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Abstract
The novel Sharafat al-Aar narrates the lives of characters with different inherent
and acquired capitals and talents who compete and play together in the common
field of cultural production based on their character and capitals, or on the opposite
side. They play a role to achieve a symbolic status in the social space. The nature
of this research method is descriptive-analytical, relying on Bourdieu's sociological
concepts .Findings show that the discourse of debauchery is weak in terms of
ownership of cultural capital and very rich in terms of social and symbolic capital.
Negative social capital in this discourse becomes actions that reproduce betrayal
and violence, and the true discourse of religion, despite its intellectual character,
achieving social status and the acceptable richness of cultural and economic
capital, Faced with a hot crisis of stigma, the “murder for the defense of dignity”
rule is removed from the scene under the rule of legitimacy.
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چکیده
رمان شرفة العار ،روایتگر زندگی شخصیتهایی با سرمایهها و استعدادهای ذاتی و اکتسابی متفاوت است که در میدان مشترک
تولید فرهنگی بر اساس خصلت و سرمایهای که در اختیار دارند ،در کنار هم یا در نفطۀ مقابل هم ،به رقابت و ایفای نقش
میپردازند تا در فضای اجتماعی به منزلتی نمادین دست یابند .روش انجام این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی ،با تکیه بر
مفاهیم جامعهشناختی بوردیو است .نتایج این پژوهش حاکی از این است که شخصیتهای رمان شرفة العار از حیث مالکیت
سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی ضعیف هستند و تنها منار است که از تحصیالت دانشگاهی ،مطالعه و حضور در اماکن فرهنگی از
ً
سرمایۀ فرهنگی نسبتا مناسبی برخوردار است و این سرمایه را با اشتغال ،به سرمایۀ اقتصادی زیادی تبدیل میکند؛ اما در
بازتولید سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین شهرت ،با بحران داغ ننگ رو بهرو میشود .گفتمان کژآئین از نظر مالکیت بر سرمایۀ
اجتماعی و نمادین ،بهشدت غنی است؛ به طوری که امین و سالم در اکثر کنشهای خویش ،نگران قضاوتشدن از سوی
اطرافیان و همسایگان هستند و با بازتولید سرمایههای منفی بیاعتمادی ،خیانت و خشونت و بر اساس قاعدۀ مشروعیت «قتل
برای دفاع از حیثیت» ،در مسیر سیر صعودی منار (قهرمان زن) قرار میگیرند و او را از میدان حذف میکنند تا سرمایه به نفع
امین و عمو سالم ،نمایندگان گفتمان کژآیین ،به دستاورد معنوی «حیثیت و غیرت» تبدیل شود.
واژههای کلیدی :جامعهشناسی ،نظریه بوردیو ،شرفة العار ،ابراهیم نصرالله.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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ّ
 .1مقدمه
احساس نیاز به بازگوکردن حقایق جامعه ،نویسنده را به خلق آثاری وامیدارد که بافت و درونمایۀ اجتماعی
دارند .روایت ،به اقتضای این ماهیت که بازنمود واقعیت است ،از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این
قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم مختلف بررسی شود .جامعهشناسان ،الگوهای متعددی برای بررسی و
تحلیل گفتمانی متون پیشنهاد دادهاند که در این میان ،میتوان به نظریات جامعهشناختی لویی آلتوستر
)  ،)Althusserگرامشی ( ،)Antonio Gramsciگلدمن ( )Lucien Goldmannو  ...در زمینۀ کنشگران اجتماعی
اشاره کرد؛ اما مطالعات جامعهشناختی پییر بوردیو ( )Pierre Bourdieuکه بر پایه رابطۀ دیالکتیکی «میدان»
و «عادتواره» است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و مورد توجه بسیاری از نظریهپردازان و پژوهشگران
واقع شده است؛ چراکه زمینه را برای درک مناسبات قدرت و سلطه در میدانهای مختلف سیاسی ،فرهنگی،
دینی ،فلسفی ،هنری ،ورزشی و توجه به نحوۀ بازی کنشگران بر اساس خصلتها و بر اساس قواعد
خاص هر میدان اجتماعی فراهم آورده است.
1
رمان شرفة العار ،یکی از موفقترین آثار ابراهیم نصرالله است که وضعیت نابسامان جوامع عربی را در
پرتو سنتهای نادرست و کلیشههای نهادینهشده در این جوامع انعکاس میدهد .بررسی جامعهشناختی
این اثر ،برای درک و شناخت جامعه در عصر حاضر ،خالی از سود نخواهد بود .این نوشتار ،با تکیه بر
مطالعات پییر بوردیو ،جامعهشناس و نظریهپرداز مشهور فرانسوی ،به تحلیل کنش شخصیتها در فضای
منعکسشده در رمان میپردازد تا به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه قواعد حاکم بر میدان و عادتوارۀ
شخصیتها در رمان شرفة العار ،به برتری یک گفتمان و تقسیم افراد به دو گروه فرادست و فرودست در
فضای اجتماعی میانجامد؟ بر طبق نظریۀ بوردیو ،کنش عامالن اجتماعی ،نتیجۀ حوزه و خصلتیاست که
شخصیتها به آن تعلق دارند .هر حوزه ،قواعد خاص خود را دارد و کنشگران بر اساس اندوختههای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نمادین که تحت عنوان سرمایه از آنها نام میبرند ،و خصلتهای فردی و
اجتماعی خود ،کنشی متفاوت نسبت به دیگر افراد از خود به نمایش میگذارند.
پیشینۀ پژوهش

