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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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سرمایه و منش  با تکیه بر شرفة العارشناختی رمان خوانش جامعه
 میدان تولید فرهنگیکنشگران اجتماعی در 

 *محّمدنبی احمدی
 عربی دانشگاه رازیزبان و ادبیات گروه  یاردانش

یس محمدی  ادر
 دانشگاه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی عربی

 (86تا  65)از ص 
 14/2/1400، تاریخ پذیرش: 25/11/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
است که در میدان مشترک متفاوت  استعدادهای ذاتی و اکتسابیو  هاهایی با سرمایهتروایتگر زندگی شخصی   ،شرفة العاررمان 

ایفای نقش  رقابت و به ،در کنار هم یا در نفطۀ مقابل هم ،ای که در اختیار دارندو سرمایه خصلتبر اساس  تولید فرهنگی
تحلیلی، با تکیه بر -صورت توصیفی روش انجام این پژوهش به .تا در فضای اجتماعی به منزلتی نمادین دست یابند پردازند می

ت از حیث مالکی   العارشرفة های رمان تشخصی   نتایج این پژوهش حاکی از این است که .است شناختی بوردیومفاهیم جامعه
است که از تحصیالت دانشگاهی، مطالعه و حضور در اماکن فرهنگی از  منارفرهنگی و اقتصادی ضعیف هستند و تنها  ۀسرمای
ا در ام   ؛کندتبدیل می زیادیاقتصادی  ۀبه سرمای ،برخوردار است و این سرمایه را با اشتغال نسبتًا مناسبی فرهنگی ۀسرمای

 ۀت بر سرمایاز نظر مالکی   کژآئینشود. گفتمان رو می هبرو داغ ننگبا بحران  ،شهرت نمادین  ۀ اجتماعی و سرمای ۀیبازتولید سرما
ت غنی است؛ به اجتماعی و نمادین، به شدن از سوی  نگران قضاوت ،های خویشکه امین و سالم در اکثر کنش طوری شد 

قتل »ت اعتمادی، خیانت و خشونت و بر اساس قاعدۀ مشروعی  های منفی بیاطرافیان و همسایگان هستند و با بازتولید سرمایه
تا سرمایه به نفع  کنند مید و او را از میدان حذف نگیردر مسیر سیر صعودی منار )قهرمان زن( قرار می ،«تبرای دفاع از حیثی  
 .شودتبدیل « ت و غیرتحیثی  »نمایندگان گفتمان کژآیین، به دستاورد معنوی  ،امین و عمو سالم
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 مهمقّد  .1
اجتماعی  ۀمای دارد که بافت و درون میمعه، نویسنده را به خلق آثاری واکردن حقایق جااحساس نیاز به بازگو

ت است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این ت که بازنمود واقعی  ماهی   این به اقتضای ،روایتدارند. 
و  بررسیدی برای متعد   ، الگوهایشناسانجامعه .شود بررسی ت را دارد که از دیدگاه علوم مختلفقابلی  

 آلتوسترلویی شناختی جامعهات توان به نظری  می ،که در این میان اندپیشنهاد دادهمتون تحلیل گفتمانی 
) Althusser)، گرامشی (Antonio Gramsci)، گلدمن (Lucien Goldmann) گران اجتماعیکنش ۀدر زمین ... و 

 «میدان»رابطۀ دیالکتیکی  بر پایه که (Bourdieu Pierre) یر بوردیوپیشناختی جامعها مطالعات اشاره کرد؛ ام  
 و پژوهشگران پردازانه بسیاری از نظریهای برخوردار است و مورد توج  ت ویژهی  است، از اهم   «وارهعادت»و 

های مختلف سیاسی، فرهنگی، قدرت و سلطه در میداندرک مناسبات که زمینه را برای چرا ؛ه استواقع شد
 ها و بر اساس قواعدخصلتگران بر اساس بازی کنش ۀنحوه به توج   دینی، فلسفی، هنری، ورزشی و 

 .فراهم آورده است اجتماعی هر میدان خاص  
نابسامان جوامع عربی را در ت است که وضعی   1ترین آثار ابراهیم نصراللهقموف  یکی از  ،شرفة العاررمان 

شناختی دهد. بررسی جامعهانعکاس میشده در این جوامع  های نهادینههای نادرست و کلیشهتپرتو سن  
با تکیه بر  ،خالی از سود نخواهد بود. این نوشتار ،این اثر، برای درک و شناخت جامعه در عصر حاضر

ها در فضای تبه تحلیل کنش شخصی   ،پرداز مشهور فرانسویشناس و نظریهجامعه ،یر بوردیومطالعات پی
وارۀ تا به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه قواعد حاکم بر میدان و عادت پردازدشده در رمان می منعکس
افراد به دو گروه فرادست و فرودست در ، به برتری یک گفتمان و تقسیم شرفة العارها در رمان تشخصی  

است که  نتیجۀ حوزه و خصلتی ،بوردیو، کنش عامالن اجتماعی ۀبر طبق نظری انجامد؟فضای اجتماعی می
های اندوخته بر اساس انگرخود را دارد و کنش ق دارند. هر حوزه، قواعد خاص  ها به آن تعل  تشخصی  

های فردی و و خصلت ،دنبریه از آنها نام میسرما تحت عنواناجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین که 
 گذارند.اجتماعی خود، کنشی متفاوت نسبت به دیگر افراد از خود به نمایش می

 

 پژوهش ۀپیشین
گنجد. ا در این مختصر نمینهآذکر عربی وجود دارد که  شناسی متونجامعههای بسیاری در حوزۀ پژوهش

از  ؛گرفته استقرار  پژوهشگران ایرانی و عربی هنسبت مورد توج   ابراهیم نصرالله نیز بهات داستانی ادبی  
 اند از: ها عبارت این پژوهش هجمل

ة  ةإبراهیم نصرالله و تجربت» ۀدر مقال سرباز و آریادوست - وائی   «(نویسی رمان ۀ)ابراهیم نصرالله و تجربالر 
با دیدی نافذ و   اند که ویپرداخته و به این نتیجه دست یافته، به بررسی زندگی ادبی نصرالله (1390)

ت فلسطین، به بررسی مشکالت انسان های نوین ادبی و با تکیه بر وقایع تاریخی مل  استفاده از تکنیک
 .پردازدتی، فرهنگی و تاریخی میهای مختلف انسانی، هوی  فلسطینی در جنبه
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؛ های ابراهیم نصراللهدبی در رمانتداخل ژانرهای ا» خود با عنوان نامه کارشناسی ارشددر پایان  دلشاد -
به بررسی رمان مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده  (1392)، «پادشاه منطقه الجلیلبررسی موردی رمان 

می را های حماسی و هنرهای تجس  ع ادبی، روایت و شعر، گونهاست که نویسنده در این اثر، ژانرهای متنو  
 پوشانی دارند.هم ،کار بسته که با همبه
ات فارسی و عربی شناسی تطبیقی رمان نو در ادبی  نوع» ش با عنوانکارشناسی ارشد ۀنامپایان اخباری در -

با بررسی این  (1393) «)ابراهیم نصرالله( مدینة الضائعةحارس الو درضا کاتب( )محم   هیسبا تکیه بر دو رمان 
توان  اند و می های رمان نو بهره برده است که نصرالله و کاتب در این آثار از ویژگی دو اثر به این نتیجه رسیده

 ةالضائع ةحارس المدینو رئالیسم جادویی را در رمان  هیسگرایش به جریان سیال ذهن را در کتاب 
 .مشاهده کرد

اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهای  طفل الممحاةتحلیل رمان »در مقالۀ  سلیمی و قبادی -
ده و به این کررئالیسم بررسی ، این رمان را از منظر پیوند میان باورهای دینی و (1392) «دینی و رئالیسم

و میان دست زده و ابتکاری ن به منظور هماهنگی میان مضمون و فرم، اند که نویسنده بهنتایج دست یافته
  .ده استکرمردم با رئالیسم جادویی پیوندی هنری ایجاد  ۀباورهای عامیان

