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چکیده

مطالعة جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان با بررسی گفتوگوهای رمان شمال و جنوب
اثر الیزابت گاسـک بر مننای نظریة کنش گفتارهای جان سِرل و شاخصهای مؤثر بر آنها
نشـان میدهد زنان ،علیرغم قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی و با حفظ شئونات رفتاری
دوران خود ،از زبان برای بهنود موقعیتشـان بهطور غیرمستقیم بهره بردهاند .نورمن فرکالف
معتقد اســت ایدلولو ی غالب بر جامعه بهشــکلی رهرة منطقی و طنیعی بهخود میگیرد که
گفتمان قدرت در دسـت گروه حاکم باقی بماند؛ اما بررسـی زبانشناختی-فمینیستی آشکار
میســازد که همســو با نظریة دبورا تانن ،کالم و رفتار زنان بیشــتر از آن که نشــاندهندة
شــیصــیت درونی آنها باشــد ،حالت نمایشــی دارد .قهرمان زن در نمونة گفتوگو های
بررســـیشـــده غالناً تغییراتی در انتیاب کنش خود ایجاد مینماید تا در توصـــیه یهنیت

شیصیاش موفق به ایجاد تأثیر قاب قنول در میاطب شود .در پایان رمانهایی نظیر شمال
و جنوب ،علیرغم سـکوت و فروتنی شـیصیت زن در پایان داستان ،دیدگاههای وی طی
فرآیندی متشـک از تأثیرهای پیدرپی ،به قهرمان مرد داسـتان منتق شده و در تصمیمها و
رفتار اجتماعی بعدی مرد نمود آشکاری دارد.
کلیدواژهها :تحلی گفتمان ،شمال و جنوب ،جان سرل ،کنش گفتار ،فمینیسم

____________________________
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شمارة دوم

 .۱مقدمه

مطالعات بسـیاری دربارة جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان و روابط اجتماعی حاکم بر
آنها انجام شـده اسـت .تحلی گفتمان نیز نشـان داده است که تفاوت رفتاری زنان و مردان در
گفتوگو و انتظارات آنها از شـــنوندة خود با میزان اختالف نظر و ســـوع تعنیر آنها از کالم
یکدیگر ارتناط مســتقیم دارد .5بهکارگیری تئوریهای جان ســرل 4در زمینة کنشهای گفتاری

9

از منظر بررسـی توازن قدرت و شاخصهای 2مؤثر بر آنها میتواند بر تأیید یا رد تفوق مردان
در جامعة مردسـارر این دوره ابزار قاب توجهی باشـد و در نقد شــیصیتپردازی و درونمایة
رمانهای کالسیک انگلیسی مورد استفاده قرار بگیرد.
 .۲پیشینۀ پژوهش

در قرن نوزدهم تومـا

ریـد 1از نیســـتین افرادی بود که انواخ میتله جمله را بر مننای

کاربرد اجتماعی 6یا کنشهای اجتماعی 7تعریه کرد ( رید ،5۹31 ،ص .)74 .رند ســـال بعد
 5359آدوله راینـا  ۹نیز بـه کنشهای اجتماعی اشـــاره کرد و برای اولینبار نظریة نظامیافتة
کاربرد اجرایی 3زبان را اراله داد (راینا  ،53۹9 ،ص .)524 .جی .ال .آســـتین 50در  5311طی
ســینرانی مشــهوری در هاروارد که پ

از مرگش با عنوان با کلمات ره میتوان کرد ،منتشــر

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

.5این تحقیق مسـتیر از رسالة دکتری سارا خزاعی با عنوان گفتمان زنانه :تحلی سنک شناختی گفتگو در رمان های «اِما»
(جین آستین)« ،شِرلی» (شارلوت برونته)« ،شمال و جنوب» (الیزابت گاسک ) و «دور از اجتماخ خشمگین» (توما

هاردی)

می باشـد که در آن نظریة سـرل در تحلی گفتمان رهار رمان انگلیسی قرن نوزدهم استفاده و نتای با یکدیگر مقایسه شده
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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نظریة پارهگفتارهای اجرایی 5خود را اراله کرد .از نظر آستین ،زبان ماهیتی اجرایی دارد؛ ررا که
در هر گفتار ،عملی با نتیجة میتص آن انجام میشود (آستین ،5364 ،ص.)7 .
 .۳فرضیهها

 .5 .9جان ســرل در کتاب خود با عنوان کنشهای گفتاری ،مقاله ای در باب تفســیر زبان
( )5363از نظریة آســتن فراتر رفت و گفتار را شــام اجرای کنشهایی دانســت که اهداف و
قوانین خاص خود را دننال میکنند (ســرل ،5363 ،ص .)2 .ســرل کنشهای گفتاری را به پن
گروه تقسیم کرد:
کنش گفتار تصـــریحی 4که در آن گوینده به درجات میتله ،حقیقت محتوای گزارهای 9را
قاب اثنات میداند ،مانند بیانیهها ،توییحها و تأکیدها.
کنش گفتار جهتبیش 2که گوینده قصـد دارد بدین وسـیله شنونده را به سوی انجام کاری
سوق دهد ،مانند دستورات ،خواهشها و توصیهها.
کنش گفتـار تعهدی 1که گوینده توســـط آنها خود را ملزم به انجام کاری در آینده میکند.
بارزترین نمونه این کنش گفتار قولدادن است ،اما سوگندها ،تهدیدها ،قراردادها و تعهدات هم
از این دستهاند.
کنش گفتار بیانی 6که در آنها گوینده نظر یا احسـا
میدارد .عذر خواهی ،سپا

خود را در مورد امر یا ویعیتی ابراز

گزاری و تنریک از این دستهاند.

کنش گفتار اعالمی 7که در آنها گوینده با گفتار خود شرایط را متحول میکند و در صورت
موفقیتِ ســینش ،تغییری در جهان پیرامونش بهوجود میآید ،مانند اعالم جنگ ،اعالم وصــلت
زناشویی دو نفر یا اعالم ختم جلسه ( سرل ،5363 ،ص.)6-1 .

