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چکیده 
این مقاله بر نقد جامعهشناسانۀ رمان معاصر تمرکز دارد .راهنمای نظری این پژوهش ایدۀ انواع سررمایۀ
پیر بوردیو است .بوردیو بر این باور است که نظریۀ سرمایۀ اقتصادی مارکس مبادالت را به نروع تجراری
آن تقلیل میدهد؛ در حالی که توضیحدادن ساختار و کرارکرد جهران اجتمرایی بردون در نظرر گررتتن
سرمایه در تمام شکلهایش امری محال است .در پرتو این نظریه با بررسی انواع سرمایههرای اقتصرادی
اجتمایی ترهنگی و نمادین و قدرتی که از این راه برای زنان حاصل میشود به بازنمایی جایگراه آنران
در رمان قصۀ تهمینه اثر محمد محمدیلی میپردازیم و با اسرتااده از روش تحلیرل محتروای کیاری و
روایتشناسی به این نتیجه میرسیم که در تضای اجتمایی این رمان هیچ سرمایۀ متقرارنی بررای زنران
وجود ندارد .آنان تقط با تکیه بر یک بُعد از سرمایهشران در میران خرود بره تماصرم آشرکار و پنهران
میپردازند؛ در همین محیط برای جایگیری در قدرت منازیه میکنند و به ترادست و ترودست تقسیم
میشوند .بنابراین اگرچه در تضاهای خرد زنانه مادرانی با «قدرت پدرانه» مریبینریم در تضرای کر ن
اجتمایی سرمایههای تثبیتشده ک ن و گسترده متعلق به مردان است و زنان قصه حتی تهمینره در
جوار آنها حاشیهای بر متن تلقی میشوند .به این ترتیب متن به نویی آگاه یرا ناخودآگراه در بازتولیرد
ترادستی مردان و ترودستی زنان در یرصهها تجربهای یینی و کلیدی بهدست میدهد.

واژههای کلیدی :انواع سرمایۀ پیر بوردیو جامعهشناسی ادبیات زنان قصۀ تهمینه محمد

محمدیلی.
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 .5یضو هیئتیلمی گروه زبان و ادبیات تارسی دانشگاه الزهرا (س)
 .9یضو هیئت یلمی پژوهشکدۀ مطالعات اجتمایی پژوهشگاه یلوم انسانی و مطالعات ترهنگی
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مقدمهوطرحمسئله 
رمان را بیش از دیگر هنرها غیر از سینما از پدیدههای اجتمایی متأثر میدانند (زراتا :2981
 .)3بازنمایی امر اجتمایی در رمان وظیاهای است که بر یهدۀ نقد جامعرهشناسرانۀ رمران قررار
دارد که با یبور از نظریهای که رمان را در اساس بیانی زیباشناختی قلمداد مریکنرد نره متنری
بازنماگر (دی والت  )282 :2985متکی بر ایدۀ صاحبنظرانری اسرت کره آن را بریش از آنکره
حامل تمیل باشد انعکاسدهندهی واقعیت میدانند (زراتا  258 :2982و .)242
در یرصۀ هنر تا پیش از نیمۀ قرن بیستم کمتر بهطور جدی برا مطالبرات زنران و مسرئلۀ
زنان مواجهایم (ناکلین  2388به نقل از شریعتی مزینانی؛ و مردرس صرادقی  )91 :2931امرا
پس از آن حضور تعال زنان در یرصههای اجتمایی آنان را از ابژهای مناعرل بره سرو های تعرال
تبدیل میکند؛ بهطوری که انعکاس این پویایی را در یرصۀ هنر و بهویژه رمان نیرز شراهدیم .از
آنجا که رمان شامل برشهایی از اوضاع آشکار و پنهان زندگی کنشگران زن است ابزار مناسبی
برای بررسی وضعیت زنان بهمثابۀ یام ن تضای اجتمایی است .اگرچه مستندات حاکی از ایرن
است که تحقیقات معاصر به نگاههای جنسیتی در نقد و تحلیل رمان بی توجه نیسرت برهنظرر
میرسد به پژوهشهای بیشتری نیاز داریم که بهطور ویژه به دو ینصر جامعیت و نظریهمحوری
در تحلیل زندگی زنان در رمان پرداخته باشد .بنابراین در این مقاله سعی مریشرود برر اسراس
نظریۀ انواع سرمایۀ پیر بوردیو گامی در راه پرکردن این خأل برداشته شود و به ایرن پرسرشهرا
پاسخ داده شود :شمصیتهای زن در رمان از کدام یک از انواع سررمایه برخوردارنردب بازنمرایی
قدرت در رمان قصۀ تهمینه با توجه به انواع سرمایههرای زنران چگونره اسرتب سررمایههرا چره
ترصتها و چالشهایی را در مسیر زندگی زنان داستان قرار دادهاندب و نحروۀ گرردش و تبردیل
سرمایهها در قصۀ تهمینه چگونه استب
در ایران پیشینۀ پژوهشهایی از این قبیل که زیرمجمویۀ جامعهشناسی هنرر و ادبیراتانرد
دقیقاً به دهۀ چهل میرسد (تاضلی  .)33 :2932از میان انبوه آثرار در ایرن زمینره برا گرزینش
میتوان به نویسندگانی چون امیرحسین آریانپور ( )2948محمدیلی سراانلو ( )2943بهرروز
تبریزی ( )2922معصومه یصام ( )2929ایظرم راودراد ( )2985و نعمرتاهلل تاضرلی ()2932
اشاره کرد .مقالههایی نیز دربارۀ بوردیو و جامعهشناسی ادبیات (مقدس جعاری) یا درآمردی برر
جامعهشناسی هنر و ادبیات (تاضلی) در سالهای اخیر ارائه شده است .اما در زمینۀ نقرد یملری
جامعهشناسانه مقالۀ «تحلیل سه قطرره خرون» یلری تسرلیمی و دو کترا جهران اجتمرایی و
واقعیت داستان (مصباحی ایرانیان  )2921و روایت نابودی نا (پرستش  )2932آثرار موجرود
در این زمینهاند که البته حیطۀ کار و نظر آنها با آنچه در این مقاله به آن توجه شده متاراوت
است.
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چارچوبنظری 
رویکرد مورد نظر در این پژوهش نظریۀ انواع سرمایۀ پیر بوردیو است .تراریخ حیرات سررمایه از
قرن شانزدهم با سرمایۀ اقتصادی شکل میگرتت که نظریۀ سرمایۀ اقتصادی مارکس با تمرکرز
بر این نوع از سرمایه مبادالت را به نوع تجاری آن تقلیل داد (بوردیو  .)294 :2983پس از آن
توجه نظریهپردازان اجتمایی به کیایت روابط اجتمرایی نرویی دیگرر از سررمایه را برا ینروان
سرمایۀ اجتمایی شکل داد کره ریشره در آرای الکسریس دوتوکویرل و دورکریم داشرت (تیلرد
.)29 :2981
بوردیو با اینکه باور دارد «سرمایۀ اقتصادی ریشۀ دیگر انواع سرمایه است» (همان )92 :برا
این حال معتقد است که یلم باید ی وه بر اینکه سرمایه و سود را در کلیرۀ اشرکال آنهرا درک
کند به وضع قوانینی باردازد که به موجب آنها انواع متااوت سرمایه در تضاهای کر ن و خررد
اجتمایی به همردیگر تبردیل شروند (بوردیرو  .)221-224 :2983برر ایرن اسراس او سررمایۀ
ترهنگی را ر با مشمصههایی که در ادامه خواهد آمد ر بر دو نوع پیشین سرمایه میاتزاید .البته
بر این باور است که در جوار انواع سرمایه نویی ارزش غیرمادی شکل میگیرد که همان سرمایۀ
نمادین است (همان .)291 :بنابراین انواع سرمایه در اندیشۀ بوردیو شامل این موارد است:
الف) سرمایۀاقتصادی:این نوع سرمایه بیدرنگ قابل تبدیل به پول است و ممکرن اسرت
به شکل حقوق مالکیت درآید و حتی میتواند ماتَرَک وارثان باشد.
) سرمایۀاجتماعی :حجم سرمایۀ اجتمایی مورد تملک یک ترد به انردازۀ شربکههرایی
که او با آنها پیوند دارد و نیز به میزان سرمایۀ اقتصادی ترهنگی و نمادینی بسرتگی دارد کره
ایضای مرتبط با او دارند (بوردیو  .)248 :2983این پیوندها میتواند در قالب روابرط تصرادتی
همسایگی قداستطلبانه و هدایای قوامبمش جا بگیرند (همان.)243-248 :
ج)سرمایۀفرهنگی :بوردیو نه تقط تحصی ت و یادت ها و مهارتها را سررمایۀ ترهنگری
میداند بلکه قابلیت استعداد و بازدهی آموزشی را از نتایج سرمایهگرذاری ترهنگری محسرو
میکند .او برای تسهیل در تهم این نوع سرمایه به دستهبندی آن میپردازد:
2
 .2سرمایۀ ترهنگی متجسد  :خصایل دیرپای تکری و جسمی که در وجود شرم متبلرور
میشود.
5
 .5سرمایۀ ترهنگی یینیتیاتته  :درواقع شکل مرادی سررمایۀ متجسرد اسرت و بره شرکل
کاالهای ترهنگی که ردپایی از نظریهها و ایدههاست مشاهده میشود؛ مانند تصویرها کترا هرا
ادوات و ماشینآالت که انتقالپذیرند.
1. Embodied
2. Presupposition
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 .9سرمایۀ ترهنگی نهادینهشده  :شکلی از یینیرتیراتتگی اسرت کره مسرتظهر بره مردار
آموزشی و امتیازهای ضمانتشده است (همان.)241-291 :
د)سرمایۀنمادین:این شکل از سرمایه همچون یک ارزش ماهوی همنشرین و همرراه برا
انواع دیگر سرمایه قابل درک است .بهطور مثال آنچه ارزش ذاتی آثار در یرصۀ هنرری سررمایۀ
ترهنگی نامیده میشود و اشراتیت و اصالتی که به شکل ای ی سرمایۀ اجتمایی ظاهر میشود.
و بازارهای کلکسیونهای هنری ازدوا رتاه اجتمرایی و بنیادهرای یظریم ترهنگری (گرنارل
 )215 :2983همه ابعادی نمادین در جوار سرمایههایی غیر نمادیناند.
بهنظر میرسد نظریۀ انواع سرمایه جامعترین ایده برای بررسری وضرعیت کنشرگران زن در
رمان است که با تکیه بر آن میتوان تمام ساختارهای مادی معنروی ذهنری و یینری هسرتی
آنان را کاوید و حجم و ترکیب انواع سرمایه و تشم و تمایزی را که از این راه برای آنان ایجاد
میشود آشکار کرد.
گسترۀ اندیشۀ بوردیو بهویژه تلایقی که میان بُعد نظری و یملی تاکررات او وجرود دارد برا
5

