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بررسی مقايسه ای سرمايه های روحانیت در دوره صفويه و قاجاريه
)با استفاده ازنظريه بورديو(

 مهدی ذوالفقاری1      دریافت: 99/2/4

پذیرش: 99/5/28 ابوذر عمرانی2       
رضا نوعدوست3

 چکیده

روحانیت به دلیل در اختیار داشتن سرمایه های مختلف فرهنگی، نمادین، اجتماعی و 
اقتصادی، همواره در جامعه ایرانی دارای جایگاه واالیی بوده است. این موقعیت هرچند پس از 
رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه تثبیت شد، ولی در دوره های بعد با فرازوفرودهایی 
همراه بوده است. به همین منظور پژوهش حاضر، به بررسی تاریخی و مقایسه ای سرمایه های 
روحانیت در دوره های صفویه و قاجاریه با استفاده ازنظریه  بوردیو پرداخته است. سؤال 
پژوهش عبارت است از اینکه، با ورود به دوره قاجاریه، سرمایه های روحانیت نسبت به 
دوره صفویه با چه تحوالتی مواجه شده  است؟ در ادامه این فرضیه مطرح شده که با توجه به 
شروع مدرنیزاسیون و ایجاد اصالحات در زمینه های گوناگون و نوگرایی در دوره قاجاریه، 
سرمایه های سنتی روحانیت تحت تأثیر این تحوالت قرارگرفته  و تضعیف شده اند. برای پاسخ 
اقتصادی روحانیت در دوره  نمادین، اجتماعی و  به سؤال پژوهش سرمایه های فرهنگی، 
صفویه و قاجاریه بررسی و مقایسه شده اند. پژوهش حاضر سرمایه های روحانیت را در این 
دو مقطع زمانی با روش مقایسه ای و تطبیق نظریه بر مورد تحلیل و مقایسه قرار داده و روش 

گردآوری داده  ها نیز کتابخانه ای است.

کليدواژه ها: سرمایه های روحانیت، پیر بوردیو، صفویه، قاجاریه.
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 مقدمه و بیان مسئله

با رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه، روحانیون توانستند با کسب سرمایه های 
مختلف نمادین، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، موقعیت و جایگاه واالیی در جامعه کسب و 
با حمایت شاهان صفوی آن را حفظ و تثبیت کنند. در دوره صفویه بخشي از قدرت سیاسي 
با پشتوانه مالي الزم از طرف دولت به روحانیت شیعه واگذار شد. ضمناً نهاد دیني هیچ گاه 
در مقابل نهاد حکومت قرار نگرفت. روحانیت شیعه نیز در نظام سلطنتي صفویه کارکردهاي 
مهمي براي نظام و جامعه آن روز از خود بر جاي نهاد، وحدت اجتماعي را تضمین و از نظم 
سیاسي حمایت کرد. مهم ترین تحول سقوط صفویه گسسته  شدن پیوند روحانیت با دولت 
بود. با سقوط صفویه، افغان های سنی مذهب و سپس نادرشاه افشار کوشیدند مذهب شیعه 
را از قلمرو دولت دور نگاه دارند و آن را از حالت فراگیر در کشور خارج سازند. در دوره 
کریم خان زند، وی با درک صحیح از نقش تشیع در جامعه ایران، درصدد احیای مذهب شیعه 
به عنوان مذهب رسمی کشور برآمد، ولی اقدامات حکومت زندیه در ترمیم و آمیختگی مجدد 
دین و دولت در سطح ملی برای بهبود روابط و مناسبات روحانیت و دولت کافی نبود. با 
ورود به دوره قاجاریه تحوالتی درزمینۀ نوسازی جامعه به وسیلۀ نوگرایان و مصلحانی مانند 
عباس میرزا و امیرکبیر صورت گرفت. این امر در زمینه های مختلفی مانند نظام تعلیم و تربیت، 
مدرن کردن ارتش، ایجاد اصالحات در نظام حقوقی و غیره صورت پذیرفت. در دوره صفویه 
بین دولت و هیئت مذهبی اتحاد و نزدیکی وجود داشت، اما تفوق از آن دولت بود. در دوره 
قاجار این اتحاد هرگز ثابت و خالی از جنجال نبوده است. امنیت نسبی ای که در اوایل دوره 
قاجار به وجود آمد، با تجدید حیات زندگی شهری، بازرگانی و اداری تلفیق شد و محیط الزم 
را برای فعالیت های علما فراهم کرد. در دورۀ قاجار روحانیت شیعه متولی بسیاری از امور 
جامعه سنتی ایران مانند قضاوت، اوقاف، آموزش و سایر موارد بودند که به تدریج با ایجاد 
و توسعه فرایند نوسازی و اصالحات، سرمایه های روحانیت با تهدید روبه رو شد؛ بنابراین 
سؤال این است که تحوالت نوینی که در دوره قاجاریه صورت گرفت باعث چه تغییراتی 
در سرمایه های روحانیت نسبت به دوره صفویه گردید؟ در ادامه این فرضیه مطرح شده است 
که ایجاد اصالحات و گسترش نوگرایی در دوره قاجاریه سرمایه های سنتی روحانیت را با 
تهدید مواجه کرده است. در این راستا پژوهش حاضر سرمایه های سنتی روحانیت را در دوره 
صفویه موردبررسی قرار داده و آن را با سرمایه های دوره قاجاریه مقایسه کرده است. بدین 
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لحاظ با روش مقایسه ای و تطبیق نظریه بر مورد، سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و 
اقتصادی روحانیت در دو دوره صفویه و قاجاریه موردبررسی تطبیقی قرارگرفته است. روش 

گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای هست.

پیشینه پژوهش

 مرور منابعی چند پیرامون مبحث مقاله حاضر موجب روشن شدن بهتر مسئله پژوهش 
می شود.  پژوهش  مسئله  به  مربوط  نارسایی های  و همچنین  دیدگاه ها  با طرح  آشنایی  و 
به عالوه تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات پیشین روشن خواهد شد. کتاب دین و دولت 
این  الگار در  الگار نوشته شده است.  ایران، نقش علماء در دوره قاجار، توسط حامد  در 
کتاب، به شیوه ای تاریخی، بسط و سازمان دهی قدرت نقش آفرینی علمای تشیع در امورات 
سیاسی و اجتماعی را بررسی کرده است. این کتاب بیشتر مرور تحوالت تاریخی است. 
با عنوان نقش علما در سیاست )از مشروطه تا  بهشتی سرشت )1380(، در کتاب خود 
انقراض قاجار(، تحقیق و پژوهشی از روند شکل گیري و اقدامات روحانیون و علما در 
مسائل حکومتي از شیخ کلیني تا مدرس انجام داده اند و با بررسي شرایط و مقتضیات دوران 
مختلف، نقش علما را در این دوره ها موردمطالعه قرار داده اند. چراغی کوتیانی )1386(، در 
مقاله ای با عنوان »علمای عصر مشروطه و سلطنت قاجار؛ تعامل ها و تقابل ها«، به بررسی 
رابطه علمای عصر مشروطه با حکومت های آن عصر پرداخته و این رابطه را در سه طیف 
بررسی کرده است: علمایی که هیچ رابطه ای با حکام نداشتند، علمایی که رابطه نزدیکی با 
حکام داشته اند و علمایی که روابط آن ها با حکام دارای فراز و نشیب بوده است. وی دالیل 
این امر را در اختالف در بینش سیاسی و اجتماعی، اختالف در اندیشه سیاسی و ویژگی های 
شخصیتی آنان می داند. خواجه سروی )1381(، در مقاله »رقابت سیاسی و ثبات سیاسی 
در صدر مشروطیت« معتقد است که دوره 19 سالۀ صدر مشروطیت اولین تجربه نیروهای 
سیاسی ایران با یکدیگر برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن است. تحت تأثیر این 
رقابت ثبات نظام سیاسی ایران دستخوش نوسانات مختلفی گردید. در این مقاله این نتیجۀ 
حاصل شده که به جای اینکه رقابت سیاسی عاملی مؤثر در تحکیم نظام سیاسی باشد، به 
منبع درزمینۀ تحوالت دوره  از بررسی چند  تضعیف آن منجر شده است. همان طور که 
مشروطه و بی ثباتی های ناشی از آن برمی آید، منابع مختلف هر یک این مسئله را از زاویه ای 
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متفاوت مورد تحلیل قرار داده و بیشتر به مرور تحوالت تاریخی این ادوار پرداخته اند و با 
پژوهش حاضر که نقش سرمایه های اجتماعی روحانیت را از دیدگاه نظریه جامعه شناسی 
متفاوت است. همچنین  ارزیابی کرده است  بوردیو  پییر  سیاسی مهم و خالقانه ای چون 
پژوهش حاضر سعی نموده بر مبنای مباحث نظری مطرح در نظریه بوردیو این مسئله را 

بررسی کند که ضعف بسیاری از منابع پیشین در این زمینه را جبران می کند.

