب مجلس ششم قانون 0912

ش.، در دورۀ نهم مجلس شورای ملّي به تصویب  0909م خرداد دانشگاه تهران در تاریخ هشت

های  (. در زمان حكومت محمدرضاشاه پهلوی، قانون تأسیس دانشگاه011رسید )همان، 

ش. به تصویب مجلس پانزدهم شورای ملّي رسید )همان،  0971ها در سوم خردادماه شهرستان

ابرابر و در دسترس افراد کمي از جامعه بوده (. با اینكه نظام آموزشي از همان ابتدا نظامي ن061

 است اما این نظام نوعي زبانِ جدید و آگاهيِ سیاسي را وارد فرهنگ ایران کرد.

شاید یكي از مولفه های نظری بوردیو را بتوان در منزلت و تمایز در آغاز مشروطیت 

گاه خانوادگيِ جوانان تر را منزلت و جای مشاهده کرد. در کنار نقش نهادهای آموزشي، نقش مهم

کند؛ محمدتقيِ بهار از طریق پدرش با افكار تازه آشنا  در افزایش آگاهيِ سیاسي آنها بازی مي

 نویسد: اش مي که او دربارۀ دوران جواني شود نه از طریق نظام آموزشي. چنان مي

مشروطه   هاز آغاز مشروطیت به سبب انس و آشنایي که پدرم با فكرهای تازه پیدا کرده بود ب

الشعرا  بستگي پیدا کردم، دو سال بعد از رحلت پدرم میرزا محمدکاظم صبوری ملقب به ملک دل

شاه به من داده بودند و  با وجود آنكه منصب و لقب پدرم را طبق فرمان مرحوم مظفرالدین

ام از ممر مستمری دولتي  مستخدم دولت و آستانه هر دو بودم و امر معاش من و خانواده

طلبان خراسان  سالگي، در شمار مشروطه 71ش( به سن  0714ق ) 0974ذلک در  گذشت، مع مي

 : الف(.0912جای گزیدم )بهار، 

نگاری و  هایي از قبیل روزنامه بهار پس از آشنایي با افكار تازه از طریق پدرش، با فعالیت

د میدانِ های آزادیخواهان وار سرودن شعر و شرکت رسمي و غیررسمي در جلسات گروه

 نویسد: شود. بهار مي سیاسي مي
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را به طریق  خراسانمن و رفقای دیگر در این مدت عضو مراکز انقالبي بودیم و روزنامۀ 

کردیم و اولین آثار ادبي من در ترویج  موهوم منتشر مي الطالبرییسپنهاني و طبع و به اسم 

 آزادی در آن روزنامه انتشار یافت )همان، ب(.

نگار جوان از راه انتشار مقاالت و اشعاری با مضامین ملّي ک شاعر یا روزنامهتأثیری که ی

شدند  هایي که در هیاهوی انقالب مشروطه و بعد از آن در تهران منتشر مي میهني در روزنامه

طور که حدود پنج دهۀ بعد  گذارد، کمتر از تأثیر یک تظاهرات چند هزار نفری نیست. همان مي

)ناظم، « دهد قلم دکتر فاطمي به اندازۀ یک ارتش به ما یاری و کمک مي»ید: گو دکتر مصدق مي

 (.701: 0997به نقل از نجمي،  10: 0911

ای  نویسد که عده منصورۀ اتحادیه دربارۀ فضای سیاسي پس از امضای فرمان مشروطیت مي

ت جدید واردان به صحنۀ سیاست و صفوف سیاستمداران قدیم، جواناني با تحصیال از تازه

وزارت مخصوص کساني است از »نویسد:  السلطنه در این مورد مي قلي خان نظام بودند. حسین

داني مقام و منزلت  مآب باشند. چنانكه نمي اهل این دوره که متخلق به اخالق این مردم فرنگي

 «ها چقدر منیع است و منزلت امثال من چقدر دني مستشارالدوله و ممتازالدوله و نظایر این

