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 چکیده:
پردازانی همچون بوردیو  ها را در آراي تئوريشناسی انواع سرمایهتحلیل جامعه  زمینه و هدف:

بر سرمایۀ اقتصادي انواع دیگر سرمایه نیز اهمیت بسزایی دارد میتوان دید. در تعریف بوردیو عالوه
است عبارت  اجتماعی،  سرمایۀ:  از  که  این  فرهنگی،  اقتصادي.  و  به   نگاهی  با  مقاله  نمادین 

در رمانهاي «رؤیاي تبّت» از فریبا وفی و «دفترچۀ ممنوع» از آلبا   زن  شخصیتهاي  هايسرمایه
به بررسی تطبیقی میزاندسس تأخراثر  پدس،  تقدم و  واکاوي   یکدیگر در  بر  هاسرمایه  گذاري 

 میپردازد. زن هايسرمایه
 انجام شده است.  تحلیلی -توصیفی روش این پژوهش با روش مطالعه:

،  شناسی و با تکیه بر عنصر سرمایۀ این دو اثراین مقاله نشان میدهد در مقایسۀ جامعه  ها:یافته
هاي شخصیت زنان چگونه بروز و ظهور میکند. نتیجۀ پژوهش در قیاس بین کنشگریهاي سرمایه

به رمان  هاي فرهنگی زنان رمان رؤیاي تبت را نسبتهاي راوي دو رمان، تقدم سرمایهسرمایه
بصورت   مردان،  و حمایت  سایه  (در  اقتصادي  متأخر  که سرمایۀ  میسازد  برمال  ممنوع  دفترچۀ 
حقوق یا ارثیه) و نمادین (یعنی عشق و احترام به ساحت مادري) را به شکلی کمرنگ براي آنها 

 رقم میزند. 
م اجتماعی (روابط  در حوزة سرمایۀ اجتماعی نیز زنان دو رمان از تنها سرمایۀ متقدگیري:  نتیجه

همسري و مادري) برخوردارند که بازتولید مثبتی ندارد و شخصیت اصلی رمان رؤیاي تبت، این  
را کسب میکند. متقدم عشق  نمادین  بجاي آن سرمایۀ  و  میدهد  ازدست  نیز  را  اندك   سرمایۀ 

ب اجتماعی نسبتاً  از سرمایۀ فرهنگی و  االیی ازآنجاکه در رمان وفی دو شخصیت شیوا و شعله 
ها، سرمایۀ اجتماعی و نمادین پدس در بررسی تقدم سرمایهبرخوردارند، در قیاس با رمان دسس

رمان دسس در  درحالیکه  میکنند؛  بازتولید  را  انواع سرمایهبیشتري  از  برخورداري  در  ها، پدس 
  نجامد.اسرمایۀ متقدم آنها (سرمایۀ فرهنگی واجتماعی) کمرنگی است که به بازتولید مثبتی نمی

افزایش سرمایۀ  از عوامل مهم  بررسیها نشان میدهد وجود سرمایۀ متقدم فرهنگی و اجتماعی 
هاي اقتصادي متأخر است.متأخر نمادین و بدنبال آن سرمایه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sociological analysis of capital types can be 
seen in the views of theorists such as Bourdieu. In Bourdieu's definition, in 
addition to economic capital, other types of capital are also very important, 
which are: cultural, social, symbolic and economic capital. This article looks at 
the effects of female precedence and latency on each other in the analysis of 
female capital by looking at the capitals of female characters in novels The 
Tibetan Dream and The Forbidden Book. 
METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: This article shows how societal activism of women's assets emerges 
in sociological comparison and relying on the capital element of these two 
works. The result of the study, comparing the narrator's capitals of the two 
novels, reveals the precedence of the Tibetan dream women's cultural capitals 
over the Forbidden Book of Novels, which is a late economic capital (in the 
shadow and support of men, as rights or inheritance) and symbolic (ie love and 
respect for Mother figure) in a small way for them. 
CONCLUSION: In the field of social capital, women in the two novels have only 
the first social capital (marital and maternal relations) which does not have a 
positive reproduction and the main character of the Tibetan dream novel loses 
this small capital and instead loses the symbolic capital of love. Earns. Since in 
the novel Vafi the two characters Shiva and Sholeh have relatively high cultural 
and social capital, they reproduce more social and symbolic capital in the study 
of the precedence of capitals in comparison with the novel Despespeds; While 
in the novel Despodes, in having different types of capitals, their early capital 
(cultural and social capital) is small, which does not lead to positive 
reproduction. 
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 47/ پدس)دسسدفترچۀ ممنوع (آلبا  هاي زن در رمانهاي رؤیاي تبت (فریبا وفی) و  شناسانۀ تقدم و تأخر سرمایهواکاوي تطبیقی جامعه

 

 مقدمه 
آموزند و  اي از سازوکارها که بواسطۀ آنها، افراد مهارتِ روابطِ اجتماعی را میپذیري عبارت است از مجموعهجامعه

میکنند.   جذب  را  اجتماع  باورهاي  و  ارزشها  جامعه1و»یبورد  ری«پهنجارها،  نظریۀ ،  در  معاصر،  مطرح  شناس 
فره  2»«سرمایۀ اجتماعی،  (اقتصادي،  سرمایه  نوع  چهار  «مفهوم خود  است.  کرده  بررسی  را  نمادین)  و  نگی 

چندوجهی سرمایه که به همت بوردیو پردازش شده به ما امکان میدهد به وجهی از بازنمایی مناسبتري از ساختار، 
). در پژوهشهاي  100بوردیو، شویره و فونتن: ص  نظام روابط و بستگیها، در هر فضاي اجتماعی دست یابیم» (واژگان

م این  از  جامعهپیش  و  اخالقی  نقد  فمینیستی،  نقد  مانند  مختلفی  زمینهقوالت  در شناسی  عاطفی  طالق  هاي 
اند نگري بررسی کردهرا نیز از منظر مؤنث   ممنوعدفترچۀ  واکاوي شده است و    رؤیاي تبتشخصیتهاي زن رمان  

انجام نشده است؛ بررسی   ها و چگونگی تأثیر سرمایۀ متقدم و متأخر تحقیقیولی از منظر تقدم و تأخر سرمایه
دسسجامعه از  ممنوع  دفترچۀ  و  وفی  از  تبت  رؤیاي  تأخر شناسی  و  تقدم  به  پردازش  مقولۀ  در  بویژه  پدس، 

هاي شخصیتِ زن اي سرمایههاي «زن» داراي اهمیت است. بنابراین موضوع این پژوهش با تحلیل مقایسهسرمایه
میزان   و  سطح  نظر  ، 6نمادین»  «سرمایۀ  و  5»فرهنگی  سرمایۀ«  ،4اجتماعی»  مایۀ سر«،  3»اقتصادي  سرمایۀ«از 

شناسی اي تبیین میکند. سؤال این است که در مقایسۀ جامعهنگرشهاي نوینی را در این عرصه با مطالعات بینارشته
با تکیه بر عنصر سرمایه از دو نویسنده و  اثر  ظهور  هاي شخصیت زنان چگونه بروز و  سرمایه  ، کنشگري این دو 

بازتولید سرمایههاي اجتماعی و فرهنگی متقدم در شکلمیکند؟ عنصر سرمایه هاي اقتصادي و نمادین گیري و 
هاي شخصیت زنان رمان نوین و متأخر در شخصیت زنان رمان چگونه نمود مییابد و آیا بین تقدم و تأخر سرمایه 

 ود دارد؟ اشتراك یا تقابلی وجها شناسی نظریۀ سرمایهاز منظر جامعه
 

 سابقۀ پژوهش 
پایان و  (وفی و دسسنامهمقاله  آثار  از:  هاي موجود درمورد  ارشدنامۀ  پایان پدس) عبارتند  سودابه  از    کارشناسی 

». براساس الگوي شوالتررؤیاي تبت از فریبا وفی    من و  ةنقد فمنیستی رمانهاي پرند) با عنوان «1399(   فریدي 
انواع خشونت به در  رویکرد فرهنگی    برکید  أشوالتر بیشترین ت   ۀاز بین رویکردهاي چهارگاننشان میدهد  نویسنده  

رضا اویسی   آن را اثبات میکند.فمینیست بودن    ،در رمان  و بسامد زیاد این رویکرداست  مردساالر    ۀجامعدر  زنان  
پایان ارشدنامۀ  در  فریباهاننقد اخالقی رما«  کارشناسی  تَرالن  وفی  ي  ( (رؤیاي تبت، پرنده من،   ) نشان 1397)» 