پژوهشهای بسیاری در حوزۀ جامعهشناسی متون عربی وجود دارد که ذکر آنها در این مختصر نمیگنجد.
ادبیات داستانی ابراهیم نصرالله نیز بهنسبت مورد توجه پژوهشگران ایرانی و عربی قرار گرفته است؛ از
جمله این پژوهشها عبارتاند از:
 سرباز و آریادوست در مقالۀ «إبراهیم نصرالله و تجربتة الروائیة (ابراهیم نصرالله و تجربۀ رماننویسی)»( ،)1390به بررسی زندگی ادبی نصرالله پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که وی با دیدی نافذ و
استفاده از تکنیکهای نوین ادبی و با تکیه بر وقایع تاریخی ملت فلسطین ،به بررسی مشکالت انسان
فلسطینی در جنبههای مختلف انسانی ،هویتی ،فرهنگی و تاریخی میپردازد.
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 دلشاد در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تداخل ژانرهای ادبی در رمانهای ابراهیم نصرالله؛بررسی موردی رمان پادشاه منطقه الجلیل» )1392( ،به بررسی رمان مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده
است که نویسنده در این اثر ،ژانرهای متنوع ادبی ،روایت و شعر ،گونههای حماسی و هنرهای تجسمی را
بهکار بسته که با هم ،همپوشانی دارند.
 اخباری در پایاننامۀ کارشناسی ارشدش با عنوان «نوعشناسی تطبیقی رمان نو در ادبیات فارسی و عربیبا تکیه بر دو رمان هیس (محمدرضا کاتب) و حارس المدینة الضائعة (ابراهیم نصرالله)» ( )1393با بررسی این
دو اثر به این نتیجه رسیده است که نصرالله و کاتب در این آثار از ویژگیهای رمان نو بهره بردهاند و میتوان
گرایش به جریان سیال ذهن را در کتاب هیس و رئالیسم جادویی را در رمان حارس المدینة الضائعة
مشاهده کرد.
 سلیمی و قبادی در مقالۀ «تحلیل رمان طفل الممحاة اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهایدینی و رئالیسم» ( ،)1392این رمان را از منظر پیوند میان باورهای دینی و رئالیسم بررسی کرده و به این
نتایج دست یافتهاند که نویسنده بهمنظور هماهنگی میان مضمون و فرم ،به ابتکاری نو دست زده و میان
باورهای عامیانۀ مردم با رئالیسم جادویی پیوندی هنری ایجاد کرده است.
 علی صیادانی و همکاران ( )1400در مقالهای با عنوان «جلوههای تمایز در رمان اللص و الکالب براساس الگوی جامعهشناختی پیر بوردیو» ضمن تحلیل جامعهشناختی به این نتایج دست یافتهاند که
نویسنده در رمان مذبور با بررسی نقش عامالن کنش در ساختارهای اجتماعی ،نوعی تشخص طبقاتی و
فرهنگی را در میدانهای مختلف بر اساس عادتوارهها ،سرمایهها و فضای اجتماعی برجسته میکند.
 عباس عرب و امید ایزانلو ( )1394در مقالهای تحت عنوان «نقد جامعهشناختی شعر عدی بن زیدعبادی» از منظر جامعهشناختی به تأثیر باورهای موجود در جامعه بر شخصیت و بهتبع آن بر شعر عدی بن
ً
زید عبادی پرداختهاند و اذعان دارند که تأثیر نمادها و شعایر دینی غالبا با «فرهنگ» در آمیخته است؛ به
ً
عبارتی تأثیر آتوریتههای دینی بر مجموعۀ منشها و کنشهای غالبا مادی را بررسی کردهاند.
با توجه به هدف این پژوهش که راست آئینی و کژآیینی موجود در جامعه را در رفتار و کردار
شخصیتهای رمان شرفة العار بر اساس مفاهیم کلیدی نظریۀ کنش ،یعنی «میدان»« ،منش»« ،سرمایه»
بررسی میکند ،باید اذعان داشت که تاکنون هیچیک از رمانهای نصرالله بر اساس این نگرش تحلیل
نشدهاند و این اثر از حیث توجه به سرمایههای چهارگانۀ شخصیتها و ارتباط آن با منش ،میدان و در
نهایت کنش بهوقوع پیوسته ،نوین مینماید.
 .2چارچوب نظریۀ بوردیو
جامعهشناسی بوردیو متأثر از زندگی اجتماعی او در فرانسه و الجزایر و درک فجایعی است که نتیجۀ برخورد
سرمایهداری امپریالیسم و ناسیونالیسم بومی است .مشاهدۀ نابرابریهای موجود در جامعه ،زمینۀ گرایش او
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به انسانشناسی و جامعهشناسی را فراهم آورد و موجب شد نحوۀ شکلگیری سلطه ،نابرابری و بازتولید آن
را در کانون توجه خود قرار دهد (ن.ک :بوردیو .)23 :1390 ،عالقۀ بوردیو به ازمیانبرداشتن چیزی که خودش
آن را ضدیت کاذب میان عینیتگرایی و ذهنیتگرایی و یا «ضدیت بیهودۀ فرد و جامعه» مینامد ،محرک
نظریۀ عمل شد .این نظریه ،مصداق بارز رویکرد تلفیقی اوست که مبتنی بر نوعی رابطه بین ذهنیت و
عینیت ،و ساختار و عاملیت است؛ همچنانکه خود اذعان داشته ،فوریترین نیتی که هدایتکنندۀ کارش
بود ،غلبه بر «ضدیت میان ذهنیتگرایی و عینیتگرایی» بوده است .بر این اساس ،موقعیت عامل در فضای
اجتماعی یا به عبارت دقیقتر ،ویژگیهای فضا در تبیین رفتار موثرند (همان .)57 :بوردیو تلقی جامعه بهمثابۀ
مجموعهای از افراد را رد میکند و آن را فضایی اجتماعی ( )Champsمرکب از مجموعهای از میدانها ()field
و کنشگران اجتماعی (افراد یا سازمانها) دارای منشهای )Habitus( 2مرتبط با میدانها میداند که قوانین و
منطق خاص خود را دارند و بر این باور است که افراد بهعنوان کنشگران اجتماعی در قالب قواعد حاکم بر
میدان اجتماعی و مطابق با خصلت خود در جهت دستیابی به انواع سرمایهها با هم در تنازع و رقابت قرار
دارند (بوردیو )185 :2012 :و به کنش میپردازند .در نظریۀ بوردیو ،کنش ،حاصل مواجهۀ منش با میدان
است .فرد با زندگی در یک محیط ،بهتدریج تحت تأثیر قواعد همان محیط ،جامعهپذیر میشود و منش
شکل میگیرد .فرد متأثر از منش خود در مواجهۀ با میدان ،دست به کنش میزند (همان.)214 :1997 ،
جایگاه هر فرد در میدان با توجه به حجم سرمایههایی که در اختیار دارد ،متفاوت است .بوردیو سرمایه
ً
را منبعی صرفا اقتصادی (نظیر ثروت مادی) نمیداند؛ بلکه سرمایه از نظر وی میتواند نمادین (پرستیژ و یا
افتخار) ،اجتماعی (اعتماد و دوستی) و فرهنگی (قابلیتها و دانش فرهنگی) باشد .توزیع همۀ شکلهای
سرمایه نابرابر است و ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد؛ بر این اساس ،هریک از شکلهای سرمایۀ
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین بهمثابۀ منابع قدرت هستند.

 .3خالصۀ رمان شرفة العار

رمان شرفة العار عنوان یکی از رمانهای اجتماعی-انتقادی ابراهیم نصرالله است که با پرداختن به موضوع
«حیثیت و داغ ننگ» ،به دفاع از هزاران دختر بیگناهی میپردازد که قربانی خشونتاند و ناخواسته با
فشارهای روانی و اجتماعی متعددی دست به گریبان میشوند که از سوی جامعۀ کژآئین مردساالر به آنها