کرده حتي اگر از طبقۀ (. ولي این جوانان تازه از راه رسیده و تحصیل71: 0921)اتحادیه، 

رسیدگان واردشده و کارها را به همان  داران بزرگ هم نبودند خیلي زود به جرگۀ ازپیش زمین

 کارهای دولتي»نویسد:  السلطنه مي خان نظامقلي دادند. باز هم حسین ترها انجام مي شیوۀ قدیمي

های اولِ انقالب مشروطه رجال (. در سال71: 0921)اتحادیه، « به همان اشكال سابق است

قدیمي به نوعي مرعوبِ تحصیالت علوم جدید جواناني بودند که وارد میدانِ سیاسي شده بودند 

دستيِ عواملِ  رود و این نتیجۀ هم اما پس از مدتي کارهای دولتي به همان شیوۀ گذشته پیش مي

های کردنِ راهبرد رسیدگان در پیادهدستيِ نورسیدگان با ازپیش میدانِ سیاسي بود، نتیجۀ همدرون 

 بردند. ها در میدان سیاسي به کار مي مختلفي که برای بقا و افزایش انواع سرمایه

نگاری ابزارِ کمكي مؤثری برای  های سیاسيِ سیدضیاءالدین طباطبایي روزنامه در آغاز فعالیت

 نویسد: گاهِ سیدضیای جوان در میدان سیاسي بود. نجمي ميتثبیت جای

ش.( که مجاهدین تهران را فتح کردند، آقای سیدضیاء و چند  0712قمری ) 0972در سنۀ 

ای به نام روزنامۀ  نفر از سیاسیون دیگر موفق شدند که با سرمایۀ مختصری، تأسیس روزنامه
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دولت را تعقیب نمود، چنانچه این مشرب تنقید،  بنمایند ... او مشرب تندنویسي و تنقید به شرق

کاری رواج تام دارد و  در بدو انقالب هر مملكتي شیوع دارد و چون در ایران، اصول محافظه

گذاری کساد است ... دولت و متمولین محترم ترجیح دادند که با  اصول محاکمات و قانون و حق

و را ببندند. آقای سیدضیاءالدین، عالوه بر نویس از در دوستي درآیند و دهان ا سیدِ روزنامه

بدگویي مأمورین دولت، در دورۀ دوم تقنینیه مجلس شورای ملّي هم شروع کرد به بدگویي و 

تنقید بعضي وکال. بعضي از وکال که پول نداشتند بدهند و تملّق از سید را منافي با اعتبارات 

آقای سیدضیاءالدین را محاکمه کردند  حالي به محاکم جنایي دادند و دانستند، عرض خود مي

ولي محكمه پس از دو جلسه محاکمه چون دید سیدضیاء اسنادی بر ضد وکال تحصیل نموده و 

شاید بعضي از وکال از اعتبارات ساقط شوند به این جهت محكمه در خفا به وکال فهماند که 

فا نزد وکال واسطه شده به آقای سیدضیاء نباید تعقیب شود، از طرفي هواخواهان سیدضیاء در خ

را ترک  شرقاش این شد که آقای سیدضیاء به پاریس برود و روزنامۀ  شفاعت برخاستند و نتیجه

 (.1و  2: 0921گوید و وکال از تعقیب محاکمه با او دست بردارند ... )نجمي، 

از شرایطِ داند و انتقاد  سیدضیاءالدین بر زبانِ سیاسيِ درون میدان مسلط است، تندنویسي مي

پیش از انقالب و پس از آن روش او برای مبارزه با رجال قدیمي در میدان است. در این برهه از 

بینند ولي  وزیری را نمي تاریخ رجال قدیمي در خود آمادگي پذیرش مسئولیت نخست

داند،  گفتن در میدانِ سیاسي ميسیدضیاءالدین خود را شایستۀ داشتن عقیده و مقام و حق سخن

کند و بعد  مي« دیكتاتور»کند؛ زماني که از احمدشاه درخواست لقب  ر مواردی چند تندرَوی ميد