1. Performative Utterances
2. Assertive
3. Propositional Content
4. Directive
5. Commissive
6. Expressive
7. Declarative
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 .4 .9سرل سپ
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کنشهای گفتاری جهتبیش را به دو دسته تقسیم میکند:

 .5جهتبیشهای آمرانه یا الزامی 5که گوینده قصـــد دارد از طریق آنها تغییری در
شرایط یا رفتار شنونده به نفع خود ایجاد کند (مانند تقایاها ،دستورات و خواهشها).
 .4جهتبیشهای رهنمودی یا ترغینی 4که هدفشـان ایجاد رفتاری در شنونده است
و مصلحت او را در بر داشته باشد (مانند نصیحت ،هشدار ،راهنمایی و دستورالعم ).
 .9 .9ســرل میافزاید که گاهی کنشهای گفتاری غیرمســتقیم 9هســتند؛ به این معنا که «یک
کنش بهصورت غیرمستقیم حاوی کنش دیگری» است (سرل ،4004/5371 ،ص.)60 .
 .2 .9آســتین ،گفتار را به دو گروه بیان 2و منظور 1تقســیم کرده و ســرل گروه ســومی را با
عنوان تأثیر 6به این طنقهبندی افزوده اسـت .النته وی ایعان میکند که اصــطالحات آستین را با
تردید بهکار میبرد و کامالً با دسـتهبندی وی موافق نیست (سرل ،4004/5371 ،ص .)60 .سرل
توییح میدهد:
هیچ گفتاری بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی و فیزیکی و یهنیات گویندهاش قاب درک
نیسـت .کنش گفتار ،به قصد ،باور یا خواسته محدود نمیشود بلکه با قصدمندی 7سروکار دارد
( )...قصــدمندی از منظور گوینده فراتر میرود و با زبان ( )...و با باورهای ما هنگام توصــیه
جهان مرتنط اســت( ...ص )1 .هنگام بیان جمالت ،تنها هدف ما رســاندن منظور خود نیســت
بلکه بهدننال ایجاد تأثیر هستیم( .سرل ،4004/5371 ،ص)40 .
 .1 .9رنانچه منظور قادر به ایجاد تأثیر مورد نظر در شــنونده نناشــد ،ســرل معتقد اســت
قـابلیت بیانی ۹میتواند به گوینده کمک کند با کنشگفتارهای متعدد مفهوم خود را روشـــنتر
نماید (فوشن ،4000 ،3ص.)53 .

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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 .6 .9سـویة انطناق :5در سـال 5371در مقالة «ردهبندی کنش منظوری» سرل طنقهبندی خود
را با طرح قانون جدیدی نظاممندتر کرد .او از سویة انطناق میان زبان و واقعیت یا یهن و جهان
که در دو جهت بررســی میشــود ســین به میان آورد .برخی کنش گفتارها هیچگونه ســویة
انطناقی ندارند ،در حالی که برخی دوسـویه هسـتند .انواخ گفتار تصــریحی دارای سویة انطناق
کالم به جهان هسـتند .به این معنا که حقیقت آنها در جهان اطراف قاب مشــاهده است .گفتار
جهتبیش ســـویة انطناقش جهان به کالم اســـت .بهعنارتی کالم باعث ایجاد تغییر در جهان
میشـود .کنش گفتارهاینیانی سـویة انطناق ندارند .یعنی گوینده تنها با واقعیات شـیصــی خود
سـروکار دارد و قصد توصیه واقعیات جهان یا تغییر آنها را ندارد .کنشگفتار اعالمی همزمان
ســویة انطناق کالم به جهان و جهان به کالم را دارد .هم توصــیهگر واقعیات اســت و هم در
جهان خود تغییر بهوجود میآورد.
 .7 .9سـرل دوازده نوخ شـاخص 4برای کنش گفتارهای خود در نظر میگیرد (سرل،5373 ،
ص:)۹-4 .
 .5هدف کنش؛
 .4سویة انطناق (خصوصاً در کنشهای اعالمی)؛
 .9فکر یا یهنیت ابراز شده؛
 .2شــدت یا قدرت بیان (میصــوصــاً در کنشهای تعهدی ،تصــریحی ،جهتبیش و
بیانی)؛
 .1موقعیت یا جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده (میصـوصاً در کنشهای جهتبیش و
اعالمی)؛
 .6منفعت نســنی گفتار برای شــنونده و گوینده (میصــوص ـاً در کنشهای تصــریحی و
بیانی)؛
 .7بافت گفتوگو (میصوصاً در کنشهای تصریحی)؛
 .۹محتوای گزارهای9؛
1. Direction of Fit
2. Dimension
3. Propositional Content

4۹
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 .3الزام کنش گفتار بودن برخی کنشها و عدم وجود رنین الزامی در برخی دیگر (مثالً
اعالم یک فهرست کنش نیست در حالی که قولدادن ماهیت کنش گفتاری دارد)؛
 .50نیاز یا عدم نیاز به تأیید نهادی فرازبانی (میصوصاً در کنشهای اعالمی و تعهدی)؛
 .55استفاده یا عدم استفاده از افعال منظوری میصوصاً در کنشهای تصریحی؛
 .54نحوة اجرای کنش گفتار.
 .۹ .9دشـواری بهکار بسـتن دقیق تئوری سـرل زمانی آشـکار میشود که در جمالت مورد
بحث ،انواخ کنشهای گفتاری بهآسانی قاب تفکیک نیستند .برای مثال ،در دستهبندی کنشهای
گفتاری تصـریحی و بیانی سـرل تویـیح میدهد که در گفتار بیانی از آنجاکه گوینده تنها قصد
دارد یهنیت شـیصی خود را به شنونده منتق کند ،حقیقت گفتة او جای بحث و بررسی ندارد
(سـرل ،5373 ،ص .)56-51 .جاشـوآ راست 5در همین مورد میافزاید که در گفتار بیانی از آن
جا که انتظار عک العم خاصــی از شــنونده نداریم ،برای موفقبودنِ کنش ،شــرایط خاصــی
وجود ندارد و بدون سـویة انطناق اسـت (راسـت ،4003 ،ص .)509 .نیک فوشـن نیز تویـیح
میدهد که از نظر سـرل ،کنش گفتار بیانی الزاماً تنها بیانگر احساس ات نیست و هدف اجتماعی
آن درک متقاب و بهنود روابط طرفین است (فوشن ،4000 ،ص.)12-10 .
مارینا اسنیسا 4میگوید قضاوتها ،عک العم ها و سردرگمیهای فکری ،کنش گفتار بیانی
هسـتند در حالی که کنشهای تصریحی مشتم بر اطالعات قاب اثناتند« :گاهی کنش تصریحی
با افعالی مانند تصــور ،فکر یا گمانکردن همراه هســتند که در دســتهبندی تصــریح احتیاطآمیز

9

قرار میگیرند و پاسـ شـنونده یا برداشـت 2او نوخ کنش را مشـیص میکند» (اسنیسا،5334 ،
ص.)507 .

