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چكيده:
رمان رؤیای تبت ،نوشتة فریبا وفی ،زندگی سه زن را با سرمایههای گوناگون روایتت میکنتد کته همگتی بترای
دستیافتن به آرامش تالش میکنند؛ امّا راههای گوناگونی را برمیگزینند .شتناخت روابتو و هویّتت اجتمتایی
هر جامعه با مطالعة آثار هنری آن جامعه میسّر میشود و رمان به ینوان فرم هنتری نتوین ،براستاس نیریتة بازتتا
می تواند برگردان زندگی اجتمایی باشد .به همین سبب با استفاده از رویکردهای جامعهشناسی نوین میتتوان بته
بررسی متون ادبی پرداخت.
«پییر بوردیو» ،جامعهشناس فرانسوی ،الگویی متفاوت از فضای اجتمایی یرضه میکنتد و آن را متشتکّل از
میدانهایی میداند که به سبب حجم سرمایهها از یکدیگر جدا شده اند .وی با تأکید بر انتوا سترمایهها ،جایگتاه
فرد در میدان و گرایشهای ذهنی او ،به بررسی کنشهای افراد میپردازد.
در این پژوهش ضمن بیان نیریة بوردیو ،به بررسی سترمایههای سته شخصتیّت زن داستتان ،جایگتاه آنهتا در
میدانها و شکلگیری گرایشهای ذهنی آنان در فضای اجتمایی میپتردازیم .بته نیتر میرستد ایتن سته زن ،بتا
وجود زندگی در میدانهای متفاوت ،تالش میکنند با سرمایههایی که در اختیار دارند ،به بخش مستلّو میتدانها
وارد شوند؛ امّا به سبب یدم توازن سرمایهها در طول زمان همیشه موفّق نیستند.

كليدواژهها :فریبا وفی ،رؤیای تبت ،پییر بوردیو ،نیریة کنش ،سرمایة زنان ،سلطه.
 .1تاریخ دریافت1932/2/11 :
 .2رایانامهdrhoseini@yahoo.com :
 .9رایانامة نویسندۀ مسئولmskia212@gmail.com :

تاریخ پذیرش1932/6/8 :
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 .2مقدّمه:
شتناختی کته هتر فترد از ختود و موقعیّتت ختویش و دیگتران دارد ،موصتول شترایو زمتانی ،مکتتانی و
فرهنگ جامعه است .اگر ارتباط را اساس شکلگیری هر جامعه بدانیم ،برداشتی کته هتر فترد از ختود و
دیگران در روابو متفتاوت دارد ،در پایتداری یتا شکستت رابطتههتای او اهمّیّتت بستیار مییابتد .میتزان
میکنتد .دنیتای

سرمایههایی که هر فرد در فضای اجتمایی به دست میآورد ،بته ایتن شتناخت کمت

نوین با برهم زدن مرزهای مودودکننده ،افراد جامعه را با فرهنگهای متفاوت آشنا و فضتای اجتمتایی
را گستتترده میکنتتد .ایتتن گستتتردگی ستتبب ب ته وجتتود آمتتدن ستترمایههای بستتیاری میشتتود .افتتراد بتتا
سرمایههای مشتابه در کنتار یکتدیگر بته شتناختی جمعتی از یکتدیگر و هتدفی مشتترم میرستند کته
مشخّصکنندۀ گرایشها و کنشهتای آنهاستت .ایتن احستاس جمعتی کته هویّتت اجتمتایی (Social

) identityخوانده میشود ،برای ادامة حیات جامعه ضروری است.
شناخت هویّت اجتمایی هر جامعه با مطالعة آثار هنری آن جامعه امکانپذیر است .رمتان بته ینتوان
فرمی هنری ،موصول جامعة نوین است که آن را برگردان زندگی روزمرّه به زبان ادبی میداننتد .رمتان
فارسی با تأکیدی که بر جنبههای واقعگرایانه دارد ،بیانگر چالشهایی است که برای شخصتیّتها روی
میدهد .شخصیّتهای رمان با در اختیار داشتن سرمایههایی کته بترای آنتان تعریت

شدهاستت ،بتا ایتن

چالشها روبهرو میشوند .با تولیتل کنشهتای شخصتیّتها در موقعیّتهتای گونتاگون بته ارزشهتا و
سرمایههای جهتدهندۀ آنها پی میبریم.
«پییر بوردیو» ( ،)2112-1391:Pierre Bourdieuجامعهشناس فرانسوی با تأکید بر انوا سرمایهها
به بررسی کنشهای افراد میپردازد و معتقد است فرهنگ و وضعیّت مالی در بهبتود اوضتا سترمایهای
فرد تأثیر بسزایی دارد .هر فرد با میزان سرمایهای کته در اختیتار دارد ،در فضتای اجتمتایی جایگتاهی را
اشغال میکند و بر اثر اشغال بلندمدّت ی

جایگاه ،سلسله گرایشهایی در وی شکل میگیرد که منبع

انتخا های اوست؛ بنابراین براساس این دیدگاه میتوان به منابعی دست یافت کته افتراد را بته شتناختی
از خود و دیگران میرساند که براساس آن کنشهای خود را تنییم میکنند.
رمان رؤیای تبت نوشتة فریبا وفی ،روایتگر زندگی سته زن بتا سترمایههای متفتاوت استت کته همته
برای رسیدن به آرامش تالش میکنند؛ امّا راههای متفاوتی را برمیگزینند .تأثیر سرمایههای این سته زن
در یافتن راهحلّی برای بهبود شرایو خود ،با بهرهگیری از نیریة بوردیو آشکار میشود.
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 .2-2پيشينة تحقيق:

تاکنون نیریة بوردیو مبنای پژوهش در زمینة ادبیّتات داستتانی فارستی نبتوده استت .پرستتش ( )1931بتا
استفاده از این نیریه به تولیل جایگاه بوف کور در میدان ادبی ایران پرداخته است؛ حسینی و ستاررکیا
( )1931نیز رمان رؤیای تبت را براساس استعارۀ نمایشی گافمن تولیل کردهاند.
چهارچوب نظري:
بوردیو برخالف دوگانهانگاریها فلسفی و اجتمایی به همستازیها توجّته میکنتد .در مکاتتب بتزر
فلسفی همواره میان یقلگرایی دکتارت و تجربتهگرایی رم ) )John Lockeو هیتوم )(David Hum

بوث و کشمکش بوده است .بوردیو معتقد استت کته بایتد بتر ایتن تضتادها رلبته کترد .روشتی کته او
پیشنهاد می کند ،هر دو مفهوم را دربردارد .او برای قابل فهم ساختن نیریة خود ،اصتطالحات تتازهای را
وضع میکند .سه مفهوم یمده در کتار او یتادتواره ( ،)Habitusمیتدان ) )Champ/ Fieldو سترمایه
) )Capitalهستند.
جهان اجتمایی از یملکرد یامالن اجتمایی  -به صورت فردی و گروهی  -در قالب تعاون و تنتاز
ساخته میشود؛ امّا این یملکردها در ختأ اجتمتایی انجتام نمیگیترد .جایگتاه اشتغال شتده در فضتای
اجتمایی ) (Social spaceتوت تأثیر میزان و توزیع انوا مختل

سرمایه استت .یتامالن و گروههتای

اجتمایی براساس بهرهمندی از سرمایهها به تبع آن ،قرار گرفتن در جایگاهی شایسته ،فضتای اجتمتایی
را میسازند (بوردیو .)44 :1983 ،بوردیو ،سرمایه را به چهار نو تقسیم میکند و در ایتن میتان اهمّیّتت
فراوانی برای دو نو سرمایة فرهنگی و اقتصادی قائل است:
« .1سرمایة اقتصادی که شامل یوامل مؤثّر در تولید است؛ مانند زمین ،کارخانه ،نیروی کار و مجمویتة
کاری اقتصادی( ».زنجانیزاده )96 :1983 ،این نو سرمایه نقش مهمّتی در تربیّتت و روابتو اجتمتایی
دارد؛ این امر به سبب تقابل همیشگی میان فقترا و ثروتمنتدان استت کته نقشتی اساستی در انتخا هتا و
شکلگیری ذائقة افراد دارد.
توستو
 .2سرمایة فرهنگی شامل دانستهها ،مهارت ها و یناوین نمادین کمیا استت .ایتن نتو سترمایه ّ
خانواده و پس از آن نیام آموزشی نهادینه میشتود .بته طتور کلّتی سترمایة فرهنگتی موصتول تعلتیم و
تربیّ تت استتت؛ فعّالیّتهتتای فرهنگتتی (بازدیتتد از متتوزه ،گتتوش دادن بتته موستتیقی ،مطالعتته و )...پیونتتد
تنگاتنگی با سطح توصیالت و خاستگاه اجتمایی دارد .اینکه خانواده در چته ستطوی از فرهنتگ قترار
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دارد و یا نیام آموزشی تا چه اندازه فعّالیّتهای فرهنگی را به رسمیّت میشناسد و تدریس میکنتد ،در
دستیابی افراد بته ایتن نتو سترمایه متؤثّر استت (بوردیتو 24 :1931 ،و منتادی .)11-16 :1981 ،سترمایة
فرهنگی از جهتی پیوندی نزدی

با سرمایة مادّی دارد؛ زیرا کسب آن به زمان و امکانات متالی نیازمنتد

است .ایتن سترمایه بته دو صتورت وجتود دارد :بته صتورت یینتی کته همتان برختورداری از کارهتای
فرهنگی است که چون میراث ،میتواند منتقل شود .نو دیگر سرمایههایی هستند که در جامعه نهادینته
شدهاند؛ مانند یناوین ،متدارم توصتیلی ،موفّقیّتت در مستابقات و ...کته جامعته نیتز معمتورن آن را بته
رسمیّت میشناسد و برای آن جایگاه مشخّص میکند؛ مانند جایگاه معلّم ،استاد ،قاضتی و( ...شتویره و
فتتونتن .)31 :1981 ،پژوهشتتگران ،نتتو ستوّمی را نیتتز در انتتوا ستترمایههای فرهنگتتی مطتتر میکنن تد:
امکانات پردوامی که یامل اجتمایی میتواند از آن بهرهمند باشد؛ مانند توانایی ستخن گفتتن در مقابتل
جمع (زنجانیزاده .)96 :1983 ،برخی ضمن برشمردن انوا مختل