ادانی و همکاران  - بر  اللص و الکالبهای تمایز در رمان جلوه»ای با عنوان در مقاله (1400)علی صی 
اند که یافتهشناختی به این نتایج دست  ضمن تحلیل جامعه «شناختی پیر بوردیو اساس الگوی جامعه

نوعی تشخص طبقاتی و  ،نویسنده در رمان مذبور با بررسی نقش عامالن کنش در ساختارهای اجتماعی
 کند.فضای اجتماعی برجسته می و هاها، سرمایهوارهبر اساس عادتهای مختلف را در میدانفرهنگی 

شناختی شعر عدی  بن زید  نقد جامعه»ای تحت عنوان در مقاله (1394)عباس عرب و امید ایزانلو  -
تبع آن بر شعر عدی بن  شناختی به تأثیر باورهای موجود در جامعه بر شخصیت و به از منظر جامعه« عبادی

به  ؛در آمیخته است« فرهنگ»اند و اذعان دارند که تأثیر نمادها و شعایر دینی غالبًا با زید عبادی پرداخته
 .اند را بررسی کرده های غالبًا مادیها و کنشمنش ۀوعهای دینی بر مجمعبارتی تأثیر آتوریته

آئینی و کژآیینی موجود در جامعه را در رفتار و کردار ه به هدف این پژوهش که راستبا توج  
« سرمایه»، «منش»، «میدان»کنش، یعنی  ۀبر اساس مفاهیم کلیدی نظری العار شرفةهای رمان  تشخصی  

های نصرالله بر اساس این نگرش تحلیل یک از رمان کنون هیچکه تاکند، باید اذعان داشت ی میبررس
ها و ارتباط آن با منش، میدان و در تشخصی   ۀهای چهارگانه به سرمایهاند و این اثر از حیث توج  شدهن

 نماید.وقوع پیوسته، نوین میبهش  نهایت کن
 

ی .2  بوردیو ۀچارچوب نظر
ر از زندگی جامعه برخورد  ۀاجتماعی او در فرانسه و الجزایر و درک فجایعی است که نتیجشناسی بوردیو متأث 
او گرایش  ۀهای موجود در جامعه، زمینداری امپریالیسم و ناسیونالیسم بومی است. مشاهدۀ نابرابریسرمایه
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ن گیری سلطه، نابرابری و بازتولید آ نحوۀ شکل شناسی را فراهم آورد و موجب شدجامعهشناسی و به انسان
ه در را  برداشتن چیزی که خودش  عالقۀ بوردیو به ازمیان .(23: 1390)ن.ک: بوردیو، هد قرار دخود کانون توج 

ت یت کاذب میان عینی  تآن را ضد  یت بیهودۀ فرد و جامعه»و یا گرایی  گرایی و ذهنی  محر ک  ،نامدمی« ضد 
ت و  مبتنی بر نوعی رابطه ست کهوا عمل شد. این نظریه، مصداق بارز رویکرد تلفیقی ۀنظری بین ذهنی 

ت، ت است و عینی  تی که هدایتفوری ،که خود اذعان داشته همچنان؛ ساختار و عاملی   شکنندۀ کار ترین نی 
ت»بود، غلبه بر  ت میان ذهنی  تضدی  ت عامل در فضای بوده است. « گراییگرایی و عینی  بر این اساس، موقعی 

رندویژگی ،تراجتماعی یا به عبارت دقیق ی جامعه به. (57)همان:  های فضا در تبیین رفتار موث  ۀ مثاب بوردیو تلق 
 (field)ها ای از میدانمرکب از مجموعه (Champs) کند و آن را فضایی اجتماعیای از افراد را رد میمجموعه

داند که قوانین و ها میمرتبط با میدان (Habitus) 2هایدارای منشها( )افراد یا سازمانو کنشگران اجتماعی 
کنشگران اجتماعی در قالب قواعد حاکم بر عنوان افراد به بر این باور است که ومنطق خاص  خود را دارند 

ها با هم در تنازع و رقابت قرار میدان اجتماعی و مطابق با خصلت خود در جهت دستیابی به انواع سرمایه
بوردیو، کنش، حاصل مواجهۀ منش با میدان  ۀپردازند. در نظریو به کنش می (185: 2012: بوردیو)دارند 

شود و منش پذیر میتدریج تحت تأثیر قواعد همان محیط، جامعه است. فرد با زندگی در یک محیط، به
ر از منششکل می  .(214: 1997 )همان، زندۀ با میدان، دست به کنش میهدر مواج خود گیرد. فرد متأث 

ه به حجم سرمایه هایی که در اختیار دارد، متفاوت است. بوردیو سرمایه جایگاه هر فرد در میدان با توج 
ی( صرفًا اقتصادی  یرا منبع )پرستیژ و یا تواند نمادین  داند؛ بلکه سرمایه از نظر وی مینمی)نظیر ثروت ماد 
های  شکل ۀنش فرهنگی( باشد. توزیع همها و دا ، اجتماعی )اعتماد و دوستی( و فرهنگی )قابلیتافتخار(

 ۀهای سرمایهریک از شکل ،سرمایه نابرابر است و ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد؛ بر این اساس
  منابع قدرت هستند. ۀمثاب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین به

 

 شرفة العاررمان  ۀخالص .3
با پرداختن به موضوع نصرالله است که  انتقادی ابراهیم-های اجتماعیعنوان یکی از رمان شرفة العاررمان 

ت و داغ ننگ» ند و ناخواسته با ا پردازد که قربانی خشونتگناهی می، به دفاع از هزاران دختر بی«حیثی 
دی دست به گریبان می شوند که از سوی جامعۀ کژآئین  مردساالر به آنها فشارهای روانی و اجتماعی متعد 

ت اصلی این داستان دختری به نام  است.تحمیل شده  « ابو امین»است که با تشویق پدرش « منار»شخصی 
دانه شود و پس از پایان دانشگاه، در یک مدرسه مشغول کار میوارد دانشگاه می شود. رفتارهای متجد 

گفتمان  ۀ)نمایند «سالم»ویژه  هب ،ابوامین و مخالفت با ازواج زودهنگام دخترش، مورد پسند برادرانش
بر طبق رسوم خانوادگی، اصرار دارد منار با یکی از پسرعموهایش ازدواج کند. با . سالم نیستمردساالر( 

نام  دهد و ماشینش را برای کار به جوانی بهخاطر بیماری، توانش را از دست می گذشت زمان، ابوامین به
، پسر بزرگ خانواده که با «امین»ان، سپارد. در قسمت دیگر رمدار است، مییونس که در ظاهر امانت



 سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگیبا تکیه بر  شرفة العارشناختی رمان / خوانش جامعه70

شود که اصول رانندگی را از کار اخراج و با یونس همراه می ،است وجود زن و فرزند، فاسق و الابالی
ت کار با ماشین، حق  آنان را خورده ا با این ظن که یونس در مد  ، به بهانۀ بیماری زنش، است بیاموزد؛ ام 

به  را اشگیرد و با شرارت بدهینامه، ماشین را پس می ا گرفتن گواهیو ب ندک میمبلغ زیادی از او قرض 
، برای انتقام از امین، منار را استهم مالش را از دست داده  و کند. یونس که هم کاریونس انکار می

 کند، ولیکند. منار با شرم و ترس، این قضیه را پنهان میدار میگناه را خدشه و آبروی دختر بی ایدرب می
ا دد قتل منار برمیصوار درامین دیوانه .داردبارداری، پرده از رازش برمی برادر کوچک مانع  ،«انور»آید؛ ام 

وآمد ایستد تا شاید با سقط جنین این راز سربسته بماند. تالش آنها و رفتشود و در کنار خواهرش میمی
لع و خبر رسوایی یکی از زنا . در مدن کوتاهی،بردها راه به جایی نمیمطب هب ن همسایه از قضیه مط 

