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  زنان اجتماعي و فرهنگي هاي سرمايه شناختي جامعه نقد
 پور رواني منيرو اثر فوالد دل رمان در

  براساس نظرية انواع سرماية پير بورديو
  

  *صدف گلمرادي 

  دانشگاه الزهرا ،زبان و ادبيات فارسيدكتري 
   چكيده

ه همچون علوم اجتماعي و فلسفه آلودة تعقل آفرينش ادبي است كه ن اي از تنها حوزه«رمان 
؛ بر »عملي روزمرة انسان دارد سانه يكسره حياتي مستقل از زندگيشده و نه مانند شعر و اف

همين اساس براي بازنمايي زندگي انسان معاصر داراي بيشترين ظرفيت است. در اين مقاله به 
پور  نوشتة منيرو رواني دل فوالدهاي زن در رمان  هاي شخصيت شناسانة سرمايه نقد جامعه

شناس  شناس، مردم پير بورديو، جامعه »انواع سرماية«يافت نظري اين مقاله ايدة  ايم. ره پرداخته
بر ايدة ماركسيستي سرماية اقتصادي، انواع ديگري از  و فيلسوف فرانسوي، است. وي عالوه

بنابراين در اين مقاله، در پرتو  شمارد. هاي فرهنگي، اجتماعي و نمادين را نيز برمي سرمايه
بررسي كرده و با  ها را هاي زنان، توليد، بازتوليد و تبديل آن گفته، انواع سرمايه نظرية پيش

ها دراختيار دارند، فرادستي يا فرودستي آنان را  توجه به حجم و تركيبي كه زنان از اين سرمايه
   .ايم هددر فضاي اجتماعي نشان دا

. آنان در توليد و بازتوليد دارد سرماية اقتصادي زنان سيري منفي ،ژوهشپ برمبناي نتايج
هاي  انواع كنترل از  شان نيز رويند و سرماية اجتماعي هسرماية نمادين با بحران ناباروري روب

                                                                                                                   
 sgol_00055@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 24/10/1393تاريخ پذيرش:     2/11/1392تاريخ دريافت: 
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هاي فرهنگي زنان است  است. فقط سرمايه آسيب ديده هاي متفاوت خشونت اجتماعي و شكل

  دهد.  روندي پويا را در دو سوي افقي و عمودي نشان مي كه در سطحي محدود و منحصر
، زنان، منيرو دل فوالدشناسي ادبيات،  ، پير بورديو، جامعه انواع سرمايه  هاي كليدي: واژه
   پور. رواني

  مقدمه. 1

شناسي ادبيات مطالعة علمي محتواي اثر ادبي و ماهيت آن در پيوند با ديگر  جامعه
تاريخچة اين نوع نگرش به ادام دو ). 56: 1378(ستوده، ي است هاي زندگي اجتماع جنبه
تنها «ه به اينكه رمان با توج). 15: 1390(اسكارپيت، رسد  در قرن نوزدهم مي 1استال
اي از آفرينش ادبي است كه نه همچون علوم اجتماعي و فلسفه آلودة تعقل شده  حوزه

از زندگي عملي روزمرة انسان است و نه همچون شعر و افسانه يكسره حياتي مستقل 
و با عنايت به اينكه پس از انقالب اسالمي ايران در زندگي ) 33: 1382(محموديان، » دارد

و حضور زن معاصر در اجتماع تحولي بنيادين رخ داده است، برآنيم تا با تكيه بر 
شناسي انتقادي انواع سرماية پير بورديو، ساختارهاي حاكم بر زندگي  جامعه
مثابة انعكاسي از واقعيات  پور را به منيرو روانياز  دل فوالدهاي زن در رمان  تشخصي

   اجتماعي نقد و تحليل كنيم.

 چارچوب نظري پژوهش .2

نظر او،  بهرويكرد مورد بررسي در اين پژوهش نظرية انواع سرماية پير بورديو است. 
هاي آن درك  م شكلبراي شناخت كامل جهان بايد بكوشيم سرمايه و سود را در تما

شوند،  ميها به يكديگر تبديل   هايي را كه انواع سرمايه از طريق آن كنيم و شيوه
كند، به چهار نوع تقسيم  اي كه در آن عمل مي بازشناسيم. او سرمايه را بسته به عرصه

   كند: مي
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  . سرماية اقتصادي1 -2
اكثرسازي سود يا به عبارت اي [است] كه از جهات عيني و ذهني در راستاي حد مبادله«

  ). 134: 1389(بورديو، » لحاظ اقتصادي) مبتني بر منافع شخصي است ديگر، (به

   . سرماية اجتماعي2 -2
اي از  اي است كه درنتيجة ايجاد شبكه سرماية اجتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوه

اند. اين  رفتهاي همچون شناخت متقابل و آشنايي شكل گ شده روابط كمابيش نهادينه
اي  گذاري فردي يا جمعي، آگاهانه يا ناآگاهانه هاي سرمايه برد شبكه نيز محصول راه

شود در درازمدت يا  ها، بازتوليد روابطي اجتماعي است كه مي است و هدف آن
   ).149 -147(همان، ها استفاده كرد  از آن ت مستقيممد كوتاه

  . سرماية فرهنگي3 -2
  كند: بندي مي را دسته   انواع سرماية فرهنگي، آن سهولت در فهمبورديو براي ايجاد 

خصايص ديرپاي فكري و جسمي است كه در وجود  :2سرماية فرهنگي متجسد -
  .شود شخص متبلور مي

شكل  صورت مادي سرماية متجسد است و به :3يافته سرماية فرهنگي عينيت -
ها، انواع ماشين و ابزار قابل  ابشود؛ مانند تصاوير، كت كاالهاي فرهنگي مشاهده مي

   .انتقال 
يافتگي كه به مدارج آموزشي و  شكلي از عينيت :4شده سرماية فرهنگي نهادينه -

   ).147 -137(همان،  مانند مدارك تحصيلي؛ است متكي شده امتيازات ضمانت

  . سرماية نمادين4 -2
ذاتي دارد كه  ه، ارزشزاري نهفته در واژة سرماياين نوع سرمايه فارغ از مفهوم اب

درك است. ارزش ذاتي آثار هنري، ارزشمندي  همگام با انواع ديگر سرمايه قابل 
نفسة دانش و فهم حقيقت، اشرافيت و اصالت، بنيادهاي عظيم فرهنگي و مواردي از  في



    29 / شمارة 8 سال                                                                                       170
(گرنفل، هايي نمادين در كنار ساير ابعاد سرمايه هستند  اين نوع، همگي حامل سرمايه

1389 :172.(  

روش تحليل روايت  گيري از عملي اين پژوهش تحليل محتواي كيفي و بهرهشيوة 
، يعني واحد قرائتي كه )204: 1388(مكوئيالن، » ها خوانه«با تبديل متن به است؛ بنابراين 

در  هاي زنان و افشاي منازعات ميان آنان را يك دال متني است، حجم و تركيب سرمايه
  .ايم هفضاي اجتماعي بررسي كرد

شناسانة هنر و ادبيات در ايران در معناي دقيق كلمه به دهة چهل  پيشينة نقد جامعه
جهان از دو كتاب توان  شناسانه مي جامعه. در زمينة نقد عملي )99: 1391(فاضلي، رسد  مي

نام برد.  )1390(پرستش،  روايت نابودي نابو ) 1356(م. ايرانيان،  اجتماعي و واقعيت داستان
. دارد تفاوتاست،  ته حيطة كار و نظر اين دو كتاب با آنچه در اين مقاله مورد توجهالب
مقاالت و مطالبي نوشته شده كه نوع  دل فوالدطور خالصه بايد گفت در نقد رمان  به

ايم  پژوهش كوشيدهدر اين  5ها با ايدة مقالة حاضر متفاوت است. نگرش و تحليل آن
يك از انواع سرمايه  هاي زن در رمان از كدام خصيتش ها پاسخ دهيم: به اين پرسش

هاي زنان چگونه  برخوردارند؟ بازنمايي قدرت در رمان حاضر با توجه به انواع سرمايه
زنان در رمان قرار هايي را در مسير زندگي  ها و چالش ها چه فرصت است؟ سرمايه

