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 طرح مسئله
های مختلف اجتماعی است. از نتبلور میدان تولید ادبی ایران محصول ظهور مدرنیته و تمایز میدا

است. تحقیق حاضر در فاصله  مصادفابتدایی سلسله پهلوی  یها ساللحاظ تاریخی این دوره با 
و جایگاه  1یدان ادبیاتم یبند صورتضمن به دست دادن طرحی از  ه.ش 1033-1023 یها سال

مشخص به مطالعه  نحوشفافیت و وضوح بیشتر، به  یجادمنظور انویسندگان در میدان قدرت، به 
 «صادق هدایت»و  «محمد حجازی»جایگاه، منش و آثار دو نویسنده برجسته این میدان یعنی 

پیشتاز نویسنده  «صادق هدایت»و  «زیبا» ،یآفریننده اولین رمان فارس «محمد حجازی» پردازد. می
 توانند زوایای پنهان و ناآشکار میدان ادبیات را وضوح بخشند.، می«بوف کور»خالق اثری چون  و

واجد  این نویسندگان ن روست که بنا بر فرض مطالعه حاضر،اینویسنده همچنین از  انتخاب این دو
 و نیز در 2میدان قدرت یات ورا در فضای میدان ادب ها آنهای متضادی هستند که ها و ویژگیجایگاه

های مطالعه به درک بهتر میدان ادبیات ایران و موقعیت اینسازد. در نتیجه و آثار متمایز می 0منش
 فوق یاری خواهد رساند. یها سالمتنازع آن در فاصله 

 ، عبارتند از:هاست آنگویی به  هایی که این تحقیق در پی پاسخپرسش
 1033-1023 یها سالزیرمیدان داستان( در فاصله ن )ایرامیدان ادبیات  یبند صورتـ 

و ط های مسل؟ قطباند شدههای نویسندگان چگونه توزیع ها و جایگاهچگونه است؟ موقعیت
تحت سلطه این میدان در اختیار چه نویسندگانی است؟ و هر یک از این اقطاب به چه 

 شوند؟ هایی تقسیم می موقعیت
های نویسندگان ها و جایگاهقدرت چیست؟ موقعیت یداندر مـ موقعیت میدان ادبیات 

های مسلط و تحت سلطه میدان ادبیات شوند؟ وضعیت قطبچگونه در میدان قدرت ردیابی می
 در میدان قدرت از چه قرار است؟ ها آنو تقسیمات درونی 

ن از توادارد؟ آیا می ـ مطالعه منش محمد حجازی و صادق هدایت چه نتایجی را در بر
های قدرت های آنان در میدانبا جایگاه ها آنمیان منش هر یک از  4رابطه همتایی یا هومولوژی

 ؟و ادبیات سخن گفت
                                                             

1 Field of Literature 
2 Field of  power 
3 Habitus 
4 Homology 
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توان از هومولوژی هدایت( آیا میر )حجازی( و بوف کو)های هما ـ با بازخوانی داستان
 ؟ساختاری میان جهان ادب و جهان اثر سخن گفت

 
 مبانی نظری

 1ره عملای دربا نظریه
داند. دستگاه های متصلب علوم اجتماعی میبوردیو توجه به رابطه را راه خالصی از دوگانه

 ،این نظریه یاجزاشود به نحوی که دیگر معرفتی نظریه بوردیو با زوج منش و میدان بالنده می
 2طبعدر نسبتی شناختی با این مفاهیم قرار دارند. درک مفهوم منش مستلزم آشنایی با مفهوم 

شوارتز، د )گیر یمدر نظر ع است به نحوی که بوردیو در تعریفی منش را به عنوان نظامی از طبای
کند تا بر منظم بودن، را پیشنهاد می« 0رهبر بیارکستر »(. منش تصویری از 130: 1001

این  .(131: هماند )بودن اعمال بدون هماهنگی آگاهانه تأکید کن مند نظامدست بودن و  یک
دهد تا با انگارد و نه به او اجازه میهای حاکم به هیچ میرگر را در برابر ساختا هوم نه کنشمف

 اختیار و آزادی مطلق دست به عمل بزند. 
توان از منش سخن گفت که مفهوم میدان نیز در میان باشد. میدان به اما، تنها هنگامی می

شود. عوامل انسانی یا نهادها رفته میهای مشخص در نظر گعنوان شبکه روابط عینیِ موقعیت
های میدانی هستند و هر موقعیت شرایط خاص خویش را بر کنندگان موقعیت اشغال
کننده یک موقعیت در نتیجه عامل اشغال (.11: 1002نکینز، د )جکناش تحمیل میکننده اشغال

بوردیو  د.گیرار میکه در رابطه با میدان قر برخوردار استعینی در یک میدان خاص از منشی 
خصوصیاتی را به  توان یم همچنین، .دهد یمای دیالکتیکی بین منش و میدان تشخیص  رابطه

 های مختلف اجتماعی در نظر آورد:میدان 4تِهای عام و قوانین ثابعنوان ویژگی
ها( ها مناطق مبارزه و کشمکش بر سر کنترل منابع ارزشمند )انواع سرمایهمیدان -1

 های مسلط وبه عنوان فضاهایی از موقعیت یهمقدار سرماها بر اساس نوع و میدان -2 هستند؛
گران  ها اشکال خاصی از کشمکش را بر کنشمیدان-0 اند؛تحت سلطه ساختاربندی شده

                                                             
1. Theory of Practice 
2. Disposition 
3. Conductorless Orchestration 
4. Doxa 
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را به میزان مشخصی ساختاربندی  ها آنها های درونی توسعه میدانمکانیسم -4 کنند؛تحمیل می
 (.122 –121: 1001شوارتز، د )هر میدان از محیط بیرونی استقالل نسبی دار اند، در نتیجهکرده

داند و به نحو کلی می یداندر ممند و موضوع نزاع اجتماعی  بوردیو سرمایه را منبعی ارزش
ـ سرمایه 0 ؛سرمایه اجتماعیـ  2 ؛ـ سرمایه اقتصادی1دهد: نوع سرمایه را تشخیص می چهار

های ها میدانبه تعداد سرمایه ،دیگر سوی(. از 112: 1001ین )ترنر، ـ سرمایه نماد4 ؛یفرهنگ
های مختلف نیز قابل تمیز ( و زیر میدان120: 1001شوارتز، ت )مختلف نیز وجود خواهند داش

 خواهند بود.
بندی فضای بین میدانی و درون  تقسیمای در های اقتصادی و فرهنگی اهمیت ویژهسرمایه

نامد و توزیع می 1یبند رتبهع سرمایه اقتصادی که بوردیو آن را اصل مسلط میدانی دارند. توزی
کند، سلسله مراتب یاد می 2بندی رتبهکه بوردیو از آن به عنوان اصل دوم  سرمایه فرهنگی

اقتصادی و سرمایه فرهنگی  سرمایه (. تقابل بنیادین101: هماند )سازناجتماعی را مشخص می
 در ها یدانم یرساای که سازد. ساختار تقاطعیقدرت را مشخص میمیدان  0ساختار تقاطعی

ند. میدان قدرت میدان هست میدان قدرت از آن برخوردار با 4همتایی(ک )ای هومولوژیرابطه
دهنده  سازماناست که  1، میدان قدرت نوعی فرا میدانسوهای بوردیو است. از یک اساسی تحلیل

دیگر، میدان قدرت در برگیرنده طبقه  سویهاست و از دانسلسله مراتب و منازعه در همه می
 (.101همان: ت )اس مختلف های یدانمو  اجتماعی مسلط

از بعد  میدان است و میدان قدرت ترین یعوسدر دیدگاه بوردیو، میدان طبقات اجتماعی 
ختار دوم قرار دارد. ساختار تقاطعیِ میدان طبقات اجتماعی به تبعیت از سا در درجهوسعت، 

شود. تقاطعی میدان قدرت بر اساس دو بعد سرمایه ترکیبی و سرمایه تفکیکی مشخص می
های اقتصادی و فرهنگی است و سرمایه تفکیکی هر  سرمایهمنظور از سرمایه ترکیبی، ترکیب 

 شودمشخص می یمحور عمودرا به نحو جداگانه در نظر دارد. سرمایه ترکیبی در  ها آنکدام از 
(. این ساختار در تبعیت از ساختار 101همان: د )ده یمقی سرمایه تفکیکی را نشان محور اف و

