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 چکیده

 شمال و جنوبهای رمان وگوزدهم انگلستان با بررسی گفتجایگاه زنان در قرن نو ةمطالع

 هاآن ثر برؤم یهاشاخصرل و کنش گفتارهای جان سِ ةینظراثر الیزابت گاسـک  بر مننای  

قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی و با حفظ شئونات رفتاری  رغمیعل ،زنان دهدیمنشـان  

 کالف. نورمن فراندبردهطور غیرمستقیم بهره هب یتشـان موقعای بهنود دوران خود، از زبان بر

که  دگیریمخود ة منطقی و طنیعی بهشــکلی رهراســت ایدلولو ی غالب بر جامعه به معتقد

شکار فمینیستی آ-شناختی؛ اما بررسـی زبان درت در دسـت گروه حاکم باقی بماند گفتمان ق

ــازدیم  ةدهندن، کالم و رفتار زنان بیشــتر از آن که نشــان دبورا تان ةینظرو با که همســ س

ــیصــیت درونی  ــی دارد. قهرمان هاآنش ــد، حالت نمایش وگو های زن در نمونة گفت باش

تا در توصـــیه یهنیت  نمایدیمدر انتیاب کنش خود ایجاد تغییراتی  شـــده غالناًبررســـی

مال شهایی نظیر رماندر پایان  شود.قاب  قنول در میاطب  ثیرأتموفق به ایجاد  اشیشیص
وی طی  هایدیدگاهسـکوت و فروتنی شـیصیت زن در پایان داستان،    رغمیعل، و جنوب

و  هامتصمی درپی، به قهرمان مرد داسـتان منتق  شده و در های پیثیرتأفرآیندی متشـک  از  

 دارد. یمرد نمود آشکاررفتار اجتماعی بعدی 

 ، جان سرل، کنش گفتار، فمینیسمو جنوب شمالتحلی  گفتمان،  :هاواژهکلید
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 مقدمه .۱

جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان و روابط اجتماعی حاکم بر مطالعات بسـیاری دربارة  

انجام شـده اسـت. تحلی  گفتمان نیز نشـان داده است که تفاوت رفتاری زنان و مردان در     هاآن

ــنونداز  هاآنوگو و انتظارات گفت ــوع تعنیر  ةشـ از کالم  هاآنخود با میزان اختالف نظر و سـ

ــتقیم  ــرل هاییتئورکارگیری هب .5داردیکدیگر ارتناط مس   9یارتگف یهاکنش ةینزمدر  4جان س

د تفوق مردان ر  یید یاأبر ت تواندیم هاآنثر بر ؤم 2یهاشاخصن قدرت و زاز منظر بررسـی توا 

 ةیماپردازی و درونقاب  توجهی باشـد و در نقد شــیصیت سـارر این دوره ابزار  مرد ةجامعدر 

 های کالسیک انگلیسی مورد استفاده قرار بگیرد.رمان

 پیشینۀ پژوهش .۲

ــتین افرادی بود که انواخ میتله جمله را بر مننای  1در قرن نوزدهم تومـا  ریـد   از نیسـ

(. رند ســـال بعد 74 .، ص5۹31رید،  ) کردتعریه   7اجتماعی یهاکنشیا  6کاربرد اجتماعی

ــاره کرد و برای  یهاکنشنیز بـه   ۹راینـا  آدوله  5359  ةیافتنظام ةینظربار یناولاجتماعی اشـ

طی  5311در  50آســـتین .ال. (. جی524 .، ص53۹9، راینا ) زبان را اراله داد 3کاربرد اجرایی

ــینرانی مشــهوری در هاروارد که پ  از مرگش با عنوان  ــر  ،کرد توانیمبا کلمات ره س منتش

و  ردکمیالفت  ،قدیمی ارسطو که زبان تنها شام  جمالت صحیح یا غلط است شـد، با فریـیة  

                                                           

« اِما»گفتمان زنانه: تحلی  سنک شناختی گفتگو در رمان های دکتری سارا خزاعی با عنوان  ةاین تحقیق مسـتیر  از رسال .5

 ی()توما  هارد« دور از اجتماخ خشمگین»)الیزابت گاسک ( و « شمال و جنوب»)شارلوت برونته(، « شِرلی»)جین آستین(، 

سـرل در تحلی  گفتمان رهار رمان انگلیسی قرن نوزدهم استفاده و نتای  با یکدیگر مقایسه شده   ةمی باشـد که در آن نظری 

   است.

2. John Searle 

3. Speech Acts 

4. Dimensions 

5. Thomas Reid 

6. Social Operations 

7. Social Acts 

8. Adolf Reinach 

9. Performative Use 

10. J. L. Austin 
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ررا که  ؛دارداجرایی ماهیتی  خود را اراله کرد. از نظر آستین، زبان 5اجرایی هایگفتارپاره ةینظر

 (.7. ، ص5364)آستین،  شودیممیتص آن انجام  عملی با نتیجة ،در هر گفتار

 هایهفرض .۳

 مقاله ای در باب تفســیر زبان ،گفتاری یهاکنشجان ســرل در کتاب خود با عنوان . 5. 9

ــام  اجرای   ( از نظریة5363) ــتن فراتر رفت و گفتار را ش ــت که  ییهاکنشآس و  اهدافدانس

ــرل،  کنندیمقوانین خاص خود را دننال  ــرل 2 .ص، 5363)س را به پن   یگفتار یهاکنش(. س

 گروه تقسیم کرد:

ــریحی را  9ایمحتوای گزارهحقیقت  ،گوینده به درجات میتلهآن که در  4کنش گفتار تصـ

 ا.هکیدأو ت ها، توییحهایانیهبمانند ، داندیمقاب  اثنات 

شنونده را به سوی انجام کاری  بدین وسـیله که گوینده قصـد دارد   2بیشکنش گفتار جهت

 .هایهتوصو  هاخواهشانند دستورات، ، مسوق دهد

ــط  1کنش گفتـار تعهدی  . کندیمخود را ملزم به انجام کاری در آینده  هاآنکه گوینده توسـ

و تعهدات هم  قراردادها، یدهاتهد، سوگندهااما  ،دادن استبارزترین نمونه این کنش گفتار قول

 .انداز این دسته

نظر یا احسـا  خود را در مورد امر یا ویعیتی ابراز  گوینده  هاآنکه در  6کنش گفتار بیانی

 .اند، سپا  گزاری و تنریک از این دسته. عذر خواهیداردیم

و در صورت  کندیمگوینده با گفتار خود شرایط را متحول  هاآنکه در  7کنش گفتار اعالمی

مانند اعالم جنگ، اعالم وصــلت  ،آیدیموجود ســینش، تغییری در جهان پیرامونش به موفقیتِ

 .(6-1. ص، 5363زناشویی دو نفر یا اعالم ختم جلسه ) سرل، 

 

 

                                                           
1. Performative Utterances 

2. Assertive 

3. Propositional Content 

4. Directive 

5. Commissive 

6. Expressive 

7. Declarative 
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 :کندیمبیش را به دو دسته تقسیم جهت یگفتار یهاکنشسرل سپ  . 4. 9

