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چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریۀ سرمایۀ اجتماعی «پیر بوردیو» ،رمان دختران ریاض اثر «رجاء الصاان » باا
بررسی جامعهشناختی کردهاست .ساعی نویساندنان بار آن باوده تاا باه ایا پرساش پاساخ دهناد کاه
سرمایههای اجتماعی زنان عربستانسعودی ،چه وضعی داشتهاست؛ بدی منظور رمان دختاران ریااض در
چهار سطح سرمایۀ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نمادی بررسی شدهاسات .یافتاههاای پاژوهش نشاان
میدهد سرمایۀ نمادی زنان در عربستانسعودی به شدت ضعیف است و بهرهمندی زنان از ای سارمایه
اندک است و ریشههای ضعف ایا سارمایه ،باه مشاکالت موجاود در بساش سارمایههاای اجتمااعی
برمینردد .همچنی کنترلهای اجتماعی که شکل روش ِ آن مردساالری است ،بزرگتاری ماان پایش
روی زنان برای بهرهمندی از سرمایۀ اجتماعی و درنهایت سرمایۀ نمادی است .سرمایۀ اقتصادی زنان نیز
انرچه در سطح مقبولی قرار دارد ،در مواجهه با مشکالت اجتماعی نمیتواند یاریگر زنان باشد و به تولیاد
سرمایۀ نمادی نمیانجامد.
واژههای کلیدی :جامعهشناسی ادبیات ،بنات الریاض ،رجاء الصان  ،سرمایۀ اجتماعی ،پیر بوردیو.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

ali.afzali@ut.ac.ir
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.1مقدمه
درحاالیکه در رهیافتهای سنتی ،ادبیات ،پدیدهای رمانتیک و رازآمیز و آفریدۀ سرآمدها و
نسبگان است و اساساا هاانر و ادباایات را پدیاادهای برتار از هساتی و جامعاه و زماان
میشمارند ،جامعهشناسی ادبیات تالش میکند تا بسیاری از عاناصر غیرزیباییشاناختی را
که در شکل و محتوای آثار ادبی سهیم هستند ،نشان دهد و باهویااژه بار ساهم عوامال
اجاتماعی و چاگونگی و نوع محتوا یا شکل آثار ادبی تأکید دارد (فاضلی110 :1374 ،ا .)111
پیر بوردیو ( )Pierre Bourdieuیکی از نظریهپردازانی است که به قابلیتهای ادبیات در
ترسیم اوضاع اجتماعی توجه ویژهای داشتهاست .ای نوشتار با در نظر نرفت قابلیتهاای
نظریۀ بوردیو در حوزۀ مسائل اجتماعی ،که بوردیو آنها را زیار عناوان مجموعاه عوامال
سازندۀ سرمایۀ اجتماعی دستهبندی میکند ،ای رویکرد نظری را در حوزۀ جامعهشاناختی
انتساب کرده و تحلیل رمان را در چهارچوب آن انجام دادهاست.
1ا .1بیان مسئله
رمان دختران ریاض با جنجالهای زیادی که در حوزۀ مشکالت زنان و حقاو اجتمااعی
آنان در جهان عرب بهطور عام و در عربستانسعودی بهطور خاص ایجاد کرد ،مورد بسیار
مناسبی برای برآورد کیفی وض زنان در ای کشور است .با توجه باه نظریاۀ بوردیاو کاه
شرح آن در ادامۀ نوشتار خواهد آمد ،دغدغۀ ای پژوهش ،به دست آوردن تصویری روش
از وض اجتماعی زنان در کشور عربستان است .توصیف ای وض به کمک یاک رویکارد
نظری و علمی ،امکان بررسیهای دقیقتر را در ای زمینه هموار میسازد.
1ا .2پیشینۀ تحقیق
پژوهشهای زیادی در مجموعۀ جامعهشناسی ادبیات و نقد اجتماعی تاکنون انجاام شاده
که اشاره به آن ها از حوصلۀ ای نوشتار بیرون اسات ،اماا در بررسای رویکردهاای ماورد
استفادۀ پژوهشگران ،مشسص شد که نظریۀ پیر بوردیو باوجود استفاده در مباحث مرباو
به علوم اجتماعی ،در زمینۀ نقد ادبی کمتر مورد توجه قارار نرفتاهاسات .بناابر تحقیقاات
نویسندنان ،تاکنون دو مقالۀ نقد ادبی بر پایۀ ای نظریه نوشته شده که هر دو متعلاق باه
خانم صدف نلمرادی است .نسستی پژوهش با عنوان «نقد جامعهشاناختی سارمایههاای
اجتماعی و فرهنگی زنان در رمان دل فوالد اثر منیارو روانایپاور براسااس نظریاۀ اناواع
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سرمایۀ پیر بوردیاو» باه چاار رسایده 1و پاژوهش دوم باا عناوان «نقاد جامعاهشناساانۀ
سرمایههای زنان در رمان قصۀ تهمینه محمد محمدعلی براساس نظریۀ انواع سرمایۀ پیار
بوردیو» 2منتشر شدهاست .با توجه به پژوهشهای خانم نلمرادی که اتفاقا هر دو در حوزۀ

مسائل زنان انجام شدهاست ،نویسندنان ،ای روش تحقیق را برای بررسی رمان دختاران
ریاض انتساب کرده و تالش دارناد محتاوای ایا رماان را ا کاه هماۀ شسصایتهاای
اصلیاش را زنان تشکیل دادهاند ا بر ای اساس بررسی کنند.
1ا .3پرسش پژوهش
براساس نظریۀ پیر بوردیو ،زنان عربستانی در رمان دختران ریاض ،دارای کدامیک از انواع
سرمایه هستند؟ و با توجه به زندنیشان ،چه فرصتها و تهدیدهایی بارای سارمایههاای
اجتماعی آنان وجود دارد؟
1ا .4روش تحقیق
روش تحقیق ،رویکرد پیر بوردیو به موضوع سارمایۀ اجتمااعی اسات .ایا رویکاردِ نقاد
اجتماعی ،در مجموعه رویکردهای تحلیل محتوای کیفی قارار دارد .در ایا الگاو ،اناواع
سرمایههای اجتماعی که از نظر بوردیو چهار دسته هستند ،شناسایی و تحلیل میشوند.
 .2معرفی رجاء الصان
«رجاء عبدهللا الصان » ،نویسنده و رماننویس عربستانی در سال  1981در شهر ریااض باه
دنیا آمد .وی دانشآموختۀ دندانپزشکی دانشگاه ملکسعود است و برای ادامۀ تحصیل در
ای رشته ،به امریکا سفر کرد (العقیلی.)2 :1426 ،
شهرت وی در داستاننویسی بهدلیل نگارش رمان دختران ریاض و توجه ویژهای است
که به آزادی زنان در جامعۀ عربستان داشتهاست .زندنی در امریکا تجربۀ تازهای بارای او
بود که از جامعۀ سنتی و سستنیرانۀ عربستان ،پا به دنیای مردمساالری بگذارد و خود را