   ت؟چگونه اس دل فوالد رمان ها در گردش و تبديل سرمايه اند؟ داده

  خالصة رمان .3
اي دارد، قمار  افسانه سربلند زني شيرازي است. شوهر نابيناي او كه چشماني شيشه

داد  بازد. اين روي او را در قمار مي 65هاي سرد پاييزي آذرماه  شبي از شبكند و  مي
شود افسانه شبانه فرار كند. فرداي آن روز، شوهر قمارباز مدعيانه، گم شدن  باعث مي

دليل فرار  دهد. پدر بدون اينكه ة او اطالع ميدختر را به پدر مورخ و نويسندشبانة 
كه ميانجي دعواي  -اه با داماد، دختر و حتي مادرش رادخترش را جويا شود، همر

شود افسانه ميان ديكتاتورها و قربانيان  زند. اين اتفاق باعث مي كتك مي - تهاس آن
آمدة مردم كرمان هزار چشمِ از حدقه بيرون در تدالور زند و بيس ؛تاريخ همساني بيابد

اي ذهني از اين  صدام و جنگ تحميلي براي او تداعي شود و نمونه ،خاطر آورد را به
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سفرة  ديكتاتوران را در انديشة خود بپروراند. به اين ترتيب، ديكتاتوري بلندقامت هم
از اين   گيرد. پس يخود م اش را زير سيطرة حظه زندگيل به شود و لحظه درون او مي

رود و با اجارة اتاقي  كند، به تهران مي ماجرا، افسانه با داغ بيوگي زادگاهش را ترك مي
ها باعنوان پيرزن  شود كه از آن خواه، مستأجر دو پيرزن مي چندان دل از منزلي نه

برد. او دختري تنهاست؛ اما با  عروسكي و پيرزن نسرين (خانم حميدي) نام مي
اي  ، سرانجام نويسندهسرماية فرهنگي موروثي و اكتسابي عينيت درآوردن و بهكار  پشت

شود. در حاشية اين متن، زنان و مردان ديگري نيز حضور دارند. بيشتر  پرمخاطب مي
، »آقامحمدخان«، »سرگرد«، »سرهنگ«، »پدر«هايي همچون  مردان رمان با عنوان

و شوهران مقتدر افسانه و نسرين » سياوش«، »آقاي مهاجراني«، »خان زند كريم«
شوند. زنان رمان هم مادر افسانه، دختران باردار بافنده، پيرزن عروسكي،  بازشناسي مي

همسر سرهنگ، خانم مهاجراني، ناهيد، پيردختران (زري و پري)، خانم آذري منشي و 
هاي  شان جز نسرين، خاموش و بدون نام در تقابل با انديشه دختر كاتب هستند كه همه

   گيرند. فكرانة افسانه قرار مي روشن

   هاي پژوهش . يافته4
را با توجه به ميزان حجم و تركيبي  دل فوالدهاي زنان در رمان  در اين بخش سرمايه

ترتيب  كنيم؛ بنابراين به دهند، تحليل مي كه در زندگي زنان به خود اختصاص مي
   پي بيان خواهيم كرد.زنان را درعي، اقتصادي و نمادين هاي فرهنگي، اجتما سرمايه

   . سرماية فرهنگي زنان1 -4
   سرماية فرهنگي متجسد زنان. 1 -1 -4

مدت  وارة طوالني شدة آن، متضمن عادت سرماية متجسد با توجه به خصلت ذاتي
كنشگر اجتماعي است. افسانه سربلند، شخصيت اصلي رمان، در ميدان سرماية فرهنگي 

او زني اهل تفكر و تأمل است و انديشيدن را در جايگاه كنش فرادستي مشروعي دارد. 
شناسي بوده  روانآموختة  اگرچه افسانه دانش). 41: 1381پور،  رواني(شناسد  رسميت مي به

شدة آن مجهز است، بخش اصلي سرماية متجسدش ميراثي است كه از  و به دانش ذاتي
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پدرش مورخ و  آورده است.دست  بيت و منش پدرش بههاي متأثر از تر واره عادت

و در حفظ، توليد، ) 7(همان، هايش را خوانده  نويسنده است كه افسانه تمام كتاب
افسانه  به اين ترتيب،است.  ها بهره گرفته  بازتوليد و تداوم سرماية متجسد خود از آن

نفس است، از  را كه اعتمادبه) 345الف:  1390(بورديو، » ترين عالمت مشروعيت قطعي«
ها و  ها، عبارت ها، كنايه آورد. استعاره دست مي دوگانه به» اشرافيت فرهنگي«ريق اين ط

برند، نيز  هاي اصلي رمان را پيش مي اي كه روايت آميز و افشاكننده هاي اعتراض جمله
   شدة او هستند. حاكي از اين دانش دروني

داراي  ،مچنينرود. ه شمار مي به )42: 1371گلدمن، (» پروبلماتيك«او شخصيتي 
شدة جسارت است كه با تكيه بر آن و استفاده از ذهن منتقد و ارتقاي  سرماية ذاتي

هاي نظم  و به جزميت) 333الف:  1390(بورديو، واسطه  بستگي بي اش، به تعليق دل آگاهي
 خواند. او هاي حاكم بر اجتماع را به چالش مي واره د و عادتانديش يموجود اجتماعي م

مثل آن درخت كه تمام سال سبز است و قانون زمين را شكسته، قانون دنيا  دوست دارد
هاي عرف جامعه را  ترين شالوده ؛ بنابراين مدفون)54: 1381پور،  (روانيرا بشكند 

» ايم چرا بگوييم با اجازة پدر و برادر هايمان را زده وقتي حرف«گيرد:  پرسش مي به
آرام از  آرام«گيري، ديكتاتور درون او  سخت با تكيه بر همين جسارت و). 33(همان، 

آورد.  شد. شكلك درمي آمد و به يك دلقك تبديل مي شكل و شمايل خودش درمي
هاي متجسد نوعي اقتدار  همين سرمايه). 174(همان، » هاي عجيب و غريب! شكلك

بخشد كه مولد نوعي سرماية  ويژه در فضاهاي متفاوت مردانه، به او مي نمادين، به
جتماعي ناشي از اعتماد است؛ تا جايي كه آقاي مهاجراني كليد انتشارات را به او ا

تا به رتق و فتق امور بپردازد و خانم حميدي كليد انباري را به او ) 20(همان، سپارد  مي
  ).198(همان، دهد تا منجي سياوش معتاد محبوس در انباري باشد  مي

واسطة  نها زن ديگر رمان است كه بهنسرين، دوست دوران دانشجويي افسانه، ت
شناسي خوانده، از  روانشود. او  متمايز مي دل فوالدسرماية متجسدش از اجتماع زنان 

حضور در دانشگاه تجربة متفاوتي دارد، در پخش اعالميه مشاركتي جزئي داشته است 
تقويت سليقة  .)60 -59(همان، زند  و از اعتقاد به قانون و آزادي متقابل دم مي) 64(همان، 
پورتس، (» هايي ساختاري حفره«موجب ايجاد اي پيشامدرن  فكري او در جامعه روشن
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شود. شوهر نسرين كه زني سنتي  اش مي ها در زندگي و گسست رابطه )315: 1389
كند و سرماية اجتماعي او متأثر از اين پريشاني به  ها او را رها مي خواهد، مدت مي

   انجامد. ركود مي
ي  در مقايسه با پيرزنان در ردة سني كمتر پري و دختران باردار بافنده بااينكه ،زري

كنند و پرداختن به اموري تكراري  هاي سنتي آنان متابعت مي قرار دارند، از مدل كار
دهند. اين امر افشاكنندة سرماية  هيچ خالقيتي ادامه مي مانند خياطي و بافندگي را بي
ها،  شدة آن هاي دروني ز ساختارهاي اجتماعي و خصلتمتجسد غيرمولدي است كه ا

خانه نيز زناني منفعل،  هاي صاحب گيرد. پيرزن هايشان سرچشمه مي واره يعني عادت
پيرزن به سرفه «از خود هستند:   مدام درحال بازتوليدي منفيبردارند كه  ناپويا و فرمان

از پيري تا جواني در قلعه تكثير « :و) 73(همان، » افتاده بود و جهان پر از پيرزن شده بود
   ).92(همان،  »شده بود