ه پخش می به کند و امین پرچم سیاه شرم را بر در خانه نصب می ،برادر ابوامین ،شود. سالمسرعت در محل 
ت خانواده تشویق می ۀکردن لک را به پاک گیرد و کند. پلیس در جریان ماجرا قرار میننگ و دفاع از حیثی 

ت جانی  به با نقشۀ پلید سالم و با  ،کند. در بخش پایانی رمانمنار، او را بازداشت میمنظور تأمین امنی 
کند، از این وف که در دبی زندگی میئعبدالر ،د تا او را با برادرشکننآزاد میرا ضمانت فردی معتمد، منار 

ا خود با اسلحه منتظر می پایان  اشمانند و به محض رسیدن منار، امین به زندگیشهر خارج کنند؛ ام 
 کند. دهد و سالم با غرور پرچم سپیدی را جایگزین پرچم سیاه شرم می می

 

 شرفة العارشناختی رمان تحلیل جامعه .4
تشرفة العاردر رمان  ع شخصی  تولید  یم که در میدانا عنوان بازیگر صحنه مواجهبه ،گریا کنش ، با تنو 

و با بازتولید دو گفتمان و دو قطب فرادست کنند  میخود عمل  ۀیافتو منش شکل فرهنگی، بر اساس سرمایه
 شوند. از هم متمایز می ،و فرودست

 

 هاوارهعادتها در تمایز شخصّیت. 4-1
گر اجتماعی در طی فرآیندهای یادگیری هایی اشاره دارد که کنش واره، به آمادگی ، هابیتوس یا عادت«منش»

گران در و بر این اساس، توانایی کنش متقابل با دیگر کنش آورد به دست میزندگی ، در پذیری و جامعه
 .(76: 2007)بزاز،  کندمیهای مختلف را کسب صحنه

 

)ادب، خورد، نوع گفتار و رفتار هایی که در این رمان برای منار به چشم مینمادها و نشانه: منش منار
ر، حضور در کتابخانه، عالق، عالئق شخصی نفس و استقالل( اخالقی و متانت، اعتمادبه خوش مند به هنر و  ه)مطالعه، تفک 

ت شغلی  و موسیقی و حضور در سینما و شب شعر( م مدرسه( موقعی  است. از آنجا که بر اساس مطالعات )معل 
ت و ساختار تقابلی با هم نداشته ت، عاملی  ت و عینی  ارتباطی دیالکتیکی با هم دارند، چنین ، بوردیو ذهنی 

های متقابلی است که نوعی، تحت تأثیر جامعه و در گرو کنش منش هر فرد بهشود که برداشت می
بر این اساس باید گفت منش سکوت، گریه و  ؛از آن یاد کرد «پذیریجامعه»توان تحت عنوان اصطالحًا می



 1401/71، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

 ،شود، در تناقض با منش پیشین نیستترس منار که پس از آزار و خشونت جنسی به نمایش گذاشته می
ی و بلکه برخاسته از سایۀ شوم مردساالری و انگ  بی آبرویی از سوی اطرافیان است که او را نابهنجار تلق 

» کند: ای منفی در ذهنش خلق میخودانگاره
ه) «    .(117 :2010، نصرالل 

 

ت شغلی رمزگان ۀر این رمان با مجموعدابوامین : منش ابوامین سیمان و  ۀ)کارگر کارخانهایی از قبیل موقعی 
نوع گفتار و رفتار ، گیری اخبار روز و داشتن ماهواره(روزنامه، پی ۀ)مطالعشخصی  ۀ، سبک زندگی و عالقراننده(

و نوع نگرش  اشین سوباروی قدیمی(ای در پایین شهر و م)خانه، دارایی )رسمی، محکم، مقتدر، مهربان و عاشق خانواده(
تی ممانعت از و  از جمله ازدواج اجباری و زودهنگام ،روشنفکرانه است که با اقتدار در مقابل باورهای سن 

طلبانه، نو و راستین را های برابری اندیشه ،منار ،ایستد و با اعتماد و حمایت از دخترشتحصیل دختران می
 .(10)همان:  «» دهد: بسط می

دانۀ ابوامین باعث شده  رات متجد   ،وی بارها از سوی سالم و دیگر برادرانش سرزنش شود. با این همه استتفک 
آبرو،  ۀقضیشدن  توان ابوامین را در بخش دوم داستان، نمایندۀ کامل نسل روشنفکر به شمار آورد؛ چراکه با مطرحنمی

تی منفعل از خود ارائه می » کند: دهد که در برابر ظلم و جنایت سکوت میشخصی 
 .(175)همان: 

رات روشنفکرانه در ساختمان ذهنی ابوامین و  ارائۀ منش سکوت، حاکی از نهادینه شدن ناقص تفک 
ت»شدن در برابر اندیشۀ  تسلیم اشاره دارد؛ در شرایطی که منار سخت به حمایتش « قتل برای دفاع از حیثی 

 نیاز داشت تا همانند گذشته با اقتدار در برابر خشونت مردساالری بایستد.
 

منطق، )عصبی، خشن، بیهای گفتاری و اخالقی هایی چون ویژگیامین در این رمان با رمزگان: نمنش امی
ت شغلی بندوبار(و بی گو، الابالی شریر، خائن، دروغ پس از اخراج از جایگاه سوخت و یک  )رانندگی با ماشین پدر، موقعی 

ل و خانۀ محل سکونت وی خانۀ پدری در کنار نبیله زن  )صفر(، امکانات رفاهی بیکاری( ۀبره زن  ،«تمام»او 
به تصویر کشیده   لعب، تفریحات نامشروع و همنشینی با زنان روسبی()حضور در اماکن لهو و دوم، عالئق شخصی 

» شده است:
   .(86: همان)« 

 

مذهبی، مقاومت در برابر نوگرایی،   منش سالم قدرت، خشونت، تمسخر و تهدید، عقائد تند: سالم منش
تی درتضعیف و تحقیر زن، نگرش عنوان  ازدواج و تحصیل و اعتقاد به برتری مرد بهبارۀ های عامیانه و سن 

 .(10: همان)« »جنس برتر است: 
تی-ذهنیهای ها برگرفته از مجموعه کلیشهاین منش در روند »است که   جنسیتی مردانه در جوامع سن 

نهایی درآمده و با انتقال بین افراد از طریق آموزش و تعامل عمومی شده  ای هصورت قاعد پذیری بهجامعه
 ۀبارها با پوشش عربی و عمام ،هار شخصیتدیگر این رمان برخالف دسالم . (58: 1988)دورکایم، « است
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جویانه، تاریکی و ترس را بر فضای داستان سیاهی به تصویرکشیده شده که همراه با لحن تحقیرآمیز و ستیزه
» کند:حاکم می

 .(167)همان:  «
 

 هاتمایز در سرمایۀ شخصّیت. 4-2 
دهد و ها در فضای اجتماعی تعمیم میای از سرمایهبوردیو تحلیل مارکسیستی سرمایۀ مادی را به مجموعه

اجتماعی در رقابتی مستمر شمارد که کنشگران اجتماعی برمی ۀسرمایه را هرگونه منافع خاص  در عرص
رو، هر نوع دارایی  از این؛ (145: 2018)علی، شوند مند حسب توانایی خود از آن بهره کنند برتالش می

 شود.مادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می
 

 فرهنگی و اقتصادی ۀسرمای. 4-2-1
ی خود با یکدیگر ها، مهارت و در سلیقه ،تمایز دارند همان طورکه کنشگران اجتماعی در سرمایه ماد 

 ۀفرهنگی را به سه زیرشاخۀ سرمای های متفاوتی دارند. بوردیومعلومات نیز از هم متمایزند و سبک و شیوه
م)کاالهای فرهنگی که فرد در اختیار دارد(عینی  های فردی که از طریق والدین، توانایی شده/ )خصلت ذاتییافته  ، تجس 