این سرمایه ،معتقدنتد در جامعتهای

چون ایران ،دین و نو نگاه به آن نیز از جملة این سرمایه موسو میشود (منادی.)21 :1981 ،
 .9سرمایة اجتمایی که با شبکة ارتبتاطی یامتل ،ارتبتاطی مستتقیم دارد .هرچته هتر یامتل در گروههتای
اجتمایی بیشتری یضو باشتد ،ایتن سترمایه شتدّت بیشتتری مییابتد و شتبکة پایتداری از روابتو ایجتاد
میشود (شویره و فونتن.)33-38 :1981 ،
 .4سترمایة نمتادین ،ستترمایهای استت کته افتتراد حقیقتت آن را درم نمیکننتد؛ امّتا آن را بته رستتمیّت
میشناسند (رامین .)618 :1981 ،ایمال نمادین ،به یقیدۀ بوردیو ،متضمّن شناختن و به رسمیّت شتناختن
استتت؛ بنتتابراین ستترمایة نمتتادین بتته نگتتاه دیگتتران بستتتگی دارد .ایتتن نتتو ستترمایه بتتا مفهتتوم ستتلطه
) )Dominationارتباط دارد؛ زیترا ایتن سترمایه بتدون احتترام ،بتاور ،ایتبتار و ایتمتاد دیگتران دوامتی
نخواهد یافت .هیچ سلطهای ایمال نمیشود ،مگر آنکه افراد توتت ستلطه آن را بیذیرنتد و ایتن تستلیم
معمورن آگاهانه نیست .سابقة این مفهوم در نیریّات بوردیو به مطالعات وی در الجزایر میرسد .بوردیتو
با مطالعة فرهنگ قبایل الجزایر درمی یابد که از نیر تقسیم ساختاری فضا ،فضاهای یمومی بته مردهتا و
فضاهای خصوصی (خانه) به زنان اختصاص دارد .همین امر سبب دستتیابی متردان بته حجتم بیشتتری از
سرمایه میشود .این سلطه مادامیکه با ایتراض زیردستان مواجه نشود ،باقی میمانتد؛ بنتابراین در اینجتا
مفهوم بازاندیشی هویّت زنان قوّت میگیرد (بوردیو :1981 ،مقدّمة کتبی.)23-28 :
این آگاهی از خویشتن با تغییر ساختار فضای اجتمتایی ،نتو شتکلگیری یادتوارههتا و افتزایش
سترمایههای فرهنگتی ،اقتصتادی و اجتمتتایی شتکل میگیترد .فضتتای اجتمتایی از میتدانهای مختلفتتی
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ترکیب میشود که با هم در ارتباط هستند؛ امّا در درون خود مستقل یمتل میکننتد .مفهتوم «میتدان» از
دیدگاه روانشناسی کورت لوین ) (Kurt Lewinمتأثّر شده است که رفتارهای فرد را موصتول موتیو
و شتتخص میدانتتد (مق تدّسجعفتتری و دیگتتران .)81 :1986 ،طبقتتههای اجتمتتایی دستتتههایی از متتردم
(یامالن اجتمایی) هستند که مواضتعی ( )Positionsرا در یت
مواضع به یکدیگر نزدی

تر باشند ،امکان شکلگیری یت

میتدان اشتغال میکننتد .هتر قتدر ایتن
گتروه اجتمتایی بیشتتر میشتود (جنکینتز،

.)141 :1981
آنچه در هر میدان ،اهمّیّت و نقتش بستزایی دارد ،مجمویتهای استت کته در «برستاختن یت
مؤثّر است .یامالن اجتمایی با حجم معیّنی از سترمایه در میتدانهای مختلت
ساختار سرمایه باید به صورت همزمان و در زمتان تعریت

طبقته»

قترار میگیرنتد .حجتم و

شتوند .جتنس ،ستن ،وضتعیّت تأهّتل ،موتلّ

سکونت و مواردی از این دست ،در برساختن طبقته مؤثّرنتد (بوردیتو .)161 :1931 ،هتر میتدان ،فضتای
سلطه و منازیه است .افراد بتا داشتتن سترمایة مطلتو  ،تتالش میکننتد جایگتاه ختود را حفتن کننتد و
افرادی که از سرمایة اندکی برخوردارند ،برای به دست آوردن سرمایة بیشتر تتالش میکننتد .در نتیجته
نمیتوان تصوّر کرد که افراد در طول مدّت حضور خود در هر میدان ،سرمایة ثابتی را حفن میکننتد و
معمورن میان سرمایة اوّلیّه و سرمایة کنونی تفاوت وجود دارد .بر همین اساس نمیتتوانیم ایمتال افتراد را
بر مبنای موقعیّت معیّن و در زمان معیّن تبیین کنیم (بوردیو 164 :1931 ،و گرنفل.)123 :1983 ،
مهمترینِ سرمایهها که نزا در میدانها بیشتر بر سر آنهتا صتورت میگیترد ،سترمایههای فرهنگتی و
اقتصادی هستند که داشتن اندازۀ مطلوبی از هر کدام میتواند بهرهمندی از دو سترمایة دیگتر را هتم بته
همراه آورد .شباهتهای میان یامالن اجتمایی به میزان یکستانی ایتن سترمایهها بستتگی دارد« .یتامالن
اجتمایی در بُعد اوّل براساس میزان سرمایهای که در شتکلهای متفتاوت آن دارا هستتند و در بُعتد دوّم
براساس ساختار سرمایةشان ،یعنی براساس وزن نسبی هتر یت

از انتوا مختلت

سترمایه  -اقتصتادی و

فرهنگی  -که به صورت جداگانه دارا هستند ،توزیع میشوند( ».بوردیو)99-94 :1983 ،
یامالن اجتمایی بتر اثتر اشتغال بلندمتدّت یت

موضتع در فضتای اجتمتایی ،سلستله گرایشهتایی

( )Dispositionsرا کسب میکنند که منبع فکری و کنترلکنندۀ افکار و رفتار انسانها هستتند (منتادی،
)19 :1981؛ بوردیو این گرایشها را یادتواره مینامتد .جنکینتز ( )121 :1981در بررستی لغتوی ایتن
واژه بیان میکند که ایتن واژه ،ریشته در زبتان رتتین دارد و از وضتعیّت ،حالتت یتا ریختت رتاهری و
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معمتول حکایتت میکنتد .پتیش از بوردیتو ایتن واژه در آثتار هگتل ) ،)Hegelهوستر ) ،(Husserlوبتر
) (Max Weberو دورکیم ) (Durkheimبهکتار رفتته بتود .بته یقیتدۀ بوردیتو ،یادتوارههتا مجمویته
یوامتل اکتستابی هستتتند کته بتتا اوضتایی کتته در آن شتکل میگیرنتتد ،ستازگار میشتتوند .از ایتن نیتتر
یادتوارههتتا پیونددهنتتدۀ یینیّتتت و ذهنیّتتت هستتتند .بتته ازای هتتر ستتطح از موقعیّتهتتا ،ستتطوی از
یادتوارهها وجود دارد که بر اثر اوضا اجتمایی مناسب شکل میگیرد (بوردیو .)91 :1983 ،یتامالن
اجتمایی توت تتأثیر یادتوارههتای ختود ،انتخا هتای ختود را موتدود میکننتد .یادتوارههتا ایتن
امکان را به ما میدهند که «در میدانی معیّن بیآنکه نیازی به تفکّر دربارۀ همتة ایمتال و حرکتات ختود
داشته باشیم ،زندگی کنیم( ».شویره و فونتن)18 :1981 ،
بوردیو ،یادتواره را یامتل شتکلدهندۀ «ذائقته» ( )Tasteمیدانتد .ذائقته ،یملکتردی ))Practice

است که کارکرد اصلی آن افراد جامعه را به درکی از جایگاهشان میرساند« .ذائقه ،همة کسانی را کته
سلیقة به نسبت یکسانی دارند ،به هم نزدی

میکند و از این طریق آنها را از افراد دیگتر جتدا میکنتد.

از طریق ذائقه ،انسانها خود و دیگران را در جامعته طبقهبنتدی میکننتد( ».مقتدّسجعفتری)81 :1986 ،
یادتوارهها در یین آنکه میان افراد هر طبقه شباهت ایجاد میکنند ،متمایزکننده هم هستند .آنهتا میتان
آنچه خو

و آنچه بد است و آنچه معمولی و آنچه ممتاز استت ،تفتاوت ایجتاد متیکننتد .یت

رفتتار

واحد در نزد گروهی ،ممتاز (شباهت در گروه) و در نزد گروهی دیگر پوچ و یا معمولی است (تفتاوت
میان گروهها)؛ (بوردیو .)91 :1983 ،بنابراین افراد در ی

جهان اجتمایی ،ستاختارهای ذهنتی متفتاوتی

دارند؛ امّا افرادی که از جایگاههای مشابهی برخوردارند ،خصلتهای یکسانی نیز دارند.
هنگامیکه موقعیّت فرد در ی

میدان تغییر می کند ،ساختمان ذهنی او نیز باید تغییر کنتد .اگتر ایتن

تووّ ل رخ ندهد ،فرد در جایگاه جدید دچار اضطرا میشود و وصلة ناجوری در میتان جمتع خواهتد
بود (یبتداللّهی .)18-11 :1983 ،بتا ایتن توضتیح میتتوان دریافتت کته یادتوارههتا بته تنهتایی یمتل
نمیکننتتد .کنشهتتای متتا موصتتول «رابطتتهای ناخودآگتتاه» ) (An unconscious relationshipمیتتان
یادتواره و میدان است .نیام گرایشهای افراد نیز بیش از هرچیتز توتت تتأثیر سترمایههای آنهاستت.
میتوان این رابطه را اینگونه خالصه کرد:
[(یادتواره) × (سرمایه)]  +میدان = کنش

بررسی تأثیر سرمایههای زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت براساس نیریة کنش پییر بوردیو 29/

این معادله ،سه ابزار اصلی تفکّر بوردیو را نشان میدهد :یادتواره ،میدان و سرمایه کته همگتی در
ارتباط با یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین کنشها موصول رابطة بین یادتوارۀ شخص با وضعیّت فعلتی او
هستند (گرنفل.)116-111 :1983 ،
بوردیو نیریة خود را تنها در مطالعة جوامع و یامالن اجتمتایی بته کتار نگرفتت .او بتا تولیتل رمتان
آموزش یاطفی اثر فلوبر ،نشان داد کته ادبیّتات میتوانتد بازتتابی از فضتای اجتمتایی باشتد .او در ایتن
تولیل ،سرمایههای برجستة افراد و منازیة آنان برای کسب سرمایة بیشتر را بررسی کرد و نشتان داد کته
کنشهتتای شخص تیّتهای رمتتان ب تا توجّ ته بتته وضتتعیّت میتتدانها ،حجتتم ستترمایهها و بتتهوجود آمتتدن
یادتوارهها شکل میگیرد.