1. چارچوب نظری

 برای بررسی سرمایه های روحانیت می توان از چارچوب مفهومی پییر بوردیو در مورد 
میدان ها و سرمایه ها استفاده کرد )نک. نوع  دوست و مایلی،1397(. میدان می تواند به مثابه یک 
شبکه یا ترکیبی از روابط واقعی در بین موقعیت ها تعریف شود. این موقعیت ها به گونه ای 
عینی در موجودیتشان و در قالب الزاماتی که بر اشغال کنندگان خود تحمیل می کنند تعریف 

.)Bourdieo& wacquant,1992: 197( می شوند

هر میدان دارای قواعد مشخص و مختص خود می باشد که به رفتار و خلقیات افراد شکل 
و جهت می دهد و درنتیجه افرادی که این قواعد را شناخته، به انطباق خود با میدان پرداخته اند 
و بر اساس آن اقدام می کنند، می توانند حداکثر بهره مندی را از سرمایه های آن میدان کسب 
کنند )جمشیدی ها و پرستش، 1386: 28(. در درون یک میدان روابط قدرت ساخته می شود و 
تمامی منازعات نیز جهت رسیدن به سرمایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین در این 
حوزه صورت می گیرد )Bourdieo,2005: 230-229(. در این معنا میدان، صحنه ای از مبارزات 
و تالش ها برای کسب منافع و دسترسی هایی است که توسط عامالن صورت می گیرد. میدان 
در نظر بوردیو، مفهومی کلیدی در توضیح منازعات در سطوح مختلف زندگی  اجتماعی است. 
مفهوم سرمایه تعریفی موسع دارد و وجوه متفاوتی از منابع قدرت شامل سرمایه فرهنگی و 
اجتماعی را در برمی گیرد. میدان های مختلف قدرت بر سر تصاحب سرمایه ها )منابع قدرت( 
موجود در جامعه با یکدیگر مبارزه می کنند )Swartz,2013: 63(. سرمایه، نقش مهمی در میدان 
بازی می کند و در حقیقت میدان با منافع و سرمایۀ خاص خود تعریف می شود )پیربابایی و 

سلطان زاده، 1394: 76(.
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1-1. انواع سرمايه در انديشه بورديو

 سرمایه به مجموع آنچه فرد در یک حوزه می تواند کسب کند، اطالق می شود. »سرمایه، 
هر منبع مؤثری در پهنه  جامعه است که فرد قادر به در اختیار گرفتن سود ناشی از مشارکت 
و رقابت در آن باشد« )Wacquant,2006: 26(. بوردیو، سرمایه را به چند مقوله گسترده تقسیم 
می نماید: سرمایه های نمادین، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که هرکدام از آن ها را می توان 
در پرتو میدان های خاص به مقوالتی جداگانه تقسیم نمود )Bourdieo,1997: 1(. به عقیده 
بوردیو در هر میدانی میان بازیگران یا گروه های اجتماعی چهار نوع سرمایه ردوبدل می شوند 

که عبارت اند از:

1-1-1. سرمايه فرهنگی

 به طوربه طورکلی سرمایه فرهنگی مجموعه ای از ثروت های موجود در افراد است که از 
طریق آموزش، کسب مدارک تحصیلی و تولیدات فرهنگی حاصل می شود. این سرمایه با تالش 
مستمر شکل می گیرد و افراد صاحب این سرمایه را از جایگاهی مناسب در جامعه برخوردار 
می کند )نقیب زاده و استوار، 1391: 285(. این سرمایه امکان تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد 

و در بین سایر سرمایه ها ثابت ترین سرمایه است )گنجی و حیدریان، 1393: 84(.

1-1-2. سرمايه نمادين

 سرمایه نمادین، شکلی از قدرت است که نه به عنوان قدرت؛ بلکه به عنوان تقاضای 
مشروع برای به رسمیت شناختن، احترام، اطاعت و خدمات دیگران، مشاهده می شود. این 
سرمایه به مجموعه ابزارهای نمادین، پرستیژ، حیثیت، احترام و قابلیت های فردی در رفتارها 
که هر فرد در اختیار دارد اطالق می شود )گنجی و حیدریان، 1393: 84(. با این سرمایه 
می توان سلسله مراتب و سلطه را در جامعه طبیعی و مسلم انگاشت. تمامی سرمایه ها در این 
سرمایه تجمیع شده و سلطه و مشروعیت افراد و گروه ها را در جامعه فراهم می کند. این 
سرمایه با باور و اعتبار و اعتماد دیگران وجود عینی می یابد و دوام و استمرار آن نیز با باور 

دیگران در ارتباط است.
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1-1-3. سرمايه اجتماعی

 این سرمایه از تکالیف و تعهدات اجتماعی شکل گرفته است و به مقامات، پیوندها، روابط 
گروهی، شبکه های اجتماعی )دوستی و مانند آن( و یا سازمان هایی مربوط می گردد که فرد 
در درون آن قرارگرفته است. به عبارت دیگر شبکه ای از روابط فردی و گروهی است که هر 
فرد در اختیار دارد )گنجی و حیدریان، 1393: 84(؛ بنابراین سرمایه اجتماعی ازنظر بوردیو 
درمجموع منابع واقعی و بالقوه ای است که در اثر عضویت در شبکه اجتماعی یا سازمان ها به 

.)Bourdieo,1986: 286( دست می آید

1-1-4. سرمايه اقتصادی

 سرمایه اقتصادی ازنظر بوردیو این گونه است: »دارایی ها و کاالهای لوکسی که متعلق به 
یک فرد خاص است« )Bourdieo,1986: 70(. پس این سرمایه مجموعه دارایی های است که 
قدرت اقتصادی را تعیین می کند )اباذری و چاوشیان،1381: 64(. معموالً سرمایه اقتصادی 
فرد را با نوع وسایل رفاهی، شغل پدر، درآمد خانواده، وضعیت منزل مسکونی، خودرو 
و ثروت خانواده می سنجند )فرهادی، 1384: 85(. نکته حائز اهمیت در اندیشه بوردیو، 
راجع به انواع سرمایه آن است که اشکال گوناگون سرمایه قابل تبدیل به هم هستند )فایقی 
انواع  به  بیان کرد که گوهر دیدگاه بوردیو راجع  باینگانی، 1395: 130(. پس می توان  و 
سرمایه، این است که سرمایه های غیراقتصادی هم قابل انباشت، مبادله و تبدیل به سایر انواع 
سرمایه اند )کروبی، 1387: 313(. در انتها نیز باید به میدان سیاسی اشاره کرد. میدان سیاسی 
در اندیشه بوردیو مظهر عمده رقابت و تالش عامالن برای برتری در میدان مذکور است 
)مرتضویان و فتاحی، 1390: 150(. هرچند میدان طبقات اجتماعي گسترده ترین میدان در 
نظریه  بوردیو است، اما میدان قدرت مهم ترین میدان نزد وي است. میدان قدرت به منزله 
نوعي فرامیدان، اصل سازمان دهنده تمایز و منازعه در همه میدان ها است. میدان قدرت، 
طبقه اجتماعي مسلط را طراحي مي کند )جمشیدی ها و پرستش، 1386: 11(. به طورکلی 
سرمایه های مختلفی در درون هر میدان وجود دارند که قابلیت تغییر و تبدیل هر سرمایه 
به سرمایه دیگری وجود دارد. بدین گونه می توان پایه تحلیلی مناسبی برای توضیح تغییر 
سرمایه فرهنگی روحانیون به سرمایه اقتصادی به دست آورد. بدین ترتیب پژوهش حاضر 
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با مبنا قرار دادن بخشی از نظریه بوردیو که در مورد سرمایه های مختلف است، به بررسی 
سرمایه های روحانیت پرداخته است.