تقسیم )مدارک علمی و فرهنگی که فرد کسب کرده است( شده  و نهادیامعه کسب کرده است( محیط آموزشی و ج
 .(162: 2013)شوفالیه و شوفیری،  کند می

 

ت داستان از حیث سرمایقدرتاو : منار  یو نگرشمترقی فرهنگی است. دارای فرهنگی ۀ مندترین شخصی 
 شده های ادبی(، نهادینمایشگاه، موزه، انجمن)کتاب، روزنامه،  که در هر سه شکل  عینیمتعالی است 

ر و مطالعه( و نمودیافته است. منار در این  ( و تنیدهشناسیجامعه ۀآموختدانش -)مدرک دانشگاه )اهل تفک 
ر در جایگاه کنش است: برانگیزی میدان فرادستی تحسین  نسبت به برادران خود دارد و اهل مطالعه و تفک 

 .(41)همان: 
ر از تربیت و منش پدر  سرمایۀ تنیدۀ منار ر و مطالعه،  ۀواربازتولید عادتکه با حفظ و است متأث  تفک 

 دست آورده است: نفس را به  به نمادین شهرت و اعتماد ۀیعنی کسب سرمای ،ترین عالمت مشروعیتمهم

 .(36)همان: 
د نوعی سرمایتنیده، نوعی اقتدار نمادین به او میۀ همین سرمای اجتماعی ناشی از اعتماد  ۀبخشد که مول 

ا سرمایۀ نهادینۀ منار با اشتغال در مدرسه، به سرمای ابوامین به منار است؛ اقتصادی نسبتًا خوبی نیز  ۀام 
با حضور در محافل هنری و ادبی،  ،مورد حمایت مالی قرار دهد و از سوی دیگرشود تا خانواده را تبدیل می

 عینی خود را غنا بخشد: ۀسرمای



 1401/73، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

  .(95: 2010)نصرالله، 
 دهد. تمایل نشان می هنر به بیشتر و انجامدمی فرهنگ بازتولید به نیز منار اقتصادی ۀسرمای اساس، این بر

 

دهند.  فرهنگی، تمایز خود را از طریق مطالعه و تمایل به پیشرفت نشان می ۀسرمای ۀدر عرص او: ابوامین
اجتماعی، سرمایۀ نمادین شهرت و ۀ است و در عرص)تهی( شده  فرهنگی ابوامین در شکل نهادی ۀسرمای

ت بهشأن اجتماعی برای او تولید نمی ا  کند؛ لذا این شخصی  لحاظ فرهنگی در سطح پایین قرار دارد؛ ام 
میهسرما روزنامه و کتاب و تشویق منار به تحصیل علم منحصر  ۀاگرچه به مطالع، یافتۀ اوهای عینی و تجس 

ا کرده و گرایشی رشدیافته حاکی از نگرش ،شودمی های روشنفکرانه است که فرصت بیشتری برایش مهی 
« » است:

 .(25: همان)
ا با زمینسیمان کار میۀ ابوامین تا پیش از بیماری در یک کارخان  ۀگیرشدن، تنها سرمایکرد؛ ام 

 سپارد.آن را به یونس و سپس امین می ،اقتصادی او یک ماشین سوبارو است که برای تامین مخارج زندگی
 

و نگرش  رشدنیافتهفرهنگی امین، بسیارضعیف است. فرهنگ  ۀ، میزان سرمایشرفة العاردر رمان : امین
تی است. امین از منظر سرمای متعصبانۀ رات پوسیده و نادرست گفتمان سن   ۀوی ناشی از وابستگی به تفک 

م با ترک مدرسه علنًا  که امینشود؛ چناناجتماعی امتیازی عایدش نمی ۀدر عرص هیافتنهادینه، عینی و تجس 
» گذارد:بیزاری خود را از علم به نمایش می

 .(14: 2010)نصرالله،  «
ت عادت ؛اقتصادی امین نیز ضعیف است ۀسرمای های منفی دروغ و فریبکاری با اعتراض وارهاو به عل 

 شود: رانندگان، از جایگاه سوخت اخراج می

  .(12)همان:  
کند و پس از پدر زندگی می ۀای از خود ندارد و در خانها زندگی با نبیله، هنوز خانهامین پس از سال

پولی که از کارکردن با ماشین پدر به دست  ،این ازتمام سکونت دارد. گذشته  ۀدر خاننیز ازدواج دوم 
 نه تأمین مخارج خانواده. ،دکنمی خودگذرانی آورد؛ صرف خوش می

 

نمود یافته که )مدرک خیاطی( شده  و نهادی)دعا( ، تنیده )تهی(فرهنگی أم  امین در شکل عینی  ۀسرمای: أّم امین
ل، سرمایاست. دبینانه  ی رشدنایافته و نگرشی کوتهدال  بر فرهنگ د او و برگرفته از  ۀعا و توس  فرهنگی متجس 

 باورهای دینی است:
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  .(164)همان: 

گاهی از جایگاه نمادین ناموس و آبرو در جامعۀ مردساالر، در مقابله با        أم  األمین در جمالت فوق، با آ
ل می ،سرنوشت تلخی که در انتظار دخترش است د و  ۀشود. سرمایبه دعا متوس  نهادینۀ او به شغل غیر مول 

 : او یک چرخ خیاطی سینجر استشود و دارایی کم کارآمد خیاطی تبدیل می

   .(37)همان: 
؛ کندای در خانه برای مشتریان محدود، به رفع نیازهای زندگی کمک میبا خیاطی غیر حرفه أم  امین،

ا با  د میهای آماده در بازار، خیاطی لباس عرضۀ انبوهام  شود و مشتریان خود را از دست أم  االمین غیر مول 
 انجامد.اقتصادی او می ۀدهد؛ لذا شغل ناکارآمد خیاطی به فقر سرمایمی

ت فرهنگی و اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند و برخی مانند سالم،  ۀها نیز از سرمایدیگر شخصی 
 اقتصادی آنها نشده است. ۀای به سرمایاشاره

 

 اجتماعی ۀسرمای. 4-2-2
)روابط خانوادگی، ارتباط با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و اجتماعی در نظریۀ بوردیو، دو بخش تماس  ۀسرمای

 در نظر گرفته شده است)اعتماد افراد به یکدیگر، اعتماد به نهادها، میزان صداقت افراد( و میزان اعتماد  همکاران(
در این رمان،  ،از آنجا که جهان داستان، نمودی از واقعیت جامعه است. (163: 2013)شوفالیه و شوفیری، 

دی از وجود سرماینشانه   شود.اجتماعی در دو شکل مثبت و منفی دیده می ۀهای متعد 
 

ت دارد : اجتماعی منار ۀسرمای در بخش تماس، منار در گروه خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران عضوی 
ت در گروه ،و در سطح تمایزبخش اجتماعی رسمی بهره برده ۀعنوان سرمای بهو از مدرسه،   منار با عضوی 

» تری برخوردار شده است:اجتماعی غنی-از پایگاه فرهنگی« دانشگاه»اجتماعی 
 (  24: 2010)نصرالله،  «

همکاران غنا  و شدن به محیط کار و ارتباط صمیمانه با مدیر مدرسهاجتماعی منار با وارد ۀسرمای
ی کم با دانش می ای دوستانه با آنها آموزان دبیرستانی، رابطهیابد. منار در این جایگاه به دلیل اختالف سن 

دوستانه  ۀرابط این کند.می همزادپنداری دردهایشان و آرزوها با و نشیندمی هایشانحرف پای کند،می برقرار
شود؛ کما اینکه منار در محیط خانه از برادر کوچکش در برابر و حمایتی تنها به شاگردان محدود نمی
 کند:حمایت می، فشارهایی که خواهان ترک تحصیل اویند
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 .(174: همان)
 شود می شدن داغ ننگ، روزها منزوی های مثبت اجتماعی در وجود منار، با مطرحرغم غنای سرمایهبه

