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هاي اصلی زن داستان و بازنمودهاي آنان از سازي شخصیتهدف از پژوهش حاضر سعی در برجسته
بر » ه بودي لیلیانگار گفت«رمان . دنیاي اطراف است که نوع گفتمان غالب زنانه را نشان خواهد داد

اساس روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده است و 
هاي مسلط روزگار خود، در قالب ژانري از  بندي ابعاد گفتماندهد که نویسنده با ترکیبمی نتایج نشان

بنابراین، رمان . ز تولید کرده استپیش موجود، ساختار و نظم گفتمانی موجود و مسلط روزگار خود را با
، به منزله رخدادي ارتباطی، فقط بازتابی از کردار اجتماعی نیست، بلکه، با انتقاد »انگار گفته بودي لیلی«

در این رمان، . کنداي را بازتولید میهاي جنسیتی، نظم گفتمانی ویژهاز عملکردهاي خرافاتی و نگاه
نه موفق بوده است و سعی در هاي جنسیتی و تقویت گفتمان زنا نویسنده در به چالش کشیدن تبعیض

  .رانی کنش گفتمانی مردانه نداشته استحاشیه
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ل ایدئولوژي و گفتار که رابطه بین تشکی یافت تی دستبه موضوعا) موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره
  ).120: 1385آقا گل زاده، (سازدرا انکار می

پردازان از جمله نظریه. گردد ي به دنیاي غرب برمیتحقیقات تحلیل گفتمان انتقاد  پیشینیه اولیه
توان افرادي مانند اند را میکه با رویکردهاي مختلف در این زمینه به پژوهش پرداخته تحلیل گفتمان

از تحقیقات مهم و تاثیرگذار  .نام برد ، ون لیوون و رپچاردسونن دایک، کرسلر، فرکالف، وداك، وافاو
تحقیق . قابل ذکر است» زبان و کنترل «با عنوان ) 1979(هاي فاولر و دیگراننیز پژوهشدر این حوزه 

آن به عنوان تأثیرگذارترین منبع یاد کرد،  که شاید بتوان از» زبان و قدرت«با عنوان ) 1989(فرکالف 
ح تبیین و نقش سطح توصیف، سطح تفسیر، سط: چون تحلیل گفتمان انتقادي در عملحاوي مطالبی هم

حاوي » تحلیل گفتمان انتقادي«با عنوان ) 1995(تحقیق فرکالف  ).: 1391خواه،ایران(تحلیلگر است
نتقادي و توصیفی در ، اهداف اهافتمان در گفتمان رسانهبازنمودن گ، مطالبی همچون زبان و ایدئولوژي

ارچوب تحلیل گفتمان انتقادي شناختی و بینامتنی در چهاي زبانتحلیل گفتمان، گفتمان متن، تحلیل
به لحاظ محتوا، چاپ دوم که در واقع » تحلیل گفتمان انتقادي«با عنوان ) 2010(تحقیق دیگر او  .است
ها و ییرات اجتماعی، به همراه بازنگريگفتمان و تغ زبان و قدرت و انتقادي،هاي تحلیل گفتمان کتاب
سال از سال  25تحلیل گفتمان انتقادي در طی   مقاله است که در زمینه 23حاوي  هاي جدید،افزوده
  .توسط وي نوشته شده است که البته چهار مقاله آن مشترك است 2008تا  1983

شراره  ،حول محور دو شخصیت اصلی داستان و ش، در بستر خانوادهرمان مورد بررسی در این پژوه
اي نقش همسري، خواهري و مادري این دو زن در بستر خانواده به ایف. و مستانه، طرح ریزي شده است

شان را هاي دنیاي درونی دغدغه ها در خالل گفت و گوي درونی با خود بیش از هر چیزآن پردازند ومی
در این دو . دهندآنچه براي خودشان مهم است سوق میکنند و ذهن ما را نسبت به یروایت و برجسته م

عقاید و  هاي موقعیت اجتماعی، فقر و نداري، باورها وتاثیر و نشانه. قابل ردیابی استهایی بستر، موقعیت
هند، مورد د ایه میمیان دو جنس و خانواده و تصویري که از زنان ار  جایگاه زنان در رابطهبه خصوص 