در میان مردمی بیابد که شعار تساوی حقو زن و مرد سر میدهند .رمان دختران ریااض
خشم بسیاری از فقیهان و نروههای سنتی عربستان را برانگیست که اتفاقا اکثریت جامعه
و نهادهای قدرت اجتماعی را در اختیار دارند .او را بایاد زباان نویاای زن معاصار عارب
 .1فصلنامۀ نقد ادبی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،29صص 167ا.191
 .2دوفصلنامۀ جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،1صص 23ا.41

 /24مطالعۀ سرمایههای اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی :رمان دختران ریاض

دانست .رجاء به سبب نگارش ای رمان ،یکی از نامزدهای جاایزۀ ادبای دوبلای در ساال
 2009شد و اثر جنجالی وی تاکنون به  26زبان زندۀ دنیا ترجمه شدهاست.

 .3خالصۀ رمان دختران ریاض
دختری به اسم «مُوا» طی یک سال و در جمعۀ هر هفتاه ،رایاناماهای باه تماام کااربران
اینترنت در عربستانسعودی میفرستد .او در ای نوشتهها بسشی از زندنی چهار دوستش
را با نامهای «قمره ،میشل ،سدیم ،لمیس» به تصویر میکشد .آدرس رایاناماۀ قصاهناوی
«مااوا»  Seerehwenfadh7et@yahoogroups.comاساات؛ یعناای «اتفاقاااتی کااه رسااوا
میشوند ،عیان میشوند».
نسستی رایانامه با نمایش ازدواج اجباری «قماره» ،داناشآموختاۀ ادبیاات از دانشاگاه
سعودی ،آغاز میشود .قمره با پسری به نام «راشد» ازدواج میکند و برای اداماۀ تحصایل
همسرش در مقط دکترای تجارت ،همراه وی راهی شیکانو میشود .قمره در همان آغاز
زندنیاش ،بهدلیل بیمهری راشد ،به او شک میکند و پس از مدتی متوجه رابطاهاش باا
زنی ژاپنی به نام «کاری» میشود؛ ای اختالف سرانجام به طال میانجامد.
بسش دیگری از رایانامهها به شسصیتی به نام «سدیم» ،دانشجوی مدیریت ،اختصاص
دارد .سدیم از نوجوانی ،نامزد پسری به نام ولید بوده ،اما پس از ارتبا نزدیاک سادیم باا
ولید در دوران نامزدی ،نانهان ولید وی را رها میکند و بالفاصله طالقش میدهد .سدیم
برای فراموشی ای شکست ،راهی لندن میشود .در آنجا با دانشاجویی ساعودی باه ناام
«فراس» آشنا میشود و به او دل میبندد ،ولی فراس پس از نذشت چهار سال رابطاه باا
سدیم ،با شسص دیگری ازدواج میکند و وی را که در اندوه مرگ پدرش به سر میبارد،
تنها مینذارد .فراس در پایان رمان بازمینردد و با وجود داشت همسر و فرزند ،به سدیم
پیشنهاد ازدواج میدهد ،اما سدیم به او پاسخ منفای مایدهاد و باا پسارخالهاش ،طاار ،
دانشآموختۀ رشتۀ دندانپزشکی ،ازدواج میکند.
زندنی «میشل» ،موضوع بعدی رمان را تشکیل میدهد .او دانشجوی کاامپیوتر اسات.
میشل با پسری به نام «فیصل» قول و قرار ازدواج مینذارد ،اما پس از نذشت یک ساال،
به دلیل مسالفت خانوادۀ فیصل ،ای ازدواج سرنمینیرد .پس از ایا شکسات ،میشال باا
موافقت خانواده ،برای ادامۀ تحصیل راهی سانفرانسیسکو میشود؛ جاایی کاه دایای وی
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ساک آنجاست .او مدت چهار سال در آنجا اقامت میکند و در ای مدت ،به پسرداییاش،
«متی» ،عالقهمند میشود ،ولی خانوادهاش با ای ازدواج مسالفت میکنند .میشال پاس از
دومی شکست عاطفی ،به همراه خاانواده ،باه دبای مایرود و در آنجاا مشاوول کاار در
تلویزیون میشود.
شسصیت آخری که در رایانامهها به آن پرداخته شده ،دختری به ناام «لمایس» اسات.
لمیس نسبت به سه دوست دیگرش ،زندنی بهتری دارد و عامل زندنی سعادتمندانۀ وی،
پدرومادر تحصیلکردهاش هستند .لمیس دانشجوی پزشکی است که با دانشجوی پزشکی
دیگری به نام «نزار» آشنا میشود و با وی ازدواج میکند و زندنی بسیار موفقیتآمیزی را
از سر مینذراند .سرانجام رمان با شرح کامل زندنی ای چهار شسصیت در رایانامههاایی
که هر جمعه ارسال میشود ،پایان مییابد.
 .4پیر بوردیو
«پیر بوردیو» ،جامعهشناس و مردمشناس برجسته ،در سال  1930در فرانسه باه دنیاا آماد.
حوزۀ پژوهشی او بر دینامیک قدرت و انواع شیوههای انتقال قدرت در جامعاه ،در درون و
بی نسل های مستلف تمرکز دارد .مهمتاری کتااب او باا عناوان تماایز :نقاد اجتمااعی
قضاوتهای ذوقی که به فارسی هم ترجمه شاده را انجما بای المللای جامعاهشناسای
( ،)International Sociological Associationششمی کتاب جامعهشناسی تأثیرنذار قرن
بیستم دانستهاست .او در  23ژانویه  2003درنذشت .در میان شسصیت های روش فکار و
دانشگاهی فرانسه در قرن بیستم ،پیر بوردیو بیشک بیشتری نفوذ فکری را دست کام در
حوزۀ علوم اجتماعی داشتهاست و از ایا لحاا شااید بتاوان او را فقا باا «کلاود لاوی
استروس» (Claude Léviـ  )Straussمقایسه کرد؛ البته با ای تفاوت اساسی که نفوذ لاوی
استروس در خارج از فرانسه بسیار محدودتر از بوردیو بوده و پایههای اندیشۀ استروسی اا
یعنی نظریۀ ساختاری در علوم اجتماعی ا مدتهاست که قدرت خود را از دست دادهاست،
درحالیکه بیشتر دستاندرکاران و متفکران علوم اجتماعی اماروز ،بار آن اناد کاه نظریاۀ
بوردیو ،آیندۀ درخشانی خواهد داشت و جریان های نساترده ای کاه از هام اکناون نیاز در
سراسر جهان با حرکت از مفاهیم بوردیویی ،عرصههای بسیار متنوعی چاون نقاد ادبای و
هنر و ورزش و سبک زندنی را موضوع مطالعۀ خود قارار داده اناد ،هناوز در ابتادای کاار
هستند (فکوهی.)141 :1384 ،
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 .5نظریۀ سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی را بهطور خالصه می توان شامل سرمایه و مناب حاصل از نهادها و رواب و
هنجارهایی دانست که کنش متقابل اجتمااعی جامعاه را باه لحاا کمای و کیفای شاکل
میدهند (چلبی .)3 :1384 ،بوردیو در تعریف سرمایۀ اجتماعی می نوید« :سرمایۀ اجتماعی عبارت
است از مجموعه ای از مناب فیزیکی و غایرفیزیکی که در دسااترس فارد یاا همگاان قارار دارد و
دارای شبکۀ ارتباطی نسبتا باادوامی اسات که ای ارتاباطات را باید نهادینه کرد و ای امر از طریاق