( )1

خالصة رمان:
رمان رؤیای تبت از لویهای که به پایان رسیدهاست ،آراز میشود .راوی داستان ،شعله ،بتدون ریایتت
نیم رخدادها با شماتت خواهر بزرگترش ،شیوا ،آرتاز میکنتد و تمتام اتّفاقتات رخ داده را بتا مخاطتب
قرار دادن خواهرش با بیپروایی تعری

میکند.

شیوا که شانزده سال پیش با جاوید ازدواج کرده ،صاحب ی

دختر و ی

پسر است .او چند ستال

پیش در پی فعّالیّتهای سیاسی به همراه جاوید و دوست دیگرشان ،صادق ،بته زنتدان میافتتد .صتادق
مدّتی طورنی در زندان میماند؛ ولی شیوا و جاوید پس از چند ماه آزاد میشتوند .شتیوا پتس از آزادی
جذ خانهداری میشود و روحیة خونسرد و پسرانة خود را در تربیّت فرزنتدان و ادارۀ زنتدگی بته کتار
میگیرد .این روحیه در پی تربیّت وی در خانوادهای پدرسارر کته او را از کتودکی بته ستبب یالقته بته
فرزند پسر ،حسین آقا صدا زدهاند ،با فعّالیّتهای سیاسی دورۀ جوانی به نویی خصلت او شده است.
جاوید که با حقوق معلّمی نمیتواند از یهدۀ هزینتههای زنتدگی بربیایتد ،بته همتراه ختانوادهاش بته
خانة پدری ،یعنی جایی که همسر دوّم پدرش ،فروغ ،در آن ساکن است ،نقلمکان میکنتد .فتروغ کته
از همسر اوّلش ،مومّدیلی ،به سبب بچّهدار نشدن جدا شدهاستت ،بتا پتدر جاویتد ازدواج میکنتد؛ امّتا
همواره به دیدار مومّدیلی میرود و در رؤیای زندگی بتا او روزگتار میگذرانتد .پتس از فتوت متادر
مومّدیلی ،فروغ برای زندگی با مومّدیلی از خانة پدر جاوید فترار میکنتد .جاویتد نیتز پتدرش را در
جریان میگتذارد .در نتیجته فتروغ بتا قمتة پتدر جاویتد متوقّت

میشتود و توبته میکنتد؛ امّتا هیچگتاه

مومّدیلی را فراموش نمیکند .اندکی بعد از نقل مکان شیوا بته خانتة فتروغ ،او ستکته میکنتد و شتیوا
پرستاری از وی را به یهده میگیرد.
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هنگامیکه صادق از زندان آزاد میشود ،شعله به دلیل قطع رابطه بتا مترد متورد یالقتهاش ،مهترداد،
آشفته و شکستخورده است .او به دنبال دستاویزی استت کته یشتق مهترداد را فرامتوش کنتد .در ایتن
میان صادق به کمت

او میآیتد و بته حرفهتای او گتوش میدهتد .شتعله ،مهترداد را بته مترور زمتان

فراموش میکند و دل به صادق میبندد؛ امّا صادق دل در گروی دیگتری دارد و در برابتر اصترار شتعله
که او چه شکلی است و نامش چیست ،از ویژگیهای روحی او میگوید .صادق که دیگر ایتقتادی بته
آرمانهایش ندارد ،تصمیم میگیرد به مکانی ناشناخته چون تبت برود .شعله برای منصرف کتردن او بته
خانهاش میرود و از او تقاضای ازدواج میکنتد؛ امّتا ماننتد همیشته بتا منطتق رازآلتود صتادق کته بته او
جوا رد میدهد ،مواجه میشود.
جاوید پس از نقلمکان به خانة پدری ،تصمیم میگیرد تا شتغلش را تغییتر دهتد .او بتا کمت

شتیوا

کارگاه چو بری راه میاندازد .دیگر از گروه انبتوه دوستتانی کته بته خانتة جاویتد و شتیوا میآمدنتد،
خبری نیست .تنها صادق است که هنوز به خانة آنها میآید .صادق هم بترای تغییتر زنتدگیاش تصتمیم
قطعی به مهاجرت میگیرد .شیوا همواره نگاهی به پشت ستر دارد و نمیتوانتد همگتام بتا جاویتد پتیش
برود .او که سالها به خاطر صبوریاش سکوت کرده ،اکنون از این موقعیّت یکنواخت دلتزده استت .او
کته پتتس از ستترخوردگی از سیاستتت ،جتتذ فعّالیّتهتتای ختتانگی شتتده و دوستتتانش را هتتم از دستتت
دادهاست ،در رؤیای صادق برای رفتن به تبت ررق میشود و وسوسة گمشدن و فترار از مستئولیّتهای
روزمرّه به جانش میافتد؛ این در حالی است که فرزند سوّمش را خودخواسته سقو میکنتد و احستاس
تنهایی و یأس شدیدی در وجودش شکل میگیرد.
جاوید مهمانی خداحافیی صادق را ترتیب میدهد و شیوا بترای فترار از ناامیتدی احستاس ختود را
نسبت به صادق بیان میکند و میگوید میخواهد به تبت برود و برای اوّلین بار در جمع گریته میکنتد.
صادق نیز احساس خود را نسبت بته او نشتان میدهتد .جاویتد مبهتوت نگتاه میکنتد و شتعله بته ستبب
احساس حسادتی که وجودش را فراگرفتهاست ،مانند یروسکی خشکش میزنتد و درمییابتد موبتو
صادق کسی جز خواهرش نیست.
بررسي رمان بر مبناي نظریّة كنش بوردیو:
رمان رؤیای تبت روایتگر زندگی سه زن با سرمایهها و یادتوارههای متفاوت است که بر اثتر شترایو،
در ی

میدان اجتمایی قرار میگیرند و نقش سرمایهای بترای یکتدیگر بتازی میکننتد؛ بته بیتان دیگتر

بررسی تأثیر سرمایههای زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت براساس نیریة کنش پییر بوردیو 21/

همنشین یکدیگر میشوند؛ در حالیکه هویّتها و ذائقههای گونتاگونی دارنتد و نقطتة مقابتل یکتدیگر
هستند .با وجود این تفاوتها ،همگی هدفی مشترم در سر دارند؛ این هدف آرامشتی استت کته بنتابر
قوانین میدانها از آنان دریغ شده است.
در ایتتن تولیتتل ،براستتاس س ته ینصتتر اصتتلی نیریّ تة بوردیتتو (میتتدان ،ستترمایه و یتتادتواره) میتتزان
همبستگی شخصیّتهای زن با دیگر ایضای میدان و کنشهای آنان مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2فضاي اجتماعي شخصيّت شيوا:
بررسی یادتوارهها و میزان سرمایههایی که شخصتیّت «شتیوا» از آن برختوردار استت ،نیازمنتد تولیتل
میدان های اجتمایی است .سه میدان اجتمایی در زندگی شیوا قابتل مشتاهده استت :هنگتام زنتدگی در
خانة پدری؛ بعد از ازدواج با جاوید و زندگی بتا فتروغ .میتان دو میتدان اوّلتی تناستب وجتود دارد؛ امّتا
اوضا در میدان سوّم دگرگون میشود.
 .2-2خانة پدري:

شیوا در خانوادهای پدرسارر با مایههای مذهبی بزر

میشود .در دوران کتودکی ،هویّتت جنستی وی

نادیده گرفته میشود؛ زیرا پدر توت تأثیر باورهای موجود در فضای سنّتی ،چشتم بته راه فرزنتد پستری
است که پیری در خوا نویدش را به او داده است .وقتتی چنتین اتّفتاقی نمیافتتد ،پتدر همچنتان قصتد

دارد تا واقعیّت را انکار کند« :آقاجان اسمم را از همان موقع که توی شکم مامان بودم گذاشت حستین.
وقتی هم دید حسین نیستم ،بازهم دوست داشت حسین آقا صدایم بزند .تا هفت هشتت ستالگی حستین
آقا ماندم .موهایم همیشه کوتاه بود و از در و دیوار بار میرفتم( ».وفی)61 :1988 ،
هویّت تومیلشده به شیوا ،در یین آنکه سبب سلطة پدر بر وی میشود ،به او این امکان را میدهتد
تا فارغ از سختگیریهای موجود برای دختران ،جامعهپذیر شود .در پی پذیرش این سلطه ،شتیوا مطتابق
وضعیّت موجود میآموزد که احساسات خود را از دیگران پنهان کند و سکوت و خونسردی ،خصتلت
یا یادتوارۀ او میشود.
در خانوادۀ پدری هیچ سرمایهای به اندازۀ سرمایة نمادین به چشم نمیخورد؛ زیرا ایضتای ختانواده،
سلطة پدر را به رسمیّت میشناسند و بنا به نیر بوردیو ،این سرمایه تنهتا بتا شترط قبتول زیردستتان بترای
فرد دارای سلطه ،حاصتل میشتود؛ حتّتی هنگامیکته پتدر ،ختانوادهاش را تترم میکنتد ،متادر بترای

