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 رؤیاي تبتهاي زنان بر نقش سلطه در رمان بررسي تأثير سرمایه
 2یر بوردیوكنش پي اساس نظریة بر

 1مریم حسيني
 دانشگاه الزهرا )س( ،فارسی اتادبیّزبان و  استاد

 9مژده ساالركيا
 المللی امام خمینی )ره(دانشگاه بین ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی

 :چكيده
کنتد کته همگتی بترای های گوناگون روایتت میفریبا وفی، زندگی سه زن را با سرمایه ة، نوشترؤیای تبترمان 

اجتمتایی  هویّتتگزینند. شتناخت روابتو و های گوناگونی را برمیراه اامّ ؛کنندیافتن به آرامش تالش میدست

بازتتا   نتوین، براستاس نیریتةشود و رمان به ینوان فرم هنتری ر میمیسّجامعه آثار هنری آن  ةجامعه با مطالع هر

تتوان بته می نوینشناسی تواند برگردان زندگی اجتمایی باشد. به همین سبب با استفاده از رویکردهای جامعهمی

 بررسی متون ادبی پرداخت.

ل از کنتد و آن را متشتکّمتفاوت از فضای اجتمایی یرضه می الگویی ،شناس فرانسوی، جامعه«یر بوردیوپی» 

ها، جایگتاه اند. وی با تأکید بر انتوا  سترمایهها از یکدیگر جدا شدهداند که به سبب حجم سرمایههایی میمیدان

 پردازد.های افراد میبه بررسی کنش ،های ذهنی اورد در میدان و گرایشف

هتا در شخصتیّت زن داستتان، جایگتاه آنهای سته بوردیو، به بررسی سترمایه ةدر این پژوهش ضمن بیان نیری 

رستد ایتن سته زن، بتا پتردازیم. بته نیتر میهای ذهنی آنان در فضای اجتمایی میگیری گرایشها و شکلمیدان

ها و میتدانهایی که در اختیار دارند، به بخش مستلّکنند با سرمایهتالش می ،های متفاوتوجود زندگی در میدان

 نیستند. موفّقهمیشه  زمانها در طول به سبب یدم توازن سرمایها امّ ؛وارد شوند
 

 زنان، سلطه. و، نیریة کنش، سرمایةیر بوردی، پیرؤیای تبتفریبا وفی، : هاكليدواژه
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 :مقدّمه. 2

ختویش و دیگتران دارد، موصتول شترایو زمتانی، مکتتانی و  موقعیّتتکته هتر فترد از ختود و شتناختی 

جامعه بدانیم، برداشتی کته هتر فترد از ختود و  هرگیری فرهنگ جامعه است. اگر ارتباط را اساس شکل

یابتد. میتزان بستیار می اهمّیّتت هتای اودیگران در روابو متفتاوت دارد، در پایتداری یتا شکستت رابطته

کنتد. دنیتای آورد، بته ایتن شتناخت کمت  میدست میه هایی که هر فرد در فضای اجتمایی بایهسرم

های متفاوت آشنا و فضتای اجتمتایی با برهم زدن مرزهای مودودکننده، افراد جامعه را با فرهنگ نوین

شتتود. افتتراد بتتا های بستتیاری میوجتتود آمتتدن ستترمایهه کنتتد. ایتتن گستتتردگی ستتبب بتترا گستتترده می

رستند کته دیگر و هتدفی مشتترم مینتار یکتدیگر بته شتناختی جمعتی از یکتهای مشتابه در کرمایهس

 Social)اجتمتایی  هویّتت ستت. ایتن احستاس جمعتی کتههتای آنهاکنشها و گرایش ۀکنندمشخّص

identity) حیات جامعه ضروری است.  ةبرای ادام ،شودخوانده می 

پذیر است. رمتان بته ینتوان امکانجامعه آثار هنری آن  ةهر جامعه با مطالعاجتمایی  هویّتشناخت  

داننتد. رمتان ه به زبان ادبی میاست که آن را برگردان زندگی روزمرّ نوین ةهنری، موصول جامع یفرم

ها روی شخصتیّتهایی است که برای گرایانه دارد، بیانگر چالشهای واقعفارسی با تأکیدی که بر جنبه

استت، بتا ایتن یت  شدههایی کته بترای آنتان تعران با در اختیار داشتن سرمایههای رمشخصیّتدهد. می

هتا و هتای گونتاگون بته ارزشموقعیّتها در شخصتیّتهتای شوند. با تولیتل کنشرو میبهها روچالش

 بریم. ها پی میآن ۀدهندهای جهتسرمایه

ها با تأکید بر انوا  سرمایه سویشناس فران(، جامعهPierre Bourdieu:1391-2112) «یر بوردیوپی» 

ای سترمایه اوضتا مالی در بهبتود  وضعیّتپردازد و معتقد است فرهنگ و های افراد میبه بررسی کنش

ای کته در اختیتار دارد، در فضتای اجتمتایی جایگتاهی را فرد تأثیر بسزایی دارد. هر فرد با میزان سرمایه

گیرد که منبع ل میهایی در وی شکجایگاه، سلسله گرایش ت ی مدّکند و بر اثر اشغال بلندشغال میا

توان به منابعی دست یافت کته افتراد را بته شتناختی بنابراین براساس این دیدگاه می ؛ستهای اوانتخا 

 کنند. های خود را تنییم میرساند که براساس آن کنشاز خود و دیگران می

های متفتاوت استت کته همته ندگی سته زن بتا سترمایهفریبا وفی، روایتگر ز ةنوشت رؤیای تبترمان  

های این سته زن مایهگزینند. تأثیر سرهای متفاوتی را برمیا راهامّ ؛کنندبرای رسیدن به آرامش تالش می

 شود. آشکار می بوردیو ةنیری گیری ازبهرهبرای بهبود شرایو خود، با  یحلّدر یافتن راه
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 :پيشينة تحقيق. 2-2

بتا  (1931پرستتش ) استت.نبتوده  فارستیداستتانی  ادبیّتات ةبوردیو مبنای پژوهش در زمین ةکنون نیریتا

و ستاررکیا حسینی  ؛پرداخته استدر میدان ادبی ایران  بوف کوربه تولیل جایگاه  نیریهاستفاده از این 

 اند.لیل کردهتونمایشی گافمن  را براساس استعارۀ رؤیای تبترمان نیز ( 1931)

 :ريچهارچوب نظ

کنتد. در مکاتتب بتزر  ه میها توجّتستازیها فلسفی و اجتمایی به همانگاریبوردیو برخالف دوگانه

 (David Hum) و هیتوم( (John Lockeگرایی رم گرایی دکتارت و تجربتهفلسفی همواره میان یقل

او معتقد استت کته بایتد بتر ایتن تضتادها رلبته کترد. روشتی کته بوردیو است. بوث و کشمکش بوده 

ای را اصتطالحات تتازه ،خود ةکند، هر دو مفهوم را دربردارد. او برای قابل فهم ساختن نیریپیشنهاد می

و سترمایه ( (Champ/ Field ، میتدان(Habitus)واره کند. سه مفهوم یمده در کتار او یتادتوضع می

Capital))  .هستند 

در قالب تعاون و تنتاز   - و گروهی به صورت فردی - جهان اجتمایی از یملکرد یامالن اجتمایی 

گیترد. جایگتاه اشتغال شتده در فضتای اجتمتایی انجتام نمی ها در ختأا این یملکردامّ ؛شودساخته می

هتای توت تأثیر میزان و توزیع انوا  مختل  سرمایه استت. یتامالن و گروه (Social space) یاجتمای

ایسته، فضتای اجتمتایی قرار گرفتن در جایگاهی ش ،آنبه تبع ها مندی از سرمایهبراساس بهره اجتمایی

 اهمّیّتتکند و در ایتن میتان بوردیو، سرمایه را به چهار نو  تقسیم می .(44: 1983)بوردیو،  سازندرا می

 فرهنگی و اقتصادی قائل است: ةبرای دو نو  سرمای فراوانی

 ةزمین، کارخانه، نیروی کار و مجمویت مانند ؛در تولید است مؤثّراقتصادی که شامل یوامل  سرمایة». 1

ت و روابتو اجتمتایی ی در تربیّت( این نو  سرمایه نقش مهمّت96: 1983زاده، )زنجانی« کاری اقتصادی.

هتا و این امر به سبب تقابل همیشگی میان فقترا و ثروتمنتدان استت کته نقشتی اساستی در انتخا  ؛دارد

 افراد دارد. ةگیری ذائقشکل

و ها و یناوین نمادین کمیا  استت. ایتن نتو  سترمایه توسّت ها، مهارتگی شامل دانستهفرهن سرمایة. 2

فرهنگتی موصتول تعلتیم و  ی سترمایةشتود. بته طتور کلّتخانواده و پس از آن نیام آموزشی نهادینه می

...( پیونتتد ه، گتتوش دادن بتته موستتیقی، مطالعتته وهتتای فرهنگتتی )بازدیتتد از متتوزفعّالیّتت استتت؛ تربیّتت

نگی با سطح توصیالت و خاستگاه اجتمایی دارد. اینکه خانواده در چته ستطوی از فرهنتگ قترار تنگات
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کنتد، در شناسد و تدریس میمی رسمیّتهای فرهنگی را به فعّالیّتدارد و یا نیام آموزشی تا چه اندازه 

 ةسترمای .(11-16: 1981و منتادی،  24: 1931استت )بوردیتو،  متؤثّرد بته ایتن نتو  سترمایه افرادستیابی 

زیرا کسب آن به زمان و امکانات متالی نیازمنتد  ؛ی داردمادّ ی  با سرمایةفرهنگی از جهتی پیوندی نزد

است. ایتن سترمایه بته دو صتورت وجتود دارد: بته صتورت یینتی کته همتان برختورداری از کارهتای 

که در جامعه نهادینته  هایی هستند. نو  دیگر سرمایهاند منتقل شودتومی ،فرهنگی است که چون میراث

جامعته نیتز معمتورن آن را بته  یّتت در مستابقات و... کتهموفّقارم توصتیلی، مانند یناوین، متد ؛اندشده

... )شتویره و ، استاد، قاضتی ومعلّمانند جایگاه م ؛کندمی مشخّصشناسد و برای آن جایگاه می رسمیّت

 :دنتتکنهای فرهنگتتی مطتتر  مینتتوا  ستترمایهمی را نیتتز در انتتو  ستتوّ پژوهشتتگران، .(31: 1981فتتونتن، 

مانند توانایی ستخن گفتتن در مقابتل  ؛مند باشدتواند از آن بهرهامکانات پردوامی که یامل اجتمایی می