9

اصط حاتی همچون یادتواره (گرنال  )254-219 :2988میدان (شرویره و ترونتن :2982
4

 )249-298سرمایه (بوردیو  )211-292 :2983و استراتژی بازتولید (بوردیرو )282 :2931
گره خورده و قابل تاهیم است .ما نیز در این مقاله از این اصط حات بهره میگیریم.

روشتحقیق 
در این مقاله سرمایههای شمصیتهای زن در رمران قصرۀ تهمینرۀ محمرد محمردیلی بررسری
میشود .این رمان چنانکه از نامش پیداست با محوریت زنی به اسم تهمینره شرکل مریگیررد و
غالب تضاهای آن نیز حول تعالیت زنان مریچرخرد و سررمایههرای متنروع زنران و گراه تعلرق
دگرگونۀ آنان به پایگاههای گونراگون اجتمرایی امکران بازنمرایی مشرم ترری از ترصرتهرا و
چالشهای زندگی آنان را در پرتو این تااوتها میسر میکند .تضاهای مردانهای هم که در رمان
شکل میگیرد پرده از منازیات قدرت و تولید و بازتولید دو قطب ترادست و ترودست برمیدارد.
شیوۀ منتمب برای انجام این پژوهش روش تحلیل محتوای کیای با تکیه بر روایتشناسری
و توجه ویژه به ارتباطها و پیامهایی است که بین انسانها رد و بدل مریشرود .برر ایرن اسراس
1. Objectified
2. Habitus
3. Champ
4. Capital
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بمش تحلیل با تقسیم متن به «خوانهها»های (مکوئی ن  )514 :2988ماید یعنی تکرههرایی
که با استااده از آنها توزیع معنا مطالعه میشود (همان) شکل میگیرد.

خالصۀرمان 
قصۀ تهمینه  23تصل کوتاه دارد که غالباً بین سه تا نه صاحهاند و بریش از  211صراحۀ آن برا
راوی سوم شم و حدود دویست صاحۀ آن با راوی اول شرم مرتنگررای همسران (ولرت
 )228 :2931یعنی تهمینه بازگو میشود .تضای کلی داستان نیز برهظراهر زنانره مرینمایرد و
غالب یرصههایی که توصیف میشوند در اختیار زنان است .تهمینه خانم مهرابی خانم اتممی
خانم سنجابی یمه خانم (سلطنت شوقی) خرانم دالک کیانرا و کیمیرای اتممری و دخترران
ساکن در پانسیون مهمترین کنشگران زن رماناند.
رمان بر محور زندگی تهمینره مریچرخرد .او دخترری اسرت کره همرراه برا پردر سررهنگ
بازنشستهاش مستأجر خانم مهرابی است که پسری همسن و سرال او بره اسرم سریروس دارد.
روابطی که خار از یرف و هنجارهای رسمی میان این دو ترزند شکل مریگیررد خرانوادههرا را
مجبور میکند به ازدوا آنها تن بدهند .اما با مرگ زودهنگام سرهنگ خانم مهرابی ابتدا تمام
قول و قرارها را نادیده میگیرد و ترزند را رهساار تهران میکند و پس از آن با همدسرتی خرانم
اتممی و پرسنل بیمارستان ترزند تهمینه و سیروس را در هنگام تولد به یمه خانم مریسراارد.
بنابراین تهمینه میماند و ماجراهرایی کره بررای برهدسرت آوردن دوبرارۀ سریروس پشرت سرر
میگذارد؛ برای یاتتن او به تهران کوچ میکند و شغلهای گوناگون را تجربه میکند و با اتراد و
محیطهای متااوت آشنا میشود و سرانجام به هدف دست مییابد.
زمان وقوع داستان سالهای منتهی به انق اس می ایران است .بمشهای آغرازین آن در
آبادان و قسمت یمدۀ آن در تهران اتااق میاتتد.

یافتههایپژوهش 

در این بمش سرمایههای زنان در قصۀ تهمینه با توجه به میزان حجم و ترکیبری کره زنران در
زندگی به خود اختصاص میدهند تحلیل میشود .بنابراین برهترتیرب سررمایههرای اجتمرایی
ترهنگی اقتصادی و نمادین زنان بررسی خواهد شد.

