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چکیده
توجه به سرمایه جنسی به عنوان یکی از اشکال سرمایه ،دیدگاهی تازه و قابل بررسی و تامل
است .حکیم با الهام گرفتن از تقسیم بنددی بوردیدو دربداره اندوار سدرمایه ،عندوان مدیکندد کده
سرمایه جنسی نقش مهمی را در مناسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ایفدا مدیکندد .ایشدان
اعتقاد دارد این سرمایه دارای  1مولفده اسدت و در فرهند

هدای ادام مدیتواندد مفداهیم ایدن

مؤلفهها متعدد باشد .اگر اعتقاد داشته باشدیم کده ادبیدات آیینده تمدام نمدای ملتهاسدت ،بندابراین
داستان و رمان میتواند در بازتابش فرهن

عمومی جامعه ،نقشدی بسدیار مهدم و ارزشدمندی را

ایفا کند و اندیشه ها ،باورها و عملکردهای ملتها را به یکدیگر بنمایاند .با پذیرش اصدل بازتدابی
بودن ادبیات در این پژوهش سعی شده به بررسی مولفههای سرمایه جنسی در ادبیدات پدر تیدرا
دهه اایر پردااته شود .روش تحقیق تحلیل محتوای جهت دار بر اساس دیدگاه سرمایه جنسدی
بوده ،بدین منظور مشخصات  14کتاب که در زمینه ادبیات داستانی در  41سال گذشته بدیش از
41نوبت چاپ داشتهاند ،در ااتیار محقق قرار گرفت و از این میان بر اساس اشبار نظدری تعدداد
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 49رمان به شیوه کامالً تصادفی انتخاب و تحلیل شدند .نتایج تحقیق نشان داد مقولههای زیبدایی
و جذابیت جنسی در زندان و مقولدههدای جدذابیت جنسدی و مؤلفدههدای اجتمداعی در مدردان از
اهمیت بیشتری براوردارند .همچنین مولفه روابط جنسی در رمانهای مذکور مطرح نشدهاند.
واژههای کلیدی :سرمایه جنسی ،جامعه شناسی ادبیات ،رمان پرتیرا  ،تحلیل محتوا.
مقدمه
جامعه شناسی ،تجسم شیوههای متعدد تفکر درباره جامعه است و ادبیات ،نتیجه فعالیتهدای
زیبایی شناسانه بر زبان بوده و با ساات ذهنهای اام و تصویر سازی و ایال پردازی االقدان
آن همراه است (وحیددا .)4921:9:ادبیدات نمایندده زنددگی و ید
جامعهشناسی ادبیات به لحاظ تئوری

حقیقدت اجتمداعی اسدت و

بدر تعدامالت جامعده و ادبیدات تمرکدد دارد و تحقیقدات

تاریخی بیشتر مبین بازنمود شرایط اجتماعی در ادبیات است .آثار ادبی مانند دیگدر آثدار هندری
بازتاب دهنده محیطی هستند که در آن الق میشوند .از مهمترین رویکردهدای مطدرح در ایدن
حوزه رویکرد بازتاب 4است که عنوان مینماید هنر همواره چیدی درباره جامعه به ما میگویدد
(الکساندرز )16 :4921 ،همانگونه که لوکدا هددا اصدلی ادود در ادبیدات را تشدریه نظریده
بازتاب فکر می داند که در آن بر تاثیر شرایط وجودی زندگی بر آثار هنری معاصر آنهدا تاکیدد
میشود (رادورراد ) 81 :4921 ،بنا به عقیده گلدمن هر اثر برجسته ادبی دربر گیرنده جهان بینی
گروه است و نویسنده کارگدار این جهان بینی است .جهان بینی مجموعه آرزوها ،احساسدها و
اندیشههایی است که اعضای گروه یا بیشتر افراد طبقه ای را در بر میگیرد .یکپارچگی هر اثر
بستگی به این جهان بینی دارد .بنابراین بین کلیت ی

اثر و کلیت اوضدار اجتمداعی دوره ای

که اثر در آن تکوین یافتده اسدت ،هدم ارزی کامدل وجدود دارد (گلددمن .)4942:44 ،از ایدن
دیدگاه رمان ی

میدان به تمام معنا دیالکتیکی است که نویسنده با بیان آنچه گمان میکند به

جهان داستان زیبنده است ،در واقع آنچده را آرزو مدیکندد در جهدان راسدتین پدیدد آیدد بیدان
میکند .به این ترتیب گدارش او جهان بینی و اندیشه شناسی این یدا آن الیده ،طبقده یدا گدروه
اجتماعی است .نویسنده بی آنکه اود از مکانیسم کار اود آگاه باشد ،گدارشگر راستین ایدن
1 Reflection Approach
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یا آن میانه اجتماعی است .او میتواند با تخیل اود داستان اثدر ادود را بیافریندد ،ولدی هرگدد
نخواهد توانست ارزشها و قانونهایی را که بر زندگی قهرمانان داسدتان ادود فرمدانروا هسدتند،
ااترار کند (گلدمن .)964 :4924 ،گلدمن در بررسی ادود درمدورد جامعده شناسدی ادبیدات و
رمان بر اساس روش ساات گرایی تکوینی تاکید دارد که باید تطابقی بین سداات اجتمداعی و
سااتهای شکل گرفته در آثار فرهنگی و هنری وجود داشته باشد .بندابراین ادبیدات مدیتواندد
بازتابی از هنجارها و ارزش های اجتماعی مسلط بدر ید

جامعده در عصدر ااصدی باشدد .رمدان

زاییده عصر مدرنیته است و مدرنیته یکی از مهمترین رورههای تاریخی زندگی بشر اسدت .ایدن
عصر از دوجهت رن

و بویی اام دارد نخست اینکده از ایدن دوره از دورههدای دیگدر برتدر

فرض میشود و دوم آنکه دوره جدید با شروعی جدید ارتباط داشته و از ی

گسست تاریخی

و فکری حمایت میکند .عصر مدرنیته و زندگی مدرن با اود مفداهیم و ارزشدها و مقولدههدای
ااصی را به همراه داشته است که میتوان آنها را در ادبیات واکاوی نمود .در ایدن مقالده سدعی
داریم ترکیب دو مفهوم جدید در مدرنیته را بررسی و در نهایت در ادبیات واکاوی نماییم .باید
گفت یکی از مفاهیم مهم و مدوثر در مباحدا اجتمداعی ،جنسدیت 4اسدت کده بده عندوان پایده و
سازمان دهنده زندگی مددرن پابرجاسدت .وا ه جنسدیت ید

مفهدوم اجتمداعی اسدت و شدامل

رفتارها ،نقشهای اجتماعی و اندیشههای اجتماعی است کده فرهند

حداکم بدر هدر جامعده بده

عهده دو جنس زن و مرد میگذارد .عمال در هر فرهنگی تفاوتهدای جنسدی و جنسدیت ،راه و
رسم محوری هستند که انسانهدا ادود را بده عندوان اشدخام مدیشناسدند ،روابدط اجتمداعی را
سازماندهی می نمایندد و سدمبلی از پیامددها و فرآینددهای طبیعدی و اجتمداعی هسدتند (سدفیری،
 .)4984:48بنا به نظر فوکو ،جنسیت ،بیشتر مجموعه ای تصدادفی و مشدروط از سدخنهدا ،درون
مایهها یا اعمال است که از سرآغاز روزگار مدرن با سفسدطه گدری روزافدوندی ،افدراد را دورن
مناسبات قدرتی اجتماعی و سخن باقی نگه داشدته اسدت و بده معندای روش اداره کدردن ،تولیدد
کردن و نظارت ما بر بدنمان ،کنشهایمان و مناسبات اجتماعی مان در جامعه است کده در ایدن
مقام اهرمی است اصلی برای به انقیاد در آوردن سیستماتی

