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  تحلیل گفتمان اجتماعی و انتقادي رمان غرور و تعصب

 دیدگاه نورمن فرکالفبا نگاهی به 

  

  1حسن امامی

   2مریم رضایی

  چکیده

توان بسیاري از کدهایی را که  ي نقد زبانشناسی و ادبی است و از این منظر می تحلیل گفتمان یکی از مباحث مهم در حوزه
هاي مطرح شده  در متن موضوعاتی هستند که به فرامتن  برخی از بحث. کند، رمز گشایی کرد نویسنده در داستان خویش ارائه می

تواند تاثیر زیادي در درك داستان  مباحث فرامتنی  که موضوع گفتمان اجتماعی است ، میتعلق دارند و بکار گیري و نقد این 
ي جین استین  ي گذشته قرار گرفته است، توجه به اندیشه موضوع جالبی که مورد توجه منتقدان در چند دهه.  داشته باشد 

او بسیاري از مسایل عصر خود را به شکلهاي . تباشد، که در رمانهایش به تصویر درآمده اس نویس  مشهور انگلیسی می رمان
استین بیشتر . گردد کند و درك این مسایل با توجه به مباحث سیاسی اجتماعی عصر او قابل فهم می مختلف در رمانهایش مطرح می

و نگاه وي به زن  دراین جامعه مرد از تمامی حقوق برخوردار بوده. دهد پردازد که روابط زن و مرد را نشان می به موضوعاتی می
نگارنده در این مقاله تالش نموده است با استفاده از دیدگاههاي اجتماعی و . تحقیرآمیز و نگاه به جایگاه پایین تر  اجتماعی است

در نهایت بر . اثر معروف جین استین ارائه کند غرور و تعصبانتقادي نورمن فرکالف تحلیل گفتمان اجتماعی و انتقادي از رمان 
  .نیستند» داناي کل«بینیم زنان برخالف تصور مردم زمانه، کوته فکر و کوته بین نبوده و مردان نیز همیشه  هاي پژوهش  می یافتهطبق 

  

    جین استین،فمنیسم، غرور و تعصب، تحلیل گفتمان انتقادي، فرکالف :واژگان کلیدي

                                                        
   hassanemami@yahoo.com:  رایانامه  .استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بیرجند -1

           maryam.rezayi192@yahoo.com: دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی  ، رایانامه -2
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 مقدمه 

در پی تغییرات  1970ي  تا اواسط دهه 1960ي  اسط دههتحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی بین رشته اي است که از او
هایی چون انسان شناسی ، قوم نگاري، جامعه شناسی خرد ، روان شناسی ادراکی و اجتماعی ،  معرفتی در رشته –ي علمی گسترده

مند ساختار و  مطالعات نظاممند به  هاي علوم اجتماعی و انسانی عالقه شعر ، معناي بیان ، زبان شناسی ، نشانه شناسی و سایر رشته
این گرایش ، به دلیل بین رشته اي بودن ، خیلی زود ). 3: 1379فرکالف،(کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است

هاي مختلف علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات و زبان شناسی انتقادي مورد  هاي کیفی در حوزه ، به عنوان یکی از روش
هاي ارتباطی است که براي شناخت پیام و معنی به کار رفته در  تحلیل گفتمان، روشی نوین براي پژوهش در متن. تقبال واقع شداس

 . این روش در آغاز تا حد زیادي وامدار زبانشناسی بوده است.پیامهاي ارتباطی کاربرد یافته است

عنوان یک  زبان شناس ساختارگراي آمریکایی، واژه گفتمان را به، »3زلیگ هریس«میالدي،  1952بار در سال  براي نخستین
شناسی خود، توجه خود را به  هاي زبان هریس، در بررسی. ي زبان به کار برد در نشریه» تحلیل گفتمان«اي با عنوان  اصطالح در مقاله

تحلیل گفتمان که بعدها به تحلیل گفتمان در این رویکرد از . تر معطوف کرد و آن را تحلیل گفتمان نامید بررسی واحدهاي بزرگ
اي تحلیل گفتمان را در  پس از زلیگ هریس عده. شد تر از جمله تعریف می ساختارگرا معروف شد، گفتمان به مثابه زبان، بزرگ

 ).1375به نقل از فخام زاده، 3: 1379تاجیک،(ي مقابل تحلیل نوشتار به کار بردند نقطه

هاي زبانشناسی است که مورد توجه زبانشناسان قرار گرفته است و در سطحی فراتر از واژه و جمله تحلیل گفتمان یکی از بنیان
فرهنگی در . هاي گفتمانی و رویدادهاي اجتماعی  هاي ملموس رابطه تحلیل گفتمان انتقادي  راهکارها و شیوه. گیرد صورت می

هاي خواننده   ها یا رمان با توجه به پیش فرض تمان متون و نوشتهتحلیل گف. گذارد هاي گوناگون را پیش روي  خواننده می زمینه
هاي روحی ، جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی زمان مورد نظر ونوع نگاه نویسنده به   ي موجود، سبک نویسنده ، ویژگی ي نوشته درباره

ها، معناي استعاري و  عناي پنهان در گفتهگیرد، که توجه خاص را به م آنچه که  قصد داشته آن را در نوشته اش بیان کند صورت می
اثر جین آستین   غرور و تعصبدر این مقاله سعی بر این است که به  تحلیل گفتمان  در رمان  .کند مجازي یادداشتها جلب می

ي داستان و ها ي بین شخصیت چرا که در این رمان رابطه. بپردازیم) قرن نوزدهم (نویسنده و رمان نویس معروف دوره ي ویکتوریا 
  .اي برخوردار است گفتمانشان از اهمیت ویژه

ي ادبی رمان  اندازیم؛ سده اي که در آن،  برجسته ترین گونه ي ویکتوریا می در ابتدا نگاهی به رمان نویسی در دوران ملکه 
 .دادند به آن گرایش داشتند ي متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می چرا که طبقه. است

کند که نمایشنامه در  ي ویکتوریا روزگار بزرگ رمان انگلیس است در واین دوره رمان جایگاهی را پیدا می ي ملکه دوره
ي نوزدهم رمان به  ي متوسط و چیره شدن آن بر اجتماع سده با اوج گرفتن و نیرومند شدن طبقه. روزگار ملکه ي الیزابت داشت

رمان نویسی در  این دوره را به دو بخش . ي متوسط وابسته است بیشتر به طبقه ي ادبی است که زیرا رمان گونه. اوج شکوفایی رسید
ي  البته بیشتر رمان نویسان نیمه.کند که بهتر این نوع ادبی را درك کنیم این تقسیم بندي به ما کمک می. توان تقسیم کرد می

 .چشم به جهان گشوده اند 1819تا  1810نخست، در سالهاي 

                                                        
3 - Z. Harris 
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مردم  این دوره، به . هاي گسترده ، محدودیتهاي مضمونی نویسندگان رمان شگفت آور است وجود مضمون ي اول، با در دوره
شمردند، بنابراین از رمان  آنها پاکی گفتار را بایسته می. ها و یا تابوها حساس بودند ي متوسط، نسبت به ناگفتنی ویژه مردم طبقه

هاي شکسپیر بزدایند تا  هاي ناباب را در نمایشنامه شران ناچار بودند گفتهنا.نویسان انتظار داشتند که از سکس سخن نگویند
  .خوانندگان نرنجند

بیشتر به اندیشه و  6، توماس هاردي5، ساموئل باتلر4جرج الیووت. ي دوم، همسانی بیشتري با یکدیگر دارند رمان نویسان دوره
وابستگی آنها به . کنند و حتی با آن دشمنی دارند د، از آن انتقاد میآنها به اجتماع روزگار خود اعتراض دارن.احساس روي آوردند

  .ي بیستم هماهنگ است خوانندگان با این گونه وابستگی در سده

ي متوسط بود که خود را  باید به یاد داشت که روي سخن رمان نویسان ویکتوریایی به حدود بیست و پنج درصد از مردم طبقه
سوء استفاده از قدرت در . احترام پذیري و بازتاب آن در رمان براي خوانندگان مهم بود . خواندند می پنداشتند و رمان محترم می