فضایلی همچون نجابت، پایبندي به عقیده و ایمان، ایستادگی  و    اي مثبت و منفیهویژگینقد اخالقی    ۀبوتدر    میدهد
کاري نیز در  رذایلی همچون خرافاتی بودن و پنهان  و  باالیی دارد  اخالقی بازتاب نسبتاًدربرابر مشکالت و خوش 

خوانش در مقالۀ «  .برخی سطرها مشاهده میشود که دربرابر خصایص مثبت کالم او جلوه و نمود چندانی ندارد
نه ، سما»نگري در نوشتار زنانهممنوع براساس نظریۀ مؤنث  ۀا را من خاموش میکنم و دفترچ هتطبیقی دو رمان چراغ

ویژگیهاي مشترك نوشتار زنانه، تشابهات و تناظرهاي بنیادي در پیرنگ، روایت و نشان میدهد    ) 1392(   شفیعی

 
۱ Pier bourdieu 
۲ Capital 
۳ Economic Capital 
٤Social  Capital 
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٦Cymbul  Capital 
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 ۀ نمایشی نظری  ةیاي تبت بر اساس استعارؤحلیل رمان ردر مقالۀ «ت   چگونه است.پردازي این دو رمان  شخصیت
پنهان  کیا و مریم حسینی معلوم میکنند که» مژده ساالرگافمن براي  کردن داغ عشقی    شخصیتهاي زن رمان 

آمده و با توجه د. ضمن بررسیهاي بعملتوانند در اجراي روي صحنه موفق عمل کنن ی ممنوع تالش میکنند، اما نم
 شناسی از منظر ها و جامعههاي موجود درمییابیم که اثري همانند مقالۀ حاضر که در پی واکاوي سرمایهبه پیشینه

 ي متقدم یا متأخر در کنشگري زنان باشد، وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت این پژوهش اثبات میشود. هاهیسرما
 

 بحث و بررسی 
 انواع سرمایه  

امروزي   ة» خود را به الگویی بسیار کاربردي براي درك جوامع مدرن و پیچید ۀ«سرمای  ۀبار نظری  براي اولینبوردیو  
سرمایه،  درآورد اولین  است.  ( (ثروت  اقتصادي   ۀسرمای ه  باشد»  وارثان  ماترك  میتواند  «حتی  که  است  و )  علم 

«سرمایۀ اقتصادي، اجتماعی،    ). بوردیو چهار نوع سرمایه را از یکدیگر متمایز میکند:136، بوردیو: ص  پذیرى تأمل
صادي را دارند... به سخن دیگر میتوان گفت فرهنگی و نمادین که همۀ آنها به نوعی قابلیت تبدیل به سرمایۀ اقت

سرمایۀ اقتصادي سرمایۀ اولیۀ فرد است اما ممکن است پس از کسب آن، صاحب سرمایه در معرض تأثیرات عمیق 
گرنفل: ص بوردیو،  کلیدي  (مفاهیم  گیرد»  قرار  بزرگی  میشود؛ ).  333و  تقسیم  بخش  سه  به  فرهنگی  سرمایۀ 

«احراز این بخش از سرمایۀ فرهنگی در گرو وجود و حضور سرمایۀ فردي   شده).ه یافته و نهادین(متجسد، عینیت
اي از «کاالهاي فرهنگی» است مانند آثار ) و مجموعه80، بوردیو: ص  پذیرى علم و تأملاست که معنا مییابد» ( 

آموزش و...) اما خصلت انتقال است (خرید، فروش،  ادبی، گزارشهاي علمی، تصاویر، کامپیوتر و... این سرمایه قابل 
یافته» اساسی آن در این است که داراي اثر آموزشی بر دارندگان آن است که سرمایۀ «عینی فرهنگی» یا «عینیت

موزه،  نمایشگاه،  هنري،  آثار  قالب  در  و  مادي  بصورت  یعنی  یابد،  عینیت  میتواند  «سرمایه  دیگر  بیان  به  است. 
). 174ها عرضه شود» (مفاهیم کلیدي بوردیو، گرنفل: صساختهگوناگون دستآزمایشگاه، ابزار علمی، کتاب و انواع  

به حالت محل شکل فرهنگی میتواند  بین گروه میباشد. «سرمایۀ  اجتماع و در  این بخش در  و خاستگاه  گیري 
فرد  شده، در جامعه بصورت عناوین، مدارك تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودي و غیره که به استعداد  نهادینه

عینیت میبخشد؛ جامعه (یا بیشتر اوقات دولت) که این بازشناسی را اعالم میدارد، آن را نهادینه میکند (معلم،  
). که «ازطریق مدارك رسمی و یا تحصیلی 97شویره و فونتن: ص  بوردیو،  واژگاناستاد، قاضی،کارمند دولت...)» ( 

محسنی:   شناسی فرهنگی ایران،بررسی در جامعهو اختراع» (   توجیه میشود. مانند دیپلم دبیرستان و یا امتیاز کشف
«کسب سرمایۀ فرهنگی زمان میخواهد و بنابراین به امکانات مادي، اساساً مالی، نیاز دارد... از این بابت،   ).300ص  

و شویره    بوردیو،  به نحوي تنگاتنگ به سرمایۀ اقتصادي گره خورده و به شکل دیگر آن درآمده است» (واژگان
اي از روابط اجتماعی است که فرد یا گروهی در اختیار دارد، «سرمایۀ اجتماعی که اساساً مجموعه ).  98فونتن: ص  

با   اوقات فراغت  به معناي اجتماعی بودن است. دعوتهاي متقابل، گذراندن  یا  برقراري و حفظ روابط،  به معناي 
اي از سرمایۀ نمادین با مجموعه است. و اعتماد)  ، فامیلیاجتماعی(پیوندهاي  اجتماعی ۀسرمای دیگران و نظایر آن

مناسک (مانند برچسب و تشریفات) مطابقت دارد و به افتخار و بازشناسی مرتبط است و سرانجام اینکه سرمایۀ 
وع نمادین تنها اعتبار و اقتداري است که براي یک عامل اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن و برخورداري از سه ن 

). «سرمایۀ نمادین هر 68بون ویتز: ص  بوردیو، پیر شناسیجامعه  از درسهاییپذیر میکند» ( سرمایۀ دیگر را امکان
تنها در حال تغییر بلکه در واکنش به وضعیت و ساختار میدان دائماً در سیالن و جریان دگرگونی قرار دارد» فرد نه
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ها با هدف بدست آوردن موقعیت برتر، یعنی ایجاد حاکمیت یا گروه  افراد). «206مفاهیم کلیدي بوردیو، گرنفل: ص( 
و استیال، در هر میدانی وارد رقابت با یکدیگر میشوند و ازطریق تبادل این چهار نوع سرمایه با یکدیگر بر سر آن 

کیه بر نظریۀ این مقاله با ت).  300شناسی، فکوهی: ص  انسان  هاي اندیشه و نظریه  استیال مبارزه میکنند» (تاریخ
«رؤیاي تبت»   اندر رممیدانهاي مختلف اجتماعی    ي متقدم یا متأخر را درهاهیسرما  نگونهیا  لیتحل   سرمایۀ بوردیو،

 پدس مورد بررسی تطبیقی قرار میدهد. ی و «دفترچۀ ممنوع» از دسسوفاز 
 

 رؤیاي تبت  
زاویۀ دید اول شخص بوسیلۀ شعله روایت میشود. با  گویی  طی تکاست. داستان    سومین رمان فریبا وفیرؤیاي تبت  

 ۀ سعی دارند هم ، در مواجهه با خانواده و دو فرزندشان (یلدا و نیما)  جاوید،  همسرش     شیوا (شخصیت اصلی) و
همچون دوستان ولی در تعامل با افراد دیگر    پیش ببرند؛  چهارچوب خشک و قالبی  دررا با منطق و    مسائل زندگی

از جمله صا ناتنی جاوید)  سیاسی    میگذارند. ثیر  أتآنها  بر زندگی    این اشخاص  که  ؛نیز هستنددق و فروغ (مادر 
که به او    تا جایی  ،باعاطفه استحرف و  کم  ،صادقاحساسی است؛ در مقابلش  مشخصۀ اصلی جاوید پرحرفی و بی 

مشغولیش دل شیوا اثر میگذارد و باعث    اتبر تفکر و احساس  بعد از آزادي از زندان   داده شده است. او  آرام»  «مردلقب  
، زیرا پدرش شخصیتی زنانه نداردبودن رویگردان است؛ او  عامیانه و مبتذل  ي، از  روشنفکربا رویکرد  شیوا  .  میشود

بعدها میفهمد که باید به زنانگی و احساسات خود    در کودکی و در آرزوي پسر، او را حسین آقا صدا میزد؛ ولی
بگذارد. شعارش  خسته  اشیو  احترام  و  حرف  پر  زندگی  درونی    ،از  بشکلکشمکش  را  و  رفتارهاي    خود  عصبی 

