
 

 فرهنگي   مطالعات   و   انساني   علوم   پژوهشگاه   ،معاصر   پارسي   ادبيات
  65 -  45   ،1394   پاييز   ،ومس   شمارة   پنجم،   سال

  از بلقيس سليماني  بازي  خالهشناسي رمان   جامعه
  »ير بورديو  پي«ة بر مبناي نظري

  *مهدي خادمي كواليي
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  چكيده
نقد . انجامد  بازخواني آثار ادبي با رويكردهاي تازه به پويايي فضاي جامعة ادبي مي

شناسي در عرصة ادبيات، به بررسي تأثير متقابل ادبيات و جامعه بر يكـديگر    جامعه
كه دهد   پردازد و با تحليل اين تأثير و تأثّرها، راهي نوين در برابر كساني قرار مي  مي

نگـرش  . ها شناخت انسـان و جامعـة جديـد انسـاني اسـت       دغدغة اصلي ذهن آن
شناسي زنان، منظري نسبتاً نوپديد است كه   شناسانه به رمان با رويكرد جامعه  جامعه

هـاي نـوين و جـذّاب در ايـن زمينـه       گيري براي بحـث   از قابليت وگنجايي چشم
، »ير بورديـو   پي«هاي   تكيه بر ديدگاه نگارندگان از اين نظرگاه و با. برخوردار است

از بلقـيس سـليماني    بـازي   خالـه پرداز و منتقد فرانسوي، بـه بررسـي رمـان      نظريه
گرايانه و در عين حال انتقـادي بـه     سليماني در اين رمان با نگاهي واقع. اند  پرداخته

ل از مسايل اجتماعي و فرهنگي ايران، خصوصاً وضعيت زنان در دهة شصت و قبـ 
ور از ديـدگاه    تحليلـي و بهـره   ـروش تحقيق ايـن مقالـه، توصـيفي     . پردازد  آن مي
در رابطة ديالكتيكيِ عامليت . ير بورديو است  شناسي بر پاية مكتب انتقادي پي  جامعه

و ساختارِ بورديو در كنشِ افراد ايـن داسـتان، بيشـتر بازتوليـد سـاختارهاي ثابـت       
در پايان رمان، شاهد توليد ساختاري جديد از سوي يكـي  فرهنگي وجود دارد؛ اما 

 بازي  خالههمچنين مفاهيم بازتاب يافته در رمان . هاي اصلي آن هستيم  از شخصيت
بـا نگـاهي بـه جامعـه در      ـخواسته يا ناخواسته   ـ  ناظر بر آن است كه نويسندة آن
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هـا بـا    ة ضـمني آن اي، تاريخي، پيشامدرن، مدرن و پسامدرن و مقايس  بستر اسطوره
  .كند يكديگر، رابطة ديالكتيكي عامليت و ساختار بورديو را تأييد مي

يـر بورديـو، بازتوليـد سـاختار، بلقـيس        شناسي رمـان، پـي    جامعه: واژگان كليدي
  .بازي  خالهسليماني، 

  
  همقدم. 1

هـاي دور،    تهشايد بتوان از گذشـ . اي طوالني دارد  بحث دربارة رابطة جامعه و ادبيات سابقه
سخن از تأثير شعرِ شاعر بر مخاطبان به ميـان   جمهوريهنگامي كه در كتاب  - افالطون را 

آغازگر جدي اين گفتگـو و بررسـي بـه     ـ  .آورد و تأثير مثبت آن را در جامعه مردود شمرد
با انتشـار  . م1800پيشروتر از ديگران در سال  1در قرون اخير هم مادام دواستال. شمار آورد

ارتباط و تأثير و تأثّر متقابـل بـين    ادبيات از منظر پيوندهايش با نهادهاي اجتماعي،كتاب 
ادبيات و قوانين، رسوم و مذاهب جوامع مختلف را از دورة باسـتان تـا عصـر خـود مـورد      

بندي جديد در   شناسي ادبيات با شكل  ههاي علم مستقلّ جامع  بررسي قرار داده است؛ اما پايه
هـا    اين شاخة علمي نوپا كه نطفة آن در تاريخ فرهنگ«به عبارتي . سدة نوزدهم بنا نهاده شد

كرد، بـاالخره زاييـده     ها به صورت جنين زندگي مي  ها در شكم جامعه  بسته شده بود و قرن
ـ   و برجسـتگاني چـون هيپوليـت   ) 3: 1376اسكارپيت، (» شد ن، فريـدريش هگـل، كـارل    ت

ماركس، ويرجينيا وولف، سيمون دوبوار، شوالميت فايرستون، كيت ميلت، تئودور آدورنـو،  
هربرت ماركوزه، اريك فروم، يورگن هابرماس، لويي آلتوسر و خصوصـاً لوكـاچ، بـاختين،    

و هاي متفاوت فكري در بالندگي، شكوفايي   گلدمن، بورديو و ديگران با وجود داشتن سويه
هاي مؤثّري نمودنـد و در ايـران     اشاعة اين شاخه از معرفت اجتماعي در سطح جهان تالش

پور و غالمحسين صديقي به عنوان پيشـاهنگان پـژوهش     هم شايد بتوان از اميرحسين آريان
تر اين بحث را جمشـيد    ها، شكل تخصصي  در اين زمينه ياد كرد كه يكي دو دهه بعد از آن

كـه   –) 1358( واقعيت اجتماعي و جهان داسـتان رانيان در كتابي با عنـوان  پور اي  مصباحي
  .مطرح نمود  - بود .) م1976(ترجمة رسالة ارائه شدة او به دانشگاه پاريس 

ات بـه عنـوان يكـي از        با جهانگير شدن اين مباحث، امروزه ديگر جامعـه  شناسـي ادبيـ
ويژه   هاي مختلف ادبي، به  آيد و در تحليل گونه  هاي كارآمد نقد متون ادبي به شمار مي  شيوه

در اين رويكرد ضمن بررسي ارتباط ميان آثـار  . رمان معاصر فارسي كاربرد چشمگيري دارد
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ها بـر يكـديگر نشـان      ادبي و جامعه در تمام سطوح، تعامل رمان و جامعه و تأثير متقابل آن
 .شود  داده مي

هاي پنهـان    شناسانة رمان و گشودن اليه  جامعهجاي ترديد نيست كه  از رهگذر خوانش 
توان تـا حـدّ چشـمگيري بـه سـازوكارهاي        ها و نمودهاي آن مي  مند نشانه  و ترجمة داللت

دار   تري از جامعة مسـأله   اندازهاي تازه  فكري، فرهنگي و اجتماعيِ جوامع پي برد و به چشم
)(problematic       امروز دست يافت و خواننـده را نيـز در راه رسـيدن بـه ادراك و بصـيرت

ات عـالوه بـر    «تري از واقعيات پيچيدة جوامع كنـوني همراهـي نمـود؛ زيـرا       مشخّص ادبيـ
ولّـك و  (» رويكردهاي هنري و زيباشناختي، در موارد قابل توجهي بيان حال جامعه اسـت 

چون ذوق و سليقه   شناسي وقتي با موضوعي هم  عهجام«به عبارت ديگر ). 100: 1373وارن، 
: الف1393بورديو، (» كند  كاوي اجتماعي پيدا مي  شود، بيشترين شباهت را به روان  مواجه مي

شناسي ادبيات، خصوصاً رمان در بازتاب احوال اجتمـاع بـه حـدي      اهميت نقد جامعه) 35
ات و هنـر اسـت     كه به مثابة كليـ  - در سخني » خانف  پله«است كه  اظهـار   - د گنجينـة ادبيـ

شناسي ترجمه   شويم، نخست بايد آن را به زبان جامعه  رو مي  وقتي با اثر ادبي روبه«: دارد  مي
؛ مخصوصاً )15: 391به نقل از شفيعي كدكني، (» كنيم و سپس دربارة آن به داوري بپردازيم

هاي داسـتان،    شرايط روحي شخصيت توان با درك تغيير  در تحليل رمان كه در آن حتّي مي
اي از تغييرات جامعه نيز رسيد و اين خود، نشـان از پيونـد سـاختار رمـان بـا        به درك تازه

رمـان بايـد بـه عنـوان     «: شـود   ساختار جامعه دارد و بر پاية همين ديدگاه است كه گفته مي
در ). 111: 1377ران، گلـدمن و ديگـ  (» شمار اجتماعي، جامعة زمان خود را بازتاب دهد  گاه