بازگرداندن او به خرافات پناه میبرد« :مامان دستم را میگرفتت و متیرفتیم پتیش فتالگیر و دیتانویس.
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میگفت پدرت رفته دنبال کسی که بترایش جفتجفتت پستر بیتاورد .میگفتت اگتر بیتاورد ،بتدبخت
میشویم( ».همان)68 :
تنها سرمایة فرهنگی که در این فضا دیده میشود ،باورهایی است که با خرافتات آمیختته میشتود و
از سرمایههای اقتصادی و اجتمایی ،هیچ نشانهای وجود ندارد .در واکتنش بته ایتن ضتع
شیوا برای جبران ،جذ

سترمایهای،

فعّالیّتهای سیاسی میشود .به دنبال این تصمیم ،وی به مطالعه روی متیآورد

و آشنایی با افراد همیقیده ،او را به سطوی مطلو از سرمایههای فرهنگی و اجتمایی میرساند .انجتام
فعّالیّتهای رازآلود سیاسی با یادتوارههای وی ،خونسردی و ستکوت ستازگار استت و او را در ایتن
مسیر یاری میکند .در طی این فعّالیّتها ،با جاوید آشنا میشود؛ مردی که همانند او در زیر سلطة پتدر
و با ضع

سرمایهای بزر

شده و در جوانی به دنبتال جتذ سترمایة بیشتتر مشتابه شتیوا یمتل کترده

است.
 .1-2ازدواج با جاوید:

سرمایههای یکسان و نووۀ دستیابی مشابه به آنها ،سبب میشوند کته شتیوا ،جاویتد را بته ینتوان همستر
خود بیذیرد .جاوید معلّم سادهای است کته قتدرت تتأمین هزینتههای زنتدگی را نتدارد و بترای جبتران
سرمایهای خود ،در صدد افزایش سرمایههای فرهنگی ختود استت .همچنتین وی توانتایی ستخن

ضع

گفتن در جمع را هم دارد؛ بنابراین جاوید در زمینة فرهنگ ،در مقایسه با اطرافیان خود جایگاه مناستبی
دارد؛ امّا هرگز نمیتواند در این میدان مستلّو باشتد .موقعیّتت شتیوا نیتز مشتابه جاویتد استت .از میتزان
توصیالت او سخنی به میان نمیآید؛ امّتا همته او را بته ینتوان زنتی توصتیلکرده میشناستند .سترمایة
اجتمایی شیوا و جاوید نیز از فعّالیّتهای رازآلودشتان شتکلگرفته استت و در آن رابطتة ختونی نقشتی
ندارد.
با وجود موقعیّت مناسب در دو میدان فرهنگتی و اجتمتایی ،زنتدگی مشتترم ایتن زوج بتا ضتع
سرمایة اقتصادی آراز میشود و ادامه مییابد .آن دو که سرمایة نمادین مستلّو بتر فضتای اجتمتایی را
تا نمیآورند و به رسمیّت هم نمیشناسند ،بیشتر گرفتار ضتع

سترمایة اقتصتادی هستتند .جاویتد از

مهارت سخن گفتن در جمع بیپروا استفاده میکند و اندیشههای یدالتخواهانهاش را بیتان میکنتد و
همین امتر ،ستبب از دستت دادن کتارش میشتود .شتیوا کته از آرتاز بتا مشتکالت نبتودِ پتدر و مستائل
اقتصادی درگیر بوده است ،خم به ابرو نمیآورد و برای به دستت آوردن ایتن سترمایه تتالش میکنتد.
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تالشهای او ،برخالف جاویتد ،کتالم را دربرنمیگیترد؛ بلکته او بته منازیته در میتدان روی متیآورد:

«دستش به هیچ کاری نمیرفت .میدانست که اخراجش میکنند و تتا مشتکلش را بته مشتکل یمتومی
جامعه ربو نمیداد ،آرام نمیشد؛ ولی مشکل همیشه تو را قویتر میکرد .ورقههای جاوید را تصتویح
می کردی و در همان حال برای پیدا کردن کار به هرجا سرم میکشیدی( ».همان)148 :
خونسردی شیوا ،او را در ایتن مستیر یتاری میکنتد .ایتن یتادتواره و سترمایههای دیگتر او ستبب
میشود تا همیشه در میان دوستان ،فردی قابل ایتماد به چشم بیاید .احساس شباهتی که او میتان ختود و
دیگران احساس میکند ،به او تصویر روشنی از خود و هویّت جمعیاش میدهد؛ او بترای ارزشهتایی
تالش میکند که میداند برای اطرافیانش نیز مهم هستند .مهمترین سرمایة اجتمتایی ایتن زوج ،صتادق
است که مدّتی طورنی را در زندان گذراندهاست .شیوا برای حفتن ایتن سترمایه بتا کمت

خونستردی

همیشگی خود ،به مالقات صادق میرود و خود را خواهر او معرّفتی میکنتد .آنچته ایتن سترمایه را تتا
سالها بعد حفن میکند ،احساس یگانگی میان آنهاست.
با وجود یگانگی راهری میان شیوا و جاوید ،تفاوتهایی هم میتان آن دو دیتده میشتود .بترخالف
شیوا که با خونسردی به دنبال حتلّ مشتکالت متیرود ،ضتع

در سترمایة اقتصتادی ،جاویتد را آشتفته

میکند .این آشفتگی به حدّی است که میزان همبستگی وی را با همسترش کتاهش میدهتد .بته دیگتر
سخن ،اختالف در یادتوارهها ،سبب ایجاد دو هویّت متفاوت میشود .در این میان صتادق کته ماننتد
شیوا با سکوت و خونسردی برای حفن سرمایهها و به دست آوردن جایگاهی مشتخّص در میتدانها ،بتا
شرایو سلطه به منازیه میپردازد ،مجال مییابد تا خود را به شیوا نزدی

کند« :آن موقع شتیوا ،نیمتا را

حامله بود .وضعشان ختو نبتود .از دهتانش پریتتد کتته چیتتز تترش و آبتدار میخواهتد؛ چیتزی ملتل
گریپفروت .جاوید گفت" :وقت کردی باز هم هوس بکن "...یت

چیزهتایی هتم در متورد تلقتین و

اینجور چیزها گفت ...میگفت تعجّب کردهاست از اینکته چنتین چیتتزی از زبتان شتیوا شتنیده استت.
نیمسایت نگذشته بود که صادق کیسهای پر از گریپفروت از دم در داد و رفت( ».همان)191-194 :
این در حالی است که شیوا چون «نگهبان متعهّدی» در حال آسان کتردن امتور بترای ختانوادۀ ختود
است .او براساس یادّت از آنچه آزارش میدهد ،سخن نمیگوید و همیشه تتالش میکنتد نمونتة یت
زن کامل باشد .این یادتواره برای وی سرمایة نمادینی به همراه میآورد کته همته آن را بتاور دارنتد.
وجود یادتوارههایی متفاوت با دیگران ،هویّتی منوصر به فرد برای وی به همراه متیآورد و دیگتران
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او را به ینوان فردی متین و خردمند میشناسند .چنین رفتتاری ،ستبب تستلّو شتیوا بتر جاویتد میشتود،

جاوید ناخودآگاه این سلطه را میپذیرد و از آن احساس رضایت میکند« :حسا و کتا همه چیز با
تو بود .همیشه در حال نوشتتن و مواستبه کتردن بتودی .ندیتده بتودم از چیتزی شتکایت کنتی .جاویتد
میگفت شیوا زنم نیست؛ رفیقم است( ».همان)143 :
این دیدگاه جاوید ،او را از هر ارهار یالقهای نسبت به همسرش بتازمیدارد .او نیتز از ستویی دیگتر
شیوا را توت ستلطة ختود درآورده استت .جاویتد ،شتیوا را رفیتق ختود میدانتد و تنهتا انتیتارش از او،
وفاداری است؛ بنابراین جنبههایی از بخش زنانة وجتود شتیوا کته از کتودکی نادیتده گرفتته شدهاستت،

هیچگاه به چشم نمیآید« :در طول روز نشتانی از ردّ و بتدلهای یاشتقانه یتا همدستتی مورمانتهای کته
نشاندهندۀ کاری مشترم و لذّتبخش بین شما باشد ،دیده نمیشد( ».همان)2 :
به طور کلّی کمبود سرمایة اقتصادی ،بر ستایر سترمایهها و همچنتین یادتوارههتا تتأثیر میگتذارد.
اوضا متالی نامناستب ،متانع انتقتال سترمایة فرهنگتی مطلتو بته فرزندانشتان میشتود .جاویتد جتز بتا
سخنرانیهای همیشگی خود نمیتواند اندوختتة فرهنگتی ختویش را بته دیگتران انتقتال دهتد .از ستوی
دیگر رفت وآمدهای مکرّر گروه دوستان ،خوشایند صاحبخانهها نیست.
 .9-2زندگي با فروغ:

در سرمایة اقتصادی ،شیوا و جاوید را وادار میکند تا برای بهبود اوضا بته خانتة پتدری جاویتد

ضع

نقلمکان کنند .زندگی در خانة پدری برای جاوید یادآور روزهای ناخوشایند نوجوانی استت .زنتدگی
با فروغ که جاوید او را زنی جل