تغییری در  هااز طریق آنکه گوینده قصـــد دارد  5های آمرانه یا الزامیبیشجهت .5

 .(هاخواهش)مانند تقایاها، دستورات و ایجاد کند خود شنونده به نفع  شرایط یا رفتار

که هدفشـان ایجاد رفتاری در شنونده است   4های رهنمودی یا ترغینیبیشجهت .4

 .العم (نصیحت، هشدار، راهنمایی و دستور )مانندرا در بر داشته باشد  صلحت اوم و

یک »به این معنا که  ؛هســتند 9مســتقیمغیر گفتاری یهاکنشکه گاهی  افزایدیمســرل  .9. 9

 .(60 .ص ،5371/4004)سرل،  است «غیرمستقیم حاوی کنش دیگریصورت کنش به

ی را با ســرل گروه ســوم وتقســیم کرده  1و منظور 2گفتار را به دو گروه بیان ،نیآســت. 2. 9

را با  نیکه اصــطالحات آست کندمیبندی افزوده اسـت. النته وی ایعان  به این طنقه 6ثیرعنوان تأ

سرل  (.60 .ص ،5371/4004)سرل، بندی وی موافق نیست با دسـته  امالًو ک بردیمکار تردید به

 :دهدیمتوییح 

اب  درک اش قهیچ گفتاری بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی و فیزیکی و یهنیات گوینده

 سروکار دارد 7یقصدمندبلکه با  شودینمقصد، باور یا خواسته محدود  به ،نیسـت. کنش گفتار 

ــدمند( ...) ــیه  یباورهاو با  (...)و با زبان  رودیماز منظور گوینده فراتر  یقص ما هنگام توص

 نیســترســاندن منظور خود ما تنها هدف  ،بیان جمالت هنگام( 1. )ص ...مرتنط اســت جهان

 (40 .ص، 5371/4004)سرل،  .هستیم ثیرأدننال ایجاد تبلکه به

ــت أمنظور قادر به ایجاد ت چهرنان. 1. 9 ــرل معتقد اس ــد، س ــنونده نناش  ثیر مورد نظر در ش

ــنم یگفتارهاا کنشبه گوینده کمک کند ب تواندیم ۹قـابلیت بیانی  ر تتعدد مفهوم خود را روشـ

 .(53 .ص ،4000، 3)فوشننماید 

                                                           
1. Impositive 

2. Non-Impositive 

3. Indirect 

4. Locution 

5. Illocution 

6. Perlocution 

7. Intentionality 

8. Principle of Expressibility 

9. Nick Fotion 
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بندی خود سرل طنقه «بندی کنش منظوریرده» ةمقالدر 5371در سـال  : 5انطناق ةیسـو . 6. 9

انطناق میان زبان و واقعیت یا یهن و جهان  ةیسو. او از کردتر مندنظامرا با طرح قانون جدیدی 

ــی  ــودیمکه در دو جهت بررس ــین به میان آورد. برخی کنش  ش ــوگونه هیچ گفتارهاس  ةیس

نطناق ا ةیسوسـویه هسـتند. انواخ گفتار تصــریحی دارای   ناقی ندارند، در حالی که برخی دوانط

در جهان اطراف قاب  مشــاهده است. گفتار  هاآنکالم به جهان هسـتند. به این معنا که حقیقت  

ــویة انطناقش بیشجهت ــت. به سـ عنارتی کالم باعث ایجاد تغییر در جهان جهان به کالم اسـ

انطناق ندارند. یعنی گوینده تنها با واقعیات شـیصــی خود   ةیسـو نیانی های. کنش گفتارشـود یم

زمان هم اعالمیگفتار را ندارد. کنش هاآنسـروکار دارد و قصد توصیه واقعیات جهان یا تغییر  

ــو ــیه ةیس ــتانطناق کالم به جهان و جهان به کالم را دارد. هم توص و هم در  گر واقعیات اس

 .آوردیموجود جهان خود تغییر به

 ،5373)سرل،  گیردیمخود در نظر  یگفتارهانش برای ک 4سـرل دوازده نوخ شـاخص   .7. 9

 :(۹-4. ص

 ؛هدف کنش .5

 ؛اعالمی( یهاکنشدر  انطناق )خصوصاً ةیسو .4

 ؛یا یهنیت ابراز شده فکر .9

ــدت یا قدرت بیان .2 ــاً  ش ــوص ــریحی، جهت یهاکنشدر  )میص بیش و تعهدی، تص

 ؛بیانی(

بیش و جهت یهاکنشدر  )میصـوصاً  موقعیت یا جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده   .1

 ؛اعالمی(

 تصــریحی و یهاکنشدر  )میصــوصــاً منفعت نســنی گفتار برای شــنونده و گوینده .6

 ؛بیانی(

 ؛تصریحی( یهاکنشدر  )میصوصاً وگوبافت گفت .7

 ؛9ایمحتوای گزاره .۹

                                                           
1. Direction of Fit 

2. Dimension 

3. Propositional Content 
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 ثالً)م و عدم وجود رنین الزامی در برخی دیگر هاکنشبرخی الزام کنش گفتار بودن  .3

 ؛(کنش گفتاری دارد دادن ماهیتقولدر حالی که  اعالم یک فهرست کنش نیست

 ؛اعالمی و تعهدی( یهاکنشدر  )میصوصاً فرازبانی ییید نهادأبه تیا عدم نیاز نیاز  .50

 ؛تصریحی یهاکنشدر  از افعال منظوری میصوصاًیا عدم استفاده استفاده  .55

 .اجرای کنش گفتار ةنحو .54

که در جمالت مورد  شودیمکار بسـتن دقیق تئوری سـرل زمانی آشـکار    دشـواری به  .۹. 9

 یهاکنشبندی در دسته ،مثال برایآسانی قاب  تفکیک نیستند. بهگفتاری  یهاکنشانواخ  ،بحث

نها قصد جاکه گوینده تکه در گفتار بیانی از آن دهدیمتصـریحی و بیانی سـرل تویـیح     گفتاری

د او جای بحث و بررسی ندار ةگفتشنونده منتق  کند، حقیقت  دارد یهنیت شـیصی خود را به 

که در گفتار بیانی از آن  افزایدیمدر همین مورد  5جاشـوآ راست  .(56-51. ص، 5373)سـرل،  

ــنونده نداریم، برای موفق جا که انتظار عک  ــی از ش ــی   ،کنش بودنِالعم  خاص ــرایط خاص ش

نیز تویـیح   (. نیک فوشـن 509 .ص، 4003)راسـت،  انطناق اسـت   ود ندارد و بدون سـویة وج

ی ات نیست و هدف اجتماعستنها بیانگر احسا کنش گفتار بیانی الزاماً ،که از نظر سـرل  دهدیم

 .(12-10. ص ،4000 )فوشن،متقاب  و بهنود روابط طرفین است  آن درک

ی بیان کنش گفتار ،فکری هاییسردرگمها و العم ، عک هاقضاوت گویدیم 4مارینا اسنیسا

ریحی گاهی کنش تص» ی مشتم  بر اطالعات قاب  اثناتند:تصریح یهاکنشهسـتند در حالی که  

 9آمیزاطاحتیبندی تصــریح کردن همراه هســتند که در دســتهافعالی مانند تصــور، فکر یا گمان با

 ،5334 )اسنیسا،« کندیمنوخ کنش را مشـیص   او 2و پاسـ  شـنونده یا برداشـت    گیرندیمقرار 

 .(507 .ص

 

 

 

                                                           
1. Joshua Rust 

2. Marina Sbisa 

3. Hedged Assertives 

4. Uptake 
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 بحث و بررسی .۴

که  کندیمنام مارگارت نق  هب را داستان دختر جوانی 4اثر الیزابت گاسک  5شـمال و جنوب 

ــط قرن نوزدهم  ــتان به نواحی همراه خانوادهدر اواس ــنتی و آرام جنوب انگلس اش از زندگی س

مدرن و  یهاارزشوجوش شمال نق  مکان نموده و در ابتدای امر نسنت به صـنعتی و پر جنب 

 مادی شمال دیدگاهی بسیار منتقدانه دارد. 