تحمیل شده است .شخصیت اصلی این داستان دختری به نام «منار» است که با تشویق پدرش «ابو امین»
وارد دانشگاه می شود و پس از پایان دانشگاه ،در یک مدرسه مشغول کار میشود .رفتارهای متجددانه
ابوامین و مخالفت با ازواج زودهنگام دخترش ،مورد پسند برادرانش ،بهویژه «سالم» (نمایندۀ گفتمان
مردساالر) نیست .سالم بر طبق رسوم خانوادگی ،اصرار دارد منار با یکی از پسرعموهایش ازدواج کند .با
گذشت زمان ،ابوامین بهخاطر بیماری ،توانش را از دست میدهد و ماشینش را برای کار به جوانی به نام
یونس که در ظاهر امانتدار است ،میسپارد .در قسمت دیگر رمان« ،امین» ،پسر بزرگ خانواده که با
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وجود زن و فرزند ،فاسق و الابالیاست ،از کار اخراج و با یونس همراه میشود که اصول رانندگی را
بیاموزد؛ اما با این ظن که یونس در مدت کار با ماشین ،حق آنان را خورده است ،به بهانۀ بیماری زنش،
مبلغ زیادی از او قرض میکند و با گرفتن گواهینامه ،ماشین را پس میگیرد و با شرارت بدهیاش را به
یونس انکار میکند .یونس که هم کار و هم مالش را از دست داده است ،برای انتقام از امین ،منار را
میرباید و آبروی دختر بیگناه را خدشهدار میکند .منار با شرم و ترس ،این قضیه را پنهان میکند ،ولی
بارداری ،پرده از رازش برمیدارد .امین دیوانهوار درصدد قتل منار برمیآید؛ اما «انور» ،برادر کوچک مانع
میشود و در کنار خواهرش میایستد تا شاید با سقط جنین این راز سربسته بماند .تالش آنها و رفتوآمد
به مطبها راه به جایی نمیبرد .در مدن کوتاهی ،یکی از زنان همسایه از قضیه مطلع و خبر رسوایی
بهسرعت در محله پخش میشود .سالم ،برادر ابوامین ،پرچم سیاه شرم را بر در خانه نصب میکند و امین
را به پاککردن لکۀ ننگ و دفاع از حیثیت خانواده تشویق میکند .پلیس در جریان ماجرا قرار میگیرد و
بهمنظور تأمین امنیت جانی منار ،او را بازداشت میکند .در بخش پایانی رمان ،با نقشۀ پلید سالم و با
ضمانت فردی معتمد ،منار را آزاد میکنند تا او را با برادرش ،عبدالرئوف که در دبی زندگی میکند ،از این
شهر خارج کنند؛ اما خود با اسلحه منتظر میمانند و به محض رسیدن منار ،امین به زندگیاش پایان
میدهد و سالم با غرور پرچم سپیدی را جایگزین پرچم سیاه شرم میکند.

 .4تحلیل جامعهشناختی رمان شرفة العار

در رمان شرفة العار ،با تنوع شخصیت یا کنشگر ،بهعنوان بازیگر صحنه مواجهایم که در میدان تولید
فرهنگی ،بر اساس سرمایه و منش شکلیافتۀ خود عمل میکنند و با بازتولید دو گفتمان و دو قطب فرادست
و فرودست ،از هم متمایز میشوند.

ّ
شخصیتها در عادتوارهها
 .1-4تمایز

«منش» ،هابیتوس یا عادتواره ،به آمادگیهایی اشاره دارد که کنشگر اجتماعی در طی فرآیندهای یادگیری
و جامعهپذیری ،در زندگی به دست میآورد و بر این اساس ،توانایی کنش متقابل با دیگر کنشگران در
صحنههای مختلف را کسب میکند (بزاز.)76 :2007 ،
منش منار :نمادها و نشانههایی که در این رمان برای منار به چشم میخورد ،نوع گفتار و رفتار (ادب،
خوشاخالقی و متانت ،اعتمادبهنفس و استقالل) ،عالئق شخصی (مطالعه ،تفکر ،حضور در کتابخانه ،عالقهمند به هنر و

موسیقی و حضور در سینما و شب شعر) و موقعیت شغلی (معلم مدرسه) است .از آنجا که بر اساس مطالعات
بوردیو ذهنیت و عینیت ،عاملیت و ساختار تقابلی با هم نداشته ،ارتباطی دیالکتیکی با هم دارند ،چنین
برداشت میشود که منش هر فرد بهنوعی ،تحت تأثیر جامعه و در گرو کنشهای متقابلی است که
ً
اصطالحا میتوان تحت عنوان «جامعهپذیری» از آن یاد کرد؛ بر این اساس باید گفت منش سکوت ،گریه و
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ترس منار که پس از آزار و خشونت جنسی به نمایش گذاشته میشود ،در تناقض با منش پیشین نیست،
بلکه برخاسته از سایۀ شوم مردساالری و انگ بیآبرویی از سوی اطرافیان است که او را نابهنجار تلقی و
خودانگارهای منفی در ذهنش خلق میکند« :
» (نصرالله.)117 :2010 ،
منش ابوامین :ابوامین در این رمان با مجموعۀ رمزگانهایی از قبیل موقعیت شغلی (کارگر کارخانۀ سیمان و

راننده) ،سبک زندگی و عالقۀ شخصی (مطالعۀ روزنامه ،پیگیری اخبار روز و داشتن ماهواره) ،نوع گفتار و رفتار
(رسمی ،محکم ،مقتدر ،مهربان و عاشق خانواده) ،دارایی (خانهای در پایین شهر و ماشین سوباروی قدیمی) و نوع نگرش
روشنفکرانه است که با اقتدار در مقابل باورهای سنتی ،از جمله ازدواج اجباری و زودهنگام و ممانعت از
تحصیل دختران میایستد و با اعتماد و حمایت از دخترش ،منار ،اندیشههای برابریطلبانه ،نو و راستین را
» (همان.)10 :
بسط میدهد« :
تفکرات متجددانۀ ابوامین باعث شده است وی بارها از سوی سالم و دیگر برادرانش سرزنش شود .با این همه،
نمی توان ابوامین را در بخش دوم داستان ،نمایندۀ کامل نسل روشنفکر به شمار آورد؛ چراکه با مطرحشدن قضیۀ آبرو،

شخصیتی منفعل از خود ارائه میدهد که در برابر ظلم و جنایت سکوت میکند« :
(همان.)175 :
ارائۀ منش سکوت ،حاکی از نهادینهشدن ناقص تفکرات روشنفکرانه در ساختمان ذهنی ابوامین و
تسلیمشدن در برابر اندیشۀ «قتل برای دفاع از حیثیت» اشاره دارد؛ در شرایطی که منار سخت به حمایتش
نیاز داشت تا همانند گذشته با اقتدار در برابر خشونت مردساالری بایستد.
منش امین :امین در این رمان با رمزگانهایی چون ویژگیهای گفتاری و اخالقی (عصبی ،خشن ،بیمنطق،
شریر ،خائن ،دروغگو ،الابالی و بیبندوبار) ،موقعیت شغلی (رانندگی با ماشین پدر پس از اخراج از جایگاه سوخت و یک

برهۀ بیکاری) ،امکانات رفاهی (صفر) محل سکونت وی خانۀ پدری در کنار نبیله زن اول و خانۀ «تمام» ،زن
دوم ،عالئق شخصی (حضور در اماکن لهو و لعب ،تفریحات نامشروع و همنشینی با زنان روسبی) به تصویر کشیده
شده است« :
» (همان.)86 :
منش سالم :منش سالم قدرت ،خشونت ،تمسخر و تهدید ،عقائد تند مذهبی ،مقاومت در برابر نوگرایی،
تضعیف و تحقیر زن ،نگرشهای عامیانه و سنتی دربارۀ ازدواج و تحصیل و اعتقاد به برتری مرد بهعنوان
» (همان.)10 :
جنس برتر است« :
این منشها برگرفته از مجموعه کلیشههای ذهنی-جنسیتی مردانه در جوامع سنتی است که «در روند
جامعهپذیری بهصورت قاعدهای نهایی درآمده و با انتقال بین افراد از طریق آموزش و تعامل عمومی شده
است» (دورکایم .)58 :1988 ،سالم در این رمان برخالف دیگر شخصیتها ،بارها با پوشش عربی و عمامۀ
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سیاهی به تصویرکشیده شده که همراه با لحن تحقیرآمیز و ستیزهجویانه ،تاریکی و ترس را بر فضای داستان
حاکم میکند« :
» (همان.)167 :
ّ
شخصیتها
 .2-4تمایز در سرمایۀ