                                                             
1 Dominant Principle of Hierarchy 
2 Second Principle of  Hierarchy 
3 Structure Chiasmatic 
4 Homological Relation  
5 Meta-Field 
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های شود و به همان نحو بر روابط میدانها مشاهده میتقاطعی میدان قدرت در تمام میدان
به عنوان  .های دیگری سخن گفتتوان از همتاییمی. افزون بر این، مختلف نیز نظارت دارد

 . های مختلف هومولوژی وجود داردهای عمل افراد در میدانها و استراتژیموقعیت بین ،مثال
های آن را بر عهده چگونگی رخداد عمل و شرح ویژگیتوضیح  ،نظریه بوردیو ،در نتیجه

منش او و حاصل رابطه دیالکتیکی  ،کنش هر کنشگر دارد. به نحوی که مالحظه شدنی است،
  .زندمیدانی است که در آن دست به عمل می

 
  تولید ادبیمیدان 

دهد و به هایی است که بوردیو در فضای اجتماعی تشخیص میمیدان ادبیات یکی از میدان
میدان قدرت و در  در دروناین میدان . شودتقسیم میهایی چون داستان و شعر زیر میدان
ومولوژی نیز بر اساس اصل وجود همیدان تولید ادبی  .قرار دارد آن «تحت سلطه»موقعیت 

 ؛کنداجتماعی پیروی می های یدانمهای مختلف از قوانین و قواعد عام ساختاری میان میدان
اند و نزاع اجتماعی بر سر تحت سلطه تقسیم شدهو های اجتماعی به دو قطب مسلط موقعیت

های فعلی وجود دارد. اما باید توجه داشت که های مسلط یا حفظ موقعیتتصاحب موقعیت
ها بر عکس قانون میدان ادبیات به عنوان یکی از مبانی تمییز آن از دیگر میدان ساسیِقانون ا
برقرار است که در آن بازنده همه چیز را بر « یایبازی»میدان قدرت است. در این میدان  اساسیِ

همه چیز را »در اینجا فردی مسلط است که  ،به عبارت دیگر ،(11 :1010بوردیو، د )دارمی
شوند و نزاع های مسلط و تحت سلطه بر این مبنا تعریف می. بنابراین موقعیت«اشدباخته ب

 گردد. بر اساس این قانون دنبال می، کسب موقعیت مسلط به دنبالاجتماعی 
بندی اصل فرهنگی است و اصل اقتصادی به عنوان  رتبهادبیات، اصل اولیه  یداندر مدر نتیجه 

ادبیات سرمایه فرهنگی اهمیت بیشتری  یداندر م، رد. به عبارت دیگشواصل ثانویه در نظر گرفته می
از سرمایه اقتصادی دارد. فضای میدان ادبیات را باید به شکل یک دایره در نظر گرفت که قطب 
مسلط )مستقل، تولید محدود( در مرکز آن قرار دارد و قطب تحت سلطه )وابسته، تولید گسترده( در 

رویم، از درجه استقالل می بنابراین هر چه از مرکز میدان به سمت حاشیه گیرد.حاشیه آن قرار می
جمله میدان قدرت وابسته  از یگردهای شود و میدان ادبیات هر چه بیشتر به میدانمیدان کاسته می
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در حاشیه جای « متعهد»گیرند و نویسندگان در مرکز قرار می« آوانگارد». نویسندگان گردد می
 .گیرند می

-کاران و تازهود به دو موقعیت اصلی کهنهب( خمستقل )هنر برای هنر یا ادبیات نا قطب

که اکنون باید  گیرند یمکاران نویسندگان آوانگارد قدیمی را در بر شود. کهنهکاران تقسیم می
 کار بدهند.جای خود را به نویسندگان آوانگارد تازه

شود که نویسندگان اشرافی و می قطب وابسته نیز خود به دو موقعیت اصلی تقسیم 
به طبقات  «نویسندگان اشرافی»(. a :223 1001، گیرند )بوردیونویسندگان تجاری را در بر می

اند و به دنبال پول و قدرت اشراف ها آناند. به عبارت دیگر، مسلط میدان قدرت چشم دوخته
پسند(  عامه) «ویسندگان تجارین». در حالی که کنند یجو مو جست ها آنبازار خود را در میان 

 جویند.  می «عوام»به عامه مردم گرایش دارند و بازار خود را در میان 
 گروهاز نظر بوردیو به نحو کلی هنرمندان و نویسندگان که گروهی زیر سلطه در میان 

ندگان ثباتی در مورد نویساین ابهام و بیو  گیرند یمقرار  و مبهم ، در جایگاهی متزلزلاند مسلط
بیشتر  اند شدهواقع  «مسلط -زیر سلطه»آوانگارد که موقعیتی مرکزی دارند و دقیقاً در موضع 

سبک زندگی  یهااستقالل مالی ویژگی و گرایش به تنهایی، تجرد (.00: 1010بوردیو، ت )اس
-تولید محدود قرار میو  سازد و آن را در پیوند با هنر نابچنین نویسندگانی را مشخص می

و کند. از نظر ااحساس می« عشق ناب»و « هنر ناب»بوردیو نوعی مشابهت میان . دده
عشق »و ضد تمامی قوانین دنیا « عشق ناب»گرایش دارند و « عشق ناب» به «نویسندگان ناب»

 (. 03: همانت )اس« معمولی
تواند مرهون وضعیت اقتصادی دستیابی به چنین موقعیتی می بوردیواز نظر همچنین 

فرهنگی  نگاردها باشد. سرمایه اقتصادی امکان ایجاد زمان مورد نیاز برای جمع آوری سرمایهآوا
را از  ها آنرا به همراه دارد. نویسندگان آوانگارد معموالً وضعیت اقتصادی مناسبی دارند که 

بند ز را ا ها آناند که غالباً مالک پولی به ارث رسیده ها آنسازد، های اقتصادی رها میضرورت
های مادی آزادی از قدرتساز تواند زمینهمی گرچه آزادی عینی از درآمد، ااما .کندپول آزاد می

 1001بوردیو، د )شوطرفی در نظر گرفته نمی، به عنوان شرط الزم یا کافی استقالل و بیباشد
a :14.) 
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 شناسی  روش
پیوند با مفاهیم منش و میدان و در  شناسی نظریه بوردیو،به منزله روش 1ساختارگرایی تکوینی
، روشی که گذر از سه مرحله دهد یممند این نظریه به روشی ویژه راه با درک کلیت رابطه

 داند:متوالی زیر را ضروری می
تحقیق باید میدان عمل مورد نظر را در میدان قدرت ردیابی کند. در این مرحله باید  -1

های مختلف این میدان در خص شود و موقعیتجایگاه میدان مربوطه در میدان قدرت مش
 میدان قدرت دنبال گردند؛

های متضاد اشغال شده به وسیله افراد و تحقیق باید ساختار روابط عینی موقعیت -2
کنند مشخص سازد. در اینجا باید را که بر سر کسب مشروعیت رقابت میهایی  گروه

 ندگان در میدان مشخص شود؛مسلط و تحت سلطه برای تمام شرکت کنهای  موقعیت
تحقیق باید به تحلیل منش طبقاتی عوامل در رابطه با موقعیت آنان بپردازد و مسیر  -0

 .(142:1001( )شوارتز، 214همان: د )در میدان کشمکش را مشخص ساز ها آن 2اجتماعی
دا جایگاه بنابراین در مطالعه حاضر و در رابطه با بررسی اثر ادبی به عنوان عمل نویسنده ابت

نویسنده در میدان قدرت ردیابی خواهد شد. سپس به مطالعه موقعیت نویسنده در میدان 
گذر از . شود و در مرحله سوم منش نویسنده مورد توجه قرار خواهد گرفتادبیات پرداخته می

آورد. در نهایت نیز اثر ادبی و این مراحل زمینه ترسیم مسیر زندگی نویسنده را فراهم می
نظریه بوردیو منش و مسیر زندگی قهرمان داستان  بر اساسمان آن بررسی خواهند شد. قهر

تطابق ب همتای منش و مسیر زندگی نویسنده است، به عبارت دیگر جهان داستان و جهان اد
 ساختاری دارند.