دو نکته اززندگی شـیصی گاسک  حالز اهمیت هستند.    شـمال و جنوب، در بررسـی رمان  

ــت  ــتان  اینکهنیس ــپ  دهکده ناتزفورد در جنوب انگلس  در وی پ  از زندگی در لندن و س

نی گزید. شهر صنعتی تییلی گرا ازدوا  کرد و در شهر منچستر سکبا کشـیشـی وحدت   5۹94

میلتون در این داستان براسا  منچستر قرن نوزدهم ترسیم شده و گاسک  با توجه به اطالعات 

شــک  اختالف آرا و هوســیع و شــیصــی خود از انقالب صــنعتی این دوران، مناحث روز را ب

 مطرح کرده است.    هایتشیصوگوهای بین گفت

ی و دوست ،معاصر خود ، نویســندةبا شـارلوت برونته  مهم دوم اینکه گاسـک  همچنین  نکتة

برونته که  )5۹23( 9شــرلیآورد. رمان  تحریر در ةوی را نیز به رشــت ةداشــت و زندگیناممکاتنه 

ز محوریت انقالب صــنعتی و ( منتشــر شــده بود نی5۹11) شــمال و جنوبشــش ســال قن  از 

ــاب ــورشو  هااعتص ــکالت موجود را عمدتاً هایمتعاقب آن را دارد و پیچیدگی یهاش از  مش

 خانم گاسک  نیز .آوردیمتحریر در  ةدار داستان، به رشتشیصیت کارخانه ،2دیدگاه رابرت مور

 ،( به مویوخ مشکالت کارگران منچستر پرداخته بود5۹2۹) 1مری بارتوندر رمان پیشـین خود  

 کارگر شهر هستند. همگی از طنقةاما قهرمانان اصلی این کتاب 

اصی   یهاخانوادهبرخالف آثار مشابه، شیصیت زن خود، مارگارت، را از  و جنوبشـمال  

، 6و سـنتی مناطق کشـاورزی جنوب انگلسـتان و پشـتینان و دلسوز حقوق کارگران، و تورنتون    

دیدگاه مارگارت،  درکه  کندیمنسـاجی از شمال انتیاب   کارخانةشـیصـیت مرد، را صـاحب    

                                                           
1. North & South 

2. Elizabeth Gaskell 

3. Shirley 

4. Robert Moore 

5. Mary Barton 

6. Thornton 
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 هایتفاوت اســت. مشک  اعتصابه شـرایط کارگران خود بی و نسـنت ب  تازه به دوران رسـیده 

جدید  یهادســتگاهبه نابودی  شــرلیداران که در علیه کارخانهخشــن  یهاشــورشکارگری و 

همراه  هایتشیصمفصـ    یهابحث، در اینجا با انجامدیمکارخانه و تیراندازی به صـاحب آن  

 فت.  مهم آن مورد بررسی قرار خواهد گر و یک نمونة است

ــتین ــ  هفتم کتاب برای نیسـ وی وگبار مالقات کرده و گفتمارگارت و تورنتون در فصـ

در طول داستان دوازده تنادل گفتاری  ،. در مجموخکندمیگزارش آن را کوتاهی دارند که راوی 

 .هاستآنمورد بحث در این مقاله سـومین برخورد مهم   ةکه مکالم گیردیمصـورت   هاآنمیان 

و  ودشــیمتورنتون بســیار به مارگارت نزدیک  هاییدگاهدتدری  در ادامة داســتان به از آنجا که

ــدر اعمال  ،بعدی هـای این تغییر در مکـالمـه   مارگارت برای برخورد با کارگران و  هاییهتوصـ

ک تدری  درهمحسو  است و در عین حال مارگارت نیز ب ،توسط تورنتون هاآنبهنود شـرایط  

ــرایط کا ــمال و جنوبوگوی فصــ  پانزدهم ، گفتکندیمرفرمایان پیدا بهتری از ش نوان با ع ش

ة مایای در درون( از جایگاه ویژه5۹9-5۹5. ص ،5۹11/4054 )گاسک ،« کارگران و کارفرمایان»

 پردازی آن برخوردار است.  داستان و شیصیت

نا مفهوم اعتصــاب آشکوتاهی با مادر آقای تورنتون با  تازگی در مکالمةدر اینجا مارگارت به

شـده و اطالعاتی در مورد ویـعیت کارگران از طریق دوستی با کارگری معترو و عضو فعال   

ب آقای تورنتون به اعتصابی عنقری بیمارش کسب کرده است. با اشارة کارگران و دختر ةاتحادی

ــی از آن از  دهدیمر   هاآن بینوگوی طورنی میلتون، گفت یهاکـارخـانه  در تمـام   که بیشـ

 .  شدسرل بررسی خواهد  رکنش گفتا ةینظردیدگاه 

ــتههب» ــاب خواهند کرد.نظر من دسـ  توانید میلتون راظرف رند روز آینده می جمعی اعتصـ

 «دون دود بنینید دوشیزه هی .ب

 مارگارت پرسید:

ــیح نمی» ــای دهید؟ررا دری  موجهتان در مورد رکود تجاری را به کارگران تویـ د من شـ

 .«شویدولی گمانم متوجه منظور من می ،کنمدرست از اصطالحات استفاده نمی

ــما به خدمت» ــیح میش ن یا در آ کنیدخر  می را تانطور پولهدهید که رکاران منزلتان توی

 «تصمیم بگیریم؟ تجاری خودمان شیصاً ةیسرماکنید؟ ما اجازه نداریم در مورد جویی میصرفه
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 گفت:مارگارت زیر لب 

 .«یانسان یحق»

 .«نشنیدم ره گفتید؛ بیشیدمی»

ما کنم شفکر نمیشـود که  این به عواطفی مربوط می ام را تکرار نکنم.دهم جملهترجیح می»

 «درکش کنید.