2. بررسی وضعیت جامعه ايران در دوره های صفويه و قاجاريه

با تشکیل دولت صفوی، آن ها موفق شدند با تکیه بر مذهب شیعه و با موفقیت های نظامی 
در سراسر کشور، نخستین دولت ملی در ایران پس از اسالم را به وجود آورند و مذهب شیعه 
را رسمیت بخشند. ایجاد نخستین دولت مقتدر، مهاجرت بسیاری از روحانیان شیعه به ایران 
را باعث شد و بدین ترتیب از این زمان نهاد روحانیت نضج گرفت )عیوضی، 1386: 3(. 
ازآنجاکه صفویان برای ترویج و گسترش هرچه بیشتر تشیع در جامعه به همکاری علما و 
مبلغان شیعه نیاز داشتند، از همان آغاز درصدد جلب همکاری آن ها برآمدند )جعفریان، 1369: 
101(. این موارد باعث شد که روحانیون سرمایه های مختلف فرهنگی، نمادین، اجتماعی و 
اقتصادی را در کنترل خود درآورند و این روند با فرازوفرودی نسبی تا دوره قاجاریه ادامه 
یافت، ولی در دوره  قاجاریه تحوالت نوینی صورت گرفت که سرمایه های روحانیت را 
مورد تهدید قرار داد. به طور خالصه قرن نوزدهم قرن آشنایی ایرانیان با غرب بود. ایرانیان 
در اولین برخورد با مظاهر مدنیت مغرب زمین، عقب ماندگی های خود را دریافتند و شیفته 
ترقیات صنعتی اروپا شدند. شکست های ایران از روسیه باعث شد که عباس میرزا، دست به 
اصالحاتی بزند. اصالحات چندی که صورت گرفت خطراتی برای سرمایه های سنتی که در 

دست روحانیت بود در برداشت. اهم این اصالحات به شرح ذیل می باشد:

اعزام محصل به اروپا: عباس میرزا، اولین گروه از محصالن ایرانی را راهی اروپا کرد . 1
تا در برخی از رشته های کاربردی مانند علوم نظامی، مهندسی، تفنگ سازی، پزشکی، 
چاپ و زبان های مدرن آموزش الزم را ببینند )آبراهامیان، 1383: 68(. این عمل در 

دوره های بعد تکرار شد.
ایجاد اصالحات: نوسازی سریع و دفاعی قاجار شامل اقداماتی بود نظیر ایجاد ارتش . 2

مدرن، دایر کردن اداره ترجمه، ایجاد دفاتر دائمی نمایندگی در شهرهای اروپایی، 
اعزام دانشجو به اروپا، راه اندازی چاپخانه دولتی و دایر کردن روزنامه های رسمی 
)سعیدی و دیگران، 1393: 126(. نخستین اصالحات توسط عباس میرزا انجام شد 

و بعد از او توسط افراد دیگری مانند امیرکبیر دنبال شد.
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ایجاد و گسترش مدارس جدید: که در گسترش و نفوذ فرهنگ غربی در ایران بسیار . 3
مؤثر واقع گردید و موارد نوینی مانند آموزش دختران، تعلیم و تربیت اقلیت ها و 
آموزش زبان خارجی نیز موردتوجه قرار گرفت که الهام بخش نوگرایان برای توسعه 

نهادهای آموزشی جدید شد.
انتشار روزنامه ها و جراید: این روزنامه ها نقش بسزایی در روشنگری ایرانیان بر عهده . 4

داشتند و وظیفه آگاهی بخشی به مردم را که پیش از آن در اختیار روحانیت و مساجد 
بود بر عهده گرفتند.

از راه . 5 با همسایگان و همچنین غرب  با جهان خارج: تماس  ارتباطات  گسترش 
مسافرت، ترجمه و نهادهای آموزشی، افکار جدید، خواسته های تازه، ارزش های نو 

و بنابراین روشنفکران جدیدی به وجود آورد )آبراهامیان، 1383: 80(.
شکل گیری طبقه روشنفکر: همه مواردی که در باال به آن اشاره شد باعث شکل گیری . 6

طبقه جدیدی به نام منورالفکرها شد که عمدتاً غرب گرا بودند. این تحوالت منجر به 
تحدید سرمایه هایی بود که روحانیت به طور سنتی در اختیار داشتند. با توجه به این 

تحوالت می توان سرمایه های روحانیت را در این دوره بررسی کرد.

3. بررسی مقايسه ای سرمايه های روحانیت در دوره صفويه و قاجاريه

 برای مقایسه سرمایه های روحانیت در دوره های صفویه و قاجاریه، در ابتدا این سرمایه ها 
در دوره صفویه مطرح می شوند، سپس با اشاره به این سرمایه ها در دوره قاجاریه، وجوه تمایز 

آن ها بیان می شود.

3-1.سرمايه فرهنگی روحانیت

طبق نظر بوردیو سرمایه فرهنگی شامل مهارت های خاص، سلیقه، نحوه سخن گفتن، 
مدارک تحصیلی، قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی است که هر فرد از 

طریق آن خود را از دیگران متمایز می سازد.
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3-1-1. سرمايه فرهنگی روحانیت در دوره صفويه

 با بررسی شرایط اجتماعی دوره صفویه سرمایه فرهنگی روحانیت را می توان به این شرح 
بیان داشت: در این دوره روحانیون با مواردی از قبیل تعلیم و تربیت نسل جدید و هدایت 
مردم به سمت آموزه های شیعه اثنی عشری کار ویژه مهم فرهنگی خود را به انجام می رساندند. 
از لوازم این عمل ایجاد مدارس و تعلیم و تربیت دینی در این محل ها بود. در عصر صفوی 
مدارس بسیاری بنا شد و تعلیم و تعلم متون درسی شیعه در رشته های گوناگون به طور 
گسترده در مدارس رواج یافت )بخشی، 1381: 9(. به طورکلی در عصر صفویه نظام تعلیم و 
تربیت از حمایت حکومت برخوردار شد و نقش مهمی را در جهت اشاعه و نهادینه کردن 
مذهب شیعه بر عهده گرفت )وکیلیان، 1381: 58(. در این دوران شاهان صفوی باانگیزه های 
خاص که بی تردید مهم ترین آن ها حفظ تاج وتخت و استمرار استیال بر سرزمین و پایداری 
در برابر دولت عثمانی بود، دست یاری به سوی عالمان دینی و به طور مشخص فقیهان شیعی 
دراز کردند و آن ها نیز که مطلوب خویش را که همانا تبلیغ و ترویج مذهب تشیع امامیه و 
فقه جعفری می دانستند، به یاری و به پشتوانه قدرت شاهان صفوی به تثبیت و تحکیم مبانی 
آموزش دینی در جهت ترویج اشاعه فقه جعفری پرداختند. بدین سان یکی از دوره های 
پررونق بازار آموزش وپرورش علوم دینی رقم خورد. می توان گفت آموزش وپرورش کودکان 

در دوره صفویه تحت تأثیر تعلیمات مذهبی به ویژه اعتقادات شیعه اثناعشری بود.

3-1-2. سرمايه فرهنگی روحانیت در دوره قاجاريه

با بررسی شرایط اجتماعی دوره قاجاریه، سرمایه فرهنگی روحانیت را می توان به این 
شرح بیان داشت: به طور کلی در دوره قاجاریه امر آموزش در اختیار روحانیان بود و رقیبی 
در این  زمینه وجود نداشت. این امر از راه هاي مختلف انجام مي گرفت: آموزش رسمي در 
مکتب خانه ها، تبلیغات عمومي در مساجد و منابر؛ مراسم مذهبي و آیینِي مختلف که مهم ترین 
آن ها مراسم عزاداري محرم بود نیز چنین کارکردي داشت. علما بر قوانین مذهبي، آموزش و 
خدمات اجتماعي نظارت و کنترل داشتند و نفوذ کالم آنان بر طالب و طبقات بازاري بسیار 
زیاد بود )کدی، 1381: 34(. در کل ساخت مذهبی در دوره قاجاریه تحت نفوذ علما بود. 
موقعیت ها در این ساخت با مشخصه دانش دینی تصاحب می شد. مساجد، نظام آموزشی 
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و نظام قضایی توسط روحانیون اداره می شد. آن ها امور فردی و اجتماعی مردم را از طریق 
مقررات مذهبی مدیریت می کردند )الگار، 1356: 336(. تعلیم و تربیت اختصاصی ـ یعنی 
آموختن سواد خواندن و نوشتن فارسی و قرآن و شرعیات ـ برنامه کار مکتب خانه و این 
وظیفه نیز در اکثر نقاط ایران بر عهده ماّلها و روحانیون و بدین ترتیب، تعلیم و تربیت و 
فرهنگ جامعه ایرانی تقریباً به طور دربست در اختیار طبقه متنّفذ روحانیت بود )شمیم، 1370: 
371(. پس از مکتب خانه و نظام آموزش رسمي، مهم ترین جایگاه تربیتي مسجد و منبر بود؛ 

که کانون ارشاد اخالقی و انجام فرایض دینی محسوب می شد )علی صوفی، 1392: 75(.