1. Joshua Rust
2. Marina Sbisa
3. Hedged Assertives
4. Uptake
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 .۴بحث و بررسی

شـمال و جنوب 5اثر الیزابت گاسک  4داستان دختر جوانی را بهنام مارگارت نق میکند که
در اواســط قرن نوزدهم همراه خانوادهاش از زندگی ســنتی و آرام جنوب انگلســتان به نواحی
صـنعتی و پر جنبوجوش شمال نق مکان نموده و در ابتدای امر نسنت به ارزشهای مدرن و
مادی شمال دیدگاهی بسیار منتقدانه دارد.
در بررسـی رمان شـمال و جنوب ،دو نکته اززندگی شـیصی گاسک حالز اهمیت هستند.
نیســت اینکه وی پ

از زندگی در لندن و ســپ

دهکده ناتزفورد در جنوب انگلســتان در

 5۹94با کشـیشـی وحدتگرا ازدوا کرد و در شهر منچستر سک نی گزید .شهر صنعتی تییلی
میلتون در این داستان براسا

منچستر قرن نوزدهم ترسیم شده و گاسک با توجه به اطالعات

وســیع و شــیصــی خود از انقالب صــنعتی این دوران ،مناحث روز را بهشــک اختالف آرا و
گفتوگوهای بین شیصیتها مطرح کرده است.
نکتة مهم دوم اینکه گاسـک همچنین با شـارلوت برونته ،نویســندة معاصر خود ،دوستی و
مکاتنه داشــت و زندگینامة وی را نیز به رشــتة تحریر در آورد .رمان شــرلی (5۹23) 9برونته که
شــش ســال قن از شــمال و جنوب ( )5۹11منتشــر شــده بود نیز محوریت انقالب صــنعتی و
اعتصــابها و شــورشهای متعاقب آن را دارد و پیچیدگیهای مشــکالت موجود را عمدتاً از
دیدگاه رابرت مور ،2شیصیت کارخانهدار داستان ،به رشتة تحریر در میآورد .خانم گاسک نیز
در رمان پیشـین خود مری بارتون )5۹2۹( 1به مویوخ مشکالت کارگران منچستر پرداخته بود،
اما قهرمانان اصلی این کتاب همگی از طنقة کارگر شهر هستند.
شـمال و جنوب برخالف آثار مشابه ،شیصیت زن خود ،مارگارت ،را از خانوادههای اصی
و سـنتی مناطق کشـاورزی جنوب انگلسـتان و پشـتینان و دلسوز حقوق کارگران ،و تورنتون،6
شـیصـیت مرد ،را صـاحب کارخانة نسـاجی از شمال انتیاب میکند که در دیدگاه مارگارت،
1. North & South
2. Elizabeth Gaskell
3. Shirley
4. Robert Moore
5. Mary Barton
6. Thornton
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تازه به دوران رسـیده و نسـنت به شـرایط کارگران خود بیتفاوت اســت .مشک اعتصابهای
کارگری و شــورشهای خشــن علیه کارخانهداران که در شــرلی به نابودی دســتگاههای جدید
کارخانه و تیراندازی به صـاحب آن میانجامد ،در اینجا با بحثهای مفصـ شیصیتها همراه
است و یک نمونة مهم آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مارگارت و تورنتون در فصـــ هفتم کتاب برای نیســـتینبار مالقات کرده و گفتوگوی
کوتاهی دارند که راوی آن را گزارش میکند .در مجموخ ،در طول داستان دوازده تنادل گفتاری
میان آنها صـورت میگیرد که مکالمة مورد بحث در این مقاله سـومین برخورد مهم آنهاست.
از آنجا که در ادامة داســتان بهتدری دیدگاههای تورنتون بســیار به مارگارت نزدیک میشـود و
این تغییر در مکـالمـههـای بعدی ،در اعمال توصـــیههای مارگارت برای برخورد با کارگران و
بهنود شـرایط آنها توسط تورنتون ،محسو