نگاری راهش را  اش، در حالي که خودش از راهِ روزنامه وزیری زماني که در دورۀ کوتاهِ نخست

 کند: ها را توقیف مي برای رسیدن به این مقام هموار کرده بود، تمام روزنامه

الوزرا  ش رییس 0700بود بعد از کودتای سوم اسفند  رعددیر روزنامۀ سیدضیاءالدین م

های کشور بود  ها و مجله وزیر( شد، یكي از کارهایش توقیف همۀ روزنامه )نخست

 (.091: 0919شیرازی،  )تبریزی

کند که قدرتش را از  مقام است خشونتي اعمال مي در صد روزی که سیدضیاءالدین صاحب

گیرد که قطب خودمختارِ میدان به او داده است. سیدضیاء در قطب  يای م سرمایۀ سیاسي

وزیری( است، او  ترین نوعِ سرمایۀ سیاسي )مقام نخست خودمختار میدان سیاسي صاحب مشروع
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نگاران و  با اعمال خشونت نمادین، مبارزه و رقابت با بازیگران قطب دگرمختار از جمله روزنامه

ای میان  کردن جهان سیاسي دارد. مبارزهردنِ مشروعیت و ادارهوکال سعي در به انحصار درآو

های مسلط را در اختیار دارند، سیدضیاء  بازیگرانِ میدان سیاسي در جریان است، افرادی موقعیت

اعتبارکردنِ  سعي دارد مشروعیتِ میدان سیاسي را به انحصار خود درآورَد و سایر وکال از راه بي

)سیدضیاء( در اختیار دارد و از راه تعقیب و محاکمۀ سیدضیاء ای که رقیب  نوع سرمایه

که اغلبِ بازیگرانِ زیرِ سلطه از « راهبرد سرنگوني»خواهند قواعد بازی را بر هم بزنند؛ یعني  مي

اش را از  شود، سرمایۀ سیاسي کنند. پس از صد روز سیدضیاء از میدان به در مي آن استفاده مي

دورشدن از قطب مسلط میدان تا پایان دهۀ چهل شمسي، که پایان دهد و به دلیل  دست مي

های او برای بازگرداندنِ سرمایۀ سیاسي و سرمایۀ  فعالیتِ سیاسي سیدضیاءالدین است، تالش

 رسد. اش به نتیجه نمي رفتهنمادین ازدست

 تواند داند که مي سالگي فردی صاحب تجربه و پیر مي 71الملک محمد مصدق را در  افضل

 نویسد: مي التواریخافضلشبه ره صدساله برود، او در  یک

اهلل وزیر السلطنه مستوفي اول دیوان اعلي ولد مرحوم میرزا هدایت میرزا محمدخان مصدق

سن به اعلي مراتب تجربه و کهولت رسیده و دارای فضل و سواد و هوش و  0دفتر که با حداثت

ن سال خدمت محاسبه و استیفای مملكت خراسان به اآلخر ای مشارالیه با لبنان است در جمادی

السلطنه را امروز از طرف شغل مستوفي و محاسب  او واگذار شد ... میرزا محمدخان مصدق

داني و عاملي  خراسان گویند لكن رتبه و حسب و نسب و استعداد و هوش و فضل و حساب

محاسب بودن ایالت و والیات  رود باالتر از استیفا اول و شبه که ره صدساله مي این طفل یک

نویسي تواند خود را با بضاعت مالي به استیفا و محاسبه است. هر شخص قابل و الیقي مي

افزاید. پدرش مرحوم میرزا  والیتي برساند لكن مشارالیه مراتب دیگر دارند که بر عظم ایشان مي

خواهر نواب علیۀ عالیه  السلطنه اهلل وزیر دفتر است و مادرش سرکار علیۀ عالیه نجمهدایت