گوید و  ي نوزدهم از ستمگري و فشار نیروهاي اقتصادي سخن می رمان سده. رمان سده ي هجدهم وابسته به ستم انسان بر انسان بود
  ).642-634با تلخیص :  1385ابجدیان، (اس هر نوع احترام مقابل استداند که اصل و اس عالج آن  را در خویشتن داري می

ي زنان دربردارنده ي پیامهاي اجتماعی و فرهنگی  جین آستین ، با توجه به دیدگاه ویژه ي او به جامعه غرور و تعصبرمان 
) زیستی(مردان ، نه نتیجه تفاوت طبیعی  هاي میان زنان و نابرابريدرآن هنگام؛  7ي فمینیزم اي که به عقیده دوره. باشد عصر وي می

او نشان داد که هم زنان و هم جامعه ، در کل . بلکه ناشی از تأثیر محیط و به ویژه این واقعیت است که زنان از آموزش محروم اند
حلیل انتقادي گفتمان، یکی از دالیل انتخاب این رمان براي تجزیه  و ت .بینند از محدود کردن زنان به موقعیت پایین تر ، زیان می

در واقع . ي خویش و بررسی جایگاه زنان و نگاه مردان به این قشر در آن دوران است پررنگ سازي همین دیدگاه آستین به جامعه
یافت، با  ي نویسندگی شد و در عصري که کمتر زنی جرأت ابراز خویش را می جین آستین با قلم سنت شکن خویش وارد عرصه

نگارنده در تحلیل گفتمان انتقادي غرور و تعصب از جین آستین با تاکید . ن خود  اثري پایدار و تاثیر گذار خلق نمودنثر زنده و روا
، قصد دارد تا بافت اجتماعی و فرهنگی عصر جین آستین را هر چه دقیقتر مورد بررسی و کاوش )1379(بر دیدگاه نورمن فرکالف 

از مفهوم گفتمان در سه معناي متفاوت ی به تحلیل گفتمان دارد و بر این باور است که نورمن فرکالف نگاهی اجتماع. قرار دهد
که نوعی کاربرد زبان در یک . در انتزاعی ترین شکل خود به کاربرد زبان به مثابه کارکرد اجتماعی اشاره دارد. گردد استفاده می

شود که به  شود، که به روش سخن گفتنی اطالق می برده میتحلیل گفتمان عمدتا در موارد انضمامی به کار . ي خاص است حوزه
اي از قبیل زبان و تصویر محدود  فرکالف اصطالح گفتمان را به نظامهاي نشانه. بخشد تجربیات برآمده از یک منظر خاص معنا می

او عقیده دارد؛ هر کاربرد زبانی رخدادي ارتباطی است ، که از سه قسمت تشکیل شده ).119: 9.1389، فیلیپس8یورگنسن(کند  می
                                                        

4 - J. Eliot 

5 - S. Butler 

6 - T. Hardy 

7 - feminism 

8 -M . Jorgensen 

9 -L . Philips 
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در ادامه ). نظامهاي دانش  و معنا(، کارکرد فکري )روابط اجتماعی (، کارکرد رابطه اي )هویت اجتماعی(کارکرد هویتی :است
عصر جین آستین و جایگاه زن در دوره ي وي تجزیه و تحلیل گفتمان کنیم تا با توجه به دیدگاه فرکالف و توجه ویژه به  تالش می

  .را ارائه دهیم غرور و تعصباز رمان 

  

  و رمان غرور و تعصب تاملی بر جهان فکري جین آستین

قدرت بازنمایی زندگی  1813ژانویه  19در )   pride and prejudice(  غرور و تعصب با انتشار رمان مشهورجین آستین 
، آیینه اي در برابر بریتانیاییهاي بود که ببینند چگونه در کشورشان مانند دیگر نقاط عالم غرور و تعصب . روزمره را آشکار کرد

ظرف یک هفته رمان او به چاپ دوم و به همین دلیل . پول، علم، هنر و قدرت از آنِ مردان و ذلت و خواري از آنِ زنان شده است
( » . هاي او، تحول فهم بریتانیایی را از زن و بنیان نهادن جنبش زنان در غرب بود حاصل رمان... ظرف دو ماه به چاپ هفتم رسید 

  ) 36:  1386فاضلی، 

کنیم آستین در زمانی  می   به تاریخ که نگاه.دیده از جهان فرو بست 1817به دنیا آمد و در سال 1775جین آستین در سال 
ي وجود نگذاشته  زیسته که هنوز بخش عمده اي از بزرگان ادبیات و فلسفه که سرنوشت جهان را تعیین کردند، پا به عرصه می

براي نویسندگانی که خارج از عرف جامعه » قانون مرگ«ي اشراف و اصیل زادگان داراي قدرت و اعتبار بودند و  هنوز طبقه.بودند
 . شد تازه مکتب رومانتیسم پا گرفته بود و نحله هایی از آن در اشعار شاعران انگلیسی زبان دیده می. تند پا برجا بودنوش می

او نویسنده اي است که رمانهایش در زمره ي باارزش ترین آثار ": گوید ي جین آستین چنین می درباره) 1372( 10ساوذام
هایش  نویسنده اي که ظرافت و پیچیدگی. آستین رمان نویس آرمانی یک منتقد است.. آید کالسیک ادبیات انگلیسی به شمار می

ها و واژگان مربوط  ن آستین با زیرکی در طول تمام کتابهایش با اصطالحجی. همیشه ذهنهاي پیچیده و ظریف را جذب کرده است
ي  کند و بار منفی نوپسندي، نمایشی بودن، تظاهر کردن و سطحی بودن آن را نیز در عرصه بازي می "اصطالح  و پیشرفت"به 

و ضبط کامل دیدگاه باطل افراد یکی از دستاوردهاي اصلی جین آستین در رمانهایش  ثبت .گیرد رفتار، منش و اخالق پی می
 ).24: 1372ساوذام،("ي اعیان انگلستان است طبقه

، جهان فکري و دیدگاه جین آستین به موضوع زن غرور تعصبي انتخاب موضوع تحلیل گفتمان بر رمان  یکی از دالیل عمده
ها و تمایزهاي  به جامعه بسیاري از تبعیضجین آستین با نگاهی فمینیستی . ي خویش است در جامعه و ارزش و جایگاه وي در دوره

  . موجود بین مرد و زن و نگاه جامعه به زن را برجسته ساخته است

او از . دهند هاي او رنگ و بوي زندگی می ها همه در رمان ها و ماللت ها،کاستی ها و رنج آستین راوي زندگی است،خوشی
که به نوعی  11الیزابت. جامعه و تفکر زمانه اش نهایت استفاده را کردهایش و نشان دادن  واقعیت پیرامونش براي ساخت شخصیت

شود،بیست ساله  شود و با وجود داناي کل بودن، داستان بیشتر از پس ذهن او روایت می شخصیت اول رمان محسوب می
و عقاید نویسنده را خو  و نوشت و تا حد زیادي نشان از خلق را می غرور و تعصباست،درست هم سن آستین هنگامی که رمان 

                                                        
10 -B . Sautham 

11 - Elizabeth 
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ي شخصیت خود آستین در داستان است، شخصیتی که برخالف عرف و فرهنگ غالب در جامعه قدم برمی  نوعی نماینده دارد و به 
 . دارد 

در تحلیل گفتمان رمان رویدادهاي فرهنگی و بافت موقعیتی زمان ثبت و نگارش رمان و البته دنیاي فکري نویسنده و دیدگاه 
باید نگاه ویژه اي به دیدگاه  و شخصیت نویسنده داشت،  غرور و تعصبدر تحلیل گفتمان رمان . عه نقش مهمی دارد وي به جام

هاي خانه و خانواده را،  آستین مواد و مصالح الزم براي داستان. ها، ردپاي افکارش آشکارا قابل مشاهده است چرا که در میان  نوشته
 ).11: 1382آستین،(گرفت ي خود میاز محیط آرام زندگی محدود و منزو