ــنیدن  ةهمناگهان  ــد و ةجملتوجه آقای تورنتون روی شـ مالیمت  اب مارگارت متمرکز شـ

 خواهش کرد:

 «.کنید؟ررا امتحانم نمی»

ــده بود مار ــاری او کالفه ش ی زیاده از حد اهمیت ،خود کالم بهاما ترجیح داد  ،گارت از پافش

 .نسنت ندهد

اید ولی ب ،انجام بدهید تانیهســرماشــما حق قانونی دارید که هرره خواســتید با  ،گفتم بله»

 «ی را هم در نظر گرفت.انسانحق 

من هم اعتقاداتی که  کنیدینماما باور  ،عقـایـد مذهنی ما با هم خیلی تفاوت دارند   مطمئنـاً »

 «؟دارم

که گویی تنها مارگارت را طرف خطاب  کردیمطوری صحنت  ،آقای تورنتون با صدای آرام

 بنابراین با صدای بلندتر جواب داد: ،تنها میاطب او باشددهد ومارگارت می  نداشت قرار می

از نظر ظورم فقط این بود که من من قصــد کنکاش در عقاید مذهنی شــیص شــما را ندارم.»

 ،بر آنچه در انجی  آمده اما بنا ،کارفرما حق دارد پولش را هدر بدهد یا حتی دور بریزد ی،قانون

 ،حالر هه ب سرپرستی دارد. ةیفوظگیرم که کارفرما نسنت به کارگر خود شیصه نتیجه میهمن ب

بهتر است با کسی مث  شما  ندارم وسرمایه هیچ اطالعی  میزان حقوق و من در مورد اعتصـاب، 

 «.صحنت نکنم ،اقتصاد سیاسی هستید ةخنرکه 

 آقای تورنتون با اشتیاق گفت:

ــؤارتتان را مطرح کنید. اگر باســـت اتفاقاً بهتر » نظرتان  های بنکته ،عنوان یک تازه واردهسـ

که این روزها خصــوص هب ،با کمال می  برایتان تویــیح خواهم داد ،رســدمتناقض یا مرموز می

 «های ما را زیر سؤال بنرند.اند که تصمیمدست گرفتهه همه قلم ب
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 سردی پاس  داد:مارگارت به

درم ابتدا سؤارتم را با پ ،منهمی برخورد کنم ةنکتولی اگر در این شهر عجیب به  ،متشـکرم »

 .«در میان خواهم گذاشت

 «ررا؟ ؟آیدیمنظرتان عجیب همیلتون ب»

ما ا ،اجتماعی آن از همه نظر به هم متکی هســتند ةطنقدانم... شــاید به این دلی  که دو نمی»

ــد منافع خود می داند.تا به حال ندیده بودم که دو گروه تا این حد از هریک منافع دیگری را ی

 «انتقاد کنند.هم 

 های آنرفد حیصـــرّدانم مُمی اید؟شـــنیده کهاز را داران کارخانهدر مورد نکات منفی آن »

ا ره ام، پرسم ره کسی ید کارگران حرف زدهبه همین دلی  نمی تعنیر کنید و شـب مرا سـوع  

 «کسی از کارفرماها بد گفته؟

 لنیندی زد: مارگارت سر  شد و

هویت راوی تأثیری  ،هرحاله ب دهم.به سؤالتان جواب نمی آید واز بازخواست خوشم نمی»

ــرایط و واقعیـات موجود نـدارد.   ــنیدهفقط میبـایـد حرفم را بپذیرید.    روی شـ ام گویم که شـ

 ،اندازی داشــته باشــندرون اگر در بانک پ  ،پول باشــنددهند کارگرها بیکارفرماها ترجیح می

 (5۹9-5۹5. ص، 5۹11/4054)گاسک ،  .«شوندزیادی مستق  می

داری مجرّب اســت، و کارخانه لتونین زاده و ســاکن شــهر صــنعتی مکه آقای تورنتواز آنجا

ــد و مارگارت به  گفتار او عمدتاً رودیمانتظار  طنیعتاً ــریحی باش ک زن عنوان یاز نوخ کنش تص

بیش با تعدادی کنش گفتار جهت بایســـتیمویکتوریایی ناآشـــنا با زیر و بم محیط شـــهری 

ارت خود باشــد. پ  احتمال دارد وی ؤپاســ  ســتر با شــهر و آشــنایی عمیقبه دننال  ،الزامی

دهد تا  ارزشیابی قراربا رند کنش گفتار بیانی مورد  ،که در اختیارش گذاشـته شده را اطالعاتی 

ــنت به  ــا  خود را نسـ ــلط آقای تورنتون به  هایشیافتهنظر و احسـ اعالم دارد. همچنین تسـ

اشته وگو دبیشتری در این گفت یهاکنش موجب شود وی تعداد مویـوخ مورد بحث بایسـتی  

 باشد.

که  کندیمری جمالت خود ایعان بینی و انتظـار خواننـده، مـارگـارت در ربـه     مطـابق پیش 

ــنی در اختیـار ندارد و طی رند کنش گفتار بیانی   ــ هخنر»تورنتون را  ،اطالعـات روشـ اد اقتصـ
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آینده  هایؤالکه س داردیماعالم  ،. وی همچنین در یک کنش گفتار تعهدیخواندیم «سـیاسـی  

 )یعنی یک مرجع مذکر دیگر( در میان خواهد گذاشت: خود را با پدرش

 «...کنمینمشاید من درست از اصطالحات استفاده »

به هر حال من در مورد اعتصاب، میزان حقوق و سرمایه هیچ اطالعی ندارم و بهتر است با »

 «تید بحث نکنم.کسی مث  شما که خنره اقتصاد سیاسی هس

 «...دانمینم»

ــهر عجیب به» ــؤ ...اگر در این شـ ارتم را با پدرم در میان نکته منهمی برخورد کنم، ابتدا سـ

 «خواهم گذاشت.

ــت که در مجموخ مارگارت فقط از یک کنش گفتار جهت بیش الزامی اما جالب توجه اسـ

رنی طو گر او در این مکالمةبیش دیو تنها کنش جهت کندیمال استفاده ؤکردن سبرای مطرح 

ــت:   در مورد رکود تجاری را به کارگران  موجهتانررا دریـ   » کنش گفتـار الزامی آمرانـه اسـ

 .«باید حرفم را بپذیرید...»و  «؟دهیدینمتوییح 

فاده ارت خود استؤبیش در قالب سآقای تورنتون تعداد زیادی کنش گفتار جهت ،در مقاب 

 :کندیم

ــیح » ــما به خدمتکاران منزلتان تویـ  یا در آن کنیدیمکه رطور پولتان را خر   دهیدیمشـ

مطمئنا عقاید مذهنی ما با هم خیلی تفاوت »/  «؟کنیدینمررا امتحانم »/ «؟کنیدیمجویی صــرفه

 / «؟ ررا؟آیدیمنظرتان عجیب میلتون به» / «که منهم اعتقاداتی دارم؟ کنیدینمدارنـد، اما باور  

 «بد گفته؟ کارفرماهاره کسی از  اید؟...داران را از که شنیدهآن نکات منفی در مورد کارخانه»

 :دهدینمارت از خود نشان ؤاین س به پاس  ةتمایلی به ارال مشیصاً مارگارت

 «نشنیدم ره گفتید. بیشیدیم» تورنتون:

 «ام را تکرار نکنم.جمله دهمیمترجیح » مارگارت:

نوعی  5لوینسون ةارت تورنتون طنق نظریؤپاسـ  مناسب به س  ةمارگارت به ارالعدم تمای  

یا توییحات از پاس  مستقیم  رینیکه طی آن شـنونده با تأخیر، مقدمه اسـت   4پاسـ  نامطلوب 

                                                           
1. Levinson 

2. Dispreferred Response 
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 .(996-999. ، ص53۹9) لوینســون،  نمایدیمیا میالفت  دهدیم، جواب رد کندیمخودداری 

ــی دردر اینجـا   ــالمتجهت مالیم مارگارت تالشـ آمیزتر کردن جواب خود به خر  تر یا مسـ

ینده یا توجیه گوتر هسـتند و توییحاتی در  طورنی نامطلوب غالناً یهاپاسـ  . با اینکه دهدینم

پاس  منفی و صراحت، به  همراه دارند، مارگارت تنها به اختصـار از شـنونده به وی عذرخواهی 

 اما تورنتون برای ،اهمیت استوجود، از نظر مارگارت بیالف نظر ماخت مشـیصـاً   .کندیماکتفا 

 :کندیمتالش  «مطلوب»رسیدن به پاس  

ــنیدن  ةهمناگهان  ــد و ةجملتوجه آقای تورنتون روی شـ مالیمت به مارگارت متمرکز شـ

 خواهش کرد:

 «کنید؟ررا امتحانم نمی»

ــده بود  ــاری او کالفه ش ی زیاده از حد اهمیت ،خود کالم بهاما ترجیح داد  ،مارگارت از پافش

 .نسنت ندهد

ــ نهایتاً ــتفاده از یک کنش گفتار  و دهدیمارت تورنتون را مورد نقد قرار ؤمارگارت س با اس

ــت»بیش الزامی تند به جهت ــم  » :دهدیماو پایان  «بازخواس ــت خوش به  ./آیدینماز بازخواس

ــ ــرایط و واقعیات موجود ثیری روی أ./ به هر حال هویت راوی تدهمینمالتـان جواب  ؤسـ شـ

 «ندارد./ باید حرفم را بپذیرید.

ــی و آقای تورنتون نوزده عدد  ،مارگارت یهاکنشدر طول مکالمه تعداد  ،عالوه بر این سـ

 رفتیمطور که انتظار تا شنونده. النته همانمارگارت بیشتر گوینده بوده  دهدیماست که نشان 

راز تردید تار بیانی برای ابی هستند. رند کنش گفهر دو طرف تصریح یگفتار یهاکنشبیشـتر  

ــترین تعداد  یهاکنشاطالعی مـارگارت، پ  از  و بی ــریحی بیشـ او را به خود  یهاکنشتصـ

بیش تصریحی، رندین جهت یهاکنشدوم پ  از  ةرتن. در گفتار تورنتون، دهندیماختصاص 

و « ر مننظبه»دن با عناراتی مانند بوبیانی رغمیعلوی نیز  یهاکنشالی هســتند. تعدادی از ؤســ

ــور » ــتند که باعث  «کنمیمتص ــودیمهمراه هس ــته ش ه قرار بگیرند و ب آمیزاحتیاطبندی در دس

 کنمیمجمعی اعتصاب خواهند کرد. تصور نظر من دستهبه» تصـریحی نزدیک شوند:  یهاکنش

 «ظرف رند روز آینده بتوانید میلتون را بدون دود بینید دوشیزه هی .
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بیشــی اســت و در حقیقت کاربرد جهت آمیزاحتیاطدومین کنش بیانی تورنتون نیز از گروه 

 «بنیشید نشنیدم ره گفتید.» و خواهشی دارد:

ــ ر بیش، دجهــت یگفتـارهــا ارت او نیز بــا وجود قرار گرفتن در گروه کنش ؤیکی از سـ

ــحقیقت حالت ت ــص ــت: ؤریحی دارد و س ــیح  »ال واقعی نیس ــما به خدمتکاران منزلتان توی ش

 «؟کنیدیمجویی یا در آن صرفه کنیدیمکه رطور پولتان را خر   دهیدیم

ی برخورد هاالنته ناشــی از اســتراتژی آمیزیاطاحتمکرر تورنتون از کنش گفتارهای  ةاســتفاد

 کرده و متوسط به باری قرن نوزدهم است.تحصی  ةدر فرهنگ طنق 5دبانهؤم

ارا هســتند و آشــک آمیزاحتیاطکه همگی  بردیمکار مارگارت نیز ســه کنش گفتار تعهدی به

 موثق نپذیرفته و تمای  به ختم مکالمه دارد: یعنوان مننعکه تورنتون را به دهندیمنشان 

بیانی در  )کنش« ث نکنم.بهتر اسـت با کسـی مث  شـما که خنره اقتصاد سیاسی هستید بح   »

 قالب تعهدی(

ــهر عجیـب به نکت » ــ ةاگر در این شـ ارتم را با پدرم در میان ؤمنهمی برخورد کنم، ابتدا سـ

 ارتم را از شما بپرسم.(ؤ)کنش تعهدی به معنای بیانی: مای  نیستم س« خواهم گذاشت.

 دادن نیستم.(ابمای  به جو )کنش بیانی در قالب تعهدی:« .دهمینمالتان جواب ؤبه س»

طرح مزبانی  یید یک نهاد فرانیاز به تأ احتمال ،گفتار یهاکنشدر شـاخص دهم سرل برای  

 تصریحی و بیانی خود اغلب به تجربة یهاکنش. آقای تورنتون برای موجه نشان دادن شـود یم

کیه ت نی در یک شهر صنعتی کسب کرده،تجاری که از زندگی طوراقتصادی یهادانستهبیشتر و 

ــودیمترغیب  کتـاب طنیعتاً  . خواننـدة کنـد یم ــنجش  شـ وی به عمق  گفتاری یهاکنشدر سـ

ارت، بیانی مارگتصریحی یهاکنش ةیپااش رجوخ کند. در مقاب ، موفق کاری اطالعات و تجربة

 راحتاًص هلستون،دوستی و خیرخواهی اوست که در سفر مجدد خود به مذهنی، نوخعقاید سنّتی

 .کندیماعتراف بودن جنوب نقصدر مورد بیسابقش  هایبودن یهنیتیبه رؤیای

کارگر، وی از ابتدا تعصب شدیدی نسنت  دلی مارگارت با طنقةدوسـتی و هم نوخ رغمیعل

ای در ابتدای کتاب از معاشرت و در مکالمه دهدیمبه تجار تازه به دوران رسـیده از خود نشان  

ت؟ همپتون استجارت در ساوت ةیجنتگورمن که ثروتشان  ةخانواد» :کندیمبا آنان ابراز انزجار 

                                                           
1. Politeness Strategies 
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ــرت نکنیم. من از بازاریره بهتر که با آن ــم نمیها معاش ــتایی آید. کارگران،ها خوش  ها وروس

ر خوساز دمشمع نانوا و قرار نیست با قصاب و)...(  نددار یتها ارجحادعا خیلی به آنیمردم ب

داران به کارخانه دهدیم(. همچنین زمانی که پدرش به وی اطالخ 96-91ص. « )نه مادر؟ ؛شوم