است و در عین حال مارگارت نیز بهتدری درک

بهتری از شــرایط کارفرمایان پیدا میکند ،گفتوگوی فصــ پانزدهم شــمال و جنوب با عنوان
«کارگران و کارفرمایان» (گاسک  ،4054/5۹11 ،ص )5۹9-5۹5 .از جایگاه ویژهای در درونمایة
داستان و شیصیتپردازی آن برخوردار است.
در اینجا مارگارت بهتازگی در مکالمة کوتاهی با مادر آقای تورنتون با مفهوم اعتصــاب آشنا
شـده و اطالعاتی در مورد ویـعیت کارگران از طریق دوستی با کارگری معترو و عضو فعال
اتحادیة کارگران و دختر بیمارش کسب کرده است .با اشارة آقای تورنتون به اعتصابی عنقریب
در تمـام کـارخـانههای میلتون ،گفتوگوی طورنی بین آنها ر میدهد که بیشـــی از آن از
دیدگاه نظریة کنش گفتار سرل بررسی خواهد شد.
«بهنظر من دســـتهجمعی اعتصـــاب خواهند کرد .ظرف رند روز آینده میتوانید میلتون را
بدون دود بنینید دوشیزه هی ».
مارگارت پرسید:
«ررا دری موجهتان در مورد رکود تجاری را به کارگران تویـــیح نمیدهید؟ شـــاید من
درست از اصطالحات استفاده نمیکنم ،ولی گمانم متوجه منظور من میشوید».
«شــما به خدمتکاران منزلتان تویــیح میدهید که رهطور پولتان را خر میکنید یا در آن
صرفهجویی میکنید؟ ما اجازه نداریم در مورد سرمایة تجاری خودمان شیصاً تصمیم بگیریم؟»
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مارگارت زیر لب گفت:
«حقی انسانی».
«میبیشید؛ نشنیدم ره گفتید».
«ترجیح میدهم جملهام را تکرار نکنم .این به عواطفی مربوط میشـود که فکر نمیکنم شما
درکش کنید».
ناگهان همة توجه آقای تورنتون روی شـــنیدن جملة مارگارت متمرکز شـــد و با مالیمت
خواهش کرد:
«ررا امتحانم نمیکنید؟».
مارگارت از پافشــاری او کالفه شــده بود ،اما ترجیح داد به کالم خود ،اهمیتی زیاده از حد
نسنت ندهد.
«گفتم بله ،شــما حق قانونی دارید که هرره خواســتید با ســرمایهتان انجام بدهید ،ولی باید
حق انسانی را هم در نظر گرفت».
«مطمئنـاً عقـایـد مذهنی ما با هم خیلی تفاوت دارند ،اما باور نمیکنید که من هم اعتقاداتی
دارم؟»
آقای تورنتون با صدای آرام ،طوری صحنت میکرد که گویی تنها مارگارت را طرف خطاب
قرار میدهد ومارگارت می نداشت تنها میاطب او باشد ،بنابراین با صدای بلندتر جواب داد:
«من قصــد کنکاش در عقاید مذهنی شــیص شــما را ندارم .منظورم فقط این بود که از نظر
قانونی ،کارفرما حق دارد پولش را هدر بدهد یا حتی دور بریزد ،اما بنا بر آنچه در انجی آمده،
من بهشیصه نتیجه میگیرم که کارفرما نسنت به کارگر خود وظیفة سرپرستی دارد .به هر حال،
من در مورد اعتصـاب ،میزان حقوق و سرمایه هیچ اطالعی ندارم و بهتر است با کسی مث شما
که خنرة اقتصاد سیاسی هستید ،صحنت نکنم».
آقای تورنتون با اشتیاق گفت:
«اتفاقاً بهتر اســـت ســـؤارتتان را مطرح کنید .اگر بهعنوان یک تازه وارد ،نکتهای به نظرتان
متناقض یا مرموز میرســد ،با کمال می برایتان تویــیح خواهم داد ،بهخصــوص که این روزها
همه قلم به دست گرفتهاند که تصمیمهای ما را زیر سؤال بنرند».
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مارگارت بهسردی پاس داد:
«متشـکرم ،ولی اگر در این شهر عجیب به نکتة منهمی برخورد کنم ،ابتدا سؤارتم را با پدرم
در میان خواهم گذاشت».
«میلتون بهنظرتان عجیب میآید؟ ررا؟»
«نمیدانم ...شــاید به این دلی که دو طنقة اجتماعی آن از همه نظر به هم متکی هســتند ،اما
هریک منافع دیگری را یــد منافع خود میداند.تا به حال ندیده بودم که دو گروه تا این حد از
هم انتقاد کنند».
«آن نکات منفی در مورد کارخانهداران را از که شـــنیدهاید؟ میدانم مُصــرّید حرفهای آن
شـب مرا سـوع تعنیر کنید و به همین دلی نمیپرسم ره کسی ید کارگران حرف زده ،اما ره
کسی از کارفرماها بد گفته؟»
مارگارت سر شد و لنیندی زد:
«از بازخواست خوشم نمیآید و به سؤالتان جواب نمیدهم .به هرحال ،هویت راوی تأثیری
روی شـــرایط و واقعیـات موجود نـدارد .بـایـد حرفم را بپذیرید .فقط میگویم که شـــنیدهام
کارفرماها ترجیح میدهند کارگرها بیپول باشــند ،رون اگر در بانک پ اندازی داشــته باشــند،
زیادی مستق میشوند»( .گاسک  ،4054/5۹11 ،ص)5۹9-5۹5 .
از آنجاکه آقای تورنتون زاده و ســاکن شــهر صــنعتی میلتون و کارخانهداری مجرّب اســت،
طنیعتاً انتظار میرود گفتار او عمدتاً از نوخ کنش تصــریحی باشــد و مارگارت بهعنوان یک زن
ویکتوریایی ناآشـــنا با زیر و بم محیط شـــهری میبایســـت با تعدادی کنش گفتار جهتبیش
الزامی ،به دننال آشــنایی عمیقتر با شــهر و پاس ـ س ـؤارت خود باشــد .پ

احتمال دارد وی

اطالعاتی را که در اختیارش گذاشـته شده ،با رند کنش گفتار بیانی مورد ارزشیابی قرار دهد تا
نظر و احســـا

خود را نســـنت به یافتههایش اعالم دارد .همچنین تســـلط آقای تورنتون به

مویـوخ مورد بحث بایسـتی موجب شود وی تعداد کنشهای بیشتری در این گفتوگو داشته
باشد.
مطـابق پیشبینی و انتظـار خواننـده ،مـارگـارت در ربـهری جمالت خود ایعان میکند که
اطالعـات روشـــنی در اختیـار ندارد و طی رند کنش گفتار بیانی ،تورنتون را «خنره اقتصـــاد
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سـیاسـی» میخواند .وی همچنین در یک کنش گفتار تعهدی ،اعالم میدارد که سؤالهای آینده
خود را با پدرش (یعنی یک مرجع مذکر دیگر) در میان خواهد گذاشت:
«شاید من درست از اصطالحات استفاده نمیکنم»...
« به هر حال من در مورد اعتصاب ،میزان حقوق و سرمایه هیچ اطالعی ندارم و بهتر است با
کسی مث شما که خنره اقتصاد سیاسی هستید بحث نکنم».
«نمیدانم»...
«...اگر در این شـــهر عجیب به نکته منهمی برخورد کنم ،ابتدا ســـؤارتم را با پدرم در میان
خواهم گذاشت».
اما جالب توجه اســـت که در مجموخ مارگارت فقط از یک کنش گفتار جهتبیش الزامی
برای مطرح کردن سؤال استفاده میکند و تنها کنش جهتبیش دیگر او در این مکالمة طورنی
کنش گفتـار الزامی آمرانـه اســـت« :ررا دریـ موجهتان در مورد رکود تجاری را به کارگران
توییح نمیدهید؟» و «باید حرفم را بپذیرید.»...
در مقاب  ،آقای تورنتون تعداد زیادی کنش گفتار جهتبیش در قالب سؤارت خود استفاده
میکند:
«شـــما به خدمتکاران منزلتان تویـــیح میدهید که رطور پولتان را خر میکنید یا در آن
صــرفهجویی میکنید؟»« /ررا امتحانم نمیکنید؟» « /مطمئنا عقاید مذهنی ما با هم خیلی تفاوت
دارنـد ،اما باور نمیکنید که منهم اعتقاداتی دارم؟» « /میلتون بهنظرتان عجیب میآید؟ ررا؟» /
«آن نکات منفی در مورد کارخانهداران را از که شنیدهاید؟ ...ره کسی از کارفرماها بد گفته؟»
مارگارت مشیصاً تمایلی به ارالة پاس به این سؤارت از خود نشان نمیدهد:
تورنتون« :میبیشید نشنیدم ره گفتید».
مارگارت« :ترجیح میدهم جملهام را تکرار نکنم».
عدم تمای مارگارت به ارالة پاسـ مناسب به سؤارت تورنتون طنق نظریة لوینسون 5نوعی
پاسـ نامطلوب 4اسـت که طی آن شـنونده با تأخیر ،مقدمهرینی یا توییحات از پاس مستقیم
1. Levinson
2. Dispreferred Response
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خودداری میکند ،جواب رد میدهد یا میالفت مینماید ( لوینســون ،53۹9 ،ص.)996-999 .
در اینجـا مارگارت تالشـــی در جهت مالیمتر یا مســـالمتآمیزتر کردن جواب خود به خر
نمیدهد .با اینکه پاسـ های نامطلوب غالناً طورنیتر هسـتند و توییحاتی در توجیه گوینده یا
عذرخواهی وی از شـنونده بههمراه دارند ،مارگارت تنها به اختصـار و صراحت ،به پاس منفی
اکتفا میکند .مشـیصـاً اختالف نظر موجود ،از نظر مارگارت بیاهمیت است ،اما تورنتون برای
رسیدن به پاس «مطلوب» تالش میکند:
ناگهان همة توجه آقای تورنتون روی شـــنیدن جملة مارگارت متمرکز شـــد و بهمالیمت
خواهش کرد:
«ررا امتحانم نمیکنید؟»
مارگارت از پافشــاری او کالفه شــده بود ،اما ترجیح داد به کالم خود ،اهمیتی زیاده از حد
نسنت ندهد.
نهایتاً مارگارت ســؤارت تورنتون را مورد نقد قرار میدهد و با اســتفاده از یک کنش گفتار
جهتبیش الزامی تند به «بازخواســت» او پایان میدهد« :از بازخواســت خوشــم نمیآید /.به
ســـؤالتـان جواب نمیدهم /.به هر حال هویت راوی تأثیری روی شـــرایط و واقعیات موجود
ندارد /.باید حرفم را بپذیرید».
عالوه بر این ،در طول مکالمه تعداد کنشهای مارگارت ،ســـی و آقای تورنتون نوزده عدد
است که نشان میدهد مارگارت بیشتر گوینده بوده تا شنونده .النته همانطور که انتظار میرفت
بیشـتر کنشهای گفتاری هر دو طرف تصریحی هستند .رند کنش گفتار بیانی برای ابراز تردید
و بیاطالعی مـارگارت ،پ