هاي  هایی از کارکردهاي اجتماعی زبان اشاره خواهیم نمود و بسیاري از نکته به نمونه غرور و تعصبدر تحلیل گفتمان رمان 
ف نکته اي که در کارکرد گفتمانی متن از دید فرکال.دهیم مورد توجه آستین  را از دیدگاه فرکالف مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تولید متن در زمان ). 141: 1389یورگنسن، فیلیپس، (ي فرایند تولید و مصرف متن متمرکز است به آن توجه شده است، بر شیوه
جین آستین رمانش را . ي زنان  نگاهی دون پایه و نابرابر داشتند جین آستین در موقعیتی  شکل گرفته است که مردم به زن و جامعه

او با شکستن سنتها گامی فراتر از . دانست خویش نوشت و این را اقدامی واکنشی به آن نگاه نابرابر میبراي دفاع از  زنان عصر 
  .دیگران برداشت تا اثر خویش را براي همیشه جاودان و زنده سازد

 

 غرور و تعصبتحلیل گفتمان انتقادي بر 

تواند به عنصرهاي  ا درایت و توجه خاص خود میهاي فراوانیست که خواننده ب ي آغازین در فصل اول  داراي ناگفته جمله
 . ي متن  پی برد ارتباطی و اجتماعی و همچنین دانش موجود قابل  ارائه

 ).23: 1382جین آستین،(".این حقیقت مورد قبول عموم است که هر مرد مجرد ثروتمندي باید نیازمند به ازدواج باشد"

کند، عنصر دانش پیش زمینه اي و ایدئولوژي فکري نویسنده و یا  لب مینخستین نکته اي که توجه پژوهشگر را به خود ج
کند که عموم مردم این واقعه را جزء حقیقت و دانش طبیعی  ي یادشده در باال چنین القا می جمله.مردم همزمان با نویسنده است

 . فکري آنها تبدیل شده است زندگی خود پذیرفته اند و این پذیرش بسیار طبیعی شده است تا جایی که به ایدئولوژي

 "عموم"و  "ازدواجنیازمند به "، "ناگزیر"، "مرد مجرد ثروتمند"هایی مثل  ها و پاره گفته ضمن بیان این جمله ، استفاده از واژه
ي   لهکند که قصد وي بیان یک رویداد از اتفاقات روزمره و عمومی مردم را داشته و مسئ ذهن خواننده را به این نکته هدایت می

تصویر تاریخی دقیق جامعه اي تحت  غرور و تعصبدر واقع رمان . کند ازدواج مرد مجرد ثروتمند را از دید عموم مردم بررسی می
مفهوم تحقیر آمیز عامی و عامیانه . جامعه اي با ارزشها و افرادي که در حال دیگرگون شدن هستند. نمایاند فشار براي ما می

 ).66: 1372ساوذام،(ي متوسط به پایین و رفتار آنها را مشخص و مدون  کند است تا حقارت طبقهي اشرافزادگان  پرداخته

. کند  توان گفت داستان را بیشتر از دید زن در جامعه روایت می باشد والبته می نظم گفتمانی متن، گفتمانی  خانوادگی می
ي  نویسنده ي داستان در حال ثبت آن بوده است، و مطمئنا نوشتهتوان با توجه به زمانی بررسی کرد که  عنصر اجتماعی متن را می

همانطور که پیش تر ذکر شد، عصر جین آستین،  دوره اي بود که درآن . ي همزمان وي بوده است وي تحت تاثیر محیط و جامعه
کمترین تاثیر را بهمراه داشته توجه به قشر زن از کمترین اهمیت خود برخوردار بوده و نقش این قشر در امور اجتماعی و فرهنگی 

 .است
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 : ي داستان آمده است  در ادامه

ها راسخ است که وقتی چنین مردي براي سکونت به ناحیه اي وارد شود، هر  و باز این حقیقت به اندازه اي در افکار خانواده"
از هم او را حق مسلم یکی از دختران خود ها و نظریات وي بی اطالع باشند، ب قدر هم که همسایگان و ساکنان آن محل ، از خواسته

  ).23:  1382آستین، ("دانند می

ي صریحی به دانش و آگاهی پیش زمینه اي خواننده شده است و موضوع را به عنوان یک حقیقت پذیرفته  در این جمله اشاره
قیقت و ایدئولوژي فکري نزدیک شده تبدیل گشته و به ح "طبیعی شده"این مسئله نیز به یک موضوع .داند ها می شده در خانواده

استفاده از  و"....، هر قدر هم که همسایگان بی اطالع باشند وقتی چنین مردي براي سکونت به ناحیه اي وارد شود "است که 
 موضوع را فراتر از ایدئولوژي دانسته و آن را حق مسلم ذکر کرده که» حق مسلم و در نهایتحقیقت ، افکار ،راسخ « عبارتهاي

ي آن دسته اي از بازنمودهاي ایدئولوژیک   ي انتظام وطبیعی سازي عقیده دارد که دانش زمینه اي دربرگیرنده فرکالف در باره
در این جمله نیز » حق مسلم«عبارت ). 26: 1379فرکالف، (آیند  غیر ایدئولوژیک به نظر می  "عقل سلیم "اندك اندك به صورت 

ی حاکم بر افکارو ساکنان  و در واقع مردم همزمان با  نشان دهنده. باشد الف مینشان دهنده ي همین دیدگاه فرک ي جو سنتگرا وام
باشد که در امر ازدواج کوچکترین توجهی با دیدگاه فرد و نظریات وي ندارند و در واقع فقط قصد رفع تکلیف و  عصر داستان می

اجتماع مورد نظر جین آستین جامعه .ي   فرهنگی اجتماعی  را  دارند هي متفاوت جامع یافتن همسر براي دختران خود  از هر گونه
ي ذهنی آنها گردآمدن دور یکدیگر و انجام  اي متشکل از زنان پر حرف ، و مردان بی خیال و کوته فکر که مهمترین  دغدغه

 .باشد،  است ي سن و سال خود می هاي   ویژه تفریح

 :با بی صبري گفت 12خانم بنت"

خواهی بدانی چه کسی آن جا را اجاره کرده است؟ مگر نمی  
 .بینم حال که تو میل به گفتن داري، من هم مانعی در شنیدن نمی

 )24: 1382استین،( ".همین دعوت کافی بود تا  خانم بنت سر صحبت را باز کند

هایی که  همچنین با وجود  نکته. باشد  توان به پر حرفی خانم بنت پی برد که پیوسته در پی فرصت براي  صحبت کردن می می
 .شود  ي مردان بر زنان در  متن مشاهده می ي کوته فکري مردان و سنت گرایی زنان گفته  شد، عنصر قدرت و نفوذ جامعه در باره

ها در این رمان بسیار حائز اهمیت است و توصیف شخصیت هر یک از آنها از وراي گفتگوهاي آنها همراه  توجه به شخصیت
هاي بسیار  جین آستین با شخصیت سازي دقیق و هنرمندانه ي انسانهاي اطراف خود به ناگفته. گر نقشها صورت خواهد گرفت با دی

. هاي وي را توصیف نماید اي از این شخصیت سازي زیادي اشاره کرده است و هدف این پژوهش این است که بتواند گوشه
است، از این رفتار سرد  13ي بدنامی را کامال مدیون آقاي دارسی ش از ورطهالیزابت که میدانست مادرش نجات دختر دردانه ا

نابخردیها و رفتارهاي نسنجیده ي خانمها در عصر جین آستین باز هم ادامه داشته و او . مادرش دوچندان ناراحت و معذب شده بود
  .بنت تصویري از اینگونه زنان استخانم . بعد دیگري از ابراز وجود غیرضروري زن سنت گرا را به تصویر کشیده است

                                                        
12 -  Benet 
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در ملک آقاي بنت هرچه . کنم بیایید اینجا هاي خودتان را زدید خواهش می ي پرنده وقتی همه 14آقاي بینگلی: مادرش گفت"
 . ..شوید مطمئنم که خوشحال می. دلتان خواست پرنده شکار کنید 

 ).385: 1385آستین، ("دش با این تعارفات بیهوده و مسخره ناراحتی الیزابت بیشتر می

او بدون  فکر فقط حرف . هاي وي سرشار از بی مزگی و تعارفات بیهوده است خانم بنت شخصیتی به تصویر درآمده که گفته
را از  "داماد بالقوه اش"زند تا شاید جلب توجه و یا اعالم حضور کند و یا قصدش این است که این بار دیگر آقاي بینگلی  می