وصی؟ تدری  خص: »پرسدیممیلتون ادبیات کالسـیک تدری  خواهد کرد با لحن تحقیرآمیزی  

 «ادبیات کالسیک بیاموزند؟ به ره هدفی؟ ،زادگانخواهند مث  اصی یک مشت تاجر بازاری می

دار بودن وی را از اش، کارخانهآقای تورنتون بر خانواده( و حتی بـا وجود تفوق مالی  61ص. )

ــعه ــدهاین: »داندیم هایشی ــیالتش  رارهخب مرد بی ،که آقای تورنتون تاجر ش دیگر تحص

 .(557ص. « )دهد شغ  دیگری انتیاب کنداجازه نمی

ــتم کتاب با عنوان        ــ  بیس ــاهد گفتگوی کوتاه دیگری بین« زادهمرد یا نجیب»در فص  ش

زیاد با پایان داستان، تفاوت محسوسی در  فاصلة رغمیعلمارگارت و آقای تورنتون هسـتیم که  

بودن این مکالمه، از مویوخ آن برای عنوان فص  . با وجود کوتاهدهدیمنشان  هاآنتعام   ةنحو

 :شودیمبار بدان اشاره کتاب نیز رندین ادامةاستفاده شده و در 

 کنار دست مارگارت او را از افکارش بیرون کشید:صدای آقای تورنتون از »

 «درست است دوشیزه هی ؟؛ احسا  کردم شما با مویع ما موافقید ،در بحث سر میز شام»

ــی میاله این عقاید اما از این ،اطالعات رندانی در این زمینه ندارم گررـه  النتـه  » که کسـ

ــد  ــون  در حیرتم. مثالً ،بـاشـ نناید  - نام بردنداز او فال هور که آقای  -همـان آقای ماریسـ

 «نه؟ واقعی باشد، ةزادیبنج

 بودن افراد نناشـم دوشیزه هی .  زادهنجیب شـاید من مرجع خوبی برای قضـاوت در مورد  »

اگر بیواهم  دانم شــما کدام کاربرد این اصــطالح را در نظر دارید. ســت که نمیا منظورم این

ــحنت  ــون  ،همفال نظر بدهای آقای هور برمننـای صـ واقعی  مردباید بگویم که آقای ماریسـ

 «نیست.

 «شما هم هست. مرداصطالح   شام  ،که من استفاده کردم زادهنجیبکنم اصطالح فکر می»

خصــوصیات مثنت دیگری هم  زاده،نجیبکار بردن اصـطالح  به بانم شـما  کاما تصـور می »

 واست تر کام زاده نجیباز  مرد ،من از دید جا با شـما اختالف نظر دارم. این کنید ومنظور می

 .«احترام ةیستشاتر بیش
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 «متفاوت است. ،ظاهراً برداشت ما از این کلمات شوم.متوجه نمی»

با  برخوردش ش ونیاکان یعنی ،شـــیص را در ارتناط با دیگران زادهنجیبلفظ  ،نظر منه ب»

با  ی،با زندگ با خودش، است،گویم کسی مرد واقعی در حالیکه وقتی می کند،مردم توصیه می

ون تنها مث  رابینس ایشـکسـته  تحم  کشـتی  قدرت و مثالً شـود. با ابدیت سـنجیده می  زمان و

ــ یگناهیا زندانی بی کروزوله را  در پاتمو  یمحکوم به حن  ابد در یک دخمه یا حتی قدیس

ــیه کرد. مردانهتوان می ــطالح متداول و توص ــطحیِ از این اص اغلب یا غلط  که زادهنجیب س

این روزها سادگی  ام.خسته شده شود،ی تحریه میآمیزاغراقاش به نحو رود یا معنیکار میبه

 «آید.رشم میتر بهکم مردانهوصفت  مردعمیق اسم 

که فرصــت کند بگوید با اســتدرل آقای تورنتون   اما پیش از آن مارگارت به فکر فرورفت،

-423. )ص.« را نزد خود خواندند ومشــتاقانه ا  ،دارانکارخانهرند تن از  کامالً موافق اســت،

415) 

که اطالعات روشــنی در اختیار ندارد:  کندیمدر این گفتگو مارگارت مانند نمونه قن  ایعان 

: کندیمو کنش گفتار بیانی خود را با تردید ابراز « اطالعات رندانی در این زمینه ندارم گررـه »

مورد  یرثأهمچنین از آنجا که منظور تورنتون قادر به ایجاد ت« نه؟ باشــد، واقعیزادة نجیبنناید »

ــتری برای درک کام  وی با دعوت او به  نظر در وی ننوده ــان دادن تمای  بیش ، مارگارت با نش

تر متعدد مفهوم خود را روشـــن یگفتار یهاکنشبا  خواهدیماز او  ،اســـتفاده از قابلیت بیانی

 وی یهاکنشیکی از «. متفاوت است ،ظاهراً برداشت ما از این کلمات شوم.متوجه نمی»نماید: 

ــت که باعث « کنمیمفکر »بیانی بودن با عنارت  رغمیعلنیز  ــودیمهمراه اس ــته ش ندی بدر دس

طالح  اصـ  شـام   که من اسـتفاده کردم  زادهنجیباصـطالح   کنمفکر می»آمیز قرار بگیرد: احتیاط

 «.شما هم هست مرد

عد ب روزر این گفتگو بر مـارگـارت و همدلی وی با نظرات تورنتون در اظهار نظر رند   ثیتـأ 

 وی آشکار است:  

ــان دوباره تکرار کرد( بله ةمکـالم برای یـادآوری   بودیـد )و  زادهنجیـب اگر » اگر  ،قدیمشـ

 ةیعه زنان رغمیعلآماده است  ،زن بودن ةیستشا شدید که هر زنِمتوجه می ،بودید زادهنجیب
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ــش  )ص. .« قدم پیش بگذارد ،برای حمـایت از مردی که ظالمانه در خطر قرار گرفته  ،مقـدسـ

437-43۹) 

 :شودیمبیشتر، از تعصب طنقاتی برادر خود آشفته  با گذشت زمانِ

رم و محت ینه آقای ،است فردی بازاریفکر کردم منظورت کارگر یا  ،از مشیصاتی که دادی»

 «متشیص.

 اد:پاس  د اعتنابیفردریک 

 .«کندفرقی نمی دار از آب درآمده.دار است و کارخانهحار من تصور کردم کاسب و مغازه»

ــنایی با یاد میه ب مارگارت ســـکوت کرد.» آورد که خودش هم رند ماه قن  و پیش از آشـ

و برداشــت فردریک از  بود صــحنت کرده او به همین نحو در مورد ،شــیصــیت آقای تورنتون

 «از ارزیابی و برخورد برادرش نارایی بود. حال،اما با این  ،کامالً طنیعی است هادیدگاه جنوبی

 (9۹0ص. )

تورنتون ده عدد و مارگارت رهار  یهاکنشوگوی مـارگـارت و تورنتون، تعـداد    در گفـت 

برای ترغیب  5از نوخ پاس  مطلوب کوتاه و ،مارگارت در مقایسه یهاکنش. عالوه بر این، است

ی از بیانی تصــریح یهاکنشجای هب بحث هســتند. النته آقای تورنتون نیز غالناً ةامتورنتون به اد

ه دوشیز درسـت اسـت  ؛ شـما با مویـع ما موافقید   احسـا  کردم » :کندیمآمیز اسـتفاده  احتیاط

دوشــیزه  نناشــمبودن افراد  زادهنجیب برای قضــاوت در مورد شــاید من مرجع خوبی»/  «هی ؟

 اگر بیواهم .دانم شما کدام کاربرد این اصطالح را در نظر داریدنمی کهست ا منظورم این هی .