فرهنگی پیکدر فدردی و اجتمداعی

(فوکو .)419 :4948 ،اما جنسیت مفهومی نیست که در همین حد و اندازه به آن پردااتده شدود.
1 Gender
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موضور جنسیت موضوعی است که با تمامی تعامالت و ارتباطات حیات بشر تنیده شدده اسدت.
در جایی جنسیت به عنوان عامل اشونت و ناکارآمدی و در جایی دیگر مولدد سدرمایه در نظدر
گرفته شده است .باید گفت مفهوم سرمایه از مفاهیمی است که منشاء ظهور ،در عصدر مدرنیتده
دارد .سرمایه درشکل اقتصادی آن به عنوان شااص انباره در نظر گرفتده شدده و اندیشده اصدلی
آن سرمایه گذاری با بازدهی مورد انتظار است .در ندد بوردیو ،توضیه سااتار و کارکرد جهان
اجتماعی غیر ممکن است مگر آنکه سرمایه نه فقط به همان شکلی که نظریه اقتصادی آن را بده
رسمیت می شناسد ،بلکه در تمامی اشکال آن از نو شنااته و معرفی شدوند (بوردیدو.)4 :4286 ،
اشکال مختلف سرمایه در سراسر تاریخ تجارت وجود داشته ،با وجود ایدن ،طدی زمدان اهمیدت
نسبی هر ی

از آنها تغییر یافته است .سدرمای اقتصدادی ،سدرمای فرهنگدی ،سدرمای اجتمداعی،

سرمای نمادین و سرمایه انسانی .هر فرد و هدر مجموعدهای از افدراد در جامعده دارای سدرمایهای
کلی میشوند که اود ترکیبی است از سرمایههای نامبرده .بنابراین سرمایه هر منبعی اسدت ،کده
در عرصه ااصی اثر بگذارد ،و به فرد امکان دهدد کده سدود ااصدی را از طریدق مشدارکت در
رقابددت بددر سددر آن بدده دسددت آورد .اایددرا براددی اندیشددمندان نددور دیگددری از سددرمایه را در
جامعهشناسی مطرح و مطالبی را در مورد آن به بوته نقد و بررسی گذاشدتهاندد .سدرمایه جنسدی،
در حال حاضر جدیدترین نور سرمایه است که بیشدتر شدامل اسدتفاده از زیبداییهدای ظداهری و
توانمندیهای جنسی و رفتاری افراد در تعامل با دیگر افراد جامعه است و در ید

معندای عدام،

نوعی سرمایه گذاری براساس ویژگیهای جنسی و جنسیت بوده کده بدا بدازده مدورد انتظدار در
بازار تعریف می شود .البتده لفدب بدازار لفظدی لسدتعاره ای اسدت و محددوده آن در تحلیدلهدای
گوناگون می تواند اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا بازار کار باشد که در آن ،افراد با اسدتفاده و
تقویت ویژگیها و مهارتهای جنسیتی اود ،منافع مورد انتظار را تولید نمایند .سدرمایه جنسدی
موضوعاتی نظیر زیبایی ،جدذابیت ،سدرزندگیذ ذکداوتذاوش پوشدی ،دلربداییذ مهدارتهدای
اجتماعی وغیره را دربر میگیرد .سرمایه جنسی شکلی است از شایستگی اجتماعی عطاشدده بده
ی

فرد ،مانند اوشرویی جنسی (زن یا مرد) بده اکرریدت گدروههدای اجتمداعی (زن یدا مدرد).

همینطور در اشکال دیگر سرمایه ،سرمایه جنسی قابل تبدیل است و ممکن است برای دسدتیابی
به اشکال دیگری از سرمایه چون سرمایه اجتماعی و اقتصادی مفید باشد.
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در مجمور می تدوان گفدت کده سدرمایه جنسدی ترکیبدی از جدذابیتهدای زیبدایی شدنااتی،
دیداری ،ظاهری و اجتماعی و جنسدی فدرد بدرای سدایر اعضدای جامعده ای اسدت کده او در آن
زندگی می کند به ویژه برای اعضایی از جنس مخدالف و در تمدامی زمیندههدای اجتمداعی .ایدن
سرمایه هم شامل مهارتهایی میشود که میتوانند آمواته یا تقویت شوند و هم ویژگدیهدایی
که در زمان تولد تعیین میشوند مرل قد و رن

پوست .در واقدع ،سدرمایه جنسدی ید

دارایدی

مهم است برای گروههایی کده دسترسدی بده سدرمایههدای اقتصدادی ،اجتمداعی و انسدانی دارندد
(حکیم .)94 :4924 ،شااصهای سرمایه جنسی غالبا برای زنان و مردان متفاوت بوده و در بدین
فرهن

ها و در جوامع مختلف نید متفاوت است .این هرچند برای از شااصهدا چدون زیبدایی

میتوان د جهان شمول باشدا اما تعریفی که هر فرهند

از زیبدایی دارد ادام و ویدژه اسدت.

باید گفت پژوهشهای اندکی در زمینه سرمایه جنسی انجام پذیرفته است .بایدد گفدت تحقیقدی
که به بررسی مولفههای سرمایه جنسی در مضامین فرهنگی پردااتده باشدد توسدط محقدق یافدت
نشد.
در موقعیتهایی که زندگی عمومی و شخصی با یکدیگر درهم تنیده میشوندذ بدر اهمیدت
سرمایه جنسی افدوده شده و فقط به واسطه جذابیت جنسی یا مهارت جنسی فدرد دارای اهمیدت
نمی شود ،بلکه در برای موقعیتها مولفههای مهارتهای اجتماعی این سرمایه از اهمیت ویدژه
ای براوردار میشود .بده منظدور فهدم فرآینددهای اجتمداعی ،اقتصدادی ،تعدامالت اجتمداعی و
جایگاه اقتصادی افراد در جامعه درک مفهوم سرمایه جنسی از اهمیت ااصی براوردار اسدت.
در دوران معاصر و در شرایطی که جامعه ما در راه تجربه به دست آوردن زندگی مدرن اسدت،
استفاده از سرمایه جنسی در بین جوانان معمول و مهدم گردیدده اسدت وجدود معندادار ایدن ندور
سدرمایه و بدهکدارگیری فدراوان آن را مدیتدوان در بسدیاری از بخدشهدا و گدروهدای اجتمدداعی
اصوصا در بخشهایی که زنان در آن حضور بیشتری دارندد دیدد .بندابراین بدا توجده بده اینکده
فرهن