ای در جامعته نتدمعتقد ،ضمن برشمردن انوا  مختل  این سرمایه برخی .(96: 1983زاده، )زنجانی جمع

 .(21: 1981)منادی،  شوداین سرمایه موسو  می ةاز جمل چون ایران، دین و نو  نگاه به آن نیز

هتای یامتل در گروه هترارتبتاطی مستتقیم دارد. هرچته  ،ارتبتاطی یامتل ةاجتمایی که با شبک سرمایة. 9

پایتداری از روابتو ایجتاد  ةیابتد و شتبکت بیشتتری میاجتمایی بیشتری یضو باشتد، ایتن سترمایه شتدّ

  (.33-38: 1981)شویره و فونتن،  شودمی

رستتمیّت ا آن را بته امّتت ؛کننتدرا درم نمی آنای استت کته افتتراد حقیقتت نمتادین، ستترمایه ةسترمای. 4
شتناختن  رسمیّتن شناختن و به بوردیو، متضمّ ۀایمال نمادین، به یقید .(618: 1981)رامین،  شناسندمی
 مایه بتتا مفهتتوم ستتلطهنمتتادین بتته نگتتاه دیگتتران بستتتگی دارد. ایتتن نتتو  ستتر ؛ بنتتابراین ستترمایةاستتت

Domination) )زیترا ایتن سترمایه بتدون احتترام، بتاور، ایتبتار و ایتمتاد دیگتران دوامتی  ؛ارتباط دارد
 د و ایتن تستلیمنتکه افراد توتت ستلطه آن را بیذیرشود، مگر آنای ایمال نمیچ سلطهنخواهد یافت. هی

رسد. بوردیتو ه مطالعات وی در الجزایر میات بوردیو باین مفهوم در نیریّ ةسابق معمورن آگاهانه نیست.
یابد که از نیر تقسیم ساختاری فضا، فضاهای یمومی بته مردهتا و فرهنگ قبایل الجزایر درمی ةبا مطالع

فضاهای خصوصی )خانه( به زنان اختصاص دارد. همین امر سبب دستتیابی متردان بته حجتم بیشتتری از 
بنتابراین در اینجتا  ؛مانتدتراض زیردستان مواجه نشود، باقی میکه با ای. این سلطه مادامیشودسرمایه می

 . (23-28: : مقدّمة کتبی1981)بوردیو،  گیردت میزنان قوّ هویّتمفهوم بازاندیشی 

هتا و افتزایش وارهگیری یادتاین آگاهی از خویشتن با تغییر ساختار فضای اجتمتایی، نتو  شتکل 

های مختلفتتی گیترد. فضتتای اجتمتایی از میتدانی شتکل میهای فرهنگتی، اقتصتادی و اجتمتتایسترمایه
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از « میتدان»کننتد. مفهتوم ا در درون خود مستقل یمتل میامّ ؛شود که با هم در ارتباط هستندترکیب می

است که رفتارهای فرد را موصتول موتیو ر شده متأثّ(Kurt Lewin)  شناسی کورت لویندیدگاه روان

هایی از متتردم های اجتمتتایی دستتتهطبقتته .(81: 1986یگتتران، جعفتتری و دسدانتتد )مقتتدّو شتتخص می

کننتد. هتر قتدر ایتن را در یت  میتدان اشتغال می( Positions))یامالن اجتمایی( هستند که مواضتعی 

شتود )جنکینتز، گیری یت  گتروه اجتمتایی بیشتتر میتر باشند، امکان شکلمواضع به یکدیگر نزدی 

1981 :141). 

« برستاختن یت  طبقته»ای استت کته در و نقتش بستزایی دارد، مجمویته همّیّتاآنچه در هر میدان،  

و گیرنتد. حجتم های مختلت  قترار مینی از سترمایه در میتداناست. یامالن اجتمایی با حجم معیّ مؤثّر

 ل، موتلّتأهّت وضتعیّتزمان و در زمتان تعریت  شتوند. جتنس، ستن، ساختار سرمایه باید به صورت هم

هتر میتدان، فضتای  .(161: 1931نتد )بوردیتو، مؤثّراین دست، در برساختن طبقته سکونت و مواردی از 

کننتد جایگتاه ختود را حفتن کننتد و مطلتو ، تتالش می ةسلطه و منازیه است. افراد بتا داشتتن سترمای

کننتد. در نتیجته بیشتر تتالش می ةدست آوردن سرمایه اندکی برخوردارند، برای ب ةافرادی که از سرمای

کننتد و ثابتی را حفن می ةمیدان، سرمای هرت حضور خود در کرد که افراد در طول مدّ تصوّرتوان نمی

تتوانیم ایمتال افتراد را کنونی تفاوت وجود دارد. بر همین اساس نمی ةه و سرمایلیّاوّ ةمعمورن میان سرمای

 .(123: 1983فل، و گرن 164: 1931)بوردیو،  ن تبیین کنیمن و در زمان معیّمعیّ موقعیّتبر مبنای 

های فرهنگتی و گیترد، سترمایهصتورت می آنهتاها بیشتر بر سر ها که نزا  در میدانسرمایه ترینِمهم 

دیگتر را هتم بته  ةمندی از دو سترمایتواند بهرهمطلوبی از هر کدام می ۀاقتصادی هستند که داشتن انداز

یتامالن »دارد. بستتگی ها انی ایتن سترمایههای میان یامالن اجتمایی به میزان یکستهمراه آورد. شباهت

م عتد دوّهای متفتاوت آن دارا هستتند و در بُای که در شتکلل براساس میزان سرمایهاجتمایی در بُعد اوّ

اقتصتادی و  - شان، یعنی براساس وزن نسبی هتر یت  از انتوا  مختلت  سترمایهاساس ساختار سرمایةبر

 (99-94: 1983)بوردیو، « شوند.د، توزیع میه دارا هستننکه به صورت جداگا - فرهنگی

هتایی ت یت  موضتع در فضتای اجتمتایی، سلستله گرایشمتدّامالن اجتمایی بتر اثتر اشتغال بلندی 

(Dispositions) ها هستتند )منتادی، افکار و رفتار انسان ۀکنندکنند که منبع فکری و کنترلرا کسب می

در بررستی لغتوی ایتن  (121: 1981) نامتد. جنکینتزره میواها را یادتبوردیو این گرایش ؛(19: 1981

، حالتت یتا ریختت رتاهری و وضتعیّتاز  و ایتن واژه، ریشته در زبتان رتتین داردکه کند واژه بیان می
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 وبتر ،(Husserl) ، هوستر(Hegel( لکنتد. پتیش از بوردیتو ایتن واژه در آثتار هگتمعمتول حکایتت می

)Max Weber( و دورکیم )Durkheim( هتا مجمویته واره، یادتبوردیتو ۀبتود. بته یقیتدکتار رفتته هب

از ایتن نیتتر  شتتوند.گیرنتتد، ستازگار میآن شتکل میی کتته در کتستابی هستتتند کته بتتا اوضتاییوامتل ا

هتتا، ستتطوی از موقعیّتت هستتتند. بتته ازای هتتر ستتطح از ت و ذهنیّتتیینیّتت ۀدهنتتدهتتا پیوندوارهیادت

یتامالن  .(91: 1983)بوردیو،  گیردا  اجتمایی مناسب شکل میاوضها وجود دارد که بر اثر وارهیادت

هتا ایتن وارهکننتد. یادتهتای ختود را موتدود میهتای ختود، انتخا وارهاجتمایی توت تتأثیر یادت

ایمتال و حرکتات ختود  ةهمت ۀدربار تفکّرآنکه نیازی به ن بیدر میدانی معیّ»دهند که امکان را به ما می

 (18: 1981)شویره و فونتن، « کنیم. داشته باشیم، زندگی

( (Practice دانتد. ذائقته، یملکتردیمی( Taste)« ذائقته» ۀدهندواره را یامتل شتکلبوردیو، یادت 

کسانی را کته  ةذائقه، هم»ند. رسااست که کارکرد اصلی آن افراد جامعه را به درکی از جایگاهشان می

کنتد. را از افراد دیگتر جتدا می آنهاکند و از این طریق به نسبت یکسانی دارند، به هم نزدی  می ةسلیق

( 81: 1986جعفتری، )مقتدّس« کننتد.بنتدی میها خود و دیگران را در جامعته طبقه، انساناز طریق ذائقه

میتان  آنهتاکنند، متمایزکننده هم هستند. طبقه شباهت ایجاد می هرکه میان افراد در یین آن هاوارهیادت

. یت  رفتتار کننتدایجتاد متینچه بد است و آنچه معمولی و آنچه ممتاز استت، تفتاوت آنچه خو  و آ

)تفتاوت  گروهی دیگر پوچ و یا معمولی است ممتاز )شباهت در گروه( و در نزد ،واحد در نزد گروهی

بنابراین افراد در ی  جهان اجتمایی، ستاختارهای ذهنتی متفتاوتی  .(91: 1983)بوردیو،  ؛ها(میان گروه

 های یکسانی نیز دارند. های مشابهی برخوردارند، خصلتا افرادی که از جایگاهامّ ؛رنددا

کند، ساختمان ذهنی او نیز باید تغییر کنتد. اگتر ایتن فرد در ی  میدان تغییر می موقعیّتکه هنگامی 

د هتناجوری در میتان جمتع خوا ةوصلشود و جدید دچار اضطرا  میل رخ ندهد، فرد در جایگاه تووّ

هتا بته تنهتایی یمتل وارهتتوان دریافتت کته یادتبتا ایتن توضتیح می .(18-11: 1983هی، )یبتداللّ بود

میتتان  (An unconscious relationship)« ای ناخودآگتتاهرابطتته»هتتای متتا موصتتول کننتتد. کنشنمی

ستت. آنهاهای های افراد نیز بیش از هرچیتز توتت تتأثیر سترمایهواره و میدان است. نیام گرایشیادت

 :  کردگونه خالصه این رابطه را این توانمی

 )سرمایه([ + میدان = کنش× واره( )یادت]



 29/ یر بوردیوبراساس نیریة کنش پی رؤیای تبتسلطه در رمان  های زنان بر نقشبررسی تأثیر سرمایه

 

کته همگتی در  سرمایه واره، میدان ودهد: یادتبوردیو را نشان می تفکّراین معادله، سه ابزار اصلی  

فعلتی او  وضعیّتبا  شخص ۀواربین یادت ةها موصول رابطبنابراین کنش ؛ارتباط با یکدیگر قرار دارند

 .(116-111: 1983گرنفل، ) هستند

کتار نگرفتت. او بتا تولیتل رمتان بته جوامع و یامالن اجتمتایی  ةخود را تنها در مطالع ةبوردیو نیری 