سرمایۀاجتماعیزناندررمانقصۀتهمینه 
اساس سرمایۀ اجتمایی اتراد بر مشارکت و مباشرت آنان در گروهها و تأثیرات متقابلی است کره
از این راه حاصل میشود .درست است که «نگاهی کلی به شمصیتهای زن داستان محمردیلی
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نشاندهندۀ این واقعیت است که اکثر زنان در حروزۀ خصوصری (خرانواده) از مرکرز قردرت دور
نیستند برخی از آنان نیز اگرچه در قلمروی خانواده متمرکزند اما این مسئله سبب نشده است
که خود را بهمثابۀ موجودی تعال بازنشناسند؛ از این رو آنان پیوسرته در حرال تأثیرگرذاری برر
سایرین (هرچند اندک و جزئی) هستند» (حسینی )31 :2983؛ اما واقعیرت ایرن اسرت کره در
بسیاری از موارد و در غالب یرصههای اجتمایی اقتصادی و نمادین تضای منازیرهآمیرز کرام ً
زنانه میشود و تأثیر و تأثرهای آنان نیز در همین تضای مؤنر صرورت مریگیررد و در بیشرتر
موارد با توجه به تقدان سرمایۀ ترهنگی نهادینه یادتوارههرای آنران مبنرای تصرمیمگیرری و
رتتارشان میشود و تقط تهمینه است که با راهبردهای متااوت و تنندادن به سکوت و سرکون
به دنبال یبور از باورهای رایج اقتدار مردانه است؛ او با حضور در اماکن هنری یعنری تضراهایی
که در رمان در سطح ترادستی ممرت مرردان اسرت سرو های تأثیرگرذار از خرود برهنمرایش
میگذارد .درواقع آشنایی و تعامل او با مردان ارتباط و موقعیرتهرای متمرایزی بررایش ایجراد
میکند که قطعاً در پیوند با زنان دسترسی او به این ترصتها میسر نبود .این مسئله اگرچه بره
سلطۀ او بر یرصههای مؤن میانجامد و در رتتارهای متقابل زنانه منعکس میشود در ارتبراط
با مردان همچنان رتبهای ترودین دارد .تهمینه از آغاز روابط اجتمایی و پیوندهرای گسرتردهای
ندارد .مهاجرت آنها و کوچ تبعیدگونۀ پدر بایر گسسرتهشردن پیونردهرا و ضرعف چشرمگیر
سرمایۀ اجتماییشان شده و این تقدان پیوندها «حارههای ساختاری» (پرورتس )922 :2983
در زندگی آنها بهوجود آورده است .از مهمترین اندوختههای تهمینه که در تضاهای متااوت برا
بهچرخش درآوردن آن قابلیتهای متااوتی از خود بهنمایش میگذارد سرمایۀ ترهنگی متجسد
اوست که در قالب خیاطی و سرمهدوزی یینیت مییابد و در چارچو قبول ساارشات زنران در
حیطههای مذکور پیوندهای تهمینه که اساس ایتماد متقابل میان او و مشرتری اسرت شرکل
میگیرد .در همین امتداد مقام مدرسی رشتههای نرامبررده در خیراطخانره نیرز موقعیرتهرای
اقتصادی اجتمایی و نمادین دیگری بررای تهمینره برهارمغران مریآورد؛ در حرالی کره ازدوا
تهمینه با سیروس پسر خانم اتممی در حرکتی معکوس سررمایههرای او را کراهش مریدهرد.
آشنایی او با خانوادۀ خانم اتممی نیز که به واسطۀ خرانم مهرابری و از راه کرار در خیراطخانره
صورت پذیرتته آنطور که باید برای تهمینه منشأ سرمایۀ خاصی نمیشود .این خرانواده ضرمن
آنکه در ظاهر منسجمترین و کاملترین خانوادهای است که در رمان حضور دارد تمرام ایضرای
یک خانوادۀ هستهای را دارد ارتباطات گستردهای در پرتو سررمایۀ اجتمرایی جایگراه مروروثی
اشراتی و اقتصادی دارند پیوند خانودۀ آنها بهخصوص مادر با تشکلهرای بره اصرط مردنی
همچون حز رستاخیز حیطۀ قدرت و کسب سرمایۀ آنهرا را برا شررایطی کره تهمینره در آن
بهسر میبرد متااوت میکند .آنها با دوسرتان ایرران نروینی (حرز ایرران نروین) کره ترازه در
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شهرستانها شعبههایی زدهاند و در سطحی وسیعتر حتی با دربار هم در ارتباطاند (محمردیلی
 .)94 :2983با این حال اگرچه ارتباط با آنها اتق تازهتری برای رسیدن به آرزوهرا پریش روی
تهمینه مینهد و گاهی با نزدیککردن او به جهان تیلم و سینما نویی سرمایۀ ترهنگی اگرچره
نازل در دسترس او قرار میدهند حتی گاه رتتارهای نیکوکارانه از آنها در حق تهمینره دیرده
میشود اما این نیکوکاری نقا بشردوستانهای میشود که به کمک آن موقعیت برتری خود را
بازتولید میکنند و منجر به حاظ قدرت آنان در یرصۀ اجتمایی و تقویت ایتمراد بره ناسشران
میشود .ارتباط تهمینه با دختران این خانواده یعنی کیمیا و کیانا گاه منجر به نرویی سررمایۀ
منای میشود .خواهران اتممی با نیش زبانهایشان تهمینه را میآزارند و تهمینه نیز با انتمرا
اسامی آناستازیا وگریزی برای آنها همزمان اگرچه در ظاهر سرمایۀ زیبایی خود را به رخ آنهرا
میکشد درواقع ترادستی آنان و ترودستی خود را بهرسمیت میشناسد .و به این ترتیب تضای
تماصمآمیز میان آنها کام ً ییران اسرت و ترا پایران رمران همرینطرور ادامره دارد .بمشری از
استراتژی تهمینه در برابر این خواهران بی توجهی به آنها و دوری جستن از این دختران است.
بمش دیگر هم کوشش در راه کسب سرمایههای بیشتر برای ارتقا به پایۀ اقتصادی و اجتمرایی
و نمادین آنهاست.
یکی دیگر از استراتژیهای تهمینه که از راه سررمایۀ اجتمرایی و شربکۀ دوسرتان بررای او
حاصل میشود پیوند با متمصصان تنون ترهنگی مانند شایر و کارگردان است که حام ن ایرن
سرمایه نیز هستند .تهمینه در پرتو این روابط بهگونهای غیر آکادمیک به سرواد ترهنگری خرود
میاتزاید .همین ارتباطها زمینهساز آشنایی او با سینماگران و کارگردانانی میشرود کره زمینرۀ
حضور او را در یکی دو تیلم تراهم میکنند .تهمینره شمصریتی حزبری و سیاسری نیسرت امرا
حضور اتااقی او به همراه همسر معلولش در تظاهرات انق بی سو ۀ نشریههرای خرار از کشرور
میشود و برای او سرمایۀ نمادین شهرت را بهارمغان میآورد .روایتگویی از پایگاههرای کلیردی
است که تهمینه در این رمان به آن دسترسی دارد و به واسطۀ آن در مقام یک راوی معتمد این
ایتماد را در سطح گسترده و به وسعت جامعه بازتولید میکند.
خانم اتممی مادر و مدیر خانوادۀ اتممی بر حاظ پیوندهای اجتمایی با مراکز قدرت اصرار
دارد .او حتی در انتما همسر برای کامران نیز به تبعیت از این ذهنیت در دام حلقهای از زنان
مرریاتتررد کرره برره رهبررری یررک مررادر بررا توسررل برره شررعائر دینرری و سررو اسررتااده از آنهررا و
شبکهسازیهای زیرزمینی در کشورهای گوناگون با گیری میکنند.
سرمایۀ اجتمایی خرانم مهرابری نیرز در پرترو تعالیرتهرای اقتصرادی و ترهنگری او شرکل
میگیرد؛ با تکیه بر خیاطخانه و آموزشها و ساارشهایش شبکهای از روابرط را پیرامرون خرود
میتَنَد که سرمایۀ نمادین شهرت را برایش به ارمغان میآورد .او این ایتمادسازی و نیکنرامی
را در مراسم تشییع جنازۀ او (همان )218 :میبینیم.
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خانم سنجابی در جایگاه مدیر پانسیون دخترانه با تعیین حد و مرزها و قواید و رسومی کره
به لحاظ اجتمایی تجویز شدهاند تسلط ب منازیۀ خود را در محیط پانسریون حراکم مریکنرد
ضمن حضور در جمع این دختران متجدد سرمایۀ جوانی یا به گاتۀ دیگر پیری معوق را کسرب
میکند با نصایح بهموقع و مادرانه به دختران سرمایۀ نمادین خود را تثبیت میکند و درنتیجه
با ایجاد و حاظ شبکۀ روابط سرمایۀ اجتماییاش را در پرتو ایتماد بنیادین بنا میکند.
تضای منازیه آمیز میان زنان در این رمان گاه بسیار آشکار است .بر خ ف انتظار روابط زنان
با همدیگر گاه بنیاد مجمویهای از سرمایههای منای اجتمایی میشود؛ خانم اتممری و مهرابری
در پرتو ارتباطات نزدیکی که با هم دارند تبانی میکننرد و ترزنرد تهمینره را از بردو تولرد و در
بیمارستان به نام دیگری ثبت میکنند .دیدار تهمینه با خانم دسرتیار کرارگردان در حرالی کره
میتوانست به یک سرمایۀ اجتمایی متااوت منجر شود منشأ بری ایتمرادی بنیرادی مریشرود؛
تهمینه برای راهیاتتن به یرصۀ سینما و دادن تست بازیگری با او دیردار مریکنرد و او ابتردا برا
دیدگاهی تمنیستی توجه تهمینه را به خود جلب میکند؛ «ما زنها هوای هم را نداشته باشریم
ک همان پس معرکره اسرت» (همران .)31 :درنهایرت دسرتیار کرارگردان روسرری تهمینره را
وسیلهای برای امتیازدهی به او قرار میدهد و او را بررای دادن تسرت برازیگری بره اتراقی دیگرر
راهنمایی میکند و به این بهانه مانند «یک سگ شکاری هاریگرتته با آ دهان راهاتتراده»...
(همان )211 :به جان تهمینه میاتتد؛ بهطوری که تهمینه لحظهای در زنبودن او شک میکند
و با تراری ناسگیر خود را از دست او میرهاند.
از طرتی یمه خانم (سلطنت شوقی) که به رغم م حت زیبایی خاصی ندارد (همان)921 :
و به واسطۀ پیوند نسبیاش با خانوادۀ خانم اتممی از هویتی نمادین به اسم نام محرروم اسرت و
همه جا او را «یمه خانم» میشناسند زن دیگرر ایرن قصره اسرت کره زنردگی او در چرارچو
پیوندهای محدودش با خانوادۀ برادر و دوستان آنان منبع قردرتی بررای او نمریشرود .او کره از
سرمایۀ مادری و قدرت نمادین آن و نیز توان باروری محروم است با نویی سلطۀ کرنشپذیرانره
در بازتولید تقر انواع سرمایۀ خود نقش کلیدی دارد و تقر هویتی او هم از اینجا ناشی میشود .تهمینره
آخرین یضو حلقۀ قیمهای اوست که بدون هیچ کسب اجازهای برای اینکه بتواند در جوار یمره
خانم مهر مادری خود را به سهرا بچشاند و سهرا شوقی را به سهرا زابلی مبدل کند او را
در بحبوحۀ جنگ همراه خود به تهران میبرد و تمام زندگی او را تحت سیطرۀ خود میچرخاند.
از طرف دیگر تضای بیایتمادی و کنترل اجتمایی حاکم بر جامعۀ تهمینه که نشانۀ ضعف
سرمایۀ بنیادین اجتمایی است سبب میشود تهمینه در هر محیط جدید که وارد میشود برای
گریز از آسیبهای اجتمایی با تغییر نام هویتی دیگرگونه به خود ببمشد .اما درواقرع از زاویرۀ
دیگر خود در بازتولید این تقر در راستای رسمیتبمشیدن به خشونتی نمادین قدم برمیدارد.
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سرمایۀاقتصادیزناندررمانقصۀتهمینه 
اهمیت و جایگاه خاص سرمایۀ اقتصادی در جهان ما نه تنها انکارشدنی نیست که محتا اثبرات
نیز نیست .در رمان قصۀ تهمینه نقشی که این سرمایه توانسته است در قردرتبمشری زنران در
جایگاه یک ابزار سلطه در تضای اجتمایی ایاا کند و تبردیل و تبردلهرای ایرن نروع سررمایه و
تحرکاتی که به واسطۀ آن در یرصههای گوناگون نصریب زنران شرده اسرت چشرمگیر نیسرت.
کنشگر اصلی این رمان که تهمینه است در دوران تحت تکال پدر تاقرد اسرتق ل مرالی اسرت.
پدر او سرهنگ بازنشستهای اسرت کره ایرام پایرانی یمرر را در کروچی تبعیردگونره در یکری از
شهرهای جنوبی میگذراند؛ «آپارتمان آنها پنجراه شصرت مترر برود [دقیقراً شصرت مترر] برا
اثاثیهای ممتصر» (همان .)21 :سرهنگ سرمنانی در ایرن اواخرر در «سمسراری دوسرتش کرار
میکرد و بیشتر درآمدش یا خر دوا درمان بیماری قلبش میشد یا خر تریاکی کره روزی دو
ویده در چای حل میکرد یا درسته میخورد» (همان .)51 :تهمینه خود به این تقرر اقتصرادی
اذیان دارد و نگران بازتولید آن برای ترزندانش است .در پس ذهرنش آرزوهرای دوران کرودکی
2