 شدنشان، ند كه بسته به ميزان ذاتيهايي هست مذهب و اعتقادات ديني سرمايه
ها به كارها و رفتارهاي انسان شكل بدهند. در زندگي  صالحيت دارند در همة زمينه

بيرون رفتن از خانه ها موقع  هاي مذهبي به نوع لباسي كه آن زنان اين رمان نمود
شود. فرياد  هاي جزئي ديگر خالصه مي پوشند، چادرنماز پيرزن عروسكي و نمونه مي

» رويم به كربال مي« بند قرمزِ كه نوجواني با پيشاني )8(همان، » مرگ بر بدحجاب«
دة ميزان اعتقاد دروني افسانه به دهن دهد، نشان خطاب به افسانه سر مي جا) (همان

رغم كارهاي غيراخالقي و  نماد مذهبي است. نسرين نيز به مثابة ي بهپوشيدن روسر
و  )237(همان، رود  گردد، به محضر مي او برمي  كه خسرو به زندگي منافي شرع، زماني

  كند. ارچوب تعاليم مذهبي تمديد ميرا در چ شان پيمان زناشويي

  . سرماية فرهنگي نهادينة زنان 2 -1 -4
رسميت شناختن قدرت نهاد رسمي آموزش و گردن  نه درنتيجة بهسرماية فرهنگي نهادي

نظر خود، در قبال صدور مدرك  هاي مورد نهادن به سلطة آن در بازتوليد ارزش
ضامن «آيد. در اين رمان، مدارك تحصيلي افسانه و نسرين كه بايد  دست مي به

دليل فقدان  ، به)53الف:  1390(بورديو، الزم براي صاحبان خود باشد » صالحيت و توانش
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تنها در فضاي اجتماعي مشروعيتي براي آنان  ها، نه هاي ضروري متناسب با آن ساختار

اي معكوس  شدة مردساالرانه نتيجه هاي تثبيت واره بلكه در تضاد با عادت همراه ندارد؛ به
 اي اجتماعي فكريِ حاصل از اين سرماية نهادينه را به تله همسر نسرين روشندهد.  مي

و پس از آن  آورد درمي پدر خردمند افسانه نيز او را به همسري قماربازكند و  تبديل مي
 ،شود. درواقع هم با حمايت پدر از اين مرد نااهل، افسانه مجبور به ترك وطن مي

بسيار مؤثرتر از هرگونه ) 35ب:  1390(بورديو، » ها ها و ظرفيت تكثيركنندة آن واره عادت«
   بخش ساختارهاي اجتماعي زندگي زنان هستند. اي، سامان سرمايه

  يافتة زنان  . سرماية فرهنگي عينيت3 -1 -4
كنشگر ). 161: 1389(بورديو، يافتة فرهنگي است  اثر نوشتاري شكل اعالي سرماية عينيت

اصلي زن رمان، افسانه سربلند، سرماية متجسد خود را در قالب نويسندگي به عينيت 
كند و بر اين باور است كه  دگي را نوعي شليك كردن تلقي ميآورد. او نويسن درمي

دونه، رنجي  زنه، يعني چيزي بيش از ديگران مي وقتي كسي به كار هنري دست مي«
» كنه كشه و در قبال آفرينش و خلق، تعهد بيشتري احساس مي تر بر گرده مي گران
كه نويسندة واقعي مصداق انديشه است  ؛ بنابراين با بورديو هم)28: 1381پور،  (رواني

   ).141: 1388(فاولر، است » ارزش رنج بردن براي رستگاري« 
ها، رمان را به ابزاري  در تسلسل تبديل سرمايهدر فضاي اجتماعي و  افسانه سربلند

هاي امروز و  كند و با اين سياليت ديكتاتور براي نمايش ذهن آشفتة خويش تبديل مي
زنان به ديكتاتورها هايي كه خود  سخن گفتن از ستاره و با نشاند ديروز را كنار هم مي

گيري فضاي نامتعادل  اند، همدستي مشروع فرادستان و فرودستان را در شكل داده
هاي خاموشي كه از ركود سرماية اجتماعي  كند. او از فرصت  اجتماعي برمال مي

تن و بر اين اساس با در پرده سخن گف. او آفريند حكايت دارند، موقعيت فرهنگي مي
زباني بدون آنكه متهم شوي به جنون و رسوايي، بدون اينكه محكوم  با زبان بي«كه 

، )44: 1381پور،  (رواني» شوي، بگويي كه روزگاري درخت نارنجي بود و شبي گم شد
ي، خانواده، سياست و ي نهادهاي اجتماعها واسطة كنترل ضاي عدم اعتمادي را كه (بهف

شود،  ل ميبر زندگي زنان سايه افكنده است و خشونتي را كه بر آنان اعما موارد مشابه)
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شود و با استقبال اين خوانندگان،  دايرة مخاطبانش گسترده مي كم كند. كم افشا مي
رسد.  انش به چاپ دوم هم ميمثابة بازتوليدكنندگان مشروع سرماية فرهنگي، رم به

تنها تابع ذائقه و  آورد كه نه دست مي لوب بهبر اين، در ميدان هنري مشروعيتي مط افزون
گذر اين  پردازد و از ره بلكه به افشاگري عليه آن هم مي ؛سلطة مردساالرانه نيست

آورد. او با تكيه بر توانايي دخل و  دست مي هاي نمادين و اجتماعي به ماجرا، سرمايه
، )69و  28ن، (هماتصرف و شرح و بسطي كه در زبان دارد، در مقام منتقد هنري 

هاي ادراكي مأنوس و  صالحيت و توانش درك و ارزيابي آثار هنري را دارد، شاكله
بندد و در اين ميدان هنري، صاحب انحصاري  كار مي مشروع خود را در آثار هنري به

امكان تحميل ارادة «شود. از سوي ديگر، افسانه حد اعالي قدرت را كه  قطبي مي تك
آورد؛ تا آنجا  دست مي به) 57: 1382(محمدي اصل، است » ديگرانهاي  يك فرد بر رفتار

   ).72: 1381پور،  (روانيشود به تأييد هنري او  هاي ديگران منوط مي كه چاپ قصه
ها و  اعتباري شود بي اش باعث مي به اين ترتيب، مشروعيت هنري با زايايي ويژه

 سرماية نمادين تبديل شود: اي از ههاي پيشين با چرخشي تام به اندوخت اعتمادي بي
ورود او را به شيراز فرصتي   اش شود؛ خانواده امضاي او به نمادي از اعتبار تبديل مي

كنند و به افتخار  براي بازتوليد سرماية نمادين و توليد روابط اجتماعي قلمداد مي
خانم مهاجراني با گذر از سوءظن پيشين، اكنون با  كنند؛ ش مهماني برپا ميورود

رسميت  ي اقتدار او را در ميدان هنري به، حد اعال)13(همان، ناميدن افسانه » استاد«
مثابة قرباني) در كانون متن، آنان را به قهرمان  افسانه نيز با قرار دادن زنان (به شناسد؛ مي

بعد بتوانيم هنر او را نوعي چالش با  شايد از اين به ).142: 1385(وايگل، كند  تبديل مي
فكرانة خويش است  شروع قلمداد كنيم كه توليدكنندة مستقل گفتمان روشنهنر م

   ).809الف:  1390(بورديو، 

  دل فوالد. سرماية اجتماعي زنان در رمان 2 -4
هاي اصلي زن در  هرگونه سرماية اجتماعي برگرفته از نوعي تعامل است. شخصيت

. ندفاقد عامليت مؤثر ،اي اشيهنشيني و پرداختن به امور ح دليل خانه به دل فوالدرمان 
وكار و  كس ترين كنشگر زن رمان افسانه سربلند است؛ او نويسندة بي فعال
او ). 78: 1381پور،  (روانيآيد  پدرومادري است كه فقط خودش به مهماني خودش مي بي
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شهر و ديارش را «كه ) 175و  69(همان، شناسد  بازمي ي غريبخود را در هيئت سواركار

نه سرماية  ،بنابراين ).22(همان، » چرخيد ه بود و در جايي دور، دور خودش ميگم كرد
ها  ترين نوع ارتباط ترين و خالص شائبه كه بي -عي خانواده و پدر و مادر را دارداجتما

اي  چاره» حفرة ساختاري«و نه در دنياي بيرون براي پر كردن اين  -آيد شمار مي به
تنها سرماية ). 64(همان، هاي پشت سرش استاد است  لانديشيده است. او در شكستن پ