ی خانواده امتناع می ،هاو از ارتباط با همۀ گروه ، به صالبه کشیده است اش راکند و خشونتی که هستیحت 
» کند:پنهان می

 .(133)همان:  «
اجتماعی و قضایی است اعتمادی او به نهادهای اعتمادی او به امین و همچنین بیکاری منار از بیپنهان

اند. منار حکمی ظالمانه و ناعادالنه در حق  قربانیان خشونت صادر کرده که بارها و بارها در قضایای شرف،
پردازد، در حالی که با اعتماد به خانواده که پیش از این منفی اجتماعی می ۀکاری، به بازتولید سرمایبا پنهان

ی  توانست پیش از فاشهمه ایستاده بودند، می خاطر حمایت از دخترشان در مقابلبه شدن ماجرا، راه حل 
ا این راز بیش از سه ماه پوشیده نمی ماند و منار سنگینی نگاه و کالم گروه بیابند و از این بحران عبور کند؛ ام 

ل می آزارد: یاو را م کنند و نگاهش می اند وهایشان سر برآوردهکند که از بالکن خانههمسایگان را تحم 
 .(166)همان:  «»

 

ترین گروهی که ابوامین در آن به تصویر کشیده شده، گروه خانواده است. برجسته: اجتماعی ابوامین ۀسرمای
ل امین( در این رمان شاهد حمایت ابوامین از نبیله  -مین هزینهأمین مخارج عمل او و تأدر درمان و ت)زن او 

االی تحصیل و رسیدن به جایگاه و ۀویژه از منار برای ادام وف و حمایتئحمایت از عبدالراش، های زندگی
 ای های پوسیده اجتماعی ابوامین است. در فضایی که اندیشه ۀدهندۀ غنای سرمایکه نشاناجتماعی هستیم 

داند، اعتماد ابوامین به منار و ساز فساد اخالقی او میسالم، بهادادن به دختر را زمینههای  اندیشههمچون 
اجتماعی با ارزشی است که به بازتولید اعتماد به نفس و شکوفایی  ۀموافقت با حضورش در جامعه، سرمای

اجتماعی ابوامین است که دوستی را بازتولید  ۀدوستان، دیگر سرمایۀ انجامد. حلقاستعدادهای منار می
» شود:اقتصادی منجر می ۀکند و با اشتغال ابوامین در آژانس به کسب سرمایمی

 .(57)همان:  «
ت فقیر می و بهنهد  میهای اجتماعی ابوامین پس از حادثۀ شرف، رو به زوال سرمایه شود؛ بدین شد 

دهد در جایگاه قدرت برای خانوادۀ او دهد و به سالم اجازه میرا از دست میصورت که توان کنترل خانواده 
گرفتن سکوت، در قتل دخترش با  پیش تصمیم بگیرد. در واقع ابوامین با برداشتن حمایت خود از منار و در

تی همراه می  شود که روشنایی در آن نیست. گفتمان سن 
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-اجتماعی مثبت در زندگی امین به چشم نمی ۀ، نشانی از سرمایشرفة العاردر رمان : اجتماعی امین ۀسرمای

هی به زنش لذا کوچک ؛گذرانی و عیاشی استخورد. زندگی او غرق در شرارت، خوش نبیله و  ،ترین توج 
 زند:اش سرباز میمین نیازهای زندگیأسالم ندارد و با وجود بیماری نبیله از ت ،اشدختر سه ساله

 .(157)همان:
ا  ؛در گروه دوستان، شاهد دوستی او با یونس هستیم ه به ام  کاری، پنهان یهاسرمایهاین صداقت با توج 

ا قبولی خود ؛ امین رانندگی را از یونس میدوسویه نیستگویی امین گری و دروغحیله در آزمون را آموزد؛ ام 
ی خانواده پنهان می، رانندگی » کند:از یونس و حت 

 .(85)همان:  «
ای دنیای امین را فراگرفته است و او دور از چشم خانواده و همسایگان، وارد رابطه ،ناهنجارهای اخالقی

ا این راز نیز برای همیشه از که در همسایگی آنان زندگی می شود میای نامشروع با تمام، زن بیوه کند؛ ام 
» ماند:گروه همسایگان پنهان نمی

 .(80)همان: « 
کاری و دروغ امین، جایی برای صداقت و دوستی باقی فضای زندگی آمیخته با انحراف، شرارت، پنهان

عمل زنش هر  ۀهزین ۀگویی و به بهانکند. امین با دروغهای منفی را بازتولید میانبوهی از سرمایه، نگذاشته
ا در نهایتبار مبلغی از یونس قرض می » شود: منکر این قضیه می گیرد؛ ام 

 .(89)همان: « 
آمیز همراه با بین یونس و امین، فضایی منازعهشود، سرمایۀ اجتماعی دوستی که مشاهده می چنان

ساز، از عوامل کلیدی تولید سرمایۀ منفی در تضاد  با پیوندهای سرمایه»کند که تهدید و خشونت تولید می
منفی اجتماعی  ۀبنیاد یک سرمای ،لذا رابطۀ بین آن دو ؛(286: 1389)گرنفل، « گران اجتماعی استبرای کنش

یعنی  ،برد و خشونت را در بدترین شکلعنوان سرمایۀ مثبت اجتماعی از بین میرا به «اعتماد»شود که می
ت  از سویهدف قراردادن آبروی منار  ط برادرش با مشروعی  یونس برای انتقام از امین و سپس قتل منار توس 

کامل دارد؛  اعتماد ،سازد. امین به حمایت نهاد قضایی از مردان در حوادث شرفدفاع از شرف برجسته می
» کند:خورده، حق حیات را از خواهرش سلب می لذا در موضع شخص داغ ننگ

 .(233: 2010)نصرالله، « 
ت امین در این رمان و ارادۀ وی در قتل  ر از فشارهایی است که  ،خواهرشعاملی  سوی از منار، متأث 

گفتمانی که با قراردادن امین در جایگاه ؛ یعنی سالم به او وارد شده است ،ساختار اجتماع و گفتمان غالب
ر منطقی را از او گرفته است. داغ ننگ  خورده، قدرت تفک 
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نمایش گذاشته شده است و آن گروه سالم در این رمان، تنها در یک عرصه به : اجتماعی سالم ۀسرمای
ر سالم و ابوامین و انتساب آنها به دو گفتمان متفاوت، باعث یخویشاوندی است. اختالف عقا د و تفک 

تی مواجهطی  تیرگی روابط آن دو شده است؛ لذا  یم که با خشونت، تحقیر و تمسخر، ا داستان با شخصی 
دهد تا در خورده قرار می اش را در جایگاه داغ ننگنوادهکند و خااجتماعی ابوامین را تضعیف می ۀسرمای

ت، آنان را به کنشی بی  کند:رحمانه وادار میچالش نمادین حیثی 

 ...»!
  .(182: 2010)نصرالله، 

ت از حیث سرمایه سالم به از برد و به همین نسبت غنی عی در فقر به سر میمثبت اجتما یهاشد 
داستان به روابط خانوادگی وی و میزان اعتماد، دوستی و  های منفی اجتماعی است. اگرچه درسرمایه

ا موضع او نسبت به برادرزاده ،صداقت با زن و فرزندانش اشاره نشده است  ۀمنار، دال  بر فقر سرمای ،اشام 
 .(25)همان:  «» اجتماعی در زندگی اوست:

 

ترین گروهی است که أم  امین و نبیله در آن عضویت  گروه خانواده، بزرگ: اجتماعی أّم امین و نبیله ۀسرمای
ا نبیله در زندگی مشترک شکست دارند. أم  امین در کنار همسر و فرزندانش، زندگی رضایت بخشی دارد؛ ام 

سالم و خانوادۀ همسرش است که عاشقانه  ،اشساله دختر سه ،خورده و تنها دلیل او برای ادامۀ این زندگی
ا نبیله رابطه ر نشده است؛ ام   ای صمیمانه با منار دارد:او را دوست دارند. أم  امین در گروه دوستان تصو 