ها در میدان اهمیتی که برای شدااصهدای سدرمایه جنسدی قادلندد ،متفاوتندد و همچندین

مولفه های سرمایه جنسی در جوامع مختلف تعریفی متفاوت دارند ،ضرورت دارد به بررسی این
مولفهها در زمینههای فرهنگی مختلف پردااته شود .ادبیات به عندوان یکدی از عناصدر فرهنگدی
مهم نماینده زندگی و ی

حقیقت اجتماعی اسدت و جامعده شناسدی ادبیدات بده منظدور مفهدوم
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نمودن پیوندهای متن ادبی و جامعه به بررسی رابطه اثر ادبدی و سدااتارهای اجتمداعی ،سیاسدی،
اقتصادی و فرهنگی میپردازد .تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالت زیر است:
مولفههای سرمایه جنسی در رمان های پرتیرا ایران چیست؟کدام ی

از مولفههای سدرمایه

جنسی در رمانهای پرتیرا از وزن بیشتری براوردار است؟ سدرمایه جنسدی تدا چده انددازه بدین
زنان و مردان متفاوت است؟ با ید متذکر شد که محقق در این مقاله سعی بر نقد دیدگاه نظدری
سرمایه جنسی ندارد با توجه به اینکه معتقدیم انتقاداتی جدی بر این دیدگاه وارد است .لذا تنهدا
به بررسی مولفهها بسنده مینماییم.
دیدگاههای نظری
بنا به دیدگاه بوردیو ،سرمایه هر نور ااستگاه و سرچشمه در عرصه اجتمداعی اسدت کده در
توانایی فرد برای بهره مندی از منافع ااصی که در این صحنه حاصل میگردد ،موثر واقع شدود
(استوند )991 :4921 ،همچنین معنایی وسیعتر از معنای پولی در اقتصاد است .سرمایه ی

منبدع

عام است که میتواند شکل پولی و غیر پولی و یا ملموس و غیرملموس به اود گیرد (بوردیدو،
 .)4989بوردیو عقیده دارد وضعیت و موقعیت هر فدرد ،گدروه یدا نهداد در فضدای اجتمداعی بده
وسیله دو مختصه ترسیم میشود:ترکیب و حجم کلی سرمایه ای که آنها بده دسدت آورده و در
ااتیار دارند و تغییر در حجم و ترکیب سرمایه در طول زمان ،روند و مسیر فرد ،گروه یا نهاد را
در فضای اجتماعی مشخص میسازد .بوردیو مشدخص مدی سدازد در جوامدع پیشدرفته ،افدراد بدا
فضای اجتماعی یکسدان مواجده نیسدتند .حدوزه هدای گونداگون و متفداوت زنددگی ،مددلهدای
کوچ

متمایدی از قواعد و مقررات و اشکال قدرت را شکل مدیدهندد کده میددان را تشدکیل

میدهند .میدان فضای سااتمند جایگاهها و قدرتی اسدت کده تصدمیمات مشدخص ادود را بدر
کسانی وارد آن میشوند تحمیل مدیسدازد (اسدتوند .)991 :4921 ،در اندیشده بوردیدو اصدلت
شامل سااتارهای سااتاردهنده ،و نوعی شیوه بدودن کده موجدب پیددایی اعمدالی در تطدابق بدا
شرایط ااصی میشود .ی

شخص با ی

نور اصلت مشخص که در تطدابق بدا فرصدتهدای

زندگی او قرار دارد ،اودش را در آن شرایط مشخص راحدت حدس مدیکندد و ادودش را بدا
شرایط بازی تطبیق میدهد .استفاده بوردیو از مفهوم اصلت ،بداز مدیگدردد بده حدالتی کلدی و
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دیرپا که کنش و عمل ی

فرد در تمامی حوزه زندگی اش را پوشش میدهد .حالتهایی کده

ایجاد کننده اعمال ،ادراکدات و رفتارهدایی کده آگاهانده توسدط قدوانین ،هماهند

یدا رهبدری

نمیشوند ،ولی با این حال آن قدر عادی هستند که سازگار تلقی میشوند و با نُرمها و هنجارهدا
مطابقت دارند .حالت هایی که واسطه میان عاملیت و سااتار هستند و نقش شان هم انگیده عمل
بودن است و هم زمینه ای برای آن بودن .از طریق اصلت ادراک را داوری کدرده و در جهدان
پیرامون اود عمل میکنیم .این قالبهای نااودآگاه به واسطه قرار گدرفتن پیوسدته در معدرض
شرایط و شرطی سازیهای اجتماعی از طریدق دروندی سدااتن محددودیت او امکاندات بیروندی
صورت میگیرد بدین معنا کده ایدن قالدب هدا بدین افدرادی کده در معدرض تجدارب مشدابه قدرار
می گیرند مشترک است ،با این همه هر فرد گونه ای منحصر به فردی از آن قالب مشترک را در
ااتیار داشته و بر طبق آن عمل میکند (استوند.)996 :4921 ،
اصلت ،برای ی

سو ه دریافت کننده عبارت است از بازنمایی اصیل جهان پیرامدون و یدا

شبکهای از معناها که اود سازنده آن بوده است .پس اصلت ،هم مجموعه ای از گدرایشهدا و
تمایالت تجسم یافته است و هم مکانیسمی که ممکن است باعا تشخیص اشتباه روابط قددرت
شود .اصلت ،فرهن

است .با سازگاری اصلت با هنجارها ،نابرابری میتواند طبیعدی بده نظدر

برسد و نابرابریهای اجتماعی توسط تکرار آرام عمل به صورت قانون دربیایند.
اصلت ،با قدرت و توانایی تشکیل میدانی که اود از آن برااسته است ،هدم جبدری و هدم
تولید کننده و سازنده است.
نظام اصلتی که افراد کسب میکنند به موقعیتهایی که در جامعه اشغال نمی کندد بسدتگی
دارد یعنی وابسته بده میددان بهدره منددی از سدرمایه اسدت (اسدتوند .)994 :4921 ،جنسدیت ید
موضور مرکدی در اندیشه و استدالل بوردیو است و استدالل میکند که جنسیت عبارت اسدت
از اصلت با اصوصیت و کاراکتر جنسی که در نور رفتار جسمی ،تجسدم مدییابدد .جنسدیت،
آن گونه که توسط بوردیو مطرح میشود ،همه شکلهای دیگدر سدرمایه را در بدر مدیگیدرد .او
تالش می کند سرمایه فرهنگی را تا انجا بسط دهد که جذابیت جنسیتی را در برگیدرد .چدرا کده
تاکید بر این نکته دارد که بسیاری از جنبههای جسمانی فرد ،بیشتر از آنکده ذاتدی و مدادر زادی
باشد ،اکتسابی است .او در بحا جنسیت به تحلیل روابط مردان و زنان پرداات ،اما دغدغده او
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بررسی رقابت موجود بین دو جنس برای کنترل و قدرت یافتن بر یکدیگر بدود .بوردیدو اعتقداد
دارد جنسیت ،بسته به شرایط می تواند در بسیاری از موارد بعنوان ی