خود را میبیند؛ اتاقی از آن خود و ترزندانی از آن خود که با تکیه بر استق ل مالیاش آنها را
سامان میدهد .تهمینه باور دارد که اقتصادمنشأ قدرت است و ایتقاد دارد کره «مهرمتررین راه
جلب احترم مردم بینیازی اقتصادی و داشرتن تمکرن مرالی اسرت» (همران .)219 :بنرابراین
استراتژی او برای حاظ و اتزایش و تبدیل سرمایۀ اقتصادیاش مهم اسرت .در گرام اول پرس از
تقدان پدر مستمری ماهانۀ او را از مجرای قانونی برقرار میکند و درواقع این تقر نمرادین را بره
سرمایهای اقتصادی تبدیل میکند .پس از آن هنگامی که تصمیم بره تررک جنرو مریگیررد
سرمایۀ اقتصادی مادی پدر را ر که یبارت است از اشیا و لوازم انردک منرزل پردری ر بره پرول
تبدیل میکند و با اتکا بر شیوههای مدرن پسانداز بره حارظ و بازتولیرد آنهرا اقردام مریکنرد
(همان) .او سرمهدوز و خیاطی قابل است که در پرتو این سرمایههای ترهنگری متجسرد ضرمن
کسب سرمایۀ اقتصادی روابطش را با اطراتیان گسترش میدهد سرمایهای اجتمایی از ایرن راه
میاندوزد و حسن شهرت او در این یرصۀ اجتمایی نیز به ینروان سررمایهای نمرادین بره ایرن
مجمویه اتزوده میشود .درواقع او بهطور چشمگیر به تجمیع سررمایههرایش مریپرردازد .گرام
بعدی تهمینه برای اتزایش سرمایۀ اقتصادی توسل به دیگر ظرتیتهای در دسترس است .او در
صورت نیاز اقتصادی دختران پانسیون در تهران همچون یک مؤسسۀ مالی یمرل مریکنرد و برا
سود منصاانهای که دریاتت میکند به قدر نیاز آنها پول در اختیارشان قرار مریدهرد (همران:
 .)32ارتباط او با این دختران سرمایۀ اجتمایی و ایتماد برای او تولید میکند که با تکیه برر آن
 .2اتاقی از آن خود نام اثری از ویرجینیا وولف
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ضمن اینکه بار دیگر تضا را برای یینیتبمشی به سرمایههرای متجسرد خیراطی و سررمهدوزی
مهیا میبیند سلطۀ اقتصادیاش را نیز آشکار میکند .استراتژیهای تهمینره در کسرب سرود و
سرمایه به همین میزان محدود نمیشود؛ در کسوت یک تروشرنده برا اسرتااده از قردرت بیران
باالی خود ترتیع رتبه میگیرد و ضمن اتزودن به سرمایۀ اقتصادی از بعد نمرادین نیرز تقویرت
میشود .تهمینه این ایمال اقتصادی را که همگی در چارچو یک تضای زنانه قابرل تعریرف و
بازشناسیاند کاتی نمیداند و با ورود به یرصۀ مبادالت اقتصرادی دیگرری کره بیشرتر تضرایی
مردانه بر آنها حاکم است ر مانند مساترکشی و خرید و تروش خودرو ر اقتداری دیگرر از خرود
بهنمایش میگذارد (همان .)229 :با وجود این در مواجهه با سیروس و قدرت اقتصادی برترر او
تهمینرره یکبرراره دچررار سررالخرروردگی اجتمررایی (بوردیرو  )214 :2931مرریشررود انصررراف از
سرمایهگذاری و کنارهگیری آهسته و تدریجی از تعالیتهای رسمی را ترجیح میدهد مسرحور
منزل مسکونی و مجلل سیروس میشود و جز به جز آن را توصیف میکند و درنهایت خود را
از یرصۀ اصلی رقابت اجتمایی و اقتصادی کنار میکشد و شأن خود را به یک منشی و پرسرتار
تقلیل میدهد (محمدیلی  )995 :2983و به این ترتیب تقط مرد یرصههای زنانه است.
پس از تهمینه که حداکثر یاملیت خرود را در تضرای اقتصرادی نشران داده خرانم مهرابری
کنشگر دیگری است که بهمثابۀ یک کارآترین و تعال اقتصادی تا حدودی توانسته است با تکیره
بر توانشهای یملی یعنی مهارت خیاطی و حسن مدیریت چرخرۀ اقتصراد خرود و پسررش را
بهحرکت درآورد .دارایی او یک اتومبیرل و یرک سراختمان تجراریرمسرکونی اسرت .در بمرش
مسکونی آن خود و خانوادۀ تهمینه بهینوان مستأجر ساکناند و بمش تجاری را به خیاطخانره
اختصاص داده است .این خیاط ماهر سلطۀ آمروزشهرای رسرمی را مشرروع نمریدانرد و تاقرد
مدارک و مدار نهادینه است اما بهینوان سرمایهای متجسرد از ایرن مهرارتهرای خرود بررای
تبدیل به سرمایۀ اقتصادی بهخوبی بهره میگیرد .او ضمن تدریس به هنرآموزان (همان )93 :در
کسوت یک مربی و کارآترین در راه یینیتبمشی به سرمایۀ متجسدش گام برمیدارد سررمایۀ
نمادین شهرت کسب میکند و در پرتو ارتباط با هنرآموزان سرمایۀ اجتمرایی خرود را تقویرت
میکند .خانم مهرابی در اقدامی دیگر با توسعۀ خیاطخانره سررمایۀ اقتصرادی خرود را بازتولیرد
میکند و به واسطۀ این برینیرازی اقتصرادی بره سررمایهای از یاراف و خویشرتنداری تجهیرز
میشود.
خانم اتممی از دیگر زنان مطر در رمان قصۀ تهمینه است .ترهنگ مصرف او و خانوادهاش
حکایت از انتسا آنها به طبقات ترادست اجتماع دارد .او دو دختر و یک پسر دارد که از پردر
تقط شهرت خانوادگی و قطعه زمینی ر که سند آن جعلی است (همان )531 :ر به ارث بردهانرد
و با تکیه بر ثروت خانوادگی مادر و قدرت اجرایی پدر (همان )591 :تضای منازیهآمیز اجتمایی
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را به سود خود ساماندهی میکنند .خانم اتممی نقشی در تولید اقتصادی خانواده ندارد و تقط
با بهرهگیری از قدرت موروثی مادی حصاری تمایزبمش برای خود و ترزندان ایجراد مریکنرد و
سبک زندگی خود را همسان با طبقۀ مرته ترتیب میدهد؛ ترستادن ترزنردان بررای تحصریل و
ماه یسل به خار و نمایش دکوراسیونی از ظروف و وسایل مادی و تجم تی ابزاری هستند کره
خانم اتممی با اقدام به آنها در حاظ پایگاه اقتصادی تمایزبمرش مروروثی و مردیریت تماصرم
تضای اجتمایی به سود خود میکوشد .از سویی او توان مدیریت این سرمایۀ اقتصادی را ندارد
و از آنجا که سرمایۀ اقتصادی تقلیلپذیر است در سالهای پایانی یمر چنان در تنگنرای مرالی
میغلتد که مجبور میشود پیش از مرگ حتی بمشی از سرمایۀ اقتصادی غیر منقرول خرانواده
یعنی مسکنشان را نیز برای ولمرجیهای دخترانش کیمیا و کیانا هزینه کند .به ایرن ترتیرب
خانم اتممی تولید و بازتولید خاصی در زمینۀ اقتصادی نشان نمیدهرد و صررتاً مصررفکننرده
میماند .کیانا و کیمیا یعنی خواهرانی که در خانوادۀ اشراتی اتممی زندگی میکنند اگرچه برا
ترهنگ مصرف خود و تولید کنشهای شایستۀ احترامگذاری بهخوبی بازتا دهندۀ مبرارزهشران
برای حاظ پایگاه طبقاتی خود هستند و با مشغولبودن به برنامههای دیگری همچون رترتن بره
سینما شنا و تاریحاتی از اینگونه سبک و شیوۀ مصررف برترر و متاراوت خرود را بره نمرایش
میگذارند نیز همچون مادر برای حاظ و تولید و بازتولید سرمایۀ اقتصادیشان استراتژی خاصی
ندارند و نه تنها در زمان مجردی بلکه پس از ازدوا نیز بره قردرت مروروثی اقتصرادی خرانواده
وابسته میمانند تا آنجا که اشراتیت خانواده را که مهمترین جلوۀ آن ابعاد اقتصادیاش است بره
ورطۀ نابودی میکشانند و درنتیجه ارثیهای هم بررای آنهرا براقی نمریمانرد و دچرار «بحرران
بازتولید» (بون ویتز  )81 :2932میشوند.
سنجابی خانم دیگر این قصه و مدیر پانسیون دخترران اسرت .او زنردگی پارسرایانهای دارد.
(محمدیلی  .)81-82 :2983لاظ پارسایانه روشنگر تعلق طبقاتی خانم سنجابی به الیۀ میرانی
اجتماع است .او مالک ساختمانی است که با استاادۀ تجاری از آن در قالرب پانسریون سررمایۀ
اقتصادی خود را حاظ و بازتولید مریکنرد .تنهرا اسرتراتژی کارآمرد خرانم سرنجابی در مسریر
استق ل اقتصادیاش توان مدیریتی اوست که با تکیه بر آن بهینوان سرمایۀ ترهنگری متجسرد
جایگاه اقتصادی خود را تثبیت میکند.
در حاشیۀ این زنان مطر در خرده تضای اجتمایی دختران و زنان دیگری را میبینیم کره
نقش اساسی بر یهده ندارند و حضور تریی آنها نقشهای نمادین و نشانههایی از ترایند حراکم
بر جامعه است .زن دالک زنان کارآموز در خیاطخانه دختران دانشکده و نیز دخترانی کره بره
دنبال تحصیل یا کسب درآمد به تهران هجرت کردهاند از آن دستهاند که اگرچه حیطۀ یمرل و
تعالیت آنها بیانگر ارزشی است که برای سرمایۀ اقتصادی قائلاند در رمان مجال پررداختن بره
آنها وجود ندارد.
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سرمایۀفرهنگی 
میزان سرمایۀ ترهنگی متجسد یینیتیاتته و نهادینرۀ زنران در رمران قصرۀ تهمینره یکسران
نیست .آنهرا از منظرر سررمایۀ نهادینره در یرصرۀ اجتمرایی امتیرازات چشرمگیری یایدشران
نمیشود اما سرمایههای یینیتیاتته و متجسدشان اگرچره بره همران تضراهای زنانره منحصرر
میشود ترصتهای بیشتری برایشان مهیا کرده است.