 
 میدان ادبیات ایران 

 ساختار میدان تولید ادبی ایران 
د به نحوی که یساله پهلوی اول تکمیل گرد 23ر دوران د ایران میدان تولید ادبی یبند صورت
مشخص  ها آنهای متنازع هر یک از و موقعیت «ادبیات متعهد»و  «ادبیات ناب»های قطب

                                                             
1 Genetic structuralism 
2 Social trajectory 
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 بر اصلبندی بیرونی  رتبه. فرایند تکوین میدان ادبیات ایران حاکی از تقدم اصل شدند
ادبیات متعهد( به تکوین تدریجی ) هبندی درونی است. بدین معنی که ابتدا قطب وابست رتبه

گیری این قطب  شکلو تنها پس از  شدندهای درونی آن مشخص و موقعیت یافتخویش دست 
های درونی آن به ادبیات ناب( و موقعیتل )که قطب مستق بودهای متنازع درونی آن و موقعیت

 . یافتندبندی درونی تکوین  رتبهتبعیت از اصل 
 یها رمانگیری  شکلداستان( را باید در  یدانم یرن )زادبیات ایراگیری میدان  شکلآغاز 
(، شیخ 1201-1221نویسندگانی چون محمدباقر میرزا خسروی ) .جو کردو جستتاریخی 

( 1011-1211محمدحسن خان شیرازی متخلص به بدیع ) ،(1002-1213موسی دستجردی، )
د و خوانندگان خویش را در میدان قدرت تاریخی ایران را به وجود آوردن یها رمانو ... اولین 

جو کردند. به این ترتیب از سپیده دم انقالب مشروطه رمان تاریخی در ایران به عنوان و جست
به عنوان یکی از  «ادبیات اشرافی»ای از ادبیات متعهد شکل گرفت و به تکوین موقعیت گونه

اشرافی  یساننو رمان 1033از  پس یها سالهای قطب تولید گسترده یاری رساند. در موقعیت
 و در کنار نویسندگان اشرافی دیگر که بختِ دست زدندبه نوشتن رمان تاریخی  شماری یب

رساندند.  کمالآزمودند، موقعیت ادبیات اشرافی را به های دیگر ادبی میخویش را در گونه
خویش در  یتوقعبنا بر مساله شاهد ظهور دیگر نویسندگانی هستیم که  23همچنین در دوره 

یاری رساندند و  «پسند عامهادبیات »هایشان به تکوین موقعیت میدان قدرت و ترکیب سرمایه
به  را در دستور کار قرار دادند. عوامدر تقابل با ادبیات مورد توجه خواص، ادبیات مورد قبول 

(، 1012-1214) یعبدالحسین صنعتی زاده کرمانبه نویسندگانی چون  توان یمعنوان مثال 
(، 1011-1204ر )سالو اعتمادالسلطنه یرزام(، حسینقلی 1011-1241) یحیدر علی کمال

عباس ، در موقعیت ادبیات اشرافی و نویسندگانی چون (1011-1200ن )موتم العابدین ینز
جهانگیر  و (1021-1213) ی(، محمدمسعود دهات1011-1243) یآباد دولتخلیلی، یحیی 

قطب »به این ترتیب نقشه پسند اشاره نمود.  عامهوقعیت ادبیات در م (1011-1211) یجلیل
گردد و نویسندگان بازاری مختلف متناسب با جایگاه خود در میدان تکمیل می «ادبیات متعهد

یا  «ادبیات اشرافی»های متنازع ها و موضوعاتشان، موقعیتقدرت و در تناسب با جهت گیری
 ند. کنرا اشغال می «پسند عامهادبیات »



 19، شماره اول، بهار و تابستان چهارمشناسي هنر و ادبيات، سال  جامعه       

 91 

و با ظهور  «زاده جمالمحمد علی » یها تالشبا  نیز «ادبیات ناب»همچنین به تدریج، قطب 
 .به وضوح رسیدندهای داخلی آن و موقعیت شکل گرفتدر آسمان ادبیات ایران  «صادق هدایت»
 

 محمد حجازی
ای در تهران چشم به جهان گشود. خانواده هجری شمسی 1213محمد حجازی در فروردین 

، از «سید نصراهلل مستوفی»ای اشرافی بود. پدرش خانواده سایه گسترده بود «محمد»بر ه ک
تحصیالت ابتدایی را در  «محمد»مستوفیان مشهور قاجار و وزیر لشکر بود. بزرگان ترجیح دادند تا 

 بهداو دروس ابتدایی را در منزل به پایان رساند و پای لذا منزل و نزد معلمی سرخانه فراگیرد، 
گذاشت. در آنجا بود که زبان فرانسه را فرا گرفت و آماده اعزام به فرنگستان « سن لوئی»دبیرستان 

دولتی  اداراتدنیا را ترک گفت و از آن هنگام بود که با  «سید نصراهلل»ساله بود که  چهاردهشد. 
 یرتحت تأثیادی تا حد زرا  «محمد»که از دست دادن پدر در آن سن،  تصور کردتوان . میشدآشنا 

منش »با استفاده از  «حجازی»د. به این ترتیب نموقرار داد و شاید او را به ادامه راه پدر تشویق 
او . ادامه داد راه پدر را قدرت یداندر مبود،  اوین مکه یادگار تعلیمات ابتدایی خانواده و معل «اشرافی

به  ها آنبایست از ه ارث گذاشته بود و میهایی بود که فضای امکانات خانواده برایش بوارث سرمایه
ای بود که حجازی بخت خویش را در . وزارت پست و تلگراف نخستین ادارهکرد میدرستی استفاده 

عازم فرانسه شد. در پاریس به تحصیل حقوق ، ( از طرف وزارته. ش 1033ن )آن آزمود. در آغاز قر
مخابرات کسب کرد. هنگامی که پس از  سیاسی پرداخت اما مدرک لیسانس خویش را در رشته

سال به تهران بازگشت مشاغل و مقامات مهمی در انتظارش بود. ابتدا به وزارت پست و  هشت
. در دست یافتاش به مقامات عالی رتبه این وزارتخانه تلگراف بازگشت و با توجه به سرمایه تحصیلی

انتشار این مجله پرداخت. پس از آن بود که مسئولیت مجله ماهانه وزارتخانه را پذیرفت و به  1011
سرمشق تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و تأسی از راه یافت، این انجمن که به « سازمان پرورش افکار»به 

های  برنامهآلمان نازی برای تفهیم آگاهی ملی به مردم از طریق مجله، جزوه، روزنامه، کتاب درسی و 
رد شعور عمومی مردم بُ هدایت و پیش وظیفه (101: 1011، آبراهامیاند )رادیویی تشکیل شده بو

به ریاست بخش مطبوعات این  1011(. حجازی در 114: 1014کامشاد، ت )ایران را بر عهده داش
مجله ایران امروز( را بر عهده گرفت. هدف از ن )گوی سازما سازمان رسید و سردبیری نشریه سخن
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(. مناصب b :240 1012، پور آرین)شد  میوقت اعالم  های تیاسستبلیغ و تقویت  انتشار این نشریه،
، عضو پیوسته شدنمیها به ریاست بخش مطبوعات این سازمان ختم حجازی در این سال

فرهنگستان ایران، رئیس سازمان بهداشت روانی و سالمت فکر، رئیس انجمن فرهنگی ایران و 
 . یدکش میپاکستان و... دیگر عناوینی بودند که او یدک 

ایجاد  «حجازی»نه تنها مانعی در برابر  1023اجتماعی پس از شهریور -حوادث سیاسی
مسیر رو به رشد او در میدان قدرت را شتاب بخشید. ریاست اداره کل انتشارات و بلکه ، نکرد

، سناتور انتصابی ادوار دوم و سوم، سناتور انتخابی ادوار یدولت یتبلیغات ایران، ریاست رادیو
که ( 114: 1014کامشاد، ن( )هماد )م و پنجم، معاونت نخست وزیر و ... مقاماتی بودنچهار

 ساختند. تر یکنزدو قطب مسلط میدان قدرت را نزدیک و  «محمد حجازی»
نام خود را در زمره « زیبا»ای است که با آفرینش ن شرح مبین جایگاه اشرافی نویسندهای

های ادبی نیز های اقتصادی، از سرمایهجازی عالوه بر سرمایهایران ثبت کرد. ح یساننو رماننخستین 
در میان ادیبان و وی د. نرسانبرخوردار است که به تشخیص جایگاه او در میدان ادبیات یاری می

فایده  بیکه خواندن آثار دیگران را  نحویبه  ،داشت« سعدی»ه بسیاری ب ةعالق نویسندگان ایرانی،
را نخوانده، بلکه نامی نیز از آثارشان « احمد آل»و « هدایت»از آثار  کدام یچه ،دانست. او نه تنهامی

اند، به نحوی که از های خارجی حجازی قابل توجههمچنین سرمایه .(1012bحجازی،د )نبونشنیده 
 همان(. د )بربه عنوان اولین نویسنده مورد عالقه خود نام می «شاتوبریان»