توانتد بازتتابی از فضتای اجتمتایی باشتد. او در ایتن می ادبیّتاتاثر فلوبر، نشان داد کته  آموزش یاطفی

بیشتر را بررسی کرد و نشتان داد کته  ةآنان برای کسب سرمای ةافراد و منازی ةهای برجست، سرمایهتولیل

وجود آمتتدن بتتهها و ها، حجتتم ستترمایهمیتتدان وضتتعیّت ه بتتهتوجّتت اهای رمتتان بتتشخصتتیّتهتتای کنش

 (1)گیرد.شکل میها وارهیادت

 :رمان خالصة

وی داستان، شعله، بتدون ریایتت شود. رااست، آراز میای که به پایان رسیدهاز لویه رؤیای تبترمان 

داده را بتا مخاطتب ات رخ اتّفاقتکنتد و تمتام نیم رخدادها با شماتت خواهر بزرگترش، شیوا، آرتاز می

 کند. پروایی تعری  میقرار دادن خواهرش با بی

شیوا که شانزده سال پیش با جاوید ازدواج کرده، صاحب ی  دختر و ی  پسر است. او چند ستال  

افتتد. صتادق های سیاسی به همراه جاوید و دوست دیگرشان، صادق، بته زنتدان میفعّالیّت پیش در پی

شتوند. شتیوا پتس از آزادی ولی شیوا و جاوید پس از چند ماه آزاد می ؛ماندتی طورنی در زندان میمدّ

کتار ه بت زنتدگی ۀت فرزنتدان و ادارخود را در تربیّ ةخونسرد و پسران ةشود و روحیداری میجذ  خانه

ای پدرسارر کته او را از کتودکی بته ستبب یالقته بته ت وی در خانوادهگیرد. این روحیه در پی تربیّمی

 است.وانی به نویی خصلت او شده ج ۀهای سیاسی دورفعّالیّتاند، با فرزند پسر، حسین آقا صدا زده

اش بته د، بته همتراه ختانوادههای زنتدگی بربیایتهزینته ۀتواند از یهدی نمیمعلّمجاوید که با حقوق  
. فتروغ کته کنتدمکان مینقل ،م پدرش، فروغ، در آن ساکن استجایی که همسر دوّ، یعنی پدری ةخان

ا امّت کنتد؛استت، بتا پتدر جاویتد ازدواج میدار نشدن جدا شدههیلی، به سبب بچّمومّدلش، از همسر اوّ
گذرانتد. پتس از فتوت متادر او روزگتار می رود و در رؤیای زندگی بتایلی میمومّدهمواره به دیدار 

کنتد. جاویتد نیتز پتدرش را در پدر جاوید فترار می ةیلی از خانمومّدفروغ برای زندگی با  ،یلیمومّد

گتاه ا هیچامّت ؛کنتدشتود و توبته می  میپتدر جاویتد متوقّت ةگتذارد. در نتیجته فتروغ بتا قمتجریان می
کنتد و شتیوا فتروغ، او ستکته می ةنقل مکان شیوا بته خانت کند. اندکی بعد ازیلی را فراموش نمیمومّد

 گیرد.پرستاری از وی را به یهده می
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اش، مهترداد، رابطه بتا مترد متورد یالقتهدلیل قطع شود، شعله به که صادق از زندان آزاد میهنگامی 

ایتن  خورده است. او به دنبال دستاویزی استت کته یشتق مهترداد را فرامتوش کنتد. درآشفته و شکست

دهتد. شتعله، مهترداد را بته مترور زمتان هتای او گتوش میآیتد و بته حرفمیان صادق به کمت  او می

ا صادق دل در گروی دیگتری دارد و در برابتر اصترار شتعله امّ بندد؛کند و دل به صادق میموش میفرا

قتادی بته گوید. صادق که دیگر ایتهای روحی او میکه او چه شکلی است و نامش چیست، از ویژگی

گیرد به مکانی ناشناخته چون تبت برود. شعله برای منصرف کتردن او بته هایش ندارد، تصمیم میآرمان

ا ماننتد همیشته بتا منطتق رازآلتود صتادق کته بته او امّت ؛کنتدرود و از او تقاضای ازدواج میاش میخانه

 .شودمواجه می ،دهدجوا  رد می

گیرد تا شتغلش را تغییتر دهتد. او بتا کمت  شتیوا تصمیم می پدری، ةمکان به خانجاوید پس از نقل 

آمدنتد، جاویتد و شتیوا می ةاندازد. دیگر از گروه انبتوه دوستتانی کته بته خانتبری راه میکارگاه چو 

اش تصتمیم آید. صادق هم بترای تغییتر زنتدگیمی آنها ةخبری نیست. تنها صادق است که هنوز به خان

توانتد همگتام بتا جاویتد پتیش یوا همواره نگاهی به پشت ستر دارد و نمیگیرد. شمهاجرت میبه قطعی 

یکنواخت دلتزده استت. او  موقعیّتاکنون از این  اش سکوت کرده،ها به خاطر صبوریلبرود. او که سا

و دوستتتانش را هتتم از دستتت هتتای ختتانگی شتتده فعّالیّتجتتذ   ،کته پتتس از ستترخوردگی از سیاستتت

های تشدن و فترار از مستئولیّگم ةشود و وسوسرای رفتن به تبت ررق میاست، در رؤیای صادق بداده

کنتد و احستاس مش را خودخواسته سقو میفرزند سوّکه این در حالی است  ؛افتده به جانش میروزمرّ

 گیرد. تنهایی و یأس شدیدی در وجودش شکل می

اس ختود را از ناامیتدی احستدهد و شیوا بترای فترار جاوید مهمانی خداحافیی صادق را ترتیب می 

کنتد. جمع گریته می لین بار درخواهد به تبت برود و برای اوّگوید میکند و مینسبت به صادق بیان می

کنتد و شتعله بته ستبب دهتد. جاویتد مبهتوت نگتاه میاحساس خود را نسبت بته او نشتان می صادق نیز

یابتد موبتو  زنتد و درمیکش میاست، مانند یروسکی خشاحساس حسادتی که وجودش را فراگرفته

 صادق کسی جز خواهرش نیست. 

 :كنش بوردیو ةبررسي رمان بر مبناي نظریّ

های متفاوت است که بر اثتر شترایو، وارهها و یادتروایتگر زندگی سه زن با سرمایه رؤیای تبترمان 

ننتد؛ بته بیتان دیگتر کای بترای یکتدیگر بتازی میگیرند و نقش سرمایهدر ی  میدان اجتمایی قرار می



 21/ یر بوردیوبراساس نیریة کنش پی رؤیای تبتسلطه در رمان  های زنان بر نقشبررسی تأثیر سرمایه

 

مقابتل یکتدیگر  ةگونتاگونی دارنتد و نقطت هایها و ذائقههویّتکه حالی در ؛شوندکدیگر میهمنشین ی

ها، همگی هدفی مشترم در سر دارند؛ این هدف آرامشتی استت کته بنتابر هستند. با وجود این تفاوت

 است. ها از آنان دریغ شده وانین میدانق

میتتزان  (وارهمیتتدان، ستترمایه و یتتادت) بوردیتتو ةه ینصتتر اصتتلی نیریّتتدر ایتتن تولیتتل، براستتاس ستت 

 گیرد.های آنان مورد بررسی قرار میهای زن با دیگر ایضای میدان و کنششخصیّت همبستگی

 :شيوا شخصيّتفضاي اجتماعي . 2

ولیتل از آن برختوردار استت، نیازمنتد ت« شتیوا» شخصتیّتهایی که ها و میزان سرمایهوارهبررسی یادت

های اجتمایی است. سه میدان اجتمایی در زندگی شیوا قابتل مشتاهده استت: هنگتام زنتدگی در میدان

ا امّت ؛لتی تناستب وجتود داردزندگی بتا فتروغ. میتان دو میتدان اوّ ؛ بعد از ازدواج با جاوید وپدری ةخان

 شود.م دگرگون میدر میدان سوّ اوضا 

  پدري: ةخان .2-2

جنستی وی  هویّتتشود. در دوران کتودکی، های مذهبی بزر  میدرسارر با مایهای پشیوا در خانواده

راه فرزنتد پستری تی، چشتم بته زیرا پدر توت تأثیر باورهای موجود در فضای سنّ ؛شودنادیده گرفته می

افتتد، پتدر همچنتان قصتد ی نمیاتّفتاقاست. وقتتی چنتین  است که پیری در خوا  نویدش را به او داده

آقاجان اسمم را از همان موقع که توی شکم مامان بودم گذاشت حستین. » را انکار کند: واقعیّتدارد تا 
وقتی هم دید حسین نیستم، بازهم دوست داشت حسین آقا صدایم بزند. تا هفت هشتت ستالگی حستین 

 (61: 1988وفی، )« رفتم.آقا ماندم. موهایم همیشه کوتاه بود و از در و دیوار بار می

دهتد میشود، به او این امکان را پدر بر وی می ةکه سبب سلطشده به شیوا، در یین آنتومیل هویّت 

پذیر شود. در پی پذیرش این سلطه، شتیوا مطتابق جامعه ،های موجود برای دخترانگیریتا فارغ از سخت

ت آموزد که احساسات خود را از دیگران پنهان کند و سکوت و خونسردی، خصتلمیموجود  وضعیّت

 شود. او می ۀواریا یادت

زیرا ایضتای ختانواده،  ؛خوردنمادین به چشم نمی ةسرمای ۀای به اندازپدری هیچ سرمایه ۀدر خانواد 

شناسند و بنا به نیر بوردیو، این سرمایه تنهتا بتا شترط قبتول زیردستتان بترای می رسمیّتپدر را به  ةسلط

کنتد، متادر بترای اش را تترم میختانواده ،ه پتدرکتی هنگامیحتّت ؛شتودحاصتل می ،فرد دارای سلطه

رفتیم پتیش فتالگیر و دیتانویس. گرفتت و متیمامان دستم را می» برد:بازگرداندن او به خرافات پناه می
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بتدبخت  ،گفتت اگتر بیتاوردجفتت پستر بیتاورد. میگفت پدرت رفته دنبال کسی که بترایش جفتمی
 (68 :)همان «شویم.می

شتود و است که با خرافتات آمیختته می ییباورهاشود، ی که در این فضا دیده میفرهنگ ةتنها سرمای 

ای، ای وجود ندارد. در واکتنش بته ایتن ضتع  سترمایههیچ نشانه ،های اقتصادی و اجتماییاز سرمایه

 آوردشود. به دنبال این تصمیم، وی به مطالعه روی متیهای سیاسی میفعّالیّتجذ   ،شیوا برای جبران

رساند. انجتام های فرهنگی و اجتمایی مییقیده، او را به سطوی مطلو  از سرمایهشنایی با افراد همو آ

های وی، خونسردی و ستکوت ستازگار استت و او را در ایتن وارههای رازآلود سیاسی با یادتفعّالیّت

پتدر  ةند او در زیر سلطمردی که همان ؛شودها، با جاوید آشنا میفعّالیّتکند. در طی این مسیر یاری می

بیشتتر مشتابه شتیوا یمتل کترده  ةو در جوانی به دنبتال جتذ  سترمای ای بزر  شدهو با ضع  سرمایه

 است.