3-1-3. مقايسه سرمايه فرهنگی روحانیت در دوره صفويه و قاجاريه

با شکل گیری مدارس جدید در دوره قاجاریه که بر مبنای علوم جدید و عرفی گرایی به 
وجود آمده بود، رفته رفته نظام تعلیم و تربیت سنتی دچار چالش جدی شد و علوم متداول در 
ایران، که اکثراً مبناي شرعي و آسماني داشتند، در معرض تردید و تزلزل قرار گرفتند )مالئی 
توانی، 1391: 141(؛ بنابراین ازجمله اقداماتی که سرمایه فرهنگی روحانیت را با مخاطره 
همراه کرد موضوع توسعه مدارس نوین و رواج تدریجی شیوه های آموزشی جدید است. 
بااین وجود، فضای فکری و اجتماعی کشور از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم به گونه ای پیش 
می رفت که انجام برخی نوسازی ها را ضروری می نمود. در مورد توسعه آموزش وپرورش 
نوین نکته مهم اینکه، گذشته از نقشی که مدارس نوین در آگاهی گروه های مختلف جامعه 
ایفا می نمود، توجه تدریجی دولت نسبت به گسترش مدارس جدید، با توجه به سیطره ای که 
تا آن زمان روحانیت بر امور فرهنگی و آموزشی داشت، موجب بروز برخی مخالفت های نوعًا 
سنتی روحانیت علیه دولت می گردید. به طورکلی، چون اکثر امورات به طور سنتی به عهده 
علما بود، در هر مورد که اصالحی صورت می گرفت به ضروره از نقش علما کاسته می شد 
)برزگر، 1395، 85(. اگرچه به تدریج که جامعه ایران به سمت ارتباط های اجتناب ناپذیر با 
مؤلفه های تمدنی غرب پیش می رفت، علما سعی می کردند نقش و فعالیت خود را در سوانح 
و رویدادهای سیاسی- اجتماعی بیشتر کنند، ولی عماًل مسائل جدید از نقش آن ها می کاست 
)قادری، 1378، 232(. به طورکلی می توان گفت در دوره صفویه تعلیم و تربیت بر مبنای 
مذهب شیعه اثنی عشری بود که برای تثبیت این مذهب از حمایت حکومت برخوردار بود، 
زیرا مذهب شیعه به تازگی به عنوان مذهب رسمی اعالم شده بود؛ بنابراین روحانیون به عنوان 
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کسانی که به حکومت مشروعیت می دادند مطرح بودند. این سرمایه در دوره قاجاریه نیز ادامه 
داشت و تعلیم و تربیت بر مبنای دین اسالم انجام می گرفت، ولی با ایجاد اصالحات در نظام 
آموزشی و با شکل گیری مدارس و نهادهای آموزشی جدید بر مبنای علوم مترقی آن زمان و 

بهره گیری از اساتید و متخصصین، این سرمایه روحانیت مورد تهدید واقع شد.

3-2. سرمايه نمادين

از دیدگاه بوردیو سرمایه نمادین یعنی مجموعه ابزارهای نمادین، پرستیژ، حیثیت، احترام 
و قابلیت های فردی در رفتارها که هر فرد در اختیار دارد. بین سرمایه فرهنگی و سرمایه 
نمادین در بسیاری از مواقع تداخل ایجادشده و مرزهای آن به روشنی مشخص و قابل تفکیک 
نیست. از مهم ترین مؤلفه هایی که می توان برای سرمایه نمادین روحانیت در دوره صفویه 
ذکر کرد برگزاری مراسم و آئین های ویژه مذهب شیعه اثناعشری بود که توسط روحانیون، 

به عنوان متولیان امر انجام می گرفت.

3-2-1.  سرمايه نمادين روحانیت در حکومت صفويان

سرمایه فرهنگی روحانیت در این دوره در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. پادشاهان 
حضرت  میالد  جشن  غدیر،  جشن  چون  آیین هایی  شیعه،  علمای  همکاری  با  صفوی 
مهدی )عج(، مراسم عزاداری برای شهدای کربال و دیگر ائمه شیعه را در شهرها و روستاهای 
ایران برگزار می کردند؛ به طوری که برگزاری این آیین ها تا به امروز نیز برقرار مانده است. آن ها 
همچنین توجه ویژه ای به امور اماکن مذهبی و زیارتگاه ها از خود نشان می دادند )شیخ نوری 
و پرغو، 1389: 14(. ازاین رو مقابر امامان شیعه و امامزاده های سراسر کشور موردبازسازی و 

مرمت قرار گرفت و امالک وسیعی وقف آن ها گردید.

نیز اشاره  باید به شأن و جایگاهی که روحانیون در این دوره کسب کردند  همچنین 
کرد. شاهان صفوی خیلی زود ناگزیر شدند به همکاری با روحانیت شیعه تن دهند. آن ها 
ناگزیر بودند برای ترویج مشروعیت و تقویت پایگاه اجتماعی خود به روحانیت شیعه اتکا 
کنند )پوالدی، 1385: 140(. درهرصورتدرهرصورت حکومت صفویه شرایطی ایجاد کرد 
تا روحانیت شکل گیرد و به تدریج در این دوران با تأسیس حوزه های علمیه و کسب منابع 
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اقتصادی مستقل، صاحب قدرت و نفوذ در جامعه گردد )عیوضی، 1386: 3(. تا جایی که در 
مقام مقایسه با دیگر گروه های اجتماعی از شأن و حقوق و مصونیت اجتماعی قابل مالحظه ای 
برخوردار گردند. در انتهای این دوره آنان قدرت بسیاری کسب کردند و به نوعی اقتدار بر 
حکومت دسترسی یافتند. بدین ترتیب در این دوران روحانیان در مقابل مشروعیت سلطنت 
عمده  مخالفت  نبود.  خشونت آمیز  به صورتبه صورت  چالش  این  اما  دادند،  نشان  واکنش 
روحانیان در این دوران تضعیف مشروعیت حکومت بود و اینکه حکام باید از شریعت 
اسالم پیروی کنند و در برابر آن قرار نگیرند )عیوضی، 1386: 5(. به طورکلی در دوره صفویه 
روحانیت به دلیل پرستیژ و احترامی که بین مردم کسب کرده بودند موفق به کسب جایگاه 
اجتماعی واالیی شدند که از آن طریق نه تنها به شاهان صفوی مشروعیت می دادند، بلکه باعث 

رونق مذهب شیعه اثنی عشری در بین مردم نیز شدند.

3-2-2. سرمايه نمادين روحانیت در دوره قاجاريه

در دوره قاجاریه سرمایه نمادین روحانیت به دلیل تحوالت نوین در معرض تهدیدهایی 
قرار گرفت. در دوره قاجار نیز روحانیت از جایگاه ویژه ای نزد افکار عمومی برخوردار بودند، 
به همین دلیل در بسیاری از رویدادهای این دوره نقش هدایت و رهبری مردم را بر عهده 
داشتند. ولی درهرصورت عواملی باعث به خطر افتادن جایگاه این قشر نیز شد که در ذیل به 
آن اشاره می شود. در دوره قاجار علما در نزد مردم محترم شمرده می شدند و ارتباط نزدیکی 

با همه اقشار داشتند.