شود  واسطة اين دوستي موفق مي اعتمادش دوستي با نسرين است و به اجتماعي قابل 
  د. تمام توجه افسانه از جهان عين(بااينكه دختري تنهاست) منزلي براي اجاره پيدا كن

ير درون معطوف شده به دنياي ذهن و س -هاست كه منشأ سرماية اجتماعي و پيوند -
شكل فضايي نظامي ترسيم  است. بر اين مبنا، در جايگاه مصلحي اجتماعي، جامعه را به

هاي بيروني و دروني را كه بر زنان روا  ها و كنترل ها، نابرابري كند و انواع خشونت مي
نماياند.  بازمي» سرگرد«و » سرهنگ«، »پاسبان«، »ديكتاتور«دارند، در قالب  مي
هاي حاكم بر فضاي اجتماعي را نيز در قالب روابط زنان با خود و  مادياعت بي

آگاهي و  شده و متجسد دهد. او انساني است كه بر سرماية ذاتي همسرانشان نشان مي
هاي ملموس اجتماعي، با تكيه   جاي شبكه دانش موروثي و مكتسبش متكي است و به

   آورد. سرماية اجتماعي گرد ميمثابة  نويسي، مخاطباني آگاه را به بر داستان
يافته به رمان دارد و از آن مانند نهادي رسمي، براي  افسانه نگاهي سازماني و نظام

اند، بهره  هايي كه در طول تاريخ بر زنان روا داشته ها و خشونت برمال كردن نابرابري
» هاي جامعه يباز«بيشتر  سازي زنان با مظلومان تاريخ، در افشاي  گيرد. او با همسان مي

  كوشد.  مي با زنان )133: 1389(بورديو، 
اين اوضاع باعث حذف اند،  اگرچه زنان از نظر مالكيت بر انواع سرمايه ضعيف

هر عنصري هرقدر «. به مصداق شود نمي شده ميان آنان هاي شديد يا تلطيف مجادله
رغم فقر  به ، پيردختران)160: 1378(فوكو، » ناتوان فرض شود خود مولد قدرت است

آيند. درواقع،  پي نفي افسانه و اثبات خود برمي آميز در هاي سرمايه، با سخنان طعنه شكل
هاي فاحشي در انديشه  ها و تضاد تفاوت سني و تحصيلي پيردختران با افسانه، اختالف

بازي شطرنجي را به ذهن  كرد دختران استعارة كرده است. عملو پيشة آنان ايجاد 
اول كيش «افسانه را » بازان قهار شطرنج«مثابة  كند كه در آن دختران به در ميافسانه متبا
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 . او بر اين باور است كه در اين فضايي كه)192: 1381پور،  (روانياند  كرده» و بعد مات
اگر هرجا باشي خودت را فراموش « ،)264(همان، » كنند همه بر سر ديگران قمار مي«

فائق شدن بر اين فضاي بنابراين، براي ). 194، (همان» شوي مات كني، مات مي
 -انجامد شود و به بازتوليد آن مي كه از فقر سرماية اجتماعي ناشي مي -اعتمادي بي

   داند. ترين ابزار مي خودآگاهي را مهم
تصاوير ديگري از اين فقر انواع سرمايه هستند كه به  خانة افسانه زنان پير صاحب

گر در فكر  زنند. پيرزن عروسكي مانند قماربازي محاسبه مي ناامني حاكم بر فضا دامن
(همان، خانم حميدي نيز پيرزن مضطربي است ). 73(همان، خالي كردن جيب اوست 

كند. درنهايت، بازخورد  كه افسانه را وارد بازي نجات سياوش از دام اعتياد مي )187
كه او در نجات سياوش هاي روحي و جسمي  اعتماد افسانه به خانم سرهنگ و مخاطره

صورت بازتوليد منفي خيانت به افسانه در رفتار پدر و مادر سياوش  خرد، به به جان مي
  .)165(همان، شود  منعكس مي

استفاده از هديه ). 156: 1389(بورديو، هديه دگرگوني شكل صرفاً پولي مبادله است 
مدت به توليد و حفظ سرماية  هكه در كوتا ها) همچنان تحكيم پيوندمنزلة ابزاري براي  (به

. افسانه باوجود دارد انجامد، در بلندمدت حتي بهرة اقتصادي را نيز درپي اجتماعي مي
او ). 25: 1381پور،  (روانيخرد  وضعيت نامناسب مادي، براي پيرزن عروسكي هديه مي

(همان، كند  مناسبت روز مادر نيز (اگرچه با تأخير) براي خانم سرهنگ هديه تهيه مي به
دليل  برداري كند؛ اما به  هاي نهفته در اين استراتژي دورانديشانه بهره تا از ظرفيت) 250

اي كه  كارانه و سودجويانة حاكم بر روابط آنان، تنها سود و سرمايه فضاي كاسب
مدت بين آن دو  ست كه در كوتاهآميز ا  هايي محبت ها و كلمه آورد، عبارت دست مي به

   نشيند. بار نمي گذاري به و درواقع، نتايج مورد انتظار از اين سرمايه شود بدل ميردو
همچون ) 189الف:  1390(بورديو، خانواده با بازتوليد ساختارهاي فضاي اجتماعي 

اي از سرماية  در اين رمان، بخش عمده. كند عمل مي) 190(همان، » فاعل جمعي«
مفيد و ضروري، بازتوليدي منفي  هاي اجتماعي زنان تحت تأثير گسست از اين پيوند

هاي ساختاري (تحت تأثير  كند و زنان در مواجهه با اين حفره  شان ايجاد مي در زندگي
هاي مطلوبي  ها، امكانات و اهرم برد گسست از پيوند ضروري و مفيد خانواده) راه
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تكاپو  دراختيار ندارند كه دستاويزي براي فرار از اين موقعيت باشد؛ به همين دليل در

افتند. پناه بردن افسانه و پيرزن  هاي منفي مي فرهنگ براي رهايي، گاهي به دام خرده
هاي خياباني و خودكشي،  يا متوسل شدن نسرين به ماشين عروسكي به سيگار

   هاي اجتماعي است. هايي از اين تله نمونه
حد افراطي قطع اعتماد ضروري، نمودي ديگر از اين  مثابة بهخودكشي 

» شده البد داشته زير چرخي له مي«زني گمنام كه هاي منفي است.  فرهنگ دهخر
دهند در آخرين لحظه  يا مثل همة آنها كه قدرت از دست مي« )146: 1381پور،  (رواني

داند دادگاه فقط براي مرگ ناگهاني و  از آنجايي كه مي ،جا) (همان» شليك كرده بود
ي بيند و بازتوليد منف ره را در خودكشي مي، چا)154(همان، شود  آشكار تشكيل مي

نمرة «رساند. نمونة ديگر آن زني است كه در  نهايت مي هايش را با اين شيوه به سرمايه
   ).227(همان، به خودكشي اقدام كرده است  »ده

ازدواج در توليد، بازتوليد، تحكيم و تداوم سرماية اجتماعي نقشي برجسته دارد كه 
شود. درمقابل،   هاي آنان منجر مي زن و مرد در آن به تجميع سرمايه هاي اشتراك سرمايه

هاي ضروري  شود تمام پيوند شايد بتوانيم طالق را نوعي مهاجرت بدانيم كه باعث مي
كه شامل مزايايي مانند ايجاد شبكة  -سسته شود و نتايج ارتباط زناشوييزن گ

 -اجتماع و زنان است ،راي خانوادهتري از روابط و بازتوليد انواع سرمايه ب  گسترده
دار زن سنتي است  ، همسر نسرين طرفدل فوالدسيري معكوس داشته باشد. در رمان 

؛ به همين دليل )185(همان، » غلط كردم زن روشنفكر گرفتم«و به اين نتيجه رسيده كه 
شوهر كرده هم از دست  كند. افسانة تحصيل طرفه رها مي اي يك ها او را در متاركه مدت

كند و سرخورده  به تهران كوچ مي) 227(همان، قمارباز و نابينايش، در كسوت زني بيوه 
رزن پي. )216(همان، » خواست باشد نبود و نمي«زن تا پايان عمر نيز  ،از اين سرنوشت