بوردیو تحلیل مارکسیستی سرمایۀ مادی را به مجموعهای از سرمایهها در فضای اجتماعی تعمیم میدهد و
سرمایه را هرگونه منافع خاص در عرصۀ اجتماعی برمیشمارد که کنشگران اجتماعی در رقابتی مستمر
تالش میکنند بر حسب توانایی خود از آن بهرهمند شوند (علی)145 :2018 ،؛ از اینرو ،هر نوع دارایی
مادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را شامل میشود.
 .1-2-4سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی

همان طورکه کنشگران اجتماعی در سرمایه مادی خود با یکدیگر تمایز دارند ،در سلیقهها ،مهارت و
معلومات نیز از هم متمایزند و سبک و شیوههای متفاوتی دارند .بوردیو سرمایۀ فرهنگی را به سه زیرشاخۀ
عینی (کاالهای فرهنگی که فرد در اختیار دارد) ،تجسمیافته (خصلت ذاتیشده /تواناییهای فردی که از طریق والدین،

محیط آموزشی و جامعه کسب کرده است) و نهادیشده (مدارک علمی و فرهنگی که فرد کسب کرده است) تقسیم
میکند (شوفالیه و شوفیری.)162 :2013 ،
منار :او قدرتمندترین شخصیت داستان از حیث سرمایۀ فرهنگی است .دارای فرهنگی مترقی و نگرشی
متعالی است که در هر سه شکل عینی (کتاب ،روزنامه ،نمایشگاه ،موزه ،انجمنهای ادبی) ،نهادیشده
(مدرک دانشگاه -دانشآموختۀ جامعهشناسی) و تنیده (اهل تفکر و مطالعه) و نمودیافته است .منار در این
میدان فرادستی تحسینبرانگیزی نسبت به برادران خود دارد و اهل مطالعه و تفکر در جایگاه کنش است:

(همان.)41 :

سرمایۀ تنیدۀ منار متأثر از تربیت و منش پدر است که با حفظ و بازتولید عادتوارۀ تفکر و مطالعه،
مهمترین عالمت مشروعیت ،یعنی کسب سرمایۀ نمادین شهرت و اعتمادبه نفس را به دست آورده است:
(همان.)36 :

همین سرمایۀ تنیده ،نوعی اقتدار نمادین به او میبخشد که مولد نوعی سرمایۀ اجتماعی ناشی از اعتماد
ً
ابوامین به منار است؛ اما سرمایۀ نهادینۀ منار با اشتغال در مدرسه ،به سرمایۀ اقتصادی نسبتا خوبی نیز
تبدیل میشود تا خانواده را مورد حمایت مالی قرار دهد و از سوی دیگر ،با حضور در محافل هنری و ادبی،
سرمایۀ عینی خود را غنا بخشد:
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(نصرالله.)95 :2010 ،

بر این اساس ،سرمایۀ اقتصادی منار نیز به بازتولید فرهنگ میانجامد و بیشتر به هنر تمایل نشان میدهد.
ابوامین :او در عرصۀ سرمایۀ فرهنگی ،تمایز خود را از طریق مطالعه و تمایل به پیشرفت نشان میدهند.
سرمایۀ فرهنگی ابوامین در شکل نهادیشده (تهی) است و در عرصۀ اجتماعی ،سرمایۀ نمادین شهرت و
شأن اجتماعی برای او تولید نمیکند؛ لذا این شخصیت بهلحاظ فرهنگی در سطح پایین قرار دارد؛ اما
سرمایههای عینی و تجسمیافتۀ او ،اگرچه به مطالعۀ روزنامه و کتاب و تشویق منار به تحصیل علم منحصر
میشود ،حاکی از نگرشی رشدیافته و گرایشهای روشنفکرانه است که فرصت بیشتری برایش مهیا کرده
»

است« :
(همان.)25 :

ابوامین تا پیش از بیماری در یک کارخانۀ سیمان کار میکرد؛ اما با زمینگیرشدن ،تنها سرمایۀ
اقتصادی او یک ماشین سوبارو است که برای تامین مخارج زندگی ،آن را به یونس و سپس امین میسپارد.
امین :در رمان شرفة العار ،میزان سرمایۀ فرهنگی امین ،بسیارضعیف است .فرهنگ رشدنیافته و نگرش
متعصبانۀ وی ناشی از وابستگی به تفکرات پوسیده و نادرست گفتمان سنتی است .امین از منظر سرمایۀ
ً
نهادینه ،عینی و تجسمیافته در عرصۀ اجتماعی امتیازی عایدش نمیشود؛ چنانکه امین با ترک مدرسه علنا
بیزاری خود را از علم به نمایش میگذارد« :
» (نصرالله.)14 :2010 ،

سرمایۀ اقتصادی امین نیز ضعیف است؛ او به علت عادتوارههای منفی دروغ و فریبکاری با اعتراض
رانندگان ،از جایگاه سوخت اخراج میشود:

(همان.)12 :

امین پس از سالها زندگی با نبیله ،هنوز خانهای از خود ندارد و در خانۀ پدر زندگی میکند و پس از
ازدواج دوم نیز در خانۀ تمام سکونت دارد .گذشته از این ،پولی که از کارکردن با ماشین پدر به دست
میآورد؛ صرف خوشگذرانی خود میکند ،نه تأمین مخارج خانواده.
ّأم امین :سرمایۀ فرهنگی أم امین در شکل عینی (تهی) ،تنیده (دعا) و نهادیشده (مدرک خیاطی) نمود یافته که
دال بر فرهنگی رشدنایافته و نگرشی کوتهبینانه است .دعا و توسل ،سرمایۀ فرهنگی متجسد او و برگرفته از
باورهای دینی است:
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(همان.)164 :

أم األمین در جمالت فوق ،با آگاهی از جایگاه نمادین ناموس و آبرو در جامعۀ مردساالر ،در مقابله با
سرنوشت تلخی که در انتظار دخترش است ،به دعا متوسل میشود .سرمایۀ نهادینۀ او به شغل غیر مولد و
کم کارآمد خیاطی تبدیل میشود و دارایی او یک چرخ خیاطی سینجر است:

(همان.)37 :

أم امین ،با خیاطی غیر حرفه ای در خانه برای مشتریان محدود ،به رفع نیازهای زندگی کمک میکند؛
اما با عرضۀ انبوه لباسهای آماده در بازار ،خیاطی أم االمین غیر مولد میشود و مشتریان خود را از دست
میدهد؛ لذا شغل ناکارآمد خیاطی به فقر سرمایۀ اقتصادی او میانجامد.
دیگر شخصیتها نیز از سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند و برخی مانند سالم،
اشارهای به سرمایۀ اقتصادی آنها نشده است.
 .2-2-4سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی در نظریۀ بوردیو ،دو بخش تماس (روابط خانوادگی ،ارتباط با خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و

همکاران) و میزان اعتماد (اعتماد افراد به یکدیگر ،اعتماد به نهادها ،میزان صداقت افراد) در نظر گرفته شده است
(شوفالیه و شوفیری .)163 :2013 ،از آنجا که جهان داستان ،نمودی از واقعیت جامعه است ،در این رمان،
نشانههای متعددی از وجود سرمایۀ اجتماعی در دو شکل مثبت و منفی دیده میشود.
سرمایۀ اجتماعی منار :در بخش تماس ،منار در گروه خانواده ،دوستان ،همسایگان و همکاران عضویت دارد
و از مدرسه ،بهعنوان سرمایۀ اجتماعی رسمی بهره برده و در سطح تمایزبخش ،منار با عضویت در گروه
اجتماعی «دانشگاه» از پایگاه فرهنگی-اجتماعی غنیتری برخوردار شده است« :
» (نصرالله)24 :2010 ،
سرمایۀ اجتماعی منار با واردشدن به محیط کار و ارتباط صمیمانه با مدیر مدرسه و همکاران غنا
مییابد .منار در این جایگاه به دلیل اختالف سنی کم با دانشآموزان دبیرستانی ،رابطهای دوستانه با آنها
برقرار میکند ،پای حرفهایشان مینشیند و با آرزوها و دردهایشان همزادپنداری میکند .این رابطۀ دوستانه
و حمایتی تنها به شاگردان محدود نمیشود؛ کما اینکه منار در محیط خانه از برادر کوچکش در برابر
فشارهایی که خواهان ترک تحصیل اویند ،حمایت میکند:
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(همان.)174 :