صادق دلباختۀ شیوا است ولی نمیتواند از مرزهاي زندگی او فراتر رود؛ پس با خواهر   میدهد.نشان    گیحوصلبی
ز شکست عشقی  شعله پس ا  باخبر نشود.  مالقاتهایشانکسی از ماجراي    آمد میکند و میکوشدومجردش شعله رفت

میشود مواجه  صادق  با  مهرداد)  جستجوي   وي .  (عشق  این  است  آرامش  در  بیشترین موقتی  آرامش    و  در  را 
هاي آدم  در نقش   شیوا و جاویدرا ترك کند.    صادق  میشودمجبور    مییابد ولی درنهایتماشین صادق    قرارهایشان در

مادین خأل عشق را در زندگی مشترکش بروز  نداستان به نحوي    شیوا طی  میدهند.  فریبخوشبخت خودشان را  
میزند و    »تبتبه «صادق دم از رفتن  خود پرده برمیدارند؛    ذهنی  از نزدیکیدر یک میهمانی    صادق  و  میدهد. شیوا

به  نیز    دیگري  افراد  سرگذشت  و   اتفاقات  داستان،  این  برعالوه رمان   این  در شیوا نیز از همراهی با او سخن میگوید.  
 پدر جاوید. شعله و مهرداد، شعله و صادق، فروغ و ،شیوا و صادق ،داستان شیوا و جاوید :دیشوموازات هم روایت م

 
 دفترچۀ ممنوع 

سالگی است، سهواي براي یادداشتهاي روزانۀ زنی کارمند به نام والریا که در آستانۀ چهلداستان با خرید دفترچه
اش، از عشق رئیس اداره (گوئیدو) به خودش مینویسد. کشمکش روحی یادداشتهاي روزانهآغاز میشود. والریا ضمن  

وي براي پنهان کردن دفترچه از یک سو و اظهار عشق رئیس اداره از سوي دیگر، ذهن او را مشغول میکند، اما 
له، صاحب دو فرزند  سا  22این تمام ماجرا نیست. همسر والریا میشل، کارمند بانک است. آنها طی زندگی مشترك  

سالگی ماما صدا میزند و از عشق در زندگیشان خبري نیست. «میرال» دختر اند. میشل، والریا را در سن چهلشده
پرواي والریا، دانشجوي حقوق و دلباختۀ یک وکیل مسنتر از خودش (کانتونی) است. «ریکاردو» نیز ساله و بی19
ینا) است و قصد دارند به آرژانتین بروند؛ ولی دختر باردار است و  ساله و دانشجوست و دلبستۀ دختري (مار22

با او ازدواج کند. پدر و مادر والریا   سن هستند و والریا را با نام ب. ب صدا ساله و هم72تصمیم میگیرد سریع 
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ریا و نمایان  فرزندان، ترس از کشف دفترچه بوسیلۀ دیگران و فاش شدن راز وال  میزنند. عشق رئیس، هراس از آیندة
آورد و باعث کشمکش درونی زن میشود. همۀ میشدن روابط سرد وي با میشل، از بین خاطرات روزانۀ راوي سر بر

 این وقایع والریا را آزرده و گیج میکند؛ بنابراین در پایان دفترچۀ ممنوع را میسوزاند. 
 

 هاي متقدم و متأخر در شخصیتهاي زن دو رمان تحلیل سرمایه
 ۀ فرهنگی سرمای
گر کمک میکند تا در میدان فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادي  به کنشي فرهنگی در نظریۀ بوردیو  هاسرمایه

شخصیتهاي زن داستان رؤیاي   پویایی بیشتري داشته باشد و بهتر بتواند هدفهایش را دنبال کند. بارزترین سرمایۀ
 آنها براي تمامی فرهنگی است. این سرمایه را بشکل خاص در دو شخصیت شیوا و شعله میبینیم.  سرمایۀ  تبت،  
رین سرمایۀ تآید، مهمبراي شیوا، برخورداري از آگاهی که با مطالعه بدست می  . هاي زندگیشان برنامه دارندلحظه

ان روبراه تهمه چیز را با شعور و آگاهی«  ودششیوا میدر باور  باالتر از سرمایۀ اقتصادي دارد.    هیزندگی است و جایگا
تربیت کودکانش   براي  .) 15 همان: ص). از همین رو، همواره با کتاب انس دارد ( 33 رژیاي تبت، وفی: ص(  نید»ک

. ) 105  همان: ص(   با کودکان ندارد  یزآمهمیشه کتابهاي روانشناسی کودك میخواند و اعتقادي به برخورد خشونت
 آرامش   نماد  او  براي   که–با مرد آرام    کالمیاست؛ از همین رو هممهم  تن سرمایۀ فرهنگی بسیار  شعله نیز داش براي  

با مهرداد پیشتر  که    میداند  لوکس  رستوانهاي   در  وقت  گذراندن  همچون  ماجراجوییهایی  از  بهتر  را  -است  صداقت  و
«ماشین او آرام است مثل خودش. خانۀ متحرکی است که میشود در آن پناه گرفت و دنیاي    تجربه کرده است:

حالی و رفتن مهرداد نیز تصمیم میگیرد که  ). شیوا در زمان پریشان76و75بیرون را فراموش کرد» (همان: صص  
انگلیسی یاد میگیرم و مرتب «از این پس آزاد و مستقل زندگی میکنم... به درسم ادامه میدهم. به سفر میروم. زبان  

(همان: ص   بودم میخوانم»  تازه خریده  را که  کتابی  میکنم.  تفریح شعله، کنشهایی   اهداف  تمام).  98ورزش  و 
هاي فرهنگی شیوا و شعله، بیشتر از نوع سرمایه  ، که البته نشانگر رفاه نسبی او در میدان اقتصادي است.دنفرهنگی 
هاي فرهنگی  است. از سرمایه  ، کتاب خواندنعینی سرمایۀ فرهنگی  و    شدهکسب  شدان،  هاي فرهنگی متجسدسرمایه

  آموختۀ دانشگاه اما از فضاي داستان میتوان فهمید که هر دو دانش   ؛آیدنهادینۀ این دو شخصیت، حرفی بمیان نمی
بـه معنـاي داشـتن فرهنگـی بیشـتر    ۀداشـتن سـرمای ارتباط و دوستی دارند. «کرده  ند و با افرادي تحصیلهست 

»  تـر و گرایـش بـه هنـر متعالـی، ناشـی از شایسـتگی بیشـتر دارنـدگان ایـن سـرمایه اسـتالتـوان شـناختی با 
وارة بارز وي است. «تو  هاي فرهنگی شیوا و عادتالگو بودن از سرمایه).  38: ص  فاضلی  ،مصرف و سبک زندگی( 

ام الگوي دیگران باشم. کارم هنوز به آنجا نکشیده که از یک خواسته  هم یاد بگیر از مادرشوهرت. گفتی: همیشه
وفی: ص   تبت،  (رؤیاي  بگیرم»  یاد  چیز  عامی جلف  ویژه23زن  برتري  از  فرهنگی  میدان سرمایۀ  در  وي  اي  ). 

در برخوردار است. او زنی متفکر و اهل مطالعه، متین و معقول است که از دید اطرافیان و راوي داستان (شعله)  
جایگاه یک کنشگر موردپذیرش همگان است. «همیشه من گند میزنم، ایندفعه نوبت توست. کی باور میکرد شیواي 

 ). 1متین و معقول این کار را بکند» (همان: ص 
به کارهاي  فرهنگی و در محیط خانه، زنی است که سرمایۀ متجسدش  راوي دفترچۀ ممنوع، در میدان  والریا، 

اش منتهی میشود: کردن و مراقبت از دو کودك سه و پنج ساله ستن، اتو زدن، خانه تمیزروزمره همچون لباس ش
). او بعد از مدتی 122و  121هاي متعالی بال و پر نمیگیرد» (زنان علیه زنان، زرلکی: صص  «در آشپزخانه اندیشه
غل فرودستتر از مردان ایفاي هاي زندگی به کار منشیگري میپردازد. ازآنجاکه زنها در مشابخاطر کمک به هزینه
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خانه  و  منشیگري، خیاطی  میکنند، همچون  فرهنگی  نقش  میدان  در  است،  کارمند  و  تحصیلکرده  اگرچه  داري، 
شده میتوان گفت زن راوي کنشگري خود را در بروز سرمایۀ مشروعیتی فرادست ندارد. با توجه به خصلتهاي ذاتی

خو روزمرة  خاطرات  نوشتن  قالب  در  و  درمیمتجسد  عینیت  به  و د  آشفته  ذهن  نمایشگر  نوشتارش  و  آورد 
آفریند. راوي از رنجورش است. او رکود انواع سرمایه را بیان میکند و موقعیتی فرهنگی را با نوشتنِ آالمش میروان

ازدستتنهایی خویش در شکل  بیان هویت  براي  تا  یابد.  رفتهگیري خاطرات دفترچه کمک میگیرد  اش فرصتی 
بازنمود این هویت در نوشتن نامش در صفحۀ اول دفترچه بروز میکند. «هر بار که این دفترچه را بازمیکنم   اولین

). او که همواره 12پدس: ص  ام» (دفترپۀ ممنوع، دسسچشمم به اسم خودم میفتد که در صفحۀ اول آن نوشته
سه سال دارم و به نظرم وگذرد. «من چهل نگران قضاوت دیگران است تا آخر داستان نیز نمیتواند از این قضاوت ب

). در نهایت با نابود کردن دفترچه تنها سرمایۀ 12آور است که دارم دفتر یادداشت درست میکنم» (همان: ص  شرم
 فرهنگی نهادي، که منجر به بازتولید سرمایۀ فرهنگی عینی (دفترچه) شده بود، نابود میشود.