شدکل پایدهای از سدرمایه

نمادین عمل کند و در میدانهدای مختلدف ،قددرت الزم را فدراهم آورد ،بدا اینکده جنسدیت در
بسیاری از وضعیتها بطور مشخص به عنوان سرمایه نمادین بازشنااته و تصدیق میشود ،با ایدن
حال اغلب به عنوان اصول جداسازی و داشتن نظرگاه عمل میکنند ،بدون اینکده ایدن موضدور
مورد توجه ،تصدیق و یا بازبینی قرار بگیرد .بوردیو جنسدیت را بده عندوان سدرمایه ای جداگانده
نمی داند چراکه این سرمایه به طور کلدی از سدرمایههدای دیگدر جداسدت و رابطده آن بدا سدایر
سرمایهها ،تصادفی است .باید گفت بوردیو در بحدا سدرمایه بدر گدروههدایی تمرکدد دارد کده
دارایشان را از والدین و اانواده به ارث میبرند و در این نگاه جنسدیت سدرمایه محسدوب نمدی
شود ،اما کاترین حکیم ( )9144با الهام گدرفتن از تقسدیم بنددی بوردیدو دربداره اندوار سدرمایه،
جنس و جنسیت را به عنوان سرمایه در نظر گرفته و سرمایه جنسی را معرفی مدیکندد و بدر ایدن
تمرکد دارد که افراد ،داراییهای اود را طی تالش شخصی در طول زندگی افدایش میدهندد.
او معتقد است همانگونه که در نگاه بوردیویی انوار سرمایه قابل تبدیل بده یکدیگرندد ،سدرمایه
جنسی نید قابلیت تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را دارد و نقدش مهمدی را
در مناسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ایفا میکند.
حکیم عنوان می کند سرمایه جنسی ،آمیدده ای از جدذابیت ظداهری و اجتمداعی اسدت .ایدن
ترکیب در برگیرنده جذابیت های زیبایی شنااتی ،دیداری ،ظداهری و جنسدی فدرد بدرای سدایر
اعضای جامعه است که او در آن زندگی میکند و به ویژه برای اعضایی از جنس مخدالف و در
تمامی زمینههای اجتماعی (حکیم )94 :4924 ،سرمایه جنسی هم شدامل مهدارتهدایی مدیشدود
که می توانند آمواته و یا تقویت شوند و هم شامل ویژگیهایی میشود که در زمان تولد تعیین
میشوند .باید گفت مسادل جنسی تنها بخشی از این سدرمایه بدوده ،هرچندد کده ایدن مسدادل در
مقایسه با گذشته در زندگی امروز نقش پررن
عرصدده ادبیددات ،فرهندد

تری ایفا میکند ،ضمن آنکه به شکلی فدایندده

عمددومی و تبلیغددات را درنوردیددده اسددت و بدده حجددم عظیمددی از

سرگرمیهای جنسی از همه نور دامن میزند.
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حکیم شش مؤلفه را برای سرمایه جنسی عنوان کرده و اعتقاد دارد که برآیندد شدش مولفده
است که نهایتا سرمایه جنسی هر مرد یا زنی را رقم میزند .اهمیت نسبی ایدن شدش مولفده غالبدا
برای زنان و مردان متفاوت بوده و در بین فرهن

ها و کشدورهای مختلدف نیدد متفداوت اسدت.

مضاا براینکه ایشان عقیده دارندد سدرمایه جنسدی ارزشدی فراتدر از صدرفا مسدلله جنسدی دارد.
مولفههایهای سرمایه جنسی از دیدگاه کاترین حکیم عبارتند از:
-4زیبایی :4همواره ی

مؤلفه محوری بوده؛ صرا نظر از اینکه در هدر فرهند

و مقطعدی

چه چیدی زیبا در نظر گرفته میشود ،سلیقه شخصی نید معتبر است.
-9جذابیت جنسی :9مقولهای است که بده شخصدیت و سدب

فدرد ،زندانگی و مردانگدی او،

الگوی زندگی او و مشخصات و تعامل اجتماعی او مربوط میشود.
 -9مؤلفه اجتماعی :اوش مشربی ،دلربایی ،مهارتهای اجتمداعی در تعامدل بطوریکده فدرد
توانانیی انجام کاری داشته باشد که دیگران از او اوششان بیاید و با او احساس شادمانی کنند.
-1سددرزندگی:9ترکیبددی از برازندددگی ظدداهری ،انددر ی اجتمدداعی و اددوش مشددربی .مرددل
مهارتهای رقص و ورزش
 -6شیوه ظاهر شدن در جامعده :شدکل لبداس پوشدیدن ،آرایدش چهدره ،عطدر ،جدواهرات و
تعلقات مختلفی که افراد با اود حمل میکنند یا میپوشند تا پایگاه اجتماعی و سدب

زنددگی

اود را به جامعه نشان دهند.
 -1مسایل جنسی :شامل مهارت جنسی ،انر ی و هرچیدی که فرد را از نظر جنسی تبدیل بده
ی

شری

عاطفی-جنسی موفق میسازد (حکیم.)91 :4924 ،

به طور کلی در ارتباط با ویژگیهای سرمایه جنسی از دیدگاه حکیم میتوان ویژگدیهدایی
چون الف .تبدیل پذیری آن به انوار دیگر سرمایه ،ب .انتخابی بودن سدرمایه جنسدی بده عندوان
ی

رفتار ؛ فرد در جامعه می آموزد که چطور باید ی

زن یا ی

مرد باشد و چگونگی ایفای

نقش را فرا میگیرد در حالی که در راه اجرای صحیه آن باید مهارت کسدب کندد و االقیدت
به ارج دهد .ج .رابطه مستقیم و معنادار افدایش سطه رفاه و افدایش ارزش سرمایه جنسی .باید
1 Beauty
2 Sexual Attractiveness
3 Liveliness
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یاد آوری کرد .جذابیتهای جنسی میتواند به واسطه تغییدرات اجتمداعی و اقتصدادی در طدول
زمان تغییر کند .افدایش رفاه باعدا مدیشدود افدراد بدیش از گذشدته بده فعالیدتهدای فراغتدی و
تجمالتی و ظاهر و آرایش اود بپردازند .پیشرفت تکنولو ی و علدم زیبدایی نیدد اسدتانداردهای
زیبایی را به طور مداوم تغییر و افدایش میدهد و انتظارات برای داشتن ظاهری جذاب در سدنین
مختلف را باال میبرد .حکیم در این اصوم معتقد است که در جوامدع مددرن بده دلیدل رشدد
رفاه ،رشدد و تدلثیر رسدانههدا و برجسدته شددن مسدلله فراغدت و تفدریه ،در شدهرهای بددر

و

چندفرهنگی شاهد باالرفتن ارزش ایدن سدرمایه هسدتیم .در حدالی کده در جوامدع سدنتی ازدواج
بیشتر به پایگاه و طبقه اجتماعی ،موقعیت ادانوادگی و مدذهب مدرتبط بدود ،در جوامدع مددرن،
سرمایه جنسیِ بیشتر است که شانس ازدواج را برای ی

