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 چکیده

باا  « رجاء الصاان  » اثر ریاض دختران رمان ،«پیر بوردیو»نظریۀ سرمایۀ اجتماعی ژوهش حاضر با تکیه بر پ

کاه  پاساخ دهناد   پرساش   تاا باه ایا     هباود آن . ساعی نویساندنان بار    است شناختی کرده بررسی جامعه

در  دختاران ریااض  منظور رمان  بدی  است؛ داشته سعودی، چه وضعی عربستانهای اجتماعی زنان  سرمایه

هاای پاژوهش نشاان     . یافتاه اسات  شدهدی  بررسی نما اقتصادی،، اجتماعی، سرمایۀ فرهنگیچهار سطح 

ان از ای  سارمایه  مندی زن هرشدت ضعیف است و بهه ب سعودی عربستانزنان در  دهد سرمایۀ نمادی  می

هاای اجتمااعی    باه مشاکالت موجاود در بساش سارمایه      ،ههای ضعف ایا  سارمای   ریشه اندک است و

تاری  ماان  پایش     بزرگ ،های اجتماعی که شکل روش ِ آن مردساالری است کنترلهمچنی  نردد.  برمی

سرمایۀ اقتصادی زنان نیز است.  سرمایۀ نمادی نهایت سرمایۀ اجتماعی و درمندی از  هروی زنان برای بهر

شد و به تولیاد  تواند یاریگر زنان با در مواجهه با مشکالت اجتماعی نمی ،قبولی قرار داردمچه در سطح انر

 انجامد. نمی سرمایۀ نمادی 
 

 ، پیر بوردیو.سرمایۀ اجتماعیبنات الریاض، رجاء الصان ،  سی ادبیات،شنا جامعه: یکلیدهای   واژه
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 مقدمه.1

 و سرآمدها آفریدۀ و  رازآمیز رمانتیک و ای پدیده ،ادبیات ،سنتی های رهیافت در که حاالیدر 

 زماان  و جامعاه  هساتی و  از برتار  ای پدیااده  را ادباایات  و هاانر  اساساا   و است نسبگان

  را شاناختی  غیرزیبایی عاناصر از بسیاری تا کند می تالش ادبیات شناسی جامعه شمارند، می

 عوامال  ساهم  بار  ویااژه  باه  و دهد نشان ،هستند سهیم ادبی آثار محتوای و شکل در  که

 .(111ا 110: 1374 فاضلی،) دارد کیدتأ ادبی آثار شکل یا محتوا نوع و چاگونگی و اجاتماعی

ر های ادبیات د پردازانی است که به قابلیت یکی از نظریه (Pierre Bourdieu)پیر بوردیو 

هاای   نرفت  قابلیت با در نظر. ای  نوشتار است داشتهای  هترسیم اوضاع اجتماعی توجه ویژ

وامال  عناوان مجموعاه ع  زیار  را ها  آن که بوردیو نظریۀ بوردیو در حوزۀ مسائل اجتماعی،

شاناختی   جامعه حوزۀ ای  رویکرد نظری را در کند، بندی می دسته سرمایۀ اجتماعی سازندۀ

 است. جام دادهآن ان چهارچوبرمان را در و تحلیل کرده انتساب 

 لهبیان مسئ .1ا1

قاو  اجتمااعی   زنان و ححوزۀ مشکالت های زیادی که در  با جنجال دختران ریاضرمان 

ار طور خاص ایجاد کرد، مورد بسی به سعودی عربستانطور عام و در  آنان در جهان عرب به

و کاه  نظریاۀ بوردیا  زنان در ای  کشور است. با توجه باه   مناسبی برای برآورد کیفی وض 

ی روش  دست آوردن تصویره ب ،ای  پژوهش تار خواهد آمد، دغدغۀنوش شرح آن در ادامۀ

به کمک یاک رویکارد    شور عربستان است. توصیف ای  وض ک اجتماعی زنان در از وض 

 .سازد میهموار زمینه در ای  را تر  دقیقهای  سینظری و علمی، امکان برر

 تحقیق پیشینۀ .2ا1

شناسی ادبیات و نقد اجتماعی تاکنون انجاام شاده    جامعه ر مجموعۀهای زیادی د پژوهش

در بررسای رویکردهاای ماورد     اماا  ها از حوصلۀ ای  نوشتار بیرون اسات،  آن که اشاره به

مرباو    استفاده در مباحثباوجود بوردیو  نظریۀ پیر ، مشسص شد کهپژوهشگران استفادۀ

 ات. بناابر تحقیقا  اسات  نرفتاه د توجه قارار  نقد ادبی کمتر مور به علوم اجتماعی، در زمینۀ

ای  نظریه نوشته شده که هر دو متعلاق باه    کنون دو مقالۀ نقد ادبی بر پایۀتا ،نویسندنان

 یهاا  هیسارما  یشاناخت  جامعه نقد»عنوان با پژوهش نسستی  خانم صدف نلمرادی است. 

 اناواع  ۀیا نظر سپاور براساا   یروانا  وریا من اثر فوالد دل رمان زنان در یفرهنگ و یاجتماع
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 شناساانۀ  جامعاه  نقاد » باا عناوان  و پاژوهش دوم   1باه چاار رسایده   « ویا بورد ریپ ۀیسرما

 پیار  سرمایۀ انواع نظریۀ براساس محمدعلی محمد تهمینه قصۀ رمان در زنان های سرمایه

حوزۀ هر دو در  های خانم نلمرادی که اتفاقا  . با توجه به پژوهشاست شدهمنتشر  2«بوردیو

دختاران  ای  روش تحقیق را برای بررسی رمان  ،، نویسندناناست شدهان انجام زن مسائل

هاای   هماۀ شسصایت  کاه  ا محتاوای ایا  رماان را     انتساب کرده و تالش دارناد   ریاض

 .کنندبر ای  اساس بررسی  ا اند را زنان تشکیل دادهاش  اصلی

 پرسش پژوهش .3ا1

یک از انواع  کدامدارای  ،دختران ریاض در رمان یزنان عربستانبراساس نظریۀ پیر بوردیو، 

هاای   سارمایه بارای  ها و تهدیدهایی  شان، چه فرصت با توجه به زندنی سرمایه هستند؟ و

 وجود دارد؟ اجتماعی آنان

 روش تحقیق .4ا1

اسات. ایا  رویکاردِ نقاد      سارمایۀ اجتمااعی  موضوع ، رویکرد پیر بوردیو به تحقیق روش

دارد. در ایا  الگاو، اناواع    تحلیل محتوای کیفی قارار  اجتماعی، در مجموعه رویکردهای 

 .شوند میو تحلیل ، شناسایی های اجتماعی که از نظر بوردیو چهار دسته هستند سرمایه

 معرفی رجاء الصان  .2

باه  شهر ریااض  در  1981در سال عربستانی  نویس  و رمان   نویسنده ،«رجاء عبدهللا الصان »

تحصیل در  و برای ادامۀ استسعود  ملکدانشگاه پزشکی  داندنآموختۀ  دانش وی دنیا آمد.