ويژه از بعد  كه فقدان شريك زندگي (به) 112(همان،  است» دار اي بچه بيوه«عروسكي 
و را در محروميتي مطلق نگه داشته است. پدر پيردختران، زري و سرماية اقتصادي) ا

دهد و اين دو دختر تا دم  شود، او را طالق مي پري، هم پس از آنكه مادرشان فلج مي
باردار «دختران بافنده با استعارة ). 143(همان، گيرند  عهده ميداري از مادر را بر مرگ نگه

هاي ناشي   وجود داشته باشد، آبستن خشونت بدون اينكه مردي در زندگي آنان» بودن
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كنند، مادران  از ساختار فضاي اجتماعي هستند. دو زني كه با شوهرانشان زندگي مي
وفصل مسائل خانوادگي  هايي كه براي حل  گري كه در ميانجياند  افسانه و سياوش

هاي  رمايه. بنابراين، سشود ها نيز اعمال مي بر آن هاي فيزيكي مردان خشونت دارند،
ويژه با بيوة  كاهد؛ به ميهاي رسمي يا عاطفي فرو أثير طالقتحت ت دل فوالدزنان در 

زن تنها متهم رديف «شود و  شان ساقط مي اعتماد هستي مطلقه شدن زنان بخش قابل 
  ). 108(همان، شود  مي» اول

بر سرماية اجتماعي زنان در اين رمان تأثير منفي  دو مبحث كليدي ديگر كه
 هاي بيروني و دروني، و انواع خشونت است. كنترلگذارد،  مي

  مثابة منشأ سرماية اجتماعي منفي هاي دروني و بيروني به . كنترل1 -2 -4
منظور نيل به  در اصطالح، مشروط و محدود شدن رفتار و اعمال فرد يا افراد به» كنترل«

نجارها در فرد صورت اهداف و هنجار جامعه است. كنترل دروني با نهادينه شدن ه
- 705: 1376و ويليام  (گولدشود   پذيرد و كنترل بيروني صرفاً از طريق جامعه اعمال مي مي
706.(  

و  34: 1381پور،  (روانيكشيدند  ها سوت مي هايي كه با حضور مستمر در خيابان پاسبان
 خانه ندارد: «زدند و داد مي) 187(همان، خنديدند  دادند و مي او را به هم نشان مي ،)38

ترين بازجويان   دار [كه] زبردست  زنان خانه«؛ ساية مداوم )32(همان، » [...] خانه ندارد
و  )222و  57(همان، د ننشين ها مي هايي كه در قاب پنجره پيرزن؛ )108(همان، » اند جهان

 ،مدربارة افسانه خان كه زنان حمامي ؛)222(همان، شود  مي» نگاهشان جمع«افسانه زير 
حتي توي خيابان «؛ آقاي مهاجراني كه )14(همان،  كنند پچ مي ، پچمستأجر سرهنگ

دختر منشي كه )؛ 107(همان، » رود شود، با كه مي كرد تا بداند سوار چه مي تعقيبش مي
خندد انگار مچ افسانه را  آيد و جوري مي دائم توي اتاق مي«زند و  چشمانش برق مي

هاي  باز[...] و تمام چشم ها[ي] نيمه تمام درها و پنجره«ه و خالص) 124(همان، » گرفته
هاي ابتدايي  هاي بيروني هستند كه آزادي هايي از كنترل نمونه) 74(همان، » توي كوچه

تبع آن، توليد  و مانع تحكيم روابط اجتماعي، اعتمادسازي و به  اجتماعي را تحديد كرده
   اند. شدهو بازتوليد سرماية اجتماعي در فضاي جامعه 
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  منشأ سرماية اجتماعي منفيمثابة  . خشونت و انواع آن به2 -2 -4

ترين تلة اجتماعي براي زنان است. فارغ از نوع  هاي متنوعش كليدي خشونت با شكل
» سيستمي  خشونت«محسوس آن (خشونت فيزيكي)، انواع پنهان خشونت همچون 

بسيار » خشونت جنسي«و » زباني  خشونت«، »خشونت نمادين« )،20: 1390(ژيژك، 
هاي  اي از سرمايه آورند و بخش عمده مي تر زندگي زنان را به سيطرة خود در  ماهرانه

هاي حاكم بر فضاي اجتماعي به سرماية منفي و غيرمولد  آنان را تحت تأثير ساختار
   كنند. تبديل مي

  . خشونت فيزيكي1- 4-2-2
است » خشونت كنشگرانه«نوعي هاي افراطي و  خشونت فيزيكي نوع محسوس ستيز

هميشه كسي «شود. در زندگي افسانه،  كه بر عامالن اجتماعي روا داشته مي )21(همان، 
ها  تواند فرياد بزند مبادا كه همسايه هست كه زير مشت و لگد له شود كسي كه نمي

 با مشت و«كند كه  حافظة او مرتب پدري را تداعي مي ).115(همان، » صدايش را بشنوند
كمربندش «پدري كه  )؛9(همان، پيچد  جا مي هاي او همه و صداي خشونت» كوبد لگد مي

همان كه جاي  )؛69(همان، » زد را، كمربند خودش و مرد را درآورده بود و مي
اگرچه افسانه پدر  ).107(همان، » هايش بر پشت مادر نشسته بود و ورم كرده بود شالق

هاي ديگري در زندگي اجتماعي او سبب  حركاش را ترك كرده است، م و خانواده
هاي  هاي فيزيكي از زندگي او برچيده نشود. ضربه شوند كابوس اين خشونت مي

به «هاي مادري پير كه تنش زخمي است و  سرهنگ بر جسم معتاد سياوش و وساطت
زني خودت و  اس كه مي ميرد، يك هفته گويد]: آخر مي افتد و مي دست و پاي پدر [مي

ثمر  سوزانه و بي هاي دل گري باعث تداعي ميانجي )195(همان، » ..][. [...] اين مرد اين
شود؛ اين خشم سرانجام به  مادر افسانه براي رهاندن خود از چنگال خشم پدر مي

ها و  بر فقر انواع سرمايه، گسست پيوند انجامد و افزون ر و مهاجرت او ميانزواي دخت
دماغ « شود ها باعث مي ارد. اين تجربهراي او درپي داجتماعي را نيز ب ةضعف سرماي
باشد. نمونة  جا) (همان» خوني«هميشه در ذهن افسانه  )78(همان، » هاي دنيا تمام پيرزن
اسيران دست «خيل ها زخمي رها شدن دختر كاتب در صحرا و  قبيل خشونت ديگر اين

   .)181(همان،  شود است كه در رمان تصوير مي» و پا به زنجير
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جنگ شاهد روشن ديگري از خشونت فيزيكي است. در جنگ، مردان قربانيان 
شود. در  گرفتن برجسته مينظر قرار شان با در كانونِ قهرماني ةآشكاري هستند كه وجه

روايتي  ه درگير درمان سياوش هستند كه بهك -برخانم حميدي و افسانه افزون دل فوالد
 سياوشناهيد و خانم آذري منشي نيز با  آيندة -جنگ شده و معتاد برگشته است ةروان

اي از انتظار قرار  اي از ابهام و هاله اسير در بند دشمن، در پرده )160(همان، و رضاي 
از اين  اين زنان ةتبع آن، انواع ديگر سرماي ة اجتماعي و بهگيرد. به اين ترتيب، سرماي مي

    .پذيرد انتظار اثر مي

  سيستمي  . خشونت2- 4-2-2
تري از قهر و اجبار  هاي ظريف شكل  خشونتي [است] كه [...] به«يستمي خشونت س

هاي سيستمي  خشونت ).20: 1390(ژيژك، » نمايد كشي را احيا مي مناسبات سلطه و بهره
تر  كنند، بسيار شكننده هاي رسمي حكومت و نهاد قانون بر زنان اعمال مي كه سازمان

  است: 
عرضه است و زمان هميشه از دست  مه كند، تاريخ بيهيچ دادگاهي نيست كه محاك

ذره باشد  شود و اگر ذره و آشكار تشكيل مي رود و دادگاه فقط براي مرگ ناگهاني مي
(همان،  ول بكشد طبيعي است، كامالً طبيعيپنج سال طو و با سوزن چرخ خياطي و سي

154.(   
نيز زنان واجد كمترين  »نظامي«هاي سيستمي است كه در ميدان  برپاية همين خشونت