اصلِ انعكاسِ احوال و واقعيات جامعه در روشنايِ آيينة رمان و ضرورت نقد اجتماعي آن، 
تقريباً وحدت نظر وجود دارد؛ اما اختالف ديدگاه در چگونگي و كـاركرد آن اسـت؛ مـثالً    

ت را   نويس  داند نه عكّاسي آن؛ چراكه رمان  رمان را نقّاشي واقعيت مي«جورج لوكاچ  واقعيـ
او از ميـان  . كند كه بتواند گونة دلخواه خود را بـه تصـوير درآورد    بندي مي  اي دسته  به گونه

هايِ ارزشـيِ نويسـنده اسـتوار اسـت،       رخدادهاي رمان كه بر پاية خاستگاه طبقاتيِ  گرايش
نگرانة   ت كلاين رهياف). 160: 1390به نقل از تسليمي (» كشد  هاي كالن را بيرون مي  واقعيت

ت بـا نـام      يافته  لوكاچ سبب شد كه بعدها، لوسين گُلدمن قرائت سامان تري از بازتاب واقعيـ
پـروردة    نويسـنده را دسـت  «اگرچـه او بـا ايـن ديـدگاه،     . ارائه كند "گرايي تكويني  ساخت"

ير   اما پي برد؛  داند و فرديت را با جبرگرايي اجتماعي از ميان مي  توليدات فرهنگي جامعه مي
دانـد و از ديـدگاه او فـرد داراي ابتكـار       بورديو داستان و هنر را محصول رابطة دوسري مي

و مجبور نيست كه صرفاً بـه بازتوليـد رفتارهـا و    ) 167: به نقل از همان(» عمل نسبي است
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ها و   تواند به فراخور موقعيت و توان خود كنش  هنجارهاي غالب اجتماعي بپردازد، بلكه مي
هاي فرهنگـي و سـلوك     ها را تدريجاً جايگزين نهاده  هايي را بيافريند و آن  به دنبال آن منش

  .عمومي جامعه بنمايد و روح حقيقي زمانه را در پيكرة اجتماع جاري سازد
اما يكي از محورهاي اصلي بحث در اين مقاله توجه به نـوع نگـاه اجتمـاعي بـه زنـان      

هـولمز،  (» باشـد   تواند معنايي خاص داشته   زن بودن و مرد بودن مي اي  در هر جامعه«. است
تدريج و   اين تفاوت در ابتدا امتيازي براي هيچ يك از اين دو جنس نبود؛ اما به). 35: 1389

در جوامع گوناگون، برخورداري يك گروه و محروميت گـروه ديگـر را موجـب شـد، بـه      
هايي در رفتار هر گروه بـه وجـود آوردنـد و      تفاوتطوري كه با تلقين و تربيت اجتماعي، 

در جامعة سـنّتي  «كردند؛ به عنوان مثال   بعدها به عنوان رفتار ذاتي و طبيعي هر جنس تلقّي 
: 1381نهـاد جبروتـي،     پاك(» كردند  مادر تربيت مي –دختر را از همان كودكي با نگرش زن 

فتار ميان زن و مرد بـه طـور ژنتيكـي تعيـين     هاي ر ها استدالل دارند كه تفاوت بعضي«). 31
اجتمـاعي شـدن   . گونه مدرك قاطعي براي اثبات اين موضوع وجود ندارد شوند؛ اما هيچ مي

؛ بنابراين )231: 1390گيدنز، (» گردد شود، آغاز مي جنسي به محض اين كه كودك متولّد مي
/ 2: 1382دوبـووار،  (» اين عدم شباهت از مقولة فرهنگي اسـت نـه طبيعـي   «توان گفت   مي

در بهترين حالـت، كـورجنس و در بـدترين حالـت،     «هاي اخير   شناسي تا دهه  جامعه). 688
تا اين كـه برخـي از انديشـمندان، سـمت و     ). 24: 1380آبوت و كلر، (» ]بود[پرست   جنس

ا طرفانه يا طرفدار حقوق زنان، به آن دادند؛ از جملـه سـيمون دوبـووار، ويرجينيـ      سويي بي
هاي نگاه فرادستي و فرودسـتي    ؛ بدين ترتيب بررسي ريشه... وولف، جان استوارت ميل و 

شناسان شد و آثار ارزشمندي ارائه گرديد   به جنسيت، موضوع مورد عالقة بسياري از جامعه
  .كه در تغيير نگرش افراد اعم از زن و مرد در اين زمينه بسيار مؤثّر بود

  
  تحقيقة و فرضي   مسئله. 2

  :نقد اجتماعي دو رويكرد عمده دارد
پندارد و در آن به بررسي فرآينـد توليـد،    اي اقتصادي مي نگاهي كه ادبيات را مقوله - 1«

  .ايندة عمدة آن روبر اسكارپيت استپردازد و نم توزيع و مصرف آثار ادبي مي
ئـورك  شـود و كسـاني چـون گ    ناميده مـي » شناسي ادبي جامعه«رويكرد ديگري كه  - 2

اين رويكـرد، بـر تحليـل و تفسـير     . پردازان عمدة آن هستند لوكاچ و لوسين گلدمن، نظريه
گـذاران ايـن    پايـه . هاي ادبي و سپس برقراري ارتباط ميان جامعه و اثر ادبي تأكيد دارد جنبه
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ات و مـا آن را علـم      رويكرد معتقدند جامعه شناسي ادبي، روشي است مربوط به علـم ادبيـ
  ).65و  236: 1377گلدمن و ديگران، (» كنيم شناختي ادبيات تعريف مي جامعه - تاريخي

دهد  انجام مي) رويكرد دوم(شناسي ادبيات در اين پژوهش كاري در همين راستا  جامعه
و » ادبيات به عنوان هنـر كـالم  «كاوي و تمركز مطالعه در محتواي  كه در واقع بررسي، ژرف

هـاي بازتـاب    اين نوعِ نقد، از انديشه). 35: 1379ترابي، ( شناخت جوهر اجتماعي آن است
ها،   گيرد تا از چگونگي ثبات و دگرگوني سنّت كمك مي   يافته در آثار هنري، خصوصاً رمان

ها در عرصة اجتماع آگاهي يابد و از همين   ها و قوانين و پيامدهاي مثبت و منفي آن  فرهنگ
  ). 255: 1386زرافا، (» ة خصوصي جامعه استرمان تجرب«: شود  روست كه گفته مي

ات، برآمـده از تجربـه    چهره«البتّه بايد اذعان نمود كه  هـا و مشـكالت    هاي زنان در ادبيـ
هـا و افكـار نويسـنده     واقعي زندگي زنان نيستند، بلكه بيشتر در مقام فرافكني آمال، هـراس 

گانـة الهـه و شـيطان، معشـوق     نگاه دو). 145: 1389نجم عراقي و ديگران، (» كنند عمل مي
نيافتني و موجود مفلوك به زن در آثار بسياري از نويسندگان روزگار ما تأييدكنندة اين   دست

هاي اخير با اهتمامِ برخي از نويسندگان زن، از زن نوشتن و از دنيـاي    تنها در دهه. ادعاست
سـيمين  . را به مخاطبـان شناسـاند  ها   شدة آن  تر شناخته  زنانه گفتن در شعر و رمان، دنياي كم

پور، فرشته ساري، شيوا ارسطويي،   پور، غزاله عليزاده، شهرنوش پارسي  دانشور، منيرو رواني
در شـمار  ... منيـر كهباسـي، ناهيـد طباطبـايي، فرخنـده آقـايي و         فريبا وفي، زويا پيرزاد، ماه

هـاي    فكار، احساسات و كـنش اين گروه با شناساندن ا. نويسندگاني از اين دست قرار دارند
  .نويسي باز كردند  زنان با توجه به تجربة زيستي خود، بابي جديد در رمان

بلقيس سليماني نيز با به چالش كشيدن اقتدار مردانه، بر حاكميت دموكراسي در روابـط  
طلبانـه يـا     هـاي برابـري   اين دو جنس، بدون نگاه فرادستي و فرودسـتي بـا بـاور بـه ارزش    

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و     گرايانـه بـه جنبـه    او با نگاهي واقع. كند  ساالر تأكيد مي  تهشايس
فرهنگي جامعه و تأثير اين عوامل بر بازتوليد نظام سلطة يك جـنس بـر جـنس ديگـر، بـه      