 .(2: 1426العقیلی، ) سفر کرد ، به امریکاای  رشته

است ای   توجه ویژهو  دختران ریاضرمان نگارش دلیل  نویسی به در داستانوی شهرت 

او ای بارای   تازه امریکا تجربۀ. زندنی در است داشته عربستان امعۀجدر که به آزادی زنان 

و خود را بگذارد  ساالری مردمعربستان، پا به دنیای  انۀنیر سستسنتی و  بود که از جامعۀ

 دختران ریااض  دهند. رمان شعار تساوی حقو  زن و مرد سر می کهبیابد در میان مردمی 

اکثریت جامعه  که اتفاقا برانگیست را  سنتی عربستانهای  نروهو فقیهان ری از خشم بسیا

او را بایاد زباان نویاای زن معاصار عارب      رت اجتماعی را در اختیار دارند. و نهادهای قد

                                                   
 .191ا167 ، صص29شمارۀ  ،8، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ نقد ادبی فصلنامۀ. 1

 .41ا23 ، صص1 ، شمارۀ6، دانشگاه تهران، دورۀ شناسی هنر و ادبیات جامعه . دوفصلنامۀ2
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ساال  در ادبای دوبلای     ۀیکی از نامزدهای جاایز سبب نگارش ای  رمان،  رجاء به. تدانس

 .است شدهترجمه  دنیا ۀزبان زند 26به  تاکنونوی شد و اثر جنجالی  2009

 دختران ریاضرمان  خالصۀ .3

کااربران   ای باه تماام   رایاناماه هر هفتاه،   جمعۀسال و در  ی یکط« مُوا»اسم  دختری به

ها بسشی از زندنی چهار دوستش   . او در ای  نوشتهفرستد می سعودی عربستاناینترنت در 

ناوی   رایاناماۀ قصاه  رس دآکشد.   به تصویر می« لمیسقمره، میشل، سدیم، »های   با نامرا 

ی کااه رسااوا اتفاقااات»یعناای  اساات؛ Seerehwenfadh7et@yahoogroups.com« مااوا»

 «.شوند  شوند، عیان می  می

ادبیاات از دانشاگاه    آموختاۀ  داناش  ،«قماره » ازدواج اجبارینمایش با  نسستی  رایانامه

ل تحصای  داماۀ کند و برای ا  ازدواج می «راشد»به نام . قمره با پسری شود میآغاز  ،سعودی

د. قمره در همان آغاز شو  همراه وی راهی شیکانو می همسرش در مقط  دکترای تجارت،

اش باا    و پس از مدتی متوجه رابطاه کند  میبه او شک  راشد،مهری   دلیل بی به ،اش  زندنی

 .انجامد می طال  بهسرانجام ای  اختالف  شود؛  می «کاری»زنی ژاپنی به نام 

اختصاص  ،دانشجوی مدیریت ،«سدیم»ها به شسصیتی به نام   انامهرایاز  یبسش دیگر

سادیم باا   نزدیاک  ارتبا   اما پس از ،از نوجوانی، نامزد پسری به نام ولید بودهسدیم  دارد.

دهد. سدیم   می شو بالفاصله طالقکند  میولید در دوران نامزدی، نانهان ولید وی را رها 

با دانشاجویی ساعودی باه ناام      . در آنجاشود میراهی لندن  ای  شکست،برای فراموشی 

فراس پس از نذشت چهار سال رابطاه باا   ولی بندد،   و به او دل میشود  میآشنا  «فراس»

بارد،    و وی را که در اندوه مرگ پدرش به سر میکند  میسدیم، با شسص دیگری ازدواج 

ت  همسر و فرزند، به سدیم نردد و با وجود داش  میاس در پایان رمان بازفر نذارد.  تنها می

طاار ،   ،اش  خالهدهاد و باا پسار    مای سدیم به او پاسخ منفای  اما  ،دهد  پیشنهاد ازدواج می

 کند.  دندانپزشکی، ازدواج می آموختۀ رشتۀ دانش

 .شجوی کاامپیوتر اسات  داناو  دهد. موضوع بعدی رمان را تشکیل می ،«میشل»زندنی 

ذارد، اما پس از نذشت یک ساال،  ن  رار ازدواج میقول و ق «فیصل»میشل با پسری به نام 

شال باا   میاز ایا  شکسات،   پس نیرد.   نمیواج سرصل، ای  ازدیف دلیل مسالفت خانوادۀ به

جاایی کاه دایای وی    شود؛  میفرانسیسکو   تحصیل راهی سان موافقت خانواده، برای ادامۀ

mailto:Seerehwenfadh7et@yahoogroups.com
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 ،اش  داییبه پسر ،ی  مدتدر او  کند  سال در آنجا اقامت می مدت چهار ساک  آنجاست. او

پاس از  میشال   کنند. اش با ای  ازدواج مسالفت می خانوادهشود، ولی  میمند  عالقه ،«متی»

در مشاوول کاار   و در آنجاا  رود  مای دبای  باه   ،دومی  شکست عاطفی، به همراه خاانواده 

 .شود میتلویزیون 

اسات.   «لمایس » دختری به ناام ها به آن پرداخته شده،   رایانامهشسصیت آخری که در 

، و عامل زندنی سعادتمندانۀ وی دارد یسه دوست دیگرش، زندنی بهترلمیس نسبت به 

با دانشجوی پزشکی  لمیس دانشجوی پزشکی است که اش هستند.  کرده تحصیل پدرومادر

آمیزی را  کند و زندنی بسیار موفقیت  و با وی ازدواج میشود  میآشنا  «نزار»به نام دیگری 

هاایی    رایانامهت در ای  چهار شسصی رمان با شرح کامل زندنیسرانجام  .ذراندن از سر می

 .یابد پایان می شود، میکه هر جمعه ارسال 

 پیر بوردیو .4

 در فرانسه باه دنیاا آماد.    1930در سال  ،برجسته شناس مردم و شناس جامعه ،«بوردیو پیر»

 و درون در، جامعاه  در قدرت قالانت های شیوه انواع و قدرت دینامیک پژوهشی او بر حوزۀ

 اجتمااعی  نقاد : تماایز باا عناوان   او  تاری  کتااب   مهم تمرکز دارد. مستلف های نسل بی 
 شناسای  جامعاه  المللای  بای   انجما   را که به فارسی هم ترجمه شاده  ذوقی های قضاوت

(International Sociological Association)،  قرن تأثیرنذار شناسی جامعه کتاب ششمی 

 و فکار  روش های  شسصیت میان درنذشت. در 2003ژانویه  23. او در است هدانست یستمب

 درکام   دست را فکری نفوذ بیشتری  شک بی بوردیو پیر بیستم، قرن در فرانسه دانشگاهی

 لاوی  کلاود » باا فقا    را او بتاوان  شااید  لحاا   ایا   از و است داشته اجتماعی علوم حوزۀ

 لاوی  نفوذ که اساسی تفاوت  ای  با البته کرد؛ مقایسه (Straussـ  Claude Lévi) «استروس

اا    استروسی اندیشۀ های پایه و بوده بوردیو از محدودتر بسیار فرانسه از خارج در استروس