ا زیب (،1031ر )پریچه (،1031ا )هم یها رمانبیات باید به اد ةزمیناز جمله آثار او در 
که مجموعه قطعات  اشاره نمود. باید توجه کرد (1022ک )( و سرش1022ه )(، پروان1011)
و  «پروانه»به سفارش وزارت آموزش و پرورش وقت نگارش یافته و انتشار دو رمان  «اندیشه»
هزار ریال را برای نویسنده به ارمغان آورده جایزه شاهنشاهی پهلوی به مبلغ پنجاه  «سرشک»

 .(110: 1014کامشاد، ) بود
باال هستند. حجازی در  رو به حجازی غالباً افرادی از طبقات باال یا متوسط یها رمانقهرمانان 

در  ؛کندرا بررسی می ها آنپردازد و مسائل و مشکالت ها به توصیف زندگی آنان میاین رمان
ند. اما هست متوسط شهرنشین ةطبقها بیشتر از ها، چهرهش نیز، مانند رمانکوتاههای  داستان

شود. عناصر می آلیست یدهادل و  سادهرود، نویسنده در تحلیل اوضاع و شرایط اغلب به بیراهه می
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بشر نتیجه مستقیم  های یگرفتارکارهای او نقش دارند. به نظر او  اجتماعی و مادی به ندرت در راه
خود وضع را های  بدیبا پند و نصیحت و واداشتن بدکاران به اصالح  توان یمق است و فساد اخال

در  1021که در « محمود آقا را وکیل کنید»ها نیز نامه (. در میان نمایش122 همان:د )بهبود بخشی
 (121 همان:« )تترین کارهای اوسو مثبت ینتر قاطعاز لحاظ محتوا، یکی از »تهران به اجرا درآمد، 

های نمایی و کشمکش گروهنامه حجازی صرفاً بازتابی است از قدرت به نظر کمیسارف، نمایشا ام
  .(121همان: ت )اسهمراه سیاسی و همدلی نویسنده همه جا با زمامداران 

، ها یریگ جهت های ادبی،به این ترتیب جایگاه مسلط حجازی در میدان قدرت در کنار سرمایه
ادبیات  موقعیتوعات مورد عالقه، جایگاه او را در قطب وابسته میدان ادبیات و اهداف نگارشی و موض

بخشد. در نتیجه رابطه هومولوژیک میان جایگاه مسلط حجازی در اشرافی این قطب وضوح می
. به عبارت دیگر از آنجا که شود یممیدان قدرت با جایگاه تحت سلطه او در میدان ادبیات ترسیم 

، (01: 1010بوردیو، ت )میدان قدرت اس دان ادبیات عکس قانون اساسیِمی قانون اساسیِ
های کم تعداد و ناقابل ادبی او، فراوان و ارزشمند اقتصادی حجازی در کنار سرمایههای  سرمایه

 نخواهند آورد. ارمغانبه برای وی جایگاهی بهتر از موقعیت فرودست میدان ادبیات را 
 ،پند و اندرز تمایل به اصالح از راهِ امیدواری، ،ینیب خوشن هایی چوحجازی با ویژگی منشِ

که های او را از نوشته هاییبخش توان یمشود. شناخته میو...  کاری محافظهبینی،  واقععدم 
  فوق است، نقل کرد: هایویژگی تبلور

خیزید از خواب، هی بدی چرا خود را دوست نداشته باشید. چرا از صبح که بر می»
و ناله کنید. بدبختی خودتان که جز آن بد دیدن نیست، بدبختی حقیقی نیست  یدببین

بینیم با چشم تصور مگر طرز فکر شما، طرز قضاوت شما، مگر نابینایی ما که زشت می
 .(a 1012حجازی، ) «زبینیم با چشم باو زیبایی را نمی

 ها آنرا بر  «نش اشرافیم»ن که شاید بتوان در مجموع عنوا ،هاین ویژگیابه این ترتیب 
در رابطه همتایی یا هومولوژی با جایگاه مسلط حجازی در میدان قدرت و موقعیت  اطالق کرد،

 گیرند. تحت سلطه او در میدان ادبیات قرار می
اقتصادی  قدر گرانهای مقدار ادبی و سرمایههای بینویسنده متعهد میدان ادبیات، سرمایه

 سالگی به خاک سپرد. 10و در سن  1012 خویش را در دهم بهمن ماه
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های قدرت و ادبیات و بررسی منش در میدان «حجازی»شدن جایگاه  مشخصپس از  اکنون
 مستلزم یرمسگردد اما از آنجا که ترسیم این او ترسیم مسیر زندگی این نویسنده ممکن می

 گردد.تکرار مطالب ذکر شده است از انجام آن خودداری می
نیست.  «شاتوبریان» ؛شباهت به مسیر زندگی نویسنده مورد عالقه اوبی «حجازی» مسیر زندگی

 های تاریخی و موردِاو سیاستمداری اشرافی بود که به نگارش داستان به مانندنیز  «شاتوبریان»
 «شاتوبریان»از  «حجازی»ین تشابه به معنی تقلید صرف ا وجود اما پرداخت.می ،خواص پسندِ

  .نهفته است «نویسنده اشرافی»ت یدر موقعگردد که هایی بازمیابه به ویژگینیست، این تش
 
 هما 

 1031در پاریس نگارش یافته و در  1034اولین رمان محمد حجازی است که در  «هما»
شود تا زمینه بازخوانی آن در ای از داستان ذکر میدر تهران به چاپ رسیده است. ابتدا خالصه

 عمل فراهم آید.درباره بوردیو  ةنظری ةسای
 

 خالصه   

دختر دوست  «هما»فکر و از طبقات باال سرپرستی  مردی روشن «علی خان حسن»
 زندگی جهت بهبودکوششی در  یچاز ه «علی خان حسن»است.  گرفته برعهدهمرحومش را 

. آید یم «هما»نام به خواستگاری  «منوچهر» یکند تا اینکه جوانو مادرش دریغ نمی «هما»
به عشق خفته خویش  «علی خان حسن»دیگر  سویبندد و از می «منوچهر»گرو  دل در «هما»

دست  «منوچهر»خیزند. به رقابت برمی «علی خان حسن»و  «منوچهر». شود یمآگاه  «هما»به 
دسیسه  «علی خان حسن»بر ضد  «شیخ حسین»زند و به یاری دوستش به اقدامات عملی می

ید و بیاپیش  «منوچهر»که مشکلی برای  کند یمنیز در دل آرزو  «علی خان حسن». چیند یم
 یتمأمورکه مقامی مهم در وزارت مالیه دارد به قصد  «علی خان حسن». در نهایت شودآبرو بی

شیخ »افتد. ها میبه دام روس «شیخ حسین»های و در آنجاست که با دسیسهرود  میبه قزوین 
و  «علی خان حسن»سعی در بیرون کردن  ،است «هما»که خود نیز به دنبال  «حسین

 ست کهشود و اوآزاد می «علی خان حسن»از میدان مبارزه دارد اما در نهایت  «منوچهر»
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گردد و نیز از اقدامات خواسته و ناخواسته خویش پشیمان می «منوچهر»خورد. شکست می
 ةدفترچکه با خواندن  «اهم»مبتال شده است.  «جنون اخالقی»داند که به خود را فردی می

 «منوچهر» «شرفانه یب»از عشق او به خویش آگاه شده از اقدامات  «خان عمو جان»خاطرات 
برد. به این ترتیب همه چیز برای پی می «علی خان حسن»گردد و به عظمت اخالقی بیزار می
به  «نوچهرم»کنند و با هم ازدواج می ها آنو هما آماده شده است.  «علی خان حسن»وصلت 

داری  و دو فرزندش نگهه زنی که در نوجوانی به او تحمیل شد «لقا  مه»گردد تا از اصفهان باز می
 کند.