 
 هاي فرهنگی زنان دو رمان  قیاس سرمایه

عالوه والریا  و  خانهشیوا  و  آشپزي  متجسد  فرهنگی  سرمایۀ  ذاتیبر  دانش  که  از داري  است،  وجودشان  در  شده 
هاي امتحانیش را تصحیح میکند و  حوصلگی جاوید گاهی برگهتحصیالت دانشگاهی نیز برخوردارند. شیوا در بی 

د است. شعله خواهر شیوا در رؤیاي تبت و میرال دختر والریا در دفترچۀ ممنوع نیز شغل و  والریا نیز در اداره کارمن
شده است. در مقابل این زنان تحصیلکرده دستۀ دومی تحصیالت دانشگاهی دارند که بیانگر سرمایۀ فرهنگی نهادینه

از سرمایۀ غنی فرهنگی برخوردار ند و  نیز وجود دارد از جمله مادر شیوا، فروغ و مارینا که تحصیالت دانشگاهی ندار
تنها سرمایۀ آنها    .خوانی و خرید کاالهاي فرهنگیندنه دانش و معلومات چندانی دارند و نه اهل کتاب  آنهانیستند.  

: آوردمیخرافی    استدالل کامالًاش  براي نوهلرزه  علت زمین  در بیانمادر شیوا  داري است.  همان سرمایۀ متجسد خانه
رؤیاي تبت، (   ...»  مامان براي یلدا شرح میداد که شاخ گاو بزرگی که در زیرِ زمین است تکان میخورد  روزي که«

از که با آن احساس هویت میکند: «  استآرایش  لوازم    . فروغ با دانش و کتاب بیگانه است، سرمایۀ او) 15  ص  وفی:
. از نظر والریا همسر ریکاردو ) 94  همان: ص( آوردم»  یکی از ماتیکها فقط تهش مانده بود. با چوب کبریت درش می

باید «دختري قوي و بااراده باشد... ولی از طرفی هم فکر میکنم قدرت اخالقی او باید آنقدر زیاد باشد که هیچ  
ممنوع، دسس (دفترچۀ  برابري کند»  آن  با  نتواند  و 129و    128پدس: صصثروتی  دانشگاهی  تحصیالت  از  و   (

آید، حتی دیپلم هم ندارد. «او از تحصیل خوشش نمیر باشد ولی مارینا  سرمایۀ فرهنگی آکادمیک نیز برخوردا
). نسل مادران و دختران در فضاي اجتماعی و موقعیت فرهنگی و 128حتی دیپلم هم نگرفته است» (همان: ص  

 هاي فرهنگی، در میدان اجتماعی و در تحصیالنی به دو دسته تقسیم میشوند و درمییابیم همگی از نظر سرمایه 
ارتباط با مردان رمانها از مقام پایینتر و جایگاه شغلی فرودستی برخوردارند. میرال زیردست کانتونی وکیل خبره و 

دارشدن دارتر از خودش مشغول کار میشود، کاري که اگرچه وجهۀ اجتماعی خوبی به او میدهد، باعث لکهسن
). والریا منشی و کارمند دفتر رئیس 106مان: ص  دار میکرد» (هشرافت خانوادگیشان میشود «شرافت ما را لکه

«هیچ زنی میشود  که  شیوا  و  (همانجا).  نمیدهد»  اهمیتی  من  مسئولیتهاي  و  میدهم  انجام  که  کاري  به  کس 
یافته اي ندارد. در سرمایۀ فرهنگی عینیتتحصیلکرده است نیز در این حوزه همچون مادر و فروغ کنشگري ویژه

هاي روزانۀ والریا اشاره کرد که آن هم با سوزانده شدن، خلق و بازتولید سرمایۀ فرهنگی  نیز میتوان به یادداشت
 مثبت و ایجابی بدنبال نداشت.  
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 سرمایۀ اجتماعی 
از سرمایه مثل گروه سیاسی  در یک گروه  بوردیو عضویت  نظر  استاز  اجتماعی  و .  هاي  صادق دوست سیاسی 

آید؛ در این روابط اعی از روابط فرد با دیگر اعضاي جامعه بدست میسرمایۀ اجتمخانوادگی شیوا و جاوید است.  
فرد از وزن اجتماعی بیشتري برخوردار میشود و قدرت کنشگري بیشتري پیدا میکند. شیوا و همسرش (جاوید)، 

صادق فعال سیاسیند و با برخی از دوستان همفکر خویش رابطۀ نزدیکی دارند. شعله نیز بواسطۀ شیوا و جاوید با  
آید. «در ، سرمایۀ اجتماعی خوبی براي آنها (از جمله شیوا و شعله) بشمار میهاهمکالم است. طبیعتاً این رابطه

آمد میکردند. ... وتان رفتآمد بخاطر آدمهاي جورواجوي که مرتب به خانههاي قبلی صداي صاحبخانه درمیخانه
). به بیان دیگر، شیوا و شعله، در این میدان 34، وفی: ص  تان از یک جنس بودید؛ شبیه هم» (رؤیاي تبت همه

اجتماعی از طبقۀ متوسط روشنفکرند و توانایی ارتباط اجتماعی را دارند و مسئلۀ جنسیت مانع آنها نیست. سرمایۀ 
خاص و بیتفاوت شیوا مانع از این میشود که با همه ارتباط برقرار کند. «تو مأمور مرگ   فرهنگی غنی شخصیت

). او 105تفاوتی بودي. اگر خبر میدادند که فالنی مرد، میگفتی یادم باشد روسري سیاه بخرم» (همان: ص  یب
ات فاصله را با همه شخصیتی باوقار و باادب دارد که فاصلۀ خویش را همواره با همه حفظ میکند. «با رفتار مؤدبانه

عی شخصیتهاي اصلی داستان، میان افرادي شکل  ). افزون بر این، ارتباط اجتما101حفظ میکردي» (همان: ص  
دار است و گیري از کارهاي سیاسی، دیگر قدرت کنشگري اجتماعی زیادي ندارد؛ شیوا خانهگرفته که بعد از کناره

اندازي کارگاه وپنجه نرم کرده، با راهصادق نیز در زندان بسر میبرد. جاوید که مدتی با مشکالت اقتصادي دست
خالف گذشته در آنجا با کسی رابطۀ نزدیکی ندارد. ه شده است. شعله نیز پرستار بیمارستان است و به وضعش روبرا

) بنابراین رابطۀ 46«صبح روز بعد مثل مرده به بیمارستان رفتم. سالم دادن به دیگران کاري شاق بود» (همان: ص  
با این اوصاف معلوم میشود دو خواهر اجتماعی افراد در سطحی محدود و بین افرادي مشخص شکل گرفته است.  