 است، داده دست از را خود قدرت که هاست مدتا  اجتماعی علوم در ساختاری نظریۀ یعنی

نظریاۀ   کاه اناد   آن بار  ،اماروز  اجتماعی لومعمتفکران  و اندرکاران  دستبیشتر  که درحالی

 در نیاز  اکناون  هام  از کاه  ای نساترده   های جریان و داشت خواهد یدرخشان آیندۀ ،بوردیو

 ادبای و  نقاد  چاون  متنوعی بسیار های عرصه بوردیویی، مفاهیم از حرکت با جهان سراسر

 کاار  ابتادای  رد هناوز  اناد،  داده قارار  خود مطالعۀ موضوع را زندنی سبک ورزش و هنر و

 .(141: 1384)فکوهی،  هستند
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 نظریۀ سرمایۀ اجتماعی .5

 و رواب  نهادها و از حاصل مناب  و هیسرما شامل توان یم خالصه طور به را سرمایۀ اجتماعی

شاکل   یفا یک و یکم ا  لحاا   باه  را جامعاه  یاجتمااع  متقابل کنش که دانست ییهنجارها

عبارت   سرمایۀ اجتماعی»: نوید می سرمایۀ اجتماعی عریفت  در بوردیو. (3: 1384 ،یچلب) دهند  یم

 و دارد قارار  همگاان  ایا   فارد   دسااترس  در که یکیزیرفیغا و یکیزیف  مناب   از یا مجموعه از است

  قیا طر از  امر  یا و کرد نهینهاد دیبا  را  ارتاباطات  یا که اسات یباادوام نسبتا  یارتباط شبکۀ یدارا

سارمایۀ   ویا بورد گر،ید یجا در. ( 23:  1385 لد،یف) «ردین یم شاکل  ماحترم و  هدوجانب یها ییآشنا

 افاراد   کاه   کناد  یما  آشااکار  وداند  می یاجتماع یها ییدارا حیتشر لۀیوسیگانه  را اجتماعی

 کاه   آورند یم  دست به  یمستلف یها باازده ( یفارهنگ و  یاقاتصاد ) کسانی ۀیسارما باا مستلف

 .(9: 1384 ،موسوی و یتوسل) است آنان ینروه ۀیسارما یریکارن باه  توسع از منتج

 ،جامعاه  افاراد  بای   در آن  پارامترهاای   از  منادی  بهره و سرمایۀ اجتماعی طورکلی، باه

 تأثیرای ،  بر عالوهاست؛  جامعه در اجتماعی مشارکت و همبستگی برای مناسبی شاخص

 و  امکانااات  از  مناادی بهااره و ،کیفیاات و یااتکم بُعااد از اجتماااعی رواباا  باار پدیااده ایاا 

 .(94: 1392)شربتیان،  اسات بررسی قابل و اثرنذار ،افراد های موقعیت

را  الزم  ینااظر  ابازار  که است  یا ویبورد زبان یشناس جامعه بارز یها ژنییو از یکی

آورد  مای  فراهم یاجتماع زیمتما یها بافت به مربو   ینماد داتیتول مند نظام لیتحلبرای 

 دهااد یماا ارائااه را زیمتمااا یهااا عرصااه  یااا بااا ماارتب  مصاارف و دیااتول یسااازکارها و

ماعی، تفرهنگی، اج را به چهار مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعیبوردیو  .(155: 1388 ،خوراساگانی  ربانی)

 : کند نمادی  تقسیم می اقتصادی،

 فرهنگی سرمایۀ .1ا5

 قابلیات  بلکاه  ،داند میفرهنگی  سرمایۀ را اه مهارت و ها عادت و تحصیالت ق ف نه بوردیو

سرمایۀ بوردیو کند.  فرهنگی محسوب می نذاری سرمایه نتایج از را آموزشی بازده و استعداد

 :کند بندی می های زیر طبقه را در قالب فرهنگی

 متجسد فرهنگی سرمایۀ .1ا1ا5

 شود. می فرد متبلور وجود در که جسمی و فکری دیرپای خصایل
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 یافته عینیت فرهنگی سرمایۀ .2ا1ا5

 ردپایی که شود می مشاهدهای  فرهنگی شکل کاالهای به که متجسد سرمایۀ مادی شکل

 ند.پذیر انتقال که آالت ماشی  و ادوات ها و کتاب تصویرها مانند هاست؛ ایده وها  نظریه از

 شده نهادینه سرمایۀ فرهنگی .3ا1ا5

 شاود  شاده نمایاان مای    و امتیازهای ضمانتزشی مومدارج آ دریافتگی که  شکلی از عینیت

 .(147: 1389)بوردیو، 

 اقتصادی سرمایۀ .2ا5

 مالکیات  حقو  شکل بهامکان دارد  و است پول به تبدیل قابل درنگ بی سرمایه نوع ای 

 .باشد وارثان ماتَرَک تواند می حتی و درآید

 اجتماعی سرمایۀ .3ا5

  از روابا  یا شبکه جادیا جۀیدرنت که است یا القوهب ای یواقع مناب  جم  ،یاجتماع ۀیسرما

 زیا ن   شابکه یا. اند نرفته شکل ییآشنا و متقابل شناخت همچون یا شده نهینهاد شیکماب

 هدف، و است یا ناآناهانه ای آناهانه و یجمع ای یفرد ینذار هیسرما یراهبردها محصول

هاا   آن از میمساتق  مادت  وتااه اکی درازمادت  در شود یم که است یاجتماع یروابط دیبازتول

 انادازۀ  باه  فارد  یاک  تملاک  ماورد  یاجتماع سرمایۀ حجم .(149ا147: همان) کرد استفاده

 و فرهنگای  اقتصاادی و  سارمایۀ  میزان به نیز و دارد پیوندها  آن با او است که هایی شبکه

نادها  ایا  پیو  .(148: 1384 بساش،  تااج ) که اعضای مرتب  با او دارناد  دارد بستگی نمادینی

بساش، جاا    طلبانه و هادایای قاوام   قداست لب رواب  تصادفی و همسایگی وتواند در قا می

 .(149ا148: 1389 و،بوردی) دبگیر

 سرمایۀ نمادی  .4ا5

های  سرمایهنهادن هم  بلکه باید از کنار ،خود به تنهایی قابل درک نیست ای  نوع سرمایه

 نویسد: می (172: 1389) نرنفل. نذشت، ماهیت پیدا کندشان قبلی که ذکر

کاه   دارد یذاتا  ارزش ه،یسارما  واژۀ در نهفته یابزار مفهوم از فارغ ،هیسرما نوع  یا

 یارزشامند  ،یهنار  آثاار  یذاتا  ارزش. اسات  درك قابل هیسرما گرید انواع با همگام

 یموارد و یفرهنگ میعظ یادهایبن اصالت، و تیاشراف قت،یحق فهم و دانش نفسۀ یف

 .هستند هیسرما ابعاد ریسا کنار در  ینماد ییها هیسرما حامل یهمگ نوع،  یا از
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 دختران ریاضبر رمان  نظریۀ بوردیوتطبیق  .6