سرمایۀفرهنگیمتجسدزناندررمانقصۀتهمینه 
بوردیو آن بمش از سرمایۀ ترهنگی را که با کالبد در ارتباط است و مستلزم تجسد و بره شرکل
ترهنگ و پرورش شناخته میشود (بوردیو  )293 :2983سررمایۀ ترهنگری متجسرد مرینامرد.
درواقع سرمایۀ متجسد بهطور طبیعی هستۀ اصلی دو نوع دیگر سررمایۀ ترهنگری نیرز هسرت.
بنابراین آنچه در بمشهای سرمایۀ یینیتیاتته و نیز نهادینره برهینروان سررمایۀ زنران مطرر
کردهایم در مرحلۀ پیشین ابتدا سرمایۀ متجسد بودهانرد امرا گراه زنران مجرال یرا امکران آن را
نیاتتهاند که از سرمایۀ متجسد یبور کنند و حتی آموختهها و دیده و شنیدههایشان در سطحی
نازل متوقف شده است و در وجودشان هم تجسد نیاتته است .زن دالک بمشهایی از شراهنامه
چون قصۀ رستم و تهمینه را به واسطۀ سرمایۀ موروثی ترهنگی و شغل نقرالی پردر برهیراد دارد
(محمدیلی )85 :2983؛ تهمینۀ سمنانی در ذهنش بازتولیدی از تهمینرۀ سرمنگانی شراهنامه
میشود جسارت تهمینه را در اینکه به بالین رستم رتته است مریسرتاید (همران )89 :امرا در
هیچ مرحله از دیدارهای اتااقیاش در محیطهای متااوت اجتمایی با تهمینه که تنها اط یاتی
است که از او در رمان داریم نمودی از تثبیت این ترهنرگ در جران او و شرهود آن در رتترار و
کردارش نمیبینیم زیرا شکلگیری سرمایۀ ترهنگی متجسد مستلزم بهکارگیری طروالنیمردت
یادتوارۀ اجتمایی است.
«باور دارای قدرت مطلق است و همۀ صورتهای دیگر قدرت از آن ناشی میشوند» (راسل
 .)225 :2981بمش مهمی از سرمایۀ ترهنگی متجسرد زنران ایرن رمران برگرتتره از باورهرای
مذهبی آنان است؛ به بیان دیگر مذهب بهمثابۀ سرمایۀ ترهنگی متجسد پرتوی کام ً مشرم
بر تضای یمومی رمان اتکنده است .در قصۀ تهمینه در مقابله با تضرای نراامرن اجتمرایی کره
حکایت از تقدان ایتماد بایسته دارد مذهب برای تهمینه استراتژی کلیردی اسرت و او برا ایرن
تدبیر یرصۀ اجتمایی را برای حضور مقتدر خود ایمن مریکنرد .و درواقرع برا تلایقری از انرواع
سرمایۀ مذهبی و اجتمایی و ذکاوت ذاتیاش بهمثابۀ سرمایهای طبیعی راه رسیدن بره اهرداف
مهم مورد نظر خود را در پیش میگیرد و با انتما پوشش اس می (محمدیلی  )21 :2983برا
حد و مرزهایی تعریفشده خود را به دیگران معرتی مریکنرد؛ و «شربهرای دوشرنبه» را روزه
میگیرد (همان )21 :و مواردی از این قبیل.
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ی وه بر پوشش اس می تهمینه زن دالک نیز با بهرهگیرری از بردن برهمثابرۀ یرک «مرتن
ترهنگی» (ذکایی  )41 :2981ایتقادات مذهبی خرود را ییران مریکنرد .او برا انتمرا چرادر
بهینوان پوشش نویی نگاه سنتی به مذهب را یینیت میبمشد و در ضمن از آن بهینوان ابزاری
برای کسب سرمایۀ اجتمایی ایتماد بنیادین بهره میگیرد و سرمایۀ نمادین یاراف را برهدسرت
میآورد.
تارغ از ایتقاد قلبی زنان به دین در ایرن رمران گراه برا تظراهر آنران بره دینرداری مواجره
میشویم .بمش یمدهای از ترایند ایجاد ایتماد یمومی ر بهمثابۀ سرمایۀ اجتمایی ر برای خرانم
اتممی با سازوکار تظاهر به دینرداری (محمردیلی  )52 :2983میسرر مریشرود .ابرراز ایتقراد
دروغین به دین اگرچه در برخی مروارد منشرأ قردرت بررای او مریشرود در برهرهای از حیرات
اجتماییاش در تضای جامعه برای او زمینۀ کسب شهرت و ایتماد را تراهم مریکنرد و پرس از
با تکیه بر همین مذهب از توقیف اموالش توسط انق بیها رهایی مییابد (همران)535 :؛
انق
اما از زاویهای دیگر یروس منتمب و مذهبی خانم اتممی با تظاهر به دینداری خرانوادۀ اتممری
را در دام تزویر باور دروغین خود گرتتار میکند تا جایی که ازدوا میان او و کامران به جدایی
میانجامد و درنتیجه گسست سرمایۀ اجتمایی را شاهدیم.