او . هاي خانم بنت شخصیت و هویت وي آشکار است توان گفت از گفته در کل می. را در اطراف خود نگه دارد دست ندهد و او
 .طبق عادت و عرف اجتماعی محیط و جو خویش به فکر شوهر دادن دخترانش است حتی به قیمت ریختن آبروي خانواده

ي خانوادگی است و در پاره گفتار زیر ،  ن یک کتابخانهي دیگر عرفهاي عصر آستین، توجه به خرید و ساختن و داشت از جمله
 .چنین نکته اي مورد توجه قرار گرفته است

 :دوشیزه بینگلی گفت  "

آقاي دارسی کتابخانه ي شما در پمبرلی . کنم که پدرم کتابخانه اي به این کوچکی از خود باقی گذارده است تعجب می -
 . بینظیر است

 : دارسی جواب داد

 .م اینطور باشد، زیرا نتیجه ي کار و گردآوري چندین نسل استباید ه-

 . خرید شما دایم کتاب می. افزایید ولی شما خودتان هم خیلی به آن می-

 ).31: 1382استین،("مگر ممکن است بشود در این ایام از تکمیل یک کتابخانه ي خانوادگی غفلت ورزید؟-

ي فخر فروشی، خودنمایی و لذت بردن جمع از به رخ کشیدن تجمالت زندگی  با نگاهی گذرا به این گفتگوي کوتاه متوجه
هیچ اشاره اي به کتاب خوانی نشده است و فقط صرف خریدن آن و  "خرید شما دایم کتاب می"ي  در جمله.شویم یکدیگر می

 . بزرگ ساختن مجموعه کتابخانه ي خانگی مد نظر است 

باشد که در صدد جلب توجه دارسی سعی دارد از هر موضوعی براي  بینگلی میي قابل توجه دیگر شخصیت دوشیزه  نکته
 .صحبت کردن و به حرف کشیدن و نظر  دادن و نظرپرسیدن آقاي دارسی بهر ببرد

ها و  هاي ضمنی، استعاره ها ، اشاره تردیدي نیست که معناي واژگان مهم هستند اما پیش فرض: دارد بیان می) 1389(فرکالف 
با توجه به همین دیدگاه فرکالف در ). 98: 1389فرکالف،(دهند، نیز مهم هستند هایی از معنا را تشکیل می که همگی جنبهانسجام 

ي این متن ارائه داد از جمله اینکه دوشیزه بینگلی با وجود بهره بردن از  توان پیش فرضهایی را در باره ي تحلیل گفتمان می زمینه
ها نظر وي را  کند خود را همطراز وي قرار داده و با مقایسه ي کتابخانه بخانه ي آقاي دارسی سعی میکتاب خانه اي کوچکتر از کتا

ي شخصی در زمان جین آستین جزء مفاخر  داشتن کتابخانه.ها و  در نهایت باز جلب توجه خاص وي هدایت کند به  دیگر مقایسه

                                                        
14 - Bingli 
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تائید دارسی در جواب دوشیزه بینگلی . رسد ینگلی ضروري به نظر میاشرافی محسوب شده و تاکید بر این نکته از دید دوشیزه ب
این فرض را در پی دارد که  "در این ایام "ي دارسی در عبارت اشاره. پیش فرض ثروتمندي و اشرافی منشی دارسی را بهمراه دارد

 .دهند مردم زمان وي به این گونه تجمالت اهمیت فراوانی می

  .وضعیت سواد و مطالعه در این دوره بخصوص در مورد زنان اشاره بیشتري نمایمدانم به  در اینجا الزم می

 

 نگاهی به جایگاه زن در زمان جین آستین و در رمان غرور و تعصب

امروزه دختران . توانند درك کنند اهمیت ازدواج در زندگی الیزابت بنت و خواهرانش را خوانندگان امروزي به سختی می
توانند به دانشگاه بروند، هر  توانند ازدواج کنند،و همچنین می آنها می.هاي زیادي براي آینده ي خود هستند گزینهجوان داراي 

ي جین آستین ، از این  زنان جوان دوره. اي را که مورد عالقه شان است طی کنند و براي خود زندگی مستقلی داشته باشند دوره
توانستند به مدرسه بروند و تا میزان خیلی کمی  ي متوسط و طبقات باالتر جامعه می ن طبقهاگرچه دخترا. ها برخوردار نبودند مزیت

ي تحصیل در سطح باال را نداشته ، بنابراین  عالوه بر این زن در اوایل قرن نوزدهم در بریتانیا  اجازه.به سطح دانش خود بیافزایند
طبیعتا  دختر جوانی مثل . آموزش سازماندهی شده براي آنها بود ي  ي گستره معلمان خصوصی ، مدیران و مدارس خصوصی  همه

 .الیزابت بنت با یک ذهن خالق و زنده و کنجکاو توانسته بود از طریق آموزش مستقل و خواندن درك خود را بهبود ببخشد

خواندن مطالب بیشتر کند که  یک زن واقعا کامل باید ذهن خود را با  در توصیف یک زن کامل از دید دارسی  وي بیان می
ي فعالیت به  جامعه به زن اجازه. آموزش رسمی یک زن محدود بود چون فرصتهاي شغلی وي محدود بودو برعکس. باز نگه دارد

در واقع آنها از تامین اجتماعی هم سهم . داد داد و شانس چنین فرصتی هم در اختیار زن قرار نمی عنوان یک پزشک یا وکیل را نمی
ي خود مانده و سهم کمی از درآمد اقوام و یا برادرشان  به آنها  کردند با خانواده در صورتی که ازدواج نمی.بردند میبسیار کمی 

. رفت ي خانوادگی وي زیر سئوال می ي وي خارج از دایره استقالل اجتماعی یک زن مجرد با زندگی مستقالنه. یافت اختصاص می
و اعتبار وي را حفظ کند تا جایی که را در سطح جامعه خود وي مناسب جلوه دهد  توانست موقعیت یک دختر فقط ازدواج می
 .ي بنت را حفظ نماید کند ازدواج ویکهام را با لیدیا خریداري کند آبروي خانواده دارسی تالش می

هم عصر  جین آستین داراي نظم گفتمانی بین خانوادگی و بیشتر اشرافی منشی  غرور و تعصبتوان گفت کل متن رمان  می
متن وي از انسجام بیشتر درون متنی برخوردار است و البته در جایی که انسجام برون متنی بر نوشته غالب باشد حتما . وي است

باشد که در زمان جین آستین، به دلیل تعصب قشر اشراف منش بر  رعایت ادب و نزاکت،  شایان یادآوري می. یادآوري خواهد شد
 .رعایت زبان مودبانه و محترمانه درباره ي خود و دیگران دارند این طبقه تاکید خاصی بر

 !لیزي جون -"

ي دنیا در نظرت خوب و  همه. بینی هرگز در کسی خبط و خطا نمی. تو به طور کل خیلی مستعدي که مردم را دوست بداري-
 .من هرگر در عمرم نشنیده ام که تو از کسی بدگویی کنی.دوست داشتنی است

 .آورم کنم بر زبان می با اینهمه آنچه  که فکر می. است که نسنجیده و بی مطالعه از کسی خرده گیري نکنمآرزوي من -

ها و نفهمیهاي  گویی و همین امر باعث تعجب من است که تو با عقل سلیمی که داري، حماقت همین طور است که می-
اما خلوص نیت و .شود قت عادت عمومی است و همه جا دیده میتظاهر به صفا و صدا. گیري دیگران را با کمال صداقت نادیده می
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هاي دیگران را دیدن و آنرا بزرگ جلوه دادن و درباره ي بدیها ساکت ماندن تنها  صفا بدون هیچ تظاهر و خودنمایی،فقط خوبی
آداب آنها با برادرشان اینطور نیست؟ درصورتی که رفتار و . آید مثال تو از خواهرهاي این مرد هم خوشت می. مخصوص تواست
 ). 36: 1382آستین،("خیلی متفاوت است