های خاص خود را دارد که برای انجام تحلیال در هار    کدام ویژنی هر ،بوردیو چهار مؤلفۀ

 ها توجه داشت. حوزه باید بدان

 سرمایۀ فرهنگی .1ا6

 :(169 :1394 )نلمرادی، کند وع تقسیم میبه سه نرا  سرمایۀ فرهنگی ،بوردیو

 متجسد سرمایۀ فرهنگی .1ا1ا6

مثل اهل تفکر بودن،  افراد های ذاتی خصلتتوان به  می متجسدهای  در برشمردن سرمایه

داری، شاده، فرماانبر   ذهب و اعتقادات دینی ذاتی، ماشت ، جسارت، انفعالاعتماد به نفس د

 اشاره کرد. انهفکر روش ناپویایی، نگرش 

جاای   و آناه اسات. وی در جاای   کرده تحصیلدختری  ،ریاضدختران میشل در رمان 

باک و   دختری بی ،نوید. ای  شسصیت  حقو  زنان کشورش سس  میۀ آزادانه دربار ،رمان

عربستان را بدون در نظر نرفت  عواقاب   های متحجرانۀ جامعۀ  سنت نترس است که تمام

نان بدون همراه داشت  محاارم  ه در کشور عربستان، زک باوجودیشل نهد. می  آن زیر پا می

کند و با وجود   آمد میو دانه با دوستانش به هر مکانی رفتخروج از منزل را ندارند، آزا اجازۀ

 .(85: 1383)نودوی ، کند  رانندنی میهای شهر   ، در خیابانی زنانرانندن ممنوعیت

 باه  را 5ایکاس  جیاب  یاک  راننادنی  داشت، دنیرانن المللی بی  نامۀنواهی که میشل

 اجاارۀ  نمایشاگاه  از ،داشت دودی کامال  های شیشه که را ماشی  ای  او. نرفت عهده

 پانج  و نشسات  میشال  کناار  لمیس. بود کرده کرایه شان حبشی رانندۀ نام به خودرو

 ناوار،  باا  هماراه  و کردناد  زیااد  را ضب  صدای. نشستند عقب صندلی در دیگر دختر

 .(8: 1388 الصان ،) کردند رقصیدن و خواندن به وعشر

های اجتماعی دارد و در تماام    که حضوری پرشور در سایر عرصهاست زن آزادی ، میشل

در جش  عروسای  او  های زن رمان متفاوت است.  شسصیتاز دیگر  ،و حتی در پوشش رفتار

کنند خودشان را بپوشاانند،    دختران پس از ورود داماد به سال  سعی می که تمام زمانی ،قمره

ماند و  میبه همان حالت قبل باقی  ،های زنان حاضر در مجلس  ها و قضاوت  توجه به نگاه بی

 کشاد   بیش از بیش باه تصاویر مای   را  شسصیتشکنی ای  شکنی و ساختار سنت، ای  عمل

رانه پسا  هاای   هاای شاهر لبااس     در خیابان ،میشل حتی به همراه دوستش، لمیس .(5همان: )

 که حالیس در ای  رمان بسیار آزادانه است، در. پوشش میشل و لمیپوشد می
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جااب اساالمی، پوشااندن تماام بادن ازجملاه چهاره و        برداشت علمای سعودی از ح

ست و پلیس دینی عربستان همیشاه بار ایا  ناوع پوشاش زناان پافشااری        ها دست

ور باه پوشایدن روبناده    دخترانی را که بیش از ده سال س  دارند، مجبا ۀ کند. هم  می

هاا، معاابر و    هاا، فروشاگاه   کنند. نیروهای مطوعی  در مرکزهای خرید، رساتوران  می

زنند و زنانی را که حجاب موافق مقررات شرعی ندارناد، دساتگیر    ها نشت می نذرناه

 .(66: 1381 ،آشنانی محمدی)نمایند  می

باا فشاارها و    ،درپای   یهای پ  شکنی  سنتعلت  ، شسصیت میشل هرچند بهدر ای  رمان

بااز هام    شاود،   و خساته و درماناده مای   آیاد   رو می روبهعربستان ۀ های جامع  ینیر سست

 دهد.  ادامه می   اش  شکنی و هنجارنریزی  جسورانه تا پایان رمان به سنت

 نهادینه سرمایۀ فرهنگی .2ا1ا6

دارناد.  نشگاهی مدارک تحصیلی دا (قمره )لمیس، میشل، سدیم، شسصیت اصلی رمان چهار

قماره   یوتر، سادیم دانشاجوی مادیریت،   پزشکی، میشل دانشجوی کامپلمیس دانشجوی 

سارمایۀ  کاه   کارده  تحصایل  یهاا  تبا ترسیم شسصی نویسنده ادبیات است. آموختۀ دانش

ای فاراهم   داشته باشند، زمینه ی در اجتماعپرشور شان، باعث شده حضور نهادینه فرهنگی

زناان   نهادیناۀ  سرمایۀ فرهنگای به  مردساالر سعودی که انی  جامعۀبا قو تا ای  زنانآورد 

ی مااورای  سنتی ای  جامعه، دنیاا زنان خیزند.  به مبارزه برمی ،دهد روی خوش نشان نمی

در ناوعی  ، نهادیناه  نداشت  به سارمایۀ  دسترسینظر از کنند و  خویش را تجربه نمی خانۀ

خاویش،   با هدفمند کردن سرمایۀ نهادینۀاصلی رمان، های  اما شسصیت دارند،قرار  حبس

هاای انساانی     زن و مارد در ارزش » کاه خوانناد؛ چرا  میشکست  ای  قیدوبندها فرابه زنان را 

حضاور آناان در    یکسان هستند و باید در آموزش زنان نیز جدیت به خارج داد و زمیناه را بارای   

 .(73: 1997 ی ،)ام« اند زنان ،زیرا اساس تمدن و پیشرفت اجتماع فراهم نمود؛

 ،است شکنی سو  داده را به سنتآنان  ،سصیت اصلیشنهادینه در چهار  سرمایۀ فرهنگی

 اند. نهادینه موفق بوده ارنیری سرمایۀک هدر ب نونه استنبا  کرد که توان ای  پس می

 یافته عینیت سرمایۀ فرهنگی .3ا1ا6

 ساارمایۀ فرهنگاای ،رتیبااه عبااا ای دارد؛ نی در ایاا  رمااان اهمیاات بساایار ویااژهنویسااند

هایی  رایانامه بر پایۀغالب بر فرم کلی داستان غلبه دارد. اساس رمان  شکلی ، بهیافته عینیت
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را در  یافتاه  عینیات  ایۀکند. او ای  سارم  شسصیت اصلی از دوستانش دریافت میاست که 

 رباه اهاداف خاود د   « نوشت »و تالش دارد با دهد  میبسشی به جامعه قرار  هیاخدمت آن