آشناییهای دوجانبه و ماحترم شاکل مینیرد» (فیلد .)23 :1385 ،در جای دیگر ،بوردیاو سارمایۀ
اجتماعی را یگانه وسیلۀ تشریح دارایی های اجتماعی می داند و آشااکار مای کناد کاه افاراد
مستلف باا سارمایۀ یکسان (اقاتصادی و فارهنگی) باازده های مستلفی به دست می آورند کاه
منتج از وسعت باهکارنیری سارمایۀ نروهی آنان است (توسلی و موسوی.)9 :1384 ،
باه طورکلی ،سرمایۀ اجتماعی و بهره منادی از پارامترهاای آن در بای افاراد جامعاه،
شاخص مناسبی برای همبستگی و مشارکت اجتماعی در جامعه است؛ عالوه بر ای  ،تأثیر
ایا پدیااده باار روابا اجتماااعی از بُعااد کمیاات و کیفیاات ،و بهاارهمناادی از امکانااات و
موقعیتهای افراد ،اثرنذار و قابل بررسی اسات (شربتیان.)94 :1392 ،
یکی از ویژنیهای بارز جامعهشناسی زبان بوردیو ای است که ابازار نااظری الزم را
برای تحلیل نظاممند تولیدات نمادی مربو به بافتهای متمایز اجتماعی فراهم مایآورد
و سااازکارهای تولیاد و مصاارف ماارتب بااا ایا عرصااههااای متمااایز را ارائااه مایدهااد
(ربانیخوراساگانی .)155 :1388 ،بوردیو سرمایۀ اجتماعی را به چهار مؤلفۀ فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،نمادی تقسیم میکند:
5ا .1سرمایۀ فرهنگی
بوردیو نه فق تحصیالت و عادتها و مهارتها را سرمایۀ فرهنگی میداند ،بلکاه قابلیات
استعداد و بازده آموزشی را از نتایج سرمایهنذاری فرهنگی محسوب میکند .بوردیو سرمایۀ
فرهنگی را در قالبهای زیر طبقهبندی میکند:
5ا1ا .1سرمایۀ فرهنگی متجسد
خصایل دیرپای فکری و جسمی که در وجود فرد متبلور میشود.
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5ا1ا .2سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته
شکل مادی سرمایۀ متجسد که به شکل کاالهای فرهنگیای مشاهده میشود که ردپایی
از نظریهها و ایدههاست؛ مانند تصویرها کتابها و ادوات و ماشی آالت که انتقالپذیرند.
5ا1ا .3سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده
شکلی از عینیتیافتگی که در مدارج آموزشی و امتیازهای ضمانتشاده نمایاان مایشاود
(بوردیو.)147 :1389 ،
5ا .2سرمایۀ اقتصادی
ای نوع سرمایه بیدرنگ قابل تبدیل به پول است و امکان دارد به شکل حقو مالکیات
درآید و حتی میتواند ماتَرَک وارثان باشد.
5ا .3سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی ،جم مناب واقعی یا بالقوهای است که درنتیجۀ ایجاد شبکهای از روابا
کمابیش نهادینهشدهای همچون شناخت متقابل و آشنایی شکل نرفتهاند .ای شابکه نیاز
محصول راهبردهای سرمایهنذاری فردی یا جمعی و آناهانه یا ناآناهانهای است و هدف،
بازتولید روابطی اجتماعی است که میشود در درازمادت یاکوتااهمادت مساتقیم از آنهاا
استفاده کرد (همان147 :ا .)149حجم سرمایۀ اجتماعی ماورد تملاک یاک فارد باه انادازۀ
شبکههایی است که او با آنها پیوند دارد و نیز به میزان سارمایۀ اقتصاادی و فرهنگای و
نمادینی بستگی دارد که اعضای مرتب با او دارناد (تااجبساش .)148 :1384 ،ایا پیونادها
میتواند در قالب رواب تصادفی و همسایگی و قداستطلبانه و هادایای قاوامبساش ،جاا
بگیرد (بوردیو148 :1389 ،ا.)149
5ا .4سرمایۀ نمادی
ای نوع سرمایه خود به تنهایی قابل درک نیست ،بلکه باید از کنار هم نهادن سرمایههای
قبلی که ذکرشان نذشت ،ماهیت پیدا کند .نرنفل ( )172 :1389مینویسد:
ای نوع سرمایه ،فارغ از مفهوم ابزاری نهفته در واژۀ سارمایه ،ارزش ذاتای دارد کاه
همگام با انواع دیگر سرمایه قابل درك اسات .ارزش ذاتای آثاار هناری ،ارزشامندی
فی نفسۀ دانش و فهم حقیقت ،اشرافیت و اصالت ،بنیادهای عظیم فرهنگی و مواردی
از ای نوع ،همگی حامل سرمایههایی نمادی در کنار سایر ابعاد سرمایه هستند.
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 .6تطبیق نظریۀ بوردیو بر رمان دختران ریاض
چهار مؤلفۀ بوردیو ،هر کدام ویژنیهای خاص خود را دارد که برای انجام تحلیال در هار
حوزه باید بدانها توجه داشت.
6ا .1سرمایۀ فرهنگی
بوردیو ،سرمایۀ فرهنگی را به سه نوع تقسیم میکند (نلمرادی:)169 :1394 ،
6ا1ا .1سرمایۀ فرهنگی متجسد
در برشمردن سرمایههای متجسد میتوان به خصلتهای ذاتی افراد مثل اهل تفکر بودن،
اعتماد به نفس داشت  ،جسارت ،انفعال ،مذهب و اعتقادات دینی ذاتیشاده ،فرماانبرداری،
ناپویایی ،نگرش روش فکرانه اشاره کرد.
میشل در رمان دختران ریاض ،دختری تحصیلکرده و آناه اسات .وی در جاایجاای
رمان ،آزادانه دربارۀ حقو زنان کشورش سس مینوید .ای شسصیت ،دختری بیباک و
نترس است که تمام سنتهای متحجرانۀ جامعۀ عربستان را بدون در نظر نرفت عواقاب
آن زیر پا مینهد .میشل باوجودیکه در کشور عربستان ،زنان بدون همراه داشت محاارم
اجازۀ خروج از منزل را ندارند ،آزادانه با دوستانش به هر مکانی رفتوآمد میکند و با وجود
ممنوعیت رانندنی زنان ،در خیابانهای شهر رانندنی میکند (نودوی .)85 :1383 ،
میشل که نواهینامۀ بی المللی رانندنی داشت ،راننادنی یاک جیاب ایکاس 5را باه
عهده نرفت .او ای ماشی را که شیشههای کامال دودی داشت ،از نمایشاگاه اجاارۀ
خودرو به نام رانندۀ حبشیشان کرایه کرده بود .لمیس کناار میشال نشسات و پانج
دختر دیگر در صندلی عقب نشستند .صدای ضب را زیااد کردناد و هماراه باا ناوار،
شروع به خواندن و رقصیدن کردند (الصان .)8 :1388 ،