از کنشهای تصـــریحی بیشـــترین تعداد کنشهای او را به خود

اختصاص میدهند .در گفتار تورنتون ،رتنة دوم پ

از کنشهای تصریحی ،رندین جهتبیش

س ـؤالی هســتند .تعدادی از کنشهای وی نیز علیرغم بیانیبودن با عناراتی مانند «بهنظر من» و
«تصــور میکنم» همراه هســتند که باعث میشــود در دســتهبندی احتیاطآمیز قرار بگیرند و به
کنشهای تصـریحی نزدیک شوند« :بهنظر من دستهجمعی اعتصاب خواهند کرد .تصور میکنم
ظرف رند روز آینده بتوانید میلتون را بدون دود بینید دوشیزه هی ».
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دومین کنش بیانی تورنتون نیز از گروه احتیاطآمیز اســت و در حقیقت کاربرد جهتبیشــی
و خواهشی دارد« :بنیشید نشنیدم ره گفتید».
یکی از ســـؤارت او نیز بــا وجود قرار گرفتن در گروه کنش گفتـارهــای جهــتبیش ،در
حقیقت حالت تصــریحی دارد و ســؤال واقعی نیســت« :شــما به خدمتکاران منزلتان تویــیح
میدهید که رطور پولتان را خر میکنید یا در آن صرفهجویی میکنید؟»
اســتفادة مکرر تورنتون از کنش گفتارهای احتیاطآمیز النته ناشــی از اســتراتژیهای برخورد
مؤدبانه 5در فرهنگ طنقة تحصی کرده و متوسط به باری قرن نوزدهم است.
مارگارت نیز ســه کنش گفتار تعهدی بهکار میبرد که همگی احتیاطآمیز هســتند و آشــکارا
نشان میدهند که تورنتون را بهعنوان مننعی موثق نپذیرفته و تمای به ختم مکالمه دارد:
«بهتر اسـت با کسـی مث شـما که خنره اقتصاد سیاسی هستید بحث نکنم( ».کنش بیانی در
قالب تعهدی)
«اگر در این شـــهر عجیـب به نکتة منهمی برخورد کنم ،ابتدا ســـؤارتم را با پدرم در میان
خواهم گذاشت( ».کنش تعهدی به معنای بیانی :مای نیستم سؤارتم را از شما بپرسم).
«به سؤالتان جواب نمیدهم( ».کنش بیانی در قالب تعهدی :مای به جوابدادن نیستم).
در شـاخص دهم سرل برای کنشهای گفتار ،احتمال نیاز به تأیید یک نهاد فرا زبانی مطرح
میشـود .آقای تورنتون برای موجه نشان دادن کنشهای تصریحی و بیانی خود اغلب به تجربة
بیشتر و دانستههای اقتصادیتجاری که از زندگی طورنی در یک شهر صنعتی کسب کرده ،تکیه
میکنـد .خواننـدة کتـاب طنیعتاً ترغیب میشـــود در ســـنجش کنشهای گفتاری وی به عمق
اطالعات و تجربة موفق کاریاش رجوخ کند .در مقاب  ،پایة کنشهای تصریحیبیانی مارگارت،
عقاید سنّتیمذهنی ،نوخدوستی و خیرخواهی اوست که در سفر مجدد خود به هلستون ،صراحتاً
به رؤیاییبودن یهنیتهای سابقش در مورد بینقصبودن جنوب اعتراف میکند.
علیرغم نوخدوسـتی و همدلی مارگارت با طنقة کارگر ،وی از ابتدا تعصب شدیدی نسنت
به تجار تازه به دوران رسـیده از خود نشان میدهد و در مکالمهای در ابتدای کتاب از معاشرت
با آنان ابراز انزجار میکند« :خانوادة گورمن که ثروتشان نتیجة تجارت در ساوتهمپتون است؟
1. Politeness Strategies
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ره بهتر که با آنها معاشــرت نکنیم .من از بازاریها خوشــم نمیآید .کارگران ،روســتاییها و
مردم بیادعا خیلی به آنها ارجحیت دارند ( )...قرار نیست با قصاب و نانوا و شمعساز دمخور
شوم؛ نه مادر؟» (ص .)96-91 .همچنین زمانی که پدرش به وی اطالخ میدهد به کارخانهداران
میلتون ادبیات کالسـیک تدری

خواهد کرد با لحن تحقیرآمیزی میپرسد« :تدری

خصوصی؟

یک مشت تاجر بازاری میخواهند مث اصی زادگان ،ادبیات کالسیک بیاموزند؟ به ره هدفی؟»
(ص )61 .و حتی بـا وجود تفوق مالی آقای تورنتون بر خانوادهاش ،کارخانهدار بودن وی را از
یــعههایش میداند« :اینکه آقای تورنتون تاجر شــده ،خب مرد بیراره دیگر تحصــیالتش
اجازه نمیدهد شغ دیگری انتیاب کند» (ص.)557 .