فرهنگیعینیتیافتۀزناندررمانقصۀتهمینه 

سرمایۀ
این بمش از سرمایۀ ترهنگی قدرت سامانبمش ایمال و رتتار کنشگران را در یرصههای هنری
به ما نشان میدهد و در قالب کردارهای یام ن اجتمایی قابل مشاهده است .سررمایۀ ترهنگری
زنان رمان قصۀ تهمینه در چارچو مهارتهای آنان و در همان حیطههرایی کره زنانره تعریرف
شدهاند یینیت مییابند .سرمهدوزیهایی که تهمینه نقش میزند لباسهایی که خانم اتممی و
تهمینه میدوزند و نقد و نظرهایی که تهمینه در مج ت کشرور دربرارۀ تریلم و هنرر و مسرائل
زنان ارائه میکند از این قبیلاند .تقط حضور تهمینه در جایگراه روزنامرهنگرار و نیرز اختصراص
جایگاهی تعریفشده چون منتقد هنرری صر حیتی مشرروع در یرصرهای غیرر زنانره نصریبش
میکند اما با توجه به اینکه بهصورت تاریمی زبران در اختیرار جرنس مرذکر اسرت درنهایرت
یرصههای هنری مشروع ماننرد شرایری نویسرندگی و کرارگردانی در انحصراری مردانره براقی
میمانند و گونهای اخت س جنسیتی را در این زمینه شاهدیم.
کلکسیون هنری مجهزشدۀ منزل خانم اتممی به آبا ورهای بلند و کوتاه و شیشههای سرخ
و سبز و قهوهای و جامهای سنگین نقرهای و تابلوهای بزرگ نقاشی (همان )54 :در کنار «چنرد
پوستر قا شده از تمت جمشید و مسجد شاه اصاهان و دیگر آثار باستانی و تاریمی و تابلوهای
کایشده از آثار نقاشان ایرانی و خارجی» (همان )81 :که خانم سنجابی بر دیوارهرای پانسریون
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دخترانه زده از سرمایههای ترهنگی یینیتیاتتۀ زنان در پرتو ترهنگ مصررف و سربک زنردگی
آنان است .کتا خانۀ کوچک تهمینره در پانسریون و مصررف ترهنگری تریلم توسرط خرواهران
اتممی نیز در همین راستا قابل تحلیل و پذیرشاند.

سرمایۀفرهنگینهادینۀزناندررمانقصۀتهمینه 
بوردیو اشکالی از سرمایۀ ترهنگی را که در قالب مردارک و مردار نمرایش داده مریشرود و بره
صاحب خود نویی ارزش متعارف و دائمی ایطا میکند (بوردیو  )241 :2983سررمایۀ ترهنگری
نهادینه مینامد .انحصار ایطای این مدارک در دست نهاد توانمند دولت به نویی بازتولید قردرت
رسمی میانجامد .زنان کنشگر اصلی رمان قصۀ تهمینه ر خانم مهرابی تهمینه و خانم اتممری
و دختران ر هیچ کدام در حد مطلو از این سرمایۀ ترهنگی برخوردار نیسرتند و تنهرا مردرک
آنان گواهینامۀ رانندگی خانم مهرابی و تهمینه است و تنها درجرۀ یلمریشران تصردیق دیرالم
تهمینه است .تهمینه به همراه خواهران اتممری از جانرب خرانوادۀ نرامبررده کاندیردای دخترر
شایسته شده و یکس آنها در مجله هم چاپ شده است (محمردیلی  )91 :2983امرا از آنجرا
که ساختار این بازی نیز مانند دیگر بازیهرای اجتمرایی مسرتلزم برهکرارگیری مجمویرهای از
سرمایههاست و او سرمایۀ ترهنگی یینیتیاتتۀ مورد نیراز یعنری مردارک و مردار تأییردشردۀ
رسمی را برای موتقشدن در این یرصۀ منازیه و رقابت کشوری ندارد از حصرول سررمایههرای
دیگر بهویژه سرمایۀ نمادین شهرت در این راه باز میماند و درواقع از انحصرار خشرونت نمرادین
مشروع در دست دولت آسیب میبیند .خواهران اتممی نیرز برهدلیرل اینکره سررمایۀ ترهنگری
نهادینۀ آنها یعنی مدارک تضمینشدۀ تحصیلی و سرمایۀ طبیعیشران یعنری زیبرایی بررای
شرکت در این منازیۀ اجتمایی مکای نیست از موتقیت در ایرن تضرای منازیرهآمیرز زنانره براز
میمانند .آرزوی تهمینه در راهیابی به سینما نیز تحت ترأثیر همرین تقردان سررمایۀ ترهنگری
نهادینه ناکام میماند.