بهرغم غنای سرمایههای مثبت اجتماعی در وجود منار ،با مطرحشدن داغ ننگ ،روزها منزوی میشود
و از ارتباط با همۀ گروهها ،حتی خانواده امتناع میکند و خشونتی که هستیاش را به صالبه کشیده است،
پنهان میکند« :
» (همان.)133 :
پنهانکاری منار از بیاعتمادی او به امین و همچنین بیاعتمادی او به نهادهای اجتماعی و قضایی است
که بارها و بارها در قضایای شرف ،حکمی ظالمانه و ناعادالنه در حق قربانیان خشونت صادر کردهاند .منار
با پنهانکاری ،به بازتولید سرمایۀ منفی اجتماعی می پردازد ،در حالی که با اعتماد به خانواده که پیش از این
بهخاطر حمایت از دخترشان در مقابل همه ایستاده بودند ،میتوانست پیش از فاششدن ماجرا ،راه حلی
بیابند و از این بحران عبور کند؛ اما این راز بیش از سه ماه پوشیده نمیماند و منار سنگینی نگاه و کالم گروه
همسایگان را تحمل میکند که از بالکن خانههایشان سر برآوردهاند و نگاهش میکنند و او را میآزارد:
» (همان.)166 :
«
سرمایۀ اجتماعی ابوامین :برجسته ترین گروهی که ابوامین در آن به تصویر کشیده شده ،گروه خانواده است.
در این رمان شاهد حمایت ابوامین از نبیله (زن اول امین) در درمان و تأمین مخارج عمل او و تأمین هزینه-
های زندگیاش ،حمایت از عبدالرئوف و حمایت ویژه از منار برای ادامۀ تحصیل و رسیدن به جایگاه واالی
اجتماعی هستیم که نشاندهندۀ غنای سرمایۀ اجتماعی ابوامین است .در فضایی که اندیشههای پوسیدهای
همچون اندیشههای سالم ،بهادادن به دختر را زمینهساز فساد اخالقی او میداند ،اعتماد ابوامین به منار و
موافقت با حضورش در جامعه ،سرمایۀ اجتماعی با ارزشی است که به بازتولید اعتماد به نفس و شکوفایی
استعدادهای منار میانجامد .حلقۀ دوستان ،دیگر سرمایۀ اجتماعی ابوامین است که دوستی را بازتولید
میکند و با اشتغال ابوامین در آژانس به کسب سرمایۀ اقتصادی منجر میشود« :
» (همان.)57 :

سرمایههای اجتماعی ابوامین پس از حادثۀ شرف ،رو به زوال مینهد و بهشدت فقیر میشود؛ بدین
صورت که توان کنترل خانواده را از دست میدهد و به سالم اجازه میدهد در جایگاه قدرت برای خانوادۀ او
تصمیم بگیرد .در واقع ابوامین با برداشتن حمایت خود از منار و در پیشگرفتن سکوت ،در قتل دخترش با
گفتمان سنتی همراه میشود که روشنایی در آن نیست.
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سرمایۀ اجتماعی امین :در رمان شرفة العار ،نشانی از سرمایۀ اجتماعی مثبت در زندگی امین به چشم نمی-
خورد .زندگی او غرق در شرارت ،خوشگذرانی و عیاشی است؛ لذا کوچکترین توجهی به زنش ،نبیله و
دختر سه سالهاش ،سالم ندارد و با وجود بیماری نبیله از تأمین نیازهای زندگیاش سرباز میزند:
(همان.)157:
در گروه دوستان ،شاهد دوستی او با یونس هستیم؛ اما این صداقت با توجه به سرمایههای پنهانکاری،
حیلهگری و دروغگویی امین دوسویه نیست؛ امین رانندگی را از یونس میآموزد؛ اما قبولی خود را در آزمون
رانندگی ،از یونس و حتی خانواده پنهان میکند« :
» (همان.)85 :
ناهنجارهای اخالقی ،دنیای امین را فراگرفته است و او دور از چشم خانواده و همسایگان ،وارد رابطهای
نامشروع با تمام ،زن بیوهای میشود که در همسایگی آنان زندگی میکند؛ اما این راز نیز برای همیشه از
گروه همسایگان پنهان نمیماند« :
» (همان.)80 :
فضای زندگی آمیخته با انحراف ،شرارت ،پنهانکاری و دروغ امین ،جایی برای صداقت و دوستی باقی
نگذاشته ،انبوهی از سرمایههای منفی را بازتولید میکند .امین با دروغگویی و به بهانۀ هزینۀ عمل زنش هر
بار مبلغی از یونس قرض میگیرد؛ اما در نهایت منکر این قضیه میشود« :
» (همان.)89 :
چنانکه مشاهده میشود ،سرمایۀ اجتماعی دوستی بین یونس و امین ،فضایی منازعهآمیز همراه با
تهدید و خشونت تولید میکند که «در تضاد با پیوندهای سرمایهساز ،از عوامل کلیدی تولید سرمایۀ منفی
برای کنشگران اجتماعی است» (گرنفل)286 :1389 ،؛ لذا رابطۀ بین آن دو ،بنیاد یک سرمایۀ منفی اجتماعی
میشود که «اعتماد» را بهعنوان سرمایۀ مثبت اجتماعی از بین میبرد و خشونت را در بدترین شکل ،یعنی
هدف قراردادن آبروی منار از سوی یونس برای انتقام از امین و سپس قتل منار توسط برادرش با مشروعیت
دفاع از شرف برجسته میسازد .امین به حمایت نهاد قضایی از مردان در حوادث شرف ،اعتماد کامل دارد؛
لذا در موضع شخص داغ ننگخورده ،حق حیات را از خواهرش سلب میکند« :
» (نصرالله.)233 :2010 ،
عاملیت امین در این رمان و ارادۀ وی در قتل خواهرش ،منار ،متأثر از فشارهایی است که از سوی
ساختار اجتماع و گفتمان غالب ،یعنی سالم به او وارد شده است؛ گفتمانی که با قراردادن امین در جایگاه
داغ ننگخورده ،قدرت تفکر منطقی را از او گرفته است.
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سرمایۀ اجتماعی سالم :سالم در این رمان ،تنها در یک عرصه به نمایش گذاشته شده است و آن گروه
خویشاوندی است .اختالف عقاید و تفکر سالم و ابوامین و انتساب آنها به دو گفتمان متفاوت ،باعث
تیرگی روابط آن دو شده است؛ لذا طی داستان با شخصیتی مواجهایم که با خشونت ،تحقیر و تمسخر،
سرمایۀ اجتماعی ابوامین را تضعیف میکند و خانوادهاش را در جایگاه داغ ننگخورده قرار میدهد تا در
چالش نمادین حیثیت ،آنان را به کنشی بیرحمانه وادار میکند:

!»...
(نصرالله.)182 :2010 ،

سالم بهشدت از حیث سرمایههای مثبت اجتماعی در فقر به سر میبرد و به همین نسبت غنی از
سرمایههای منفی اجتماعی است .اگرچه در داستان به روابط خانوادگی وی و میزان اعتماد ،دوستی و
صداقت با زن و فرزندانش اشاره نشده است ،اما موضع او نسبت به برادرزادهاش ،منار ،دال بر فقر سرمایۀ
» (همان.)25 :
اجتماعی در زندگی اوست« :
سرمایۀ اجتماعی ّأم امین و نبیله :گروه خانواده ،بزرگترین گروهی است که أم امین و نبیله در آن عضویت
دارند .أم امین در کنار همسر و فرزندانش ،زندگی رضایتبخشی دارد؛ اما نبیله در زندگی مشترک شکست
خورده و تنها دلیل او برای ادامۀ این زندگی ،دختر سهسالهاش ،سالم و خانوادۀ همسرش است که عاشقانه
او را دوست دارند .أم امین در گروه دوستان تصور نشده است؛ اما نبیله رابطهای صمیمانه با منار دارد:
» (همان.)141 :
«
نبیله تنها شخصی است که منار به او پناه میآورد و رازش را با او درمیان میگذارد .حمایت نبیله و أم
امین از منار سرمایۀ اجتماعی این زنان است:

(همان.)148 :

أم امین برای نجات دخترش از رسوایی و مرگ جسورانه در مقابل امین که کوهی از آتش است
» (همان .)153
میایستد« :
گروه همسایگان برای ام امین و نبیله نیز معضلی دهشتزاست که همواره باید خود را از آماج نگاه آنان
دور نگه دارند« :
» (همان.)146 :
حمایتهای نبیله و أم امین از منار در برابر سرمایههای منفی اندیشههای غالب راه به جایی نمیبرد.

 /78خوانش جامعهشناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

 .2-4-4سرمایۀ نمادین

سرمایۀ نمادین ،بعد معنوی برخاسته از شأن و منزلت شخصی فرد است که در کنار دیگر سرمایهها کسب
میشود و شخصیت ،اعتبار و شهرت را به فرد اعطا میکند (سنیه و معیری .)8 :2017 ،بر این اساس ،باید
چنین اظهار کرد که سرمایۀ نمادین نوع تغییریافته از سرمایههای پیشین است که بهنوعی به نماد (سرمایۀ
نمادین اقتصادی ،سرمایۀ نمادین اجتماعی و سرمایۀ نمادین فرهنگی) تبدیل شدهاند؛ بدین معنا که دارندۀ آن سرمایه،
از سوی اطرافیان بهدلیل برخورداری از آن سرمایه ،تحسین و مورد احترام واقع میشود.
در رمان شرفة العار ،وضعیت نامساعد اقتصادی شخصیتها که همگی جزء طبقۀ پایین و محروم
جامعهاند ،به سرمایۀ نمادین تبدیل نمیشود و تنها منار است که به علت یافتن شغل مورد پذیرش جامعه،
از سوی خانواده و اطرافیان ،صاحب احترام و منزلت است .در عرصۀ فرهنگی نیز ،این منار است که با
تداوم موفقیت ،پیشرفت تحصیلی و کسب مدرک دانشگاهی به مشروعیتی مطلوب دست یافته و شخصیت
و منزلت خاصی در بین خانواده و اطرافیان به دست آورده است؛ بهنحوی که ابوامین به دخترش میبالد و
بهخاطر قبولی در دانشگاه ،مهمانی بزرگی برپا میکند:

(نصرالله.)11 :2010 ،

بیشترین سرمایۀ نمادینی که در این رمان دیده میشود ،سرمایۀ نمادین اجتماعی است و شامل طیفی از
نمادها از قبیل احترام ،متانت ،مهربانی ،زیبایی ،مشارکت در گروههای دوستان ،همکاران و جامعه است که
برای فرد ،منزلت و احترام به همراه دارد .در این رمان ،زیبایی همراه با متانت و اخالق نیکوی منار،
شخصیت منحصربهفردی برای وی رقم زده است« :
» (همان.)25 :
گاه سرمایۀ اجتماعی مورد پذیرش و احترام بین غالب افراد جامعه ،سرمایهای منفی و در تضاد با
تفکرات روشنفکرانه است .در جامعۀ کوچک و سنتی مورد بررسی ،قتل و جنایت با حجت دفاع از حیثیت
و شرف برای مردان ،اعتبار و شهرت تلقی میشود؛ شهرتی که اگر خدشهدار شود ،مساوی با بیاعتباری و
شرم است و مرد بدون آن توان زیستن ندارد:

(همان.)203 :

این تفکرات ،اساس سرمایۀ نمادین عمو سالم را نیز تشکیل میدهد؛ «همان ایدئولوژیی که
قربانیکردن جنس ضعیف در برابر جنس قوی را بهراحتی توجیه میکند» (شوی)22 :1995 ،؛ از اینرو،
ابوامین و پسرانش را فاقد سرمایۀ نمادین شهرت خطاب میکند« :
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(نصرالله.)167 :2010 ،