باشند که از دختران  خانۀ جاللت عظمي مي ها است که بانوی حرم حضرت علیا دامت شوکت

ساله از اهل هوش و فضل و  71مرحوم فیروز میرزای نصرت الدوله هستند. خود این جوان 

ي بدون شود ول دان و قاعده پرداز است که خود او از متانت و بزرگي خارج نمي قدری آداب به

                                                           
 حداثت: عنفوان جواني، اول جواني. 0
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 7آورد. شاید در عالم تابیني جا مي و ادب را دربارۀ مردمان به 0تزویر و ریا کمال خفض جناح

اعتنایي کرده و احتشام به خرج داده  خود به چند نفر از وزرای مالیه و رؤسای دفتر خیلي بي

لت الحی خلقي و تواضع را فطرت است لكن در مقابل سایر مردم نهایت مرتبه انسانیت و خوش

گری کند باید از  طور جلوه سرمشق خود قرار داده است. چنین شخصي که در سن شباب این

 (.04: 0961آیات بزرگ گردد )مصدق، 

در این متن، اگر دقت شود مالحظات بوردیویي از منظر فني و محق بودن، در فعالیت در 

بر پدر و مادر و اصل الملک  میدان سیاست در ایران محقق شده است. چراکه تأکید اصليِ افضل

تواند خود را با بضاعت مالي  هر شخص قابل و الیقي مي»و نسب محمد مصدق است، در جملۀ 

نویسي والیتي برساند لكن مشارالیه مراتب دیگر دارند که بر عظم ایشان به استیفا و محاسبه

مصدق است که  بودن مصدق به خانوادۀ قاجار و پدر و مادر محمداین مراتب منتسب« افزاید مي

افزاید، یعني داشتن این پیشینۀ خانوادگي  مصدق مي« عظم»نویسنده معتقد است این ویژگي بر 

کند مقام و منصب بیش از هر چیز وابسته به منزلت و  دهد و ثابت مي به او بزرگي و قدرت مي

 جایگاه خانوادگي افراد بوده است.

دۀ مردم اصفهان در مجلس دورۀ اول سالگي برای احراز مقام نماین 74محمد مصدق در 

خورشیدی متولد شده است؛ بنابراین در  0760کند؛ او در سال  پس از مشروطه تالش مي

ساله است و خود را آمادۀ پذیرش  74ش،  0711گذاری مجلس اول شورای ملّي،  سال بنیان

دورۀ  داند. مصدق چهار دلیل برای نامزدشدنش در اولین مسئولیتِ نمایندگي مجلس مي

( داشتن دو مِلک 7بودن به طبقۀ اعیان و اشراف، ( منتسب0آورد:  مجلس شورای ملّي مي

( 4داشتن با حاکم شهر اصفهان و ( ارتباط9موروثي و آشنایي با رجال و اعیان شهر اصفهان، 

(. گویا داشتن این نوع 60-11: 0961داشتن دوستان و حامیاني در تهران )مصدق، 

ش کافي بوده است.  0711عي برای پذیرش مسئولیت سیاسي در ایرانِ سال اعتبارهای اجتما

اشاره به « لكن مشارالیه مراتب دیگر دارند» دو نكته در متون باال وجود دارد: اول جملۀ 

عقبۀ خانوادگي محمد مصدق و وابستگيِ او به طبقۀ اشراف است و دوم، هر چهار دلیلي که 

                                                           
 خفض جناح: تواضع و فروتني. 0

 تابین: زیردست، سربازی که درجه ندارد. 7
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شمارد اشاره دارند به  پذیرش نمایندگيِ مجلس برمي دانستن خود برایمصدق برای محق

شان مصدق را  هایي که منزلت و جایگاه اجتماعي و سیاسي داشتن دوستان و آشنایان و فامیل

 کند. شایستۀ این مقام مي

تر اشاره شد سازوکار دیگری که برای ورود به میدان سیاست وجود  طور که پیش همان

شكیل احزاب سیاسي بوده است. این سازوکار پس از انقالب نگاری و تداشته است روزنامه

که شرایط برای ورود به میدان سیاسي مساعد بوده است  0971مشروطه و پس از شهریور 

ترها بیشتر به کار گرفته شد که گواهي است بر درستي کاربرد رویكرد بوردیو  از سوی جوان