سرمایۀنمادینزناندررمانقصۀتهمینه 
سرمایۀ نمادین که از شأن و حیثیت شمصی سرچشمه میگیررد مجمویره ابزارهرای نمرادینی
چون شمصیت و ایتبار احترام قابلیتهرای تررد در رتتارهرا (کر م و کالبرد) و نیرز شرکوه و
ترهمندی را به ترد ایطا میکند (تکوهی .)911 :2984
در رمان قصۀ تهمینه خانوادۀ خانم اتممی بیشرترین سررمایۀ نمرادین را در اختیرار دارنرد.
آنها اگرچه القا و یناوین خاص اشراتی ندارند خرود را متکری بره نرویی اشرراتیت مروروثی
میبینند که خانم اتممی از راههای متعدد سعی در حارظ و برهنمرایش درآوردن ایرن تمرایز و
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اشراتیت دارد .او گاه با «جواهرات الماسنشان [که] زینرتبمرش سرینه و دسرتهرایش برود»
(محمدیلی  )52 :2983و گاه با توسل به کلکسیونهای هنری از اجناس سنتی گرانقیمرت در
دکوراسرررررریون منررررررزل و گرررررراه بررررررا آشررررررکارکررررررردن رترررررراه اجتمررررررایی
از طریق ترستادن ترزند پسر کامران برای تحصیل و دختران برای ماه یسل به خار از کشرور
و مواردی از این گونه این مسئله را محقق میکند .در رتتار دختران این خانواده (کیمیا و کیانا)
نویی ایتماد به ناس دیده میشود که خاص طبقۀ برتر است .آن ها همیشره هرر یمرل خرود را
موجه میبینند و به این ترتیب مدام در حال بازتولید این برتریها و سرمایۀ نمادین اشراتیتاند
تا نشانی از تأکیدشان بر حاظ تاصلهها و تثبیت الگوی زیستن خود به ینوان ترهنگ برتر باشد.
بنابراین از آنجا که انکار ترهنگ مسلط جز در پردۀ ممالاتهای جزئی میسرر نیسرت (بوردیرو
 )498 :2931اطراتیانشان از جمله تهمینه گاه مقهور این ترهنگ اشراتی میشوند و حتی بره
رغم میل درونی و برای ترار از تحقیر و تمسمر به یملی مانند پکزدن به سیگار کره بره نظرر
خود آنها هم موجه نیست تن میدهند .
بمش دیگری از سرمایههای نمادین زنان از راه تعالیتهای حرتهای آنان حاصرل مریشرود.
تهمینه و خانم مهرابی جایگاه مدرس خیاطی را در خیاطخانه دارند .تهمینه مدرس سرمهدوزی
نیز هست .شغل آنها مانند مد و دکوراسیون مستلزم یرضه و بازنمایی است .و درواقرع بره ایرن
شیوه در معرض قضاوت دیگران قرار میگیرنرد سررمایۀ نمرادین شرهرت را بررای خرود ایجراد
میکنند و با استمرار آن در تثبیت و بازتولیدش گام بررمریدارنرد .راهیراتتن تهمینره بره پرردۀ
سینما قلمترساییهای او در مج ت در قالب نقد و نظر و نیرز اظهارنظرهرای مکترو تهمینره
دربارۀ زنان و حقوق آنان از سرچشمههای دیگر سرمایۀ نمادین تهمینه است.
«نامها» سرمایههایی نمادین و نهانی برای اتراد تدارک میبینند که بمشی از آنها به نویی
سرمایهای تثبیتشدهاند که از خانواده به اتراد منتقل میشروند و هریچ کرس حرق سرلب ایرن
سرمایۀ هویتی را ندارد اما زنانی در این داستان حضرور دارنرد کره از ایرن حقیقریتررین حرق
بیبهرهاند .یمه خانم و خانم دالک زنان «بی نام» قصۀ تهمینهانرد کره ایرن بریهرویتی تقردان
بزرگی در سرمایههای نمرادین آنهرا ایجراد کررده اسرت .از طررف دیگرر در حرالی کره اسرم
میتوانست برای تهمینۀ نویسنده تهمینۀ خیاط تهمینۀ سرمهدوز تهمینرۀ برازیگر و تهمینرۀ
منتقد محملی برای انباشت سرمایهها تحت لوای یک نام نیک شود اما یدم ایتماد ضرروری در
تضای اجتمایی و انواع خشونتهای نمادین ر که در یرصههای گوناگون با آنها مواجه میشرود
ر بای میشود در یرصههای متااوت اسمهای متعدد برای خود برگزیند .او هر شغل را برا یرک
نام تجربه میکند و درواقع برای تررار از ایرن آسریبهرای اجتمرایی راهبررد تعرویم اسرم را
برمیگزیند که به سیر منای سرمایۀ نمادین او میانجامد.
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راویبودن به معنای کسی است که میداند و این دانش پذیرتتهشدۀ او نویی سرمایۀ یلمری
«نا » یعنی سرمایۀ شهرت و بازشناسی آن توسط همتایان (شامااین  )41 :2932که درنتیجه
سرمایۀ نمادین برای تهمینۀ راوی محسو میشود .تکیۀ زنان بر مصرف میراث ترهنگی بمشی
دیگر از سرمایۀ نمادین آنان را تراهم میکند .زنانی مانند سنجابی و اتممی و بعردها تهمینره از
آنجا که میدانند اقر م تجملری بره ضرمیمۀ اقر م ترهنگری بیشرترین قردرت تمرایز را دارنرد
کلکسیونی از اشیای مجلل و تابلوهای بزرگ نقاشی و جامهای سنگین نقرهای یتیقره را ترراهم
میکنند تا با این انتما ها خود و خانواده را صاحب و وارث یمیقترین و پایدارترین قریحرههرا
نشان بدهند و به خود و خانواده تشم ترهنگی و نمادین بمشند.