در فصــ بیســتم کتاب با عنوان «مرد یا نجیبزاده» شــاهد گفتگوی کوتاه دیگری بین
مارگارت و آقای تورنتون هسـتیم که علیرغم فاصلة زیاد با پایان داستان ،تفاوت محسوسی در
نحوة تعام آنها نشان میدهد .با وجود کوتاهبودن این مکالمه ،از مویوخ آن برای عنوان فص
استفاده شده و در ادامة کتاب نیز رندینبار بدان اشاره میشود:
«صدای آقای تورنتون از کنار دست مارگارت او را از افکارش بیرون کشید:
«در بحث سر میز شام ،احسا

کردم شما با مویع ما موافقید؛ درست است دوشیزه هی ؟»

«النتـه گررـه اطالعات رندانی در این زمینه ندارم ،اما از اینکه کســـی میاله این عقاید
بـاشـــد ،در حیرتم .مثالً همـان آقای ماریســـون -که آقای هور فال از او نام بردند  -نناید
نجیبزادة واقعی باشد ،نه؟»
«شـاید من مرجع خوبی برای قضـاوت در مورد نجیبزاده بودن افراد نناشـم دوشیزه هی .
منظورم این اســت که نمیدانم شــما کدام کاربرد این اصــطالح را در نظر دارید .اگر بیواهم
برمننـای صـــحنتهای آقای هور فال نظر بدهم ،باید بگویم که آقای ماریســـون مرد واقعی
نیست».
«فکر میکنم اصطالح نجیبزاده که من استفاده کردم ،شام اصطالح مرد شما هم هست».
«اما تصـور میکنم شـما با بهکار بردن اصـطالح نجیبزاده ،خصــوصیات مثنت دیگری هم
منظور میکنید و اینجا با شـما اختالف نظر دارم .از دید من ،مرد از نجیبزاده کام تر است و
بیشتر شایستة احترام».
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«متوجه نمیشوم .ظاهراً برداشت ما از این کلمات ،متفاوت است».
«به نظر من ،لفظ نجیبزاده شـــیص را در ارتناط با دیگران ،یعنی نیاکانش و برخوردش با
مردم توصیه میکند ،در حالیکه وقتی میگویم کسی مرد واقعی است ،با خودش ،با زندگی ،با
زمان و با ابدیت سـنجیده میشـود .مثالً قدرت و تحم کشـتیشـکسـتهای تنها مث رابینسون
کروزوله یا زندانی بیگناهی محکوم به حن

ابد در یک دخمه یا حتی قدیســی در پاتمو

را

میتوان مردانه توصــیه کرد .از این اصــطالح متداول و ســطحیِ نجیبزاده که اغلب یا غلط
بهکار میرود یا معنیاش به نحو اغراقآمیزی تحریه میشود ،خسته شدهام .این روزها سادگی
عمیق اسم مرد وصفت مردانه کمتر بهرشم میآید».
مارگارت به فکر فرورفت ،اما پیش از آنکه فرصــت کند بگوید با اســتدرل آقای تورنتون
کامالً موافق اســت ،رند تن از کارخانهداران ،مشــتاقانه او را نزد خود خواندند( ».ص-423 .
)415
در این گفتگو مارگارت مانند نمونه قن ایعان میکند که اطالعات روشــنی در اختیار ندارد:
«گررـه اطالعات رندانی در این زمینه ندارم» و کنش گفتار بیانی خود را با تردید ابراز میکند:
«نناید نجیبزادة واقعی باشــد ،نه؟» همچنین از آنجا که منظور تورنتون قادر به ایجاد تأثیر مورد
نظر در وی ننوده ،مارگارت با نشــان دادن تمای بیشــتری برای درک کام وی با دعوت او به
اســـتفاده از قابلیت بیانی ،از او میخواهد با کنشهای گفتاری متعدد مفهوم خود را روشـــنتر
نماید« :متوجه نمیشوم .ظاهراً برداشت ما از این کلمات ،متفاوت است» .یکی از کنشهای وی
نیز علیرغم بیانی بودن با عنارت «فکر میکنم» همراه اســت که باعث میشــود در دســتهبندی
احتیاطآمیز قرار بگیرد« :فکر میکنم اصـطالح نجیبزاده که من اسـتفاده کردم شـام اصـطالح
مرد شما هم هست».
تـأثیر این گفتگو بر مـارگـارت و همدلی وی با نظرات تورنتون در اظهار نظر رند روز بعد
وی آشکار است:
«اگر نجیـبزاده بودیـد (و برای یـادآوری مکـالمة قدیمشـــان دوباره تکرار کرد) بله ،اگر
نجیبزاده بودید ،متوجه میشدید که هر زنِ شایستة زن بودن ،آماده است علیرغم یعه زنانة
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مقـدســـش ،برای حمـایت از مردی که ظالمانه در خطر قرار گرفته ،قدم پیش بگذارد( ».ص.
)43۹-437
با گذشت زمانِ بیشتر ،از تعصب طنقاتی برادر خود آشفته میشود:
«از مشیصاتی که دادی ،فکر کردم منظورت کارگر یا فردی بازاری است ،نه آقایی محترم و
متشیص».
فردریک بیاعتنا پاس داد:
«حار من تصور کردم کاسب و مغازهدار است و کارخانهدار از آب درآمده .فرقی نمیکند».
«مارگارت ســـکوت کرد .به یاد میآورد که خودش هم رند ماه قن و پیش از آشـــنایی با
شــیصــیت آقای تورنتون ،به همین نحو در مورد او صــحنت کرده بود و برداشــت فردریک از
دیدگاه جنوبیها کامالً طنیعی است ،اما با این حال ،از ارزیابی و برخورد برادرش نارایی بود».
(ص)9۹0 .
در گفـتوگوی مـارگـارت و تورنتون ،تعـداد کنشهای تورنتون ده عدد و مارگارت رهار
است .عالوه بر این ،کنشهای مارگارت در مقایسه ،کوتاه و از نوخ پاس مطلوب 5برای ترغیب
تورنتون به ادامة بحث هســتند .النته آقای تورنتون نیز غالناً بهجای کنشهای تصــریحی از بیانی
احتیاطآمیز اسـتفاده میکند« :احسـا