کار که در  سیاستمداران کهنه 0971ر سال نویسد د در میدان سیاست در ایران. آبراهامیان مي

کردند، با شتاب به صحنۀ عمومي  هایشان را درمان مي های اجباری زخم بازنشستگي

های  تر از آن بودند که مشكالت و گرفتاری بازگشتند و روشنفكران نیز که بیشترشان جوان

انتشار روزنامه، را به یاد آورند، به قصد ساختن کشوری جدید و با  0914-0716های  سال

جزوه و تشكیل احزاب سیاسي با شور و شوق تمام وارد صحنۀ سیاست شدند )آبراهامیان، 

0904 :711.) 

زمینۀ انتخاب مصدق و پنج نفر دیگر از رهبران خود را فراهم  حزب ایران 0971در سال 

کردۀ  تحصیل از نسل جوان طبقۀ روشنفكر حزب ایرانکرد، این پنج نفر نیز مانند سایر رهبران 

غرب بودند، اما برخالف بیشتر رهبران حزب این پنج نفر از آن رو در انتخابات برنده شدند که 

گیری مربوطه نفوذ چشمگیری داشتند. مثالً زنگنه، با وجود  های رأی هایشان در حوزه خانواده

رانده بود، های زندگي خود را در تهران و پاریس گذ اینكه حقوقداني تندرو بود و بیشتر سال

بیشتر به این دلیل از حوزۀ انتخاباتي کرمانشاه برنده شد که پدرش رئیس یكي از ایالت بزرگ 

سال  91 حزب ایران(. میانگین سن نخستین رهبران 799: 0904اطراف آن شهر بود )آبراهامیان، 

متوسط شهری و ، ده نفر از آنها از طبقۀ حزب ایرانبود. از میان پانزده نفر از نخستین رهبرانِ 

های پاریس و برلین و دو  التحصیلِ دانشگاه پنج نفر از طبقۀ باال و اشراف، سیزده نفر آنها از فارغ

التحصیلِ دانشگاه تهران بودند، همۀ رهبران حزب ساکن تهران بودند و دوازده  نفر از آنها فارغ

تند و یازده نفر از آنها گونه فعالیت سیاسي نداش نفر از آنها پیش از عضویت در این حزب هیچ

 به جبهۀ ملّي مصدق پیوستند. حزب ایرانبعد از 
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شدند و چند دوره کرسيِ  نمایندگاني که در این دوران در مقام نمایندگي خود بارها ابقا مي

گیری از طبقات باالی جامعۀ ایران بودند؛ در  کردند به شكل چشم نمایندگي را کسب مي

دهد آمده است که از میان  غل نمایندگان باسابقه ارائه ميآماری که زهرا شجیعي از مشا

درصد  10اند  نمایندگاني که چند دورۀ متوالي از مجالس شورای ملّي صاحب کرسي بوده

درصد صاحب مشاغل آزاد تخصصي و بقیه هم شامل  02درصد کارمند دولت،  40مالک، 

ات پایین تعلق نگرفته است شود و در واقع هیچ درصدی به طبق بازاریان و روحانیان مي

 (.761: 0944)شجیعي، 

دارد؛ یعني  0قدرت ایجاد تأثیر واقعي« ها نوشتن در روزنامه»استفاده از سرمایۀ فرهنگي 

دهد باور ایجاد کند،  تواند چیزهایي را شرح دهد و نسبت به چیزهایي که شرح مي مي

ها را به وجود  و بازنمودها و گروهتواند افكار  کننده است و مي باوری که دارای اثرات بسیج