میشل ،زن آزادی است که حضوری پرشور در سایر عرصههای اجتماعی دارد و در تماام
رفتار و حتی در پوشش ،از دیگر شسصیتهای زن رمان متفاوت است .او در جش عروسای
قمره ،زمانی که تمام دختران پس از ورود داماد به سال سعی میکنند خودشان را بپوشاانند،
بیتوجه به نگاهها و قضاوتهای زنان حاضر در مجلس ،به همان حالت قبل باقی میماند و
ای عمل ،سنتشکنی و ساختارشکنی ای شسصیت را بیش از بیش باه تصاویر مایکشاد
(همان .)5 :میشل حتی به همراه دوستش ،لمیس ،در خیابانهاای شاهر لبااسهاای پسارانه
میپوشد .پوشش میشل و لمیس در ای رمان بسیار آزادانه است ،درحالیکه
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برداشت علمای سعودی از ح جااب اساالمی ،پوشااندن تماام بادن ازجملاه چهاره و
دستها ست و پلیس دینی عربستان همیشاه بار ایا ناوع پوشاش زناان پافشااری
میکند .همۀ دخترانی را که بیش از ده سال س دارند ،مجباور باه پوشایدن روبناده
می کنند .نیروهای مطوعی در مرکزهای خرید ،رساتورانهاا ،فروشاگاههاا ،معاابر و
نذرناهها نشت می زنند و زنانی را که حجاب موافق مقررات شرعی ندارناد ،دساتگیر
مینمایند (محمدیآشنانی.)66 :1381 ،

در ای رمان ،شسصیت میشل هرچند بهعلت سنتشکنیهای پیدرپای ،باا فشاارها و
سستنیریهای جامعۀ عربستان روبهرو میآیاد و خساته و درماناده مایشاود ،بااز هام
جسورانه تا پایان رمان به سنتشکنی و هنجارنریزیاش ادامه میدهد.
6ا1ا .2سرمایۀ فرهنگی نهادینه
چهار شسصیت اصلی رمان (لمیس ،میشل ،سدیم ،قمره) مدارک تحصیلی دانشگاهی دارناد.
لمیس دانشجوی پزشکی ،میشل دانشجوی کامپیوتر ،سادیم دانشاجوی مادیریت ،قماره
دانشآموختۀ ادبیات است .نویسنده با ترسیم شسصیتهاای تحصایلکارده کاه سارمایۀ
فرهنگی نهادینهشان ،باعث شده حضور پرشوری در اجتماع داشته باشند ،زمینهای فاراهم
آورد تا ای زنان با قوانی جامعۀ مردساالر سعودی که به سرمایۀ فرهنگای نهادیناۀ زناان
روی خوش نشان نمیدهد ،به مبارزه برمیخیزند .زنان سنتی ای جامعه ،دنیاای مااورای
خانۀ خویش را تجربه نمیکنند و از نظر دسترسی نداشت به سارمایۀ نهادیناه ،در ناوعی
حبس قرار دارند ،اما شسصیتهای اصلی رمان ،با هدفمند کردن سرمایۀ نهادینۀ خاویش،
زنان را به شکست ای قیدوبندها فرامیخوانناد؛ چراکاه «زن و مارد در ارزشهاای انساانی
یکسان هستند و باید در آموزش زنان نیز جدیت به خارج داد و زمیناه را بارای حضاور آناان در
اجتماع فراهم نمود؛ زیرا اساس تمدن و پیشرفت ،زناناند» (امی .)73 :1997 ،