میداند ،باز هم مانعی بر سر راه گستترش سترمایة فرهنگتی استت .از

سوی دیگر ،حفاظ امنیّتی این خانواده نیز ترم میخورد« :چند هفته بعد از اسبا کشی ،دختتر همستایه
از تو کتا خواست .گفت در مورد زندگی باشد .از فروغ شنیده بود کتتا میختوانی( ».وفتی:1988 ،
)11
زندگی با فروغ و آزاد شدن صادق از زندان از جمله یتواملی هستتند کته در تغییتر میتدانهای شتیوا
مؤثّرند .زمانیکه شیوا و جاوید به ایتن خانته نقتلمکتان میکننتد ،متدّت زمتانی از فعّالیّتهتای سیاستی
گذشته است ،هرچند جاوید در سخنرانیهای همیشگی خود ،آرمانهای گذشتته را یتادآوری میکنتد،
امّا در یمل به آنها وفادار نیست .صتادق نیتز پتس از آزادی از زنتدان ،بته ارزشهتای گذشتته ایتقتادی
ندارد و این بار سعی میکند به کفرگویی زمان جتوانی بتازگردد و بته یرفتان بتودایی تبتت میاندیشتد.
گروه دوستان نیز به مرور از هم پاشیده میشود و شتیوا ،جاویتد و صتادق بازمانتدههای لشتکری هستتند
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که دیگر مبارزه را از یاد بردهاند« :از لشکر دوستان خبری نبود .مدّتها بود کسی به خانتةتان نمیآمتد».
(همان)164 :
جاوید نیز که تومّل زندگی با فروغ را نتدارد ،بترای بته دستت آوردن سترمایة اقتصتادی در فضتای
اجتمایی به منازیه میپردازد .او به فکتر راهانتدازی کارگتاه چتو بری میافتتد و در ایتن مستیر موفّتق
است .شیوا نیز درگیر امور مربوط به خانه میشود و براساس یادتواره و سرشتت ختود ستعی متیکنتد
با حفن احترام ،فاصلة خود را با فروغ حفن کند؛ امّا این فاصله نمیتوانتد او را از فتروغ دور نگتاه دارد.
سرمایة اجتمایی مودودشدۀ شیوا ،او را همنشین همین زنِ جل

و یامّی میکند؛ زنی که همیشته شتیوا

برای ختود در مقابتل او ،سترمایة نمتادین معتبتری قائتل بودهاستت« :گفتتی" :همیشته خواستتهام الگتوی
دیگران باشم .کارم هنوز به آنجا نکشیده که از ی

زن جل

و یامّی چیز یاد بگیرم( »".همان)29 :

دایرۀ روابو اجتمایی شیوا از این پس خویشاوندان نزدیکی را که او همیشته تتالش کترده استت تتا
سرمایة نمادین ختود را در برابتر آنهتا حفتن کنتد ،دربرمیگیترد .ایتن خویشتاوندان نزدیت

در میتدان

فرهنگی جایی ندارند و همچنین مشغول شدن به امور روزمرّه او را بیش از پیش از میتدان فرهنگتی دور
میکند .از سوی دیگر جاوید با گسترش چو بری ،سرمایة اقتصادی قابل توجّهی به دستت متیآورد و
زمان بسیاری را صرف رسیدگی به مسائل آن میکند؛ به گونهای که دیگتر از کستب سترمایة فرهنگتی
بازمیماند .کتابخانة بزر

آنها نیز به دلیل کمبود جا به زیرزمین برده میشود و به مرور زمتان فرامتوش

میشود؛ این در حالی است که در تصوّر جاوید ،افزایش سرمایة اقتصتادی ،در بهبتود شترایو فرهنگتی

مؤثّر است؛ امّا با وجود این رؤیا ،جاوید هیچگاه به حوزۀ قدرت راه نمییابد« :گفت کته نقتش رفتاه را
نباید نادیده گرفت .با داشتن رفاه نسبی میشود آرزوهای شخصی را هم یملتی کترد ...گفتت موفّقیّتت
مالی چیزی بود که همیشه آن را دست کم گرفته بودند .با رشد رفاه مادّی و معنتوی استت کته شتخص
صاحب فرهنگ میشود و دیگر تن به زور نمیدهد( ».همان)31-83 :
بهدست آوردن این سرمایه ،نه تنها به موقعیّت اقتصادی جاوید در فضای اجتمایی کمت

میکنتد،

بلکه به دنبال خود سرمایة اجتمایی را هم به دنبتال دارد و بیآنکته ختود بدانتد ،او را بته فضتایی بتدون
فرهنگ هتدایت میکنتد .از ستوی دیگتر شتیوا کته بتا ضتع

سترمایهای اجتمتایی و فرهنگتی مواجته

میشود ،در میدان اقتصاد نیز حرفتی بترای گفتتن نتدارد و نمیتوانتد بتدون حضتور جاویتد بترای ختود
جایگاه مستقلّی در نیر بگیرد؛ بنابراین سرمایة نمتادینی را کته در اختیتار داشتت نیتز از دستت میدهتد.
یادتوارههای پیشین نیز در موقعیّت جدید بهکتار نمیآینتد .در یت

نگتاه شتیوا در فضتای منازیتهوار
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میدانها حرفی برای گفتن ندارد و با اندم سرمایههایی که از گذشته بتاقی مانتده استت ،در جایگتاهی
زیر سلطه قرار میگیرد .او که همیشه قدرت آسان کردن امور را داشتته و بترای بهبتود موقعیّتت میتدانی
خانوادهاش تالش کردهاست ،در اوضا جدید و تغییر میدانی خود ،قدرت تطبیق بتا حتوزه و منازیته را
در خود نمی بیند و به دنبال یافتن معنایی برای خود و جایگاهی مستقل ،سرگردان و دچار بوران هویّتت
میشود .این تغییر میدانی در یادتوارههتای وی نیتز تتأثیر متیگتذارد .او بترای تعبیتر خوا هتایش بته
کتا تعبیر خوا روی میآورد و دیگتر نمیتوانتد بتا خونستردی بتا مستائل برختورد کنتد .بترخالف
گذشته که تالش میکرد با مطالعة کتا های روانشناسی کودم ،مویو آرامی برای فرزنتدانش مهیّتا
کند ،خونسردی همیشگی خود را هم از دست میدهد و فرزندش را کت

میزند .این تغییتر رفتتار وی

از چشم دیگران دور نمیماند« :گفتم" :تو که به این ستادگی از کتوره درنمیرفتتی .آنقتدر خونستردی
که همیشه فکر میکنم دویست سال یمر میکنی ".خونسردیات دیوانهکننده بود .جاییکه همه نچنتچ

میکردند و پشت دستشان میزدند و بمیرمبمیرم میگفتند یا حتّی اش
مأمور مر

به چشمشتان میآمتد ،تتو ملتل

بیتفاوت بودی( ».همان)111-114 :

از سوی دیگر ،همراه شدن با فروغ که همیشه حسرت دوران کوتاه و شیرین زنتدگی بتا مومّتدیلی
را میخورد ،جنبة زنتانگی شتیوا را بته ختاطرش متیآورد .جاویتد نیتز کته تمتام توجّته ختود را بته کتار
معطوف کرده است ،اندم توجّه خود را به همسرش از دست میدهد و تنها به برنتده شتدن در منازیتة

اقتصادی میاندیشد« :جاوید شب سالگرد [ازدواج] خواست به رسم هرسال سخنرانی بکند؛ ولی یتادش
افتاد که تلفن مهمّی باید بکند .همة حرفهایش را از حفن بودیم .میگفتی هرسال ی بار رسمان از متن
تشکّر میکند .جاوید برگشت و یادش رفت که باید حرف بزند ...گفت قیمت چو پتایین آمتده ،آن
هم درست وقتی که میخواست مقدار زیادی از آن را معامله کند( »...همان)118 :
بیتوجّهی جاوید به شیوا ،جایگاه نامناسب وی در فضای اجتمایی و همنشینی با فروغ موجب تغییتر
کنشهای شیوا میشود .او نمیتواند خود را با تغییتر میتدانهای جاویتد هماهنتگ کنتد و حتّتی معتقتد

است که این تغییر کمکی بته او نمیکنتد« :قتبالن کته پتول نداشتتیم ،مشتکالتمان را بتا بوتث و شتعار و
نصیوت حل میکرد و حار که پول دارد ،میخواهد با پتول حتل کنتد؛ مشتکل امّتا سترجایش استت».
(همان)111 :
به یبارت دیگر ،چه در زمان حضور جاوید در میدان فرهنگتی و چته در میتدان اقتصتادی ،شتیوا توجّته
رزم را از همسرش دریافت نمیکند؛ امّ ا حضور جاوید در میدان اقتصادی او را به زیر ستلطه میکشتد؛
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سلطهای که شتیوا قتادر نیستت در برابتر آن ستر تعیتیم فترود بیتاورد .در همتین زمتان حضتور صتادق و
تالشش برای بهبود وضعیّت خود در میدانهای اجتمایی ،شیوا را به فکتر فرومیبترد .در ایتن میتان تنهتا
صادق است که قادر به دیدن زنانگی پنهان در وجود شیواست .صادق در تغییر فضای اجتمایی خود بته
کلّی منکر سرمایة فرهنگی نمیشود ،بلکه از مطالعتة آثتار چپگرایانته ،بته یرفتان بتودا روی متیآورد.
شیوا نیز که توت تأثیر فروغ ،به دنیای بییشق خود میاندیشد ،جسارت کتافی بترای منازیته در میتدان
را ندارد .او درگیر رؤیای رفتن به تبت میشود؛ رؤیتایی کته آن را از دیگتری وام گرفتته استت و حتّتی
آرزو میکند مانند فروغ باشد تا کسی از وی انتیار رفتار براساس سرمایهها و یادتوارههتای پیشتین را

نداشته باشد« :گفت دوست دارد لم بدهد .دردش این است که نمیتواند ول بشود .گفتت دوستت دارد
ملل فروغ جلوی آفتا دراز بکشد و دنیا یین خیالش نباشد .گفت نمیداند به کی امضا داده کته حتمتان
باید کاری بکند .وقتتی هتم نتیمستایت وستو رهتر ختوابش میبترد ،بلنتد میشتود و شیشتهها را پتام
میکند( ».همان)111-143 :
شیوا به تغییری فراتر از مرزهای مرسوم فضای اجتمایی میاندیشد؛ بنابراین تنهتا یت

رؤیتا بترایش

باقی می ماند :رفتن به مکانی ناشناخته که آن هم رؤیایی است که از مردی آرام وام گرفتهاستت .متردی
که ذهن او را با تمام آرامشش و میل به تغییری که دارد به خود مشغول کردهاست .شیوا کته همیشته بته
تغییر اوضا  ،میل دارد ،این بار درمییابتد کته ایتن تغییتر در فضتای اجتمتایی کنتونی ،بتدون همراهتی
افرادی همدل امکانپذیر نیست .این یالقه به تغییر ،این بار با میل به دست یافتن به آرمانشهری کته آن
را تبت مینامد ،خود را نشان میدهد .او برای سخن گفتن از این رؤیا و سرگردانیهایش سعی میکنتد
در لویة بیخبری ،خود را از زیر سلطهای که از سوی جاوید حس میکند ،بیرون بکشتد .او میگویتد
که میخواهد به جایی برود که در نقشة جغرافی ایی جاوید نیست و در مقابل گتروه دوستتانی کته دیگتر
همراهی با آنها را به دلیتل تغییتر موقعیّتت میتدانی ختود از دستت داده استت ،بترخالف یادتوارههتای

پیشین خود یمل میکند و تمامی چشمها را نادیده میگیترد و میگویتد میخواهتد بته تبتت بترود« :بتا
گفتن تبت اش

از هر دو چشمت ریخت توی صورتت که هنوز ردّ لبخند داشت .همته ،جتا ختوردیم.