  ازدواج با جاوید: .2-1

شوند کته شتیوا، جاویتد را بته ینتوان همستر ، سبب میآنهادستیابی مشابه به  ۀهای یکسان و نووسرمایه

های زنتدگی را نتدارد و بترای جبتران ی است کته قتدرت تتأمین هزینتهاساده معلّمخود بیذیرد. جاوید 

توانتایی ستخن وی های فرهنگی ختود استت. همچنتین صدد افزایش سرمایه ای خود، درضع  سرمایه

فرهنگ، در مقایسه با اطرافیان خود جایگاه مناستبی  ةبنابراین جاوید در زمین ؛گفتن در جمع را هم دارد

شتیوا نیتز مشتابه جاویتد استت. از میتزان  موقعیّتتو باشتد. واند در این میدان مستلّتا هرگز نمیامّ ؛دارد

 ةشناستند. سترمایکرده میا همته او را بته ینتوان زنتی توصتیلامّت ؛آیدتوصیالت او سخنی به میان نمی

ختونی نقشتی  ةو در آن رابطتگرفته استت های رازآلودشتان شتکلفعّالیّت ازاجتمایی شیوا و جاوید نیز 

 رد.ندا

مناسب در دو میدان فرهنگتی و اجتمتایی، زنتدگی مشتترم ایتن زوج بتا ضتع   موقعیّتبا وجود  

و بتر فضتای اجتمتایی را نمادین مستلّ ةیابد. آن دو که سرمایشود و ادامه میاقتصادی آراز می ةسرمای

جاویتد از ند. هستتاقتصتادی  ةضتع  سترمایبیشتر گرفتار  ،شناسندهم نمی رسمیّتو به  آورندتا  نمی

کنتد و اش را بیتان میخواهانههای یدالتکند و اندیشهپروا استفاده میمهارت سخن گفتن در جمع بی

پتدر و مستائل  شتود. شتیوا کته از آرتاز بتا مشتکالت نبتودِستبب از دستت دادن کتارش میامتر، همین 

کنتد. یه تتالش میدستت آوردن ایتن سترماه آورد و برای باست، خم به ابرو نمیاقتصادی درگیر بوده 
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 آورد:بلکته او بته منازیته در میتدان روی متی ؛گیتردکتالم را دربرنمی ،های او، برخالف جاویتدتالش

کنند و تتا مشتکلش را بته مشتکل یمتومی دانست که اخراجش میرفت. میدستش به هیچ کاری نمی»
های جاوید را تصتویح رقهکرد. وتر میولی مشکل همیشه تو را قوی ؛شدداد، آرام نمیجامعه ربو نمی

 (148 :همان)« کشیدی.کردی و در همان حال برای پیدا کردن کار به هرجا سرم میمی

های دیگتر او ستبب واره و سترمایهکنتد. ایتن یتادتخونسردی شیوا، او را در ایتن مستیر یتاری می 

هتی که او میتان ختود و فردی قابل ایتماد به چشم بیاید. احساس شبا ،شود تا همیشه در میان دوستانمی

هتایی دهد؛ او بترای ارزشاش میجمعی هویّتکند، به او تصویر روشنی از خود و دیگران احساس می

، صتادق اجتمتایی ایتن زوج ةترین سرمایمهم د.داند برای اطرافیانش نیز مهم هستنکند که میتالش می

فتن ایتن سترمایه بتا کمت  خونستردی است. شیوا برای حتی طورنی را در زندان گذراندهاست که مدّ

کنتد. آنچته ایتن سترمایه را تتا فتی میرود و خود را خواهر او معرّهمیشگی خود، به مالقات صادق می

 ست.آنهاکند، احساس یگانگی میان ها بعد حفن میسال

شتود. بترخالف هایی هم میتان آن دو دیتده میبا وجود یگانگی راهری میان شیوا و جاوید، تفاوت 

جاویتد را آشتفته  ،اقتصتادی ةسترمای در رود، ضتع مشتکالت متی ا که با خونسردی به دنبال حتلّشیو

دهتد. بته دیگتر ی است که میزان همبستگی وی را با همسترش کتاهش میکند. این آشفتگی به حدّمی

شود. در این میان صتادق کته ماننتد متفاوت می هویّتها، سبب ایجاد دو وارهسخن، اختالف در یادت

ها، بتا در میتدان مشتخّصدست آوردن جایگاهی ها و به خونسردی برای حفن سرمایهیوا با سکوت و ش

آن موقع شتیوا، نیمتا را » یابد تا خود را به شیوا نزدی  کند:پردازد، مجال میشرایو سلطه به منازیه می
چیتزی ملتل  خواهتد؛ز تترش و آبتدار میته چیتتد کتتحامله بود. وضعشان ختو  نبتود. از دهتانش پریت

یت  چیزهتایی هتم در متورد تلقتین و  "وقت کردی باز هم هوس بکن..."جاوید گفت: . فروتگریپ
استت.  زی از زبتان شتیوا شتنیدهتکته چنتین چیتاست از اینب کردهگفت تعجّجور چیزها گفت... میاین
 (191-194 :همان)« فروت از دم در داد و رفت.ای پر از گریپسایت نگذشته بود که صادق کیسهنیم

ختود  ۀدر حال آسان کتردن امتور بترای ختانواد« دینگهبان متعهّ»حالی است که شیوا چون  این در 

یت   ةکنتد نمونتگوید و همیشه تتالش میدهد، سخن نمیت از آنچه آزارش میاست. او براساس یادّ

آن را بتاور دارنتد. آورد کته همته نمادینی به همراه می ةواره برای وی سرمایزن کامل باشد. این یادت

آورد و دیگتران فرد برای وی به همراه متی هب ی منوصرهویّتهایی متفاوت با دیگران، وارهوجود یادت
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شتود، و شتیوا بتر جاویتد میشناسند. چنین رفتتاری، ستبب تستلّاو را به ینوان فردی متین و خردمند می

حسا  و کتا  همه چیز با » کند:می پذیرد و از آن احساس رضایتجاوید ناخودآگاه این سلطه را می
بتودم از چیتزی شتکایت کنتی. جاویتد  تو بود. همیشه در حال نوشتتن و مواستبه کتردن بتودی. ندیتده

 (143: همان)« رفیقم است. ؛گفت شیوا زنم نیستمی

دارد. او نیتز از ستویی دیگتر ای نسبت به همسرش بتازمیاین دیدگاه جاوید، او را از هر ارهار یالقه 

دانتد و تنهتا انتیتارش از او، ختود درآورده استت. جاویتد، شتیوا را رفیتق ختود می ةیوا را توت ستلطش

استت، وجتود شتیوا کته از کتودکی نادیتده گرفتته شده ةهایی از بخش زنانبنابراین جنبه ؛وفاداری است

ای کته مانتههای یاشتقانه یتا همدستتی مورو بتدل در طول روز نشتانی از ردّ»آید: گاه به چشم نمیهیچ
 (2 :همان)« شد.بخش بین شما باشد، دیده نمیتکاری مشترم و لذّ ۀدهندنشان

گتذارد. هتا تتأثیر میوارهها و همچنتین یادتاقتصادی، بر ستایر سترمایه ةی کمبود سرمایطور کلّه ب 

بتا شتود. جاویتد جتز فرهنگتی مطلتو  بته فرزندانشتان می ةاوضا  متالی نامناستب، متانع انتقتال سترمای

ران انتقتال دهتد. از ستوی فرهنگتی ختویش را بته دیگت ةتواند اندوختتهای همیشگی خود نمیسخنرانی

 ها نیست.خانهوستان، خوشایند صاحبر گروه دوآمدهای مکرّدیگر رفت 

 زندگي با فروغ:  .2-9

جاویتد  پتدری ةبته خانت اوضا کند تا برای بهبود اقتصادی، شیوا و جاوید را وادار می ةضع  در سرمای

پدری برای جاوید یادآور روزهای ناخوشایند نوجوانی استت. زنتدگی  ةمکان کنند. زندگی در خاننقل

فرهنگتی استت. از  ةداند، باز هم مانعی بر سر راه گستترش سترمایبا فروغ که جاوید او را زنی جل  می

تتر همستایه کشی، دخسبا چند هفته بعد از ا» خورد:تی این خانواده نیز ترم میسوی دیگر، حفاظ امنیّ
 :1988وفتی، ) «ختوانی.گفت در مورد زندگی باشد. از فروغ شنیده بود کتتا  میاز تو کتا  خواست. 