دو عامل اهمیت یافتن جایگاه علما در دوره قاجار از نگاه الگار عبارت است از: »عامل 
اول ظهور نوعی تکامل در فقه شیعه بود که به نقش مجتهد در هدایت و حتی اداره جامعه 
توجه ویژه داشت. دومین عامل تصورات دولت قاجار درباره ماهیت قدرت سلطنت بود که 
دقیقاً مطابق تصورات صفویه ای موضوع بود، اما از نیمی از حقانیتی که دولت صفویه از آن 
برخوردار بود )صفویان خود را از نسل امامان می دانستند( محروم بود. البته علما نمی توانستند 
از دولت بخواهند از قدرت صرف نظر کند، اما این انتظار را از او داشتند که ولو به صورت 
ظاهر به نحوی تسلیم آنان باشد« )الگار، 1356: 31- 32(. این جایگاه برتر منجر به احترام و 
فرمان برداری مردم از این قشر شده بود. این مسئله را می توان در رهبری روحانیت در بسیاری 

از امور و تحوالت دوره قاجار مشاهده کرد )آقازاده، 1393: 145(.
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یکی از ابزارهای نمادین روحانیت مشروعیت بخشیدن به پادشاهان و دادن اذن جهاد 
از عالمان  را شیخ جعفر نجفی، یکی  قاجار  پادشاه  فتحعلیشاه، دومین  مثاًل سلطنت  بود. 
مشهور زمان، تأیید کرد و او را به عنوان »نایب خود« دانست. چندی بعد همین شیخ نجفی 
به فتحعلیشاه جنگ با روس ها را تکلیف کرد )نفیسی، 1344: 38(. از دیگر موارد می توان به 
مسئله مراسم و آئین های مذهبی اشاره کرد: برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، روضه خوانی 

و نمایش تعزیه مهم ترین این آئین ها بود )شایسته فر، 1391: 130(.

3-2-3. مقايسه سرمايه نمادين روحانیت در دوره قاجاريه با دوره صفويه

در دوره قاجاریه سرمایه نمادین روحانیت به مانند سرمایه فرهنگی این قشر در معرض 
مخاطرات ناشی از تحوالت جدید و اصالحات نوین قرار گرفت. نوگرایان و مصلحین با 
تفکرات نوین با بسیاری از مواردی که جزو سرمایه های نمادین روحانیت محسوب می شد 
مخالفت می کردند. مثاًل یکی از اهداف اصالحات امیرکبیر آن بود که از طریق تضعیف قدرت 
محاکم شرع و منع تعزیه و بست نشینی از قدرت روحانیون بکاهد )یزدخواستی، 1387: 
128(. همچنین تهدید دیگری که به سرمایه نمادین این طبقه وارد شد از جانب نسل جدیدی 
از مردم به رهبری طبقه روشنفکر بود. این طبقه منادی تفکرات جدیدی بودند که ناشی از 
تأثیرپذیری آن ها از تحوالت غرب و اندیشه های جدید است. این مسئله باعث شد طیف 
زیادی از مردم به سمت اندیشه های روشنفکری گرایش پیدا کنند و به طرد و انکار و مقابله 

با اندیشه های دینی بپردازند.

از دیگر سرمایه های نمادین روحانیت مسئله خطابه است. خطبه خواندن از رسوم متداول 
حکومت ها چه در دوره قاجاریه و چه پیش از آن بوده است. خطیب هنگام تحویل سال نو 
و در مراسم بار عام و جلوس شاه جدید به تخت سلطنت و موارد مشابه خطبه می خوانده 
است. عالوه بر دربار هر شهري نیز خطیبی داشت که از رجال به شمار می آمد )مجیدی، 
انقالب مشروطه  به  که  ایران  در  و اصالحات  تغییرات  آغازین  در سال های   .)11 :1395
ختم گردید، عالمان دینی که رهبری این جریان را بر عهده داشته اند، از شیوه ها و ابزارهایی 
مانند خطابه بهره می گرفتند، ولی با توسعه تفکرات جدید که به رهبری روشنفکران صورت 
گرفت در این زمینه نیز مشکالت زیادی فرا روی روحانیت قرار گرفت. یکی از این مسائل 
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توسعه روزنامه ها بود که با آگاهی بخشی به مردم فن خطابه، به عنوان یکی از سرمایه های 
فرهنگی روحانیت را به خطر انداخت. روزنامه ها نقش بسزایی در روشنگری ایرانیان بر عهده 
داشتند. آن ها مشکالت، مسائل، تنگناها، جهالت ها و خودخواهی های اصحاب حکومت را 
برمال می ساختند و عقب ماندگی، وضع خراب و اوضاع نابسامان مملکت را به اطالع عموم 
می رساندند )زیباکالم، 1377: 376(. بدین ترتیب رواج روزنامه از نیمه دوم قرن نوزدهم به 
بعد ازجمله اساسی ترین عوامل آگاهی و هوشیاری جامعه ایران گردید )بهشتی سرشت، 

.)111 :1380

مرجعیت دینی یکی دیگر از سرمایه های نمادین روحانیت است. بهترین شیوه ارتباطی 
مردم با نهاد دین از طریق مرجعیت دینی بوده است که با مراجعه به علمای دین برای انطباق 
شیوه زندگی مردم با فرامین دینی صورت می گرفت. به این ترتیب، روحانیت با بیان احکام و 
دستورات اسالمی در هیئت مرجعیت دینی و مذهبی با مردم ارتباط برقرار کرده و مردم نیز 
برای تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی خود به آنان مراجعه می کردند. این مسئله نیز با رواج 

روشنفکری در بخشی از جامعه ایران آن روز مورد بی اعتنایی عده ای واقع شد.

به طورکلی می توان گفت در دوره صفویه سرمایه های نمادینی مثل برگزاری مراسم و 
مناسک مذهبی توسط روحانیون موردحمایت حاکمان قرار داشت. این مسائل باعث جایگاه و 
شأن واالی روحانیت شده بود تا حدی که از مصونیت ویژه ای برخوردار شدند. ولی در دوره 
قاجار این جایگاه سنتی به دلیل نفوذ افکار و اندیشه های جدید و تأثیرگذاری منورالفکرها به 
خطر افتاد. رواج روزنامه ها نیز رقیبی برای روحانیون در امر آگاهی بخشی به مردم در این 
دوره بود. همچنین مراسم و آئین های مذهبی که به وسیله روحانیت انجام می شد با مخالفت 
مصلحان جدید مواجه شد. درنتیجه مانند دوره صفویه برخورداری از پشتیبانی نهاد حکومت 

انجام نمی شد.

3-3. سرمايه اجتماعی

بر اساس نظریه بوردیو تکالیف و تعهدات اجتماعی و پیوندها و دایره روابط اجتماعی 
روحانیون را باید در زمره سرمایه اجتماعی آن ها محسوب کرد. برای مقایسه این وجه از سرمایه 

روحانیت، ابتدا این سرمایه در هر یک از این دو دوره بررسی و سپس مقایسه می شوند.
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3-3-1. سرمايه اجتماعی روحانیت در دوره صفويه

می توان گفت یکی از مهم ترین سرمایه های روحانیت در دوره صفویه داشتن منصب 
قضاوت و حل وفصل دعاوی بین مردم و حتی مقامات بوده است. این مسئله از باالترین رده های 
قضاوت تا رده های پایین را شامل می شده است. در دوره طوالنی سلطنت شاه طهماسب اول 
)930-984 ق(، زمینه برای مهاجرت بیش ازپیش علمای شیعه از سرزمین های عربی به ایران 
فراهم شد و دیری نپایید که مشارکت وسیع این علما در امور حکومتی دولت صفوی، منجر به 
شکل گیری یک نهاد دینی شیعی شد. اعضای این نهاد را شیخ االسالم ها، خطیبان، ائمه جمعه، 
مدرسان و قضات تشکیل می دادند که هرکدام از آن ها عهده دار منصبی دینی با کارکردهایی 
مشخص بودند. در زیرمجموعه هریک از این مناصب نیز »مجموعه ای از اعضای رده پایین تر 
در هر بخش فعالیت می کردند و به این ترتیب، یک شبکه گسترده و کارآمد دیوانی را تشکیل 
می دادند که از پایتخت تا دورترین نقاط قلمرو صفویان را تحت پوشش قرار می داد« )شیخ 
نوری و پرغو، 1389: 24- 23(. عالوه بر آن، در این دوره به این دلیل که قضاوت بر مبنای 
یعنی  امر،  متولیان  بود،  نیز شیعه دوازده امامی  شرعی صورت می گرفت و مذهب رسمی 
روحانیون مسند دار امر قضاوت شدند. این امر به دو صورت رسمی و غیررسمی صورت 
می گرفت؛ رسمی، به گونه ای بود که قضات از طرف شخصی که شاه برمی گزید به این شغل 
مشغول بوده اند. غیررسمی نیز به صورت حل وفصل دعاوی بین مردم عادی و در سطوح 
پایین توسط روحانیون انجام می شد. شاه اسماعیل برای نظارت بر گسترش تشیع، مقامی 
به نام صدر ایجاد کرد. در این دوره، صدر به عنوان »رئیس نهاد مذهب« از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بود. صدر نمایندگانی را از طرف خویش به ایالت های مختلف می فرستاد و از این 
طریق عقاید دینی مردم را زیر نظر می گرفت و از بروز هرگونه نشانه ای از مذهب تسنن، 
جلوگیری می کرد )شیخ نوری و پرغو، 1389: 12(. ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهدۀ 
صدر بود. قاضی های شرع از میان علمای شیعه گزینش شده و توسط صدر گماشته می شدند 

)صفی خانی: 1389(.