 
 بازخوانی 

نهیم. در این میدان هر یک از در بازخوانی داستان ابتدا به میدان قدرت داستان گام می
به دست آمده است.  ها آنو منش ها ها از جایگاهی ویژه برخوردارند که متناسب با سرمایهشخصیت

پیماید نیست، مسیری را میر که در ابتدای داستان از وضع مالی مناسبی برخوردا «علی خان حسن»
. او که تحصیل دهد مینشاند و مورد اعتماد وزیر مالیه قرار می «کشف تبذیر ةادار»که او را بر ریاست 

دولت ایران در  «امین مالیه»دهد که به عنوان می است این راه را تا آنجا ادامه «دارالفنون»کرده 
با توجه به  «علی خان حسن». گردد میشود و عنایات وزارت خارجه شامل حالش قزوین انتخاب می

دست این میدان را در موقعیت فرا ،است گرفته برعهدهای که برجسته مناصبدار و  ونسب اصلخانواده 
است و قادر به ترک او نیست،  «هما»عاشق  «علی خان حسن» اختیار دارد. در میدان عمل داستان،

را به عنوان پسر خود دوست داشته باشد.  «منوچهر»و  فائق آیدحسادت و کینه  حسِبر تواند او نمی
در کنار دیگر  شود یمگیری آمیز قهرمان پی حسادتکه در قالب افکار  «منوچهر»رقابت با 

عشقی »کشند. را به تصویر می «عشق معمولی»ای این ه، ویژگی«علی خان حسن»های  خصیصه
 «منش»داستان بر اساس  گیرد. در عین حال، قهرمانِقرار می «عشق ناب»که در برابر  «اشرافی

 کار خویش را حفظ محافظه ةروحیزند، گدار به آب نمی بی «علی خان حسن»کند. خویش عمل می
 وردار است.برخ «منشی اشرافی»از گفت  توان یمو کند  می

موجود میان موقعیت نویسنده  های ییاز همتاپرده  «هما»به این ترتیب بازخوانی داستان 
منش او  های داستان وهای اجتماعی و منش او با موقعیت قهرمان در میداندر میدان
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با مسیر زندگی قهرمان داستان او  «محمد حجازی». به عبارت دیگر مسیر زندگی دارد برمی
 .دارد ییهمتا

در میدان  «علی خان حسن» دست حجازی در میدان قدرت همتای موقعیتموقعیت فرا
قهرمان در میدان عمل داستان او را در  «عشق اشرافی»دیگر سوی قدرت داستان است. از 

در میدان ادبیات  «ادبیات اشرافی»که همتای جایگاه حجازی در موقعیت  دهد یمموقعیتی قرار 
گیرد. قرار می «عشق ناب»ر در براب «عشق معمولی»ای از به عنوان گونه «عشق اشرافی»است. 

 «هنر اشرافی»و  «هنر یهنر برا»مشابه تضادی است که میان  کامالًتضاد میان دو نوع عشق، 
عشق »و  «ادبیات ناب»همتای  «عشق ناب»به عبارت دیگر  .(11: 1010وجود دارد )بوردیو، 

 است. «فیادبیات اشرا»همتای  «اشرافی
 «منش اشرافی»ای هومولوژیک با  رابطه در یزن حجازی «منش اشرافی»در نهایت 

قرار دارد. در نتیجه هومولوژی ساختاری میان جهان ادب و جهان اثر تکمیل  «علی خان حسن»
گردد. انطباق ساختاری جهان ادب و جهان اثر به ساختار دوقطبی میدان تولید ادبی و می

تولید این ساختار در ساختار دو قطبی میدان عمل رمان و موقعیت آن و باز موقعیت حجازی در
 گردد.در آن باز می «حسن علی خان»

بازتاب نگاه اشرافی حجازی به ادبیات  ،در مواجه با عشق «علی خان حسن»برخورد اشرافی  
علی  سنح»است. به این ترتیب شناخت جایگاه حجازی در میدان تولید ادبی، شناخت جایگاه 

 در میدان عمل رمان را به همراه خواهد داشت. «خان
 

 صادق هدایت 
برادران  در تهران متولد شد. خانواده هدایت، محفلی اشرافی بود. 1211صادق هدایت در بهمن ماه 

، آغاز منازعه دانستند میای را به خوبی هدایت که راه و رسم استفاده از فضای امکانات چنین خانواده
به استخدام ارتش درآمد، به مقام سرلشکری رسید و در  «عیسی»قدرت را اعالم کردند.  نِدر میدا

که حقوق خوانده بود، قضاوت در دیوان عالی  «محمود»افسری جای گرفت و  ةدانشکدمیان رؤسای 
به  «صادق»وزیری دست یافت. این در حالی است که  نخستکشور را بر عهده گرفت و به معاونت 

 ،کرد. موقعیت او به عنوان فرزند کوچک خانوادهامکاناتی استفاده میپراز چنین فضای  دیگر نحوی
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صادق »به این ترتیب  .(211: 1011، پرستشد )ساز جدایی و تمایزش از دیگر اعضا بوزمینه
 . بود شباهتبی راه خاصی در پیش گرفت که به مسیر دیگران «هدایت

پای سپس گشت.  «دارالفنون»و پس از آن عازم فرستاده شد  «مدرسه علمیه»هدایت به 
در قالب  1031. در آنجا بود که با زبان و ادبیات فرانسه آشنا گشت و در گذاشت «ییلو سن»در 

گویا قرار بود هدایت در فرهنگ مهندسی . رفت« پاریس» به برنامه اعزام دانشجو به فرنگ
هایت پس از چهار سال و نیم تحصیل بدون بخواند اما این تنها کاری بود که انجام نداد و در ن

کسب هیچ مدرک دانشگاهی به تهران بازگشت. در اینجا بود که هدایت فهرستی از مشاغل 
هدایت  ها سالدست تهیه کرد تا هر یک را ناتمام بگذارد و به آغاز دیگری بپردازد. در این  مدَ

ند. همچنین در موارد ضروری از گذراناچیز زندگی می یاتاقی در خانه پدری داشت و با حقوق
اش را به بخشی از دارایی «زاده جمال»کرد، به نحوی که مالی دوستانش استفاده می یها کمک

گرفت دلبستگی نداشت به مشاغلی که بر عهده می او .(210 :1011کاتوزیان، د )نام او کرده بو
 نگریست. می ها آنو تنها به عنوان مفر درآمدی ناچیز به 

ای نداشت و به عضویت هیچ حزب سیاسی گاه عنوان یا منصب بلندپایه هیچ «یتهدا»
بود که روابط نزدیکی با حزب توده پیدا کرد،  1023های پس از شهریور در سالا درنیامد. تنه

داد تا جلسات طلب این حزب قرار می اصالح جناحبه نحوی که خانه خویش را در اختیار 
و حزب در پی  «هدایت»د. البته این روابط دیری نپایید و اختالف برگزار کنن در آن خویش را

« فکر مأیوس روشن»مقاله  «احسان طبری»( باال گرفت به نحوی که 1021ن )مسائل آذربایجا
 را درباره هدایت منتشر ساخت. 

و  «بوف کور» آثاری چون گر موقعیت نویسنده آوانگاردی است که با خلقِ نشان ،این سرگذشت
موقعیت »پرچم استقالل این میدان را به اهتزاز درآورد.  ،میدان ادبیات طِمسلّ وین قطبِبا تک

ساله  23او در دوران  «تحت سلطه»هدایت در میدان قدرت جایگاه « جنبش بیمسیر »و « متعادل
ا در میدان ادبیات اشغال ر« لموقعیت متعاد»کند تا همین گذارد و او را هدایت میرا به نمایش می

در میدان قدرت، در « مردم»و « اشراف»هدایت در میان « موقعیت متعادل»کند. به عبارت دیگر 
« ادبیات ناب»یابد و هدایت را به قطب مسلط میدان ادبیات یا میدان تولید ادبی نیز ادامه می

بعد و حرکت او به سمت  یها سالدر حالی است که تحرکات هدایت در ن گردد. ایرهنمون می
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« فردا»یا داستان کوتاه « حاجی آقا»سلط میدان قدرت بازتاب خویش را در نگارش رمان قطب م
 . بخشد میل یابد و موقعیت هدایت در میدان ادبیات را تنزّمی

های ادبی است که فرا چنگ ساله در گرو سرمایه 23اما موقعیت مسلط هدایت در دوران 
ای سیاسی قابل توجهی برخوردار نبود، مجموعه های اقتصادی و. هدایت که از سرمایهآورده بود

میدان ادبیات را به ارمغان  «فرادست»های ادبی در اختیار داشت که جایگاه نظیر از سرمایه بی
به خصوص آثار خیام(، ک )ها شامل تسلط او بر زبان پهلوی، ادبیات کالسی. این سرمایهآورد یم

مشتمل بر نیز های خارجی هدایت رمایهفرهنگ عامه و آثار نویسندگان خارجی است. س
  .دنیا است «نویسندگان ناب»آثار  ینتر برجستهفهرستی بلندباال از 

. آثاری که او را در دستیابی شوندخلق می هاست که مجموعه آثار هدایتن سرمایهایبا توجه به 
رشی و موضوعات ها، اهداف نگاگیری جهتاین آثار  ند.دبه موقعیت مسلط میدان ادبی یاری رسان

های سورئالیستی است داستان ها آنمشخصه مهم  به نحوی کهگیرند، مورد عالقه هدایت را در بر می
نگارش  است که درای  نویسنده« ناب»نماینده آثار « بوف کور»رسد. به اوج می« بوف کور»ر که د