شود، عالوه بر رعایت ادب در حضور یکدیگر به خوب بودن دیگران اذعان کرده اند  همانطور که از این مکالمه استنباط می
ه بسیار به رعایت ادب و که شخص الیزابت دلیل آن را توضیح داده است و این دلیلی بر صدق این ادعاست که ایشان در این دور

کند که با بکار بردن اصطالح گفتمان این نکته  بیان می) 1389(فرکالف .نزاکت اهمیت داده و براي رعایت آن ارزش قائل بوده اند
مورد تاکیداست که کاربرد زبان در البالي روابط و فرایندهاي اجتماعی محصور شده وروابط و فرایندهایی که به نحوي نظام مند 

 ).98: 1389یورگنسن و فیلیپس، (زنند هاي زبان را رقم می وناگونیگ

ي اجتماعی گفتمان حاضر همانطور که در پاره گفتارهاي باالتر ذکر شد، جامعه اي اشراف منش و حدودا سنت  جامعه
پاره . ته باشدبایست خیلی از کارها و هنرها را آموخت حتی اگر کوچکترین کاربردي براي شخص در پی نداش گراست که می

 .ي همین موضوع  انتخاب شده است گفتار بعدي درباره

 : خانم بنت که مطمئن بود شوهرش کار را طبق میل و نظر او حل و فصل خواهد کرد، بی اندازه یکه خورد و گفت "

 صیه و تاکید کنید ؟آقاي بنت مقصودتان از این حرفها چیست؟ مگر شما به من قول ندادید که به لیزي در انجام این امر تو-

اول آزادي قضاوتم تا بر طبق ادراك خود در این مورد اظهار نظر کنم، دوم : من دو خواهش کوچک از شما دارم! عزیزم-
 ).154:  1382آستین،( ".شوم که هر چه زودتر در کتابخانه تنها بمانم  آزادي کتابخانه ام و خیلی  خوشوقت می

باشد برمالکیت خود  به صورت پررنگ تر و  با استفاده از تاکید بر شخص اول که خودش میتوان گفت آقاي بنت  در اینجا می
یارمحمدي . نشان دار اشاره کرده است،که این واژگان نشان دار نگرش گوینده را نسبت به محیط خویش در خود جاي داده است

گروه . گان را به دو گروه بی نشان و نشاندار تقسیم نمودتوان واژ از یک دید می.هاي مختلفی دارد عقیده دارد بررسی واژگان جنبه
را دارند و گروه نشان دار عالوه بر اشاره به مصداق خاص، نگرش گوینده و نویسنده را نیز ) عادي(بی نشان حکم واژگان هسته اي 

 ). 63: 1385یارمحمدي، (در خود جاي داده است

ها و روابط اجتماعی از جمله  ارکرد اجتماعی است که دانش ، هویتي مهمی از ک ، گفتمان گونه)1389(از دید فرکالف
بخشد  دهد و همزمان سایر کارکردها و ساختارهاي اجتماعی آن را شکل می مناسبات قدرت را باز تولید کرده و تغییر می

ن صورت تحلیل کرد که فرض توان گفتمان ذکر شده در این قسمت را بدی با توجه به این نکته می).116: 1389یورگنسن، فیلیپس،(
صحبت کرده است و  15ي موضوع ازدواج الیزابت و آقاي کالینز خوانیم که خانم بنت پیش از این درباره کنیم و در رمان می می

خانم بنت مطمئن .چنین قرار گذاشته اند که آقاي بنت به درخواست خانم بنت پاسخ مثبت داده و الیزابت را به این امر وادار نماید
ي  نمایاند که با مداخله بوده است که کار طبق میل وي پیش خواهد رفت  و به خواننده  تا قبل از جواب منفی آقاي بنت چنین می

اما نکته اي  که جین آستین قصد بیان آن را  داشته است ، . رود  خانواده اوضاع به سود زن خانواده و طبق خواسته اش پیش میمرد 
بدون نظر مثبت مرد خانواده هیچ رویداد . ي امور خانواده و در واقع نمایش مرد ساالري زمان خود بوده است تسلط مرد بر کلیه

کند  ي کوتاه باز این مرد خانواده است که حاکم بودن خود را اعالم می در ادامه ي همین مکالمه. دپذیر مهمی در خانه صورت نمی
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ضمن ابراز تسلط خود بر امور به طور   "آزادي کتابخانه ام"و  "ادراك خود"، "آزادي قضاوتم"و با استفاده از عبارتهایی مثل
هویتی که فرکالف از آن در تحلیل گفتمان یاد کرده است، در شخصیت . دارد رسمی نظر مخالف و نهایی را در این باره اعالم می

است که پر رنگ بوده و تاثیر گذار به نمایش درآمده »  آقاي بنت«کمرنگ ترسیم شده و این هویت مرد خانواده » خانم بنت«
ام درون متنی است در جمله اي که یعنی در پایان این آقاي بنت است که نظر نهایی را بیان نموده و گفتمان داراي انسج.  است

که در این -آقاي بنت دو خواهش خود را بیان کرده است، درخواستش را بصورت غیر صریح وبا استفاده از کارگفت هاي مودبانه 
کارگفت ها آقاي بنت به جاي دستور صریح مبنی بر ترك کتابخانه، به صورت غیر مستقیم دستورخود را بیان کرده است و 

ها  ي خانم بنت نظر خود را ابراز نموده و عالوه بر این وبت گیري در مکالمه را نیز رعایت نموده و پس از پایان یافتن جملههمچین ن
اعالم داشته و از خانم بنت خواسته است که کتابخانه اش را  -براي ایجاد جو صمیمی تر استفاده کرده است» عزیزم«از عبارت 

کند که وقت ترك کتابخانه و فراموش کردن  که با توجه به موقعیت و بافت موجود درك می ترك نماید و این خانم بنت است
 .موضوع بحث فرا رسیده است 

. توان گفت که اینگونه درخواست غیر صریح نشان دهنده ي رعایت حدود ادب و نزاکت در عین نمایش قدرت مرد است  می
روابط حاکی از تاکید بر . ط اجتماعی و خانوادگی همزمان با نویسنده استي کوچکی از رواب ي انتخابی اشاره به گوشه مکالمه

ها و مرد ساالري و در نهایت تصمیم گیري بزرگان براي فرزندان  بدون توجه به نظر آنها ،  ي موقعیت رعایت ادب و نزاکت در همه
د شد، هدف و مقصود دختران و زنان خانواده گاه چرا که همانطور که پیش تر یا. باشد البته اگر فزرندان نظري داشته باشند، می

توجهی شود و اصال اهمیتی داشته ) شوهر( شود بدون اینکه به نظر و دیدگاه شخص  فقط به شوهر دادن صرف دختران محدود می
آمرانه بیان کند و دارد تا دستورهاي خود را بصورت مودبانه و  ي ذهنی مرد خانواده او را بر آن می دانش فکري و پیش زمینه. باشد

فرمانبرداري زن از مرد در عصر جین آستین یا همان عصر مورد نظر نویسنده آنقدر طبیعی است که به یک ایدئولوژي فکري تبدیل 
استفاده از عبارتهاي . زند  ها این زن است که سکوت نموده و مرد حرف آخر را می ي تصمیم شده است و در نهایت  ودر پایان همه

همگی بصورت اول شخص مفردو بصورت مکرر آمده که استیالي مرد و در واقع : »تنها بمانم«، » کتابخانه ام«، »قضاوتم«، »نظرم«
 . دهد حق مالکیت وي را بر همه چیز نشان می

ده حال با استفا). 119: 1389یورگنسن ، فیلیپس، (از دید فرکالف گفتمان داراي کارکردهاي هویتی، رابطه اي و فکریمی باشد
توان به هویت اشخاص تا  دهد و تعامل و برهم کنش آنها در این گفتگوها می هایی که بین افراد روي می ها و مکالمه از صحبت

کنند و  و کارکرد رابطه اي آنها به تعاملی مربوط است که آنها از طریق ایجاد گفتمان با یکدیگر حاصل می. حدودي پی برد
توجه به . دهد  کارکرد گفتمان ، توجه به محیط و موقعیتی است که گفتمان در آن روي می کارکرد اجتماعی و شاید مهمترین