سالم که خود را از حیث سرمایۀ نمادین قوی و غنی میبیند؛ با گفتمان تهدید ،شخصیتی مدیر و مولد
از خود به نمایش میگذارد و به خانوادۀ برادرش میفهماند که اگر توانایی حفظ آبروی خود را ندارند ،او و
پسرانش لکۀ ننگ را پاک خواهند کرد و در نهایت با قتل منار توسط امین ،پیروزمندانه پرچم سیاه شرم را از
سر در خانه ابو امین پایین کشیده و پرچمی سفید را جایگزین میکند.
 .5فضای اجتماعی
بوردیو بر این باور است که «جهان اجتماعی از عملکرد عامالن اجتماعی ،بهصورت فردی و گروهی ،در
قالب تعاون و تنازع ساخته میشود؛ اما این عملکردها در خأل اجتماعی انجام نمیگیرد و عامالن اجتماعی
بر اساس میزان بهرهمندی از سرمایهها ،فضای اجتماعی را میسازند» (بوردیو .)44 :1389 ،در این رمان از
فضای نامساعدی که در بین طبقات پایین جامعه حاکم است و میلی که برای گریز از این وضعیت وجود
دارد ،سخن به میان آمده است .در شرفة العار ،فضای جامعه در قالب انعکاس سنت ازدواج دختر عمو و
پسرعمو از آغاز روایت به شکلی نهادی موجود است؛ عمو سالم از ابوامین میخواهد که دخترش را به عقد
یکی از پسرعموهایش درآورد« :
» (نصرالله.)10 :2010 ،
فضای حاکم بر این محیط چنین است که طبقۀ پایین جامعه به دلیل شرایط سخت اقتصادی ،فقر و
ً
بیکاری ،برای علم و تحصیل ارزشی قائل نیست و معموال از همان دوران ابتدایی ،فرزندان از تحصیل
بازداشته میشوند تا وارد بازار کار شوند و کمک خرجی برای خانواده باشند .ابوامین با وجود عالقۀ شدیدی
که به علم و پیشرفت دارد ،در دوران کودکی از تحصیل محروم شده و نتوانسته است تحصیالت ابتداییاش
را به پایان برساند و در زمان حال نیز به دلیل اخراج و خانهنشینی وی ،از انور ،پسر کوچک خانواده،
» (همان.)62 :
خواسته میشود ترک تحصیل کند« :
چنانکه مشاهده میشود ،فضای اجتماعی رمان شرفة العار متأثر از شرایط اجتماعی موجود در بین
پنجهزار
طبقهای است که همزمان از فقر مادی و فرهنگی رنج میبرند .وجود اعداد و ارقام در این رمان به 
دختر قربانی قاعدۀ «قتل برای حفظ شرف» در جوامع عربی اشاره دارد که نصرالله در هر مقطع از رمان به
شکل نمادین ذکر کرده است (ن.ک :نصرالله .)5 :2010 ،نویسنده با پرداختن به این موضوع ،عمق نارضایتی و
انزجار خود را از تفکرات نادرست حاکم بر جامعۀ مرساالر به خواننده القا میکند؛ جنایاتی که تحت عنوان
دفاع از شرف ،توجیه و نادیده گرفته میشود:.
(همان.)203 :
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در این جامعه ،قانون بهنحوی نگاشته شده که با وجود بیگناهی دختر ،حکم به نفع مرد صادر میشود؛
لذا مرد جوان بیهیچ واهمهای ،حق زندگی را از خواهرش سلب میکند و خود شرح واقعه را به پلیس
اطالع میدهد و این قضیه ،کنایۀ تحقیرآمیز نصرالله علیه وضعیت موجود است« .سلطۀ نظام ذکوری،
امری است که نیازی به توجیه ندارد؛ چراکه دیدگاه مرکزیت ذکور ،بهگونهای خود را تحمیل کرده است که
گویی امری عادی است و برای اعالن حضورش احتیاجی به تبلیغ و شرعیشدن ندارد» (بوردیو.)27 :2009 ،
 .6میدان
میدان ،نظام ساختیافتۀ موقعیتهایی است که توسط افراد یا نهادها اشغال میشود و جامعه سلسلهمراتبی
ساختمند از میدانهای متعدد ،مانند میدان سیاست ،اقتصاد ،طبقات اجتماعی ،قدرت ،هنر ،ورزش،
فلسفه و  ...است (بزاز .)62 : 2006،در نظریۀ بوردیو ،میدان نوعی ساختار مرده به حساب نمیآید ،بلکه
ً
فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت تأثیر نیروی آن عمل میکنند .بازی اساسا نماد
مبارزه و هدف هر بازیکن/کنشگر برندهشدن است (بوردیو.)19 :2009 ،
در رمان شرفة العار ،شاهد میدانهای مختلفی هستیم؛ مانند میدان قدرت ،میدان اقتصاد ،میدان
اخالق ،میدان هنر و . ...در میدان قدرت ،منار در برابر پلیس ،بازپرس و مسئول زندان بهعنوان نهادهای
قدرت احساس ضعف و ناتوانی میکند:

(نصرالله)187 :2010 ،

این ترس و ناتوانی چندینبار در رمان منعکس میشود و دامنۀ این ترس عالوه بر پلیس و دادگاه ،به
ً
ترس از همسایههایی کشیده میشود که دائما از پشت پنجره یا بالکن با نگاه ،سخن و قضاوت ناروای
» (همان.)125 :
خویش ،او را آزار میدهند« :
ابوامین ،امین و یونس ،هرسه در میدان اقتصاد ،کم درآمدند و ضعیف عمل میکنند و فعالیت آنان در
مشاغل کارگری در کارخانۀ سیمان و رانندگی ،از دست دادن کار ،فقر و بیکاری و بدهکاری و تالش برای
یافتن شغل دیگر ،نشان از موقعیت و منزلت اجتماعی نامناسب و عدم امنیت شغلی آنها دارد .در این
میدان ،امین و یونس بازیگرانی هستند که در فضای اجتماعی با هم در رقابتاند .ابوامین به دلیل بیماری
قادر به رانندگی نیست ،ماشین خود را به یونس که رانندۀ مطمئنی است ،میسپارد .امین رانندگی را از یونس
می آموزد و با قبولی در آزمون رانندگی ،ماشین را از یونس پس میگیرد ،بیآنکه پیشتر به او اطالع دهد تا
کار جدیدی برای خود بیابد.
در میدان اخالق ،امین و یونس ،هردو بازندهاند .یونس در دوستی به امین وفادار است و از کمک مالی
به او نیز دریغ نمیکند؛ اما امین از این دوستی سوءاستفاده میکند و در نهایت ،با بیکارکردن یونس و انکار
بدهی خود به او ،بذر انتقام را در دل او میکارد:
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(همان)89 :

در این میدان ،یونس برای انتقام از امین با بیاخالقی محض ،خواهرش منار را هدف قرار میدهد و
برای رسیدن به خواستهاش ،با نفاق ،اعتماد منار را به خود جلب میکند« :
» (همان.)93 :
اما بزرگترین میدان در این اثر ،میدان تولید فرهنگی است که افراد در آن با هم در رقابتاند و بر اساس
نوع کنشها از هم متمایز میشوند تا مخاطب را با دو گفتمان سنتگرا و نوگرا روبهرو کنند« :
» (نصرالله،
.)25 :2010

در یک سوی این میدان ،سالم قرار دارد که با هرگونه پیشرفت و آگاهی از اخبار جهان مخالف است و
در سوی دیگر ،ابوامین که با پیگیری اخبار جهان ،با جریان روشنفکری همگام شده است؛ ولی در نیمۀ راه،
در رویارویی با سرمایۀ نمادین قطب کژآئین ،خود را بازنده میبیند و سکوت میکند .نبیله و أم امین نیز
خود را بازنده میدانند .آنها درگفتمان مردساالر ،عادتوارهها و سرمایههایی منفی میبینند که توان ایستادن
در برابر آن را ندارند و به این آگاهی دست یافتهاند که امین و عمو برندۀ میدان قدرت هستند« :
» (همان.)143 :
البته باید پذیرفت که تکرار با قطعیت عبارت «سیذبحونها» ،مصداق سخن بوردیو است که میگوید
«حتی زنان نیز خود را با واقعیت مردساالر جهان بهطور کلی و روابط سلطۀ مردان بر زنان بهطور خاص،
تطبیق دادهاند و خود را اسیر آن میبینند» (بوردیو.)60 :2009 ،
 .7نتیجه

در این پژوهش ،در پرتو عناصر اصلی نظریۀ بوردیو یعنی منش ،سرمایه ،میدان و فضای اجتماعی ،خلق-
وخوی شخصیتهای برجستۀ رمان شرق العارة  ،روابط شخصیتها با دیگر اعضای میدان ،حجم
سرمایه هایی که در اختیار دارند و تولید ،بازتولید و تبدیل این سرمایهها در میدان تولید فرهنگی بررسی شد.
نتایج این پژوهش را میتوان چنین دستهبندی کرد:
 .1-7منش

ً
محوریت این رمان ،مبتنی بر کنش افرادی از طبقۀ پایین جامعه در محیطی نسبتا بسته است که عامالن
اجتماعی در این فضا ،زندگی خصوصی دیگران را دنبال و بهراحتی همدیگر را قضاوت میکنند .منش
شخصیتها در این رمان ،عناصری را منعکس میکند که دال بر تمایز بین آنها و وابستگی به دو گفتمان و
دو نگرش مختلف است:
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جدول منش شخصیتها در رمان شرفة العار