از دوره شاه اسماعیل به بعد نظام قضایی ایران دستخوش تغییراتی شد؛ که اندکی موقعیت 
قضاوت روحانیت را به خطر می انداخت. روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا 
مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار 
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عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. »دیوان بیگی« 
فقه  مقام  در  یا حکومتی و »صدرالصدور«  دادگاه های عرفی  بر  دادگستری  مقام وزیر  در 
شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسالمی نظارت داشتند )صفی خانی: 1389(. در این دوره 
کشور به چندین منطقۀ قضایی تقسیم شده بود که هر منطقه نیز شامل بخش های کوچک تری 
می شد. درهرصورت قضاوت یکی از مهم ترین سرمایه های اجتماعی روحانیت در این عصر 
محسوب می شد و باعث شده بود که جایگاه و شأن واالیی در بین توده مردم به دست آورند. 

این امر به صورت نهادینه در سال ها و ادوار بعد ادامه پیدا کرد.

 همچنین باید گفت بزرگ ترین سازمان موجود در کشور در دوره صفویه نهاد مذهبی بود. 
نفوذ این نظام از باالترین نقطه سلسله مراتب ساختار سیاسی کشور تا قلب آحاد شیعیان در 
نمازها و عزاداری ها گسترش داشت که می توان به سرمایه اجتماعی عظیم روحانیت در این 
دوره پی برد )Zahedani,1997:145(؛ اما در دوره قاجاریه می توان نخستین تهدیدهای ناشی از 
اصالحات و تأثیر افکار و اندیشه های جدید را بر این سرمایه مشاهده کرد. با بررسی سرمایه 

اجتماعی روحانیت در دوره قاجاریه می توان این امر را به وضوح مشاهده کرد.

3-3-2. سرمايه اجتماعی روحانیت در حکومت قاجاريه

به طورکلی اوضاع ایران در ایام حکومت آغا محمدخان هنوز به قدری آشفته بود که مجالی 
برای نفوذ زیاد روحانیون پدید نیامد، اما نظم و امنیت نسبی دوران حکومت قاجار محیط را 
برای اجرای نقش علما مساعد کرد. در دوران فتحعلیشاه )1797 تا 1834 م( شاهد گسترش 
دربار و زندگی اداری و مداخله بسیاری از علما در زندگی عمومی هستیم و عالقه شاه به جلب 
رضایت آن ها قاطعیت آن ها را افزایش می داد )زیباکالم، 1377: 170(. شاه براي جلب حمایت 
علما، به تزیین اماکن متبرکه و ساختن مساجد پرداخت و شیخ االسالم هایی را از میان آن ها 
برگزید. ازاین رو، بخشي از روحانیون وارد مناصب اداري شدند و از دولت مواجب مي گرفتند؛ 
بااین حال، اکثریت این گروه مستقل بودند )آقازاده، 1393: 147(. از دوره صفویه تا آستانه 
انقالب مشروطه نوعی تقسیم قدرت نسبتاً پایدار میان رؤسای حکومت و روحانیون صورت 
پذیرفته بود که بر مبنای آن دستگاه قضایی، ثبت امالک و قراردادها و رسیدگی به مرافعات 
حقوقی و صدور احکام مربوط به آن و نیز اخذ مالیات شرعی در اختیار روحانیون و حکومت 
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سیاسی در دست شاه و دیگر عمال حکومت بود. بر این اساس روحانیون »رؤسای ملت« 
و عمال حکومت »رؤسای دولت« به شمار می آمدند )آجودانی، 1383: 165(. در این دوره 
روحانیون گروه بزرگي را شکل مي دادند؛ ولي یکپارچه و متحد نبودند )تنکابنی، 1389: 251(.

در دوره قاجاریه نیز مانند دوره صفویه یکی از سرمایه های اجتماعی اصلی روحانیون 
عهده دار بودن منصب قضاوت بود. در این دوره اجرای شریعت که به دست علما انجام 
می شد با اداره قضایی دولت رقابت می کرد. دوگانگی دستگاه قضایی از دوران صفوی به 
ارث مانده بود و تا سال 1911 که نخستین قانون مدنی معمول شد دست نخورده باقی ماند. 
محاکمی که علما سرپرستی آن را به عهده داشتند به محاکم شرع معروف بود. دستگاه قانونی 
دولت نیز عرف یا سابقه قضایی نامیده می شد. دولت برحسب نیازهایش اختیار قضاوت را 
به حکام شهرها می داد. در اکثر مواقع وظایف این دو حوزه باهم تالقی می کرد. در تمام قرن 
نوزدهم این مسئله منشأ اصلی کشمکش میان دولت و علما را پدید آورد. کوشش های دولت 
درراه استقرار قدرت قضایی خود، به معنای کاستن از امتیازهای ویژه علما بود، علما نیز به نوبه 
خود نمی توانستند اعتبار قضاوت عرف را بپذیرند )الگار، 1369: 36-35(. دادرسي در دوران 
قاجار برعهدۀ تشکیالتي به نام وزارت عدلیه اعظم بود. دادرسي در محاکم شرع طبق احکام 
و قوانین اسالم انجام مي گرفت و در محاکم عرف بر وفق سنت و عرف. مجري قوانین شرع 
فقها و مجتهدان جامع الشرایط بودند. محاکم عرف بیشتر به امور خالف و جنایي مي پرداختند. 
به این ترتیب، در دوران قاجار اجراي شریعت، که به دست علما انجام می شد، با ادارۀ قضایي 

دولت رقابت می کرد )کالهی، 1391: 128- 127(.

به لحاظ سلسله مراتب اجتماعی نیز می توان گفت در دوران قاجاریه بزرگ ترین مقامات 
کشوری پس از وزیر اعظم روحانیون بودند که تحت نام »صدر خاصه« یا »صدارت پناه« 
در مجلس شاه پایین مسند شاهی در دست راست او قرار می گرفتند. »صدر خاصه را نواب 
یعنی نایب شاه و نایب حضرت محمد )ص( می نامیدند. او در تمام ایاالت و شهرستان ها 
معاونین و قائم مقام هایی داشت که آن ها را مدرس می نامیدند. حکام نمی توانستند هیچ حکمی 
را بدون نظر آنان که فتوا نامیده می شد، صادر کنند« )فشاهی، 1356: 48- 49(. هر ایالت نیز 
معموالً دارای یک مجتهد بزرگ بود که برنهادهای مذهبی و امور عامه آن ایالت نظارت داشت 

.)Zahedani,1997:147(
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3-3-3. مقايسه سرمايه اجتماعی روحانیت در حکومت های قاجاريه و صفويه

با بررسی سرمایه اجتماعی روحانیت در این دو دوره می توان گفت که سرمایه اجتماعی 
روحانیت در دوره قاجاریه نیز تا حد زیادی دارای رونق و انسجام بوده است، اگرچه تا 
حدودی نسبت به دوره صفویه با مخاطرات جدید روبه رو شد. مسئله مهم این است که 
درنتیجه تحوالت جدید ناشی از ورود افکار مدرن به ایران و در آستانه انقالب مشروطیت، این 
سرمایه روحانیت نیز کم کم مورد مخاطره قرار گرفت. به عنوان مثالبه عنوان مثال پس از تأسیس 
عدالت خانه در دوران مظفرالدین شاه، اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه ای 
مستقل اعالم کرد؛ اما اصل 71 تفکیک صالحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از 
دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. بر اساس این اصل وزارت عدلیه و دادگاه های 
عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنان بر اساس اصل 72 
رسیدگی به جرائم سیاسی در صالحیت دادگاه های عام قرار گرفت )صفی خانی: 1389(. علما 
می کوشیدند موقعیت و امتیازاتی را که از فتحعلی شاه کسب نموده بودند، در ادوار بعدی نیز 
نه تنها حفظ کنند، بلکه افزایش نیز بدهند؛ اما در عمل چنین نشد، بلکه شاهان بعدی در مقابل 
علما ایستادند و کشمکش دائمی میان علما و شاهان ادامه داشت. در مورد نفوذی که روحانیت 
در بین طبقات مختلف مردم داشتند نیز باید گفت همچنان این مسئله در دوره قاجاریه ادامه 
داشت و این سرمایه که از تکالیف و تعهدات اجتماعی روحانیون در اجتماع شکل گرفته و 
منجر به پیوندها و روابط گروهی با اجتماع می شد همچنان حفظ شد، به طوری که روحانیون در 

این دوره بارها رهبری مردم را در اعتراضات مردمی علیه حکومت بر عهده گرفتند.