تواند درزبان بازتاب یابد و اغلب  محیط اجتماعی نیز می شایان گفتن است که. باشد جامعه و زمان رویداد گفتمان بسیار مهم می
 )35: 1983: 16ترادگیل(روي ساختار واژگان  و رفتار فرد تأثیر داشته باشد 

 : وقتی سر میز نشستند لیدیا گفت"

 . ي ما دوستش داریم ي شخصی که همه کنید؟ اخبار عالی، مهم ، درباره چه فکر می. اخبار خوبی براي شما دارم -

 . جین و الیزابت نگاهی رد و بدل کردند و بعد به پیشخدمت گفتند که احتیاجی به او ندارند 
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 : لیدیا خندید و گفت 

 )277: 1382آستین، ( ".کارتان هم درست مثل سایر آداب دانی ها و احتیاط کاریهاي شماستاین -

پرسد بدون اینکه  منتظر جواب باشد، خودش  سئوال خود را می 17زمانی که لیدیا. نوبت گیري در مکالمه رعایت نشده است 
 . آید ی نزاکتی به حساب میي رمان یک نوع بی ادبی و ب ي نماینده دهد، که در دوره فوري جواب را می

ادب و نزاکت الیزابت در جاي جاي داستان مورد توجه جین آستین بوده و تمام تالش خود را نموده است تا شخصیت بی 
ي الیزابت خیلی زود التهاب  به هر حال رفتار سنجیده ".ي جین آستین به تصویر بکشد عیبی از الیزابت ، زن در دنیاي فکري و زمانه

ي متنوعی به  جهان  تک تک  قهرمانان زن کتابهاي جین آستین، چهره).312: 1385جین آستین ،("ارسی را بطرف کردآقاي د
هیچ یک از آنان در بی پروایی گفتار، هوشمندي در بحث و بلند . کند کنند و به دالیلی توجه  مردان را به خود جلب می عرضه می

 ).80:  1372ساوذام، (رسد پروازي به پاي الیزابت نمی

ي  شخص لیدیا ، زمانی که از دیگران را جمع به حدس و گمان آنها درباره. گفتگوي انتخابی داراي انسجام درون متنی است
کند، فوري شروع به سخن  کند ، که پیش فرض هیجان زدگی وي را براي اعالم سریعتر خبر به ذهن القا می سئوالش نظرپرسی می

جین و . دارند ي جمع حاضر و غایب دوست می مورد نظرش را همه» شخص مهم«ض کرده است که او چنین فر. نماید گفتن می
الیزابت با شناختی که از خواهر خویش و بی پروایی ذاتی وي  در بیان خیلی چیزها بدون رعایت محدوده و موقعیت دارند، فوري 

د ، که این نشان از توجه به اعتبار و آبرو و شخصیت کنن از پیشخدمت می خواهندکه جمع را ترك کند و جمع را محدود تر می
توان چنین برداشت نمود که حتی در جلوي پیش خدمت نیز رعایت حفظ و حدود نزاکت براي ایشان  می. خویش در اجتماع دارد

شایعه پراکنی  اي جزء کسانی هستند که در توان گفت که قشر پیش خدمت جامعه در هر دوره البته می. امري ضروري و الزم است 
اي بلند مدت داشته و دارند و ار از این دید نگاه کنیم بازهم عمل جین و الیزابت براي مرخص نمودن پیش خدمت  منطقی  سابقه

در عصر جین آستین رعایت ادب اجتماعی و وقار و متانت و مبادي آداب بودن دختران بالغ در محیط داخل و بیرون از . بوده است
در  آداب دانی هاتوان گفت این گونه  ، می» لیدیا خندید« از تربیت و بلوغ اجتماعی آنان داشته است، که  در عبارتخانه این نشان 

شخصیت و هویت لیدیا ولنگار، فارغ البال ، سبکسرو لوس نشان داده شده است که بدون رعایت موقعیت . گنجد ي وي نمی مخیله
رفتار مبادي . نماید ن واهمه و ترس اقدام به انجام مهر کاري و گفتن هر حرفی  میو توجه به حفظ آبروي خود و خواهران ، بدو

کند که در مکانهاي عمومی به حفظ شئون مربوط به  آداب خواهران لیدیا کامال طبیعی بوده و ایدئولوژي فکري آنان چنین القا می
هاي نشاندار و غیرمودبانه نگرش   نکردن این آداب و گفتهاما لیدیا با رعایت . یک بانوي اشرافی و آداب دان توجه داشته باشند

 ).63: 1385با نگاهی به یارمحمدي،(دهد  ي خود را به دنیاي اطرافش وجامعه نشان می سبکسرانه

دهد که این دو خواهر با  ، نشان می»این کارتان هم درست مثل سایر آداب دانی ها و احتیاط کاریهاي شماست«ي  در جمله
هویت هر سه خواهر در این گفتار به نمایش در . ت و رشد یافتن در یک خانواده از بلوغ اجتماعی کافی  بهره مندندوجود تریب
ي  اجتماع زمان مورد نظر آستین  همان جامعه. کنند لیدیا بی تفاوت و جین و الیزابت محتاط و محافظه کارانه رفتار می. آمده است

لیدیا خود را محدود و ملزم به رعایت آداب نزاکت نمی داندو احتیاط . یزي و رسواییبا همان ترس از آبرو ر. عصر وي است
ي کسانی که فرد  دانش فکري لیدیا این است، که همه. گیرد دهد ، در پیش نمی کاري را که به خواهرانش درباره ي آن تذکر می
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ز سبکسري هاي وي از زبان البزایت آمده است که در ادامه  توصیف کاملی ا.دارند شناسند، وي را دوست می مورد نظر را می
 . گویاي برداشت ماست

ي دیگر به بارمان  ارزید یک بسته خوب شد این کاله را خریدم، چون می! همه توي کالسکه چپیدیم!چه خوب: لیدیا گفت"
خواست که یکی از شما دو نفر قبل از  خیلی دلم می... خوب حاال بیایید راحت و شاد باشیم و تمام راه بگوییم و بخندیم. اضافه شود

خدایا من اگر تا بیست وسه سالگی . ساله شده است 23دیگر . شود به نظر من جین دارد ترشیده می. کردید برگشتن تان شوهر می
 ).257: 1385آستین،( "میرم شوهر نکنم ، از خجالت می

او بی توجه به . ش پا افتاده و انجام کارهاي بی ارزش استبینید تمام فکر و ذکر لیدیا،حفظ ظاهر ،حرفهاي پی همانطور که می
شوهر داشتن و شوهر کردن بر اثر تلقین اطرافیان و مادرش . اطراف و نظرگاه دیگران فقط قصدش خندیدنو شاد بودن است

یعی شده که شوهر داشتن امري طب.حتی حرف زدن او هم تا حدي بدون رعایت ادبت و نزاکت است. ي ذهنی او شده است دغدغه
تا حدي که از  دید لیدیا باید ! و امر مسلم تر خجالت کشیدن از نداشتن شوهر است.باید هر دختر تا سن خاصی آن را داشته باشد

ایدئولوژي لیدیا این گونه است که دختران جوانی که به قصد دید و بازدید و سفر و تغییر آب و هوا به استراحت گاهی ! مرد
 .اهی شوهر نباید باز گردندخزند، بدون همر می

 :ها آمده است در بخشی از این جمله

پدر جان اگر از همین حاال به خودتان زحمت جلوگیري از او را ندهید و احساسات و تظاهرات سبک و جلف او را محدود  "
رسد   شود، کارش به جایی می میبراي ما رسوایی است و براي او کار و زندگی ن -مرد افتادن -نسازید و به او نفهمانید که دنبال  
 ).291: 1382آستین، ( ".که دیگر قابل اصالح نخواهد بود

. نماید پیش فرض الیزابت  این است که پدر به وي توجه خواهد کرد و به همین دلیل است که اقدام به  مشورت با پدر می
رده است و همانطور که ذکر شد، این مرد خانواده است واضح است که باز الیزابت براي حکم و نظر نهایی به مرد خانواده پناه آو

توجه الیزابت به افکار عمومی و ترس از رسوایی در بین عموم . ي مرد ساالر دارد کند وباز نشان از جامعه که نظر نهایی را اعالم می
و به طور کامل شخصیت ا. نماید دهد که تا حد ممکن از آبروریزي جلوگیري می مرد ، گوشه اي از هویت وي را نشان می