ّ
تعلقات مذهبی

منش

نوع رفتار و گفتار

عالیق شخصی

منار

رسمی ،مودبانه ،آرام و متین

مطالعۀ کتاب و روزنامه ،عالقه به هنر و محافل
ادبی

اشاره نشده است

ابوامین

محترمانه و مقتدر ،در پایان رمان منفعل

مطالعۀ روزنامه ،پیگیری اخبار روز ،ماهواره

اشاره نشده است

ام امین

مودبانه ،ترس ،انفعال

خیاطی

اعتقاد به دعا و توسل به
کتاب خدا و پیامبران

امین

پرخاشگر ،خشن ،بیبندوبار

تفریح و روابط نامشروع

اشاره نشده است

نبیله

محترمانه ،ترس ،سکوت ،انفعال

اشاره نشده است

اعتقاد به دعا

سالم

مقتدر و بیمنطق
عصبانی و تهدیدآمیز

اشاره نشده است

مذهبی تندرو

 .2-7سرمایه

بهرهوری نابرابر از سرمایههای چهارگانه که وابسته به منش هریک از شخصیتهای کنشگر در رمان است،
موجب شده است تا هریک از آنان در میدان تولید فرهنگی ،توانمندیهای متمایزی بروز دهند؛ از اینرو،
برخی با توسل به خشونت وحمایت نهاد اجتماعی ،قدرت بیشتری کسب میکنند (سالم و امین) .برخی با
وجود غنای سرمایۀ فرهنگی ،بهواسطۀ خشونت گفتمان غالب و عدم حمایت اجتماعی مناسب ،از میدان
حذف میشوند (منار) و برخی با سکوت ،خودخواسته از میدان بیرون میروند (ابوامین).
جدول سرمایۀ چهارگانۀ شخصیتها در رمان شرفة العار
انواع
سرمایه

منار

ابوامین

اجتماعی

اقتصادی
شغل و
درآمد

مالکیت
شخصی

مثبت

منفی

مدرس،حق
وق
کارمندی

تلفن
همراه

خانواده،
مدرسه،
دانشگاه،
حضور
در
اجتماع

پنهانکار،
اقدام به
خودکشی

اعتماد،
صداقت،
خانواده،
مدرسه،
دوستان،
خویشاو
ندان،
حضور
در
اجتماع

سکوت

حقوق
کارگری در
کارخانۀ
سیمان:
پیش از
بیماری
کار در
آژانس:
دوران
بیماری

خانه
ماشین
سوبارو

نمادین

فرهنگی

احترام ،شهرت ،شخصیت

عینی

نهادینه

تنیده

اقتصادی

کتاب،
روزنامه،
سینما،
نمایشگاه،
موزه ،انجمن-
های ادبی

لیسان
س
جامعه
شناسی

تدریس
 ،تفکر
و
مطالعه

اشتغال در
مدرسه

روزنامه

تهی

مطالعه

تهی

اجتماعی

فرهنگی

مهربانی و
متانت،
منزلت بین
خانواده،
همکاران،
شاگردان

موفقیت
تحصیلی،
همکاری

قابلیت
کنترل،
خانواده،
منزلت بین
دوستان

تهی
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استخدام
راننده زمان
ناتوانی

ام امین

فاقد درآمد

چرخ
خیاطی،
چند تکه
طال

مدرسه،
خانواده

سکوت،
انفعال

امین

راننده
ابوامین

ندارد

خانواده،
دوستان،
خویشاو
ندان،
همسایگا
ن،
حضور
در
اجتماع،
اعتماد به
نهاد
قضایی

خیانت،
پنهانکاری،
دروغ،
انحراف
اخالقی،
قتل،
خشونت،
عاطفی و
فیزیکی

سالم

نامشخص

خانه

خانواده،
خویشاو
ندان،
حضور
در
اجتماع،
اعتماد به
نهاد
قانون

خشونت
عاطفی،
مشارکت در
قتل

تهی

تهی

تهی

مدرک
خیاطی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

قابلیت
کنترل تنش
در خانواده

تعصب و
دفاع از
شرف

تعصب و
دفاع از
شرف

تهی

تهی

تهی

چنانکه مشاهده میشود ،امین و سالم از نظر مالکیت بر سرمایۀ فرهنگی ،ضعیف و از نظر سرمایۀ
اجتماعی ،بهشدت غنی هستند .سرمایۀ منفی اجتماعی در گفتمان این دو ،به کنشهایی تبدیل میشود که
خیانت و خشونت را بازتولید میکند .منار ،نمایندۀ گفتمان راستآئین ،بهرغم منش روشنفکری ،دستیابی به
موقعیت اجتماعی و غنای مقبول سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی ،با بحران داغ ننگ روبهرو و بر اساس قاعدۀ
مشروعیت «قتل برای دفاع از حیثیت» از صحنه حذف میشود.
 .3-7فضای اجتماعی

فضای اجتماعی در این رمان بهشدت متأثر از نهادها و ساختار اجتماعی است .منار ،بهرغم نگرش
روشنفکرانه و موفقیتهای مکتسبه از ساختار حاکم تأثیر میپذیرد و قادر نیست در مقابل سالم ،نمایندۀ
نهاد مذهبی تندرو ،سیستم قضایی و حتی قضاوتهای اهالی محل بایستد و این امر نشان میدهد که
عاملیت افراد بهشدت تحت تأثیر ساختار اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعۀ سنتی است .در این جامعه،
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حتی بازپرس پرونده و نظام قضایی بهعنوان نهادهای امنیتی ،سرمایۀ منفی خشونت را بهشکل زبانی و
روشمند بازتولید میکنند تا او را در جایگاه فردی نابههنجار از میدان خارج کنند.
 .4-7میدان

در این رمان ،میدانهای متعددی مشاهده میشود؛ امین و یونس در میدان اقتصاد با هم در رقابتاند تا با
جلب توجه ابوامین و مسافرکشی با ماشین او درآمدی برای گذران زندگی به دست آورند .برندۀ نهایی این
میدان ،امین است که با خیانت در میدان اخالق ،ماشین پدر را تصاحب و آتش دشمنی و انتقام را در یونس
شعلهور می کند .در این میدان ،منار برندۀ اخالق است؛ چراکه با مهربانی و احترام تا لحظۀ مرگ پایبند به
خانواده است و بهرغم بیمهری و برداشتن حمایت از او ،همچنان به آنها عشق میورزد.
پینوشت
 .1ابراهیم نصرالله ،نویسنده و شاعر فلسطینیتبار است که در 1954م در اردوگاههای فلسطینینشین واقع در عمان به دنیا آمد.
مهم ترین عاملی که در پیشرفت و پختگی ادبی او تأثیر بسزایی داشت ،همان دوران زندگی در اردوگاه است و پس از آن،
فرهنگی که از طریق ادبیات جهانی و ادبیات عربی به آن آگاهی یافته است (غیاثی .)94 :1387 ،آثار داستانی نصرالله
عبارتاند از :رمان براري الحمي ،رمان أمواج البریة ،رمان عو ،رمان حارس المدینة الضائعة ،مجرد  2فقط ،الملهاة
الفلسطینیة ،طیور الحذر ،شرفة العار . ...
 .2منش ،خصلت یا عادتواره ،مجموعهای از خلقوخوهای پایدار در افراد است که کردارهای خاصی پدید
میآورد و بوردیو آن را ناخودآگاه فرهنگی مینامد (لعرینی.)66 :2014 ،
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