هايي همچون سرهنگ، سرگرد، ژنرال و ديكتاتور كه صاحبان  اقتدار هم نيستند و مقام
   ، مختص مردان است، نه زنان.اند قدرت رسمي

  . خشونت نمادين3- 4-2-2

ها و  ها (يعني فرهنگ) به گروه ها و معنا هاي نماد معناي تحميل نظام خشونت نمادين به«
(جنكينز، » هايي مشروع تجربه شوند صورت نظام ها به نحوي كه اين نظام هطبقات است؛ ب

سرماية فرهنگي  شروع،دستي م هم درواقع، خشونت نمادين در آغاز حاصلِ ).163: 1385
نهادينه اي است كه هم در فرادستان و هم فرودستان  شده وارة تثبيت متجسد و عادت
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كند و  در فضاي اجتماعي نقش ايفا مي هاي نانوشته صورت قانون سپس به شده است؛

   انجامد. به برتري فرادستان مي
نه آن را در پذيرانه است كه افسا روايت همين سلطة كنش ترين بخش رمان استعاري

مثابة خشونت نمادين، درون  لحظة او، به هاي پيوسته و لحظه نهيقالب ديكتاتور و امرو
 ).123: 1381پور،  (روانياست   ي سادهرخود نهادينه كرده است. ساختن ديكتاتور كا

داد و  كشيد به او ستاره مي طور كه قد مي خودش به او ستاره داده بود همين«افسانه 
قدر بلند كه سرش به سقف  اش زياد شده بود و قدش آن هاي روي شانه حاال ستاره

ار ديكتاتور آمد؛ ك شكم او [افسانه] هم داشت باال مي«). 17(همان، » خورد زندگي او مي
   اند. ؛ به اين ترتيب همه آبستن سلطه)33(همان، » بود

خوبي  و خشونت نمادين را به  حقيقت عيني رفتار زنان در رمان، دروني شدن سلطه
در دست مهاجمان ريزريز «كند: خرسندي ظاهري و صداي زناني كه  برمال مي

درپي حاكي  هاي پي ، خنده)120(همان، » شدند خنديدند و با صداي خندة خود پير مي مي
و  121(همان، هاي آنان  رغم وضعيت نامطلوب انواع سرمايه ها به از رضايت پيردختر

پيچيد و افسانه ديكتاتور را نشانش داده  هايش به خود مي ، مادري كه از درد زخم)123
پيوستة هاي  قبيل، حكايت از فرايند و مواردي از اين )107(همان، » مادر نديده بود«بود و 

خودمحدودسازي و خودسانسوري زنان دارد كه تصويري ديگر از خشونت نمادين 
  است.

  زباني  . خشونت4- 4-2-2
پديد آمده و زبان رسانة اصلي انتقال آن است. آن  رات عظيم تاريخي يفرهنگ بر اثر تغي

شي هاي جنسيتي در تاريخ نا نگاه ها و شده كه از خوارداشت بخش از اين فرهنگ ذاتي
واقعيت اساسي اين زبان  شود؛  شود نيز ناخودآگاه در همين محمل زبان منتقل مي مي

هايي را در خود نهفته  اي از نمادها، تصورات و نگرش تلخيص و تراكم است و شبكه
اي همچون  كاربرد واژه ).69: 1390(ژيژك، شود  كه به توليد خشونت زباني منجر مي

اي دارد كه سرماية نمادين منفي  قدرت تكثيركنندهپيردختر براي زري و پري چنان 
شود تمايالتي  حاصل از آن در سراسر زندگي اين دختران منتشر شده و باعث مي
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هاي اجتماعي، اقتصادي و آموزشي  ها با گذشتة نظام كه ناشي از رابطة آن -رايانهگ واپس
سكي و پيرزن از خود بروز دهند. حضور اين پيردختران در كنار پيرزن عرو -است

   كند. زندگي زنان را در بخش اعظمي از اين رمان به تابعي از سن تبديل مينسرين 
دار  بستن نافرجام افسانه به سياوش، زبان نيش  آميز پيردختران در دل زبان طعنه

، لقب بيوه )195: 1381پور،  (روانينامند  مي» ولو و ددري«خواهران باردار بافنده كه او را 
(همان، هاي سرهنگ، سرگرد  زبان ، و نيش)58(همان، دهد  او مي  عروسكي به كه پيرزن

هايي از  ، نمونه)207(همان، دانند  سياوش مي و ديكتاتور كه او را نيازمند) 187
   است. يعني افسانه هاي زباني است كه بيش از همه متوجه زن نويسندة رمان، خشونت

   . خشونت جنسي5- 4-2-2
طور طبيعي به  مرد در پرتو شرع و عرف و در قالب ازدواج بهروابط جنسي زن و 

شناختي خانواده، توليد  شود و فارغ از بازتوليد زيست هاي آنان منجر مي تجميع سرمايه
هاي سرمايه را نيز براي آنان درپي دارد؛ اما خارج از اين چارچوب،  و بازتوليد شكل

هاي  دهد. ارتباط معكوس و منفي مي هاي زنان سيري هرگونه ارتباطي به روند سرمايه
)، 22(همان، طرفة خسرو، تعبير دختران باردار باكره  خياباني نسرين در طول متاركة يك

با هم صالح «نهاد  صداي كشدار و خودماني مردي كه موقع تلفني حرف زدن، پيش
ي كه خانة ديگر بار زن صاحب خشونتنگاه  )،25(همان، دهد  را به افسانه مي» آييم مي
نگاه مقتدر  كند و افسانه را نديده متهم مي) 26(همان، » نه هنوز جوونين«بهانة  به

(همان، خواهد  مي» اتاقي براي كار، نه چيز ديگر«كند  ديكتاتور كه به افسانه تأكيد مي
   دارد. بار به زنان در جامعه پرده برمي هاي خشونت ، همه از افكار و نگاه)24

ن ابژة جنسي در نوع خود، خشونتي جنسي است كه معموالً درنهايت، برجسته كرد
شود. نسرين با ماليدن رژ به لبانش ابژة جنسي خود را  دستي عيني زنان ميسر مي با هم

اي نشدن سيا  كند؛ همان عملي كه خانم حميدي براي عقده  براي مردان برجسته مي
   دارد. مي، افسانه را به انجام دادن آن وا(سياوش)
ي سرماية نماديني است منحصر به جنس مؤنث كه در زيبايي و ظرافت زنانه، زنانگ
اما اين سرماية طبيعي يابد؛  ها تجلي مي هاي مشابه آن هاي مادرانه و ديگر ويژگي ظرافت
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افسانه سربلند  هاي افراطي آسيب ديده است. و خدادادي زنانه در طول تاريخ از كنش

اي  او درخت نارنج خشكيده را استعاره ).216(همان، » خواست باشد نبود و نمي«نيز زن 
براي رهايي از گيرد و بر اين باور است كه  رفتة مادران و زنان مي از زنانگي ازدست

[...]»  خشكاني و بعد يك درخت را مي» «داري قدم اول را خودت بر«سرگرداني بايد 
شرايط نابسامان، بهبود اوضاع ترين استراتژي براي رهايي از اين  افسانه مهم ).97(همان، 

گيري از سرماية اجتماعي و همكاري و  و توقف جوالن سلطه در فضاي جامعه را بهره
  : داند همياري همگاني ميان عامالن اجتماعي مي

كه  گذاشتيم ساز مشتاق را بشكنند و يا نهايت اين داني من و تو و همه نبايد مي مي
داني همه  شود و مي مزه مي شي بدون تماشاچي بي[...] هر نماي كرديم نبايد نگاه مي

دهند وقتي تماشاچي نباشد هيچ  كه معتقد به كاري باشند نمايش مي از اين پيش 
شود  لرزد و حركاتش كند مي [...] صدايش مي رود بازيگري دست و دلش به بازي نمي

   ).246(همان، 

   دل فوالد. سرماية اقتصادي زنان در رمان 3 - 4
ر شكل اقتصادي آن تاريخي كامالً مردانه دارد. نگاهي به سبك زندگي اين سرمايه د

اعتمادي براي ارزيابي  زنان در قالب خوراك، خانة مسكوني و اتومبيل، معيار قابل 
 سطح اقتصادي آنان است. گاليه و اعتراض به گراني اقالم ضروري زندگي مانند پولِ