کردم شـما با مویـع ما موافقید؛ درسـت اسـت دوشیزه

هی ؟» « /شــاید من مرجع خوبی برای قضــاوت در مورد نجیبزاده بودن افراد نناشــم دوشــیزه
هی  .منظورم این است که نمیدانم شما کدام کاربرد این اصطالح را در نظر دارید .اگر بیواهم
برمننـای صـــحنتهای آقای هور فال نظر بدهم ،باید بگویم که آقای ماریســـون مرد واقعی
نیسـت« / ».اما تصـور میکنم شما با بهکار بردن اصطالح نجیبزاده ،خصوصیات مثنت دیگری
هم منظور میکنید و اینجا با شما اختالف نظر دارم .از دید من ،مرد از نجیبزاده کام تر است
و بیشتر شایستة احترام« / ».بهنظر من»...
شـــواهد داســـتان نشـــان میدهد که این نحوة بیان احتیاطآمیز آقای تورنتون تنها در هنگام
برخورد وی با مارگارت بهکار میرود .بهعنوان مثال ،درســت بالفاصــله پ

از این گفتوگو،

راوی بـهنق از برداشـــت مارگارت گزارش میدهد که تورنتون در صـــحنت با کارخانهداران
1. Preferred
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صــریح و مصــمم اســت« :پاســ های کوتاه و قاطع آقای تورنتون همچون شــلیک توپی در
دوردست ،محکم و کوبنده بود» (ص.)415 .
از بین شـاخصهای سـرل ،موقعیت و جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده در اینجا دستیوش
تغییر محســـو

شـــده اســـت .در این مکالمه تورنتون میزبان یک مهمانی مجل و در جمع

کارخانهداران ،دارای نفوی و اقتدار اسـت و منش و برخورد او ( شاخص دوازدهم) ،قدرت بیان
(شـاخص رهارم) و افکار یا یهنیت ابراز شـدهاش (شـاخص سـوم) باعث میشوند کنشهای
مارگارت با شدت و قدرت کمتر انجام شوند و توازن قدرت بهنفع تورنتون تغییر کند.
کنشهای گفتاری جهتبیش در گفتار هر دو شـــیصـــیت در مابقی کتاب بهوفور یافت
میشـوند ،اما معمورً در جمالت تورنتون آمرانه و محکم و در کاربرد مارگارت سؤالی هستند.
علیرغم آنکه در پایان کتاب تجارت تورنتون ورشـکسته شده است و مارگارت به ارثیة کالنی
رسـیده اسـت (شـاخص پنجم ،موقعیت و جایگاه نسـنی شنونده و گوینده) کنشهای تورنتون
همچنان قدرتمند و دســـتوری هســـتند در حالیکه مارگارت تعداد کنش خود را کاهش داده و
اغلب سـکوت اختیار میکند (شـاخص رهارم ،شدت یا قدرت بیان)« :پ

از رند سؤال کوتاه

احوالپرســی از آشــنایان میلتون ،دیگر حرفی برای گفتن به یهن مارگارت نمیرســید( ».ص.
 )65۹و «مارگارت ...اغلب به صندلی خود تکیه زده و ساکت بود» (ص.)653 .
و در مقاب  ،دیگر شیصیتها بیان محکم تورنتون را تحسین میکنند:
«آقای کولت هرســـت مردی باهوش و نمایندة اصـــالحطلب مجل

بود ( )...با یک جملة

آقای تورنتون سـر میز شـام ،توجهش به او جلب شد ( )...آقای تورنتون و آقای کولت هرست
در مورد رند مویوخ ،بهاختصار سین گفتند و ادامة گفتوگو را به بعد از شام موکول کردند».
(ص)653 .
«باورتان نمیشــود این مســتأجرتان [تورنتون] ره مرد خوشــنیند و با درایتی اســت .تمام
اطالعاتی که کولت هرست رزم داشت یکجا به او داد( ».ص)640 .
آقـای تورنتون در مکـالمات خود در طول کتاب از کنش گفتارهای بیانی فراوانی اســـتفاده
میکند که اغلب مشتم بر ابراز نظر یا احسا

او در مورد موقعیتها و وقایع میتله و هدف

آنها درک متقاب و بهنود روابط طرفین اســـت .برخالف کنشهای تصـــریحی وی که ســـویة

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

20

شمارة دوم

انطناق کالم به جهان دارند و بر پایة واقعیات استوار هستند ،کنشگفتارهای بیانیاش فاقد سویة
انطناق هستند و قصد توصیه جهان یا متحولکردن آن را ندارند:
«حقیقتی که در پی حرفهای شــما نهفته بود قاب انکار ننود و بهحق باعث شــد با کارگران
رو در رو شوم( ».ص)436 .
«خیلیها از بیان حقیقت طفره میروند .من دیگر اعتقادم را به صـــداقت دیگران از دســـت
دادهام( ».ص)277 .
«هر شــرایطی پیش بیاید ،من همان جان تورنتون هســتم .ســعی میکنم درســتکار باشــم،
مرتکب اشتناه میشوم و بعد تالش میکنم شجاخ باشم و از نو شروخ کنم( ».ص)655 .
کنشهای گفتاری مارگارت در ابتدا بیشــتر بیانی و تصــریحی و نشــاندهندة برداشــتها و
واکنشهای او به وقایع و محیط جدید هســتند .بهتدری با توجه به تحورتی که قصــد دارد در
جهت بهنود شـــرایط کارگران و برخورد کارفرمایان با آنها بهوجود بیاورد ،بیشـــتر صـــورت
جهتبیش الزامی بهخود میگیرند که سویة انطناق جهان به کالم دارند ،با شدت و قدرت بیان
میشــوند (شــاخص رهارم) و بهدلی جایگاه برتر اخالقی او دارای قدرت هســتند (شــاخص
پنجم):
« آقـای تورنتون اگر شـــجاعت دارید همین ارن مث یک مرد بیرون بروید و با مردم روبرو
شــوید باید این ایرلندیهای بیچاره را که اینجا بهدام انداختهاید ،نجات دهید .با کارگرانتان مث
انسان صحنت کنید و مهربان باشید( ».ص)46۹ .
«منظورم روابط کاری و مالی بین شما و کارگران نیست ،بلکه نفوی اخالقی فراوانی است که
میتوانید روی زیردسـتان خود داشـته باشـید .شما نمیتوانید منکر این نفوی و قدرت شوید»...
(ص)5۹۹ .
کنشگفتـارهـای بیـانی مـارگارت بهجای آن که با هدف بهنود روابط و درک متقاب وی با
تورنتون انجام شوند ،اغلب بهقصد ترغیب تورنتون به بهنود روابطش با کارگران ابراز میشوند.
برخالف نظر جاشــوآ راســت که گفتار بیانی انتظار عک العم خاصــی از شــنونده ندارد و
مشـروط به موفقبودن نیسـت ،کنشهای بیانی مارگارت با این قصد به تورنتون منتق میشوند
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که یهنیت او را متحول کنند و علیرغم فریــیة ســرل ،صــحت و ســقم آنها نیز قاب بحث و
بررسی است.
 .۵نتیجهگیری