 .برد خواهرش را زیر سئوال می

هر جا تو جین بروید ، همه جا به شما احترام . خود را ناراحت نکن! عزیزم « :پاسخ آقاي بنت به الیزابت جالب و خواندنیست
، به شما لطمه اي  و از اینکه دو خواهر ، گرچه سه خواهر خل و چل دارید. شوند گذارند و برایتان ارج و اهمیت قایل می می
 ).291: 1382آستین، ( »نرود ، امان ما را خواهد برد 18اگر لیدیا به  برایتون. خورد نمی

پندارد و  که افراد خانواده را جداي از خانواده می.توان به سطح درك و شعور پایین وي پی برد هاي آقاي بنت می از گفته
او با وجود هشدارهاي الیزابت ، فقط از ترس بر هم ریختن . دهد  زحمت فکر کردن به آبروي خانواده را به طور جمعی به خود نمی

ي کوچک آسایش خود را  ي کوچک اطراف خویش، فقط محدوده با وجود جامعه. ندک آسایش خود به حرف وي عمل نمی
، »دختر خل و و چل دارد 3« داند او با وجودي که می. ي الیزابت احساس نگرانی و ترس از آبرو ریزي ندارد بیند و حتی به اندازه می

هاي جین آستین  هویت مردان در رمان. بت کافی استدهد  و براي او احترام به جین و الیزا به خود زحمت کنترل لیدیا را نمی
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ي خویش را به خوبی بازي  همگی سست و متزلزل به تصویر درآمده اند و فقط در کارهاي غیر ضرور و پیش و پا افتاده نقش سلطه
ر دختران خانواده از کند که درك و شعو جین آستین با دیدگاه فمینیستی خود ، این ایدئولوژي را به خواننده القا می. کنند  می

جین آستین در این . آیند  ي تجزیه و تحلیل بهتر اوضاع بر می درك و فهم پدر باالتر است و این دختران خانواده اند که از عهده
گذارند  در یک طرف جین و الیزابت که همه به آنها احترام می. خانواده دو نوع شخصیت متضاد دختران را به تصویر کشیده  است

هستند که پدر خانواده با وجود شناخت رفتار ایشان، باز هم تالشی براي اصالح رفتار آنها » دختر خل و چل 3«طرف دیگر  و در
ي بی چون و چرا و غیر معقول مرد خانواده دارد  در پایان رد درخواست منطقی الیزابت از جانب پدر بازهم نشان از سلطه. کند نمی

هاي مورد نظر ذکر  عنصر ارتباطی در متن موجود و با توجه به موقعیت اجتماعی نکته. رود ده نمیو زیر بار پیشنهاد دختر خانوا
در یک روي آن گفته و در روي دیگر عرف و .همانطور که در باال یاد شد؛ گفتمان به دو روي سکه تشبیه شده است. گردید

 ر دیدگاه و سطح فکري و اجتماعی اوست؛این پاره گفتار تاکید دوباره اي ب. کارکرد اجتماعی آن قرار دارد

کنم شوهر تو را  ي من باشد، ولی فکر می عزیز دردانه 19البته شاید ویکهام. من هر سه دامادم را دوست دارم: آقاي بنت گفت"
 ).451: 1385آستین ، ("به قدر شوهر جین دوست دارم

داند که ویکهام به قصد فریب دخترش  او می. کرده استداند که آقاي دارسی چه لطفی در حق آبروي خانواده اش  او حتی می
جین آستین چه زیبا و چه . ستاید را به سوي لندن کشانده است وبا وجود اینها باز هم ویکهام را به نسبت باقی دامادهایش می

آقاي بنت فقط از نظر  توان گفت طبق دیدگاه باال مبنی بر دو رویه بودن گفتمان می! فمینیست مآبانه مرد را تحقیر کرده است
اما آنچه در پشت کالم وي نهفته است ،درك پایین او را . دهد ستاید و از این لحاظ او را مورد توجه قرار می ظاهري ویکهام را می

 .آستین او را بی خیال به تصویر کشیده است.  او توجهی به آبرو و اعتبار خانواده ندارد. کشد به تصویر می

طلب را دریافت و با بی احتیاطی ناشی از خشم و حسادت ، در اولین فرصتی که بدست آمد با ادب و تواضع دوشیزه بینگلی م "
 : آمیخته با استهزاء گفت 

!ي شما باشد تغییر نکرده است؟ باید مصیبت فقدان بزرگی براي خانواده 20شیر از مریتون...دوشیزه الیزا آیا محل اقامت نیروي -  

رأت بردن اسم ویکهام را نداشت، ولی الیزابت فوري فهمید که مقصودش از این سئوال ویکهام در حضور آقاي دارسی ج
. افکار و خاطرات مختلفی که همراه با این اسم در سر او پیدا شد، یک لحظه او را از خود بیخود و دچار نگرانی شدیدي کرد. است

 ).329:  1382آستین، ( ".ي ناشی از بدخواهی او جواب دهد ولی با کمال حدت و شدت کوشش کرد که خونسرد باشد و به جمله

در ابتدا به دوشیزه بینگلی و خشم و حسادت . نویسنده در این پاره گفتار موضوع را از ذهن دو نفر بررسی  و بیان کرده است
در "خشم، حسادت و جرأت" استفاده از عبارتهاي.دهد که  او جرأت بردن نام ویکهام را ندارد وي اشاره کرده است  و ادامه می

ي حسود وي را در نظر  عبارت توضع آمیخته به استهزاء چهره. واقع نشان دهنده ي هویت شخصی و فردي دوشیزه بینگلی است
سئوالی که . کنند  که جین آستین احتماال قصد داشته  در این شخصیت، چنین تصویري را نمایش دهد خواننده بدجنس تر می

توانسته بپرسد و جین آستین با توجه به بافت اجتماعی و  ح کرده است، بد موقع ترین سئوالی بوده که وي میدوشیزه بینگلی مطر
شاید اگر جرأت بیان سئوال را به . موقعیتی حاکم بر جو چنین نقشی را ترسیم کرده و شخصت او را منفور تر جلوه داده است
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همزمان جین آستین وارد دنیاي ذهنی الیزابت شده و تجزیه و . یافت دامه میدوشیزه بینگلی داده بود، تقبیح شخصیت وي همچنان ا
هدف جین آستین مبرا سازي شخصیت الیزابت بوده است و بنابراین تا . کند تحلیل رخدادها و گفتمانها را از دید او بررسی می

با وجود . کند به زبان بیاورد تجزیه و تحلیل می سنجد و حرفی را که قرار است او تواند موقعیت را از دید الیزابت می جایی که می
این بخش . سازد ي خود نمودار می ي جین آستین به نگرانی  و آشفتگی شدید او ، الیزابت کمترین حالت نگرانی را درچهره اشاره

 . باشد ازداستان داراي انسجام برون متنی می

مثال در این قسمت داستان از . داستانی خویش بررسی کرده استهاي  در جاهاي دیگر باز جین آستین مسایل را از ذهن نقش
 :شود  ذهن الیزابت روایت می

به وي  21الیزابت از صمیم قلب متاسف بود که چرا باید به واسطه ي شدت اندوه و اضطرابی که موقع خواندن نامه ي جین"
گرانیهاي خود آگاه کرده باشد، حاال که این فرار ، در دست داده بود ، آقاي دارسی را از پیش آمدي که براي خواهرش شده و از ن

ي کسانی که از لنگبورن دور هستند  توانستند شروع زشت و ناهنجار آن را از همه مدت کوتاهی به حسن ختام ازدواج انجامید می
 ).374: 1382آستین،("....مخفی بدارند

هایی پرداخته است که در ارتباط با وي و اجتماع  نی رویداديدر این پاره گفتار، جین آستین از دید الیزابت به پردازش ذه
نخستین نکته اي را که الیزابت در ذهن خود با آن درگیر است ، ناتوانی در رازداري خویش و بروز بی . اطراف وي روي داده است