کننده یا آورد و نوعي ساخت اجتماعي را شكل دهد که قادر است اثرات اجتماعي بسیج

نگار همچون سیدضیاءالدین  زدا ایجاد کند. این قدرتي است که جوانانِ روزنامه بسیج

اثرگذاری  شان، از آن برای گیری سیاسي طباطبایي و حسین فاطمي و دیگران، فارغ از جهت

نگاری و میدانِ ِ روزنامه کردند. اثر متقابل میدان بر و نفوذ در میدان سیاسي استفاده مي

تأمل است. ورود به میدان سیاسي از راه تسلط بر میدان  سیاست بر یكدیگر نیز در اینجا قابل

مسیر شوند  نگاری مسلط ميجواناني که بر میدان روزنامه گیرد. نگاری صورت ميروزنامه

ترها از طریق تسلط بر میدان روزنامه هموارتری برای ورود به میدان سیاسي دارند. جوان

های درونِ  شناسند، بازی ورزیِ آنها را مي نگاری، عامالن میدان سیاسي و شیوۀ سیاست

ها و عوامل درون میدان سیاسي  جایي مهره زنند و یا باعث جابه میدانِ سیاسي را بر هم مي

های  سازیِ راهبرد نگاری و سیاسي محلِ پیادههای همپوشانِ دو میدانِ روزنامه مكان شوند. مي

شود. شكل زیر همپوشاني این دو میدان و نسبت آنها با میدان قدرت و میدان  مبارزه مي

 دهد: طبقات اجتماعي را نشان مي

                                                           
1 Effet du reel 
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، یعني میان «ها ای همدستي میان حرفه»همچون ادعای بوردیو، در همپوشاني دو میدان نوعي 

گیرد، این نوع همدستي هدفش مسلط ای صورت مي نگارانِ حرفه ای و روزنامه سیاستمدارانِ حرفه

شدن بر هر دو میدان و افزایش مشروعیت خود در میدان قدرت است. همدستي میان حسین 

 شدن صنعت نفت نوعي همدستيِ موفقساله در دوران ملّي 21ساله و محمد مصدق  99فاطمي 

 کند: طور که رزا ناظم بر این همكاری تأکید مي های دو میدان است. همان ای میان حرفه

گردد ]...[  گیریِ جبهۀ ملي برمي های پیش از شكل هر چند آشنایي فاطمي با مصدق به سال

این باخترامروزاما به طور مشخص پس از بازگشت حسین فاطمي از اروپا و انتشار روزنامۀ 

 (.11: 0911تي برقرار شد )ناظم، نزدیكي و دوس

گیرینتیجه

یر بوردیو بهره بردیم تا به یک تبیین ایدوگرافیک  همانطور که نشان دادیم در اینجا از نظریۀ پي

های  دست پیدا کنیم و ثابت کنیم که مفاهیم بوردیو در ارزیابي، فهم و تبیین تغییرات و پویایي

دهد که نوعي ریخي میدان سیاست در ایران نشان ميرساند. تحلیل تا تاریخي به ما یاری مي

نیز استمرار داشت. این  0941ساختاربندی در قاعدۀ ورود به این میدان شكل گرفت و تا دهه 
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قاعده در استفاده از سرمایۀ نمادین جواني و دانش و یا وابستگي خانوادگي و شهرت به سیاسي

 بودن نهفته بوده است.

توان مشاهده کرد که در میدانِ هایي که مطالعه شد مي سیاسي در نمونه دربارۀ ورود به میدانِ

ترین سازوکار ورود به میدان سیاسي بوده است.  سیاسي منزلت و جایگاه اجتماعي فرد مهم

خصوص دارانِ انواع مختلف سرمایه به دار و میراث بودن به خانوادۀ اشراف و زمینمنتسب

به میدان سیاسي است. سازوکار دیگری که برای ورود به میدان سرمایۀ نمادین عامل اصلي ورود 

نگاری و تشكیل احزاب سیاسي بوده است، این سازوکار  سیاست وجود داشته است روزنامه

ترهایي که در قطب وابستۀ میدان سیاسي قرار دارند بیشتر مورد استفاده قرار  دستِ جوان به