، ناوعی  . نوشات  های خویش دسات یاباد   جنس همبسشی به  های اجتماعی و آناهی زمینه

صادایی   ی برای شنیده شدن سسنان زناان. تاک  اعتراض به نبود جای اعتراض هم هست؛

اندیشای و  دآزا کاه در عرصاۀ  بل ،سیاسی محدود نیست حاکم بر جامعۀ عربستان به عرصۀ

 خصوص زنان وجود دارد. هی مردم و بهای اجتماعی هم مشکالت زیادی برا آناهی

او منتشار  را هاا   باو  باه شسصایت   مرهاای   شسصیت آغازنر داستان که قصاه  ،«موا»

اسات باه خادمت     یافته عینیت سرمایۀ فرهنگیرا که شکل عالی « نوشت »تنها  کند، نه می

 وشت  در ای  رماان، در خادمت  . نداند میدوش خود  نوشت  را رسالتی بربلکه ای   ،نرفته

 .داردبسشی اجتماعی و فرهنگی قرار  آناهی

 سرمایۀ اجتماعی .2ا6

 شاکل دارد.  در ایا  رماان دو  است کاه  مثبت  سرمایۀ اجتماعیدر ثر یک نهاد مؤ خانواده

دهناد.   ازدواج اجباری تشکیل می براساس نوپایی است که قمره و راشد ، خانوادۀدسته اول

دلساراش ازدواج   شاود، نماادی از نتیجاۀ    میکه سرانجام به طال  سو  داده  ای  خانواده

ای  یانت به او، یکی از هزاران نمونههای راشد به قمره و خ توجهی باری دختران است. بیاج

هاای   دوم، باه خاانواده   افتد. اما دستۀ عربستان اتفا  می ر جوامعی ماننداست که روزانه د

هساتند،   کارده  تحصایل دو  لمیس که ارکان آن هر پدری ای  دختران تعلق دارد. خانوادۀ

 برداری از ایا  سارمایه باعاث    نهادینه هستند که بهره سرمایۀ فرهنگینمادی از موفقیت 

و زندنی خویش شود با شسص مناسب آشنا علمی در محی  شان شود اجازه دهند دختر می

 پادرومادر درک سابب   باه  را آغاز کند. موفقیت لمیس در زندنی زناشویی تاا حاد زیاادی   

فرصت دادن به جوانان برای آغاز زندنی اجتماعی و لزوم اوضاع اش از توییر  دهکر تحصیل

خالف قمره بر پدرومادر سنتی است وقمره  خانوادۀاما مندی خودشان است.  هعالق براساس

هاای   ازدواج دخترشان اسایر سانت   تحصیالت دانشگاهی ندارند و دربارۀ ،لمیسپدرومادر 

از  اش تاازه شاروع باه حمایات     زنادنی، خاانواده  در از شکست قمره پس قدیمی هستند. 

 کنند. دخترشان می

نقاش پررنگای در رماان دارد.    اسات و  مثبات اجتمااعی    یاک سارمایۀ  « دوستان حلقۀ»
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حمایات دوساتان خاود برخاوردار     ای با هم دارند و از  های داستان، رواب  صمیمانه شسصیت

 کند. یدر جهت پیشرفت و حمایت از اعضای خویش حرکت م سرمایۀ اجتماعیای   هستند؛

 منفی سرمایۀ اجتماعی خشونت؛ .1ا2ا6

هاای   ینیار  ساست با بافت سنتی که فرهنگ باستانی مبتنی بار   در یک جامعه مردساالر

ها را  تک شسصیت نسستی  قربانی خشونت است. انر زندنی تکمذهبی حاکم است، زن 

مای، خشاونت   ی مستلف خشونت خاانگی، خشاونت کال  ها شکل ،به تفصیل بررسی کنیم

 سیستمی، خشونت پنهان و... قابل مشاهده است.

ظرافات  اسات کاه انادامش     آوردهای دوجنسایتی باه دنیاا      زنی است که بچه «نویر ام»

آورد و  های زناناه روی مای    سالگی به پوشیدن لباس سیزدهنویر از   فرزند ام ای دارد.  دخترانه

علت حسی که در جوام  عربی به دختران وجود دارد، بدون توجاه   رش بهشود پد  سبب می

، او و مادرش بزند و پس از علیل و ناتوان کردنشبه بیماری فرزندش، او را به شدت کتک 

آمیز همسار    . صان  با ترسیم رفتارهای خشونتزندنی کندو با همسر دومش نوید را ترک 

 :نوید  میچنی  ود در کشور عربستان خشم و مردساالری موجۀ دربارنویر،   ام

ترساید.    کرد؛ زیرا از او بسیار مای   خود را در برابر پدرش آشکار نمیۀ نوری ظرافت زنان

رفت و با خشم وارد ها شنیده بود. روزی از کوره در  هایی را از همسایه  اما پدرش حرف

ۀ تاا اینکاه قفسا   پا شروع به کتک زدن او کارد  و نزل شد. به اتا  او رفت و با دستم

خانه را برای همیشه ترک  ،پس از ای  حادثه ،سینه و بینی و سا  پایش شکست. پدر

 .(11: 1388 )الصان ، ی  منزل، با همسر دومش زندنی کندکرد تا دور از ا

 .اشاااره دارد خشونت پنهان مردان نیاز  به  ش عالوه بر خشونت فیزیکی،رمانصان  در 

بارای اجارای   زیاادی   عالقاۀ  سایما مشاوول کاار اسات و    میشل در کشور لبنان در صداو

 دلیل برخوردهای خودخواهاناۀ  ولی بهدوربی  دارد، در برابر زیونی و حضور یهای تلو  برنامه

 :اش را عملی سازد  تواند خواسته  ناه نمی هیچ ،پدر و مسالفت وی

در آن ده کننا  در مقاام تهیاه   د تا اینکه رساما  بر  میشل کارهایش را به خوبی پیش می

کارد. پادرش     میشل را یک دختر لبنانی جوان اجرا مای  برنامۀ شبکه معرفی شد. ویژه

توانساتند آن    ای بود و نزدیکانشان در سعودی هم می  ماهواره ،دلیل آنکه ای  شبکه به

 .(117همان: ) اجرا کندمیشل خودش ای  برنامه را  نداد را تماشا کنند، اجازه
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از نوع خشونت پنهان و از نوع  ،اش  از رسیدن به خواستهعت ممانخشونت پدر میشل و 

 آید.  اجتماعی آن به شمار می

 اجتماعی منفی کنترل؛ سرمایۀ .2ا2ا6

کاه رفتاار   هاایی اسات    تری  شاخصه محدودیت و کنترل هرنونه رفتار زنان، یکی از مهم

 لی داساتان، شسصیت اصا  چهار. است شدهواکنش به آن طراحی  قهرمانان داستان بر پایۀ

اجتماعی، قوانی  موجود در سیستم قضاایی، مردسااالری و   های  سنت شک  هستند؛ سنت

 همگی در راستای افزایش محدودیت برای زنان هستند. ،عوامل دیگر

پاذیرد. ایا     هاای جامعاه را نمای    های مبتنی بر سانت  میشل زنی است که محدودیت

مذهبیِ حااکم بار    اند. پشتوانۀ آمدهدر ی هستند که به شکل قانونچنان قو ها ناه آن سنت

داناد   اینکه مای  . میشل باسازد مینوع کنترل را چند برابر دشوار ها، مقابله با ای   ای  سنت