ندیده بودیم پیش کسی گریه کنی .صورتت را نیوشاندی یا حتّی نخواستی اشت هایت را پتام کنتی.
آسودگی موکومی را داشتی که قبل از مر

حرفش را زدهاست( ».همان)114 :

شیوا که زیر سلطة پدر و در خانوادهای سنّتی بزر

میشود ،از تمام یناصر ستنّتی هویّتستاز یبتور

میکند و سرمایههایی را کسب میکند که او را به سمت هویّتی نتوین ستوق میدهتد؛ امّتا از آنجتا کته
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هویّت ،امری ثابت و یکنواخت نیست ،به مرور زمان با ضعی

شتدن سترمایهها و قترار گترفتن شتیوا در

جایگاه زنی خانهدار ،او نه به ینوان زنی سنّتی شناخته میشود و نه به ینوان زنی مدرن.
 .1فضاي اجتماعي شخصيّت شعله:
شعله برخالف شیوا میدانهای متفاوتی را تجربه نمیکند؛ البتّه ساختار میدان ممکن است تغییر کند ،امّتا
این تغییر آنقدر مهم نیست که در یادتوارههای او تأثیر اساسی بگذارد.
زندگی شعله نسبت به شیوا پیچیدگی کمتری دارد .کودکی شعله با زمتانی کته پتدر خانته را تترم
میکند ،مصادف میشود؛ بنابراین او سلطة پدر را حس نمیکند و برخالف شیوا با هتویّتی کتامالن زنانته
تربیّت میشود و این هویّت ،بخشی از یادتوارهها را در او شکل میدهد .شعله نقطة مقابل شیواستت و
سرمایههای متفاوتی را در اختیار دارد .او در تمام میدانهای اقتصادی ،اجتمتایی ،فرهنگتی و نمتادین از
جایگاهی برخوردار است .سرمایة اقتصادی به دست آمتده بترای او بته ستبب توصتیالت وی در میتدان
فرهنگی است؛ امّا در دیگر بخشهای میدان فرهنگی او جایی ندارد .همین دو سرمایه کته نستبت اوّلتی
به دوّمی بیشتر است ،به او امکان ارتبتاط بتا افتراد بستیاری ختارج از موتیو ختانواده میدهتد و سترمایة
نمادینی در فضای خانه برای وی به همراه متیآورد؛ زیترا او وریفتة تتأمین هزینتهها را بتر یهتده دارد و
مادرش با پذیرش این سلطه که چندان هم دشوار نیست ،این سرمایه را برای او به رسمیّت میشناسد.
شعله با در اختیار داشتن سرمایة اقتصادی در وضعیّتی به مراتب بهتتر از ختواهر و متادرش قترار دارد.
وی به ستبب شتارل بتودن بتا افتراد بستیاری در ارتبتاط استت؛ امّتا وقتتی در یشتق بته مهترداد شکستت

میخورد ،سرمایة اجتماییاش متزلزل میشتود« :از رفتتن بته فروشتگاههای بتزر

خوشتم میآمتد .بتا

دخترهای بیمارستان برای رفتن به پارم قرار میگذاشتم؛ ولی خیلی وقت بود کته از ایتن چیزهتا لتذّت
نمیبردم( ».همان)31 :
او به سبب یادتوارههای خاصّ خود که منبع گرایشها و تصمیمهای وی استت ،بته دنبتال متردی
برای ادامة مسیر زندگی میگردد .هرچند شعله برای خانواده به سبب شغل و میزان توصتیالتش پایگتاه
و نقطة اتّکایی است؛ امّا در فکر یافتن پناهی برای خود است .ایتن خصتلت ،او را بته ستمت ختودرویی
سرمهای رنگ متمایل میکند .او سوار خودروی مهرداد میشود؛ مردی کته در متدّت کتم حضتورش،
سرمایهای یییم در میدان اجتمایی وی به حستا میآیتد .کشت

رستتورانهای تتازه ،ولخرجیهتا و

شوخی هایی که برای شعله خوشایند هستند ،این سرمایه را برای شعله ارزشمند میکند؛ زیرا استقالل او
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در میدان اقتصادی ،چنین ذائقه و گرایشهایی را برای وی به همراه داشته است .این ذائقته و گرایشهتا
برای دیگر ایضای خانواده (شیوا) که در میدانی دیگر بهسر میبرند ،قابل درم نیست.
انتخا مهرداد ،از سوی شعله امری دور از انتیار نیست و کامالن بتا سترمایهها و یادتوارههتای وی
متناسب است؛ امّا شعله برای حفن این سترمایه ،بایتد در یادتوارههتای ختود تغییتر ایجتاد کنتد .او از
سویی قصد دارد سرمایة اقتصادی خود را که سرمایهای نمادین برای وی به همتراه آورده استت ،حفتن
کند و از سوی دیگر برای حفن سرمایة اجتمایی جدید خود (حضور مهترداد) بایتد از یادتوارههتای
پیشین دست بکشد .مهرداد مطابق شرایو فضای اجتمتایی ،میخواهتد ستلطة ختود را بتر شتعله ایمتال

کند؛ از کار بیمارستان ایراد میگیرد و رفتار او را در جمع دوستتانش خوشتایند نمیدانتد« :فکتر کتردم
یصبانی است؛ ملل روزی که در جشن نامزدی یکی از دوستانش رقصیده بودم و در دایرۀ وسو همتراه
بقیه آواز خوانده بودم( ».همان)28 :
شعله هیچگاه در زندگی ،زیر سلطه بودن را تجربه نکردهاست و نمیتواند چنتین رفتتاری را بیتذیرد.
هرچند که با باور ویدههای مهرداد ،اندکی از این سلطه را میپذیرد؛ امّا کامالن زیتر بتار آن نمتیرود و
بعدها خود را برای قبول نکردن آن سرزنش میکند .این نیذیرفتن سلطه ،سرمایة اجتمایی او را از میتان
میبرد و مهرداد به بهانة مخالفت خانوادهاش ،شعله را برای ازدواج با دختری «اصتل و نستبدار» تترم

میکند؛ امّا قبل از آن ،آخرین بخت خود را نیز امتوان میکند« :گفت که این زندگی فرمالیتته استت و
میتوانیم باز هم باهم باشیم .سرش داد کشیدم که من معشوقهاش نیستم( ».همان)28 :
از دست دادن این سرمایه در کنشهای شعله تأثیر میگذارد .سرمایههای پیشتین دیگتر بته چشتمش
نمیآیند .حضور کوتاهمدّت مهرداد و سیس از دست دادن او ،شعله را بیش از حد انتدوهگین میکنتد.
او به سادگی از ایتن انتدوه ستخن میگویتد و نمیتوانتد آن را پنهتان کنتد و از جانتب اطرافیتان متورد
سرزنش قرار میگیرد .حضور مهرداد سبب رفلتت وی از دیگتر میتدانها و سترمایهها شتده و در تغییتر

یادتوارههای او هم تأثیر اندکی گذاشته است« :فکر میکردم آدمها همانطور که آمدهاند ،میرونتد.
نمیدانستم که نمیروند .ردّشان میماند؛ حتّی اگر همه چیزشان را با خودشان بردارنتد و ببرنتد .از هتیچ
چیز نمیترسیدم( ».همان)16 :
رفتن مهرداد ،ساختار میدان اجتمتایی شتعله را دگرگتون میکنتد .دیگرانتی کته از حضتور مهترداد
آگاه بودند ،شعله را سرزنش میکنند و برای کم

بته او تشتویقش میکننتد تتا بته جتذ سترمایه در
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میدانهای دیگر بیردازد .حضور اطرافیان شعله در میدان فرهنگی ،هیچ کمکی به او نمیکند .جاوید بته
او پیشنهاد میکند که کتا بخواند؛ امّا پیشنهاد او کم

کننتده نیستت .شتعله هیچگتاه در ایتن میتدان

موفّق نبوده است .جز توصیالت دانشگاهی و خواندن داستانهای یاشقانه که بتا یتادتوارههتایش نیتز
سازگار است ،حرکت دیگری از او در این میدان نمیبینیم .در نتیجه او پیشتنهاد جاویتد را رد میکنتد:

«گفتم :خواندن کتابی به این قطتوری یت

یتالم حوصتله میخواهتد( ».همتان« )12 :بته کتا هتا نگتاه

کردم .طلسمهای باطلشده بودند( ».همان)19 :
شعله که در میدان اجتمایی احساس تنهایی شدیدی میکند ،بدون هتیچ فکتری ،حضتور مترد آرام
(صادق) را در این میدان میپتذیرد؛ متردی از دنیتایی دیگتر و بتا سترمایههای از دستترفتة فرهنگتی و
اجتمایی و سرمایة ضعی

اقتصادی .مرد آرام و شعله برای یکدیگر جایگزین فردی دیگر هستند .مترد

آرام جایگزین مهرداد و شعله جایگزین شیوا میشود .شعله و مرد آرام از دو دنیای متفتاوت میآینتد و
هیچگاه در ی