زن یا ی

مرد فراهم میکند (حکدیم،

 )69 :9144اشاره کرد .بنابراین اگر سرمایه جنسدی را در کندار سدایر سدرمایههدای مطدرح شدده
توسط بوردیو بپذیریم میتوان قوانین حاکم بر سایر سرمایهها از جمله قابل تبدیل بدودن اشدکال
مختلف سرمایه به یکدیگر ،دارایی شخصی که در حجم و ترکیب و قابلیت تبدیل بده یکددیگر
متفاوت بوده و اشکال متفاوتی از قدرت محسوب میشوند ،را بر سرمایه جنسی حاکم نمود.
به طور کلی باید گفت تا کنون مطالعه ای مجدا سرمایه جنسی افدراد را مدورد سدنجش قدرار
نداده است با این وجود مطالعداتی در حدوزه مولفدههدای سدرمایه جنسدی انجدام پذیرفتده اسدت.
چراکه این مولفهها در فرهن

ها و جوامع مختلف تدا حددی متفداوت هسدتند .در تایلندد ()911

مطالعاتی به انجام رسیده که تالش کردهاند تا دریابند آیا به زیبدایی در سرتاسدر جهدان بده ید
شکل نگریسته میشود یا نه ،و به این نتیجه رسیدهاند که ایدن مسدلله ید
است و تنها در فرهن

موضدور جهانشدمول

های مندوی استرناهایی وجود دارد (نید بر.)9116 ،

در پژوهشی که در سال  4221بر روی 1هدار مرد آمریکایی بین سنین  48تا  66سدال انجدام
شد از مردان پرسیده شد دوست دارند اود را چگونه ببینند :نتایج نشان داد کده انتخابهدایی کده
بیشترین جایگاه را داشته اند دغدغه های ظاهری چون جذاب و اوش قیافده بدودن و اعتمداد بده
نفس داشتن بوده است باید گفت پولدار بودن در جایگاههای پایین قرار گرفته است (جاکسدون
وهانتر .)4226:
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جفرید ( )9116در پژوهشی عنوان می کند که افراد جذاب احتمال بیشتری دارد که باهوش،
ماهر و دارای مهارت های اجتماعی قلمدداد شدوند و مطدابق بدا ان بدا آنهدا برادورد شدود و ایدن
الگویی است که از دهههای 4211تا به امروز ادامه دارد.
در مجمور باید گفدت در فرهند

هدا و جوامدع گونداگون ندور و میددان اهمیتدی کده بدرای

مقولههای سرمایه جنسی قایلند متفاوت است و این امر در مضامین فرهنگی بدازنموده مدیشدود.
میتوان با بررسی فیلم ها و ادبیات و دیگر محصدوالت فرهنگدی ایدن مقولده را مدورد بررسدی و
پژوهش قرار داد .ادبیات و هنر به دلیل رویکرد غیرمستقیمی کده بده مسدایل دارندد ،از گیرایدی،
جذابیت و تلثیرگذاری بیشتری هم براوردارند .اساساً ادبیات را آیینه تمام نمای ملتها میدانندد.
بنابراین ،داسدتان و رمدان مدی تواندد در بازتدابش فرهند

عمدومی جامعده ،نقشدی بسدیار مهدم و

ارزشمندی را ایفا کند و اندیشهها ،باورها و عملکردهای ملتهدا را بده یکددیگر بنمایاندد .داسدتان
کوتاه و رمان از تلثیرگذارترین قالبهای ادبی به شمار میروند .رمان از انوار ادبی جدید است و
قدمت آن نسبت به شعر و نمایش که سابقه ای طوالنی در تاریخ ادبیات جهان دارد ،بسیار کم
است .گلدمن رمان را حماسه ای ذهنی میداند کده در آن نویسدنده اواسدتار ترسدیم جهدان بده
شیوه اام اود است .حماسه در واقع بر آن است که هماهنگی تام جهان را بیان کند و دنیایی
را عرضه میدارد که در آن همه پاسخها ،حتی پیش از طرح پرسشهدا ،داده شدده اندد ،جهدانی
که در آن ،معنا ،در دل همه جلوه های زندگی نهفتده اسدت و فقدط بایدد آشدکارا بیدان شدود .در
اهمیت رمان و دلیل انتخاب رمان بایدد گفدت ؛ در اغلدب تعریدفهدای رمدان ،بده واقعیدتهدای
زندگی و انعکاس صحیه آن در رمان اشاره شده است ،اما هدا رمان سدااتن زنددگی نیسدت
بلکه ابدار مجدد آن است .رمان هرگد نمیتواند عیناً واقعیتهای زندگی را نشان دهد چرا کده
زاییده تخیل است و با واقعیتهای زندگی که نه ایالی و نه ابتکاریاند در چگدونگی و ماهیدت
متفاوت است .اما با این حال عناصر تشکیلدهنده رمان از واقعیتهای زنددگی نشدلت گرفتده و
حقیقت مانند است .اایراً منتقدانی چند کوشیدند تعریف جامعتری برای رمان ارایه دهندد و آن
را براوردار از عناصر تربیتی و آموزشی دانستند ،زیرا که رمان مدیتواندد مدا را از نتدایج وقدایع
آگاه نماید ،وقایعی که مشابه حوادث زندگی واقعی است و امکان وقدور آن در زنددگی بدرای
هر فردی وجود دارد .بنابراین رمان آگاهی از نتایج وقایع و حدوادث را کده بخدش عمددهای از
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معرفت و دانش الزم برای انجام تصمیمات درست و عاقالنه است ،به فرد میدهدد .رمدان نشدان
میدهد که چگونه ویژگیهای شخصیتی ،سبب بروز اعمال میشوند (میرصادقی )18 :4911 ،و
این اعمال به کجا و به چه نتیجهای منتهی میشوند .میتوان گفت بده رفتارهدا ،اودادواهیهدا،
اودفریبیها و دیگر ضعفهای انسانی موجود در اودمان از طریق اواندن رمان بیشدتر و بهتدر
پی میبریم تا از طریق کسی که ما را نصیحت میکند .رمان آینه تمام نمای زندگی و رفتارهای
بشری است .امروزه روانشناسان به این نکته دست یافته اند که اواندن ی

رمان در صورتی که

اواننده تحت تلثیر واقعیت آن قرار گیرد ،از دیدن تصویر واقعی اود در آینه یا قطعده عکدس،
چیدی کم ندارد.
از این سخن می توان به ارزش و اعتبار ی

رمدان ادوب پدی بدرد ،چدرا کده اوانندده ادواه

نااواه تحتتلثیر قرار میگیرد » .و ادود را بده جدای شخصدیتهدای رمدان مدیبیندد ،در قالدب
شخصیت اغلب آنها فرو میرود و مستقیم یا غیرمستقیم حرکات ،رفتدار و اصوصدیات آنهدا را
تقلید میکند .تعمیم چنین امری در هرکس که کتاب میاواند نتایج عظیمی به بار مدیآورد تدا
حدی که ممکن است فرهن

و اصلت جامعه ای را دگرگون نماید.