سرمایۀ فرهنگی نهادینه در چهار شسصیت اصلی ،آنان را به سنتشکنی سو دادهاست،
پس میتوان ای نونه استنبا کرد که در بهکارنیری سرمایۀ نهادینه موفق بودهاند.
6ا1ا .3سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته
نویسااندنی در ایا رمااان اهمیاات بساایار ویااژهای دارد؛ بااه عبااارتی ،ساارمایۀ فرهنگاای
عینیتیافته ،بهشکلی غالب بر فرم کلی داستان غلبه دارد .اساس رمان بر پایۀ رایانامههایی
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است که شسصیت اصلی از دوستانش دریافت میکند .او ای سارمایۀ عینیاتیافتاه را در
خدمت آناهیبسشی به جامعه قرار میدهد و تالش دارد با «نوشت » باه اهاداف خاود در
زمینههای اجتماعی و آناهیبسشی به همجنسهای خویش دسات یاباد .نوشات  ،ناوعی
اعتراض هم هست؛ اعتراض به نبود جایی برای شنیده شدن سسنان زناان .تاکصادایی
حاکم بر جامعۀ عربستان به عرصۀ سیاسی محدود نیست ،بلکاه در عرصاۀ آزاداندیشای و
آناهیهای اجتماعی هم مشکالت زیادی برای مردم و بهخصوص زنان وجود دارد.
«موا» ،شسصیت آغازنر داستان که قصاههاای مرباو باه شسصایتهاا را او منتشار
میکند ،نهتنها «نوشت » را که شکل عالی سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته اسات باه خادمت
نرفته ،بلکه ای نوشت را رسالتی بر دوش خود میداند .نوشت در ای رماان ،در خادمت
آناهیبسشی اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.
6ا .2سرمایۀ اجتماعی
خانواده یک نهاد مؤثر در سرمایۀ اجتماعی مثبت است کاه در ایا رماان دو شاکل دارد.
دسته اول ،خانوادۀ نوپایی است که قمره و راشد براساس ازدواج اجباری تشکیل میدهناد.
ای خانواده که سرانجام به طال سو داده میشاود ،نماادی از نتیجاۀ دلساراش ازدواج
اجباری دختران است .بیتوجهیهای راشد به قمره و خیانت به او ،یکی از هزاران نمونهای
است که روزانه در جوامعی مانند عربستان اتفا میافتد .اما دستۀ دوم ،باه خاانوادههاای
پدری ای دختران تعلق دارد .خانوادۀ لمیس که ارکان آن هر دو تحصایلکارده هساتند،
نمادی از موفقیت سرمایۀ فرهنگی نهادینه هستند که بهرهبرداری از ایا سارمایه باعاث
میشود اجازه دهند دخترشان در محی علمی با شسص مناسب آشنا شود و زندنی خویش
را آغاز کند .موفقیت لمیس در زندنی زناشویی تاا حاد زیاادی باهسابب درک پادرومادر
تحصیلکردهاش از توییر اوضاع اجتماعی و لزوم فرصت دادن به جوانان برای آغاز زندنی
براساس عالقهمندی خودشان است .اما خانوادۀ قمره سنتی است و پدرومادر قمره برخالف
پدرومادر لمیس ،تحصیالت دانشگاهی ندارند و دربارۀ ازدواج دخترشان اسایر سانتهاای
قدیمی هستند .پس از شکست قمره در زنادنی ،خاانوادهاش تاازه شاروع باه حمایات از
دخترشان میکنند.
«حلقۀ دوستان» یاک سارمایۀ مثبات اجتمااعی اسات و نقاش پررنگای در رماان دارد.
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شسصیتهای داستان ،رواب صمیمانهای با هم دارند و از حمایات دوساتان خاود برخاوردار
هستند؛ ای سرمایۀ اجتماعی در جهت پیشرفت و حمایت از اعضای خویش حرکت میکند.
6ا2ا .1خشونت؛ سرمایۀ اجتماعی منفی
در یک جامعه مردساالر با بافت سنتی که فرهنگ باستانی مبتنی بار ساستنیاریهاای
مذهبی حاکم است ،زن نسستی قربانی خشونت است .انر زندنی تکتک شسصیتها را
به تفصیل بررسی کنیم ،شکلهای مستلف خشونت خاانگی ،خشاونت کالمای ،خشاونت
سیستمی ،خشونت پنهان و ...قابل مشاهده است.
«امنویر» زنی است که بچهای دوجنسایتی باه دنیاا آوردهاسات کاه انادامش ظرافات
دخترانهای دارد .فرزند امنویر از سیزدهسالگی به پوشیدن لباسهای زناناه روی مایآورد و
سبب میشود پدرش بهعلت حسی که در جوام عربی به دختران وجود دارد ،بدون توجاه
به بیماری فرزندش ،او را به شدت کتک بزند و پس از علیل و ناتوان کردنش ،او و مادرش
را ترک نوید و با همسر دومش زندنی کند .صان با ترسیم رفتارهای خشونتآمیز همسار
امنویر ،دربارۀ خشم و مردساالری موجود در کشور عربستان چنی مینوید:
نوری ظرافت زنانۀ خود را در برابر پدرش آشکار نمیکرد؛ زیرا از او بسیار مایترساید.
اما پدرش حرفهایی را از همسایهها شنیده بود .روزی از کوره دررفت و با خشم وارد
منزل شد .به اتا او رفت و با دستوپا شروع به کتک زدن او کارد تاا اینکاه قفساۀ
سینه و بینی و سا پایش شکست .پدر ،پس از ای حادثه ،خانه را برای همیشه ترک
کرد تا دور از ای منزل ،با همسر دومش زندنی کند (الصان .)11 :1388 ،

صان در رمانش عالوه بر خشونت فیزیکی ،به خشونت پنهان مردان نیاز اشاااره دارد.
میشل در کشور لبنان در صداوسایما مشاوول کاار اسات و عالقاۀ زیاادی بارای اجارای
برنامههای تلویزیونی و حضور در برابر دوربی دارد ،ولی به دلیل برخوردهای خودخواهاناۀ
پدر و مسالفت وی ،هیچناه نمیتواند خواستهاش را عملی سازد:
میشل کارهایش را به خوبی پیش میبرد تا اینکه رساما در مقاام تهیاهکنناده در آن
شبکه معرفی شد .ویژهبرنامۀ میشل را یک دختر لبنانی جوان اجرا مایکارد .پادرش
بهدلیل آنکه ای شبکه ،ماهوارهای بود و نزدیکانشان در سعودی هم میتوانساتند آن
را تماشا کنند ،اجازه نداد میشل خودش ای برنامه را اجرا کند (همان.)117 :
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خشونت پدر میشل و ممانعت از رسیدن به خواستهاش ،از نوع خشونت پنهان و از نوع
اجتماعی آن به شمار میآید.
6ا2ا .2کنترل؛ سرمایۀ اجتماعی منفی
محدودیت و کنترل هرنونه رفتار زنان ،یکی از مهمتری شاخصههاایی اسات کاه رفتاار
قهرمانان داستان بر پایۀ واکنش به آن طراحی شدهاست .چهار شسصیت اصالی داساتان،
سنتشک هستند؛ سنتهای اجتماعی ،قوانی موجود در سیستم قضاایی ،مردسااالری و
عوامل دیگر ،همگی در راستای افزایش محدودیت برای زنان هستند.
میشل زنی است که محدودیتهای مبتنی بر سانتهاای جامعاه را نمایپاذیرد .ایا
سنتها ناه آنچنان قوی هستند که به شکل قانون درآمدهاند .پشتوانۀ مذهبیِ حااکم بار
ای سنتها ،مقابله با ای نوع کنترل را چند برابر دشوار میسازد .میشل با اینکه مایداناد
در عربستان «ورود زنان بدون همراهی محرم به بسیاری از اماک عمومی ازجملاه رساتورانهاا