  .شناسان اين مرز و بوم از طريق ادبيات كمك كرده است  جامعة جامعه
بـا تكيـه بـر     »بـازي   خالـه «شناختي رمان   رسي جامعهنگارندگان اين مقاله برآنند تا به بر

نگـر او، انـواع     و تحليل متفاوت و كل   هاي پير بورديو بپردازند و با توجه به رهيافت  ديدگاه
هاي گوناگون اين رمان، مشـخّص    توليد و بازتوليد ساختارهاي فرهنگي جامعه را در ميدان

   .به مفاهيم كليدي بورديو تحليل نمايندكنند و داليل اين فرايند را  با توجه 
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با توجه بـه مفـاهيم كليـدي بورديـو، در ايـن رمـان،       فرض نگارندگان بر اين است كه 
هـاي مختلـف اجتمـاعي      بازتوليد ساختارهاي فرهنگي كه به ادامة سلطة جنسيتي در ميـدان 

تحكـيم   انجامـد، و رفتارهـاي محـدود، متعـارف، تكرارشـونده و تجـويزي كـه باعـث          مي
ارهاي فرهنگي نمود تر از توليد و تولّد ساخت  شود، به مراتب بيش  هنجارهاي ثابت پيشين مي

  .يافته باشد
  

  و ضرورت پژوهش   پيشينه. 3
شناسـي سـنّتيِ متـون ادبـي بـا همـة كثـرت،          هاي تحليلي با رويكرد جامعه  اگرچه پژوهش

ه    هاي ادبـي بـا رو    باشد؛ اما بررسي متن  چنان رو به افزايش مي  هم هـاي جديـد     يكـرد نظريـ
شـناس    تـرين جامعـه    ر بورديـو پرنفـوذترين و مهـم   يـ   پـي . شناسانه بسيار اندك است  جامعه

ويژه رمان   هاي او، متون ادبي، به  توان با تكيه بر ديدگاه  است كه مي ميفرانسوي بعد از دورك
اند   هاي او نگاشته شده  كه با كاربرد نظريههايي   پژوهش. را مورد بازخواني و واكاوي قرار داد

 »تحليل بورديويي بوف كور در ميدان ادبي ايران: روايت نابودي ناب«كتاب : عبارتند از
جعفري و   از محمدحسن مقدس »شناسي ادبيات  بورديو و جامعه«از شهرام پرستش، مقالة 

يعنـي تحليـل مـتن بـا مفـاهيم       يك به تحليل متن به شيوة پژوهش حاضر؛  ديگران، كه هيچ
  .كليدي بورديو نپرداختند

از رسالة دكتـري خـود در دانشـگاه الزّهـرا      1393اما خانم صدف گلمرادي كه در سال 
هاي منتخب پـس    هاي زن در رمان  هاي شخصيت  شناختي سرمايه  نقد جامعه«با عنوان ) س(

، دو مقالـة ارزشـمند در تحليـل دو    با راهنمايي حسين فقيهي دفاع نمود» از انقالب اسالمي
. به چاپ رسـانده اسـت   "ير بورديو  انواع سرماية پي"هاي اخير بر اساس نظرية   رمان از دهه

ة تهمينـة  "هاي زنان در رمـان    شناسانة سرمايه  نقد جامعه«مقالة اول را با عنوان  د   "قصـ محمـ
اش در   رسـاله ) الّله فاضـلي   نعمت(به  صورت مشترك با استاد راهنما و مشاورِ » محمدعلي

)  41-  23، صص 1393، بهار و تابستان 1، شمارة 6دورة (شناسي هنر و ادبيات   مجلّة جامعه
 هـاي اجتمـاعي و    شناختي سـرمايه   نقد جامعه«منتشر نمود و مقالة بعدي را شخصاً با عنوان 

در فصـلنامة تخصصـي نقـد ادبـي     » پـور   اثر منيرو رواني "دل فوالد"فرهنگي زنان در رمان 
هـاي قابـل     به چاپ رساند كه با همة فضـيلت ) 191 -  167، صص 1394، بهار 29شمارة (

هـا بـر     رسد كه كه سوية بررسي و تحليـل در آن   احترامي كه اين دو مقاله دارند، به نظر مي
  .چربد  مي - تري است   تر و كردار گفتماني بسيار جدي  كنش علمي عميقكه  -  "نقد"عملِ 
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در خصوص ضرورت و اهميت پـژوهش در ايـن شـاخه از علـوم اجتمـاعي يكـي از       
راسـتي بنيـادي فقـط روزي      هاي بـه   پيشرفت«: هاي شاخص اين رشته معتقد است كه  چهره
هاي جمعي تبديل گردد و   ه عرصة پژوهششناسي ادبيات ب  پذير خواهند بود كه جامعه  تحقّق

گلـدمن،  (» ها و مراكز تحقيق در سراسـر جهـان دنبـال شـود      اي از دانشگاه  در شمار فزاينده
ة مشـخّصِ          ). 10: 1371 اين ضـرورت در بـارة ارائـة تحليـل روشـمند و مبتنـي بـر نظريـ
ري كـه در پيشـينة   هاي فارسي با توجه به فقر پژوهشـي آشـكا    شناختي در بارة رمان  جامعه

توانـد    رو مقالة حاضر  در نوع خود مـي   نماياند؛ ازاين  تحقيق  به آن اشاره شد، بيشتر رخ مي
  .ناپذير باشد  پاسخ مناسبي به بخشي از اين ضرورت و نيازِ اجتناب

  
  في مختصر بلقيس سليمانيمعر. 4

آموختة رشتة فلسفه در مقطع كارشناسي ارشـد    كرمان و دانش 1342بلقيس سليماني متولّد 
، )84( بـازي آخـر بـانو   . كردزدن در حوزة ادبيات داستاني را حدوداً از آغاز   او قلم. است

 به هـادس خـوش آمديـد   ، )87( بازي  خاله، )86( بازي عروس و دامادمجموعه داستان 
 روز خرگـوش  ، داسـتان بلنـد  )89( پسري كه مرا دوست داشـت ، مجموعه داستان )88(
از آثار او ) 1394( شب طاهرهو ) 1393( ترسم  ها مي  من از گوراني، )92( سالي  سگ، )90(

  .در اين زمينه است
هـاي وي عمـدتاً     رمان. دغدغة اصلي او در رمان، بيان مسايل زنان در جامعة ايران است

توان گذر زمـان را   ميها   اند و در آن  با حال و هواي تاريخي، سياسي و اجتماعي نوشته شده
بينـي متمايـل بـه ناتوراليسـم و       او با واقـع . در يك بستر تاريخي با نگاه اجتماعي دنبال كرد

گويد؛ اما هدفش   اش سخن مي  كارگيري منطق داستاني مناسب، ظاهراً از روساختار جامعه  به
از ايـن منظـر   دهندة ايـن سـاختارها اسـت و      جلب توجه مخاطبان به داليل اجتماعي شكل

هـاي او بـه     هاي بيروني و دروني جامعة داسـتان  ها در اليه  بحران هويت و دگرگوني ارزش
كـه بـه    - هـاي حـاكم    وي با نگاهي انتقادي به كليشه. هاي گوناگون قابل ادراك است شيوه

هاي نادرسـت و در   وجوب مرگ برخي از ارزش - نظرورزي جسورانه بيشتر شباهت دارد 
خواهد تا  ها مي  كند و از آن  لّط بر اجتماع را به خوانندگان آثار خود گوشزد ميعين حال مس

هـاي نـوين، سـازنده و     گـذاري ارزش  ضمن بازانديشي در بارة شرايط موجود، براي بنيـان 
  .بخش اهتمام ورزند  تعالي
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  بازي  خالهطرح و سبك رمان . 5
ات فارســي از دانشــگاه تهــران  ناهيـد دختــري برخاســته از روستاسـت كــه در رشــتة    ادبيـ

كند،   اش از او خواستگاري مي  رشته  آموخته گرديد و هنگامي كه مسعود، دانشجوي هم  دانش
مسعود بـا پـذيرش ايـن موضـوع بـا ناهيـد       . گذارد  موضوع نازايي خود را با او در ميان مي

ا پـس از گذشـت چنـد سـال در حـين جسـت          ازدواج مي ه    كنـد؛ امـ اي بـراي    وجـوي بچـ
او با  دختري فقيـر بـه   . افتد  فرزندخواندگي، به  پيشنهاد دكتر زينلي، به فكر ازدواج دوم مي