 هاا   رساتوران  ازجملاه  یعموم اماک  از یاریبس به محرم یهمراه بدون زنان ورود» عربستاندر 

خاناه و رساتوران     به قهوه ،ش، فیصلپسر ، اما با دوست(18: 1379 ،کرمانی فهیم) «است ممنوع

 .(52: 1388 )الصان ، رود  می

 ،تانعربسا  اناۀ جامعاۀ  نیر ساست هاای   کنترل علت لمیس، دیگر شسصیت داستان، به

هاای   ونفت داند. وی هنگام نپ  کشیدن برای پسران مینقشه  راهیگانه محی  مجازی را 

 کادام از  توانسات هایچ    نز نمای رفتارهایی داشت که در محی  واقعی هر ،با مردانمجازی 

را باه دوساتانش نیاز    مجازی محی  ای  . لمیس، آشنایی با (88: همان)را انجام دهد ها  آن

سات. قماره پاس از    یکی دیگر از قربانیاان کنتارل ا   ،دوست لمیس قمره، کند.  توصیه می

در  های سانگی  ماردم و احتماال قارار نارفت       خروج از منزل را ندارد. نگاه طال ، اجازۀ

شاود   باعاث مای  مشاکالت  خطری جدی است. ای   ،یک زن مطلقه معرض توهی  برای

هاای   هاای بیرونای، باه محادودیت     ها و محدودیت مره، عالوه بر کنترلشسصیتی مثل ق

ای دست مردم ندهد. میشال باه او پیشانهاد ورود باه      تا بهانهرونی خودخواسته ت  دهد د

، بیشاتر وقاتش را باا    ایا  فضاا  ز آشانایی باا   دهد. قمره پاس ا   های مجازی را می  محی 

چناد روش قماره در   کناد؛ هر   و سرنرم شدن با مردان در محی  مجازی پر میونفت  نپ

 اش است.    های درونی  خوبی لمیس نیست، راهی برای التیام زخم ونوها به نفت

ر ترکیبی از پاذیرش و عصایان اسات. د    ،ها واکنش زنان داستان در مقابل انواع کنترل
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هاای عصایان    با جلو رفت  داساتان، نشاانه   خود هستند و مشوول زندنی عادیآنان  ،آغاز

سارمایۀ  تاوان یاک    مای  اناه را نیر ساست وض  در مقابل ای  آنان  یانشود. عص می ظاهر

« آنااه کاردن جامعاۀ ناآنااه     تالش برای بیدار ساخت  و» آن مفید ارزیابی کرد و اجتماعی

شکنی و عصیانی،  هر سنت»: نویسد می یید ارزشمند بودن عصیاندر تأ (24: 1963)است. کامو 

 .«ش را با خود به همراه خواهد داشتای نهفته، یک ارز نونه به

 مشترک اجتماعی زن و مرد ازدواج؛ سرمایۀ .3ا2ا6

دسات آوردن  ه تواناد راهای بارای با     میاست و  انیک مسیر طبیعی در زندنی زن ،ازدواج

نقاش   ،به عبارتی اند؛ جوام  سنتی، دختران از آن محرومکه در د اختیارات و استقاللی باش

هاای   ازدواج ، اما غلبۀزن کمک کند ، به بهبود وض یندتواند در ای  فرا حمایتی همسر می

، بلکه رنج آناان را دوچنادان   تنها ای  فرصت را از زنان سلب کرده ری در عربستان، نهاجبا

از انتظاارات  ای   عربساتان زیار فشاار مجموعاه     ر جامعۀنرا و مردساال  فرهنگ سنت»است.  کرده

ساتمدیده،  هایی فرودست،   با چهره ههموار آنان یکسان، زن را به سلطۀ خود درآورده و سبب شده

 ،. صان  با تکیه بر چنای  دیادناهی  (49: 1387 )پورشهرام، «کشیده ترسیم شوند ن  و رنجتاب ، قا

است که در  ای کشیده رنج شسصیتقمره،  است. را طراحی کردههای اصلی رمان   شسصیت

اش   دهد و زندنی و آینده  دوران جوانی به خواست پدر به ازدواج با پسری اهل نجد ت  می

از محرم شدن باا  پیش  بلکه نیری نداشته،  تنها در ازدواجش حق تصمیم . او نهشود میتباه 

ا تا پیش از روزی که به هم محرم قمره، راشد ر»است:  بار هم او را ندیده همسرش، حتی یک

داد تا عروس را پیش از عقاد    قمره به خواستگار اجازه نمی آداب و رسوم خانوادۀشدند، ندیده بود. 

طبیعای   .(29: 1388 صان ،ال) «ببیند و به همی  دلیل بی  عقد و عروسی فق  دو هفته فاصله بود

نسواهد داشت. راشد، همسر ی زن برالطفی  ،احساس و عاطفهنظر از  ،است چنی  ازدواجی

زند  می توجهی، دست به ازدواج مجدد با زنی ژاپنی  با رفتار بد و بی ،قمره، عالوه بر آزار او

 کند.  و امید اندک قمره را نیست و نابود می

 معامله ینوع باشد، یاخالق مانیپ و رابطه کی آنکه از شیپجامعۀ عربستان، ازدواج در 

 مارد،  ورا  خاود  جسم و ییبایز ی، کاال، زنآن در که یا  معامله االست؛ک به کاال ۀمبادل و

 ییباا یز با دختر کی تیرمان، جذاب نذارد. از منظر مردان  یم انیم در را خود ییدارا و پول

دارد؛  یخاصا  تیا اهم ازدواجزناان در   یسن  تیموقع  یبنابرا شود؛  یم فیتعراش  یجوان و
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 «شاان  یاجتمااع  یوردهاادست تا است آنان یشناختستیز اتیصوصخ ،شتریب زنان، معرِّف» چراکه
 (.77: 1385 ،و واالس )آبوت

کند دخترش پس از طال  بسیار پیر   مادر قمره، احساس می ،ای دیگر از رمان  در قطعه

به همی  دلیل برای ازدواج مجددش نگاران اسات    رسد؛  تر از سنش به نظر می  و چروکیده

نیارد    مردم کشورش اطالع دارد. او تصمیم مای  انگارانۀ    ءسنتی و شیهای   چون از دیدناه

ت بهتاری بارای ازدواج   ی عمل زیبایی صورت به لبنان ببارد تاا شااید موقعیا    قمره را برا

 :مجددش پیش آید

اش   مادر قمره تصمیم نرفت کاه باه هماراه دختارش کاه چهاره       ،در فصل تابستان

یک ماه به لبنان سفر کنند.  ،خانواده ید و بقیۀرس  شکسته و بیشتر از سنش به نظر می

های زیباسازی سمکره شد. کارش را با عمل زیبایی بینی   قمره تسلیم برنامه ،در لبنان

سازی پوستش پرداخت و زیار    برداری و تمیز کردن و جوان  شروع کرد. سپس به الیه

ا پای نرفات و   و تمرینات ورزشی رنظر متسصصان زیبایی اندام، رژیم غذایی سست 

کوتاه و رنگ کارد. قماره چناد     ،نهایت موهایش را زیر دست ماهرتری  آرایشگراندر

 .(86: 1388 صان ،ال) تر از قبلش به ریاض بازنشتبرابر زیبا

 منفی سرمایۀ اجتماعی ؛کنترل درونی و بیرونی .4ا2ا6

 بسیار قوی کنترل ؛ مؤلفۀمردساالری .1ا4ا2ا6

آشکارا ردپای مردساالری و قربانی شدن زنان  ،با وجود تحوالت تازه ،در ادبیات داستانی معاصر