شان ارتباطات اجتماعی گرمی ندارند. «میگویم که خواهرم خیلی خوب است... ولی در میدان فامیلی و دوستانه
(همان: ص   است»  مرگمان  بگوییم چه  یکدیگر  به  نمیتوانیم  که  است  تربیتی  این چجور  ). سرمایۀ 78نمیدانم 

 مادر و خواهر و فروغ خالصه میشود. اجتماعی خانوادگیشان در محدودة 
والریا در دفترچۀ ممنوع، ناخواسته درگیر حوادثی میشود که میرال، میشل و ریکادو مرکز آن هستند و میکوشد 
قدرتمندترین  از  یکی  خانواده  اجتماعی  نهاد  بوردیو  نظر  از  نمیشود.  موفق  نهایت  در  اما  کند،  را حل  مشکالت 

لریا تمام وقت خود را صرف خانواده میکند. او میکوشد این سرمایه را در قالب مادري هاي اجتماعی است؛ واسرمایه
اش در ییالق توسکا دلسوز و همسري فداکار بازتولید کند. «سالها پیش یکی از دوستان براي یک هفته ما را به خانه

وتاهم ناراحت نشوند» (دفترچۀ ها در غیاب کدعوت کرد. همۀ کارهاي خانه را از پیش سامان دادم تا میشل و بچه
). او از سن بیست سالگی فقط نقش مادر و همسر را بازي کرده و فردیت خود را ازیاد  30پدس: ص  ممنوع، دسس

سالگی ضمن کنشگري، به فضایی خصوصی در حد یک کشو در خانه قانع میشود؛  برده است، بنابراین در سن چهل
خانه یک گوشۀ تنها، حتی یک کشو ندارم که مال خودم باشد» (همان: ص ولی آن هم از او دریغ میشود. «در این  

). والریا به زن منفعلی بدل میشود که فقط درصدد رفع نیازهاي شوهر و فرزندانش است. «اگر گاهی بگویم حالم 7
نم.  ها سکوت میکنند، من هم از جایم بلند میشوم و آنچه را که باید انجام دهم میکخوب نیست میشل و بچه 

). در فضاي اجتماعی خانوادگی والریا بین 30هیچکس براي کمک به من از جایش تکان نمیخورد» (همان: ص  
تنها تولید سرمایۀ اجتماعی ایجابی و مثبت دیده نمیشود، بلکه روابط سرد اعضا به بازتولید منفی اعضاي خانواده نه

 انجامد.این سرمایه نیز می
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 نان در دو رمان هاي اجتماعی زقیاس سرمایه
زبانی از طرف همسران خود هستند. «خودم را به خواب زدم، فکر میکردم بین من شیوا و میشل بدنبال درك و هم

 ). 109ادراك بوجود آمده است» (رؤیاي تبت، وفی: ص  و میشل مثل بین من و مادرم از سالها پیش زبانی غیرقابل 
مهري همسرش زندگی مشترك خود است و از سویی دیگر بخاطر بی شیوا در یک کشمکش درونی از طرفی درگیر  

اش به صادق عصبی و بیحوصله شده است. بین شیوا و همسرش سرمایۀ عشق که سرمایۀ اجتماعی و عشق نهفته
می پدید  را  محرمانهقدرتمندي  همدستی  یا  عاشقانه  ردوبدل  از  نشانی  روز  طول  «در  ندارد.  وجود  که آورد،  اي 

). شیوا سعی دارد درستکاري و  82بخش بین شما باشد، دیده نمیشد» (همان: ص  کار مشترك و لذت  دهندةنشان
وفاداري به جاوید را در قالب سرمایۀ اجتماعی همسري حفظ کند؛ پس در سکوت این عشق و عدم خوشبختی را  

ند و هزار چیز دیگر بودید  پنهان میکند. «هیچوقت گول ظاهرتان را نخورده بودم. شما وفادار، درستکار، شرافتم
نشدن از طرف همسر  ). هر دو زن (شیوا و والریا) بار سنگین خانواده و درك  11ولی خوشبخت نبودید» (همان: ص  

و اعضاي خانواده را بر دوش میکشند. هر دو در میدان خانوادگی بصورت ظاهري از سرمایۀ متقدم اجتماعی خانواده 
سرم با  آن  بدنبال  و  تنها برخوردارند  که  والریا  میشوند.  مواجه  اداره)  رئیس  و  (صادق  عشق  متأخر  نمادین  ایۀ 

هاي کمرنگ اجتماعی را در مقام مادر و همسر دارد، با ورود عشق از حالت انفعال خارج میشود ولی در سرمایه
دري، نه نهایت با سوزاندن دفترچه و نپذیرفتن عشق رئیس به همان تقدم سرمایۀ اجتماعی اندك و ظاهري ما

به همسر بسنده میکند؛ ولی   نمادینِ وفاداري  یافتن سرمایهراستین و سرمایۀ متقدمِ  هاي درعوض شیوا در پی 
جدیدتري، خود را از سرمایۀ متأخر اجتماعی همسري و سرمایۀ نمادین پرستیژ و احترام میرهاند و اعالم میکند 

داري را رها کرده و سفر برایش سرمایۀ جدید اجتماعی را همراه صادق به تبت خواهد رفت؛ او سرمایۀ نمادین وفا
آورد. «گفتی: دوست دارم بروم تبّت. صادق تکان نخورد ولی بازویش که موازي بازوي تو بود، باال نیز به ارمغان می

 ).175و  174آمد و دستش آرام روي دست تو نشست» (همان: صص 
مکان به منزل فروغ و آزادي صادق، سرمایۀ اجتماعی روابط   در رمان وفی در فضاي اجتماعی جدید بعد از نقل

آمد هموندان سیاسی که بصورت محرمانه در منزل جاوید برگزار میشد، کم میشود؛ جشن سالگرد  ودوستانه و رفت
ري ازدواج آنها تنها با مشارکت صادق، شعله، مادر و فروغ انجام میشود؛ اینگونه سرمایۀ اجتماعی مقدم که در برقرا

و حفظ روابط فامیلی و اعتماد و پیوندهاي دوستانه رقم میخورد، بازتولید منفی دارد و دیگر از تشکلها و گردهماییها 
و کمبود سرمایه بجهت مشکالت  نیز  والریا  نیست.  اقتصادي در میدان پسخبري  از هاي  است  ناگزیر  ازدواج  از 

توانی بهانه بیاوري.» جواب دادم: «البته میتوانم ولی چون  دوستان دوران تحصیلش فاصله بگیرد. ««براي جمعه نمی
اي کم درك میکردم فاصلهافتد دیگر در مهمانی به من خوش نخواهد گذشت.» ... ساکت بودم و کمکارم عقب می

پدس: صص  که در سالهاي اخیر بین ما افتاده براي این است که من کار میکنم و آنها نه» (دفترچۀ ممنوع، دسس
اش نیز ازبین میرود. در نگاه به سرمایۀ اجتماعی خواهري و بار) دوستانه) و ارتباط کمرنگ (سالی یک38  و  37

هاي متقدم است نیز شاهد سردي روابط مابین شیوا و شعله و مادرشان هستیم. «رفتیم بازار.  مادري که از سرمایۀ
ها. با مادربازیهایت ها، بچهنقدر وسواسی! نگفتی بچه... افتادیم توي شلوغی. نگفتی برگردیم. ... نگفتی آدم هم ای

صدا لباس پوشیدند و خیلی وسر شان بودم. هر دو بیام نکردي. مامان میگفت: «شبی که دردش گرفت، خانه خفه
واج مانده بودم. گفتند بروم راحت بخوابم... ندیده بودم کسی اینجوري وجدي گفتند که میروند بیمارستان. هاج

اینکه رابطۀ اجتماعی افراد در رمان محدود است، ولی سرمایۀ ). با  21زایمان برود» (رؤیاي تبت، وفی: ص    براي 
اجتماعی مناسبی براي شخصیتهاي داستان است. مثالً صادق در فعالیت سیاسی به شش سال زندان محکوم شده 
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او است و مادر تنهایش میتواند از این است؛ اما دوستی عمیق او با جاوید و شیوا پایگاه اجتماعی محکمی براي  
. از طرف دیگر، شعله که در اضطراب جدایی از مهرداد است، در دوستی ) 25 ص  :همان( سرمایۀ پیشین بهره ببرد 

 تسکین مییابد.  شبا صادق، سرمایۀ اجتماعی مناسبی کسب میکند و تا حد زیادي آشفتگی روحی
یخواهد ارتباط مناسبی با دختر و مادرش داشته باشد، ولی نمیتواند این در قیاس دختران و مادران رمانها، والریا م

ارتباط را پررنگ سازد و سرمایۀ اجتماعی مثبت و رو به جلویی برایش رقم نمیخورد. «نه با مادرم میتوانم افکار  
تعلق دارند»   کدام چیزي نخواهند فهمید، به دو دنیاي مختلفآشفته را درمیان گذارم و نه با دخترم، چون هیچ

«مامان ژاکتی که   ). ولی شیوا خودش رفتار سردي با خواهر و مادرش دارد.334پدس: ص  (دفترچۀ ممنوع، دسس
برایش میخریدم تنش میکرد و میگفت اگر مُردم و قسمت نشد بپوشم بدهید به دختر اعظم. میگفتم خدا نکند. 