دو فرزند مسعود و . كند كه در خُلق و خو در نقطة مقابل ناهيد قرار دارد  نام سيما ازدواج مي
ي بر طـالق دادن  ناهيد پيشنهاد مسعود را مبن. توانند خأل زندگي مسعود را پر كنند  سيما نمي

در اين ميان حميرا، دوست دوران دانشگاه ناهيـد  . پذيرد  ها نزد خود نمي  سيما و آوردن بچه
. حميرا دكتر، اسـتاد دانشـگاه و مجـرّد اسـت    . كند  از طريق نشاني الكترونيكي او را پيدا مي

از دست داده  كند كه همسرش را  ناهيد او را براي ازدواج به مردي به نام محمود معرّفي مي
كند؛ با خودكشي او ناهيد   در همين ايام سيما خودكشي مي. كند  و با دو فرزندش زندگي مي

حميرا كه براي نگهداري فرزندان مسعود بـه كمكـش   . شود  نيز از زندگي مسعود خارج مي
اش بـراي بازگردانـدن ناهيـد بـر سـرِ زنـدگي         كه درخواست مصـرّانه   است، بعد از آن   آمده

 .كند  ماند، خود با مسعود ازدواج مي  نتيجه مي  شترك، بيم
گرايـي در    هاي واقع  رماني تقريباً فرانوگرا است كه در آن نشانه بازي  خاله از نظر سبكي

تـوان آن را حـد وسـط     كـه مـي    اثـري  . گرايي و نمادگرايي قابل مشاهده اسـت   كنار طبيعت
ماية اين رمان با نگاهي دوباره بـه    درون. نه دانستشناسا انديشي جامعه آفرينش ادبي و ژرف

آفـرين بـراي زنـان ايـن      هاي نهادينه شدة بحران ها و ارزش وضعيت زنان، بسياري از انگاره
خواهد   برانگيز از مخاطبان خود مي  كشد و با طرح موضوعات تأمل  سرزمين را به چالش مي

  .هاي جديد وارد شوند بازيتا با نگاهي تازه به زن و هويت او به عرصة 
  

  تحليل رمان. 6
  شناختي بورديو  مشيِ جامعه 1.6

ــو  ــه  ) 2002 - 1930(بورديـ ــدان و نظريـ ــي از منتقـ ــت در   يكـ ــردازان نئوماركسيسـ پـ
و ) گـرا  ديـدگاه ذهـن  (گرايـي   او را به دليل نزديك كردن سـاخت . شناسي است زمينةجامعه

و نزديكـي بيشـتر او بـه سـاختارگرايي، مابعدسـاختارگرا      ) گـرا  ديدگاه عـين (ساختارگرايي 
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ظـرف زمـان و   (هاي عيني و ذهني   ايانة منتزع از واقعيتگر  هاي ذات  وي با قرائت. نامند مي
برخالف ماركس كه . اي ندارد و توجه و تأكيد عمدة او بر قدرت و ثروت است  ميانه) مكان

از نظـر بورديـو   . پـردازد  بيشتر به ثـروت و توزيـع ناعادالنـة آن و تبعـاتش در جامعـه مـي      
هـاي ايـن    سـرمايه . قدرت تأثيرگذارند هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر حوزه

او بـا  . اند؛ اما همان اندازه مهـم و مؤثّرنـد   ة اقتصادي عيني نيستند و انتزاعي حوزه جزو حوز
دانش، كاركردي شبيه بـه  «بر اين پندار است كه وقتي » سرماية فرهنگي«استفاده از اصطالح 

هاي منتشـرِ دانـش     ماعي و مجموعهكند، اكتساب اشكال پذيرفتة اجت  كاركرد سرمايه پيدا مي
شـيوة اكتسـاب فرهنـگ بـه     ] اگرچه[گيرد؛   هاي فرهنگي صورت مي  برطبقِ مضامينِ ارزش

بورديو با تأكيد بر چنـد اصـطالح   ). 227: 1385مكاريك، (» شيوة استفاده از آن متّكي است
ن ضـمن توضـيح   كند كـه اكنـو    با بار معنايي مد نظر خود، ديدگاه جديد خويش را بيان مي

  .به تحليل داستان نيز از همان منظر خواهيم پرداخت   ها  مختصر هريك از آن

  انواع سرمايه 1.1.6
، )مبادلة تجارتي(سرماية اقتصادي : بورديو چهار نوع سرمايه را شناسايي نمود كه عبارتند از

انواع و اقسام (نگي ، سرماية فره)انواع گوناگون روابط ارزشمند با ديگران(اجتماعي    سرماية
، اين سرمايه، زماني كه مورد )منزلت و جايگاه اجتماعي(و سرماية نمادين ) معرفتي مشروع

. شناسايي قرار گيرد و به رسميت شناخته شود، همان سـرماية اقتصـادي و فرهنگـي اسـت    
 كند، شـناخته شـود، روابـط قـدرت     وقتي اين سرمايه بنا بر مقوالت دريافتي كه تحميل مي

يابد كه روابط قدرت سازندة فضاي اجتماعي را باز توليـد و تقويـت    نمادين بدان تمايل مي
  .)74: ب1393بورديو،  (كند   مي

  سرماية فرهنگي و اقتصادي 1.1.1.6
ها، آموزش، عادات، منش، مدارك آموزشي، زبـان، ذوق،    هايي از دانش، مهارت صورت

. جزو ايـن سـرمايه هسـتند   ... گ واژگان افراد و ساليق و سبك زندگي، شمار و دامنة فرهن
معموالً طبقة روشنفكر جامعه كه از . كسب اين سرمايه به زمان و امكانات مالي وابسته است

شوند، سرماية فرهنگي را در اختيار دارند و  شناسان، طبقة فرودست محسوب مي  نظر جامعه
سـرماية فرهنگـي بـا    . ان اسـت ، سـرماية اقتصـادي در اختيارشـ   )بورژواري(طبقة فرادست 

. يابـد  موقعيت اجتماعي پيوند محكمي دارد كه از طريق آن بازتوليد اجتماعي مشروعيت مي
سرماية فرهنگي مربوط به فرد است در برابر سرماية اجتماعي كه مربوط بـه اعضـاي يـك    

  .گروه است
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، )اختيـار دارد  كاالهاي فرهنگي كه فرد در( سرماية فرهنگي خود به سه زيرشاخة عيني 
هـاي آموزشـي و جامعـه كسـب       هاي فردي كه از طريق والدين، محيط  توانايي(يافته   تجسم

، تقسـيم  )مدارك علمي و فرهنگي كه فـرد كسـب كـرده اسـت    ( شده   و نهادي) كرده است
 .شود  مي

، )كتاب، اينترنت و نويسندگي(ناهيد برخوردار از سرماية فرهنگي در هر سه شكل عيني 
...) اخالق نيكو، اهل تفكّر و مطالعه، اهل مبارزات سياسي، مهربان، بخشـنده، آزاده و  (تنيده 

او . است و از سرماية اقتصادي خوبي نيز برخوردار اسـت ) كارشناسي ارشد(و نهادي شده 
كند و به سبب معيشت مناسب، نه تنها از سوي مسـعود    در مؤسسة مطالعات انساني كار مي

عالوه بر حقوق، . كند گيرد، بلكه خود از مسعود حمايت هم مي مالي قرار نميمورد حمايت 
ه دارد  به گردش پولي و كسب درآمد از راه سـرماية فرهنگـي ناهيـد و    . هاي ديگر هم توجـ

هايي كه بروز  ميداني كه در آن قرار گرفت؛ يعني خانوادة چند همسري موجب شد تا كنش
هـاي گذشـته     اختارهاي شكل يافته، تحت تـأثير سـنّت  دهد، گاهي در جهت بازتوليد س مي

بـا   - شود مدتي در معيت مسعود   او براي در امان ماندن از خشونت نمادين وادار مي. باشد
بماند؛ اما در پايان رمان با خروج وي از ميدان خانوادة چند همسري، شاهد  –حضور سيما 

  .هستيم كنشي جدي از سوي او در جهت توليد ساختار جديد
صـبر و  (، تنيـده  )كتاب، اينترنت، نويسندگي(مسعود از سرماية فرهنگي در شكل عيني 