11) 

های شتیوا زندگی با فروغ و آزاد شدن صادق از زندان از جمله یتواملی هستتند کته در تغییتر میتدان 
هتای سیاستی فعّالیّتت زمتانی از کننتد، متدّمکتان میکه شیوا و جاوید به ایتن خانته نقتلند. زمانیمؤثّر

کنتد، های گذشتته را یتادآوری میهای همیشگی خود، آرمانچند جاوید در سخنرانیگذشته است، هر

هتای گذشتته ایتقتادی وفادار نیست. صتادق نیتز پتس از آزادی از زنتدان، بته ارزش آنهاا در یمل به امّ
اندیشتد. ن جتوانی بتازگردد و بته یرفتان بتودایی تبتت میکند به کفرگویی زماندارد و این بار سعی می

های لشتکری هستتند شود و شتیوا، جاویتد و صتادق بازمانتدهگروه دوستان نیز به مرور از هم پاشیده می
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« آمتد.تان نمیها بود کسی به خانتةتاز لشکر دوستان خبری نبود. مدّ» اند:که دیگر مبارزه را از یاد برده
 (164 :همان)

اقتصتادی در فضتای  ةدستت آوردن سترمایه ل زندگی با فروغ را نتدارد، بترای بتد نیز که تومّجاوی 

 موفّتقافتتد و در ایتن مستیر بری میچتو انتدازی کارگتاه د. او به فکتر راهپردازاجتمایی به منازیه می

کنتد و سرشتت ختود ستعی متیواره شود و براساس یادتخانه میاست. شیوا نیز درگیر امور مربوط به 

دارد. توانتد او را از فتروغ دور نگتاه میا این فاصله نامّ ؛خود را با فروغ حفن کند ةفاصل با حفن احترام،

زنی که همیشته شتیوا  ؛کندی می، او را همنشین همین زنِ جل  و یامّشیوا ۀشداجتمایی مودود ةسرمای

ام الگتوی همیشته خواستته": گفتتی» استت:نمتادین معتبتری قائتل بوده ةبرای ختود در مقابتل او، سترمای

 (29 :همان)« "ی چیز یاد بگیرم.دیگران باشم. کارم هنوز به آنجا نکشیده که از ی  زن جل  و یامّ

استت تتا ه او همیشته تتالش کترده را ک یروابو اجتمایی شیوا از این پس خویشاوندان نزدیک ۀدایر 

. ایتن خویشتاوندان نزدیت  در میتدان گیترد، دربرمیحفتن کنتد آنهتانمادین ختود را در برابتر  ةسرمای

ه او را بیش از پیش از میتدان فرهنگتی دور فرهنگی جایی ندارند و همچنین مشغول شدن به امور روزمرّ

آورد و دستت متیه ب هیاقتصادی قابل توجّ ة، سرمایبریکند. از سوی دیگر جاوید با گسترش چو می

فرهنگتی  ةای که دیگتر از کستب سترمایبه گونه ؛کندزمان بسیاری را صرف رسیدگی به مسائل آن می

شود و به مرور زمتان فرامتوش نیز به دلیل کمبود جا به زیرزمین برده می آنهابزر   ةماند. کتابخانبازمی

اقتصتادی، در بهبتود شترایو فرهنگتی  ةافزایش سرمای ،جاوید تصوّرحالی است که در  این در ؛شودمی

گفت کته نقتش رفتاه را » یابد:قدرت راه نمی ۀگاه به حوزیا، جاوید هیچا با وجود این رؤامّ ؛است مؤثّر
 یّتتموفّقشود آرزوهای شخصی را هم یملتی کترد... گفتت نباید نادیده گرفت. با داشتن رفاه نسبی می

ی و معنتوی استت کته شتخص مالی چیزی بود که همیشه آن را دست کم گرفته بودند. با رشد رفاه مادّ
 (31-83 همان:)« دهد.د و دیگر تن به زور نمیشوصاحب فرهنگ می

کنتد، در فضای اجتمایی کمت  می جاویداقتصادی  موقعیّتدست آوردن این سرمایه، نه تنها به هب 
آنکته ختود بدانتد، او را بته فضتایی بتدون اجتمایی را هم به دنبتال دارد و بی ةبلکه به دنبال خود سرمای

ای اجتمتایی و فرهنگتی مواجته شتیوا کته بتا ضتع  سترمایهکنتد. از ستوی دیگتر فرهنگ هتدایت می
بتدون حضتور جاویتد بترای ختود توانتد ای گفتتن نتدارد و نمیشود، در میدان اقتصاد نیز حرفتی بترمی

دهتد. کته در اختیتار داشتت نیتز از دستت می را نمتادینی ةبنابراین سرمای ؛ی در نیر بگیردجایگاه مستقلّ
وار در فضتای منازیته شتیواآینتد. در یت  نگتاه کتار نمیهجدید ب قعیّتموهای پیشین نیز در وارهیادت
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، در جایگتاهی هایی که از گذشته بتاقی مانتده استتها حرفی برای گفتن ندارد و با اندم سرمایهمیدان
میتدانی  موقعیّتتگیرد. او که همیشه قدرت آسان کردن امور را داشتته و بترای بهبتود زیر سلطه قرار می

جدید و تغییر میدانی خود، قدرت تطبیق بتا حتوزه و منازیته را  اوضا است، در تالش کرده اشخانواده
 هویّتتبیند و به دنبال یافتن معنایی برای خود و جایگاهی مستقل، سرگردان و دچار بوران در خود نمی

هتایش بته  گتذارد. او بترای تعبیتر خواهتای وی نیتز تتأثیر متیوارهیادت شود. این تغییر میدانی درمی
توانتد بتا خونستردی بتا مستائل برختورد کنتد. بترخالف آورد و دیگتر نمیکتا  تعبیر خوا  روی می

ا مویو آرامی برای فرزنتدانش مهیّت ،شناسی کودمهای روانکتا  ةکرد با مطالعگذشته که تالش می

 ییتر رفتتار ویزند. این تغرا کت  می دهد و فرزندشکند، خونسردی همیشگی خود را هم از دست می
قتدر خونستردی رفتتی. آنین ستادگی از کتوره درنمیتو که به ا"گفتم: » ماند:از چشم دیگران دور نمی

نتچ که همه نچکننده بود. جاییات دیوانهنسردیخو "کنی.کنم دویست سال یمر میکه همیشه فکر می
تتو ملتل  ،آمتدبه چشمشتان می ی اش گفتند یا حتّبمیرم میزدند و بمیرمکردند و پشت دستشان میمی

 (111-114 :همان)« تفاوت بودی.مأمور مر  بی

یلی مومّتداز سوی دیگر، همراه شدن با فروغ که همیشه حسرت دوران کوتاه و شیرین زنتدگی بتا  

ه ختود را بته کتار آورد. جاویتد نیتز کته تمتام توجّتزنتانگی شتیوا را بته ختاطرش متی ةخورد، جنبرا می

 ةدهد و تنها به برنتده شتدن در منازیته خود را به همسرش از دست میاندم توجّمعطوف کرده است، 

ولی یتادش  ؛جاوید شب سالگرد ]ازدواج[ خواست به رسم هرسال سخنرانی بکند» اندیشد:اقتصادی می
بار رسمان از متن گفتی هرسال ی هایش را از حفن بودیم. میحرف ةی باید بکند. همافتاد که تلفن مهمّ

آن  ،جاوید برگشت و یادش رفت که باید حرف بزند... گفت قیمت چو  پتایین آمتده کند.ر میتشکّ
 (118 :همان) «خواست مقدار زیادی از آن را معامله کند...هم درست وقتی که می

نشینی با فروغ موجب تغییتر نامناسب وی در فضای اجتمایی و هم جاوید به شیوا، جایگاه یهتوجّبی 

ی معتقتد های جاویتد هماهنتگ کنتد و حتّتتواند خود را با تغییتر میتدانشود. او نمیمیهای شیوا کنش

قتبالن کته پتول نداشتتیم، مشتکالتمان را بتا بوتث و شتعار و » کنتد:است که این تغییر کمکی بته او نمی
 «ا سترجایش استت.مشتکل امّت ؛خواهد با پتول حتل کنتدکرد و حار که پول دارد، مینصیوت حل می

 (111: همان)

ه به یبارت دیگر، چه در زمان حضور جاوید در میدان فرهنگتی و چته در میتدان اقتصتادی، شتیوا توجّت 

 ؛کشتدا حضور جاوید در میدان اقتصادی او را به زیر ستلطه میامّ کند؛رزم را از همسرش دریافت نمی
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ن حضتور صتادق و برابتر آن ستر تعیتیم فترود بیتاورد. در همتین زمتا ای که شتیوا قتادر نیستت درسلطه

بترد. در ایتن میتان تنهتا میهای اجتمایی، شیوا را به فکتر فروخود در میدان وضعیّتتالشش برای بهبود 

صادق است که قادر به دیدن زنانگی پنهان در وجود شیواست. صادق در تغییر فضای اجتمایی خود بته 

آورد. نته، بته یرفتان بتودا روی متیگرایاآثتار چپ ةشود، بلکه از مطالعتفرهنگی نمی ةی منکر سرمایکلّ

کتافی بترای منازیته در میتدان  جسارتاندیشد، یشق خود میشیوا نیز که توت تأثیر فروغ، به دنیای بی

ی شود؛ رؤیتایی کته آن را از دیگتری وام گرفتته استت و حتّتدرگیر رؤیای رفتن به تبت می اورا ندارد. 

هتای پیشتین را وارهها و یادتتیار رفتار براساس سرمایهکند مانند فروغ باشد تا کسی از وی انآرزو می

تواند ول بشود. گفتت دوستت دارد گفت دوست دارد لم بدهد. دردش این است که نمی» نداشته باشد:

متان داند به کی امضا داده کته حتملل فروغ جلوی آفتا  دراز بکشد و دنیا یین خیالش نباشد. گفت نمی
ها را پتام شتود و شیشتهبترد، بلنتد میستایت وستو رهتر ختوابش مییمباید کاری بکند. وقتتی هتم نت

 (111-143 همان:)« کند.می

بنابراین تنهتا یت  رؤیتا بترایش  ؛اندیشدشیوا به تغییری فراتر از مرزهای مرسوم فضای اجتمایی می 

استت. متردی ماند: رفتن به مکانی ناشناخته که آن هم رؤیایی است که از مردی آرام وام گرفتهباقی می

است. شیوا کته همیشته بته که ذهن او را با تمام آرامشش و میل به تغییری که دارد به خود مشغول کرده

، بتدون همراهتی ایتن تغییتر در فضتای اجتمتایی کنتونییابتد کته دارد، این بار درمیمیل  اوضا ،تغییر 

شهری کته آن به دست یافتن به آرمانبار با میل این  ،پذیر نیست. این یالقه به تغییرافرادی همدل امکان

کنتد هایش سعی میدهد. او برای سخن گفتن از این رؤیا و سرگردانینامد، خود را نشان میرا تبت می

گویتد کند، بیرون بکشتد. او میای که از سوی جاوید حس میخبری، خود را از زیر سلطهبی ةدر لوی

ایی جاوید نیست و در مقابل گتروه دوستتانی کته دیگتر جغرافی ةخواهد به جایی برود که در نقشکه می

هتای وارهاستت، بترخالف یادتمیتدانی ختود از دستت داده  موقعیّتترا به دلیتل تغییتر  آنهاهمراهی با 

بتا » :خواهتد بته تبتت بترودگویتد میگیترد و میها را نادیده میتمامی چشم کند وپیشین خود یمل می
ت توی صورتت که هنوز ردّ لبخند داشت. همته، جتا ختوردیم. گفتن تبت اش  از هر دو چشمت ریخ

هایت را پتام کنتی. ی نخواستی اشت ندیده بودیم پیش کسی گریه کنی. صورتت را نیوشاندی یا حتّ
 (114 همان:)« است.آسودگی موکومی را داشتی که قبل از مر  حرفش را زده

ستاز یبتور هویّتتی شود، از تمام یناصر ستنّتی بزر  میای سنّپدر و در خانواده ةشیوا که زیر سلط 