 .(141)همان: « »
گذارد. حمایت نبیله و أم  آورد و رازش را با او درمیان می میمنار به او پناه  نبیله تنها شخصی است که 

 اجتماعی این زنان است: ۀامین از منار سرمای

 .(148)همان:  
از رسوایی و مرگ جسورانه در مقابل امین که کوهی از آتش است  برای نجات دخترش أم  امین

 .(153)همان  «» ایستد: می
زاست که همواره باید خود را از آماج نگاه آنان ز معضلی دهشتو نبیله نی گروه همسایگان برای ام امین

» :رنددور نگه دا
 .(146)همان: « 

 .بردهای غالب راه به جایی نمیاندیشه های منفی  های نبیله و أم  امین از منار در برابر سرمایهحمایت      
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 نمادینۀ سرمای. 4-4-2
ها کسب نمادین، بعد معنوی برخاسته از شأن و منزلت شخصی فرد است که در کنار دیگر سرمایه ۀسرمای

ت، اعتبار و شهرت را به فرد اعطا میمی بر این اساس، باید . (8: 2017)سنیه و معیری،  کندشود و شخصی 
 ۀسرمای)نوعی به نماد  های پیشین است که بهچنین اظهار کرد که سرمایۀ نمادین نوع تغییریافته از سرمایه

اند؛ بدین معنا که دارندۀ آن سرمایه، تبدیل شده( نمادین فرهنگی ۀنمادین اجتماعی و سرمای ۀنمادین اقتصادی، سرمای
 شود.دلیل برخورداری از آن سرمایه، تحسین و مورد احترام واقع میاز سوی اطرافیان به

تشرفة العاردر رمان  پایین و محروم  ۀها که همگی جزء طبق، وضعیت نامساعد اقتصادی شخصی 
ت یافتن شغل مورد پذیرش جامعه،   ها منار است که بهشود و تننمادین تبدیل نمیۀ اند، به سرمایجامعه عل 

از سوی خانواده و اطرافیان، صاحب احترام و منزلت است. در عرصۀ فرهنگی نیز، این منار است که با 
ت  تی مطلوب دست یافته و شخصی  ت، پیشرفت تحصیلی و کسب مدرک دانشگاهی به مشروعی  تداوم موفقی 

ی در بین خانوا بالد و نحوی که ابوامین به دخترش می به ؛ده و اطرافیان به دست آورده استو منزلت خاص 
 کند:خاطر قبولی در دانشگاه، مهمانی بزرگی برپا می به

 .(11: 2010)نصرالله،  
نمادین اجتماعی است و شامل طیفی از ۀ شود، سرماینمادینی که در این رمان دیده می ۀبیشترین سرمای

های دوستان، همکاران و جامعه است که متانت، مهربانی، زیبایی، مشارکت در گروه نمادها از قبیل احترام،
همراه با متانت و اخالق نیکوی منار،  زیبایی   ،منزلت و احترام به همراه دارد. در این رمان ،برای فرد

ت منحصربه » فردی برای وی رقم زده است: شخصی 
 .(25)همان: « 

ای منفی و در تضاد با اجتماعی مورد پذیرش و احترام بین غالب افراد جامعه، سرمایه ۀگاه سرمای
تی مورد بررسی رات روشنفکرانه است. در جامعۀ کوچک و سن  ت  قتل و جنایت با ،تفک  ت حج  دفاع از حیثی 

ی می اعتباری و دار شود، مساوی با بیشهرتی که اگر خدشه ؛شودو شرف برای مردان، اعتبار و شهرت تلق 
 شرم است و مرد بدون آن توان زیستن ندارد:

 .(203)همان:  
رات، اساس سرمایۀ نمادین عمو سالم را نیز تشکیل می همان ایدئولوژیی که »؛ دهداین تفک 

رو،  از این ؛(22: 1995)شوی، « کند راحتی توجیه می کردن جنس ضعیف در برابر جنس قوی را به قربانی
» کند:ابوامین و پسرانش را فاقد سرمایۀ نمادین شهرت خطاب می
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 .(167: 2010)نصرالله، 

د سالم که خود را از حیث سرمایۀ نمادین قوی و غنی می تی مدیر و مول  بیند؛ با گفتمان تهدید، شخصی 
اگر توانایی حفظ آبروی خود را ندارند، او و  که فهماندگذارد و به خانوادۀ برادرش میاز خود به نمایش می

ط امین، پیروزمندانه پرچم سیاه شرم را از  ۀپسرانش لک ننگ را پاک خواهند کرد و در نهایت با قتل منار توس 
 کند.سر در خانه ابو امین پایین کشیده و پرچمی سفید را جایگزین می

 

 فضای اجتماعی .5
در ، گروهیصورت فردی و  به، جهان اجتماعی از عملکرد عامالن اجتماعی»بوردیو بر این باور است که  

ا این عملکردها در خأل اجتماعی انجام نمیقالب تعاون و تنازع ساخته می گیرد و عامالن اجتماعی  شود؛ ام 
در این رمان از . (44: 1389)بوردیو،  «سازند ها، فضای اجتماعی را میمندی از سرمایهبر اساس میزان بهره

ت وجود فضای نامساعدی که در بین طبقات پایین جامعه حاکم اس ت و میلی که برای گریز از این وضعی 
ت ازدواج دختر عمو و شرفة العاردارد، سخن به میان آمده است. در  ، فضای جامعه در قالب انعکاس سن 

خواهد که دخترش را به عقد شکلی نهادی موجود است؛ عمو سالم از ابوامین می پسرعمو از آغاز روایت به
» یکی از پسرعموهایش درآورد:

ه، )«   .(10: 2010نصرالل 
اقتصادی، فقر و یط سخت فضای حاکم بر این محیط چنین است که طبقۀ پایین جامعه به دلیل شرا

و معمواًل از همان دوران ابتدایی، فرزندان از تحصیل یست بیکاری، برای علم و تحصیل ارزشی قائل ن
و کمک خرجی برای خانواده باشند. ابوامین با وجود عالقۀ شدیدی  وندشوند تا وارد بازار کار شبازداشته می

اش ییتحصیالت ابتدا است که به علم و پیشرفت دارد، در دوران کودکی از تحصیل محروم شده و نتوانسته
 ،پسر کوچک خانواده ،از انور وی، ینشینخانهاخراج و را به پایان برساند و در زمان حال نیز به دلیل 

 .(62 )همان:« » شود ترک تحصیل کند:یخواسته م
ر از شرایط اجتماعی موجود در بین  شرفة العارفضای اجتماعی رمان شود، که مشاهده می چنان متأث 

ی و فرهنگی رنج می ای است که همطبقه  هزار پنجبرند. وجود اعداد و ارقام در این رمان به زمان از فقر ماد 
در جوامع عربی اشاره دارد که نصرالله در هر مقطع از رمان به « قتل برای حفظ شرف»دختر قربانی قاعدۀ 

عمق نارضایتی و  ،نویسنده با پرداختن به این موضوع. (5: 2010نصرالله، ن.ک: ) شکل نمادین ذکر کرده است
رات نادرست حاکم بر جامعرا انزجار خود  جنایاتی که تحت عنوان  ؛کندمرساالر به خواننده القا می ۀاز تفک 

 شود.:دفاع از شرف، توجیه و نادیده گرفته می

 .(203)همان:  
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شود؛ گناهی دختر، حکم به نفع مرد صادر مینحوی نگاشته شده که با وجود بی در این جامعه، قانون به
و خود شرح واقعه را به پلیس  کند میای، حق  زندگی را از خواهرش سلب هیچ واهمه لذا مرد جوان بی

ت موجود است.  ،قضیهو این دهد اطالع می نظام ذکوری،  ۀسلط»کنایۀ تحقیرآمیز نصرالله علیه وضعی 
ت ذکور، به ؛امری است که نیازی به توجیه ندارد ای خود را تحمیل کرده است که  گونه چراکه دیدگاه مرکزی 