سرماية اقتصادي او چندان نيسـت كـه   . برخوردار است) كارشناسي(شده   و نهادي) سكوت
  .بتواند همسر دوم و دو فرزندش را اداره كند

نامعلوم احتماالً (ادي شده و نه) تهي(، تنيده )تهي(سرماية فرهنگي سيما در شكل عيني 
  .است و از سرماية اقتصادي خاصي نيز برخوردار نيست) ديپلم يا كمتر از آن

خـوش  (، تنيـده  )كتـاب، اينترنـت، نويسـندگي   (سرماية فرهنگي حميرا در شكل عيني 
مناسب است و در زمينـة  ) دكترا(و نهادي شده ) انديش، اهل تساهل، بذله گو برخورد، حال
  .ز وضعيت مناسبي دارداقتصادي ني
  سرماية نمادين 2.1.1.6

ها است و در آن واحد، ابزار و هدف، راهبرد جمعي است كه   اين سرمايه بسته به گروه«
هايي كه   اند و راهبردهاي فردي كه با عضو شدن در گروه ناظر به حفظ يا افزايش آن سرمايه

و با فاصله گرفتن از ) ي، ازدواج و غيرهسفرگ با مبادلة هديه، هم(از اين سرمايه، غني هستند 
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، در پـي كسـب يـا    )همچون اقوام بـدنام (اند  بهره بهره يا بي  هايي كه از اين سرمايه كم  گروه
  ).257: 1390بورديو، (» حفظ آن هستند

مسعود، ناهيد و حميرا از سرماية نمادينِ شهرت به ميزان كمي برخوردارنـد و سـيما از   
  .ندارد اي  اين سرمايه بهره

  سرماية اجتماعي 3.1.1.6
دهـد تـا بـا     سرماية اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه به كنشگر اجازه مـي «

ايـن بعـد از سـاختار اجتمـاعي، شـامل تكـاليف و       . استفاده از آن به منابع خود دست يابد
از رفتار را  رساني، هنجارها و ضمانت اجرايي است كه انواع خاصي  انتظارات، مجاري اطّالع

  ).476: 1377كلمن، (» كند تشويق يا منع مي
هاي اصلي رمان از مدرسه به عنوان سرماية اجتماعي رسمي بهـره   تقريباً تمام شخصيت

توان گفـت   همگي در گروه اجتماعي كوچكي به نام خانواده عضويت دارند كه مي. اند برده
تمايزبخش، ناهيد و مسعود با عضـويت در   هاست؛ اما در سطح برخورداري اوليه و برابر آن

  .تري برخوردارند فرهنگي غني   هاي سياسي و اجتماعي از پايگاه گروه

  منش 2.1.6
. آورد ي پديد ميوخوهاي پايدار در افراد است كه كردارهاي خاص  لقاي از خُ منش، مجموعه

» ناخودآگاه فرهنگي«آن را كنند كه بورديو  اي عمل مي شده  هاي دروني افراد طبق چنين نظام
منش سازوكاري انتقالي است كه به مدد آن ساختارهاي ذهني و اجتماعي «رو،   ازاين. نامد مي

در فعهت اجتماعي روزمرّالي 240: 1381 ايگلتون،(» يابد م ميتجس.( 
بورديو ساختمان ذهني را به صورت ديالكتيك، ملكة ذهـن شـدنِ عوامـلِ خـارجي و     «

گرانة عملكرد را  كند و در واقع كاركرد ميانجي ذهني توصيف مي  عواملِ درونخارجي شدنِ 
  ).680: 1374ريترز، (» نمايد بيان مي

شود كـه سـاختار جامعـه،     هايي مي كنشگران، منجر به ظهور كنش 2 وارة تمايالت عادت
 ترين داليـل مانـايي يـك سـاختار اجتمـاعي همـين       يكي از مهم. خواهان بازتوليد آن است

كاري، تمايل به اصالح از  طمعي، محافظه در منشِ ناهيد بي. شده است  هاي دروني واره عادت
او در مقام اظهار نظر دربارة فضاي فرهنگي جامعه، به ساختار جامعة . بينيم راه سازش را مي

چنان همان شغل همسري و مادري را بـراي زن مناسـب     سنّتي كه با همة تحوالت خود هم
انـد   هـا بـه پرسـتاري و معلّمـي تغييـر شـكل داده       اعتراض دارد، گرچه اين شـغل داند،  مي
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از نظر او روح نرينة حاكم بر اقتصاد و فرهنگ جامعه، تعيين كنندة ). 144: 1391سليماني، (
نهد؛   هاي طبيعي خود گردن مي  به كاستيوي اگرچه ). 145: همان (خطّ مشي زنان است 

هاي اجتماعي بايستد و در نقشي كه همگان برايش در نظر   كاستيكند روياروي   اما سعي مي
اما شـرايط   اند، بازي نكند و در پي يافتن و ساختن يك هويت يگانه براي خود باشد؛  گرفته

  .اي شكل گرفته كه او ناگزير است در عمل بيشتر بازتوليدكننده باشد تا ساختارشكن  به گونه
و جدي نبودن در كارها بيشتر اهل شـعار دادن اسـت تـا     بيني مسعود با منشِ عدمِ واقع

مثالً براي . دهد  و شخصيتي متزلزل و سردرگم از خود ارائه مي) 143: همان (عمل نمودن 
وجوي   خواهد با دونيمه شدن انسان در قصة يوناني و جست خواستگاري كتبي از ناهيد مي

اما با مبارزه براي تحقّق يك جامعة انساني  نيمة ديگر براي زن و مرد، موضوع را شروع كند؛
  ).148: همان (نمايد  آل مطلبش را آغاز مي و ايده

منشِ شكل يافته از سنّت، دين و قانون كه حقّ همسـر دوم را بـه مسـعود داده اسـت،     
شود تا او به بازتوليد نظـام چنـد همسـري بپـردازد و از آن بـه سـاختن افسـانة         موجب مي

چـون در  : گويـد  او در توجيه ازدواج مجدد خـود مـي  ). 181: همان (د شخصي تعبير كن
شود كـه از همـان لحظـة عقـد، ازدواج      ميدان دين و قانون اين حق به كنشگر مرد داده مي

  ).210: همان (ديگري داشته باشد، او نيز به بازتوليد برخورداري از اين حق پرداخت 
زن عـامي و در عـين حـال برخـي از     هـاي يـك    واره منش سيما شـامل تمـامي عـادت   

  ... .بازي، نامرتّب بودن و   زنك  طمع، حسادت، خاله: هاي منفي اين قشر است ويژگي
حميرا كرمِ كتاب است، شلخته، دزد، جوكر، احساساتي، فمينيست، آنارشيست، پسـرباز  

هـا و   تهـا، سـنّ   آنارشيست بودن حميرا به معناي سر باز زدن از عـادات، رسـم  . نگر و آينده
آنارشيستي، خصلت اجتماعي فرد است و شـلختگي،  . قوانين نوشته و نانوشتة جامعه است

حميرا هم در زندگي شخصي و هـم در زنـدگي اجتمـاعي دچـار     . خصلت دروني و فردي
ظاهر شهري، ولنگار و كمي بـا اداهـاي مردانـه      او زني به. ريختگي و پريشيدگي است  هم  به

كنـد و ايـن امـر در خـالل       روشنفكر باشد، تظاهر به روشنفكري مي كه  است كه بيش از آن
نمايد كه آرزو   نوزده ايميلي كه در انتهاي داستان براي ناهيد فرستاده است و در آن اظهار مي

هاي قد و نيم قد باشد و در آن خانه غيـر از او،   دارد يك زن شهري با شوهري سنّتي و بچه
 . شود  ، كامالً آشكار ميهيچ نشاني از زن ديگر نباشد

در ساختمان ذهني همة افراد داستان اعـم از زن يـا مـرد، نگـاه فرادسـتي بـه مـردان و        
هاي چهارگانه كه وابسته به منش  وري نابرابر از سرمايه بهره. شود فرودستي به زنان ديده مي
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د هـاي زنـدگي خـو    هر يك از اين افراد است، موجب شـده تـا هريـك از آنـان در ميـدان     
: هاي متفـاوتي نيـز داشـته باشـند      هاي متمايزي بروز دهند و به دنبال آن پيشرفت توانمندي