نتیجهگیری 

در قصۀ تهمینه جهان اجتمایی رمان بهصورت نسبی اغلب زنانۀ صرف و گاهی زنانره و مردانره
است .در یرصۀ اجتمایی زنانه زنها آشکار و پنهان با هم منازیه میکننرد و تسلسرل دایررهوار
تبدیل و تبادل سرمایههای آنها محدود به جهانخرد زنانهشان است؛ زنانی که تقط با تکیه برر
یک بُعد از سرمایهشان در بازار اجتمایی رقابت میکنند :خیاطی کره تمرام سررمایههرای او بره
واسطۀ همین هنر متجسد و یینیتیاتتۀ خیاطیاش در تبدیل و گردش است کرارآترینی اسرت
که از ممر آن چرخۀ اقتصادیاش جان میگیرد و حیات اجتماییاش شکل میپذیرد و سررمایۀ
نمادین کسب میکند .اشراتیت و تعلق خانم اتممی و خانوادهاش بره طبقرات برترر زمینرهسراز
حاظ و بازتولید انواع سرمایۀ اوست و از طرتی آسیبهایی هم که متوجه آنها میشود در پرترو
همین یرصههای اجتمایی زنانه اسرت .و جرز در مرورد تهمینره در زنردگی هریچ یرک از زنران
«تحرک اجتمایی» (بون ویتز  )13 :2932بهچشم نمیخورد؛ تهمینهای کره تولیرد و بازتولیرد
سرمایههایش در تضاهای زنانه مرهون خیاطی و سرمهدوزی اوست؛ کوچش به تهران و شرانس
حضورش در یرصههای هنری ماننرد سرینما نویسرندگی و نقرد هنرری همگری در انحصراری
مردانهاند؛ اگرچه وضعیت او را از نظر انواع سرمایه تولید و بازتولیدشان از سرایر زنران داسرتان
متمایز میکند .اما در این تضاهای منازیهآمیز مرردان برا سررمایههرایی تثبیرتشرده کر ن و
گسترده معرتی میشوند و جایگاههایی مانند کارگردان شایر و تاجر را در اختیار دارنرد؛ حرال
آنکه زنان قصه حتی تهمینه با تمام پشتکار و همت به آن رتبهها نمیرسند و در جروار آنهرا
حاشیهای بر متن تلقی میشوند.
با توجه به موارد گاتهشده میتوان این نتیجه را گرتت که تضای اجتمایی زنران در جهران
رمان انعکاسی بی کم و کاست از جامعه است .اگررچره در تضراهای زنانره مرادرانی برا «قردرت
پدرانه» میبینیم که در یرصۀ منازیه در میان خود به ترادست و ترودست تقسیم میشوند امرا
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هر جا مردان با قدرت ظاهر میشوند زنان با پذیرتتن سلطۀ نمرادین گرام برهیقرب مرینهنرد و
حضوری تعال در اجتماع و صحنههای اقتصادی و ترهنگی و هنری ندارند .از طرف دیگر ترأثیر
جنسیت بر شبکههای اجتمایی کام ً مشرهود اسرت و زنردگی زنران برر حمایرتهرای مرالی و
اط یاتی مردان متکی است و تقط با یاری آنان است که تهمینه مریتوانرد مقالره بنویسرد بره
مج ت بارستد و چاپ شود .و در حالی که دستیار کارگردان زن با خشونت جنسری یجیبری او
را از خود طرد میکند آشنایی با کارگردان مرد او را روی پرده میبرد و سرمایۀ نمادین شرهرت
را برایش ارمغان میآورد .یا مردی از شاگردان شایر او را به سیروس پیوند میدهرد و درنهایرت
آشنایی شایر با نویسنده است که قصۀ او را ثبت و ماندگار میکند و در همین یرصه اسرت کره
او در کنار مردان توان کسب سرمایههای بیشتر را مییابد .درواقع در قصۀ تهمینه نیز همچرون
جهان واقع زن بودن و مرد بودن موقعیتهای متااوتی برای اترراد ترراهم مریآورد و مرتن بره
نویی آگاه یا ناخودآگاه در بازتولید قدرت مشروع مردان و ترادستی آنان در کسب انواع سررمایه
و تبدیل و بازتولید آنها و ترودستی زنان در ایرن یرصره تجربرهای یینری و کلیردی برهدسرت
میدهد .ضمن آنکه موقعیت کلی زنان در داستان مشابه زنان در قبل از قرن نوزدهم است که از
آنها تحرکات تردی برای نمایش قدرت و جسارتشان میبینیم اما جنبش و تعالیرت جمعری از
آنها نمیبینیم.

منابع
.2
.5
.9
.4
.2
.1
.1

آریانپور امیرحسین ( .)2948ایبسن آشوبگرای (کاوشی در زمینرۀ جامعرهشناسری هنرر) تهرران:
ساهر.
آزاد ارمکی تقی ؛ پرستش شهرام (« .)2989ادبیات داستانی و سرنوشت جامعهشناسی در ایران».
نامۀ یلوم اجتمایی شماره  59خرداد  2989ص .13-32
بوردیو پی یر (« .)2983شکلهای سرمایه» .ترجمه اتشین خاکبراز و حسرن پویران بره کوشرش
کیان تاجبمش در سرمایۀ اجتمایی (ایتماد دموکراسی وتوسعه) چاپ سوم تهران :تیرا ه.
بوردیو پی یر ( .)2931تمایز ترجمه حسن چاووشیان چاپ اول تهران :ثال .
بون ویتز پاتریس ( .)2932درسهایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو ترجمه جهانگیر جهانگیری و
حسن پورسایر چاپ اول تهران :آگه
پاتنام رابرت (« .)2983مصاحبه با پروتسور پاتنام» .ترجمره اتشرین خاکبراز و حسرن پویران بره
کوشش کیان تاجبمش در سرمایۀ اجتمایی (ایتماد دموکراسی وتوسعه) چاپ سوم تهران :تیرا ه.
پورتس آلهاندرو (« .)2983سرمایه اجتمایی :خاستگاهها و کاربردهایش در جامعهشناسی مردرن».
ترجمه اتشین خاکباز و حسن پویان به کوشش کیران تراجبمش در سررمایۀ اجتمرایی (ایتمراد
دموکراسی وتوسعه) چاپ سوم تهران :تیرا ه.
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 .8تبریزی بهروز ( .)2922در شناخت ادبیات و اجتماع تهران :کتا نمونه.
 .3حسینی مریم ؛ جهانبمش ترانک (« .)2983سیمای زن در رمانهای محمد محمدیلی برا تأکیرد
بر نقد ادبی تمنیستی» زن در ترهنگ و هنر (پژوهش زنان) شمارهی  9بهار .13-38 2983
 .21دی والت مارجری ال ( .)2985چندگانگی قرائت رمان :سرازمان اجتمرایی تاسریر ترجمره حسرن
چاوشیان در ارغنون  3/21دربارهی رمان (مجمویه مقاالت) تهران :سازمان چاپ وانتشارات.
 .22ذکایی محمدسعید؛ ترزانه حمیرده ( « .)2981زنران و ترهنرگ بردن» تصرلنامه انجمرن ایرانری
مطالعات ترهنگی و ارتباطات سال چهارم شماره .22
 .25راسل برتراند( .)2981قدرت ترجمۀ نجف دریابندری تهران :خوارزمی.
 .29راودراد ایظم ( .)2985نظریههای جامعهشناسی هنر و ادبیات تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .24زراتا میشل(.) 2981جامعه شناسی ادبیات داستانی (رمان و واقعیرت اجتمایی) ترجمره ی نسررین
پروینی چاپ اول تهران :سمن.
 .22ساانلو محمدیلی ( .)2943بازآترینی واقعیت تهران :نگاه.
 .21شامااین پاتریک ( .)2932پیربوردیو ترجمه ناهید موید حکمت چاپ اول تهران :پژوهشگاه یلوم
انسانی ومطالعات ترهنگی مردم شناسی و تلساه
 .21شریعتی سارا ؛ مدرس صادقی مریم (« .)2931بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایرران»( .برا
تأکید بر نگاه جنسی به زن) .جامعهشناسی هنر و ادبیرات شرمارهی دوم پراییز و زمسرتان2931
ص .92-24
 .28شمیسا سیروس ( .)2988نقد ادبی چاپ دوم تهران :میترا.
 .23شویره کریستی ین و اولیویه تونتن ( .)2982وا گان بوردیرو زیرر نظرر ان-پری یرر زرده ترجمره
مرتضی کتبی تهران :نی.
 .51یصام معصومه ( .)2929جامعهشناسی در ادبیات تهران :انجمن دانشجویان دانشگاه تهران.
 .52تاضلی نعمت اهلل(.)2932مردم نگاری هنر چاپ اول تهران :تمراکیا.
 .55تاضلی نعمتاهلل (« .)2914درآمدی بر جامعهشناسی هنرر و ادبیرات» .تصرلنامۀ یلروم اجتمرایی
شمارهی  1و 8پاییز و زمستان .2914
 .59تکوهی ناصر ( .)2984تاریخ نظریههای انسان شناختی چاپ اول تهران :نی.
 .54تیلد جان( .)2981سرمایه اجتمایی ترجمه غ مرضا غااری و حسین رمضانی چراپ اول تهرران:
کویر.
 .52کوثری مسعود ( .)2981نقا نقد چیستی نقردادبی در ایرران در گارت وگرو برا کریسرتف براالیی
ودیگران به کوشش شاهرخ تندر و صالح چاپ اول تهران :چشمه.
 .51گرنال مایکل( .)2983مااهیم کلیدی بوردیو ترجمه محمد مهدی لبیبی چاپ اول تهران :اتکار.
 .51محمدیلی محمد( .)2983قصه تهمینه تهران :تندیس.
 .58مکوئی ن مارتین .)2988( .گزیده مقاالت روایت .ترجمه تتا محمدی چاپ اول تهرران :مینروی
خرد.
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 .53ولت پ لینت ( .)2931رسالهای در با گونهشناسی روایت نقطرۀ دیرد ترجمرۀ یلری یباسری و
نصرت حجازی چاپ اول تهران :یلمی و ترهنگی.
 .91هیدنس باری(  .)2981گاتارهای قدرت از هابز تاتوکو باری هینردس ترجمره مصرطای یونسری
چاپ اول تهران :تیرا .
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