بنابراین میتوان گفت رمان بازتابی از جهان بینی گروههای اجتماعی است و با مطالعه آن به
ساات اجتماعی و جهان بینی حاکم بر جامعه میتوان دست یافت .ید

رمدان ادوب ادعدایی

جد کشف حقیقت جهان و انسان و رابطه این دو با هم نددارد .بدا پدذیرش اصدل بازتدابی بدودن
ادبیات در این پژوهش سعی شده به بررسی مولفههای سرمایه جنسدی در ادبیدات پدر تیدرا دهده
اایر پردااته شود.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر تحلیل محتوای جهت دار استفاده است .چدرا کده هددا اصدلی تحقیدق
شناات مولفههای سرمایه جنسی در ادبیات است .این روش زمانی به کدار مدیرود کده نظریه یا
تحقیقات قبلی کدده دربارة ی

پدیده مطرح انددد یا کامل نیستند یا بدده توصددیفهددای بیشتری

نیازمندند .در این حالت محقق کیفی ،روش تحلیل محتوا بددددا رویکددددرد جهددددت دار را بددددر
مددیگدیند .این روش را معموالً براساس روش قیاسی متکی بر نظریه طبقه بندددی مددیکننددد که
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تمایدات آن با دیگر روشهدا بدر اسداس نقدش نظریده در آنهاسدت .هدددا تحلیددل محتددوای
جهتدار معتبر سااتن و گسترش چارچوب دادن مفهومیِ نظریه و یا اددددود نظریدددده اسددددت
(ایمان )96 :4921 ،در این روش نظریه ازپیش موجود به تمرکد بر پرسشهای تحقیدق کمد
نموده و پیش بینیهایی را دربارة متغیرهای مورد نظر یا دربارة ارتباط بین متغیرها فراهم نمدوده
است . .تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار نسبت بده دیگدر روشهدای تحلیدل محتدوا از فرایندد
سااتا رمندتری براوردار است .با به کدار بدردن نظریدههدای موجدود یدا پدژوهشهدای پیشدین،
پژوهشگر کار اود را با شناسایی متغیرها یا مفداهیم اصدلی بدرای طبقده بنددی رمدهدای اولیده و
تعاریف عملیاتی آغاز نمود.
راهکار رمدگذاری :هدا تحقیق ،شناسایی و مقوله بندی هم موارد مربوط به ی

پدیدة

ویژه که در این جا سرمایههای جنسی است ،در ابتدا کل متن مطالعه شد و آن بخشهدایی کده
براساس برداشت اولیه ما (سرمایه جنسی)مشخص شده ،عالمدت گدذاری گردیدندد .در مرحلده
بعدی براساس رمدهای ازپیش تعیین شده (بر اساس نظریه) قسمتهدایی کده عالمدت گدذاری
شده اند ،رمدگذاری گردیدندد .و بده هدر بخدش از مدتن کده در ایدن رمدگدذاری اولیده جدای
نگرفتند ،رمدی جدید داده شد.
واحد تحلیل :مقداری از فضایی که به عمل اام تحت مطالعه ااتصام یافته است کده در
این تحقیق همان کتاب است.
واحد معنا یا واحد رمد گذاری :مجموعه وا گانی که از آنها معانی مشابه و یکسان دریافدت
شده است و عباراتی را دربر میگیرد که سرمایههای جنسی را نشان میدهندد -4 .جمالتدی کده
زیبایی را توصیف و آن را به عنوان ی

ویژگی اام که برتری آفرین است درنظر میگیرند.

-9جمالت مرتبط با جذابیت جنسی که ان را توصیف نموده و به عنوان ویژگدی موفقیدت آمیدد
از آن یاد میکنند -9 .جمالتی کده مهدارتهدای ارتبداطی را توصدیف و آن را بده عندوان ید
ویژگی اام که برتدری آفدرین اسدت درنظدر مدیگیرندد -1 .جمالتدی کده در عدین توصدیف
شیوههای ظاهر شدن در جامعه ،آن را به عنوان ی

ویژگی پر سود مدیداندد -6 .جمالتدی کده

سرزندگی را توصیف نموده و آن را به عنوان ی

ویژگی اام که برتری آفرین است درنظر
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میگیرند (ایمان .) 91 :4921 ،جهدت اطدالر کدافی از تعدداد تکرارهدا پدس از مشدخص نمدودن
مقولهها و زیرمقولهها و مفاهیم ،به ارایه تعداد تکرار مفاهیم در متون مورد بررسی پردااته شد.
در انتخدداب نموندده دو معیددار از اهمیددت بیشددتری براددوردار اسددت-4 :ارزش ادبددی -9ارزش
بازاری ،ارزش ادبی را ناقدان ادبی تعیین میکنند و ارزش بازاری معطوا به تیرا اثر اسدت .بدا
مصاحبه ای که محقق با دانشجویان داتر و پسر انجام داد به این نتیجه رسیدیم که جوانان بیشدر
به اواندن آثار مردم پسند گرایش دارند .به هرحال نمونه تحقیق به هدی روی ادالی از اشدکال
نیست بنابراین جامعه آماری تحقیق رمانهای پرتیرا سالهای اایر ( )4921-4946است.
بر اساس اطالعات موجود در باند

اطالعدات اانده کتداب ،مشخصدات  14کتداب کده در

زمینه ادبیات داستانی در  41سال گذشته بیش از 41نوبت چاپ داشتهاند ،در ااتیار محقدق قدرار
گرفت و از این میان بر اساس اشبار نظری تعداد  49رمدان بده شدیوه کدامالً تصدادفی انتخداب و
تحلیل شدند.
رمانهای انتخاب شده« :بامداد امار» فتانه حاج سیدجوادی ( 98چاپ)« ،مدن او» رضدا امیدر
اانی (« )91چراغها را من ااموش مدیکدنم» زویدا پیدرزاد (« ،)99داالن بهشدت» ندازی صدفوی
(« ،)99کافه پیانو» فرهاد جعفری (« ،)94پریچهر» مرتضی مدودبپدور (« ،)48یاسدمین» مرتضدی
مودبپور (« ،)48عادت مدیکندیم» زویدا پیدرزاد (« ،)49گسدتره محبدت» نسدرین قددیری (،)49
«اتوبوس» فهیمه رحیمی (« ،)49شب سراب» ناهید پژواک (« ،)44پنجره» فهیمه رحیمی ()46
آثار مورد بررسی مفهومی قرار گرفت و مولفههای سرمایه جنسی بده تلسدی از ادانم حکدیم
ناظر بر  1مقوله اصلی ،مورد بررسی قرار گرفتند.
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جدول  -1مولفههای سرمایه جنسی برای زنان
مقوله

زیرمقوله

مفاهیم
چشمان درشت-رن

تکرار
چشم-بینی یونانی-لب های اوش

سلیقه

ترکیب-پوسدت زیتدونی-چشدمان زیبدا-مدژههدای بلندد-

شخصی

دندددانهددای مرواریدددی-گونددههددای برجسددته -ابروهددای

69

کشیده و زیبا

زیبایی
سلیقه
فرهنگی

چشددمان امددار-لبهددای کوچ د

و گوشددتالود-چشددمان

سیاه-پوست سفید و لطیدف-ابروهدای کشدیده -صدورت

12

ظریف -دندانهای سفید و مرتب-بینی کوچ
419

جمع
پاهای کشیده و اوش تراش-قد بلندد-موهدای مشدکی و
بدن جذاب

بلنددد-صدددای دلنشددین و زیبددا-دسددتان کشددیده و سددفید-

91

صورت گل اندااته-
شخصیت
فردی
جذابیت جنسی

سنگین و باوقار-حرکدات و راه رفدتن بدا وقدار و ارامدان
ارامان-مهربان -اسدم زیبدا-اعتمداد بده نفدس-بداهوش و