ــحنت  ــون  باید بگویم که ،نظر بدهمفال های آقای هور برمننـای صـ واقعی  مردآقای ماریسـ

ری خصوصیات مثنت دیگ زاده،نجیبکار بردن اصطالح به باشما  نمکتصـور می اما »/  «نیسـت. 

 استتر کام زاده نجیباز  مرد ،از دید من شما اختالف نظر دارم.جا با این کنید وهم منظور می

 ...«نظر منهب»/  .«احترام ةیستشاتر بیش و

آمیز آقای تورنتون تنها در هنگام بیان احتیاط ةکه این نحو دهدیمشـــواهد داســـتان نشـــان 

ــله پ  از این گفت  ،عنوان مثاله. برودیمکار برخورد وی با مارگارت به ــت بالفاص گو، ودرس

ــت مارگارت گزارش راوی بـه  ــحنت با کارخانه دهدیمنق  از برداشـ داران که تورنتون در صـ

                                                           
1. Preferred 
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ــت:    ــمم اس ــریح و مص ــ »ص ــلیک توپی در  همچونقاطع آقای تورنتون  های کوتاه وپاس ش

 .(415ص. « )محکم و کوبنده بود ،دوردست

سـرل، موقعیت و جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده در اینجا دستیوش     یهاشـاخص از بین 

ــت. در این مکالمه تورنتون میزبان یک مهمانی مجل  و در جمع   ــده اسـ ــو  شـ تغییر محسـ

داران، دارای نفوی و اقتدار اسـت و منش و برخورد او ) شاخص دوازدهم(، قدرت بیان  کارخانه

 یهاکنش شوندیماش )شـاخص سـوم( باعث   )شـاخص رهارم( و افکار یا یهنیت ابراز شـده  

 نفع تورنتون تغییر کند. کمتر انجام شوند و توازن قدرت بهمارگارت با شدت و قدرت 

ــیت جهت یگفتار یهاکنش ــیصـ وفور یافت بهدر مابقی کتاب بیش در گفتار هر دو شـ

الی هستند. ؤس در جمالت تورنتون آمرانه و محکم و در کاربرد مارگارت معمورً، اما شـوند یم

النی ک شـکسته شده است و مارگارت به ارثیة در پایان کتاب تجارت تورنتون ور کهآن رغمیعل

ون تورنت یهاکنشرسـیده اسـت )شـاخص پنجم، موقعیت و جایگاه نسـنی شنونده و گوینده(     

داده و  که مارگارت تعداد کنش خود را کاهشهمچنان قدرتمند و دســـتوری هســـتند در حالی

ال کوتاه ؤپ  از رند س» )شـاخص رهارم، شدت یا قدرت بیان(:  کندیماغلب سـکوت اختیار  

ــنایان میلتون، دیگر حرفی برای گفتن به یهن مارگارت  احوال ــی از آش ــیدینمپرس  .ص)« .رس

 .(653 .ص)« ه صندلی خود تکیه زده و ساکت بودمارگارت... اغلب ب»و  (65۹

 :کنندیمبیان محکم تورنتون را تحسین  هایتشیصدیگر  ،و در مقاب 

 ةجملبا یک  (...) طلب مجل  بوداصـــالح ةیندنماآقای کولت هرســـت مردی باهوش و »

آقای تورنتون و آقای کولت هرست  (...) آقای تورنتون سـر میز شـام، توجهش به او جلب شد  

 «بعد از شام موکول کردند.وگو را به ة گفتاختصار سین گفتند و ادامدر مورد رند مویوخ، به

 (653 .ص)

ــودینمباورتان » ــت ش ــت. تمام  أاین مس ــنیند و با درایتی اس جرتان ]تورنتون[ ره مرد خوش

 (640 .ص) «جا به او داد.عاتی که کولت هرست رزم داشت یکاطال

ــتفاده  یگفتارهاآقـای تورنتون در مکـالمات خود در طول کتاب از کنش    بیانی فراوانی اسـ

و وقایع میتله و هدف  هایتموقعتم  بر ابراز نظر یا احسا  او در مورد شکه اغلب م کندیم

 ةیســـوتصـــریحی وی که  یهاکنش. برخالف اســـتدرک متقاب  و بهنود روابط طرفین  هاآن
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 ةیسوفاقد  اشیانیب یگفتارهاواقعیات استوار هستند، کنش ةانطناق کالم به جهان دارند و بر پای

 کردن آن را ندارند:قصد توصیه جهان یا متحول هستند وانطناق 

ران حق باعث شــد با کارگنهفته بود قاب  انکار ننود و به شــما یهاحرفحقیقتی که در پی »

 (436 .ص)« رو در رو شوم.

. من دیگر اعتقادم را به صـــداقت دیگران از دســـت روندیماز بیان حقیقت طفره  هایلیخ»

 (277 .ص)« ام.داده

کار باشــم، درســت کنمیمطی پیش بیاید، من همان جان تورنتون هســتم. ســعی هر شــرای»

 (655 .ص)« شجاخ باشم و از نو شروخ کنم. کنمیمو بعد تالش  شومیممرتکب اشتناه 

و  هابرداشــت دهندةمارگارت در ابتدا بیشــتر بیانی و تصــریحی و نشــان گفتاری یهاکنش

تدری  با توجه به تحورتی که قصــد دارد در هاو به وقایع و محیط جدید هســتند. ب یهاواکنش

ــرایط کارگران و برخورد کارفرمایان با  ــورت به هاآنجهت بهنود شـ ــتر صـ وجود بیاورد، بیشـ

انطناق جهان به کالم دارند، با شدت و قدرت بیان  ةیسوکه  گیرندیمخود بیش الزامی بهجهت

)شــاخص  دلی  جایگاه برتر اخالقی او دارای قدرت هســتندهارم( و ب)شــاخص ره شــوندیم

 پنجم(:

ــجاعت دارید همین ارن مث  یک مرد بیرون بروید و با مردم روبرو  » آقـای تورنتون اگر شـ

 اید، نجات دهید. با کارگرانتان مث دام انداختهبیچاره را که اینجا به هاییرلندیاشــوید  باید این 

 (46۹ .ص)« و مهربان باشید. انسان صحنت کنید

منظورم روابط کاری و مالی بین شما و کارگران نیست، بلکه نفوی اخالقی فراوانی است که »

 «منکر این نفوی و قدرت شوید... توانیدینمروی زیردسـتان خود داشـته باشـید. شما     توانیدیم

 (5۹۹ .ص)

روابط و درک متقاب  وی با جای آن که با هدف بهنود رت بهابیـانی مـارگ   یگفتـارهـا  کنش

. شوندیمقصد ترغیب تورنتون به بهنود روابطش با کارگران ابراز تورنتون انجام شوند، اغلب به

از شــنونده ندارد و العم  خاصــی برخالف نظر جاشــوآ راســت که گفتار بیانی انتظار عک  

 شوندیم ون منتق بیانی مارگارت با این قصد به تورنت یهاکنشبودن نیسـت،  مشـروط به موفق 
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نیز قاب  بحث و  هاآنصــحت و ســقم  ،ســرل ةفریــی رغمیعلکه یهنیت او را متحول کنند و 

 بررسی است.