همانطور که قنالً یکر شد مسئلة قصدمندی 5در درک کنشگفتارها بسیار حالز اهمیت است
و با باورهای گوینده هنگام توصــیه جهان ســر و کار دارد .هدف از بیان جمالت ،تنها انتقال
منظور نیسـت ،بلکه ایجاد تأثیرهم هست .علیرغم سکوت و توایع مارگارت در پایان داستان،
کنش گفتـارهای بیانی ،تصـــریحی و جهتبیش او در قالب کلمات متعدد با برداشـــت موفق
همراه بوده اسـت .تأثیر ایجادشـدة وی در تورنتون در کنشهای گفتاری پایانی تورنتون آشکار
شــده اســت؛ رراکه کنش بیانی و تصــریحی و تعهدی وی اغلب تکرار دیدگاههای مارگارت
هســتند« :در مجموخ به این باور رســیدهام که تا افراد از طنقات میتله با هم روابط شــیصــی
نداشـته باشند هیچ نهادی قادر نیست آنها را با هم آشتی دهد .این ارتناط ،روح زندگی است»
(ص .)645 .در جـای دیگر« :دوشـــیزه هی  ،تعدادی از کارگرانم برایم طوماری جمع کردهاند
( )...به این مضـمون که اگر روزی دوباره قصد استیدام کارگر داشته باشم ،همگی مای به کار
کردن برای من هستند .باعث خوشحالی است ،نه؟» (ص.)644 .
در حقیقت ،علیرغم قوانین محدودکننده بر مراودات اجتماعی این دوره ،مارگارت با حفظ
شــئونات رفتاری قرن نوزده ،در انتیاب کنشهای گفتاری خود خالقیتی بهکار میبرد که باعث
میشود از زبان برای بهنود موقعیت خود بهطور غیرمستقیم بهره بنرد.
نورمن فرکالف 4معتقد اســت ایدلولو ی حاکم بر جامعه بهتدری صــورت منطقی و طنیعی
بهخود میگیرد و ارتناط بین گفتمان و ایدلولو ی (شــاخص دهم ســرل -تأیید نهاد فرا زبانی)
شفافیت خود را از دست میدهد تا قدرت در دست طنقة حاکم باقی بماند (فرکالف.)53۹3 ،
بررسـی کنشهای گفتاری دو شـیصیت رمان حایر نشان میدهد که قهرمان زن با استفاده
از شـاخص دوازدهم سـرل (نحوة اجرای کنش گفتار) و شـاخص رهارم وی (شدت یا قدرت
بیان) ،موفق میشــود شــفافیت را به ایدلولو ی حاکم بازگردانده ،نقایص آن را آشــکار کند و
1. Intentionality
2. Norman Fairclough
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نهایتاً بافت گفتوگو (شـاخص هفتم) را متحوّل کند .سکوت و توایع پایانی مارگارت منطنق
با نظریة دبورا تانن 5شـاید بیشتر از آن که نشاندهندة شیصیت درونی او باشد ،حالت نمایشی
دارد (تانن ،5332 ،ص.)53۹ .
قوانین حاکم بر گفتار و رفتار زنان در قرن نوزدهم انگلستان که در کتابهای راهنمای منش
متعددی در آن دوره راپ میشـد ،رنین حکم میکرد که آنان بایستی در وهلة اول با دقت در
گوشدادن به سـینان مردان ،شنوندگان خوبی باشند و سپ

در هنگام پاس  ،همواره با نظرات

مردان ،همراهی و توافق نظر نشـان دهند .بررسی گفتار زنان در رمانهای این دوره حاکی از آن
اســت که در عم  ،بســیاری از شــیص ـیتهای قوی مانند مارگارت هی  ،در ظاهر به مدلهای
رای تکلم وفادار هسـتند و در عم با استفاده از کنشهای گفتاریاحتیاطآمیز ،برداشت گفتار را
مـدیریت میکنند .در حقیقت ،پرهیز از فراوانی کنشگفتارهای تصـــریحی در تنادرت ،به کالم
آنها نفوی و اعتنار میبیشـد ،فردیت و هویت شیصیشان را مستحکم میکند و باعث میشود
انتقاد دیگران به منش و دیدگاههایشان محدود شود.
علیرغم این تصــور که بایســتی با گذر زمان و بهنود جایگاه زنان ،آزادی بیشــتر و تفاوت
محسـوسـی در ابراز نظر و کالم زنان دیده شـود ،مقایسـة گفتار شـیصیتهای رمانهای جین
آســـتن در اوای قرن ،با الیزابت گاســـک در اواســـط آن و توما

هاردی در اواخر ،تنوخ یا

ابداعات تازهای در بهکارگیری کنشگفتارها آشـــکار نمیکند .بهعالوه ،بررســـی رمان های هر
نویسنده در طول زمان نیز نشان میدهد که شیصیتهای زن آنها محافظهکارتر ،درونگراتر و
سـاکتتر شـدهاند .احتمال دارد علت این پدیده ،منفیتر شدن نگرش نویسندگان به مرور زمان
باشـد یا شـاید آنها بیشـتر به قضـاوت اجتماعی ناشی از تکلم حسا

شده باشند .زیاد شدن

قوانین حاکم بر نحوة صحنتکردن در طول قرن نوزده شاید باعث شده سکوت ،راهکار منطقی
برای در امان ماندن از نقد شـدید دیگران باشــد .در عین حال ،ســکوت حربة بســیار زیرکانهای
اسـت که میتواند دیدگاههای بسیاری را در خود پنهان کند و باعث شود طرف مقاب با حد
و گمان تالش به کشه دیدگاهشان نماید.

1. Deborah Tannen
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بهکارگیری نظریههای سرل در بررسی دیگر گفتگوهای ادبی در رمانها میتواند قابلیتها و
 این روش قادر اســت طرز تفکر زنان در قالب.روشــنگریهای بســیاری بههمراه داشــته باشــد
ظرافـتهـای زبـانی آنـان را آشـــکار کند و ارتناط بین نحوة بیان و توازن قدرت میان طرفین
.گفتوگو را به نمایش بگذارد
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