3-4. سرمايه اقتصادی

بازیگر  هر  که  پولی  و  »ثروت  می کند:  تعریف  این گونه  را  اقتصادی  بوردیو سرمایه   
اجتماعی در دست دارد و به صورت حق مالکیت و دارایی مالی و مادی نهادینه می گردد و 
می تواند در تولید کاالها و خدمات به کار گرفته شود« )گنجی و حیدریان، 1393: 84(. نکته 
حائز اهمیت در اندیشه بوردیو راجع به انواع سرمایه آن است که اشکال گوناگون سرمایه 
قابل تبدیل به هم هستند. می توان گفت هریک از سرمایه های روحانیت می تواند به عنوان 
منبع درآمدی برای این طبقه محسوب شود. مثاًل قضاوت به عنوان سرمایه ای اجتماعی، منبع 



يهب
جار

 قا
ه و

وي
صف

ره 
دو

در 
ت 

انی
وح

ی ر
ها

يه 
رما

 س
ی

سه ا
قاي

ی م
رس

بر

133

درآمدی برای روحانیون محسوب می شود که باعث استقالل مالی آن ها شده و وابستگی 
آن ها را به نهادهای دولتی کاهش می دهد.

3-4-1. سرمايه اقتصادی روحانیت در دوره صفويه

 سرمایه اقتصادی روحانیت دایره گسترده ای دارد. یکی از این موارد اوقاف است. در دوره 
صفویه بخشش ها و امالک وقفی وسیعی که به روحانیان شیعه اعطا می شد، قدرت اقتصادی 
آن ها را به طور چشمگیری افزایش داد؛ این امر به همراه عوامل دیگری چون سرکوب صوفیان 
و کاهش اعتبار آن ها در میان مردم، اداره امور شرعی جامعه از سوی روحانیان و اعمال نفوذ 
مقتدرانه آن ها بر نهاد سیاست، باعث افزایش نفوذ و اعتبار آن ها در میان طبقات مختلف 
مردم به ویژه تجار و اصناف شد )شیخ نوری و پرغو، 1389: 31(. در دوره صفویه بخشي از 
قدرت سیاسي با پشتوانه مالي الزم از طرف دولت به روحانیت شیعه واگذار شد که سازمان 
اوقات از آن جمله است )مظفری، 1387: 92(. درهرصورت نهاد روحانیت دارای منابع مالی 
خاصی ازجمله موقوفات و وجوهات شرعی بود، تحول در علوم آنان نیز امری مسلم در 
شواهد موجود تاریخی است و مردم نیز به آنان اعتقاد داشتند. روحانیت از هر سه این امور 
اعتبار کسب می نمود. اعتقادات مردم آنان را وادار به پرداخت وجوهات شرعی مانند خمس 
و زکات می کرد و درنتیجه قدرت اقتصادی روحانیت فراهم می شد. همچنین اعتقادات مردم 
به مراجع تقلید به عنوان نواب عام امام زمان )عج( و رشد روش های علمی آنان منطق پیروی 
از دستورات آنان را تیزتر می نمود. ازاین رو آنان دارای اقتداری در حد اقتدار دولت بوده اند 
)Zahedani,1997:145(. به طورکلی در دوره صفویه به دلیل رسمی شدن مذهب شیعه اثنی 
عشری و نیاز پادشاهان صفوی به علمای شیعه برای تثبیت این مذهب، روحانیون توانستند 
سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی را هم زمان کسب کنند و دارای شأن و 
جایگاه واالیی در نظام اجتماعی این دوره بشوند. این امر به صورتی نهادینه درآمد و در 

دوره های بعد تداوم یافت.

3-4-2. سرمايه اقتصادی روحانیت در دوره قاجاريه

می توان گفت سنگ بنای سرمایه اقتصادی روحانیت در دوره صفویه نهاده شد و این قشر 
توانستند از امتیازات اقتصادی زیادی بهره مند شوند، اگرچه این مسئله در دوره های بعد نیز 
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استمرار یافت و به صورت سرمایه ای مختص روحانیت در آمد، ولی با ورود به عصر قاجاریه 
تهدیدهای اساسی به این سرمایه وارد آمد که مقدمه ای برای از دست دادن بسیاری از امتیازات 
روحانیت در دوره پهلوی شد. همان طور که مطرح شد سرمایه های دیگر امکان تبدیل به 
بنابراین می توان در دوره قاجار به قضاوت از طرف روحانیون  سرمایه اقتصادی رادارند؛ 
اشاره کرد که درآمد عظیمی را از این طریق به دست می آوردند. همچنین تعلیم و تربیت، چه 
به صورت سنتی در مکتب خانه ها یا به عنوان معلم خصوصی در خانه های افراد، چه به شیوه 
جدید در مدارس نیز از مهم ترین درآمدهای این افراد بوده است. به همین ترتیب روحانیت در 
بسیاری از امور واردشده و کسب درآمد می کرده اند. به همین دلیل یکی از ثروتمندترین قشر 
دوره قاجاریه محسوب می شده و می توانستند در مقابل حکومت به صورت قشری مستقل و 

صاحب نفوذ عمل کنند.

یکی دیگر از مشخصه های سرمایه اقتصادی روحانیت در این دوره کسب وجوهات 
به روحانیت پرداخت می شد و تحت  شرعی است. صدقات و وجوهات شرعی معموالً 
نظارت ایشان مصرف می گردید )Zahedani,1997:145(. همچنین در دوره قاجاریه، علما به 
تولیت اوقاف خصوصی و آستان مقدس قبور امامان و تأیید صحت اسناد مالکیت، گردآوری 
و توزیع انواع صدقه ها و پول هایی که درراه مقاصد خیریه و دینی داده می شد مشغول بودند. 
بدین ترتیب بخشی از درآمد علما از بقاع متبرکه، مساجد و نذرهای افراد و تولیت اوقاف 
بود. همچنین شاهان قاجار در بسیاری از موارد سعی می کردند روحانیون را به لحاظ اقتصادی 
راضی نگه دارند. به عنوان مثال فتحعلیشاه در طول دو راه حکمرانی خود مبالغ زیادی را صرف 
تعمیر و تزیین حرم ها و ساختن مساجد کرد و وجوهات و مبالغ زیادی را نیز به علما بخشید 

)زیباکالم، 1377: 170(.

3-4-3. بررسی تطبیقی سرمايه اقتصادی روحانیت در دوره های قاجاريه و صفويه

به طورکلی می توان گفت سرمایه اقتصادی روحانیت که در دوره صفویه شکل گرفته و 
تثبیت شده بود در دوره قاجاریه نیز ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که مانند سایر سرمایه های 
این طبقه، در دوره قاجاریه با محدودیت هایی مواجه شد. به طورکلی در دوره قاجاریه متأثر 
از تحوالت نوین، طبقه جدیدی در داخل ایران در حال شکل گیری بود که مسائل سنتی را 
برنمی تافتند. در این دوره روشنفکران و کسانی که دنباله رو این قشر بودند و نیز بسیاری از 
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مسائل دیگری که از این رهگذر به وجود آمد، سرمایه های روحانیت را که به طور سنتی 
در اختیار آن ها بود را در معرض تهدید قرار داد. به عنوان مثال می توان به آموزش و پروش 
سنتی در مکتب خانه ها اشاره کرد که متولیان آن ها روحانیت بودند و بیشتر آموزه اسالم مورد 
تدریس و تعلیم قرار می گرفت. ولی در این دوره مدارس به سبک جدید بنیان نهاده شد و 
علوم جدید نیز رشد کرد. این امر منجر به کاهش نفوذ روحانیت و تحدید مناصب سنتی 
ایشان در این زمینه شد. این مثال را می توان در موارد دیگر نیز مانند قضاوت و محکمه های 
جدید نیز تکرار کرد. درهرصورت سرمایه های سنتی این طبقه در دوره قاجاریه، مخصوصًا 
از مشروطه به بعد در معرض مخاطره قرار گرفت. این مسئله با پایان دوره قاجار و روی کار 
آمدن پهلوی با شدت بیشتری به انجام رسید. در جدول شماره 1 مقایسه ای کلی در این دو 

دوره صورت گرفته است.