19

باذکاوت
تکان دادن موها با لوندی-رسیدگی به تغذیه مدرد-نداز و

رفتار زنانه

نوازش -اوردن و آشامیدن با حرکات فریبنده-کشدیدن

94

دست روی صورت طرا مقابل
دلربایی

نگاه زیبا و معصومانه-انده زیبا –نگاه زیرچشدمی-نگداه
پرمحبت

تعامالت

استفاده از سخنان اغوا کننده (من بدرات مهمدم -تدا آادر

اجتماعی

دنیا باتو باشم)

جمع

مولفه اجتماعی

مهارت
اجتماعی

بودن با طرا مقابل-توان حل مساله

مشربی
جمع

9
491

توجه به حدرا طدرا مقابدل-زود بداور نبدودن -همددل

اوش

91

شوخ طیع-شاد و شنگول

91
41
98
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ادامه جدول  -1مولفههای سرمایه جنسی برای زنان
مقوله
سرزندگی

زیرمقوله
انر ی
اجتماعی
نحوه لباس
پوشیدن

آرایش چهره
شیوه ظاهر شدن

استفاده از

در جامعه

عطریات
جواهرات و
تدیینات
مدل مو
مد گرایی
جمع

تکرار

مفاهیم
هنرمند-رقدص زیبدا-تواندایی ندوااتن موسدیقی-ورزش-
استه نشدن
کفش زیبا و گران قیمت-عیند

آفتدابی-لبداس تند

94

و

زیبا-شلوار جین-بلوز قرمد-دامن کوتداه-شدال –مدانتوی

94

کوتاه
ریمل -آرایش ملیه -ر لب قرمد و صورتی -اط چشدم
زیبا-ناانهای آنکات کرده-کرم اوش رن

و بو

91

عطر اوش بو

6

انگشتر ظریف عقیق-گردنبند  -گوشوارههای بلند

8

موهای صاا بلند

1

شی

پوش بنا به مد

1
12

تفسیر جدول
بررسی جدول مولفه های سرمایه جنسدی زندان حداکی از آن اسدت کده در ارتبداط بدا مقولده
زیبایی بیشترین فراوانی مربوط به سلیقه شخصی است؛ به طوری کده در وهلده نخسدت سدلیقه و
اواستهای شخصی زیبایی را تعریف کرده و پدس از آن سدلیقه فرهنگدی تعداریف زیبدایی را
ارایه می دهد .هرچند در بسیاری از مولفههای زیبایی سلیقه سخصی و فرهنگی بسیار به یکدیگر
نددی

و حتی برهم منطبق میگردند ،اما تاثیر سلیقه شخصی را نمیتوان انکار کرد .در ارتباط

با مقوله جذابیت جنسی زیر مولفهای که بیشترین فراوانی را دارا اسدت شخصدیت فدردی اسدت.
مفاهیم ناظر بر شخصیت فردی نشان میدهد که سااتار فرهنگدی جامعده مدا آن حدد کده بدرای
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متانت و حرکات باوقار و هوش ذکاوت زنانه بده عندوان یکدی از شدااصهدای سدرمایه جنسدی
اهمیت قایل شده است برای دیگر زیر مولفههای جذابیت جنسدی قایدل نیسدت .پدس از ان بددن
جذاب و دلربایی بیشترین فراوانی را دارا هستند .در ارتباط با مقوله اجتمداعی ،بایدد گفدت زیدر
مقوله مهارت اجتماعی بایشترین فراوانی را دارا است مفاهیم مدرتبط بدا ایدن زیرمقولده همچدون
توانایی توجه به حرا طرا مقابل و همدلی کردن نشان میدهد مهدارتهدای اجتمداعی هماندا
توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران بوده به نحوی که از نظر جامعه قابل قبدول و منطبدق
بر عرا جامعه باشد ،میتواند به عنوان ی

دارایی مهم برای فرد تلقی شود .در ارتباط با مقوله

سرزندگی تنها زیر مقولهای که در ادبیات میتوان مفاهیمی برای آن یافدت ،زیدر مقولده اندر ی
اجتماعی است .ورزش کردن و رقص و نوااتن موسیقی از مفاهیمی هستند که این زیرمقولده را
شددکل دادهانددد .بررسددی فرهند
فرهن

نشددان مددیدهددد کدده موسددیقی و رقددص از جایگدداه ااصددی در

های مختلف براوردارند .موسیقی فداار مدیتواندد آرامدش بخدش و االقیدت برانگیدد

باشد .تاثیر ورزش نید بر سالمت روحی و جسمی افراد به اصوم زنان نید بر همگان مشدخص
است .بررسی مقوله شیوه ظاهر شدن در جامعه نشان میدهد که نحوه لبداس پوشدیدن و آرایدش
چهره از مهمترین زیرمقولهها محسوب میشوند و آنچه توجه را به ادود جلدب مدیکندد رند
قرمد در پوشش و آرایش است .این رند

و اسدتفاده از آن یکدی از مفداهیم مدرتبط بدا سدرمایه

جنسی محسوب میشود .لباس کوتاه و شلوار جین نید همین ویژگی را دارند .باید گفت برادی
از مولفههای سرمایه جنسی که توسط اانم حکیم تعریف شده است در رمانهای بررسدی شدده
یافت نشد مرل مقولده روابدط جنسدی .در فرهند

ایراندی ایدن مقولده از شخصدی تدرین روابدط

محسوب گشته و معموالً در حوزه عمومی مطرح نمیگردد.
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تفسیر جدول
بررسی جدول مولفههای سرمایه جنسی مردان نشان میدهد :در ارتباط با مقوله زیبایی بایدد
گفت که زیر مقولههای ان منطبق بر هدم بدوده و تنهدا دو مفهدوم را در بدر گرفتدهاندد کده تعدداد
تکرارشان قابل توجه نیست .اما مقوله جذابیت جنسی بدرای مدردان از زیدر مقولدههدای کمتدری
نسبت به زنان تشکیل شده اما مفاهیم بیشتری را در بر میگیدرد و از اهمیدت ااصدی برادوردار
است .در ی

بررسی کلی باید گفت کده مقولده جدذابیت جنسدی در ابتددا و پدس از ان مقولده

مؤلفه اجتماعی دارای بیشترین تکرار در رمانهای نمونه هستند .پس از آن شیوه ظداهر شددن در
جامعه است و باید گفت مقوله زیبایی پس از مقولههای فوق قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
بنا به دیدگاه مطالعات فرهنگدی ،جنسدیت امدری اسدت سدااته اجتمدار و جامعده بده اشدکال
مختلف آن را بازنمایی میکند .جنس و مسادل مربوط بده آن ،دارای حدوزه محددودی نسدیتند،
بلکه به دیگر ابعاد جامعه پیوند اورده و در حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهن

بازنمایی میشوند.