آمدي» (رؤیاي تبت،  ان سر خاك آقاجان میرفتیم. نمیمیگفتی اعظم شش تا دختر دارد. به کدامش بدهیم. با مام
شیوا و والریا میکوشند بهرة بهتري از سرمایۀ اجتماعی خانوادگی ببرند ولی به دو شیوة متفاوت و ).  105وفی: ص  

به نوعی به عکس هم. در قیاس شیوا و میرال میتوان گفت هر دو در زمینۀ عشق و پذیرفتن این سرمایۀ نمادین 
بیه هم رفتار میکنند. شیوا بر همه چیز از جمله درستکاري، شرافت و وفاداري پا میگذارد و دختر والریا  متأخر ش 

طبقه شرافت  طبق  که  را  اجتماعی  پیوندهاي  به نیز  و  جدا  زندگی  و  میگسلد  میشود  رفتارهاي    بندي  از  دور 
خواهم زندگی تو و پاپا را داشته باشم،... شونده، انفعال و ترس مادر را پیش میگیرد. «گوش کن ماما. من نمیتکرار 

ترجیح میدهم خود را بکشم و این زندگی را که او براي تو درست کرده نداشته باشم. من فقط یک برگ براي بازي 
دارم. عروسی، آن هم خیلی زود. چون جز جوانی چیزي برایم باقی نمانده است. نه اسم و رسم دارم. نه پدري با 

). میرال از 53پدس: ص  قعیت اجتماعی. من حتی لباس ندارم بپوشم» (دفترچۀ ممنوع، دسسمقام سیاسی یا مو
هاي متقدم خود میگوید. «بسیاري از دختران بسبب اینکه باید ازدواج کنند، بعلت اینکه به آنها نبود انواع سرمایه

میم به ازدواج میگیرند» (جنس دوم، فشار وارد میشود، بدلیل اینکه میدانند این یگانه مفرّ عاقالنه است، ... تص
هاي مادرش پیش نمیرود وارة خانوادگی و آموزه). او در این فضاي اجتماعی طبق عادت243دووبوار، ج دوم: ص  

ها هاي اجتماعی است، از قوانین و سنت جامعه و حرف همسایهو در سطح ارتباطات دوستانۀ خود که جزو سرمایه 
آوردن و بازتولید سرمایۀ افتخار و  بزرگترین سرمایۀ نمادین خود (جوانی) در پی بدست    گذر میکند و با استفاده از

پرستیژ و شغل و سرمایۀ اجتماعی بهتري است که بدنبال آن سرمایۀ اقتصادي بیشتري را برایش رقم خواهد زد.  
پوش نوع  و  کنش  و  منش  که  جامعه  محیط  در  مادرش،  با  متفاوت  زیستۀ  تجربۀ  بخاطر  را  میرال  متفاوتش  ش 

اجتماعی خانوادة خود  صورت میدان  و  فضا  اقتصادي در  تقدم سرمایۀ  را در عدم  میکند، همۀ مشکالتش  بندي 
میبیند. او میکوشد با بیشترین استفاده از سرمایۀ جوانی در کنار سرمایۀ فرهنگی (تحصیلی) و سرمایۀ اجتماعیِ 

هایش به سرمایۀ نوین و متأخر دیگري  د و بدنبال آن بازتولید سرمایهروابطِ (مراوده با وکیلی بزرگتر از خود)، به تولی
ها و جامعه پذیرفتنی بپردازد که در سایۀ روابط رقم میخورد. کنشگریهاي وي از طرف والریا، برادرش، همسایه

انجامد و به  نیست؛ حفرة بزرگی بین او، مادر و برادرش ایجاد میکند و به تولید سرمایۀ سلبی و منفی اجتماعی می
)، در این میدان و در کنش 96پدس: ص  قول والریا که «یک خانواده نشان قدرت است» (دفترچۀ ممنوع، دسس

آورد و برعکس میرال در مقابله با مادر و برادرش، تنها صبر میکند سنش دخترش، خانواده قدرتی را بوجود نمی
 ی متقدم را بگسلد.قانونی شود و این اندك رشتۀ ارتباطی و سرمایۀ اجتماع

بر طبق عادت  را  والریا تفکر سنتی خود  هایش، سلطۀ جامعه و در فضاهاي سنتی جستجو میکند، وارهازآنجاکه 
آورد و   ارتباط وي با رئیس اداره نیز منجر به عذاب وجدان وي شده و احساس ترس دوچندان را برایش بوجود می 
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أخري است، رها میکند. «باید دفترچه را ازبین ببرم. باید شیطانی را ناچار این ارتباط را، که سرمایۀ اجتماعی مت
وارة ). او طبق عادت350که البالي صفحات آن و بین ساعات زندگیم پنهان شده است ازمیان ببرم» (همان: ص  

مقام   مهري همسر و فرزندانش میشود. او درنهادیَش به حالت انفعالی سابق برمیگردد و تسلیم شرایط موجود، بی
هاي اجتماعی متقدم و هویت مادري، همسري و کارمندي سرمایۀ اجتماعی چشمگیري عایدش نمیشود و سرمایه 

او رو به زوال رفته و تضعیف میشود. «این آخرین صفحه است. دیگر در آن چیزي نخواهم نوشت، و روزهاي آینده 
بار دیگر مرا والریا سنگ صاف و بزرگی، یک  هاي سفید آرام و سرد خواهند بود، تا روزي به  همچون این صفحه

مند است. «مادرم همیشه با من خیلی سرد بوده ). والریا از رابطۀ سرد مادرش گله351خواهند خواند» (همان: ص  
ام دخترم را است. حتی موقعی هم که بچه بودم بندرت مرا در آغوش میگرفت و نوازش میکرد. ... من سعی کرده

). او در تالش خود براي 63ام» (همان: ص  کنم، دوست و محرم اسرار او باشم ولی موفق نشدهنوع دیگري تربیت  
بهره میماند و میرال او را کنترلگر میداند که از عوامل تولید سرمایۀ اجتماعی سلبی ایجاد ارتباط مؤثر با دخترش بی

ادمیک خود (سرمایۀ متقدم) در مسیر و منفی است. زنان تحصیلکردة دو رمان با توسل به سرمایۀ تحصیلی و آک 
تولید سرمایه در  درخشانی  نتایج  اما  برمیدارند  گام  اجتماعی خود  بچشم  گسترش سرمایۀ  متأخر  و  جدید  هاي 

هاي اجتماعی در فضاهاي اجماعی نمیخورد. در روند داستان مخاطب متوجه میشود که بنیانهاي خانواده و سرمایه
و   شیوا  مشکل  است.  زوال  به  بیانگر رو   ... و  دخترش  و  والریا  شعله،  خواهرش  و  شیوا  میشل،  و  والریا  جاوید، 

  باختگی این فضا در ارتباطهاي اجتماعی آنها است. رنگ
 

 سرمایۀ اقتصادي 
بدست می وراثت  بواسطۀ  یا  و درآمد  کار  با  فرد  که  داراییهایی گفته میشود  به  اقتصادي  بارزترین سرمایۀ  آورد. 

رؤیاي   و دستشخصیت  آگاهی  به  بدلیل عالقۀ خاص  او  ندارد.  اقتصادي  است که سرمایۀ  به تبت، شیوا  یافتن 
اش نیز یک شاخه گل است. هاي فرهنگی و اجتماعی، به مسائل اقتصادي بیتوجه است، تا حدي که مهریهسرمایه

اوید بگویی جانم آزاد و آمد به جات یک شاخه گل بود که تا حاال صد دفعه خشکیده بود و تو خوشت میمهریه«
شعله در بیمارستان .  ) 3  ص  وفی:رؤیاي تبت،  (   »مهرم حالل و جاوید هم جواب میداد یکی از حیاط بچین و برو

مهرداد میگفت این کار بیمارستان تعریفی ندارد. گفته بودم «   :عایدش میشودسرمایۀ اقتصادي اندکی  و    کار میکند
). 20  همان: ص(   »ز کلمات جاوید درمورد استقالل اقتصادي حرف زده بودمتقلب ا  کارم را دوست دارم و با کمی

 کمی   سرمایۀ اقتصادي و همچنین  است و از این حیث، استقالل اقتصادي  بگیر  و مستمري مادر شیوا بازنشسته  
 خانه   این  .) 73  همان: صدانگ از خانه را به اسم فروغ کرده است (  چند، او  ازدواج فروغ با پدر جاوید  . بعد ازدارد

ند ککشی می جاوید هم در زمان درماندگی به خانۀ او اسباب کهآید  سرمایۀ اقتصادي مناسبی براي فروغ بشمار می
 ).13 همان: صتا در آنجا ساکن شود ( 

کم گرفتن شغلش توسط اعضاي خانواده شاکی  اي میشود و بارها از مشکالت اقتصادي و دستوالریا منشی اداره
است. «هر وقت از شغلم صحبت میکنم او گوش نمیکند. گمان میکنم حتی درست نداند من چه کار میکنم. ... 