  .(27: 2009)بوردیو، « شدن ندارد گویی امری عادی است و برای اعالن حضورش احتیاجی به تبلیغ و شرعی
 

 میدان .6
تمیدان، نظام ساخت ط افراد یا نهادها اشغال مییافتۀ موقعی  مراتبی  جامعه سلسلهشود و هایی است که توس 
د، مانند میدان سیاست، اقتصاد، طبقات اجتماعی، قدرت، هنر، ورزش، ساختمند از میدان های متعد 

آید، بلکه میدان نوعی ساختار مرده به حساب نمیدر نظریۀ بوردیو،  .(62:  2006)بزاز، ... است فلسفه و
بازی اساسًا نماد  کنند.ثیر نیروی آن عمل میأفضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت ت

 .(19: 2009)بوردیو،  شدن است کنشگر برنده مبارزه و هدف هر بازیکن/
میدان  ،مانند میدان قدرت، میدان اقتصادهای مختلفی هستیم؛ ، شاهد میدانالعار شرفةدر رمان 

عنوان نهادهای  ول زندان بهئدر میدان قدرت، منار در برابر پلیس، بازپرس و مس.  ...و اخالق، میدان هنر
 کند:قدرت احساس ضعف و ناتوانی می

 (187: 2010)نصرالله،  
این ترس عالوه بر پلیس و دادگاه، به  ۀشود و دامنبار در رمان منعکس می نی چندیناین ترس و ناتوا

دائمًا از پشت پنجره یا بالکن با نگاه، سخن و قضاوت ناروای شود که هایی کشیده میترس از همسایه
 .(125)همان:  «» دهند:خویش، او را آزار می

ت آنان در هرسه در میدان اقتصاد، کم درآمدند و ضعیف عمل می ،ابوامین، امین و یونس کنند و فعالی 
دادن کار، فقر و بیکاری و بدهکاری و تالش برای  دست سیمان و رانندگی، از ۀدر کارخان مشاغل کارگری

ت شغلی آنها دارد. در این  ت و منزلت اجتماعی نامناسب و عدم امنی  یافتن شغل دیگر، نشان از موقعی 
ه دلیل بیماری ند. ابوامین با میدان، امین و یونس بازیگرانی هستند که در فضای اجتماعی با هم در رقابت

ی است، می سپارد. امین رانندگی را از یونس قادر به رانندگی نیست، ماشین خود را به یونس که رانندۀ مطمئن 
تر به او اطالع دهد تا  آنکه پیش گیرد، بیآموزد و با قبولی در آزمون رانندگی، ماشین را از یونس پس میمی

 کار جدیدی برای خود بیابد.
یونس در دوستی به امین وفادار است و از کمک مالی  .اندهردو بازنده ،امین و یونس در میدان اخالق،

ا امین از این دوستی سوءبه او نیز دریغ نمی با بیکارکردن یونس و انکار  ،و در نهایتکند  میاستفاده  کند؛ ام 
 کارد:بدهی خود به او، بذر انتقام را در دل او می
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(89)همان: 
دهد و  اخالقی محض، خواهرش منار را هدف قرار میامین با بیدر این میدان، یونس برای انتقام از 

» کند:اعتماد منار را به خود جلب می ،اش، با نفاقبرای رسیدن به خواسته
 .(93)همان: « 

ا بزرگ ند و بر اساس ا که افراد در آن با هم در رقابتهنگی است ترین میدان در این اثر، میدان تولید فر ام 
ت شوندها از هم متمایز مینوع کنش » رو کنند:گرا و نوگرا روبهتا مخاطب را با دو گفتمان سن 

)نصرالله،  «
2010 :25). 

گاهیدر یک سوی این میدان، سالم قرار دارد که با هرگونه پیشرفت و  از اخبار جهان مخالف است و  آ
گام شده است؛ ولی در نیمۀ راه،  ابوامین که با پیگیری اخبار جهان، با جریان روشنفکری هم ،در سوی دیگر

کند. نبیله و أم  امین نیز  می بیند و سکوتنمادین قطب کژآئین، خود را بازنده می ۀدر رویارویی با سرمای
بینند که توان ایستادن هایی منفی می ها و سرمایهوارهآنها درگفتمان مردساالر، عادت .دانندمیه خود را بازند

گاهی دست یافته » دان قدرت هستند:اند که امین و عمو برندۀ میدر برابر آن را ندارند و به این آ
 .(143: همان)« 

ت عبارت  البته گوید مصداق سخن بوردیو است که می ،«سیذبحونها»باید پذیرفت که تکرار با قطعی 
ت مردساالر جهان به» ی زنان نیز خود را با واقعی  ی و روابط سلطحت  طور خاص،  مردان بر زنان به ۀطور کل 

 .(60: 2009)بوردیو، « بینند اند و خود را اسیر آن می تطبیق داده
 

 

 نتیجه. 7
-خلقمنش، سرمایه،  میدان و فضای اجتماعی،  بوردیو یعنی ۀنظری عناصر اصلیدر پرتو در این پژوهش، 

ت وخوی ت،  شرق العارة های برجستۀ رمانشخصی  ، حجم ها با دیگر اعضای میدانروابط شخصی 
ها در میدان تولید فرهنگی بررسی شد. هایی که در اختیار دارند و تولید، بازتولید و تبدیل این سرمایهسرمایه

 بندی کرد:توان چنین دستهنتایج این پژوهش را می
 

 منش. 7-1
ت این رمان، مبتنی بر کنش افرادی از طبقۀ پایین جامعه در محیطی نسبتًا بسته است که عامالن  محوری 

. منش کنند میراحتی همدیگر را قضاوت  اجتماعی در این فضا، زندگی خصوصی دیگران را دنبال و به
ت کند که دال  بر تمایز بین آنها و وابستگی به دو گفتمان و ها در این رمان، عناصری را منعکس میشخصی 
 مختلف است: دو نگرش
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 شرفة العاردر رمان  هامنش شخصیت جدول
 تعّلقات مذهبی عالیق شخصی نوع رفتار و گفتار منش

بانه ،رسمی منار عالقه به هنر و محافل  ،کتاب و روزنامه ۀمطالع آرام و متین، مود 
 ادبی

 اشاره نشده است

 اشاره نشده است ماهواره ،گیری اخبار روزپی ،روزنامه ۀمطالع در پایان رمان منفعل ،درتمحترمانه و مق ابوامین

بانه ام امین ل به  خیاطی انفعال ،ترس، مود  اعتقاد به دعا و توس 
 کتاب خدا و پیامبران

 اشاره نشده است تفریح و روابط نامشروع بندوباربی ،خشن ،پرخاشگر امین

 اعتقاد به دعا اشاره نشده است انفعال ،سکوت ،ترس ،محترمانه نبیله
 منطقمقتدر و بی سالم

 عصبانی و تهدیدآمیز
 مذهبی تندرو اشاره نشده است

 

 سرمایه. 7-2
توری نابرابر از سرمایهبهره گر در رمان است،  های کنشهای چهارگانه که وابسته به منش هریک از شخصی 

رو،  از این ؛های متمایزی بروز دهندتولید فرهنگی، توانمندی تا هریک از آنان در میدان است موجب شده
ل به خشونت وحمایت نهاد اجتماعی، قدرت بیشتری کسب  برخی با  .)سالم و امین(کنند  میبرخی با توس 

خشونت گفتمان غالب و عدم حمایت اجتماعی مناسب، از میدان  ۀواسط به ،فرهنگی ۀوجود غنای سرمای
 .)ابوامین(روند  میبرخی با سکوت، خودخواسته از میدان بیرون و  )منار(شوند  میحذف 

 

 شرفة العارها در رمان  ۀ شخصیتچهارگان ۀسرمایجدول 
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 خانه
 