ا از آنجتا کته امّت ؛دهتدستوق می نتوینی هویّتکند که او را به سمت هایی را کسب میکند و سرمایهمی
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ها و قترار گترفتن شتیوا در امری ثابت و یکنواخت نیست، به مرور زمان با ضعی  شتدن سترمایه ،هویّت

 مدرن.  یشود و نه به ینوان زنتی شناخته میسنّ یزندار، او نه به ینوان جایگاه زنی خانه

 :شعله شخصيّتفضاي اجتماعي  .1
ا امّت ،ه ساختار میدان ممکن است تغییر کندالبتّ کند؛های متفاوتی را تجربه نمیانشعله برخالف شیوا مید

 های او تأثیر اساسی بگذارد. وارهقدر مهم نیست که در یادتاین تغییر آن

نسبت به شیوا پیچیدگی کمتری دارد. کودکی شعله با زمتانی کته پتدر خانته را تترم  زندگی شعله 

ی کتامالن زنانته هتویّتکند و برخالف شیوا با پدر را حس نمی ةبنابراین او سلط ؛شودکند، مصادف میمی

ستت و مقابل شیوا ةدهد. شعله نقطها را در او شکل میوارهبخشی از یادت ،هویّتشود و این ت میتربیّ

های اقتصادی، اجتمتایی، فرهنگتی و نمتادین از های متفاوتی را در اختیار دارد. او در تمام میدانسرمایه

دست آمتده بترای او بته ستبب توصتیالت وی در میتدان ه اقتصادی ب ةجایگاهی برخوردار است. سرمای

لتی مایه کته نستبت اوّسر های میدان فرهنگی او جایی ندارد. همین دوا در دیگر بخشامّ ؛فرهنگی است

 ةدهتد و سترمایتر است، به او امکان ارتبتاط بتا افتراد بستیاری ختارج از موتیو ختانواده میمی بیشبه دوّ

ها را بتر یهتده دارد و تتأمین هزینته ةزیترا او وریفت ؛آوردنمادینی در فضای خانه برای وی به همراه متی

 شناسد.می رسمیّتیه را برای او به سرما مادرش با پذیرش این سلطه که چندان هم دشوار نیست، این

ی به مراتب بهتتر از ختواهر و متادرش قترار دارد. وضعیّتاقتصادی در  ةشعله با در اختیار داشتن سرمای 

ا وقتتی در یشتق بته مهترداد شکستت امّت ؛وی به ستبب شتارل بتودن بتا افتراد بستیاری در ارتبتاط استت

آمتد. بتا های بتزر  خوشتم میاز رفتتن بته فروشتگاه» شتود:اش متزلزل میاجتمایی ةخورد، سرمایمی
ت ولی خیلی وقت بود کته از ایتن چیزهتا لتذّ ؛گذاشتمدخترهای بیمارستان برای رفتن به پارم قرار می

 (31: همان) «بردم.نمی

های وی استت، بته دنبتال متردی ها و تصمیمخود که منبع گرایش های خاصّوارهاو به سبب یادت 

گردد. هرچند شعله برای خانواده به سبب شغل و میزان توصتیالتش پایگتاه یر زندگی میمس ةبرای ادام

 ختودروییاو را بته ستمت  ،ا در فکر یافتن پناهی برای خود است. ایتن خصتلتامّ کایی است؛اتّ ةو نقط

ت کتم حضتورش، شود؛ مردی کته در متدّمهرداد می خودرویکند. او سوار ای رنگ متمایل میسرمه

هتا و های تتازه، ولخرجیآیتد. کشت  رستتورانای یییم در میدان اجتمایی وی به حستا  میسرمایه

زیرا استقالل او  ؛کندهایی که برای شعله خوشایند هستند، این سرمایه را برای شعله ارزشمند میشوخی
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هتا گرایش هایی را برای وی به همراه داشته است. این ذائقته ودر میدان اقتصادی، چنین ذائقه و گرایش

 .برند، قابل درم نیستسر میهبرای دیگر ایضای خانواده )شیوا( که در میدانی دیگر ب

هتای وی وارهها و یادتانتخا  مهرداد، از سوی شعله امری دور از انتیار نیست و کامالن بتا سترمایه 

ایجتاد کنتد. او از  هتای ختود تغییتروارهبایتد در یادت ،ا شعله برای حفن این سترمایهامّ ؛متناسب است

ای نمادین برای وی به همتراه آورده استت، حفتن اقتصادی خود را که سرمایه ةسویی قصد دارد سرمای

هتای وارهاجتمایی جدید خود )حضور مهترداد( بایتد از یادت ةکند و از سوی دیگر برای حفن سرمای

ایمتال  شتعلهختود را بتر  ةخواهتد ستلطپیشین دست بکشد. مهرداد مطابق شرایو فضای اجتمتایی، می

فکتر کتردم » دانتد:گیرد و رفتار او را در جمع دوستتانش خوشتایند نمیکند؛ از کار بیمارستان ایراد می

وسو همتراه  ۀملل روزی که در جشن نامزدی یکی از دوستانش رقصیده بودم و در دایر ؛یصبانی است
 (28 :همان)« بقیه آواز خوانده بودم.

تواند چنتین رفتتاری را بیتذیرد. است و نمیی، زیر سلطه بودن را تجربه نکردهگاه در زندگشعله هیچ 

رود و ا کامالن زیتر بتار آن نمتیامّپذیرد؛ ، اندکی از این سلطه را میهای مهردادهرچند که با باور ویده

ز میتان اجتمایی او را ا ةسرمای ،سلطه نیذیرفتنکند. این بعدها خود را برای قبول نکردن آن سرزنش می

تترم « داراصتل و نستب»اش، شعله را برای ازدواج با دختری مخالفت خانواده ةبرد و مهرداد به بهانمی

گفت که این زندگی فرمالیتته استت و » کند:خود را نیز امتوان می بختا قبل از آن، آخرین امّ ؛کندمی

 (28 :همان)« م.اش نیستهم باهم باشیم. سرش داد کشیدم که من معشوقه توانیم بازمی

های پیشتین دیگتر بته چشتمش گذارد. سرمایههای شعله تأثیر میاز دست دادن این سرمایه در کنش 

کنتد. را بیش از حد انتدوهگین می شعلهمهرداد و سیس از دست دادن او،  تمدّکوتاه آیند. حضورنمی

و از جانتب اطرافیتان متورد توانتد آن را پنهتان کنتد گویتد و نمیاو به سادگی از ایتن انتدوه ستخن می

ها شتده و در تغییتر ها و سترمایهگیرد. حضور مهرداد سبب رفلتت وی از دیگتر میتدانسرزنش قرار می

رونتد. اند، میطور که آمدهها همانکردم آدمفکر می» است:های او هم تأثیر اندکی گذاشته رهوایادت
هتیچ همه چیزشان را با خودشان بردارنتد و ببرنتد. از ی اگر حتّ ؛ماندروند. ردّشان میدانستم که نمینمی

 (16 :همان)« ترسیدم.چیز نمی

کنتد. دیگرانتی کته از حضتور مهترداد رفتن مهرداد، ساختار میدان اجتمتایی شتعله را دگرگتون می 

کننتد تتا بته جتذ  سترمایه در تشتویقش می اوکنند و برای کم  بته را سرزنش می شعلهآگاه بودند، 
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کند. جاوید بته دیگر بیردازد. حضور اطرافیان شعله در میدان فرهنگی، هیچ کمکی به او نمیهای میدان

گتاه در ایتن میتدان کننتده نیستت. شتعله هیچا پیشنهاد او کم امّ ؛کند که کتا  بخوانداو پیشنهاد می

هتایش نیتز وارههای یاشقانه که بتا یتادتاست. جز توصیالت دانشگاهی و خواندن داستاننبوده  موفّق

 کنتد:بینیم. در نتیجه او پیشتنهاد جاویتد را رد میسازگار است، حرکت دیگری از او در این میدان نمی

هتا نگتاه بته کتا » (12 :همتان)« خواهتد.گفتم: خواندن کتابی به این قطتوری یت  یتالم حوصتله می»
 (19 همان:) «شده بودند.های باطلکردم. طلسم

حضتور مترد آرام  ،کند، بدون هتیچ فکتریاحساس تنهایی شدیدی می شعله که در میدان اجتمایی 

فرهنگتی و  ةرفتهای از دستتمتردی از دنیتایی دیگتر و بتا سترمایه ؛پتذیرد)صادق( را در این میدان می

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

آینتد و شعله و مرد آرام از دو دنیای متفتاوت می .شودشعله جایگزین شیوا می آرام جایگزین مهرداد و

های این دو نفتر، شتعله را در تعامتل اند. تفاوت در کنشگاه در ی  میدان اجتماییِ مشترم نبودههیچ

 ای به شتناختن زبتان گنتگ و متبهم اوی یالقهخواستم بگویم تا بداند که حتّمی» کند:با او سردرگم می
هتای صتدادار و آشتنا و زبتانی پتر از حرف ؛ندارم و یادآوری کنم که من زبان دیگری را دوستت دارم

 (61 :همان)« مفهوم.