وزنامه، جزوه و تشكیل احزاب سیاسي با شور و شوق ترها با انتشار ر گرفته است. این جوان مي

الدین طباطبایي، محمدامین  شدند. محمدتقي بهار، سیدضیاء تمام وارد صحنۀ سیاست مي

نگاری و داشتن  احمد و بسیاری از جوانان از طریق روزنامه زاده، تقي اراني، جالل آل رسول

ن حال ارزیابي پیشینۀ خانوادگي این مهارت نوشتن و انتقاد وارد میدان سیاسي شدند. با ای

دهد که حتي با وجود داشتن سرمایۀ فرهنگي برای ورود به میدان روزنامه جوانان نشان مي

 نگاریِ سیاسي باز هم اولویتِ ورود به میدان سیاسي با جایگاه اجتماعي و منزلت فرد است.

برند  یاسي به کار ميایِ جوان و پیر در میدان س هایي که سیاستمدارانِ حرفه راهبرد

دارند؛ هر دو گروه برای افزایش سرمایۀ سیاسي و سرمایۀ نمادین خود در   های زیادی شباهت

گیری و یا عاملِ  کنند، هر دو گروه در دو قطب میدان عاملِ تغییر و تصمیم میدان تالش مي

شدت  اردی بهکار و در مو مبارزه هستند و هر دو گروه ممكن است در مواردی به شدت محافظه

شوند و همۀ  افراطي عمل کنند، هر دو گروه با هم وارد روابط متابعت، سلطه و یا همگوني مي

های رفتاری بسته به موقعیت سیاستمدار پیر یا جوان در میدانِ سیاسي و میزان  این شباهت

وت کنند. به نظر نگارندگان این مقاله تفا سرمایۀ نمادین و سرمایۀ سیاسيِ او تغییر مي

سیاستمداری در دوران پیری و دورانِ جواني این است که سیاستمدارانِ پیر سرمایۀ سیاسي 

واقع ماندن و پیرشدن در میدانِ سیاسي  فردیِ بیشتری نسبت به سیاستمدارانِ جوان دارند؛ به

شود. سیاستمدارانِ جوان برای کسب سرمایۀ  منجر به افزایش تدریجيِ سرمایۀ سیاسيِ فردی مي

سي فردی باید با گذشت زمان موقعیت خود را در میدان حفظ کنند و ارتقا ببخشند تا به سیا

حدی از سرمایۀ نمادینِ فردی دست یابند. سیاستمدارانِ جوان فقط در صورتي صاحب سرمایۀ 
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شوند که از جانب یک حزب سرمایۀ  سیاسيِ بیشتری نسبت به پیرترهای میدان سیاسي مي

رنگ  تیارِ حزب است به آنها منتقل شده باشد. با توجه به نقش کمسیاسيِ جمعي که در اخ

داشتن با های سیاسي در ایران سرمایۀ سیاسيِ جمعي بیشتر از راه نسبت احزاب و گروه

های طبقۀ مسلط بر میدان سیاسي )یكي از اعضایِ هزار فامیل بودن( به فرد منتقل  خانواده

توان گفت میان سیاستمداری در دوران جواني  فردی، مي شود. به جز در میزانِ سرمایۀ سیاسيِ مي

 و سیاستمداری در دوران پیری تفاوت چنداني وجود ندارد.

توان نوع کنش سیاستمداران را به سن و  دهند که نمي های تاریخي نشان مي متون و داده

افراطي و  شود که سیاستمداران در جواني تجاربِ آنان ربط داد و همچنین این فرض نیز رد مي

شوند چراکه عكس این رفتار  کار و خواستار حفظ وضع موجود مي انقالبي و در پیری محافظه

توانند در شرایط مختلف  نیز ممكن است در میدان سیاسي دیده شود، سیاستمداران پیر مي

 تر از سیاستمدارانِ جوان در پیش بگیرند. تر و انقالبي رفتاری بسیار افراطي
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