و نيازمندي آنان به ) 11(همان، واد غذايي ، م)17(همان، ، هزينة برق )62(همان، آب 
. است اقتصادي نامطلوب هايي از اين وضع جلوه )250(همان، دريافت كاالهاي كوپني 

؛ اما در تهران داشت سوي كوچه هاي روشن و رنگي به با پنجره قيافسانه در شيراز اتا
انوادة سرهنگ هم . منزل دوم او نزد خ)31(همان، آسمان دارد  اتاقي تنگ و تاريك و بي

وضعي بهتر از اين نداشت؛ راضي بود كه دو تا اتاق داشت و جايي و كاري براي 
با ساكي پر از كاغذ و شعر و كتاب از شيراز به  1360 او در آذر). 83(همان، خودش 

اش را فروخته بود و هفت هزار تومان توي دستش  تمام زندگي«كند:  تهران كوچ مي
تهران هم باوجود سير صعودي در كسب سرماية فرهنگي، اجتماعي در ). 63(همان، » بود

شود. او همچون  و نمادين، تغيير محسوسي در سرماية اقتصادي او حاصل نمي
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فكرانه است و به  زندگي روشن ةبست اش، دل واسطة سبك زندگي اي به متخصصان حرفه
اش تمايلي ندارد  گيري از سرماية فرهنگي بازتوليد سرماية اقتصادي سرشار با بهره

(همان، » رابطة خنثي با جهان«بر اين اساس، از بعد اقتصادي  ).392الف:  1390(بورديو، 
ها هم است،  الزحمة رمانش را كه جزو پرفروش دهد و حتي حق را ترجيح مي )94
 ).255: 1381پور،  (روانيكند  صورت قراردادي دريافت مي به

تنها دارايي نسرينْ ژيان  ز وضعي مشابه دارد:ر زنان رمان نيسرماية اقتصادي ديگ
» در جايي دور دور«زري و پري نيز از مال دنيا فقط دو اتاق دارند: سبزرنگ اوست؛ 

اي و به ميزان رفع نيازهاي ضروري  شان را با خياطي غيرحرفه و زندگي) 152(همان، 
اكارآمد بافندگي)، وضعيت مالي دختران باردار بافنده (با شغل ن كنند؛ زندگي سپري مي

گونه  هاي غيرمولد) و مادران تحت سيطرة پدران سنتي (بدون هيچ پيردخترها (با خياطي
هاست و پيامد عدم رسميت كار  كار و درآمدي) كامالً گوياي فقر سرماية اقتصادي آن

(مطيع هاي خانوادگي است  گيري دار، فرودستي جايگاه آنان در تصميم نامرئي زنان خانه
  ).174: 1370دي، و سرح

. برند سر مي به خانة افسانه نيز از بعد اقتصادي در شرايط يكساني هاي صاحب پيرزن
منتج از ) 15: 1385(شويره و فونتن، » نظام حذفي«به اين ترتيب، زنان رمان با توجه به 

ويژه خشونت سيستمي كه زنان را از ورود به مشاغل عالي (همچون  انواع سلطه، به
دارد، براي ارتقاي  انتشارات، سرهنگ، سرگرد، ژنرال و موارد مشابه) بازميمديريت 

  توانند از استراتژي خاصي بهره ببرند. شان نمي سطح اقتصادي

  دل فوالد. سرماية نمادين زنان در رمان 4 -4

شود. ازنظر  ها كسب مي سرماية نمادين بعدي معنوي است كه در جوار ديگر سرمايه
شان مشهود  سرمايه، در زندگي زناني كه فقري آزاردهنده در زندگي هاي مختلف شكل

ها، عشق و دوست  شود. در اين زندگي است، نشاني از سرماية نمادين هم ديده نمي
هاي  هاي رسمي و عاطفي و خشونت اي نمادين) در قالب طالق عنوان سرمايه داشتن (به

هاي زنانه و تنانة زنان كه  وهشود. همچنين، جل مكرر و متعدد به صالبه كشيده مي
اي نمادين منشأ انواع ديگر سرمايه در زندگي آنان شود،  مثابة سرمايه توانست به مي
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سيري معكوس دارند. افسانه نگران بود سرماية طبيعي و نمادين زيبايي دختر منشي به 

توانست  زيبا بود و مي«زيرا )؛ 99: 1381پور،  (روانيشود تبديل تلة اجتماعي براي او 
او معتقد بود براي رهايي از سرگرداني . جا) (همان» هاي زيادي را در زندگي گم كند شب

). 216(همان، و زن نباشد ) 97(همان، مثابة يك درخت بخشكاند  بايد زنانگي خود را به
رود، توليد و  گونه كه انتظار مي آن ،پدران نمادين مادري تحت تأثير منفي سلطةسرماية 
ش... «)، 57(همان، » مادرجان«و الفاظ و جمالتي مانند ي در زندگي زنان ندارد بازتوليد

نشينيد  چرا نمي«و  )93همان، (» آه... مادر... مرسي«، )91(همان، » شما هم مثل دخترم
ها نهفته است،  ي كه در آن ا و نگاه سودجويانه  دليل بعد متظاهرانه ، به)93(همان، » مادر؟

ها و  و نصيحت) 62(همان، هاي پيرزن عروسكي  ارند. مهربانيبازتوليدي منفي د
  تحليل است. نيز در همين چارچوب قابل ) 64و  24، 11(همان، به افسانه  او هاي زد گوش

هاي نماديني است  نامي و مشروعيت در ميدان هنري تنها سرمايه در اين رمان، نيك
» در دربه«سانه تعلق دارد. او دختري ها هم فقط به اف و اين ندمند كه زنان از آن بهره

گيري از استراتژي تغيير مكان جغرافيايي، زمينة پرورش  است كه با بهره )256(همان، 
اي را فراهم آورده است. اين ذائقه او را از جامعة زنان متمايز كرده  شناسانه ذائقة زيبايي

به نوعي خودآگاهي دست  با تكيه بر اين قريحه،  و با جامعة هنري پيوند داده است. او
ش از اين طريق برجسته ا شود كه ابعاد نمادين زندگي اي توانا مي يابد و نويسنده مي
رسد و در نگاه برخي،  نامي مي گيري از نيك شود. بر همين اساس، به سرماية چشم مي

دختري كه  ،بنابراين). 47(همان، شود كه ارزش تقليد دارد  نمايندة شكلي از زندگي مي
كارها كه كرده بود تا او را به نام بخوانند، صدايش بزنند و بگويند  همه سال چه اين«

اش و تكيه بر خصوصيات  فرهنگي ةدر پناه انواع سرماي ،)255(همان، » ]...[ افسانه
» كاري، منظم و منضبط«و  )21(همان، » قدم ثابت ]...[ و ]...[ يكدنده«متجسدي همچون 

گردد، به  كه به شيراز برمي نويسندگي و منتقد هنري، زماني امبا كسب مق) 23(همان، 
در ميدان هنري مخاطبان خاص خود را يافته،  او آرزويش و فراتر از آن رسيده است.