آن را به وجود   «ن نوشتنجنو»و تنها نیاز به نوشتن یا  شودنمیآن به تقاضای بازار خارجی توجه 
روایتی نگارش آن در  بنا بررا در مدت زمانی طوالنی خلق کرد، « بوف کور»آورده است. هدایت 

این نکته  .(112: 1011فرزانه، د )شپاریس تمام شده بود و تا زمان نشر در بمبئی تصحیح می
یسنده به دنبال سود آنی حاصل زیرا نو ؛گیرد میاثری است که با تأخیر بسیار صورت  گر انتشار بیان

دیگر  از اند واز دوستان نزدیک هدایت بوف کور خوانندگانِ. (134: 1010بوردیو، ت )از آن نیس
« فرودستان»یا « فرادستان». بنابراین هدایت به آیندبه حساب میکنندگان میدان ادبیات تولید

 . گیرد یمادبیات آرام  میدان قدرت چشم ندوخته است و نگاهش در داخل مرزهای میدان
، نصیب او ساختاین میدان را « فرودست»های ناچیز هدایت در میدان قدرت که موقعیت سرمایه

، رفتگنظیر از منابع طراز اول جهان را در بر میای کمکه مجموعه یهای با ارزش ادبسرمایه
، سه قطره (1030ر )ه به گوزند ها و اهداف نگارشی ناب هدایت که در مجموعه آثاری چون:گیری جهت

صادق هدایت را به اوج قطب  ،بودند  آمدهگرد  (1011ر )بوف کو( و 1012ن )سایه روش ،(1011ن )خو
همه  بود که بازندهاین شرکت کرده بود که در آن  ایمسلط میدان ادبیات رساند. هدایت که در بازی

 برنده نهایی میدان ادبیات شد.های مکرر خویش، با باخت، (11: همانت )داشچیز را بر می
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 های مختلفِسرمایه ،کار تازهدورانی است که هدایت به عنوان آوانگاردی  1011پیش از  یها سال
است  «نویسنده نابی»زندگی  یها سالترین  ، این دوران درخشانسازد یمفرهنگی را از آن خویش 

مستقل میدان ادبیات را شکوفا  درپی خویش، قطب پیهای  که با خلق آثاری ماندگار و با باخت
که در کنار کند  میبه تدریج سرمایه نمادینی ایجاد  1011در « بوف کور»انتشار اما  .سازد می

و سرمایه فرهنگی ناشی از نگارش بوف کور( هدایت را در ه )شد انباشتهای فرهنگی سرمایه
های پس از ایت در سالهد« شهرت»و « مشروعیت»دهد. کهنه کار قرار می یآوانگاردموقعیت 

قرار  نیز مورد توجه مردمان عادی و احزاب سیاسیوی را تا جایی که  سایدمیبه آسمان  سر 1023
، شوارتزد )نفعی در پی دار هر عملبوردیو، ه بر اساس نظری. به عبارت دیگر از آنجا که دهدمی

 ماند.یبهره نمبی هدایت نیز از نتیجه عملی انتشار بوف کور ،(213: 1001
که  ،اش با حزب توده فزونی گرفت، تا جایی که پس از چند سال سکوت روابطاین چنین بود که 

(، حاجی 1022آثاری چون آب زندگی ) در دوران تشدید دیکتاتوری رضاشاه به او تحمیل شده بود،
در میدان هایی بودند که حرکت هدایت پدید آورد. این آثار نشانه را (1021( و فردا )1024ا )آق

کرد  مینویس  که یک مطلب را تا ده بار پاک« هدایتی»کردند. به این ترتیب قدرت را اعالم می
را نوشت و روانه بازار نمود. این اثر « حاجی آقا»ن در عرض دو هفته رما ،(11: 1011فرزانه، )

ر گرفت. به این قرا «توده مردم»رئالیستی که محتوایی متفاوت از دیگر آثار او داشت، مورد توجه 
ها، اهداف نگارشی و گیری جهتترتیب تغییر موقعیت هدایت در میدان قدرت، منجر به تغییر 
دگرگونی کرد. هدایت  خوش دستموضوعات مورد عالقه او شد و جایگاه هدایت در میدان ادبیات را 

ان استقالل میدان پای (،112 : همان« )های بر پا کرد ولولهچه »« حاجی آقا»دانست که خود نیز می
به زیر کشید و  ،این میدان« دستِفرا» هدایت را از موقعیتِ ،«ای ولوله»ادبیات را اعالم نمود. چنین 

  .آوردیافته ادبی را به زیر سیطره میدان قدرت در استقاللمناطق 
، گرفت میاو نشأت « جنبش بیمسیر »هدایت در جایگاهی قرار داشت که از  ،ساله 23 ةدوردر 

ذهنی ثباتی  بیثباتی عینی و به تبع آن عزمی و بینوعی بیسمت چنین موقعیت ساختاری او را به 
با قطب مسلط  «ای پر ضد و نقیضرابطه»تا  داشت یموا ( و او را 00: 1010بوردیو، ) دادسوق می

شیوه  داشته باشد و به همان «مردم»یا  «تحت سلطه»و همچنین با گروه  «اشراف»میدان قدرت یا 
. «اش تصویری مبهم در سر بپرورانددر مورد موقعیت خود در فضای اجتماعی و عملکرد اجتماعی»
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و « مردم»و « اشراف» ،قرار گرفته بود« ادبیات ناب»به این ترتیب هدایت که در موقعیت ساختاری 
ر یک طبقه د»راند و آنان را  یک چوب می هرا ب« پسند عامه»یا « اشرافی»تبع آن نویسندگان به 

خواست از همه جدا باشد و تصمیم گرفته بود تا همه را با داد. هدایت که میقرار می «تحقیرآمیز
که میان او و  گفت یماز ورطه وحشتناکی سخن  ،(123: 1012بهارلو، د )خود کارد و پنیر کن

بیشتر از  ، هدایت را به تمایز هر چهایدیگران ایجاد شده است. اشغال چنین موقعیت ساختاری
به همان ، کشانداو می نسبت به لودآابهامدیدگاهی اتخاذ سمت داشت و آنان را به وا می« دیگران»

 کردرا با مشکل مواجه می «فرادستان»های متنازع میدان قدرت، بندی هدایت در گروهکه طبقه نحو
. (103: 1011فرزانه، د )ستندانو بسیاری از عوام و خواص او را منشأ فسق و فجور و فساد اخالقی می

او بود، آسان نبود... کسانی که او را چند مجلس، در خیابان یا  به نحوی کهشناخت صادق هدایت، 
کار و  همهاعتنا به طبع و الابالی و بیمردی شوخپنداشتند  میهای عمومی دیده بودند، در مجلس

مرکزی هدایت نشات  آلود که از موقعیتِ مابهاهای ین دیدگاهااتخاذ  .(1003خانلری، ت )چیز اس همه
واضحی از جایگاه خویش در فضای اجتماعی  ینیز تصویرخود بود که هدایت  آن روگرفت از می

ز را مملو ا اش یزندگکه هدایت سراسر  یابدنمود می ییموقعیت در آنجا اینبازتاب  نداشت.
های ر وجود سوءتفاهم بیانگر دیدگاهبه عبارت دیگ .(11: 1011فرزانه، ت )سدانمی« تفاهم سوء»

 است.  ها آنهای او در باب آلود دیگران در مورد هدایت و دیدگاه ابهام
 ، به دلیلهدایت در میدان قدرت «موقعیت تحت سلطه»درک رابطه همتایی یا هومولوژی 

-تعیین با دلیل او در میدان ادبیات« موقعیت مسلط»و  ، حاکمیت سرمایه اقتصادی در این میدان

 (،1033-1023د )رابطه همتایی یا هومولوژی با قرار دار در این میدانفرهنگی  ةسرمایکننده بودن 
از امکاناتی کرده است که این  یمند بهرهکه او را مستعد  استهدایت  «منش» مستلزم توجه به

 . دارندعرضه میهاموقعیت
خجالتی، »او را فردی  ییلو سندر مدرسه  «صادق» یکالس هم، دوست و «تقی رضوی»
در این  .(20: 1011، کاتوزیانکرده است )توصیف  «، بسیار حساس و اغلب گرفتهرگی گوشه
روی « خواری یاهگ»دهد و به خاصی به علوم خفیه، جادو و مرگ نشان می ةعالقها هدایت سال
ایی که با هویژگی ،کودکی است منش هدایت درو  یاتِخصوص گر یانبها، آورد. این ویژگیمی