شرمندگهیچ احساس  و  میشوم  ساکت  فوراً  هم  من  و  نمیکند  توجهی  من  به  ممنوع،  کس  (دفترچۀ  میکنم»  ی 
داري را نیز برعهده دارد و از بر کارمندي شغل خانه). والریا در میدان (پس از ازدواج) عالوه106پدس: ص  دسس

پوشی میکند. «اغلب از کار زیاد خانه و از  هاي اقتصادي خانواده چشمگرفتن پرستار براي کودکانش به نفع سرمایۀ
). سرمایۀ 28اینکه هرگز وقت ندارم مثالً یک کتاب بخوانم، شکایت میکنم» (همان: ص    ام، ازاینکه اسیر خانواده
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اندازي و بگیر است، هیچ پساقتصادي متقدم والریا در نازلترین سطح خود قرار دارد، با اینکه وي منشی و حقوق
هنگی متأخر به نفع برخورداري مایملکی ندارد. اگرچه فرزندانش دانشجو هستند باز هم نمیتوانند از این سرمایۀ فر

ساله شده است 39اش درگیر برخورد کاسبکارانۀ وکیل  ساله19از سرمایۀ اقتصادي بهره ببرند. در نگاه والریا دختر  
و بعلت سرمایۀ اقتصادي اندك، درمقابل کانتونی از سرمایۀ فرهنگی، تحصیالت، جوانی و هوش خود استفاده میکند 

مقابل، در  نیز  کانتونی  هدیه  و  پرداخت  با  و  کارش  دفتر  در  را  متأخري  و  جدید  مالی  و  اجتماعی  هاي جایگاه 
آمدهاي شبانه به او تقدیم میکند. «ببین اگر با یکی از همشاگردیهایت گردش بروي وگرانقیمت، رستوران و رفت 

میرال با چشمانی خشک  ). «52مرد...» (همان: ص  ... دیر هم بکنید ولی آدم خیالش راحت است، اما با این عاقل
). ابهت خانواده که نشانۀ سرمایۀ اجتماعی متقدم است در 55نگاهم کرد و گفت: «تو حسود هستی» (همان: ص  

مقابل ضعف سرمایۀ اقتصادي فرومیریزد؛ احترام که در سایه سرمایۀ اجتماعی به سرمایۀ نمادین تبدیل میشود نیز 
برمیبندد.   رخت  خانواده  میان  بررسیاز  داستانهشخصیت  با  زنان  بیشتر  که  میشود  فوق مشخص  سرمایۀ هااي   ،

ا مجال کنشگري بسیار مؤثر در میدان اقتصادي و  هاندکی دارند و آن، به حدي نیست که به آنمتقدم  اقتصادي  
اش را بواسطۀ ارث بدست مناسبی دارد، فروغ است که سرمایه  اجتماعی بدهد. تنها کسی که سرمایۀ اقتصادي نسبتاً

 ورده است. آ
 

 سرمایۀ نمادین 
برخورد  با دیگران  ختگی و احترام  هیفربا    سرمایۀ نمادین در نتیجۀ تعامل فرد با دیگران شکل میگیرد. اگر فردي 

بر اساس این تعریف، سرمایۀ فرهنگی میتواند نوعی احترام  کند، دیگران را به احترام گذاشتن به خویش وامیدارد.
ها، قابلیت تبدیل به سرمایۀ نمادین را دارند؛ چراکه سرمایۀ نمادین سرمایه تمامی. کند و اعتبار را براي فرد کسب

 ۀ سرمای «بر این اساس،    و ارزشمند میداند.  هدنحالتی است که فرد از آن برخوردار است و جامعه آن را ارج می
زانی از سود بشکل پول یا انواع مالکیت باشد. یاجتماعی میتواند فرد را وارد روابطی سازد که حاصل آن کسب م

همچنین تحصیالت و داشتن مدرك عالی، مشاغل پُردرآمدي را در اختیار فرد قرار میدهد که با قرار گرفتن در آن  
نه میتواند  نیز دستموقعیتها،  قدرت  به  بلکه  پول،  به  به    تنها  بخشیدن  براي مشروعیت  نمادهایی هم  از  و  یابد 

 ) کند»  استفاده  بوردیو،موقعیت خود  دیدگاه  از  طبقه  مفهوم  فرهنگی    ).151از: ص  ممت  معرفی  متقدم سرمایۀ 
را   نگاه کنند و شخصیتهایشان  ایشان  به  با احترام   شیوا   چنانچه شخصیت شیوا و شعله، موجب میشود دیگران 

شخصیت بویژه در    آنها میشود،  نمادین  سرمایۀ  گیري شکل  باعث   فرهنگی  سرمایۀ  این.  بینندب  «غیرمبتذل»  میگوید،
داستان   طی  و او را شخصیتی کامل میدانند. شعله  ه شیوا احترام میگذارندشخصیتهاي داستان ب  شیوا؛ چراکه تمامی

هاي وانند الیهیتترین آدمها نیز نمخوانترین افراد و کتابختههیو منشهاي یگانۀ شیوا میگوید و حتی فر  از بزرگی
. بازار مکان شلوغ و عجیبی بود پر از امکانات تازه براي کشف  ..«با تو بازار رفتن کیف داشت.    بزرگی او را دریابند:

 ،هایشوارهعادت  ولی  شعله کمال شیوا را ندارد.  ) 22  ص  وفی: رؤیاي تبت،  شدن و تو مشتري معمولی نبودي» ( 
خصلتهایی و به  )  41  همان: ص کند ( ی؛ او پرستاري ایثارگر است که به همگان کمک ممینمایاندرا    شفرهنگ و ادب

مادر صادق، مادر شیوا و فروغ که بیانگر سرمایۀ نمادین متقدم اوست.  مند استایثارگري عالقه و چون صداقتهم
فرزندانی   با ایثارگري،شدن زودهنگام،  به نحوي از سرمایۀ نمادین برخوردارند. مادر صادق زنی است که برغم بیوه

و   آیدمیدوستان صادق بشمار    و به نوعی مادر تمام  از حیث اجتماعی و سیاسی، پویا را پرورش داده است  آگاه و
. زود بیوه .ها بود.جاوید میگفت مادر صادق مادر همۀ بچه«  :برخوردار استارزشمندي  و متقدم  سرمایۀ نمادین    از
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 همان: ص (   »ها را به دانشگاه فرستادتنها بزرگ کرد. خودش را هالك کرد تا بچهاش را دستشد و پنج تا بچه 
هر جا میرفت «  :کسب میکند  ارزش و احترام  و خریدهاي بموقع منزل   روزمرهمادر شیوا بواسطۀ انجام وظایف    ).24

میبرد. جمعه با خودش  تازه  در صف طوالنی مینان  بیها  تا سنگگ گیرش  ( ایستاد  این   .) 149  همان: صاید» 
در سطحی بسیار محدود   د، ولی این سرمایۀ نمادینشونمی  محسوباو  و قدیمی  خصلتها به نوعی سرمایۀ نمادین  

شخصیت    .نیست  گذاراثر  خانواده  از  فراتر  اي عرصه  در  صادق،  مادر  سرمایۀ  خالف  به  و  است  -خانواده  سطح  در-
خصلتهایی است که مردساالري ناپسند میداند و به نوعی اعتراضی به فرهنگ   جمعی از تمامی   ومتفاوت    فروغ کامالً

بواسطۀ شوهر نخستش طرد میشود، پی میبرد جامعه، او را زن بشمار   -بخاطر نازایی- بعد از اینکه  مردانه است.  
و به اجبار همسر پدر جاوید میشود.   آورد، چراکه کسی در این جایگاه قرار میگیرد که توان زادوولد داشته باشدنمی

). او که نمیتواند سرمایۀ 15: ص 1در نگاه جامعۀ مردساالري «زن عبارت از رحم است» (جنس دوم، دوبووار، جلد
با آرایش کردن و اغواگري در پی کسب ارزش و اعتبار در نمادین متقدمِ احترام در چشم دیگران را کسب کند،  

 او   .) 134  ص  وفی:رؤیاي تبت،  ( »  نازکتر میشد  نفهمیزدن با مردها بفهمی  ر حرفصدایش د«  است:  انچشم دیگر
وجـه تمایـز نمادیـن بـا . «راستینی را براي او خلق نمیکندمتأخرِ  سرمایۀ نمادین    لیو  کسب میکند،اعتبار موقتی  

ه اسـت و ایـن نمـاد بـا  نمـاد، سـمبل و داشـتن پرسـتیژ در چشـم دیگـران، نهفتـ  ۀها در کلمـسـایر سـرمایه
نمادیـن   ۀبررسـی رابطـه سـرمایه فرهنگـی، سـرمایه اجتماعـی و سـرمای» ( گـذر زمـان و مـکان، تغییـر مییابد 