در جوام  سنتی کشاور عربساتان   را از مشکالت زنان خود، خیلی شود. صان  در رمان   دیده می

باه   دختران ریاضوی در رمان  است؛ و مصائب آنان را به تصویر کشیده و بدبستیبازتاب داده 

اسات. تحقیقاات    هاای نامناساب اشااره کارده      ازدواج هاا و   تعدد زوج مشکالتی مثل خشونت و

 از یاریبسا  از ،یزنان غرب که  یدرحال ،ویکم  و بیستستم یدر قرن بخوبی نویای آن است که  به

  وض  یدر بدتر و داشتند یبار  سفا وض زنان در جهان عرب، همچنان  ،حقو  برخوردار بودند

زیباایی   خود، بهخالل رمان صان  در .(291: 2006 عداوی،السا ) بردند  یبه سر م یفرهنگ و یاجتماع

 .است برداشتهبار زنان عربستانی پرده   سفاز ای  وض  ا

که را کند. وی قمره   حق و حقو  همسرش را پایمال می است که تمامی شسصیتراشد، 

ای و صرفا  باه دلیال اصارار      نونه عالقه بدون هیچ ،دختری جوان و ساک  شهر ریاض است
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تاری  حقاو      و او را از طبیعای کناد   میانواده، تصاحب کرده و هستی وی را نیست و نابود خ

کناد و    تری  نیازهاای همسارش تاوجهی نمای     . راشد به کوچکسازد مییک انسان محروم 

 با او دارد: یبسیار ناشایست کند، رفتار  های او اعتراض می  تفاوتی  زمانی که قمره به بی

چشمان قمره پار از تارس و    لحظۀ وحشتناک به هم نره خورد.هایشان در یک   چشم

وحشت بود و چشمان راشد پر از خشم و غضبی که قمره تاکنون ندیده بود. راشد باه  

از اتاا  خاارج شاد.     ،های قمره  ها و عذرخواهی  رغم اشک  سرعت از او دور شد و علی

واشانگت   رودناه بروند و به میلی به هتل بازنشت تا به ف  با اکراه و بی ،فردای آن روز

 .(15: 1388 )الصان ، و سپس شیکانو پرواز کنند

 رفتارهاای ناشایسات ماردان در جامعاۀ     ناری و   باه سالطه   ،جای رماان  صان  در جای

هاای    کند. قمره در بسشی از رمان، سستی  مردساالر عربستان در برخورد با زنان اشاره می

تمادنی و کها     را یک قضایۀ    و آندهد  میعمیم اش را به مادر خویش ت  زندنی زناشویی

ر عربای برایشاان باه ارمواان     کاه فرهناگ مردسااال    شامارد   برخاسته از سالیان دور مای 

همانناد رفتاار پادر باا      ،در برخورد با خاودش را همسرش  رفتار مستبدانۀ است. قمره آورده

 .(92همان: ) «تفاوت نداشت رفتار راشد با او، خیلی با رفتار پدرش با مادرش»: داند  مادرش می

در  دهاد.   خوبی نشاان مای   ها در ای  رمان، وض  زنان داستان صان  را به  چرخش نسل

همازادی کاه در طاول     ان همزاد زن عرب اسات؛ همچن ،فرهنگ مردساالر ،صان دیدناه 

 باا  خاود،  نویسانده در اثار  سازد.   نمایان میجدید شکلی  بار خود را به ها هر  اعصار و دوران

که  کشد  به تصویر میرا ظلمی همچون قمره و مادرش،  ای بیچاره و درمانده زناننمایش 

 سمیرئالای  است که  توجه قابلنکتۀ دارد.   میساالر عربی در حق زنان مظلوم روامرد جامعۀ

، هماه از  شیبا  و ردیا ن  یما  زن وجاود  از را کیا رمانت نقش هرنونه ،صان رمان  بر حاکم

صاان  باا بیاان    در ای  رمان، د. کش  یم خواننده رخ به را کشیدن زجربدبستی و  خشونت و

و داناد   مای نماادی از سالطه و هیبات    و راشاد، راشاد را    مشکالت زندنی زناشویی قمره

. نویی صان  معتقد است نماید  پذیری زن را ترسیم می  چنی  تسل  مرد و ضعف و ستم ای 

وجهی باه احساساات آناان و قارار دادنشاان در      تا   نادیده انگاشت  زناان در جواما  سانتی، بای    »

نهایات جانس دوم بادل    یف، نیازمناد و در های مردسااالری، آناان را باه موجاوداتی ضاع       حجاب

 .(104: 1388 ،)خسروپناه «است  ساخته
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 نرای عربی، نشان  دار در جوام  سنت دار و ادامه ش دادن مردساالری ریشهیان  با نماص

هماواره در   عربستانیو زنان  هنوز هم توییری نکردهها   البا نذشت سدهد ای  معضل  می

مانناد   ،عارب وضا  زن  » (217: 1971) به تعبیر وادی دارند؛رنج زندنی با مردان مستبد قرار 

 یسا یمردساالر عربی همانند ش  خۀ زن در جامع» اساسا  .«ابدی  یام نمیناه الت  چیاست که ه یزخم

ش را بر یها  قدم اثر وکند  میش له یها  قدم ریاو را ز رود و  یمآن راه  یساحل، که مرد رو است بر

 .(314: 1996 زیدان،)« نذارد  یم یآن برجا

 سرمایۀ اقتصادی .3ا6

، از طبقاۀ مرفاه عربساتان هساتند.     یمآناان روباروی   باا  دختران ریااض زنانی که در رمان 

یگااه چنادانی نادارد؛    ای  داستان، جاکلی بحث بر سر فقر یا مشکالت اقتصادی در طور به

دهاد   ها بیان شده، نشان می ام از شسصیتهر کد لباس و امکانات و وض  مالی که دربارۀ

به ای  معنای   ،اقتصادیموضوعات به توجهی  کم. ای  نسبتا  مقبولی دارندزندنی آنان،  که

ای باه   هدر هار جامعا  زیرا  ر و نداری در عربستان وجود ندارد؛نیست که مشکالتی مثل فق

موضوع اما نویسنده عامدانه از ای   فرودست از نظر معیشتی وجود دارد، طور قط ، طبقات

ممک  است رفاه مالی نسبی یا حتی که  باوجودیزنان عربستانی  پوشی کرده تا بگوید چشم

کناد.   بااز نمای  شاان   اجتماعی اسفناکهم ای  رفاه، نرهی از اوضاع داشته باشند، بازعالی 

زناان دیگار   از ای دانست که حقو  اجتماعی متماایزی   توان طبقه نمی زنان طبقۀ مرفه را