های بنیادی  مؤلفه ،(131: 1001شوارتز، ن )شرایط اجتماعی این دورادهی  شکلتوجه به قدرت 
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کنند. به این ترتیب هدایت به شخصیتی ترسیم می ویدر سراسر عمر  را منش هدایت
 یپا یهنگامی که به تازگ 1031تبدیل شد که قرابت چندانی با دیگران نداشت. در « متمایز»

دست به خودکشی ناموفقی زد که به قول خودش به خیر گذشت  ،تان گذاشته بودبه فرنگس
های متناقض در فضای اجتماعی، به نحوی که اشغال موقعیت. همچنین، (42: 1012)مونتی، 

 آمیز سوق دادند.  ابهامو  طرفانه یب، طلبانه استقالل یمنش کسب هدایت را به ،مشاهده شد
مخالفت با »خود به جای گذاشت به کافکا پرداخت و سه عامل هدایت در آخرین متنی که از 

(. به نظر 20: 1042هدایت، ت )را در زندگی او حائز اهمیت دانس« بیماری»و « تجرد»، «پدر
ای از منش هدایت را نیز به نمایش بگذارند. سرانجام او که توانند چکیدهاین سه مؤلفه میرسد  می

اشاره کرده بود و « خودکشی»بارها به  یشآثار خوود و در ب« مرگ»از دوران کودکی دلبسته 
 دست به انتحار زد و به حیات خویش پایان داد. 1003 ینفروردتجربه آن را نیز داشت، در 
هایی چون هنجارشکنی، توان در مؤلفههای منش هدایت را میبه این ترتیب ویژگی

ای هومولوژیک با ها در رابطهکرد. این ویژگی دلی و... مشاهدهدو طرفی، تنهایی،، بیطلبی استقالل
د او در میدان ادبیات قرار دارن «مسلط»هدایت در میدان قدرت و موقعیت  «تحت سلطه»جایگاه 

(1023- 1033). 
 فرزانه،د )را از بین بر ها آنهای دیگری نوشت که پایانی عمر داستان یها سال در «هدایت»
مخالفت با پدر، تجرد و بیماری( بر شباهت ه )ذکر شد گانه هساین عمل در کنار عوامل (. 1011

 است.  مطالعهقابل  «نظریه عمل»افزاید. چنین تشابهی تنها در سایه می «کافکا»و  «هدایت»زندگی 
های قدرت و ادبیات و شناخت منش او، های هدایت در میدانپس از بررسی موقعیت

پرداخت، اما از آنجا که چنین کاری مستلزم  «تصادق هدای» یزندگ یرمسبه ترسیم توان  می
 کنیم.تکرار مطالب ذکر شده است، از انجام آن خودداری می

 
 بوف کور 

در بمبئی انتشار  1011ز بهترین آثار صادق هدایت است که برای اولین بار در ا« ربوف کو»
ای از آن، از انجام این کار  خالصهبا این اثر و دشواری ارائه  مندان عالقهبا توجه به آشنایی  یافت.

  .ورزیم یماجتناب 
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 بازخوانی 
اکثر مفسرین این اثر از دو بخش ی أر بنا برباید توجه داشت که  «بوف کور»در بازخوانی 

. گروهی بخش نخست را دنیای خیالی راوی و بخش دوم را داستان زندگی است  شدهتشکیل 
رای فهم و تحلیل کتاب شاید بخش دوم را ب» هاند کدانند و حتی پیشنهاد کردهواقعی او می
 ،دیدگاه دیگر معتقد است که بخش نخست ،در برابر .(214: 1014کامشاد، « )دباید اول خوان

بخش  «بوف کور»و بخش دوم زندگی خیالی اوست، زیرا در دیدگاه  «بوف کور»زندگی واقعی 
 .(211: 1011ستش، پرت )تصاویر بخش نخست اسه اول اصالت دارد و بخش دوم کژدیس

دیدگاه  اساسبر  «بوف کور»بازخوانی  ،با توجه به داستان و بررسی حوادث و اتفاقات آن
ه زیرا برای تشخیص تصاویر واقعی و خیالی باید در نظرگا ،دوم از توجیه بیشتری برخوردار است

 یراوتصحوادث بخش نخست را واقعی و  «بوف کور»دیگر قرار گرفت. به عبارت  «بوف کور»
 .داند یمدوم را خیالی  بخش

فردی است از همه بریده و  «بوف کور»به ترسیم میدان قدرت داستان پرداخت.  اکنون باید
 یدهکشبیرون  ،ها آدم ةجرگاز »و خود را  «خود را با دیگران بریده همه روابطِ»تنها، فردی که 

موقعیت او در  .(12: 1010 هدایت،« )تگذشته اس ام میان چهار دیوارگیدسرتاسر زن». «است
  ها قرار دارد.فضای متقاطع میدان قدرت در برابر دیگران یا رجاله

رو  ها آنها دارد. یکی از رجاله اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خارج، با دنیای»
 . (11همان : « )تشود و دیگری رو به کوچه اسبه حیاط خودمان باز می

کند. ولی در اتاقم یک ها مربوط مینیای خارج، با دنیای رجالهاین دو دریچه مرا با د»
بینم و در زندگی محدود من، آینه است که صورت خودم را در آن می آینه به دیوار

 (. 11 - 12همان: « )دها است که با من هیچ ربطی ندارتر از دنیای رجالهمهم
به زن اثیری  «بوف کور»ق زنی اثیری است. عش کور عاشقبوف  ،در میدان عمل داستان

ا هستی او ر ةهم جذاب، ةآین»هایی است که همچون نیست. او عاشق چشم «عشق معمولی»
 «بوف کور»بیدار باشند.  ها چشمخواهد خود را به مرگ بسپارد تا این او می .«کشدبه خود می

 یها چشماین  در پرتورا درک کند و زندگی خویش را  ها چشمروح این  خواهد یم
خواهد او را لمس کند یا او را برای روشنایی بخشد اما هرگز نمی «هدهندکننده و وعده تهدید»

است. این عشق در میدانی به  «عشقی ناب»به زن اثیری،  «بوف کور»خود داشته باشد. عشق 
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این میدان مشغول  گران کنشدارد. کید أت «باختن» آن بر رسد که قانون اساسیِظهور می
که  «بوف کور»بنابراین . (10: 1010، بوردیود )دارم نا «بازی باختن»ازی هستند که بشکلی از 

افتد زیرا عشق او، عشقی ناب از مرگ معشوق به هراس نمی کرده استبازی باختن را انتخاب 
 کند.میاست که موضوع خویش را در جایی دیگر پیدا 

 «بوف کور»اند که زندگی د پنهان کردهچه چیز را در پس خو «رمعنیاق پُبرّ»های اما این چشم
های گر، چشم افسون مهیبِ یها چشمکشند. آری، این ای قدرتمند به سوی خویش میرا در جذبه

بوف » .(11: 1013پور،  اسحاقد )کنرا در خود احساس می ها آنفقدان  «بوف کور»مرگ هستند که 
کند. به این ترتیب ارتباط برقرار می «نابودی»و  «نیستی»بیند و با ها مرگ را میچشم یندر ا «کور

هایی است که از گیرد. به عبارت دیگر او عاشق چشماو در راستای نابودی قرار می «عشق ناب»
 «عشق ناب»، «عشق به نابودی»است.  «نابودی»کنند و در این معنی او عاشق حکایت می «نیستی»

بوردیو، « )نشده استق ناب برای مصرف ساخته عش»سازد زیرا از آن جا که می «تر ناب»او را 
 ت قرارگرفتن او ندارد.محبّ کشیدن معشوق یا موردِ درآغوشامکانی برای  «بوف کور» ،(134: 1010
 یها انساننیست، منش او با منش  گرادار مرگ و نابودی است. او غایت دوست «بوف کور»

 «پول و شهوت اع دارند و دنبالِطمّ ةفقیا ها آن ةهمهایی که رجاله»فرق دارد با  «اعطمّ»
. عالقه او به آید یمهستند. منش او، منش متمایزی است که تنها با منش زن اثیری جور در 

 منشی و عقاید اوست. نیستی ترجمان خصایصِ
دانست. به  «رجاله منش» یقهرمان به شخصیت ةاستحال بخش دوم داستان را باید آغازِاما، 

خود در میدان عمل  یگاهاز جا «بوف کور»رویم می پیشدر این بخش به هر چه  ،عبارت دیگر
 «مرد قصاب»راوی تبدیل به  که یدرحال ،. در نهایتشود یدور مداستان و از خصایص منش خویش 