 گیرینتیجه .۵

بسیار حالز اهمیت است  گفتارهادر درک کنش 5قصدمندی ئلةیکر شد مس طور که قنالًهمان

ــر و کار دارد. هدف  و با باور ــیه جهان س ، تنها انتقال جمالت از بیانهای گوینده هنگام توص

تان، ان داسسکوت و توایع مارگارت در پای رغمیعل. هست همثیرأمنظور نیسـت، بلکه ایجاد ت 

ــریحی و جهت بیانی، یگفتـارها کنش  ــتبیش اتصـ فق مو و در قالب کلمات متعدد با برداشـ

شکار آ رنتونتوپایانی  گفتاری یهاکنشوی در تورنتون در  ةشـد أثیر ایجادهمراه بوده اسـت. ت 

ــت  ــده اس ــریحی و تعهدی وی اغلب تکرار  ؛ش مارگارت  هایدیدگاهرراکه کنش بیانی و تص

با هم روابط شــیصــی  ام که تا افراد از طنقات میتلهدر مجموخ به این باور رســیده» هســتند:

 «دهد. این ارتناط، روح زندگی است را با هم آشتی هاآنیچ نهادی قادر نیست نداشـته باشند ه 

ــیزه هی ، تعدادی از کارگرانم برایم طوماری جمع کرده»در جـای دیگر:   .(645 .ص)  انددوشـ

به این مضـمون که اگر روزی دوباره قصد استیدام کارگر داشته باشم، همگی مای  به کار  ( ...)

 .(644 .ص)« کردن برای من هستند. باعث خوشحالی است، نه؟

مراودات اجتماعی این دوره، مارگارت با حفظ قوانین محدودکننده بر  رغمیعلدر حقیقت، 

ــئونات رفتاری قرن نوزده، در انتیاب  ه باعث ک بردیمکار خالقیتی بهخود  گفتاری یهاکنشش

 د. بنرطور غیرمستقیم بهره از زبان برای بهنود موقعیت خود به شودیم

تدری  صــورت منطقی و طنیعی اســت ایدلولو ی حاکم بر جامعه به معتقد 4نورمن فرکالف

ــرل  و ارتناط بین گفتمان و ایدلولو ی گیردیمخود به ــاخص دهم س بانی( ز یید نهاد فراتأ -)ش

 (.53۹3)فرکالف، حاکم باقی بماند  درت در دست طنقةتا ق دهدیمشفافیت خود را از دست 

که قهرمان زن با استفاده  دهدیمحایر نشان دو شـیصیت رمان   گفتاری یهاکنشبررسـی  

)شدت یا قدرت  اجرای کنش گفتار( و شـاخص رهارم وی  ة)نحو از شـاخص دوازدهم سـرل  

ــودیمبیان(، موفق  ــفافیت را به ایدلولو ی حاکم بازگردانده، نقایص آن ش ــکار کند ش و  را آش

                                                           
1. Intentionality 

2. Norman Fairclough 



 دومشمارة    (                 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           24 

 

منطنق  مارگارتپایانی  وگو )شـاخص هفتم( را متحوّل کند. سکوت و توایع بافت گفت نهایتاً

شیصیت درونی او باشد، حالت نمایشی  ةدهندشـاید بیشتر از آن که نشان  5دبورا تانن ةینظربا 

 (.53۹ .ص، 5332)تانن،  دارد

نش راهنمای م یهاکتابکه در زنان در قرن نوزدهم انگلستان  قوانین حاکم بر گفتار و رفتار

اول با دقت در  ةکه آنان بایستی در وهل کردیمرنین حکم  ،شـد یممتعددی در آن دوره راپ 

 همواره با نظراتخوبی باشند و سپ  در هنگام پاس ،  دادن به سـینان مردان، شنوندگان گوش

های این دوره حاکی از آن مردان، همراهی و توافق نظر نشـان دهند. بررسی گفتار زنان در رمان 

 یهامدلمارگارت هی ، در ظاهر به  قوی مانند هاییتشــیصــاســت که در عم ، بســیاری از 

فتار را ، برداشت گآمیزاحتیاطگفتاری یهاکنشرای  تکلم وفادار هسـتند و در عم  با استفاده از  

ــریحی در تنادرت، به کالم . در حقیقت، پرهیز از فراوانی کنشکنندیممـدیریت   گفتارهای تصـ

 شودیمو باعث  کندیم، فردیت و هویت شیصیشان را مستحکم بیشـد یمنفوی و اعتنار  هاآن

 محدود شود.  هایشانیدگاهدانتقاد دیگران به منش و 

این تصــور که بایســتی با  گذر زمان و بهنود جایگاه زنان، آزادی بیشــتر و تفاوت  رغمیعل

ی جین هارمان هاییتشـیص گفتار  ةمحسـوسـی در ابراز نظر و کالم زنان دیده شـود، مقایسـ    

ــط آن و توما  هاردی در اواخر، تنوخ یا   ــک  در اواسـ ــتن در اوای  قرن، با الیزابت گاسـ آسـ

ــکار کارگیری کنشای در بهابداعات تازه ــی رمان های هر  ،عالوهه. بکندینمگفتارها آشـ بررسـ

 گراتر وکارتر، درونمحافظه هاآنزن  هاییتشیصکه  دهدیمنویسنده در طول  زمان نیز نشان 

تر شدن نگرش نویسندگان به مرور زمان اند. احتمال دارد علت این پدیده، منفیتر شـده سـاکت 

شدن  زیادبیشـتر به قضـاوت اجتماعی ناشی از تکلم حسا  شده باشند.    هاآنشـاید  یا  باشـد 

ی کار منطقکردن در طول قرن نوزده شاید باعث شده سکوت، راهصحنت ةقوانین حاکم بر نحو

 ایة بســیار زیرکانهبان باشــد. در عین حال، ســکوت حراز نقد شـدید دیگر  ماندن امانبرای در 

بسیاری را در خود پنهان کند و باعث شود طرف مقاب  با حد   هایدیدگاه تواندیماسـت که  

 نماید.    یدگاهشاندو گمان تالش به کشه 

                                                           
1. Deborah Tannen 
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و  هایتقابل تواندیمها سرل در بررسی دیگر گفتگوهای ادبی در رمان هاییهنظرکارگیری به

همراه داشــته باشــد. این روش قادر اســت طرز تفکر زنان در قالب بســیاری به هاییگرروشــن

ــکار کند و ارتناط   یهـا ظرافـت  بیان و توازن قدرت میان طرفین  بین نحوة زبـانی آنـان را آشـ

 گو را به نمایش بگذارد.   وگفت
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