های شتعله ا سعی در کنترل کنشامّ ؛کندبا این حال مرد آرام به توازن میدان اجتمایی او کم  می 

د، ایتن بتار از مترد آرام چیتزی کنتنیتز دارد. شتعله کته بته ستادگی احساستات و باورهتایش را بیتان می

د دیگتران از ایتن رابطته خبتر داشتته خواهگیرد این بار به میل مرد آرام که نمیگوید. او تصمیم مینمی

اجتمایی، ستلطه  ةاو این بار برای حفن این سرمایشان با کسی سخن نگوید. باشند، یمل کند و از رابطة

هایش دست بردارد. قتوانین وارهباره از یادتتواند ی هرچند که تابع موض نیست و نمی ؛پذیردرا می

ی بتا ای حتّتهیچ ویتده»ا مرد آرام که امّ ؛داندی نمیموجود در این میدان، روابو زن و مرد را امری یادّ

ل کنتد تواند این روند را تومّتی نمیگذارد. شعله پس از مدّ، این قوانین را زیر پا می«خودش هم ندارد

هیچ کوششتی بترای حفتن ایتن سترمایه، او را تترم کند، مرد آرام نیز بتینیر میبطه صرفو از این را

 کند. می

های دیگرش را به خود یادآوری کنتد دارد تا سرمایههم شعله را وامی برهم خوردن تعادل میدان باز 

از ایتن پتس آزاد  با خودم گفتم» دست آورد:هها نیز جایگاهی بکند تا در دیگر میدانو این بار قصد می
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دهم. بته ستفر آنکه به چیتزی یتا کستی وابستته باشتم. بته درستم ادامته متیبی ؛کنمو مستقل زندگی می

خوانتدم و می ،کنم. کتابی را که تازه خریده بودمب ورزش میگیرم و مرتّروم. زبان انگلیسی یاد میمی
 (38 :همان) «گرفتم.و بر نفس را یاد میرازهای تسلّ

کنتد. مترد آرام ه برای آن تالشی هم نمیتواند جایگاهی در میدان فرهنگی بیابد و البتّهم نمی ا بازامّ 

 وآورد و شتعله کتم ختود درمتی ةگردد و این بار شعله را کامالن به زیر سلطت کوتاهی بازمیپس از مدّ

بتودم بگتویم مترد  آمده» پذیرد:ا براساس یادت به حضور او، آن را میامّ ؛بیش از این سلطه آگاه است
 هایم خترا  شتدهیا  چشتمام. بگویم که ییبهم سوار ماشینش شده است و من بازهم آمده آرام باز

تواند داشته باشد. قابل ایتماد است. منیوری نتدارد. دانم حرف زدن با او چه ایرادی میاست و من نمی

 (63 :همان) «ولی چه منیوری؟ ؛از کجا معلوم شاید هم دارد

خواهتد ایتن رونتد را بیتذیرد. حضتور مترد گیرد و از شعله میآرام کنترل رابطه را در دست می مرد 

از آنهتا گتذارد. او دیگتر از چیزهتایی کته در گذشتته وی تأثیر می ةها و ذائقوارههم در یادت آرام باز

ستت، وقتتی بته شیوا نیافتنیِه دنبال حضور دستبرد. مرد آرام که در این رابطه بت نمیلذّ د،برت میلذّ

ستتون  ۀکنتد. از دستت دادن دوبتارشود و بار دیگتر شتعله را تترم میمیسرخورده  ،رسدمقصود نمی

هایش ختود را توانتد بتا یتادآوری سترمایهکند. این بار نمیاصلیِ میدان اجتمایی، شعله را سردرگم می

مهترداد،  ةه دلیل قبول نکردن ستلطکرد بمی تصوّرو بر نفس به خود بدهد. او که تسلّ ۀآرام کند و وید

ستبب  اتّفتاقشتود. ایتن هتم تترم می ا بتازرود؛ امّتمرد آرام متی ةاست، به زیر سلطاو را از دست داده 

ا او امّت ؛شود او دوباره به خود بنگرد و سعی کند جایگتاه حقیقتی ختود را در فضتای اجتمتایی بیابتدمی

تش از ختود، در رابطته بتا ایتن دو مترد زیتر ستؤال اتصتوّری شتناختی از ختود نتدارد و تمتام دیگتر حتّت

د را در جتایی از هایی از وجتوهبودم و شاید تکّدانستم به این دنیا پرت شده نمی به دلیلی که» است:رفته
و سردرگم نباشم. خودم را گتم کترده قدر ناقص کردم تا اینبودم. باید جمعشان میفضا از دست داده 
 (169: همان) «.کردمبودم و باید پیدا می

شتود مترد آرام قصتد ه میاستت کته متوجّتمیتدان را هنتوز نیافته ۀشعله فرصت تطبیق با ستاختار تتاز 

کند تا با بهتره از تالش می شعلهگیرد تا مرد آرام را از رفتن منصرف کند. مهاجرت دارد. او تصمیم می

شعله، مانند یت  دوستت قتدیمی بتا او  ه به راهرتوجّو شود. مرد آرام بیزیبایی خود، بر مرد آرام مسلّ

رود و او نمتی ةکند؛ امری که شتعله خواهتان آن نیستت. در نهایتت مترد آرام بته زیتر ستلطبرخورد می

 مانتد و بته ستادگی از پایتاناقی میو بتنمتادین، بتر جایگتاه پیشتین ختود مستلّ ةهمچنان با حفن سرمای
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شتود. ام میهمه چیتز تمت"گفت: » :گوید، میاستای که در قوانین موجود در میدان تعری  نشدهرابطه
هایش بیرون کشیدم. بایتد راهتم را قلبم یخ زد... دستم را آهسته از میان دست "کنی.تو هم فراموش می

 «ای نداشتت.بودم. دیگر فایتدهده خواستم بزنم، فراموش کرهایی را که میرفتم. حرفکشیدم و میمی
 (111 :همان)

تواند همتراه او باشتد و متردی دیگتر و ا  مردی مدرن و از میدانی مشترم، نمیشعله با وجود انتخ 
کته  را ایزدی  شتود تتا سترمایهتنت شتعلهه تبت کتهد تکناز میدانی دیگر نیز از نگاه مدرن او استفاده می

 ةرای حفتن سترمایتز تنهتا بتتجبتران کنتد. شتعله نیت شتعلهبتا حضتور  ،دست بیتاوردهتواند بگاه نمیهیچ

و توسّت  شتعلهکه با او هیچ وجه اشتتراکی نتدارد. با آن ؛پذیردآرام را می اجتمایی خود، مرد ۀشدضعی 
در  شتعلهکنتد. می هویّتشدگی او را دچار بوران شود و این طرددو مرد با دو جایگاه متفاوت طرد می

آنچته دیگتران در قتدر از بیننتد و او چان چگونته او را میاست کته اطرافیت روروبهنهایت با این پرسش 
 کنند، دور است؟می تصوّرموردش 

 فروغ: شخصيّتفضاي اجتماعي . 9
پتای متذهب  های فرهنگی موروم استت. گتاه ردّفروغ متناسب با فضای اجتمایی زمان خود از سرمایه 

فضتای اجتمتایی و فرهنتگ حتاکم بتر آن استت؛ نته  ةا این مذهب نتیجتامّ ؛شوددر زندگی او دیده می

استت، جستارت شتده تربیتت  ی و فضتایی موصتورکه در مویطتی ستنتّتین به آن. فروغ با آنایتقاد راس

یلی، دورانتی رؤیتایی و تکرارناپتذیر در مومّتدل او بتا کافی برای تغییر شرایو خود را دارد. ازدواج اوّ

دلختواه ختود  ةا بته نتیجت، امّتهای موجتود جنگیتدهبتا تمتام ستلطه زندگی وی است که برای حفتن آن

گنجند، قصد سلطه بر او را دارند. تنها متردی است. تمام مردانی که در میدان اجتمایی فروغ میدهنرسی

یلی استت کته مومّتدشتود، اش موجب آزارش نمینمادین قائل است و سلطه ةکه فروغ برای او سرمای

 بقّتالبتا مترد کند. پس از آن پتدر فتروغ، او را مجبتور بته ازدواج دار نشدن ترم میهاو را به خاطر بچّ

کنتد و ایتن دیتدارهای یلی استتفاده میمومّتدکند. فروغ از هر فرصتی برای دیدار بتا )پدر جاوید( می

تهدیتد ی او را بته متر  شتود و حتّتماند. او بته فتروغ مشتکوم مینمیدور  بقّالاز چشم مرد  ،پنهانی

گویتد بتارخره او کنتد و مییشده فروغ را تهدید مهای سرخشنود که پدر با چشمجاوید می» کند:می
 (61 :1988 )وفی،« کشد.را می

مانتد. جاویتد کته از حضتور فتروغ ناراضتی یلی بازنمیمومّدبا وجود این تهدیدها، فروغ از دیدار  

 ةا فروغ کته سترمایامّ ؛شودرود تا خیانت فروغ را ثابت کند. خیانت او ثابت میاست، به کم  پدر می
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است، به کم  زیبایی و زنتانگی ختود نجتات ور ندارد و متعاقبان به زیر سلطه نرفتهرا با بقّالنمادین مرد 

ی  دفعه برق قمه از دور چشمم را کور کرد. نفهمیدم چی شتد. انگتار صتایقه زد. فقتو » کند:پیدا می
 :همتان)« ؛ مترا بکتش ر متنممقصّت  ؛آید که افتادم به پاهای پدر جاوید و التماس کردم مرا بکشیادم می

149) 

تواند در کنار او آرامش پیتدا کنتد. گاه نمیا هیچامّ ؛گرددبازمی بقّالکند و به نزد مرد فروغ توبه می 

ای استت کته ستلطه ۀکند خود را از این میدان بیرون بکشد. این میدان تنها دربردارنداو هربار تالش می

ادی کته در ایتن میتدان حضتور دارنتد، آورد. افترای برای او به همراه نمیاو خواهانش نیست و سرمایه

شوند و از نیتر اقتصتادی هتم کتامالن وابستته استت. ای اجتمایی موسو  نمیکدام برای او سرمایههیچ

خواهتد تتا طالقتش بیرون از این میدان هم هیچ جایگاهی ندارد. در نهایت ی  روز از پتدر جاویتد می

 .وساطت کند آنهابرد تا میان پدرش می ةا به خاناو ر بقّالکند. مرد بدهد و فکر بعد از آن را نمی

ای استت کته بته ستبب وارهیادت گیرد. این کاراش کم  میزیبایی فروغ برای رهایی از سلطه از 

 شته از او در فضتای اجتمتایی خواستتهاستت. آنچته همیقرار گرفتن وی در شرایو مودود شکل گرفته

بنتابراین او از ایتن  ؛استتایتن نگتاه شتکل گرفته ،ت ویشده، پذیرش سلطه است کته بته ستبب جنستیّ

انتدم، او  ةوجود همتین سترمایبا  گیرد تا خود را نجات دهد.واره همچون ی  سرمایه بهره مییادت

توانتد یلی است، نمیمومّدبا  بقّالمرد  ةکشد. فروغ که دائمان در حال مقایسرا به زیر سلطه می بقّالمرد 

یلی را مومّتدداد و متن بتوی تتن بتوی پنیتر متی بقّتال» در جاویتد کنتد:خود را راضی به زنتدگی بتا پت
 (113 :همان)« آمد پیش من.شد برود میهمانی و بعد می. انگار آماده می.خواستم. همیشه تمیز بود.می
سرمایه را تواند دل این زن بیا بازهم نمیامّ ؛سازدام میکند و حمّپدر جاوید مطابق میل او رفتار می 

 دست آورد.هب

استت ها او توانستته کنتد. بتا گذشتت ستالیلی را فرامتوش نمیمومّتدی در کهنسالی هتم فروغ حتّ 

استت و پتس از دانتگ از خانته را بته نتام او کترده  چنتد بقّتالدستت آورد. مترد ه های اندکی بسرمایه

ای او بته همتراه اجتمتایی هتم بتر ةتوانند او را نادیده بگیرند. ایتن خانته سترمایمرگش، فرزندانش نمی