  ). سيما و ناهيد(و برخي از ميدان بيرون بروند ) حميرا(برخي قدرت بيشتري كسب كنند 

  )زمينه، عرصه(ميدان  3.1.6
هاي  متشكّل از ميدانبورديو با تقليد از نظرية ميدان مغناطيسي در فيزيك، جهان اجتماعي را 

منـدي    هاي گوناگون جامعه و فضاهاي ساخت ها، حوزه در حقيقت ميدان. داند گوناگون مي
از نظر بورديو اعمال كنشگران جامعه، در اين ميـدان جهـت حفـظ يـا     . ها هستند از جايگاه

ا هر ميدان قوانين و شرايط خاص خـود ر . هاي چهارگانه، قابل تفسير است افزايش سرمايه
  .گيرند دارد كه افراد آن به تناسب سرمايه و شرايط خود از مركز تا حاشية آن قرار مي

در ساختار فرهنگي جامعة ايراني دهة شصت، هنوز وجـود فرزنـد در ميـدان خـانواده     
الزامي است و عدم حضور او منجر به خشونت نمادين از سوي اطرافيـان نسـبت بـه زوج    

: انديشند، بازتوليد رفتار اجتماعي اسـت  ود و ناهيد به آن مياولين راه حل كه مسع. شود مي
مادر ناهيد فرزند كوچك خانوادة فقير و پرفرزندي را كه در . اي به فرزندي قبول كردن بچه

ه، بـا        . دهد كنند، پيشنهاد مي ها زندگي مي روستاي آن به دليـل عـدم توافـق بـا خـانوادة بچـ
پردازد كه عموماً از مردان فاقد سـرماية    توليد رفتاري ميراهنمايي دكتر زينلي، مسعود به باز

كـرده بـا    حضور همسر دوم در خـانوادة تحصـيل  . رود؛ يعني ازدواج دوم  فرهنگي انتظار مي
اين اعمـالِ فشـار بـر زن، چـه در مقـام      . زند  ادعاي روشنفكري اتّفاقات ناگواري را رقم مي

حضـور  . هاي گوناگون قابل بررسي اسـت   جنبههمسر نخست و چه در مقام همسر دوم از 
ترين مسايل شخصي و خانوادگي، تعادل رواني، عاطفي و  يك شريك مزاحم در خصوصي

در بهترين شكل، برخورد همسر اول، همان برخورد . زند نهايتاً جسمي شخص را بر هم مي
معمول ديگـر آن،   هاي در شكل. ناهيد است كه در پايان شاهد تأثير سوء آن بر سيما هستيم

  .ممكن است كار به خشونت رواني، جسمي، نقص عضو و حتّي قتل نيز بينجامد
ها، بازيكناني هستند كه به بـازي بـا يكـديگر     با نگاه استعاري به ميدان، كنشگران در آن

ا در انجـام    مي پردازند و بازي، اساساً نماد مبارزه، و هدف هر بازيكن، برنده شدن است؛ امـ
يد از قواعدي تبعيت كرد و تعيين برنـدة بـازي نيـز بـر حسـب مقرّراتـي صـورت        بازي با

ناهيد در اين بازي راهبردي، خود را با شرايط بازي در ايـن ميـدان؛ يعنـي اختيـار     . گيرد  مي
  .دهد اش تطبيق مي  تأهل با وجود نازايي و موافقت با ورود زني ديگر به زندگي



 »ير بورديو  پي«از بلقيس سليماني بر مبناي نظرية  بازي  خالهشناسي رمان   جامعه       58

  

خود، هر دو در مركز قدرت هستند تا اين كه خشونت  مسعود و ناهيد در ميدان خانوادة
هـا را در   نمادين از سوي افراد حاشية اين ميدان مانند مادر و خواهر مسـعود و ديگـران، آن  

سـيما بـازيكن سـوم ايـن     . كند ابتدا وادار به قبول فرزندخوانده و پس از آن ازدواج دوم مي
هاي فرهنگـي و   اما عدم برخورداري از سرمايه آيد؛ ميدان با آوردن دو فرزند به مركز آن مي

هاي فوق دوباره  ناهيد با برخورداري بيشتر از سرمايه. راند اقتصاديِ كافي او را به حاشيه مي
گـذارد   تـر از او پـا بـه ميـدان مـي      كشد كه رقيبي قوي آيد؛ اما طولي نمي به مركز ميدان مي

هايش كـه در توصـيف ناهيـد بيـان       واره  ه عادتو با خبر از قوانين بازي با توجه ب) حميرا(
  .شود مي بازي  خالهشود، برندة بازي  مي

چنان موجب بازتوليد ساختارهاي   بندي جنسيتي در ميدان خانواده در اين رمان هم طبقه
هم مردان و هم زنان اين رمان بيشتر قصد تطابق با ساختارهاي اجتماعي را . شود موجود مي

در ميدان فرهنگ جامعه در اين رمـان باورهـايي نهادينـه    . ساختارهاي جديد دارند تا توليد
تحصـيالت بـه   . انجامـد  چنان به بازتوليد ساختار تضاد طبقاتي مرد و زن مـي  اند كه هم شده

عنوان سرماية فرهنگي غني، نقش چنداني در توليد ساختار جديد ندارد و اين، خود نشـانة  
مجالست با زنان شاد و زيبا، عمر «: گويد شفيعيان مي. استه واره قدرت تسلّط شديد عادت

با اين توضيح كه او داراي مدرك دكتراسـت و  ). 181: 1391سليماني، (» كند را دو برابر مي
مسعود نام زن نازاي خـود را  . وارة نگاه ابزاري به زن است  دهندة عادت  اين سخن وي نشان

انـديش او نسـبت بـه زن آشـكار      ين اقدام، نگاه نقـص دهد و با ا از ناهيد به ستاره تغيير مي
زندگي و زاد و ولد  كوهشُ وعِالنّ  آناهيتا، رببا توجه به اين نكته كه ). 19: همان (گردد   مي

يافته، مسعود به عنوان فردي تحت تسلّط اين باور كه نـازايي نقـص     در ريختارِ شكل. است
نهد و بـه همـين     فروغي مي  ديد او روي به افول و بي ، ناهيد يا همان آناهيتا ازبزرگي است

، نـاتوان از فرزنـدآوري، بـه    چون به عنوان يك زن دهد؛  دليل نام ناهيد را به ستاره تغيير مي
زن دوم اگرچه مجمـع جميـع صـفات ناپسـند باشـد،       .زنانگي استعنوان يك اصل مسلّم 

انة سيما به دليل به دنيـا آوردن دو  خ. شود، گرچه مبدأ نيست زندگي با او مبدأ محسوب مي
آيد، او بـه نـزد     فرزند براي مسعود، در نگاه وي به زندگيِ دو همسرش، مبدأ به حساب مي

ايـن  . اي برود كـه در آن زايـش رخ داده اسـت     آيد تا او را ترغيب كند كه به خانه  ناهيد مي
ندگي است و با تمام معايبي كه ازدواج گرچه ازدواج دوم است، اما براي مرد داستان مبدأ ز

  .سيما در رفتار خود دارد، زندگي حقيقي براي مسعود همين زندگي است
هـا   زنان اين داستان، گرچه بر سرماية فرهنگي خود افزودند، اما در سـاختمان ذهنـي آن  

). 23: 1391سـليماني،  (اين الگو نهادينه شده است كه زندگي زن بدون ازدواج معني ندارد 
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گويد، اگر به كسب علم   ا با وجود رسيدن به درجات باالي علمي و شغلي به ناهيد ميحمير
پردازد، دليلش نداشتن شوهر است، اگر متأهل باشد نيـازي نيسـت خـدمتگزار     و دانش مي

شود، تا در سـاية   زن، حاضر به از دست دادن تمام هويتش مي). 12: همان (فرهنگ شود 
كه در نگرش او و مسعود  - گرچه ناهيد از تغيير نام خود ). 19 :همان (مردي زندگي كند 

شود و بـه آن عـادت هـم      ناراضي است، اما تسليم مي - آيد   تمام هويت فرد به حساب مي
  .واره در منش زن داستان هستيم  گيري عادت  ترتيب شاهد شكل  كند؛ بدين  مي

  خشونت نمادين 4.1.6
كند تا معاني مورد نظر خود را  هرقدرتي تالش كه   عني اينيخشونت نمادين از نظر بورديو 
گـري را    دهد كه زور نمادين در پس اين تحميـل  اي انجام   تحميل كند و اين كار را به گونه