اقتصاادی   از جانس مشاکل   ،سات رو هزن در عربستان با آن روبا  رنجی که دارند؛طبقات 

باه آن   سارمایۀ نماادی   های زندنی مرتب  است که در بسش  بلکه به دیگر جنبه ،نیست

 شود. داخته میپر

 سرمایۀ نمادی  .4ا6

یکی « عشق» آید. دست میه ها ب که در کنار دیگر سرمایه است بعدی معنوی ،سرمایۀ نمادی 

موضوع اصلی ایا  رماان.    ای نمادی  برای زن در تمام زندنی است وه تری  سرمایه از مهم

شان از  مندی هرهکدام زندنی متفاوتی نسبت به دیگران دارند، ب چهار شسصیت اصلی که هر

ساهم مثبات داشات،     ،لمیس که در دیگر ابعااد سارمایه  عشق، متویر است.  سرمایۀ نمادی 

 تحصایالت  و (سارمایۀ اجتمااعی  ) حمایات خاانواده  و دارای را دارد  سرمایۀ نمادی بیشتری  

اماا شسصایتی    اسات،  (سرمایۀ اقتصاادی ) و اوضاع مناسب مالی (یافته عینیت سرمایۀ فرهنگی)
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علات عادم برخاورداری از     ، باه تاه یاف عینیتو فرهنگی  سرمایۀ اقتصادیباوجود  ،مانند قمره

هایش در بعد نمادی  دچار مشاکل   ، بازتولید سرمایهدر ازدواجخانواده مناسب و اجبار  شاخصۀ

او  نسستی  تجربۀکند و  ا ترک مینامزدش او ر اقبالی بهتر از قمره ندارد؛سدیم نیز شود.  می

اساتفاده از   نیاز در هاای میشال    شود. فرصت با شکست مواجه می سرمایۀ نمادی  در عرصۀ

 ماند. می بار ناکام هر دو ،رای ازدواجعشق ب سرمایۀ نمادی 

ایا    منادی از  هبهار بتاوان  انر  ؛سرمایۀ نمادی از لفۀ دیگری است مؤ ،زنانههای  جلوه

هاای   چهار شسصیت قادرند جلاوه  نرفت، هر مالی در نظرمشکالت ها را با توجه به  جلوه

سارمایۀ  باا   سارمایۀ نماادی   اماا انار همای      ،می  کنندتأ زنانۀ خود را از لحا  اقتصادی

به دست آورناد  چندانی  توانند از آن بهرۀ نمیجز لمیس، دیگران  ، بهشودمقایسه  اجتماعی

هاای درونای و    یعنی نهاد خاانواده و کنتارل  ا  سرمایۀ اجتماعیضعف در اش به  که ریشه

 نردد. برمیا های کهنه جامعه  بیرونی و سنت

پادرها قارار    تا حد بسیار زیادی تحت تاأثیر سالطۀ   مادری سنت نمادی مان، در ای  ر

یافتاه و قادرت    عینیات  نداشات  سارمایۀ  ل دلیا  ، باه دلسوزیباوجود  ،دارد. مادرهای رمان

هستند. خود مادران  ناتوان سرمایۀ نمادی مند کردن دختران خود از ای   در بهره ،یاجتماع

اسات و خاود    کارده  تحصایل جز مادر لمیس کاه   و به ند،ا ابعاد سرمایهدچار ضعف در تمام 

درآمد مستقل دارد، دیگر مادرهای داستان، نه تحصیالت مناسب دارند و نه قادرند در برابر 

باعاث شاده   موضاوع  های اجتماعی واکنش مناسب نشان دهند. ایا    ها و کنترل خشونت

 چندانی نداشته باشند. ۀدر عرصۀ عشق و ازدواج و... بهر سرمایۀ نمادی خودشان هم از 

 نتیجه .7

زنان در عربستان  دهندۀ وض  های تشکیل چینهرا  نظریۀ بوردیوهای  لفهکدام از مؤ انر هر

 :است پذیرتصورچینه های زیر برای ای  چهار  ویژنی ،نظر بگیریمدر 

 سرمایۀ فرهنگی .1ا7

 کارده  تحصایل نفر  موقعیت مناسبی دارند. هر چهار ،در ای  بسش، دختران حاضر در رمان

قبولی دارناد.  مخانوادنی و... وض   سل  بر مفاهیم و اعتقادات اخالقی وهستند و از نظر ت

 سرمایۀ فرهنگی ن ا در هر سه زمینۀ یعنی مادران ای  دختران جوا ا  نسل قبلی ،در مقابل

 با مشکل مواجه هستند.ا شده  و نهادینه یافته عینیت ا یعنی سرمایۀ متجسد و



 دختران ریاضزنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی: رمان های اجتماعی  مطالعۀ سرمایه /38

 مایۀ اجتماعیسر .2ا7

ای است که دیگر  نونه ی است. وض  ای  سرمایه بهاجتماع تری  مؤلفۀ رمان، مؤلفۀ پررنگ

در سایر   هاای اصالی رماان کاه     است. شسصیت شدت تحت تأثیر قرار داده  هها را ب سرمایه

 هساتند، در عرصاۀ  های فرهنگی و اقتصادی مناسبی  سرمایهدارای  ،بررسی مشسص شد

شاده و منفای مواجاه هساتند.     هاای محدود  چیز باا سارمایه   یش از هرب سرمایۀ اجتماعی

 ثرحدی قوی و مؤ است، بهعربستان  های کنترل در جامعۀ  اهرم که مردساالری و خشونت

 است. شدت دچار مشکل کرده ههای اجتماعی خود ب از سرمایهرا مندی زنان  است که بهره

 سرمایۀ اقتصادی .3ا7

کاادام از  مناساابی دارد و هاایچ وضاا  دختااران ریاااضان زنااان در رماا ساارمایۀ اقتصااادی

ثیر ضاعف  ، تحت تاأ آید می به وجودشان ها دچار فقر نیستند و مشکالتی که برای شسصیت

های خاود را از طبقاۀ مرفاه جامعاه      شسصیت عمد بهنیست. نویسنده  سرمایۀ اقتصادیدر 

ر عامال اقتصاادی   و فرهنگای با   سرمایۀ اجتماعیدر را ثیر نقش ضعف انتساب کرده تا تأ

 مقدم بدارد.

 سرمایۀ نمادی  .4ا7

بارزی است و های رمان، ضعف  در زندنی شسصیت ،سرمایۀ نمادی یعنی  ،چهارمی  عامل

هاای   زناان و سارمایه   ماعی در نسل نذشاتۀ و اجت سرمایۀ فرهنگیضعف اش  دلیل اصلی

 ۀ اقتصاادی و هاای زناان در عرصا    سرمایه ،عبارتی نسل جدید است؛ به اجتماعی منفی در

تری   و مهم ،منجر شود سرمایۀ نمادی تواند به تولید  فرهنگی و اجتماعی، در مجموع نمی

های پیدا و پنهاانی اسات کاه قهرماناان      های اجتماعی و خشونت مشکل هم وجود کنترل

 داستان همواره با آن مواجه هستند.
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