در تحقیق حاضر به بررسی برای از ابعاد سرمایه جنسی در ادبیات و رمانهای پرتیدرا پردااتده
شد .چرا که معتقدیم رمان مدرن فارسی علیرغم آنکه فرمدی مشدابه آثدار مددرن غدرب دارد،
نگاه سنتی اود را به موضوعات حفب میکند و درعین بازنمایی تحوالت اجتمداعی ،مسدئولیت
اجتماعی و ایددولو ی

اود را حفب مینماید .رمان بازتابی از سااتارهای فرهنگدی و سیاسدی

جامعه بوده و به دلیل گرایش جوانان به اصوم زنان (جهرمی )4924 ،به مطالعه آن مدیتواندد
بر مخاطب تاثیر هرچند ناچید بگذارد .در این بررسدی کده بده روش تحلیدل محتدوای جهدت دار
انجام شده بود پس از مطرح نمودن مقولهها وزیر مقولههای سرمایه جنسی بر اساس نظریه ادانم
حکیم به استخراج مفاهیم مرتبط با مقوالت پردااته شد و نتیجه نشدان داد کده تمدامی مقولدههدا
دارای تکرار در ادبیات مورد بررسی می باشند ،امدا مقولده روابدط جنسدی مفهدوم قابدل تکدراری
نداشته است .همچنین برای از مولفهها دارای مفداهیم جهدان شدمول مدیباشدند مردل رفتارهدای
زنانه ،جذابیت جنسی مردان ،سرزندگی و مولفه اجتمداعی برادی دیگدر دارای بعدد فرهنگدی و
تاریخی می باشند چون زیبایی و نحوه ظاهر شدن در جامعده و جدذابیت جنسدی زندان .در جمدع
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بندی دیگر مشخص شد مولفههای سرمایه جنسی در زنان در حد فاصل مقوله زیبایی و جذابیت
جنسی قرار گرفته که از مفاهیم متعادلی براوردارند .لیکن در ارتباط با مدردان جدذابیت جنسدی
و مقوله مؤلفده اجتمداعی کده مجموعدا  469تکدرار را شدامل مدیشدوند و از اهمیدت بخصدوم
براوردارند .که بدا پدژوهشهدای انجدام شدده در امریکدا ( )4221همخدوانی دارد .همچندین در
بررسی رمان بامداد امار که در مقطعدی از تداریخ گذشدته اتفداق افتداده اسدت و مقایسده آن بدا
رمانهای دیگر به این نکته دست یافتیم که مقوله زیبایی و مفاهیم مرتبط با آن در روند تاریخی
دچار دگرگونی می گردد .چاق بودن زن و دستان گوشتالود زن ،اال صورت و باریکی لبان از
نشانه های زیبایی محسوب شده که باگذشت زمان تغییر جدی یافته اندد .همچندین الزم بده ذکدر
است که در بررسی محتوای رمانهای پرتیرا مورد بررسی به این مهم دست یافته شد که پدیش
فرضهای اانم حکیم در دیدگاه سرمایه جنسدی اشدتباهات اساسدی داردندد کده برادی از انهدا
عبارتند از اینکه در نگاه وی مبنای رفتار باید مادی باشد ،حتی در روابط عداطفی ،افدراد بایدد از
هر وسیله ای برای رسیدن بده اهدداا اسدتفاده کنندد ،سدرمایه جنسدی مانددگار و تجدیدشدونده
است ،تبدیل سرمایه جنسی به سرمایه اقتصادی الدامی است.
باید گفت توجه به سرمایه جنسی به عنوان یکی از اشکال سدرمایه ،دیددگاهی تدازه و قابدل
بررسی و تامل است ،اما به نظر میرسد دیدگاه ادانم حکدیم در ایدن رابطده بده ندوعی بده رقدابتی
کردن و کاالیی کردن سرمایه جنسی میانجامد .صرا هدیندههدایی بدای زیباسدازی دنددانهدا،
جراحی پالستی

 ،عضویت در سالن های بددن سدازی و گدرفتن مربدی اصوصدی بدرای تعلدیم

موسیقی و رقص جهت افدایش سرمایه جنسی از پیامدهای این دیدگاه است .ایشان با این فرض
که سرمایه جنسی قابلیت تبدیل شددن بده اندوار دیگدر سدرمایه را دارد ،در واقدع ایدن سدرمایه را
نردبانی برای رشد در عرصههای مختلف حیات اجتماعی قلمداد کرده است و به عبدارتی دیگدر
به قابلیتهای جنسی به عنوان ی

سرمایه نگاه میشود ،سرمایهای کده قابدل داد و سدتد بدوده و

میتوان در ازای آن پول پرداات کرد .باید یادآوری کرد که این ایده ،ایده جدیددی نیسدت و
در طول تاریخ چه در جنبههای مشرور و چه جنبههای نامشرور ،حضور پیددا کدرده و موضدور
مبادله قرار گرفته است ،اما دیدگاه وی ،این ایده را به صدورت ید

نظریده هنجداری در آورده

است ،یعنی واقعیتهدای موجدود را کده همیشده وجدود داشدته ،در قالدب ید

نظریده هنجداری
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گردآوری کرده و این توصیه را داشته که سدرمایه جنسدی بده عندوان امدری کده همدواره وجدود
داشته ،باید در بازار معامالت موضوعیت پیدا کند و در ازایش پول پرداات شود .زنان هم بایدد
از این قابلیت اود استفاده کنند تا به قدرت بیشتری در جامعه و در مناسباتشان بدا مدردان دسدت
پیدا کنند.
هر چند سرمایه جنسی فراتر از روابط جنسی است ،اما در واقدع بدر جنسدی تدر شددن فضدای
اجتماعی صحه می گذارد .وی با رد تد

همسدری و انحصدارطلبی جنسدی ،بدر رقابدت پدذیری

سرمایه جنسی تلکید میکند و این رقابت پذیری به کاالیی شدن این سرمایه و استفاده اقتصادی
از آن منجر اواهد شد .افدون بر این ،تجوید استفاده اقتصادی از سرمایه جنسدی در ادانواده بده
عاملی برای فروپاشی بنیان اانواده و بی بند و باری است .اگر قرار باشد بروز سرمایه جنسدی در
اانواده غیررایگان باشد ،میتوان تصور نمود که هدر مدرد و زندی کده سدرمایه جنسدی بداالتری
داشته باشند از متقاضی بیشتری براوردار است و بنابراین دلیلی وجود نخواهد داشت که افدراد،
چه زن و چه مرد ،اود را در چارچوب ادانواده محددود نمایندد و در حدوزه اجتمداعی سدرمایه
جنسی یعنی استفاده مردان و به اصدوم زندان از جدنس ادود بدرای پیشدبرد اهدافشدان کده بدا
ارزشهای فرهنگی ما تناقض دارد.
پیشنهادها
همانگونه که پیشتر مطرح شد دیدگاه سرمایه جنسی دیدگاهی بسیار تازه و قابل تامل اسدت
بنابراین بر پدوهشگران حوزه فرهن

پیشنهاد میشود به بررسدی مولفدههدای سدرمایه جنسدی در

دیگر عناصر فرهنگی بپردازند و از آنجا که این سرمایه از شدااصهدای انددازه گیدری معتبدری
براوردار نیست ضروری است که به ساات شااصهایی جهدت انددازه گیدری معتبدر و پایدای
سرمایه جنسی اقدام گردد .همچنین در بررسی های میدانی ارزش گذاری این سرمایه در مقایسه
با سایر سرمایههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی سنجیده گردد.
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