میدان اجتماییِ مشترم نبودهاند .تفاوت در کنشهای این دو نفتر ،شتعله را در تعامتل

با او سردرگم میکند« :میخواستم بگویم تا بداند که حتّی یالقهای به شتناختن زبتان گنتگ و متبهم او
ندارم و یادآوری کنم که من زبان دیگری را دوستت دارم؛ زبتانی پتر از حرفهتای صتدادار و آشتنا و
مفهوم( ».همان)61 :
با این حال مرد آرام به توازن میدان اجتمایی او کم

میکند؛ امّا سعی در کنترل کنشهای شتعله

نیتز دارد .شتعله کته بته ستادگی احساستات و باورهتایش را بیتان میکنتد ،ایتن بتار از مترد آرام چیتزی
نمیگوید .او تصمیم میگیرد این بار به میل مرد آرام که نمیخواهد دیگتران از ایتن رابطته خبتر داشتته
باشند ،یمل کند و از رابطةشان با کسی سخن نگوید .او این بار برای حفن این سرمایة اجتمایی ،ستلطه
را میپذیرد؛ هرچند که تابع موض نیست و نمیتواند ی

باره از یادتوارههایش دست بردارد .قتوانین

موجود در این میدان ،روابو زن و مرد را امری یادّی نمیداند؛ امّا مرد آرام که «هیچ ویتدهای حتّتی بتا
خودش هم ندارد» ،این قوانین را زیر پا میگذارد .شعله پس از مدّتی نمیتواند این روند را تومّل کنتد
و از این رابطه صرفنیر میکند ،مرد آرام نیز بتیهیچ کوششتی بترای حفتن ایتن سترمایه ،او را تترم
میکند.
برهم خوردن تعادل میدان باز هم شعله را وامیدارد تا سرمایههای دیگرش را به خود یادآوری کنتد

و این بار قصد میکند تا در دیگر میدانها نیز جایگاهی بهدست آورد« :با خودم گفتم از ایتن پتس آزاد
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و مستقل زندگی میکنم؛ بیآنکه به چیتزی یتا کستی وابستته باشتم .بته درستم ادامته متیدهم .بته ستفر
میروم .زبان انگلیسی یاد میگیرم و مرتّب ورزش میکنم .کتابی را که تازه خریده بودم ،میخوانتدم و
رازهای تسلّو بر نفس را یاد میگرفتم( ».همان)38 :
امّا باز هم نمیتواند جایگاهی در میدان فرهنگی بیابد و البتّه برای آن تالشی هم نمیکنتد .مترد آرام
پس از مدّت کوتاهی بازمیگردد و این بار شعله را کامالن به زیر سلطة ختود درمتیآورد و شتعله کتم و

بیش از این سلطه آگاه است؛ امّا براساس یادت به حضور او ،آن را میپذیرد« :آمده بتودم بگتویم مترد
آرام باز هم آمدهاست و من باز هم سوار ماشینش شدهام .بگویم که ییبیا چشتمهایم خترا شتده
است و من نمیدانم حرف زدن با او چه ایرادی میتواند داشته باشد .قابل ایتماد است .منیوری نتدارد.
از کجا معلوم شاید هم دارد؛ ولی چه منیوری؟» (همان)63 :
مرد آرام کنترل رابطه را در دست میگیرد و از شعله میخواهتد ایتن رونتد را بیتذیرد .حضتور مترد
آرام باز هم در یادتوارهها و ذائقة وی تأثیر میگتذارد .او دیگتر از چیزهتایی کته در گذشتته از آنهتا
لذّت میبرد ،لذّت نمیبرد .مرد آرام که در این رابطه به دنبال حضور دستنیافتنیِ شیواستت ،وقتتی بته
مقصود نمیرسد ،سرخورده میشود و بار دیگتر شتعله را تترم میکنتد .از دستت دادن دوبتارۀ ستتون
اصلیِ میدان اجتمایی ،شعله را سردرگم میکند .این بار نمیتوانتد بتا یتادآوری سترمایههایش ختود را
آرام کند و ویدۀ تسلّو بر نفس به خود بدهد .او که تصوّر میکرد به دلیل قبول نکردن ستلطة مهترداد،
او را از دست داده است ،به زیر سلطة مرد آرام متیرود؛ امّتا بتاز هتم تترم میشتود .ایتن اتّفتاق ستبب
میشود او دوباره به خود بنگرد و سعی کند جایگتاه حقیقتی ختود را در فضتای اجتمتایی بیابتد؛ امّتا او
دیگتر حتّتی شتناختی از ختود نتدارد و تمتام تصتوّراتش از ختود ،در رابطته بتا ایتن دو مترد زیتر ستؤال

رفتهاست« :به دلیلی که نمیدانستم به این دنیا پرت شده بودم و شاید تکّههایی از وجتود را در جتایی از
فضا از دست داده بودم .باید جمعشان میکردم تا اینقدر ناقص و سردرگم نباشم .خودم را گتم کترده
بودم و باید پیدا میکردم( ».همان)169 :
شعله فرصت تطبیق با ستاختار تتازۀ میتدان را هنتوز نیافتهاستت کته متوجّته میشتود مترد آرام قصتد
مهاجرت دارد .او تصمیم میگیرد تا مرد آرام را از رفتن منصرف کند .شعله تالش میکند تا با بهتره از
زیبایی خود ،بر مرد آرام مسلّو شود .مرد آرام بیتوجّه به راهر شعله ،مانند یت

دوستت قتدیمی بتا او

برخورد می کند؛ امری که شتعله خواهتان آن نیستت .در نهایتت مترد آرام بته زیتر ستلطة او نمتیرود و
همچنان با حفن سرمایة نمتادین ،بتر جایگتاه پیشتین ختود مستلّو بتاقی میمانتد و بته ستادگی از پایتان
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رابطهای که در قوانین موجود در میدان تعری

نشدهاست ،میگوید« :گفت" :همه چیتز تمتام میشتود.

تو هم فراموش میکنی ".قلبم یخ زد ...دستم را آهسته از میان دستهایش بیرون کشیدم .بایتد راهتم را
میکشیدم و میرفتم .حرفهایی را که میخواستم بزنم ،فراموش کرده بودم .دیگر فایتدهای نداشتت».
(همان)111 :
شعله با وجود انتخا مردی مدرن و از میدانی مشترم ،نمیتواند همتراه او باشتد و متردی دیگتر و
از میدانی دیگر نیز از نگاه مدرن او استفاده میکنتد کته بتته شتعله نتتزدی

شتود تتا سترمایهای را کته

هیچگاه نمیتواند بهدست بیتاورد ،بتا حضتور شتعله جبتران کنتد .شتعله نیتتز تنهتا بتترای حفتن سترمایة
توستو
ضعی شدۀ اجتمایی خود ،مرد آرام را میپذیرد؛ با آنکه با او هیچ وجه اشتتراکی نتدارد .شتعله ّ
دو مرد با دو جایگاه متفاوت طرد میشود و این طردشدگی او را دچار بوران هویّت میکنتد .شتعله در
نهایت با این پرسش روبهرو است کته اطرافیتان چگونته او را میبیننتد و او چقتدر از آنچته دیگتران در
موردش تصوّر میکنند ،دور است؟
 .9فضاي اجتماعي شخصيّت فروغ:
فروغ متناسب با فضای اجتمایی زمان خود از سرمایههای فرهنگی موروم استت .گتاه ردّ پتای متذهب
در زندگی او دیده میشود؛ امّا این مذهب نتیجتة فضتای اجتمتایی و فرهنتگ حتاکم بتر آن استت؛ نته
ایتقاد راستین به آن .فروغ با آنکه در مویطتی ستنتّی و فضتایی موصتور تربیتت شتده استت ،جستارت
کافی برای تغییر شرایو خود را دارد .ازدواج اوّل او بتا مومّتدیلی ،دورانتی رؤیتایی و تکرارناپتذیر در
زندگی وی است که برای حفتن آن بتا تمتام ستلطههای موجتود جنگیتده ،امّتا بته نتیجتة دلختواه ختود
نرسیدهاست .تمام مردانی که در میدان اجتمایی فروغ میگنجند ،قصد سلطه بر او را دارند .تنها متردی
که فروغ برای او سرمایة نمادین قائل است و سلطهاش موجب آزارش نمیشتود ،مومّتدیلی استت کته
او را به خاطر بچّهدار نشدن ترم میکند .پس از آن پتدر فتروغ ،او را مجبتور بته ازدواج بتا مترد بقّتال
(پدر جاوید) میکند .فروغ از هر فرصتی برای دیدار بتا مومّتدیلی استتفاده میکنتد و ایتن دیتدارهای
پنهانی ،از چشم مرد بقّال دور نمیماند .او بته فتروغ مشتکوم میشتود و حتّتی او را بته متر

تهدیتد

میکند« :جاوید میشنود که پدر با چشمهای سرخشده فروغ را تهدید میکنتد و میگویتد بتارخره او
را میکشد( ».وفی)61 :1988 ،
با وجود این تهدیدها ،فروغ از دیدار مومّدیلی بازنمیمانتد .جاویتد کته از حضتور فتروغ ناراضتی
است ،به کم

پدر میرود تا خیانت فروغ را ثابت کند .خیانت او ثابت میشود؛ امّا فروغ کته سترمایة
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نمادین مرد بقّال را باور ندارد و متعاقبان به زیر سلطه نرفتهاست ،به کم

پیدا میکند « :ی

زیبایی و زنتانگی ختود نجتات

دفعه برق قمه از دور چشمم را کور کرد .نفهمیدم چی شتد .انگتار صتایقه زد .فقتو

مقصتر متنم؛ مترا بکتش » (همتان:
یادم میآید که افتادم به پاهای پدر جاوید و التماس کردم مرا بکش؛ ّ
)149
فروغ توبه میکند و به نزد مرد بقّال بازمیگردد؛ امّا هیچگاه نمیتواند در کنار او آرامش پیتدا کنتد.
او هربار تالش می کند خود را از این میدان بیرون بکشد .این میدان تنها دربردارندۀ ستلطهای استت کته
او خواهانش نیست و سرمایهای برای او به همراه نمیآورد .افترادی کته در ایتن میتدان حضتور دارنتد،
هیچکدام برای او سرمایهای اجتمایی موسو نمیشوند و از نیتر اقتصتادی هتم کتامالن وابستته استت.
بیرون از این میدان هم هیچ جایگاهی ندارد .در نهایت ی