بر این است که این فرار بدون  تصور و فکر الیزابت. توانست آن را دست کم از دارسی پوشیده بدارد موقع احساساتی است که می
. باشد ي وي خواهد داشت می دخالت دارسی به حسن ختام انجامید است و نگران تاثیر بدي که بر دیدگاه دارسی نسبت به خانواده

جین .استنوشته ، رسوایی خانوادگی  بسیار بد و موثر بر دید دیگر افراد بر کل خانواده بوده  در زمانی که جین آستین داستان را می
هاي ذهنی  دغدغه» متاسف، شدت اندوه، اضطراب، دارسی، خواهر، فرار، شروع زشت و ناهنجار«آستین با بکار بردن عبارتهاي 

بیانگر نوعی رویداد ناخوشایند اجتماعی » خواهر، فرار، شروع زشت و ناهنجار«عبارتهاي . الیزابت را به خواننده نیز انتقال داده است
ها اکنون ذهن الیزابت را اشغال کرده اندو جین  این نکته.تواند به عمق ماجرا پی ببردو ا دیدن این عبارتها میاست و مهر شخص ب

طرز تفکر الیزابت این است که فرار یک دختر از خانواده رسوایی . آستین قصد دارد زشتی رویداد را از دید وي به تصویر بکشد
فرض بر این است که زشتی فرار .پذیرد ن الیزابت است که این رسوایی را به آسانی نمیي همزما خانوادگی در پی دارد و این جامعه

ایدئولوژي به مجموعه اي از . دختر از خانه به یک زشتی طبیعی گرایش یافته  و این قبح به ایدئولوژي فکري آنها تبدیل شده است
شود که ذهن الیزابت درگیر آن  آن جاري است، اطالق می مندي که در یک جامعه یا بخشی از عقاید، برداشتها و ارزشهاي نظام

ها و چگونگی کاربرد زبان در ارتباط با انسانها را مورد  ي استنباطی گرایس نقش ارتباطی جمله نظریه).62: 1385یارمحمدي، (است
 ).24:  1379یک،تاج(دهد و از این دیدگاه در تحلیل گفتمان و منظور شناسی  جایگاه ویژه اي دارد بررسی قرار می

کند و از همه دلربایی   تبسم می. شکیل ترین و ظریف ترین مردي است که تاکنون دیده ام : همین که رفتند آقاي بنت گفت  "
شرط  22حاضرم حتی با سر ویلیام. کنم من بی اندازه از بستگی خویش با او مباهات می.ورزد مثل اینکه  به همه عشق می. کند می

 ).395:  1382آستین، ( "به خوبی داماد من نباشد ببندم که دامادش
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با توجه به مواردي که .اي این است که داماد  آقاي بنت مجلسی را ترك کرده که آقاي بنت میزبان آن بوده است دانش زمینه
یف آقاي بنت از ي آن ابراز تاسف نمود ، برخورد و تعر ي ودرگیري ذهنی الیزابت ذکر شد و رسوایی که الیزابت درباره درباره

توجه بنت به شکل و ظاهر داماد خویش به جاي نکته سنجی و دقت در رفتار و اعمال او  نشان . تازه دامادش درخور سرزنش است 
وداشتن چنین . »کند به قوم و خویشی با او مباهات می«دارد که حتی  وي بیان می. از سطحی نگري و درك پایین آقاي بنت دارد

جین آستین با نگاهی فمینیستی به این وداستان ودر کل و به ویژه در برخی موضوعات مثل این نمونه به . داند  یدامادي را خوب م
پندارد و سطح فکر خود را سطح  آقاي بنت خطر را رفع شده می. برد طور کل درك و شعور مردان زمان خویش را زیر سئوال می

ي فخر فروش عصر جین آستین از هر چیزي براي فخر فروشی بهر  جامعه. ردآو شرط بندي سر زیبایی قیافه ي داماد پایین می
توان  توجه به ظاهر هر چیز به یک عنصر طبیعی براي مباهات و فخر فروشی عادي و طبیعی شده است وتا جایی که می. برد می

  . گفت اشراف منشی و تجمالت از دید آنها به یک ایدئولوژي فکري تبدیل شده است 

  

 گیري نتیجه

هایی بود که حاصل آن بی احترامی به زن جامعه و کامل پنداشتن مرد  جین استین در روزگار خویش  به خوبی متوجه تفاوت
ها  آستین تالش کرده است این تمایز را به گونه اي برجسته نشان دهد و حتی خود را در وارونه جلوه دادن شخصیت. جامعه است

میدانست دید مردم به جامعه زنان چیست ، اما نقش برتر و عقل کل داستان خویش را دختري  اوبا وجودي که. آزاد گذاشته است
او با پیش کشیدن شخصیتهاي ساده و ال ابالی مثل آقاي کالینز، نشان داده که مردان در . فهمد قرار داد که بیش از پدرش می

 .توانند چون مردان بزرگ باشند ان هم میدهد که زن او در عصر فمینیستی نشان می. اشتباهی بزرگ قرار دارند

بوده ) مرد خانواده(در چندین جاي تحلیل یادآور شدیم که  رویدادهاي ناخوشایند براي خانواده به خاطر تصمیم نابجاي پدر
 آستین در طی داستان تالش. این تالشهاي الیزابت است که جلوي بدتر شدن اوضاع را در جاي جاي داستان گرفته است. است
آستین بانشان دادن زنانی چون خانم بنت و همسایگان او، کوته فکري . باشد باالتر نشان دهد کند تا جایگاه زن را از آنچه می می

او الیزابت . کند هایی چون جین و الیزابت افتخار می کند ، اما در عین حال به شخصیت برخی زنان همعصر خویش را نیز انکار نمی
دهد که تا حدود زیادي  کند که شخصیت خودش را و نیزشخصیت زن همعصر خویش را ارتقا می س میکشد چون ح را باال می

ي روح حاکم بر  هاي ارائه شده نشان دهنده ي گفتمان و تعاملهاي موجود بین افراد و موقعیت نحوه. در این هدف موفق بوده است
  . جامعه است

ي زنان که نیمی از  رانسب به برخی از مهمترین مباحث مطرح شده درباره هاي نویسنده گفتمان حاکم بر رمان، کامال دیدگاه
  .گردد هاي داستان برداشت می هاي شخصیت ها و گفته این نکته از جمله. دهد باشند،را نشان می ي هر عصري می جامعه

  

    

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

19 

 

  منابع

 .انتشارات علمی و فرهنگی:تهران.تحلیل گفتمان انتقادي). 1385. (آقاگل زاده، فردوس

 .انتشارات جامی: تهران). شمس الملوك مصاحب.(غرور و تعصب). 1382(آستین،جین 

 .نشر فرهنگ گفتمانی: تهران .»مجموعه مقاالت«گفتمان و تحلیل گفتمانی). 1379(تاجیک،محمدرضا

 .نشرنی: تهران ). رضا رضایی( .غرور و تعصب). 1385. (آستین، جین

 .نشر آگه: تهران). مترجم:محمد طباطبایی( .درآمدي بر زبان و جامعه- تماعیزبانشناسی اج). 1376. (ترادگیل، پیتر

 . انتشارات  نسل قلم:تهران ). مترجم: گلی امامی. (جین آستین). 1372. (ساوذام، برایان

 ي کیهان انتشارات مؤسسه: تهران.  219ش . کیهان فرهنگی .ي فوکو گفتمان در اندیشه.)  1383. ( سلیمی، اصغر

 .ي علوم اجتماعی جزوه درسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده .انسان شناسی فرهنگی). 1386. (، نعمت اهللافاضلی

). مترجم:فاطمه شایسته پیران. (در تحلیل انتقادي گفتمان"اهداف انتقادي و توصیفی "). 1379. (فرکالف،نورمن
 .و تحقیقات سازمانها انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز مطالعات: تهران

 . انتشارات هرمس: تهران. ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادي).1385... . (یارمحمدي، لطف ا

 .انتشارات هرمس: تهران. گفتمان شناسی رایج و انتقادي).1383... . (یارمحمدي، لطف ا

 نشرنی:تهران). مترجم:هادي جلیلی( .گفتماننظریه و روش در تحلیل ).1389. (یورگنس، ماریان، و فیلیپس،لوئیز

 

   

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