را با قلم گشوده » هاي شهر شيراز دروازه«به مشروعيتي مطلوب دست پيدا كرده و 
و تمام ) 257(همان، كنند  ا ميهماني برپخانواده به افتخار ورودش، م ).118(همان، است 

و پدر ) 255(همان، شوند  دختران بافنده كه باردار بودند و نبودند، گرداگردش جمع مي
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مثابة نوعي اعتبار در پشت جلد كتاب براي هديه دادن به دوستان بهره  از امضاي او به
دان هنري براي وري از اين جايگاه، در مي . افسانه با استراتژي بهره)255(همان، گيرد  مي

كند و  درنهايت، ديكتاتور درون را قي ميكند و  خود نوعي اوتوريته و اعتبار توليد مي
 ). 174(همان، راند  از خود مي

    . نتيجه5
كننده را  سيري منفي دارد و ركودي نگراندل فوالد هاي سرماية زنان در رمان  شكل

نتي آنان دربارة مشاغلي همچون فرهنگي متجسد زنان به دانش س دهد. سرماية نشان مي
اينكه مانند   بر شود. فقط افسانه است كه افزون بافندگي، خياطي و آرايشگري محدود مي
د، از شناسي را دار شده و رسمي رشتة روان نسرين دانش متجسد و مدارك تضمين

 -هاي تاريخي پدر است كه مديون مطالعة تمام كتاب -سرماية موروثي دانش تاريخي
ترين شكل سرماية  به مشروع ،مند شده است. او با تكيه بر اين اشرافيت دوگانه بهرهنيز 

يابد و با جذب مخاطبان گسترده و  يافته (يعني نويسندگي) دست مي فرهنگي عينيت
افزايد. با ارتقاي سطح  تجديد چاپ اثرش، سرماية اجتماعي مقتضي را نيز به آن مي

ام ي اجتماعي در تم ا اتور، اين آگاهي مانند سرمايهآگاهي او و با رهيدن از دام ديكت
فكرانة او به رابطة خنثي با  علت اعتقاد روشن اما به شود؛ هاي اجتماع تزريق مي اليه

كنيم. اين  مشاهده نمي عيت معيشتي و سبك زندگي او بهبوديجهانِ اقتصادي، در وض
دهد. بر اين اساس، در  مي قرار سرماية او را تحت تأثير منفي امر رشد متقارن انواع

مشروع متعلق به مردان است. اين فرادستي فقط در  صورت تام فرادستيِ فضاي رمان به
زندگي افسانه با انحراف از ركود خط سير جمعي زنان در خط سير فردي پويايي 

   گيري دارد. چشم
مثابة دستاوردي معنوي به سير صعودي حجم  كه بايد به -سرماية نمادين زنان

باخته است و فقط به شهرت و تبع فقر انواع سرمايه رنگ  به -هاي آنان بينجامد سرمايه
شود.  آورده، محدود مي دست  مشروعيتي كه افسانه در نويسندگي و مقام منتقدي به

هاي بيروني و دروني سيري  ماعي آنان نيز متأثر از انواع خشونت و كنترلتسرماية اج
ويژه خشونت سيستمي، زنان را از  تج از انواع سلطه، بهقهقرايي دارد. نظام حذفي من
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هايي مانند پيرزن، پيردختر و دختران  دارد و آنان با نام ورود به مشاغل عالي بازمي
براي زنان ديده مالكيتي  ،از بعد سرماية اقتصادي هم شوند.  باردار بافنده بازشناسي مي

اند و با  بهره ان ثروت موروثي هم بيخاطري صاحب آنان از آسوده شود؛ ضمن اينكه نمي
مشروعيت و غيرمولد مانند بافندگي، خياطي، آرايشگري، فروشندگي  اشتغال به امور كم

هاي  شان به يارانه د و زندگينمان داري ازنظر مالي وابسته و ناكارآمد باقي مي و خانه
حرك اجتماعي هاي فرهنگي و ت غيرنقدي وابسته است؛ تا جايي كه حتي ارتقاي سرمايه

   كند. افسانه تغييري در سرماية اقتصادي او ايجاد نمي
  
  ها نوشت پي

1. Madam de Steal 
2. embodied 
3. presuppositions 
4. objectified 

- 11صص ،)1378 تابستان و پاييز( ادبيات داستاني، »ده سال رمان و داستان جنگ« ر.ك: محمد حنيف، .5
 )؛1387، تهران: گلگشت( تاب: معرفي توصيفي چهل داستان دفاع مقدسچهل ك ،گران شيشه ؛ پرويز83

(پاييز و  29و  3، ش7، سهاي ادبي فصلنامة پژوهش، »شناسي دريافت دل فوالد زيبايي«رستمي، فرشته 
(تهران: نشر چشمه،  2، جنويسي صد سال داستان ميرعابديني،حسن  ؛70-49)، صص1389زمستان 

1380 .(  

   منابع
  تهران: سمت. ة مرتضي كتبي.. ترجمشناسي ادبيات جامعه). 1374ت، روبر (اسكارپي -
 هاي سرمايه، در سرماية اجتماعي (اعتماد، دموكراسي و توسعه). شكل). 1389( ير بورديو، پي -

  كوشش كيان تاجبخش. تهران: تيراژه.  به
  لث.ثا نشر تهران: ة حسن چاووشيان.. ترجمتمايزالف).  1390( ــــــــــــ -
ة مرتضي ترجم كنش (داليل عملي و انتخاب عقالني). نظريةب).  1390( __________ -

   تهران: نقش و نگار. مرديها.
روايت نابودي ناب (تحليل بورديويي بوف كور در ميدان ادبي ). 1390پرستش، شهرام ( -

   ثالث. نشر تهران: .ايران)
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شناسي  ها و كاربردهايش در جامعه ستگاهاجتماعي: خا ةسرماي«). 1389پورتس، آلهاندرو ( -
ة افشين خاكباز و حسن ترجم .(اعتماد، دموكراسي و توسعه) اجتماعي ةسرمايدر  »مدرن

 تهران: تيراژه.. 3چ كوشش كيان تاجبخش. پويان. به

 نشر تهران: . ترجمة ليال جوافشاني و حسن چاوشيان.ير بورديو پي). 1385جنكينز، ريچارد ( -
  ني.

. 7س .هاي ادبي پژوهش ةفصلنام ».شناسي دريافت دل فوالد زيبايي« ).1389ي، فرشته (رستم -
  .70 - 49. صصپاييز و زمستان. 30و  29ش

  تهران: قصه. .دل فوالد). 1381پور، منيرو ( رواني -
 نشر تهران: نهاد. ة علي پاك. ترجم)خشونت (پنج نگاه زير چشمي). 1390ژيژك، اسالوي ( -

 ني.

  . تهران: آواي نور.شناسي در ادبيات فارسي جامعه). 1378اهللا ( هدايتستوده،  -
تهران:  ة مرتضي كتبي.. ترجمواژگان بورديو). 1385شويره، كريستي ين و اوليويه فونتن ( -

  ني.نشر 
 شناختي در زمينة شناختي و انسان ستارهاي جامعهنگاري هنر (ج مردم). 1391اهللا ( فاضلي، نعمت -

   تهران: فخراكيا. .)ر شعر، نقاشي، فيلم و موسيقي، عكاسي، گرافيكادبيات و هن
 ةدرباردر  ة شهرام پرستش.ترجم .»فرهنگي پير بورديو ةنظري«). 1388فاولر، بريجت ( -

  چشمه. نشر تهران: . گردآوري و ويرايش جمال محمدي.مطالعات فرهنگي
  . تهران: هرمس ة محمد ضيمران.ترجم .دانش و قدرت). 1378فوكو، ميشل ( -
  تهران: افكار. ة محمد مهدي لبيبي.ترجم .مفاهيم كليدي بورديو). 1389مايكل ( گرنفل، -
ة ترجم .شناسي رمان) شناسي ادبيات (دفاع از جامعه معهجا). 1371گلدمن، لوسين ( -

   تهران: هوش و ابتكار. محمدجعفر پوينده.
ة مصطفي ازكيا و . ترجمم اجتماعيفرهنگ علو). 1376گولد، جوليوس و كولب ويليام ( -

   تهران: مازيار.ديگران. 
   . تهران: اميركبير.جهان داستان و واقعيت اجتماعي). 1358م. ايرانيان، جمشيد ( -
(جنسيت و  شناسي مشاركت سياسي ايران جامعه درآمدي بر). 1382محمدي اصل، عباس ( -

  . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.مشاركت)
   تهران: فرزان. .هاي رمان فارسي رمان و ويژگي ةنظري). 1382يان، محمدرفيع (محمود -
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هاي توليدي زنان در سه منطقة  مقايسة فعاليت). «1370مطيع، ناهيد و فريده سرحدي ( -

(دانشگاه عالمه طباطبايي). پاييز و زمستان.  فصلنامة علوم اجتماعي». متفاوت از يك اقليم
  . 178 -163. صص2و  1ش

  تهران: مينوي خرد. ة فتاح محمدي.. ترجممقاالت روايت ةگزيد). 1388( مكوئيالن، مارتين -
  چشمه. نشر تهران: .صد سال داستان نويسي). 1387ميرعابديني، حسن ( -
پور. در  ترجمة مرسده صالح». شده و قرباني قهرمان قهرمان قرباني« ).1385وايگل، زيگريد ( -

  . تهران: نشر چشمه. )هاي نظري دربارة مسائل زنان شپژوه زن و ادبيات (سلسله
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