خشونت ماليمي كه با همدستيِ خود «. پنهان كند و به اين طريق خود را مشروع جلوه دهد
هـاي   شـود و بـا صـورت    نگي بـر او اعمـال مـي   هاي فره عاملِ اجتماعي از طريق مكانيسم

ريترز، (» شناسان غالباً بر آنها تأكيد دارند، متفاوت است تر نظارت اجتماعي كه جامعه مستقيم
پذيران، بدون اعمال زور عيني و بيروني بر آنهـا   اين خشونت با پذيرش سلطه). 683: 1374

خشـونت نمـادين موجـب    . م اسـت شود؛ زيرا از طريق نظام اخالقي قابل احتـرا  اعمال مي
  .شود بازتوليد و انتقال ساختارهاي طبقة حاكم مي
هاي اين داستان اعم از مريي و نامريي قابـل درك   تأثير خشونت نمادين بر فضاي ميدان

ناهيد براي همنواگرايي اخالقي تحت تأثير خشونت نمادين، هفت سال حضور هوو . است
بخشي بـه نظـام چندهمسـري در     بازتوليد مشروعيتكند و موجب  را در زندگي تحمل مي

او با طرد شدن از ميدان عرف اجتماعي، در ميدان خانوادة همسر بـه ادامـة   . جامعه مي شود
ها نوعي توليد سـاختار جديـد    برخورد او با سيما و بچه. بخشد حضور خود مشروعيت مي

هـا    رسمي  وي كسي كه قبالً بياست؛ پذيرش هوو و مهرباني با او و فرزندانش، آن هم از س
بـه دليـل اعتـراض بـه وضـعيت نـامطلوب       «تافـت و در دوران دانشـجويي     را هرگز برنمي

، شاهد صادق اين تغييـر رفتـارِ از   )110: 1391سليماني، (» ها از دانشگاه اخراج شد خوابگاه
  .سرِ ناگزيري است

هـا و گـاه     در طـول دهـه  يافتـه    هـاي شـكل    در روستا خشونت نمادين تحت تأثير منش
» ره كني، دختر كـه از درخـت گـردو بـاال نمـي       عورت خدانشناس چه كار مي«. هاست  قرن

؛ يا زني كه همسرش توان بارور كردن او را ندارد، اگر باردار شود، حتي اگر در )55: همان(
ي و اي اسـت كـه او را وادار بـه خودكشـ      مأل عام سنگسار نشود، خشونت نمادين به اندازه
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كردن، گيرم نه ) ماه جان(مردم سنگسارت «. كند  چنيني مي  حذف خودخواسته از زندگي اين
كـرده فرزنـدزايي جـزو      وقتي در انديشة يك زن تحصيل). 57: همان(» با سنگ كه با حرف

وظايف ضروري و انكارناپذير زن است و نقص و ناتواني ذاتـي او هـم چيـزي را عـوض     
. شـود   تار چندهمسري نيز كنشي كامالً طبيعـي و عـادي شـمرده مـي    كند، بازتوليد ساخ  نمي

تونه همة عمر، پاسـوز ايـن دختـرة     داداشم كه نمي«: گويد  خواهر مسعود كه معلّم است، مي
شود كه   دكتر زينلي اولين فردي است كه به مسعود يادآور مي). 161: همان(» اجاق كور بشه

مجدد، حقوق طبيعي او و يك قاعده از قواعد بـازي   در ميدان دين و قانون اساسي، ازدواج
دهد كه سرش   شود، اين حق را به شوهرش مي دار نمي زني كه بچه«. در ميدان خانواده است

ي    ). 185: همان(» هوو بياورد در ساختمان ذهني افراد اين رمان، از دختر اگر تـا سـنّ خاصـ
يك دختر ترشـيدة  «مسعود سيما را با عبارت شود،   ياد مي» ترشيده«ازدواج نكند،  با عنوان 

  ... .و ) 205: همان (كند   توصيف مي» ندار

  رابطه 5.1.6
ت        « گرايـي و   جان كالم بورديـو و كوشـش او بـراي از ميـان برداشـتن فاصـلة ميـان ذهنيـ

» شـان نهفتـه اسـت     گرايي در مفاهيم ساختمان ذهني و زمينه و نيز رابطـة ديـالكتيكي   عينيت
ي ميـدان اسـت و    سـازد و مـنش، سـاختار دهنـده     ميدان، منش را مي). 678: 1374 ريتزر،(

  .توان گفت بين منش و ميدان و منش و سرمايه، كنش متقابل وجود دارد مي
هـايي   واره، منجر به توليد كنش رابطة ديالكتيكيِ سه ضلعيِ مثلّث ميدان، سليقه و عادت

ست؛ اما در مواردي كه كنشگران به كمك دانش و گردد كه بيشترِ آن، بازتوليد ساختارها مي
ت و   بينش خود با سرپيچي از بازتوليد به توليد ساختارهاي جديد مي پردازند، ديدگاه عامليـ

پذيرش هوو و مهرباني بـا او و فرزنـدانش و   . شود  پذير مي توليد ساختار بورديو نيز مصداق
زمان حيات سيما و چه پس از مـرگش   هاي مسعود از طرف ناهيد چه در  قبول نكردن بچه

  .نمونة، بارز رابطة ديالكتيكي ساختار و عامليت است
دهنـد و سـاختاري در ريختـار      ها و عرف دست به دست هم مـي   فرهنگ، سنّت، پنداره

كنند كه درصد بااليي از آزادي عمل را از كنشگر در جامعه  شخصيت و منش افراد ايجاد مي
كنشـگران  . كنند هاي مورد پسند اين عوامل مي  ل او را وادار به انتخاب راهگيرند، يا حداق مي

ها را  هاي سنّت، پاهاي آن خواهند زير پرچم مدرنيسم باشند، اما دست اين داستان گرچه مي
بـافتگي ناسـازوار و     هـم   توان گفت كه سليماني با هوشمندي هنري، ايـن بـه    مي. بسته است

ته را چنان در داستان به تصوير كشيده است كه خوانندة برخـوردار  تضادآلود سنّت و مدرني
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ها را در بستر جامعة داسـتان و قامـت    ها و دگرگوني هويت از هوش داستاني، بحران ارزش
  .بيند  هاي آن مي  بيشتر شخصيت

ازدواج دوم و تمام مصايب بعد از آن . روساختار، فرآورده و بازتابانندة زيرساختار است
اسـتقالل نظـر ناهيـد در    . جة ساختار فرهنگيِ الزامِ وجود فرزنـد در هـر خـانواده اسـت    نتي

او و چـه پـس از مـرگش بـا ايـدة بورديـو و         نپذيرفتن فرزندان سيما، چه در زمان زندگي
ت «هربرت بلومر مطابق است كه معتقدند  هـايي كـه در زنـدگي     كنشگران با تعريف موقعيـ

يازنـد كـه مهـر     داري دست مـي  هاي معني در زندگي به كنش كنند، عملي با آن برخورد مي
  ). 314: 1390ريتزر، (» ها خورده است فردي و تفكّر فردي بر آن

هاي مختلف از خـود    ها به فراخور موقعيت آزادي عملي كه ظاهراً هر يك از شخصيت
ادامة زندگي با : انتخاب همسر دوم به جاي فرزندخوانده؛ ناهيد: دهند؛ مانند مسعود نشان مي

انتخاب مسعود به جاي محمود بـه همسـري،   : حضور سيما و جدا نشدن از مسعود؛ حميرا
ها و   تواند بيانگر ديدگاه مختارنگر كنشگران بورديو باشد؛ زيرا در كنار اين انتخاب  هرگز نمي

هـايي   انتخابهاي صوري و روساختي، ساختارهاي فرهنگي كه كنشگران را وادار به   آزادي
ت و سـاختارِ       ا  چنان به عنـوان نشـانه    كند، هم پسند مي جامعه ي بـديهي از ديالكتيـك عامليـ

بازتوليدي نونوار شده، سلطه و سيطرة سياه و سنگين خود؛ يعنـي جامعـة پدرسـاالر را بـر     
نش توان به اين نكتـه رسـيد كـه كـ      كند؛ بنابراين مي  هاي فردي و اجتماعي تحميل مي  اراده

هـاي جديـد سـلوك پايـدار و روزآمـد در زنـدگي         اشخاص در جوامعي كه از توليد مـدل 
اجتماعي و فرهنگي عاجزند، درواقع برآيند و بازنمود جريان خـارجي يـا تجلّـي نيروهـاي     