روز از پتدر جاویتد میخواهتد تتا طالقتش

بدهد و فکر بعد از آن را نمیکند .مرد بقّال او را به خانة پدرش میبرد تا میان آنها وساطت کند.
فروغ برای رهایی از سلطه از زیباییاش کم

میگیرد .این کار یادتوارهای استت کته بته ستبب

قرار گرفتن وی در شرایو مودود شکل گرفتهاستت .آنچته همیشته از او در فضتای اجتمتایی خواستته
شده ،پذیرش سلطه است کته بته ستبب جنستیّت وی ،ایتن نگتاه شتکل گرفتهاستت؛ بنتابراین او از ایتن
یادتواره همچون ی

سرمایه بهره میگیرد تا خود را نجات دهد .با وجود همتین سترمایة انتدم ،او

مرد بقّال را به زیر سلطه میکشد .فروغ که دائمان در حال مقایسة مرد بقّال با مومّدیلی است ،نمیتوانتد

خود را راضی به زنتدگی بتا پتدر جاویتد کنتد« :بقّتال بتوی پنیتر متیداد و متن بتوی تتن مومّتدیلی را
میخواستم .همیشه تمیز بود ...انگار آماده میشد برود میهمانی و بعد میآمد پیش من( ».همان)113 :
پدر جاوید مطابق میل او رفتار میکند و حمّام میسازد؛ امّا بازهم نمیتواند دل این زن بیسرمایه را
بهدست آورد.
فروغ حتّی در کهنسالی هتم مومّتدیلی را فرامتوش نمیکنتد .بتا گذشتت ستالها او توانستته استت
سرمایههای اندکی به دستت آورد .مترد بقّتال چنتد دانتگ از خانته را بته نتام او کترده استت و پتس از
مرگش ،فرزندانش نمیتوانند او را نادیده بگیرند .ایتن خانته سترمایة اجتمتایی هتم بترای او بته همتراه

آوردهاست« :قبل از آمدن شما به اینجا ،مستأجر دانشجو داشت و رابطهاش با همستایهها همیشته ختو
بود .میگفت اگر این همسایههای خو را نداشت ،مجبور میشد بعد از مر

پتدر جاویتد ،زن یکتی

از خواستگارهای پیرش شود که هیچکدام دندان سالم و دهان آبادی نداشتند( ».همان)14 :
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حضور جاوید و خانوادهاش ،برای فروغ سرمایة اجتمایی تازهای که به سبب همتین سترمایة انتدم
اقتصادی به دست آمده است ،موسو میشود .او بعد از آنکه ستکته میکنتد ،بتیش از پتیش بته شتیوا
نزدی

میشود .حضور شعله نیز به او این امکان را میدهد تا سرمایة اجتمتایی ختود را بیشتتر افتزایش

دهد« :از این پنجره با همستایهها احوالپرستی متیکنم .آن درختت را میبینتی؟ همتدم متن استت ...زن
همسایة روبهرو هر روز پتو میتکانتد و بتا ستر بته متن ستالم میکنتد .تنهتا نیستتم ...سروصتدای بچتهها
میآید ...شیوا هم هست .همة اینها را از دست بدهم ،باید سرم را بگذارم و بمیرم( ».همان)119 :
با وجود فقر سرمایهای ،او هیچگاه به طور کامل به زیر ستلطه نرفتته استت .از ستوی دیگتر او تستلیم
موض نیست و میتواند بر مرد مستبدّی چون پدر جاوید مسلّو شود .اثر ایتن تستلّو بعتدها در زنتدگی
جاوید نیز دیده میشود .جاوید راهی برای راضی کردن فروغ در مورد فروش خانته نمییابتد و مجبتور
میشود برای بهدست آوردن سرمایة اقتصادی ،در میدانی دیگر به منازیه بیردازد.
نتيجهگيري:
رؤیای تبت زندگی سه زن را در موقعیّتهای مختل

روایت میکند؛ امّا آنچه در زندگی شتیوا ،شتعله

و فروغ دیده میشود ،تالش آنها برای رهایی از سلطه است .این سه زن با در دست داشتتن سترمایههای
متفاوت ،راههای گوناگونی را برای رهایی از این سلطه برمیگزینند .آنها نمیخواهنتد قتدرت و تستلّو
دیگری را بر خود بیذیرند؛ امّا همگی مدّت زمانی را ناخواسته زیر این فشتار میگذراننتد .در ایتن میتان
فروغ وضعیّتی نابسامانتر از شیوا و شعله دارد .هرچنتد او جستارت کتافی بترای رهتایی دارد ،وابستتگی
اقتصادی وی به مرد بقّال ،مانع او میشتود .فتروغ کته راهتی بترای رهتایی نمییابتد ،بتا کمت

زیبتایی

راهریاش ،مرد بقّال را به زیر سلطة ختود درمتیآورد و او نیتز ناخودآگتاه ایتن سترمایة نمتادین را کته
نتیجة وضعیّت مناسب اقتصادی و فرهنگی نیست ،به او میدهد.
شیوا انوا سرمایهها را در اختیار دارد .در زمینة فرهنگ ،او جایگاهی به مراتب بهتر از فروغ و شتعله
اشغال میکند؛ به ینوان زنی توصیلکرده شناخته میشود و به مطالعه میپتردازد .هرچنتد در دو میتدان
اوّل زندگی در زمینة اقتصاد در ضع

به سر میبرد ،از منازیه در این میدان رافل نیستت .در ایتن دورۀ

زمانی ،او هیچ سلطهای از سوی همسرش احساس نمیکند و حتّی او را به زیر ستلطة ختود درمتیآورد.
در میدان سوّم ،کار همسرش رونق میگیرد و رستیدگی بته امتور خانته و فرزنتدان ،او را از امتور دیگتر
بازمیدارد .تغییر شرایو فرهنگی و دلسردی دوستانی که بتا یضتویّت در فعّالیّتهتای سیاستی بتهدستت
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آورده بود ،او را در فضایی متفاوت از قبل قرار میدهد .از سوی دیگر موتدود شتدن روابتو اجتمتایی
به حوزۀ خویشاوندی ،او را همنشین افرادی میکند که همیشه تالش کرده بود تا فاصله را با آنها حفتن
کند .تمامی این اتّفاقات در یادتوارههای ذهن او تأثیر دارند .در نهایتت او انگیتزۀ رزم بترای منازیته
در میدانها را از دست میدهد و از دست دادن سرمایهها ،او را به زیر ستلطه میکشتد .شتیوا نمیتوانتد
این سلطه را تا بیاورد و از سوی دیگر جسارت کافی برای رهایی از آن را هم ندارد.
هیچ یاملی در زندگی شعله وجود ندارد تا او به زیر سلطه برود .موقعیّت او در فضتای اجتمتایی بته
مراتب بهتر از شیوا و فروغ است .توصیالتی که برای او سرمایههای دیگری را فراهم کرده ،جایگتاهی
شایسته نیز برایش مهیّا کرده است؛ امّا آنچه شعله میخواهد ،سرمایهای اجتمایی از نویی دیگتر استت؛
بنابراین حضور مهرداد و بعد صادق را میپتذیرد .از دستت دادن مهترداد بته دلیتل نیتذیرفتن ستلطة وی
است .با رفتن مهرداد ،توازن میدان اجتمتایی او بترهم میختورد .مترد آرام بترای حفتن ایتن تعتادل در
میدان اجتمایی وی پذیرفته میشتود .اینبتار شتعله پتس از کشتمکشهای فتراوان بترای قبتول نکتردن
سلطه ،در نهایت تسلیم میشود تا سرمایه را حفن کند .با این حال ،این تسلیم شدن نتیجهای دربرندارد.
رؤیای تبت درستت در لویتهای بته پایتان میرستد کته سته شخصتیّت اصتلی در فضتای اجتمتایی
سرگردان میشوند .فروغ با تصمیم جاوید برای رفتن به خانهای دیگر ،سترمایة اجتمتایی تتازهاش را از
دست میدهد .همین اتّفتاق بترای شتعله و شتیوا هتم رخ میدهتد .شتیوا بتا ایتتراف ختود ،ایتن سترمایة
ضعی شده را به طور کامل از دست میدهد و شعله هنگامیکه درمییابد تنها تداییکننتدۀ ختواهرش
برای مرد آرام بوده است ،چشم بتر ایتن سترمایه میبنتدد .بتا وجتود تتالش ایتن سته زن ،هیچکتدام بته
آرامشی کته خواهتانش هستتند و انتیتارش را میکشتند ،نمیرستند .در پایتان رمتان ،هتیچ پاستخی بته
سرگشتگی شیوا ،شعله و فروغ داده نمیشتود .آنهتا بتا وجتود شتباهتهایی کته بتا یکتدیگر دارنتد ،در
فضای اجتمایی ،ختود را تنهتا مییابنتد و پتس از اتّفاقتات رخداده ،جنبتة اجتمتایی وجودشتان آستیب
میبیند و نمیتوانند با دیگران احساس همدلی و شباهت کنند .میتوان گفت که آنها دریافتهاند کته نته
یشقی راستین و نه مکانی برای آرامش روحی خود نخواهند یافت.
پينوشتها:
( )1بوردیو در ادامة این تولیل به بررسی جایگاه فلوبر در میدان فرهنگی پرداخت و نیریة جامعهشناسی ادبیّتات ختود را
تکمیل کرد .او معتقد بود که نویسنده با خلق اثر ادبی در مقام جامعهشناس یمل میکند و از ستوی دیگتر جامعهشناستی
تازهای پدید میآید که نویسنده موضو آن است.
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