ممنوع است» (فهیمکرمانی ،)18 :1379 ،اما با دوستپسرش ،فیصل ،به قهوهخاناه و رساتوران
میرود (الصان .)52 :1388 ،
لمیس ،دیگر شسصیت داستان ،بهعلت کنترلهاای ساستنیراناۀ جامعاۀ عربساتان،
محی مجازی را یگانه راه نقشه کشیدن برای پسران میداند .وی هنگام نپونفتهاای
مجازی با مردان ،رفتارهایی داشت که در محی واقعی هرنز نمایتوانسات هایچکادام از
آنها را انجام دهد (همان .)88 :لمیس ،آشنایی با ای محی مجازی را باه دوساتانش نیاز
توصیه میکند .قمره ،دوست لمیس ،یکی دیگر از قربانیاان کنتارل اسات .قماره پاس از
طال  ،اجازۀ خروج از منزل را ندارد .نگاههای سانگی ماردم و احتماال قارار نارفت در
معرض توهی برای یک زن مطلقه ،خطری جدی است .ای مشاکالت باعاث مایشاود
شسصیتی مثل قمره ،عالوه بر کنترلها و محدودیتهاای بیرونای ،باه محادودیتهاای
درونی خودخواسته ت دهد تا بهانهای دست مردم ندهد .میشال باه او پیشانهاد ورود باه
محی های مجازی را میدهد .قمره پاس از آشانایی باا ایا فضاا ،بیشاتر وقاتش را باا
نپونفت و سرنرم شدن با مردان در محی مجازی پر میکناد؛ هرچناد روش قماره در
نفتونوها بهخوبی لمیس نیست ،راهی برای التیام زخمهای درونیاش است.
واکنش زنان داستان در مقابل انواع کنترلها ،ترکیبی از پاذیرش و عصایان اسات .در
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آغاز ،آنان مشوول زندنی عادی خود هستند و با جلو رفت داساتان ،نشاانههاای عصایان
ظاهر میشود .عصیان آنان در مقابل ای وض ساستنیراناه را مایتاوان یاک سارمایۀ
اجتماعی مفید ارزیابی کرد و آن «تالش برای بیدار ساخت و آنااه کاردن جامعاۀ ناآنااه»
است .کامو ( )24 :1963در تأیید ارزشمند بودن عصیان مینویسد« :هر سنتشکنی و عصیانی،
بهنونهای نهفته ،یک ارزش را با خود به همراه خواهد داشت».

6ا2ا .3ازدواج؛ سرمایۀ مشترک اجتماعی زن و مرد
ازدواج ،یک مسیر طبیعی در زندنی زنان است و میتواناد راهای بارای باه دسات آوردن
اختیارات و استقاللی باشد که در جوام سنتی ،دختران از آن محروماند؛ به عبارتی ،نقاش
حمایتی همسر میتواند در ای فرایند ،به بهبود وض زن کمک کند ،اما غلبۀ ازدواجهاای
اجباری در عربستان ،نهتنها ای فرصت را از زنان سلب کرده ،بلکه رنج آناان را دوچنادان
کردهاست« .فرهنگ سنتنرا و مردساالر جامعۀ عربساتان زیار فشاار مجموعاهای از انتظاارات
یکسان ،زن را به سلطۀ خود درآورده و سبب شده آنان همواره با چهرههایی فرودست ،ساتمدیده،

تاب  ،قان و رنجکشیده ترسیم شوند» (پورشهرام .)49 :1387 ،صان با تکیه بر چنای دیادناهی،
شسصیتهای اصلی رمان را طراحی کردهاست .قمره ،شسصیت رنجکشیدهای است که در
دوران جوانی به خواست پدر به ازدواج با پسری اهل نجد ت میدهد و زندنی و آیندهاش
تباه میشود .او نهتنها در ازدواجش حق تصمیمنیری نداشته ،بلکه پیش از محرم شدن باا
همسرش ،حتی یک بار هم او را ندیدهاست« :قمره ،راشد را تا پیش از روزی که به هم محرم
شدند ،ندیده بود .آداب و رسوم خانوادۀ قمره به خواستگار اجازه نمیداد تا عروس را پیش از عقاد

ببیند و به همی دلیل بی عقد و عروسی فق دو هفته فاصله بود» (الصان  .)29 :1388 ،طبیعای
است چنی ازدواجی ،از نظر احساس و عاطفه ،لطفی برای زن نسواهد داشت .راشد ،همسر
قمره ،عالوه بر آزار او ،با رفتار بد و بیتوجهی ،دست به ازدواج مجدد با زنی ژاپنی میزند
و امید اندک قمره را نیست و نابود میکند.
ازدواج در جامعۀ عربستان ،پیش از آنکه یک رابطه و پیمان اخالقی باشد ،نوعی معامله
و مبادلۀ کاال به کاالست؛ معاملهای که در آن ،زن ،کاالی زیبایی و جسم خاود را و مارد،
پول و دارایی خود را در میان مینذارد .از منظر مردان رمان ،جذابیت یک دختر با زیباایی
و جوانی اش تعریف میشود؛ بنابرای موقعیت سنی زناان در ازدواج اهمیات خاصای دارد؛
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چراکه «معرِّف زنان ،بیشتر ،خصوصیات زیستشناختی آنان است تا دستاوردهای اجتمااعیشاان»
(آبوت و واالس.)77 :1385 ،

در قطعهای دیگر از رمان ،مادر قمره ،احساس میکند دخترش پس از طال بسیار پیر
و چروکیدهتر از سنش به نظر میرسد؛ به همی دلیل برای ازدواج مجددش نگاران اسات
چون از دیدناههای سنتی و شیءانگارانۀ مردم کشورش اطالع دارد .او تصمیم ماینیارد
قمره را برای عمل زیبایی صورت به لبنان ببارد تاا شااید موقعیات بهتاری بارای ازدواج
مجددش پیش آید:
در فصل تابستان ،مادر قمره تصمیم نرفت کاه باه هماراه دختارش کاه چهارهاش
شکسته و بیشتر از سنش به نظر میرسید و بقیۀ خانواده ،یک ماه به لبنان سفر کنند.
در لبنان ،قمره تسلیم برنامههای زیباسازی سمکره شد .کارش را با عمل زیبایی بینی
شروع کرد .سپس به الیهبرداری و تمیز کردن و جوانسازی پوستش پرداخت و زیار
نظر متسصصان زیبایی اندام ،رژیم غذایی سست و تمرینات ورزشی را پای نرفات و
درنهایت موهایش را زیر دست ماهرتری آرایشگران ،کوتاه و رنگ کارد .قماره چناد
برابر زیباتر از قبلش به ریاض بازنشت (الصان .)86 :1388 ،