شاید بتوان سرمایۀ نمادین مثبت و متأخر   ).50ص  نامـدار جویمـی:  ،کننـده در صنعـت پوشـاكبـا رفتـار مصـرف
ی و تولید عشق دانست. شیوا که همراه با همسرش جاوید از منطق دم میزند، درمییابد  را در زنان رمانها در بازآفرین

به چیزي فراتر نیاز دارد و و باید خأل حاصل در زندگیش را با عشق صادق پر کند. «عشق هم براي شما آیین بود  
). او پا را فراتر از مرزهاي قدیم میگذارد و سرمایۀ جدید نمادین عشق 5  ص  وفی: رؤیاي تبت،  ( نه تجربۀ شخصی»  

را میطلبد. شجاعت ابراز این مسئله از شیوا زنی با شخصیت پویا میسازد که باألخره به فردیت و هویت فردي خود  
از این است که چطور توانستی آنهم از مرزهاي سکون و سکوت فراتر میرود. «تعجبم  ه چشم  اهمیت میدهد و 

 ). 2مراقب را نادیده بگیري. تو که چشمهاي زندگیت بیشتر از هرکس دیگري بود» (همان: ص 
سرمایۀ نمادین متقدم والریا در نازلترین سطح است و تنها در مواقعی به جایگاه او توجه میشود که مسئولیتی در  

به ریکاردو و میرال  کند. «میخواستم راجعگیریهاي خانواده را به والریا واگذار میمیان است. میشل تمامی تصمیم
صحبت کنم. او با مهربانی گفت که در تصمیم گرفتن آزاد هستم ... به من گفت هیچکس بهتر از تو قادر نیست  

). وي در این میدان سرمایۀ نمادین متأخر 145پدس: ص  این نوع کارها را انجام دهد» (دفترچۀ ممنوع، دسس
پرده سخن میگوید. او  ها، میرال، شخصیتی قوي و مستقل دارد. مؤدبانه و بی وارهادتطبق ع  چندانی کسب نمیکند.

با اندیشۀ زیبا و کالم جادوییش در تقابل با دیگران با خونسردي بر آنها اثر میگذارد و به همین دالیل کانتونی 
رال زندگی دیگري داشتم،  جذب شخصیت او میشود و او را ناجی زندگی خویش میداند: «من قبل از آشنایی با می

). این خصلتها سبب میشود با 251ولی همیشه حس میکردم در اطرافم چیزي مرا دلتنگ میکند» (همان: ص  
 عکس والریا، سرمایۀ نمادین متأخر ارزشمندي کسب کند. وجود سن کم، و به

 
 هاي نمادین در زنان رمانها قیاس سرمایه

از انفعال بسمت شخصیتی پویا سوق میدهد ولی همواره درونی پراضطراب و   در قیاس شیوا و والریا، عشق والریا را
کردنش، نمود مییابد. والریا زنی است   آکنده از سرزنش و گناه دارد که با تعویض چندبارة جاي دفترچه و پنهان
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دم فداکاري که خود را وقف همسر و فرزندانش کرده است. او همواره میترسد که شهرت خود و سرمایۀ نمادین متق
هاي نمادین تغییرپذیرند و والریا افتخار و پرستیژ نمادین را که نها ازدست بدهد. طبق نظریۀ بوردیو سرمایه را نزد آ

آورد، در میان اعضاي خانواده ندارد. هر زنی بعد از ازدواج در فضاي اجتماعی و مقام مادري و همسري بدست می
ساعتی چرت بزنم و یا در راه اداره ها براي شام به خانه بیایند نیممیشل و بچه  افتد قبل از اینکهگاه اتفاق می«گه

وقت دیگر آن شهرت را که ها را تماشا کنم. هرگز چیزي به آنها نمیگویم. میترسم ... آنتا خانه ویترینهاي مغازه
اجتماعی همداستان شده و ). والریا با سلطۀ  29من همۀ وقتم را صرف خانواده میکنم ازدست بدهم.» (همان: ص  

آورم اینطورکه میرال جواب مرا با پنهانکاري در حفظ این سرمایۀ نمادین احترام و شهرت میکوشد. «هرگز بیاد نمی
). بخاطر نداشتن تمکن مالی در فضاي اجتماعی خانواده، 45پس میدهد به مادرم جواب داده باشم.» (همان: ص  

ژ و اعتبار مادري بازتولید منفی دارد. اگرچه عشق میتواند سرمایۀ جدید  سرمایۀ نمادین متقدم محبت و پرستی
نمادینی را خلق کند، اما در انتها والریا از عشق و دفترچه میگذرد و در مقابل سرنوشت خود تسلیم میشود و به 

ز هویت همان زندگی سابق رضایت میدهد. او در سایۀ سرمایۀ متقدم، ظاهري و سنت کمرنگ همسري و مادري ا
پدس خودش (والریا) میگذرد و بعنوان «ماما» به زندگی خود ادامه میدهد. حکایت زندگی والریاي داستان دسس

نبود عشق در زندگی  برابري میکند.  با زندگی شیوا در رمان وفی  از خیلی جهات  ایتالیا زندگی میکند،  که در 
 مشترك هر دو همدوش یکدیگرند. 

 
 گیري نتیجه

شناسی رؤیاي تبت از وفی و  بررسی جامعه  شناس مطرح معاصر درجامعه  ویبورد  ریپاساس آراي  مقالۀ حاضر بر
دسس از  ممنوع  سرمایهدفترچۀ  تأخر  و  تقدم  به  سرمایهپدس،  بررسی  با  میپردازد.  «زن»  شخصیت  هاي هاي 

شیوا و شعله باعث شخصیتهاي زن در رمان وفی، تقدم سرمایۀ فرهنگی (تحصیالت و مطالعۀ کتاب) در شخصیت  
شده به دو شخصیت فرهیخته و اجتماعی تبدیل شوند. هر دو خواهر در فضاي اجتماعی و جایگاه خانوادگی از  
اقتصادي بچشم   تأخر سرمایۀ  این سرمایه و  نمادین باالیی برخوردار هستند و تقدم  احترام و پرستیژ و سرمایۀ 

هاي نمادین ار آن سرمایۀ متقدم اجتماعی به بازتولید سرمایهآید که در سایۀ سرمایۀ متقدم فرهنگی و در کنمی
نوینی میپردازد، ولی منجر به خلق سرمایۀ اقتصادي دیگري نمیشود. در رمان دفترچۀ ممنوع تأخر سرمایۀ اقتصادي 

راوي سایه میبر روي دیگر سرمایه اصلیترین معضل هاي خانوادة  را  اقتصادي  و  مالی  آنها مشکل   افکند و همۀ 
اجتماعی میدانند و در پی دستیابی به سرمایۀ اقتصادي متأخر میکوشند. آنها از سرمایۀ متقدم فرهنگی (تحصیالت 

هاي بیشتر اقتصادي،  آکادمیک) خود کمک میگیرند تا بتوانند جایگاه و طبقۀ اجتماعی خود را ارتقا بخشند و سرمایه
هاي متقدم فرهنگی  رمییابیم که زنان رمان وفی در سرمایهاجتماعی و نمادین کسب کنند. در قیاس بین دو رمان د 

هاي  در میدان اقتصادي زنان هر دو رمان تقریباً از سرمایه  اند.پدس پیشی گرفتهو اجتماعی از زنان رمان دسس
اقتصادي نزدیک به هم برخوردارند. جدا از فروغ که بواسطۀ میراث صاحب سرمایۀ چشمگیري است، بقیۀ زنان دو 

هاي اقتصادي بگیر بازنشسته است) نیز از سرمایهن، حتی دو زن کارمند (والریا و شعله) و مادر شیوا (که حقوقرما
هاي  هاي نمادین تأثیرگذار است، زنان رؤیاي تبت از سرمایهکمتري برخوردارند. در فضا و میدانی که بر سرمایه

مند هستند و شیوا به زنان دفترچۀ ممنوع بهرهنسبت  نمادین متقدم احترام، پرستیژ و عشق (مادر صادق) بیشتري 
 نیز سرمایۀ جدید عشق را جایگزین سرمایۀ قدیمی و متقدم پرستیژ و اعتبار و وفاداري میکند.
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 نویسندگان  مشارکت
آزاد اسالمی دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  و   داشته عهده بر را رساله این راهنماییسرکار خانم دکتر ساره زیرك . است شده استخراج واحد علوم و تحقیقات
 گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم طیبه حاجی محمدي .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح
 و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیزآقاي دکتر مهرداد نوابخش  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده

 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي
 .است  بوده پژوهشگرسه  هر مشارکت

 

 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات    دانشگاه  انسانی

 . نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش  این کیفی

 

 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص

 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه

  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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