ها همیشته ختو  اش با همستایهقبل از آمدن شما به اینجا، مستأجر دانشجو داشت و رابطه» است:آورده
شد بعد از مر  پتدر جاویتد، زن یکتی های خو  را نداشت، مجبور میگفت اگر این همسایهبود. می

 (14 :همان) «تند.کدام دندان سالم و دهان آبادی نداشاز خواستگارهای پیرش شود که هیچ
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انتدم  ةای که به سبب همتین سترمایاجتمایی تازه ةاش، برای فروغ سرمایحضور جاوید و خانواده 

کنتد، بتیش از پتیش بته شتیوا که ستکته می. او بعد از آنشود، موسو  میاستدست آمده  هاقتصادی ب

تر افتزایش متایی ختود را بیشتاجت ةد تا سرمایدهشود. حضور شعله نیز به او این امکان را مینزدی  می

بینتی؟ همتدم متن استت... زن یکنم. آن درختت را مپرستی متیها احوالاز این پنجره با همستایه» دهد:
ها کنتد. تنهتا نیستتم... سروصتدای بچتهتکانتد و بتا ستر بته متن ستالم میهر روز پتو می روروبه همسایة
 (119 :همان) «ید سرم را بگذارم و بمیرم.با ،ها را از دست بدهماین ة. شیوا هم هست. هم..آیدمی

از ستوی دیگتر او تستلیم ستت. اه به طور کامل به زیر ستلطه نرفتته گاای، او هیچبا وجود فقر سرمایه 

بعتدها در زنتدگی  وو شود. اثر ایتن تستلّی چون پدر جاوید مسلّتواند بر مرد مستبدّموض نیست و می

یابتد و مجبتور ی راضی کردن فروغ در مورد فروش خانته نمیشود. جاوید راهی برامیجاوید نیز دیده 

 اقتصادی، در میدانی دیگر به منازیه بیردازد. ةآوردن سرمایدست هشود برای بمی

 :گيرينتيجه

ر زندگی شتیوا، شتعله ا آنچه دامّ کند؛های مختل  روایت میموقعیّتزندگی سه زن را در  رؤیای تبت 

های این سه زن با در دست داشتتن سترمایهاست.  ی رهایی از سلطهبرا نهاآشود، تالش میو فروغ دیده 

و خواهنتد قتدرت و تستلّنمی آنهاگزینند. های گوناگونی را برای رهایی از این سلطه برمیمتفاوت، راه

گذراننتد. در ایتن میتان ت زمانی را ناخواسته زیر این فشتار میا همگی مدّامّ ؛دیگری را بر خود بیذیرند

جستارت کتافی بترای رهتایی دارد، وابستتگی  اوتر از شیوا و شعله دارد. هرچنتد ی نابسامانوضعیّتغ فرو

یابتد، بتا کمت  زیبتایی فتروغ کته راهتی بترای رهتایی نمی .شتودمانع او می بقّال،اقتصادی وی به مرد 

کته  را نمتادین ةآورد و او نیتز ناخودآگتاه ایتن سترمایختود درمتی ةرا به زیر سلط بقّالاش، مرد راهری

 .دهد، به او میمناسب اقتصادی و فرهنگی نیست وضعیّت ةنتیج

فرهنگ، او جایگاهی به مراتب بهتر از فروغ و شتعله  ةها را در اختیار دارد. در زمینشیوا انوا  سرمایه 

ان پتردازد. هرچنتد در دو میتدشود و به مطالعه میکرده شناخته میکند؛ به ینوان زنی توصیلاشغال می

 ۀبرد، از منازیه در این میدان رافل نیستت. در ایتن دورسر میه اقتصاد در ضع  ب ةل زندگی در زمیناوّ

آورد. ختود درمتی ةی او را به زیر ستلطکند و حتّای از سوی همسرش احساس نمیزمانی، او هیچ سلطه

او را از امتور دیگتر  گیرد و رستیدگی بته امتور خانته و فرزنتدان،م، کار همسرش رونق میدر میدان سوّ

دستت ههتای سیاستی بتفعّالیّتت در دارد. تغییر شرایو فرهنگی و دلسردی دوستانی که بتا یضتویّبازمی
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دهد. از سوی دیگر موتدود شتدن روابتو اجتمتایی بود، او را در فضایی متفاوت از قبل قرار میآورده 

حفتن  آنهابود تا فاصله را با ش کرده کند که همیشه تالفرادی میخویشاوندی، او را همنشین ا ۀبه حوز

رزم بترای منازیته  ۀهای ذهن او تأثیر دارند. در نهایتت او انگیتزوارهات در یادتاتّفاقکند. تمامی این 

توانتد شتیوا نمیکشتد. ها، او را به زیر ستلطه میدهد و از دست دادن سرمایهها را از دست میدر میدان

 سوی دیگر جسارت کافی برای رهایی از آن را هم ندارد.این سلطه را تا  بیاورد و از 

او در فضتای اجتمتایی بته  موقعیّتهیچ یاملی در زندگی شعله وجود ندارد تا او به زیر سلطه برود.  

های دیگری را فراهم کرده، جایگتاهی مراتب بهتر از شیوا و فروغ است. توصیالتی که برای او سرمایه

 ؛ای اجتمایی از نویی دیگتر استتسرمایه ،خواهدا آنچه شعله میامّ ؛استه دا کرشایسته نیز برایش مهیّ

وی  ةستلطاز دستت دادن مهترداد بته دلیتل نیتذیرفتن  پتذیرد.بنابراین حضور مهرداد و بعد صادق را می

ختورد. مترد آرام بترای حفتن ایتن تعتادل در است. با رفتن مهرداد، توازن میدان اجتمتایی او بترهم می

های فتراوان بترای قبتول نکتردن بتار شتعله پتس از کشتمکششتود. اینمایی وی پذیرفته میمیدان اجت

 ای دربرندارد.شود تا سرمایه را حفن کند. با این حال، این تسلیم شدن نتیجهسلطه، در نهایت تسلیم می

اصتلی در فضتای اجتمتایی  شخصتیّترستد کته سته ای بته پایتان میدرستت در لویته رؤیای تبت 

اش را از اجتمتایی تتازه ةای دیگر، سترمایشوند. فروغ با تصمیم جاوید برای رفتن به خانهمی سرگردان

 ةایتن سترمای ،دهتد. شتیوا بتا ایتتراف ختودبترای شتعله و شتیوا هتم رخ می اتّفتاقدهد. همین دست می

هرش اختو ۀکننتدیابد تنها تداییکه درمیدهد و شعله هنگامیامل از دست میطور که شده را بضعی 

کتدام بته بنتدد. بتا وجتود تتالش ایتن سته زن، هیچاست، چشم بتر ایتن سترمایه میبرای مرد آرام بوده 

رستند. در پایتان رمتان، هتیچ پاستخی بته کشتند، نمیآرامشی کته خواهتانش هستتند و انتیتارش را می

نتد، در هایی کته بتا یکتدیگر داربتا وجتود شتباهت آنهتاشتود. سرگشتگی شیوا، شعله و فروغ داده نمی

اجتمتایی وجودشتان آستیب  ةجنبت ،دادهات رخاتّفاقتیابنتد و پتس از ختود را تنهتا می ،فضای اجتمایی

اند کته نته دریافته آنهاتوان گفت که توانند با دیگران احساس همدلی و شباهت کنند. میبیند و نمیمی

 یشقی راستین و نه مکانی برای آرامش روحی خود نخواهند یافت.
 

 :هانوشتپي
ات ختود را شناسی ادبیّتجامعه در میدان فرهنگی پرداخت و نیریةاین تولیل به بررسی جایگاه فلوبر  در ادامة بوردیو (1)

شناستی کند و از ستوی دیگتر جامعهشناس یمل میدبی در مقام جامعهتکمیل کرد. او معتقد بود که نویسنده با خلق اثر ا

 آید که نویسنده موضو  آن است.میای پدید تازه



 1932 پاییز، 4فصلنامة ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارۀ / 41
 

 

 :منابع
م، تهتران: مرتضی مردیها، چتا  ستوّ ، ترجمةنظریة كنش: دالیل عملي و انتخاب عقالني (،1983یر )بوردیو، پی

 نقش و نگار.

حستن چاوشتیان، چتا  اوّل، تهتران:  ترجمتة ،(هاي ذوقيعي و قضاوتتمایز )نقد اجتما(، 1931) ---------

 ثالث.

، چتا  اوّل، روایت نابودي ناب: تحليل بوردیویي بوف كور در ميـدان ادبـي ایـران(، 1931پرستش، شهرام )

 تهران: نشر ثالث.

 تهران: نی.لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، چا  اوّل،  ترجمة ،یر بوردیوپي(، 1981جنکینز، ریچارد )

مجلّـة ، «نمایشتی گتافمن ای تبتت براستاس استتعارۀتان رؤیتتتولیل رم» (،1931حسینی، مریم و مژده ساررکیا )

 .118-81، صص 19 مارۀسال شانزدهم، ش ،پژوهي ادبيمتن

نتی، ، تهتران: (شناسي هنر )مجموعه مقاالتمباني جامعه ،«شناسی هنریر بوردیو و جامعهپی» ،(1981رامین، یلی )

 .624-131 صص

مجلّـة علـوم اجتمـاعي دانشـكدة ادبيّـات و ، «یر بوردیوشناسی پیای بر جامعهمهمقدّ»(، 1989زاده، هما )زنجانی

 .93-22، صص 2(1)شمارۀ ، علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

 ، تهران: نی.مرتضی کتبی، چا  اوّل ، ترجمةواژگان بوردیو ،(1981)فونتن اولیویه  ین وشویره، کریستی

 چا  اوّل، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ،یابي در ایران امروززن و هویّت ،(1981یزیززاده، گیتی )

هی، مومّتد یبتداللّ متةمومّدمهتدی لبیبتی، بتا مقدّ ترجمتة ،یر بوردیومفاهيم كليدي پي ،(1983گرنفل، مایکل )

 چا  اوّل، تهران: افکار. 

، 2 مارۀ، شتپژوهـيادب ةمجلّـ، «شناسی ادبیّاتبوردیو و جامعه»(، 1986) دیگران جعفری، مومّدحسن وسمقدّ

 .34-16صص 

چتا  اوّل، تهتران:  ،گي و فضاي درون خـانواده(شناسي خانواده )تحليل روزمرّجامعه ،(1981منادی، مرتضی )

 دانژه.

 چا  پنجم، تهران: مرکز. ،رؤیاي تبت ،(1988وفی، فریبا )

 
 