دوره قاجاریهدوره صفویهمؤلفه های قابل مقایسه

سرمایه فرهنگی
در اختیار داشـتن سـرمایه فرهنگـی ازجمله 
نظام تعلیم و تربیت آموزشـی و دینی توسط 

روحانیون با حمایت رسمی حکومتی

مورد تهدید واقع شـدن و محدودیت سرمایه 
فرهنگی روحانیت در این دوره به دلیل آغاز 
رونـد نوگرایـی غربـی ازجمله شـکل گیری 

مدارس جدید

سرمایه نمادین
در اختیـار داشـتن سـرمایه نمادین و شـأن، 
احتـرام و جایگاهـی واال در جامعـه و نظام 

حکومتی

محدود شدن سرمایه نمادین روحانیت توسط 
نوگرایـان و طبقـه روشـنفکر و اصالحات و 

اقدامات نوین مانند رواج روزنامه ها

سرمایه اجتماعی

تصاحب سـرمایه اجتماعی به دلیل عهده دار 
بودن نهاد مذهبی و مشاغل رسمی حکومتی 
و غیررسـمی و همچنیـن نهـاد قضاوت، در 

سطح وسیع و باال

رونـق داشـتن سـرمایه اجتماعـی روحانیت 
ماننـد دوره صفویه، ولی تهدید و محدودیت 
ایـن سـرمایه بـه دلیـل اصالحـات نوین در 
برخـی زمینه هـا، ماننـد شـکل گیری محاکم 

عرفی

سرمایه اقتصادی

رونق داشتن سـرمایه اقتصادی روحانیت به 
دلیل در دسـت داشتن سرمایه های فرهنگی، 
نمادین و اجتماعی و مواردی مانند اوقاف و 

وجوهات شرعی

محـدود شـدن سـرمایه اقتصـادی روحانیت 
بـه دلیـل محـدود شـدن سـایر سـرمایه های 
درنتیجـه  اجتماعـی  و  نمادیـن  فرهنگـی، 
اصالحـات و نوگرایـی در زمینه هایـی مانند 
آموزش و تعلیم و تربیت نوین و عرفی شدن 

تدریجی نهاد قضاوت

جدول شماره 1: مقایسه بين دوره صفویه و قاجاریه در مورد سرمایه های مختلف روحانيت
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به طورکلی در مقام مقایسه می توان گفت سرمایه های روحانیت در دوره صفویه شکل 
گرفت و تثبیت شد، زیرا روحانیون مبلغان و مروجان اصلی مذهب شیعه بودند که به تازگی 
رسمیت یافته بود. تعلیم و تربیت مذهبی مردم نیز به دست این قشر انجام می پذیرفت. با 
حمایت شاهان صفوی از آن ها، توانستند به مناصب مهمی در اجتماع دست پیداکرده و عالوه 
بر شأن و جایگاه رفیعی که به دست آورند، نفوذ و ثروت زیادی نیز کسب کنند. این مسائل 
باعث شد که سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی روحانیون در حد اعالی 
آن شکل بگیرد؛ زیرا بر اساس نظریه بوردیو تمام این سرمایه ها قابلیت تبدیل به سرمایه ای 
دیگر را داراست. با ورود به دوره قاجار، تحوالت نوینی صورت پذیرفت. تحت این تأثیرات، 
مصلحان و نوگرایانی ظاهر شدند و جامعه تا حدودی به سمت نوگرایی پیش رفت. این 
مسئله باعث شد سرمایه هایی که سنتاً در اختیار روحانیت بود تا حدودی به چالش کشیده 
شود. به طور مثال در کنار آموزش متون دینی که متولیان آن روحانیون بودند، علوم جدید 
توسط افراد آموزش یافته در غرب تعلیم داده می شد. مدارس جدید پایه گذاری شد و در 
رقابت با مکتب خانه ها قرار گرفت. عدلیه و دادگاه های عرفی رقیب دادگاه های شرع شدند. 
روزنامه ها در کنار مساجد و خطبه و منبر وظیفه آگاهی بخشی به مردم را بر عهده داشتند. 
مثال های متعدد دیگر نشان می دهد که سنگ بنای تحدید سرمایه های روحانیت در این دوره 

زده شد و این امر در دوره پهلوی با شدت و حدت بیشتری به انجام رسید.

نتیجه گیری

 با کاربست نظریه بوردیو در مورد انواع سرمایه، می توان به بررسی تاریخی سرمایه های 
بررسی  در  پرداخت.  مختلف  دوره های  در  سرمایه ها  مقایسه  این  همچنین  و  روحانیت 
سرمایه های روحانیت در دوره صفویه و مقایسه آن با دوره قاجاریه می توان گفت روحانیون 
در دوره صفویه دارای سرمایه های فرهنگی، نمادین، اقتصادی و اجتماعی بوده است و این 
مسئله به واسطۀ در اختیار داشتن منابع قدرت تشکیالتي مانند نهاد آموزش، امکانات تبلیغاتي، 
نهاد حقوقي و قضایي و اوقاف صورت پذیرفته است. هم امکانات هنجارپذیرکردن، مانند 
نظام آموزشي و رسانه های جمعي شامل مساجد و منابر در اختیار روحانیت بود، هم قوانین 
حقوقي به عنوان پشتوانۀ این هنجارها توسط روحانیت تدوین مي شد و هم ضمانت اجراي 
این قوانین از طریق نظام قضایي در دست روحانیت قرار داشت، این قدرت تشکیالتي را 
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ساختاري اقتصادي پشتیباني می کرد و موجب مي شد اقتصاد روحانیت هم از حاکمیت سیاسي 
و هم از تودۀ مردم مستقل بماند. به عقیده بوردیو سرمایه های مختلف قابلیت تبدیل شدن به 
سرمایه اقتصادی را دارا هستند. این مسئله در دوره صفویه رخ داد و روحانیون را به لحاظ 
اقتصادی به قدرتی دارای استقالل تبدیل کرد. این ساختار اقتصادي بود که عمده ترین منبع 
درآمد روحانیت تا شروع دوران قاجار محسوب می شد، ولی با شروع عصر قاجار تمام این 
سرمایه ها در معرض تهدید و فروپاشی قرار گرفت. در این دوره متأثر از تحوالتی که در 
اروپا انجام گرفته بود، روند نوینی آغاز شد. افکار و اندیشه های مترقی به تدریج در ایران نفوذ 
کرد، مصلحین و روشنفکران با مقایسه ایران با غرب علت ضعف و عقب ماندگی ایران را 
در نهادهای سنتی می دیدند، ازاین رو با اعزام محصل به اروپا و الگو برداری از اندیشه ها و 
نهادهای مدرن در غرب سعی در نوسازی و اصالحات داشتند؛ بنابراین به تدریج نهادهای 
آموزشی و حقوقی جدیدی شکل گرفت که در رقابت با نهادهایی بود که سنتاً از دوره صفویه 
در اختیار روحانیت بود. مصلحینی مانند امیرکبیر مخالف برگزاری آئین ها و مناسکی بودند 
که به وسیله روحانیون انجام می شدند. همچنین روشنفکران و روزنامه ها در آگاهی بخشی به 
مردم در رقابت با روحانیون قرار گرفتند، بنابراین مرجعیت روحانیت در این زمینه نیز مورد 
چالش واقع شد. به طورکلی هر اصالحی که صورت می گرفت از نقش علما کاسته می شد، 
بدین معنا که سرمایه های اجتماعی و اقتصادی روحانیت با چالش مواجه شد؛ زیرا از میزان 
تکالیف و تعهدات اجتماعی آن ها با نوسازی های انجام گرفت کاسته شد و به همین میزان 
سرمایه اقتصادی آن ها نیز کم شد. ولی این مسئله از سرمایه فرهنگی که بنا به نظر بوردیو از 
ثابت ترین و پابرجاترین سرمایه ها می باشد، نکاست و علما همچنان در دوره قاجار در نزد 

مردم محترم شمرده و اعتبار و شأن خود را حفظ کردند.
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