6ا2ا .4کنترل درونی و بیرونی؛ سرمایۀ اجتماعی منفی
6ا2ا4ا .1مردساالری؛ مؤلفۀ بسیار قوی کنترل
در ادبیات داستانی معاصر ،با وجود تحوالت تازه ،ردپای مردساالری و قربانی شدن زنان آشکارا
دیده میشود .صان در رمان خود ،خیلی از مشکالت زنان را در جوام سنتی کشاور عربساتان
بازتاب داده و بدبستی و مصائب آنان را به تصویر کشیدهاست؛ وی در رمان دختران ریاض باه
مشکالتی مثل خشونت و تعدد زوجهاا و ازدواجهاای نامناساب اشااره کاردهاسات .تحقیقاات
بهخوبی نویای آن است که در قرن بیستم و بیستویکم ،درحالیکه زنان غربی ،از بسایاری از
حقو برخوردار بودند ،در جهان عرب ،همچنان زنان وض اسفباری داشتند و در بدتری وض
اجتماعی و فرهنگی به سر میبردند (الساعداوی .)291 :2006 ،صان درخالل رمان خود ،بهزیباایی
از ای وض اسفبار زنان عربستانی پرده برداشتهاست.
راشد ،شسصیتی است که تمام حق و حقو همسرش را پایمال میکند .وی قمره را که
دختری جوان و ساک شهر ریاض است ،بدون هیچنونه عالقهای و صرفا باه دلیال اصارار
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خانواده ،تصاحب کرده و هستی وی را نیست و نابود میکناد و او را از طبیعایتاری حقاو
یک انسان محروم میسازد .راشد به کوچکتری نیازهاای همسارش تاوجهی نمایکناد و
زمانی که قمره به بیتفاوتیهای او اعتراض میکند ،رفتار بسیار ناشایستی با او دارد:
چشمهایشان در یک لحظۀ وحشتناک به هم نره خورد .چشمان قمره پار از تارس و
وحشت بود و چشمان راشد پر از خشم و غضبی که قمره تاکنون ندیده بود .راشد باه
سرعت از او دور شد و علیرغم اشکها و عذرخواهیهای قمره ،از اتاا خاارج شاد.
فردای آن روز ،با اکراه و بیمیلی به هتل بازنشت تا به فرودناه بروند و به واشانگت
و سپس شیکانو پرواز کنند (الصان .)15 :1388 ،

صان در جایجای رماان ،باه سالطهناری و رفتارهاای ناشایسات ماردان در جامعاۀ
مردساالر عربستان در برخورد با زنان اشاره میکند .قمره در بسشی از رمان ،سستیهاای
زندنی زناشوییاش را به مادر خویش تعمیم میدهد و آن را یک قضایۀ تمادنی و کها
برخاسته از سالیان دور مایشامارد کاه فرهناگ مردسااالر عربای برایشاان باه ارمواان
آوردهاست .قمره رفتار مستبدانۀ همسرش را در برخورد با خاودش ،همانناد رفتاار پادر باا
مادرش میداند« :رفتار راشد با او ،خیلی با رفتار پدرش با مادرش تفاوت نداشت» (همان.)92 :
چرخش نسلها در ای رمان ،وض زنان داستان صان را بهخوبی نشاان مایدهاد .در
دیدناه صان  ،فرهنگ مردساالر ،همچنان همزاد زن عرب اسات؛ همازادی کاه در طاول
اعصار و دورانها هر بار خود را بهشکلی جدید نمایان میسازد .نویسانده در اثار خاود ،باا
نمایش زنان بیچاره و درماندهای همچون قمره و مادرش ،ظلمی را به تصویر میکشد که
جامعۀ مردساالر عربی در حق زنان مظلوم روامیدارد .نکتۀ قابلتوجه ای است که رئالیسم
حاکم بر رمان صان  ،هرنونه نقش رمانتیاک را از وجاود زن ماینیارد و بایش از هماه،
خشونت و بدبستی و زجر کشیدن را به رخ خواننده میکشد .در ای رمان ،صاان باا بیاان
مشکالت زندنی زناشویی قمره و راشاد ،راشاد را نماادی از سالطه و هیبات مایداناد و
ای چنی تسل مرد و ضعف و ستمپذیری زن را ترسیم مینماید .نویی صان معتقد است
«نادیده انگاشت زناان در جواما سانتی ،بایتاوجهی باه احساساات آناان و قارار دادنشاان در
حجابهای مردسااالری ،آناان را باه موجاوداتی ضاعیف ،نیازمناد و درنهایات جانس دوم بادل
ساختهاست» (خسروپناه.)104 :1388 ،
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صان با نمایش دادن مردساالری ریشهدار و ادامهدار در جوام سنتنرای عربی ،نشان
میدهد ای معضل با نذشت سالها هنوز هم توییری نکرده و زنان عربستانی هماواره در
رنج زندنی با مردان مستبد قرار دارند؛ به تعبیر وادی (« )217 :1971وضا زن عارب ،مانناد
زخمی است که هیچناه التیام نمییابد» .اساسا «زن در جامعۀ مردساالر عربی همانند ش خیسای
است بر ساحل ،که مرد روی آن راه میرود و او را زیر قدمهایش له میکند و اثر قدمهایش را بر
آن برجای مینذارد» (زیدان.)314 :1996 ،