ماشین 
 سوبارو

 ،اعتماد
 ،صداقت
 ،خانواده
 ،مدرسه
 ،دوستان

خویشاو
 ،ندان

حضور 
در 

 اجتماع

 تهی مطالعه تهی روزنامه سکوت

ت  قابلی 
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 ،خانواده
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در  کار
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دوران 
 بیماری
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استخدام 
راننده زمان 

 ناتوانی

 فاقد درآمد ام امین

چرخ 
اطی  ،خی 

چند تکه 
 طال

 ،مدرسه
 خانواده

 ،سکوت
 انفعال

 تهی
مدرک 
اطی  خی 

 تهی تهی
ت  قابلی 

کنترل تنش 
 در خانواده

 تهی

 امین
راننده 
 ابوامین

 ندارد

 ،خانواده
 ،دوستان

خویشاو
 ،ندان

همسایگا
 ،ن

حضور 
در 

 ،اجتماع
اعتماد به 

نهاد 
 قضایی

 ،خیانت
 ،کاری پنهان

 ،دروغ
انحراف 
 ،اخالقی

 ،قتل
 ،خشونت

عاطفی و 
 فیزیکی

 تهی تهی تهی تهی
ب و  تعص 
دفاع از 

 شرف
 تهی

 خانه نامشخص سالم

 ،خانواده
خویشاو

 ،ندان
حضور 

در 
 ،اجتماع

اعتماد به 
نهاد 
 قانون

خشونت 
 ،عاطفی

مشارکت در 
 قتل

 تهی تهی تهی تهی
ب و  تعص 
دفاع از 

 شرف
 تهی

 

ت بر سرمایکه مشاهده می چنان  ۀفرهنگی، ضعیف و از نظر سرمای ۀشود، امین و سالم از نظر مالکی 
ت غنی هستند. سرمای اجتماعی، به شود که هایی تبدیل میمنفی اجتماعی در گفتمان این دو، به کنش ۀشد 

رغم منش روشنفکری، دستیابی به به ،آئینکند. منار، نمایندۀ گفتمان راستمیخیانت و خشونت را بازتولید 
ت اجتماعی و غنای مقبول سرمای رو و بر اساس قاعدۀ  هفرهنگی و اقتصادی، با بحران داغ ننگ روب ۀموقعی 

ت  ت»مشروعی   شود.از صحنه حذف می« قتل برای دفاع از حیثی 
 

 فضای اجتماعی. 7-3
ر از نهادها و ساختار اجتماعی است. منار،  این رمان به فضای اجتماعی در ت متأث  رغم نگرش بهشد 

ت  ۀپذیرد و قادر نیست در مقابل سالم، نمایندهای مکتسبه از ساختار حاکم تأثیر میروشنفکرانه و موفقی 
ی قضاوت د که دهاین امر نشان میهای اهالی محل بایستد و نهاد مذهبی تندرو، سیستم قضایی و حت 

ت افراد به تی است. در این جامعه،  عاملی  ت تحت تأثیر ساختار اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعۀ سن  شد 
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ی بازپرس پرونده و  تی، سرمایۀ منفی خشونت را بهقضایی به نظامحت  شکل زبانی و  عنوان نهادهای امنی 
 میدان خارج کنند. هنجار از کنند تا او را در جایگاه فردی نابهبازتولید می روشمند

 

 میدان .7-4
دی مشاهده میدر این رمان، میدان ند تا با ا شود؛ امین و یونس در میدان اقتصاد با هم در رقابتهای متعد 

ه ابوامین و مسافرکشی با ماشین او درآمدی برای گذران زندگی به دست آورند. برندۀ نهایی این  جلب توج 
میدان اخالق، ماشین پدر را تصاحب و آتش دشمنی و انتقام را در یونس میدان، امین است که با خیانت در 

کند. در این میدان، منار برندۀ اخالق است؛ چراکه با مهربانی و احترام تا لحظۀ مرگ پایبند به ور میشعله
 ورزد.مهری و برداشتن حمایت از او، همچنان به آنها عشق میرغم بیبهخانواده است و 

 

 نوشت پی
نشین واقع در عمان به دنیا آمد. های فلسطینیم در اردوگاه1954تبار است که در  راهیم نصرالله، نویسنده و شاعر فلسطینیاب  .1

از آن،  ترین عاملی که در پیشرفت و پختگی ادبی او تأثیر بسزایی داشت، همان دوران زندگی در اردوگاه است و پس  مهم
گاهی یافته است )غیاثی، فرهنگی که از طریق ادبیات جهانی و اد آثار داستانی نصرالله  (.94: 1387بیات عربی به آن آ

الملهاة فقط،  2مجرد  ،رمان أمواج البریة، رمان عو، رمان حارس المدینة الضائعة، رمان براري الحمي :اند از عبارت
 ... . شرفة العار، طیور الحذر، الفلسطینیة

وخوهای پایدار در افراد است که کردارهای خاصی پدید از خلق ایواره، مجموعه. منش، خصلت یا عادت2

 (.66: 2014نامد )لعرینی، آورد و بوردیو آن را ناخودآگاه فرهنگی میمی
 

 منابع 
ات فارسی و عربی با تکیه بر دو رمان نوع»(، 1393اخباری، صدیقه ) درضا کاتب(  هیسشناسی تطبیقی رمان نو در ادبی  )محم 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند ۀنام ، پایان«)ابراهیم نصرالله( المدینة الضائعةحارس و 
 ، اطروحة الدکتوراه، الجزائر، جامعة منتوري.«علم االجتماع  بیار بوردیو»(، 2007بزاز، عبدالکریم )

ة هیمنة الذکورّیة(، 2009یر )بوردیو، بی  للترجمة.، ترجمة سلمان قعقراني، بیروت، المنظمظ العربی 
 هیئة أبوظبي للسیاحة و الثقافة. ،، ترجمة هناء صبحي، اإلماراتمسائل في العلم االجتماع(، 2012) ــــــــــــــ

 و نگار. نقش ،تهران ،سومچاپ  ها،مردی مرتضی ۀترجم ،دالیل علمی و انتخاب عقالنی ؛کنش ۀنظری (،1389) ــــــــــــــ
 ثالث. ،حسین چاوشیان، تهرانۀ ، ترجمهای ذوقی()نقد اجتماعی و قضاوتتمایز (، 1390)ــــــــــــــ 

، «های ابراهیم نصرالله )بررسی موردی رمان پادشاه منطقة الجلیل(تداخل ژانرهای ادبی رمان»(، 1392دلشاد، شهرام )
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۀنام پایان

ة.علم االجتماعقواعد المنهج في (، 1988دورکایم، امیل )  ، ترجمۀ د. محمود قاسم، اإلسکندرة، دار المعرفة الجامعی 
ادبیات تطبیقی )نقد و ادبیات  ۀنام کاوش، «إبراهیم نصرالله وتجربته الروائیة»(، 1390حسین آریا دوست )سرباز، حسن و سید

 .73-55، 4، سال اول، زمستان، ش تطبیق سابق(
اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهای دینی و  طفل الممحاةتحلیل رمان »(، 1392سلیمی، علی و مصیب قبادی )

 .81-68 ،1 ش ، آذر، 5،پیاپی 2 دورۀ، مطالعات داستانی،«رئالیسم
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ري ) د و هشام معی  مجلّة العلوم ، «سوسیولوجیا الهیمنة )قراءة في فکر بییر بوردیو(محاولة في فهم »(، 2017سنینة، محم 
 .120-110 ،17 العدد، االجتماعیة و االنسانّیة

ه السوریه. ة، ترجممعجم بوردیو(، 2013شوفالیه، ستیفان و کریستیان شوفیری )  د. الزهرة ابراهیم، سوریه، دار الجزائری 
ة دار أصل الفروق بین الجنسین(، 1995شوی، اورزوال )  الحوار.، ترجمة بوعلي یاسین، الطبعة الثانیة، سوریة، الالزقی 

، «شناختی پیر بوردیو بر اساس الگوی جامعه اللص و الکالبهای تمایز در رمان جلوه»(، 1400صیادانی، علی و همکاران )
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