شخصيتي بر آنان است، اگرچه ممكن است اين رفتارها به فراخور شرايط و   كنندة برون  عمل
توانـد ريشـه در برخـي      هايي در سطح همراه شود كه اين امـر مـي    كليها با دگرش  موقعيت

  . هاي سختگيرانة جامعه داشته باشد  ها و تابوواره  مالحظات اجتماعي و يا پرهيزه
) الكترونيكـي (حميرا و ناهيد دوستان دوران دانشگاه هستند كه در ميدان فضاي مجازي 

. يابند يد ساختار جديد باشد، دوباره همديگر را مياي كه شايد پيام داستان براي تول با مكالمه
موضوع بحث، نگاه منفي به زن در اسطورة مانوي و تأييد اين باور از سوي ناهيـد و عـدم   
تأييد آن از سوي حميرا است؛ گرچه در پايان داستان هر يك از اين دو، عكس باورهايشان 

و حركت حميرا به سوي بازتوليـد  حركت ناهيد به سوي توليد ساختار مثبت . كنند عمل مي
حميرا در پايان داستان اصـرار بـه   . همان ساختار منفيِ تكراريِ ريشه گرفته از اسطوره است

). 232: 1391سليماني،  (ها در طول تاريخ دارد  ادامة بازتوليد رفتار، ايده و شخصيت آدم
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ي ساختار   را از گستره كند خود  گذار و دگرانديش است و سعي مي در حالي كه ناهيد بدعت
سو با ميدان و منش هويت  هاي هم قالبي خارج سازد؛ گرچه از ابتدا تا انتهاي داستان با كنش

تغييـر  : پـذيرد  هاي تحميل شده را با رويي به ظاهر باز مـي  مشروع ملّي، بسياري از نابرابري
ـ ) 198: همـان  (پنداري خود با قاطر ولدالزّناي چمـوش   ذات  اسم، هم ه دليـل نـازايي و   ب

اش را با حـذف    پذيرش حضور هوو؛ اما در پايان تمام بغض و خشم فروخوردة هفت ساله
  ).196: همان (دهد  ناگهاني خود از اين ميدان بروز مي
تـوان   تجلّيِ مكانيِ تغييرات فرهنگي را بيش از هر جا مي«با اين كه از ديد اسكات لش 

ها در شهر بزرگـي   واره ؛ اما سلطة مقتدر عادت)360: 1383لش، (» در شهرهاي بزرگ يافت
شـود تـا    گيري عملكردي برخالف ساختارهاي موجود نمـي  مانند تهران نيز، منجر به شكل

ايـن دو بـدون هـيچ    . ناهيد و مسعود، بدون فرزند به زنـدگي مشـترك خـود ادامـه دهنـد     
هـاي غالـب تـن     ه سلطة سـنّت هاي نهادينه شده، اما نادرست ب واره بازانديشي دربارة عادت

  .پذيرند  دهند و ادامة اين منش تاريخي را به عنوان امري طبيعي مي  درمي
هاي تثبيت شدة قهقرا دهنده؛ يعنـي عـدم بازتوليـد سـاختارهاي      هنجارشكني در ارزش

رسد  هايي كه ديرينگي آن به اسطوره مي ارزش. نادرست، پيام پنهان تمام آثار سليماني است
زن . مدرن، همچنان مقتدرانـه ادامـه دارد    آن هنوز هم با وجود دورة مدرن و پستو حيات 

زن در هر صورت زن است و بـدون حضـور   ). ناهيد(نازا بايد از حقوق حقّه محروم شود 
زن دوم همـواره از طبقـة   ). حميـرا (شـود   ساية يك مرد در زندگي دچار بحران هويت مـي 

زنِ مورد ). سيما(باشد  ونت زباني، عملي و رواني ميفرودست است و ناچار به پذيرش خش
زن ). زنان و دختران روستاي گوران و اطراف آن. (تجاوز واقع شده، حقّ ادامة زندگي ندارد

ت سـهم كـوچكي از سـرماية او را دارد و در صـورتي كـه         بعد از مرگ همسر حـق مالكيـ
  ). مادر مسعود(جايي براي خود باشد فرزندان به پاس او، از او نگهداري نكنند، بايد به فكر 

كشيدن اقتدار مردانة مسعود به عنوان نمودي   همه سليماني در اين رمان با به چالش  با اين
هايي از تحوالت فرهنگ در حال گذار جامعة سـنّتي را كـه افقـي      از جامعة مردساالر، جنبه

هاي  او با بازتابندگي ريشه. كشد  شدن هرم قدرت، يكي از نمودهاي آن است، به تصوير مي
هاي ناپيداكرانِ اسطوره تا نزديكناي تاريخ و حيات جاري   نگاه فرودستانه به زن از دوردست

  .بيند  جامعة امروزي، رو به زوال رفتن اين نوع ارتباط نابرابر را چندان دير و دور نمي
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  گيري نتيجه. 7
گرايي و موضوع  نگر، با تكيه بر واقع گذشته بازي رماني فرانوگرا با زاوية ديد من راوي  خاله

سليماني با نگاهي به وضعيت زنان عوامل توليـد بحـران بـراي    . خانوادگي است - اجتماعي
بيني متمايل به ناتوراليسـم، بـه واگـويي      او با واقع. كند  اين گروه از افراد جامعه را مطرح مي

ها و  جتماعي مؤثّر در ايجاد بحران ارزشدهندة ساختارهاي گوناگون ا  هاي زيرين شكل  اليه
اين رمان با نگاهي به جامعه در بستر اسطوره، تاريخ، پيشامدرن، مـدرن  . پردازد  ها مي هويت

ها با يكديگر، رابطة ديالكتيكي عامليت و ساختار بورديـو را   و پسامدرن و مقايسة ضمني آن
  .كند تأييد مي

هـاي چهارگانـه    جتماعي خـود بـه انـدازة سـرمايه    فضاهاي ا  كنشگران رمان او در خُرده
كه از آن برخوردارند و تحـت تـأثير ريختارهـاي    ) اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين(

كنند جايگاه خـود    هاي محلِّ استقرار خود، سعي مي هاي ميدان نهادينه شده، با رعايت قاعده
ة بازتوليد ساختارهاي شكل يافته را حفظ كنند يا ارتقا ببخشند؛ ولي در مجموع، سنگيني كف

در مقايسه با توليد و عامليت ساختارهاي تازه، شاهين ترازوي تعادل را بـه سـوي بازتوليـد    
بـه عبـارت ديگـر سـاختارها، مقتـدرتر از      . كنـد   ساختارهاي سنّتي و بهنجارشده متمايل مي

عدم تمايـل قلبـي    همچنين خشونت نمادين در بازتوليد ساختارها با وجود. عامليت هستند
  .كنشگران، نقش بارزي دارد

آفرين كه ساخته و پرداختـة    هاي پايدار محدوديت  جامعة زنان اين رمان در پنجة پنداره 
سازمان فكري اجتماع مردسـاالر از ديربـاز تـا كنـون اسـت، بـا مشـكالتي چـون تنهـايي،          

ي، تجاوز، مبهم بودن موقعيت يابي از ازدواج، عدم استقالل مالي، نداشتن استقالل رأ  هويت
دست به گريبان هستند و در بيشـتر  ... اجتماعي، مورد معامله قرار گرفتن، انواع خشونت و 

اوقات قادر به ساختارشكني و عامليت نيسـتند و نـاگزير بـه بازتوليـد سـاختارهاي حـاكم       
  .پردازند  مي

  
  ها  نوشت  پي

بود كه به دليل ازدواج  )Germaine necker(، ژرمن نكر )1817 -  1766(نام اصلي مادام دواستال  .1
، سفير سوئد در دربار فرانسـه بـه ايـن نـام     »بارون دواستال هلستن«با  1786اش در سال   اجباري

  .معروف شد
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ند كه فـرد در طـول حيـات    ك  ها تعريف مي  اي از قابليت  را مجموعه )habitus(واره   بورديو عادت .2
اي   نمايد؛ به گونـه   ها را دروني كرده و در حقيقت بدل به طبيعتي ثانويه براي خويش مي  خود آن

  ).146: 1384فكوهي،  (كند   ها عمل مي  كه لزوماً آگاه باشد، بر اساس آن  كه فرد بدون آن
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