6ا .3سرمایۀ اقتصادی
زنانی که در رمان دختران ریااض باا آناان روباروییم ،از طبقاۀ مرفاه عربساتان هساتند.
بهطورکلی بحث بر سر فقر یا مشکالت اقتصادی در ای داستان ،جایگااه چنادانی نادارد؛
لباس و امکانات و وض مالی که دربارۀ هر کدام از شسصیتها بیان شده ،نشان میدهاد
که آنان ،زندنی نسبتا مقبولی دارند .ای کمتوجهی به موضوعات اقتصادی ،به ای معنای
نیست که مشکالتی مثل فقر و نداری در عربستان وجود ندارد؛ زیرا در هار جامعاهای باه
طور قط  ،طبقات فرودست از نظر معیشتی وجود دارد ،اما نویسنده عامدانه از ای موضوع
چشمپوشی کرده تا بگوید زنان عربستانی باوجودیکه ممک است رفاه مالی نسبی یا حتی
عالی داشته باشند ،بازهم ای رفاه ،نرهی از اوضاع اسفناک اجتماعیشاان بااز نمایکناد.
زنان طبقۀ مرفه را نمیتوان طبقهای دانست که حقو اجتماعی متماایزی از زناان دیگار
طبقات دارند؛ رنجی که زن در عربستان با آن روباهروسات ،از جانس مشاکل اقتصاادی
نیست ،بلکه به دیگر جنبههای زندنی مرتب است که در بسش سارمایۀ نماادی باه آن
پرداخته میشود.
6ا .4سرمایۀ نمادی
سرمایۀ نمادی  ،بعدی معنوی است که در کنار دیگر سرمایهها به دست میآید« .عشق» یکی
از مهمتری سرمایههای نمادی برای زن در تمام زندنی است و موضوع اصلی ایا رماان.
چهار شسصیت اصلی که هر کدام زندنی متفاوتی نسبت به دیگران دارند ،بهرهمندیشان از
سرمایۀ نمادی عشق ،متویر است .لمیس که در دیگر ابعااد سارمایه ،ساهم مثبات داشات،
بیشتری سرمایۀ نمادی را دارد و دارای حمایات خاانواده (سارمایۀ اجتمااعی) و تحصایالت
(سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته) و اوضاع مناسب مالی (سرمایۀ اقتصاادی) اسات ،اماا شسصایتی
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مانند قمره ،باوجود سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی عینیتیافتاه ،باهعلات عادم برخاورداری از
شاخصۀ خانواده مناسب و اجبار در ازدواج ،بازتولید سرمایههایش در بعد نمادی دچار مشاکل
میشود .سدیم نیز اقبالی بهتر از قمره ندارد؛ نامزدش او را ترک میکند و نسستی تجربۀ او
در عرصۀ سرمایۀ نمادی با شکست مواجه میشود .فرصتهاای میشال نیاز در اساتفاده از
سرمایۀ نمادی عشق برای ازدواج ،هر دو بار ناکام میماند.
جلوههای زنانه ،مؤلفۀ دیگری است از سرمایۀ نمادی ؛ انر بتاوان بهارهمنادی از ایا
جلوهها را با توجه به مشکالت مالی در نظر نرفت ،هر چهار شسصیت قادرند جلاوههاای
زنانۀ خود را از لحا اقتصادی تأمی کنند ،اماا انار همای سارمایۀ نماادی باا سارمایۀ
اجتماعی مقایسه شود ،بهجز لمیس ،دیگران نمیتوانند از آن بهرۀ چندانی به دست آورناد
که ریشهاش به ضعف در سرمایۀ اجتماعی ا یعنی نهاد خاانواده و کنتارلهاای درونای و
بیرونی و سنتهای کهنه جامعه ا برمینردد.
در ای رمان ،سنت نمادی مادری تا حد بسیار زیادی تحت تاأثیر سالطۀ پادرها قارار
دارد .مادرهای رمان ،باوجود دلسوزی ،باهدلیال نداشات سارمایۀ عینیاتیافتاه و قادرت
اجتماعی ،در بهرهمند کردن دختران خود از ای سرمایۀ نمادی ناتوان هستند .خود مادران
دچار ضعف در تمام ابعاد سرمایهاند ،و بهجز مادر لمیس کاه تحصایلکارده اسات و خاود
درآمد مستقل دارد ،دیگر مادرهای داستان ،نه تحصیالت مناسب دارند و نه قادرند در برابر
خشونتها و کنترلهای اجتماعی واکنش مناسب نشان دهند .ایا موضاوع باعاث شاده
خودشان هم از سرمایۀ نمادی در عرصۀ عشق و ازدواج و ...بهرۀ چندانی نداشته باشند.
 .7نتیجه
انر هر کدام از مؤلفههای نظریۀ بوردیو را چینههای تشکیلدهندۀ وض زنان در عربستان
در نظر بگیریم ،ویژنیهای زیر برای ای چهار چینه تصورپذیر است:
7ا .1سرمایۀ فرهنگی
در ای بسش ،دختران حاضر در رمان ،موقعیت مناسبی دارند .هر چهار نفر تحصایلکارده
هستند و از نظر تسل بر مفاهیم و اعتقادات اخالقی و خانوادنی و ...وض مقبولی دارناد.
در مقابل ،نسل قبلی ا یعنی مادران ای دختران جوان ا در هر سه زمینۀ سرمایۀ فرهنگی
ا یعنی سرمایۀ متجسد و عینیتیافته و نهادینهشده ا با مشکل مواجه هستند.
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7ا .2سرمایۀ اجتماعی
پررنگتری مؤلفۀ رمان ،مؤلفۀ اجتماعی است .وض ای سرمایه بهنونهای است که دیگر
سرمایهها را بهشدت تحت تأثیر قرار دادهاست .شسصیتهاای اصالی رماان کاه در سایر
بررسی مشسص شد ،دارای سرمایههای فرهنگی و اقتصادی مناسبی هساتند ،در عرصاۀ
سرمایۀ اجتماعی بیش از هر چیز باا سارمایههاای محدودشاده و منفای مواجاه هساتند.
مردساالری و خشونت که اهرمهای کنترل در جامعۀ عربستان است ،بهحدی قوی و مؤثر
است که بهرهمندی زنان را از سرمایههای اجتماعی خود بهشدت دچار مشکل کردهاست.
7ا .3سرمایۀ اقتصادی
ساارمایۀ اقتصااادی زنااان در رماان دختااران ریاااض وضا مناساابی دارد و هاایچکاادام از
شسصیتها دچار فقر نیستند و مشکالتی که برایشان به وجود میآید ،تحت تاأثیر ضاعف
در سرمایۀ اقتصادی نیست .نویسنده بهعمد شسصیتهای خاود را از طبقاۀ مرفاه جامعاه
انتساب کرده تا تأثیر نقش ضعف را در سرمایۀ اجتماعی و فرهنگای بار عامال اقتصاادی
مقدم بدارد.
7ا .4سرمایۀ نمادی
چهارمی عامل ،یعنی سرمایۀ نمادی  ،در زندنی شسصیتهای رمان ،ضعف بارزی است و
دلیل اصلیاش ضعف سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی در نسل نذشاتۀ زناان و سارمایههاای
اجتماعی منفی در نسل جدید است؛ بهعبارتی ،سرمایههاای زناان در عرصاۀ اقتصاادی و
فرهنگی و اجتماعی ،در مجموع نمیتواند به تولید سرمایۀ نمادی منجر شود ،و مهمتری
مشکل هم وجود کنترلهای اجتماعی و خشونتهای پیدا و پنهاانی اسات کاه قهرماناان
داستان همواره با آن مواجه هستند.
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