، در داده استدر میدان قدرت داستان ارتقا  را و موقعیت خود شده است «پیرمرد خنزرپنزری»و 
از عشق و  توأمدر حالتی » ،گشته استبدل  «عشقی معمولی»که به راستای عشق خود به لکاته 

است  «رجاله منش»رساند. در این جا او مردی گیرد و او را به قتل میانتقام خود را از او می «کینه
چنین شخصیتی منطق عمل در بازی  دارد.های منشی خود گام بر میکه در چارچوب ویژگی
پرستش، د )گیرطابق با قاعده آن انتقام خود را از لکاته با قتل او میداند و مخیانت را به خوبی می

1011 :214). 
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نخست را به تصویر  های متقاطع بخشِموقعیت ،بخش دوم پایانیِ تصاویرِ ،به این ترتیب
 کند.نخست به موقعیتی فرادست میل می در بخش «بوف کور». موقعیت فرودست کشند می

گرا و  نابشود و منش بدل می «عشق معمولی»ن عمل داستان به قهرمان در میدا «عشق ناب»
 گردد.وار راوی تبدیل می رجالهبه منش  «بوف کور»طلب  نابودی

های اجتماعی و های موجود میان موقعیت و منش نویسنده در میدانهمتاییدر نتیجه، 
 ،ی نویسندهزندگ د و مسیرِنگردداستان مشخص می های یدانمموقعیت و منش قهرمان در 

 ،قدرت داستان یدانِدر م «بوف کور»موقعیت  آید.زندگی قهرمان به حساب می مسیرِ همتایِ
قهرمان به زن  «عشق ناب»قدرت است. همچنین  در میدانِ «صادق هدایت»همتای موقعیت 

در  «هدایت»دهد که همتای جایگاه او را در موقعیتی قرار میعمل داستان،  در میدانِاثیری 
بوف » «طلب نابودی»و  «گرا ناب»تولید ادبی است و منش  در میدانِ «ادبیات ناب»عیت موق
 گیرد.قرار می «هدایت»ی  «گرا یتنا غا»و  «طرفبی»ای هومولوژیک با منش در رابطه «کور

. به سازد یآشکار مهومولوژی موجود میان جهان اثر و جهان ادب را  «بوف کور»بازخوانی 
 در ساختاره هدایت در ساختار دو قطبی میدان ادبیات و بازتولید این ساختار این ترتیب جایگا

در آن، انطباق ساختاری جهان ادب و  «ربوف کو»دو قطبی میدان عمل داستان و موقعیت 
 «نابِ»دایت به ادبیات بازتاب خویش را در مواجه ه« بنا». نگاه داردجهان اثر را به همراه 

د و در نتیجه شناخت جایگاه هدایت در میدان تولید ادبی، درک یاببا عشق می «بوف کور»
 به همراه خواهد داشت.در میدان عمل رمان را  «بوف کور»جایگاه 

 
 گیری  نتیجه

های به ایضاح قطب «صادق هدایت»و  «محمد حجازی»زندگی و آثار مطالعه  با تحقیق حاضر
های اقطاب ر مطالعه این دو نویسنده ویژگی. به عبارت دیگدپردازمیمیدان ادبیات ایران  متنازع

 .گذاشته استوابسته و مستقل میدان ادبیات را به نمایش 
موقعیت  در قطب وابسته میدان ادبیات و دررا باید  «محمد حجازی»جایگاه  بر این اساس،

از را میدان ادبیات نیز حرکت او مستقل  در قطب «صادق هدایت»مسیر  .دانستادبیات اشرافی 
ساله به  23های پایانی دوران در سال کار،آوانگارد کهنه یتموقعکار به وقعیت آوانگارد تازهم
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و  «هما» یها رمانهمچنین به نحوی که مشاهده شد این تحقیق، با بازخوانی  گذارد.نمایش می
 های موجود میان جهان ادب و جهان اثر برداشته است.، پرده از همتایی«بوف کور»

کند آدمی را وسوسه می «هدایت»و  «حجازی»های زندگی رین که ترسیم مسیآخر ا ةنکت
در  هایی که، ویژگیآنان نسبت دهد «مشخصات خاص تاریخ زندگی»را به  ها آنهای تا ویژگی
. شباهت مسیر زندگی هستند مستتر «ناب ةنویسند»و  «اشرافی ةنویسند»های موقعیت

 از سوی دیگر «کافکا»و  «هدایت»باهت مسیر زندگی از یک سو و ش «شاتوبریان»و  «حجازی»
 نیز تجلّی این ایده است

 
 منابع 

محمدی و محمد ابراهیم فتاحی،  گلترجمه احمد  ،ایران بین دو انقالب (1011)آبراهامیان، یرواند 
 نشر نی.: تهران
 تهران: انتشارات زوار. ،زندگی و آثار هدایت (1013)پور، یحیی  آرین
 ر.انتشارات زوا تهران: جلد دوم، ،از صبا تا نیما (a 1012) حییپور، ی آرین
 ر.انتشارات زوا تهران: لد سوم،، جاز صبا تا نیما (1012b) پور، یحیی آرین

 نشر آگه. :، ترجمه باقر پرهام، تهرانبر مزار هدایت (1013)پور، یوسف  اسحاق
 ، ترجمه یوسف اباذری،«ری فلوبشناسی و ادبیات: آموزش عاطف جامعه» (1011) ری پیبوردیو، 

 .11-111، صص 13و  0شماره  نامه ارغنون، فصل
ه نام فصل ، ترجمه مراد فرهادپور،«شناسی ناب ییزیباتکوین تاریخی » (1010) ری بوردیو، پی

 .41-12، صص 11ارغنون، شماره 
 نگار. انتشارات نقش و :، ترجمه مرتضی مردیها، تهراننظریه کنش (1011) ری بوردیو، پی

 تهران: ابن سینا.از محمد حجازی،  ،یینهآ ،باباکوهی حجازی( 1044) محمد تقی بهار،
 طرح نو. تهران: ،ای از آثار صادق هدایت مجموعه (1012) محمد بهارلو،
 نشر اوجا.  ،های صادق هدایت نامه (1014) محمد بهارلو،

نامه دکترای  پایان، «نایرا در میدان تولید ادبی یبند صورت»( 1011) شهرام پرستش،
 دانشگاه تهران. شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی  جامعه

دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی یر »( 1011، شهرام )غالمرضا و پرستش جمشیدیها، 
 .20-41، صص 03شماره  نامه علوم اجتماعی، ،«بوردیو
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، تهران: انتشارات گروه اصر ایرانبررسی و تحقیق در ادبیات مع (1012)حاج سید جوادی 
 پژوهشگران ایران.

 .مجلس چاپخانه هران:، تیباز (1021) حمد، محجازی
 .ابن سینا تهران: ،هما( 1000) حمد، محجازی
  .13-20(، صص 20ه شمار) ،نامه دنیا سال( 1012a) حمد، محجازی
 اردیبهشت(. 11) روزنامه اطالعات، (1012b) حمد، محجازی

 .22-12، صص 0 شماره پیام نوین،( 1043) حسن ع،
 نشر تندر. :، تهراننویسی در ایران داستانصد سال  (1011)عابدینی، حسن 
 نما. جهان، تهران: چاپ ایران یساننو داستانفرهنگ ، (1010) عابدینی، حسن

محمد  از ،روی جاده نمناک های بعد، شمار صادق هدایت و سال سال (1012)عبدالهی، مهناز 
 تهران: نشر کاروان.  زاده، قاسم
 نشر چشمه. تهران: ،مان تاریخیر( 1011) محمد غالم،

 نشر مرکز. :، تهرانآشنایی با صادق هدایت (1012)فرزانه، حمید 
 مرکز. :، تهرانصادق هدایت و مرگ نویسنده (1014) محمدعلی همایون کاتوزیان،
 ،رترجمه فیروزه مهاج ،تا واقعیت صادق هدایت از افسانه( 1011) محمدعلی همایون کاتوزیان،

 .نو طرح تهران:
 نشر نی.  :، تهرانگذاران نثر جدید فارسی پایه (1014)کامشاد، حسن 
 تهران: اسطوره. ،صادق هدایت (1012)مونتی، ونسان 

 از شناسی، جامعه، ترجمه مهرداد میردامادی، متفکران بزرگ پی یر بوردیو( 1010) لوئیک واکوانت،
 نشر آگه. :، تهرانزاستونراب 

 انتشارات امیر کبیر. تهران: ،پیام کافکا (1042) هدایت، صادق
 انتشارات جاویدان. تهران: ،حاجی آقا( 1011) هدایت، صادق
 انتشارات صادق هدایت. :، اسپهانبوف کور (1010) هدایت، صادق
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