 در این تحقیق، مسئله .گیرد و نشان خواهیم داد که چه نظام معنایی را ایجاد کرده استبررسی قرار می
هاي جنسیتی در بستر رمان هاي پنهان به ویژه نابرابريابريها و نابرمهم این است که چگونه تفاوت

جوانب آن در یک   د رمان، بررسی همهگستردگی ابعا با توجه به. شودآشکار می» گفته بودي لیلی انگار«
ه علت متعدد بودن لذا ب .گیردشناسی و تحلیل گفتمان قرار نمیگنجد و در حوزه زبانپژوهش نمی

هاي پژوهش لوائتحقیق حاضر براي بررسی و به دست آوردن سو نظام معناها در سطح رمان،  ها گفتمان
پردازد و نیز تعدادي از شراره و مستانه می یعنی ن؛هاي اصلی رماشخصیت 1هايحاضر به بررسی دیالوگ

ساس توالی منطقی رمان گزینش شده، هاي این رمان با در نظر گرفتن متغیر جنسیت و بر اپاراگراف
  .دشوتوصیف، تبیین و تفسیر می

                                                
 ها گفتگوهاي رد و بدل شده میان شخصیت - ١
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ن روابط بی  تا چارچوبی تحلیلی براي مطالعه است  اي که به چاپ رساند، کوشیدهفرکالف در سه مقاله
  .نامیده است» تحلیل انتقادي«زبان، قدرت و ایدئولوژي فراهم آورد و این چارچوب را 

در این مقاله، تمایزي . است »ناهداف انتقادي توصیفی در تحلیل گفتما«او  عنوان نخستین مقاله
این رویکرد را همان گرایش  تحلیل گفتمان انتقادي و رویکرد مسلط انتقادي قائل شده است وبین 

تقد بوده است که به تبیین زیرا مع. صیفی در تحلیل گفتمان عنوان کرده و به انتقاد از آن پرداخته استتو
- به عالوه، بی. ا، توجهی نشده استهگفتاري، و به تاثیرات اجتماعی آنتکوین اجتماعی اعمال   شیوه

د برابر به سطح یک نمونه میان افرا     در باال بردن سطح یک مکالمهتوجهی به روابط قدرت را که مثالً
  .)20: 1379فرکالف، (شود، مورد انتقاد قرار داده استتجلی مینوعی آرمانی شده براي تعامل زبانی عام 

 ءهاي تلویحی طبیعی شده که منشایعنی رویکرد انتقادي، مدعی است که گزاره ؛رویکرد دیگر
نوان عامالن اجتماعی یین جایگاه مردم به عشوند و در تعدارند، در گفتمان فراوان یافت میایدئولوژیک 
مثالً شامل (اندهایی از معناي اندیشگانیهاي طبیعی شده نه تنها شامل جنبه این گزاره. کنندنقش ایفا می

مثالً متضمن مفروضاتی هم ؛ بلکه )هایاز براي درك پیوستگی منسجم جملههاي تلویحی مورد نگزاره
گیري در گفتگو یا آداب براي مثال نظام نوبت(اعمال تعاملی است  شالوده اند کهروابط اجتماعی  درباره
ا ها ردانند که ایننه آنها می: خبرنداند و مردم از وجود آنها بی طبیعی شده، این مفروضات کالً )نزاکت

-ار میدانند که خود، چگونه آنها را در مورد دیگران به کبرند و نه میچگونه در مورد ایشان به کار می
  )همان.(برند

اله، بر پایه تحلیل این مق فرکالف، در). 1387عالم، (ها استدومین مقاله، بازنمود گفتمان رسانه
) گفتار گرایشی(گفتمان  هاي مربوط به بازنماییها، از گرایشهاي مندرج در روزنامهاي از مقالهمجموعه
توان به آسانی از خود گزارش  شی را معموالً نمیاو معتقد است که گفتمان گزار. کندها بحث میدر رسانه

عانی گفتمان گزارشی است و م)محتواي(تمیز داد، و دیگر اینکه معموالً تکیه بر معناي اندیشگانی 
کند که مقاله، پیرامون این نکته بحث می این. توجهی قرار گرفته استبینافردي و بافت آن مورد بی

ون آنها اند که رسانه درو آن دسته از روابط قدرت هماهنگ تماعیجزئیات ظریف متن با ساختارهاي اج
ها از ، تایید این نکته که زبان عامه مردم و اعمال آنکند، و به کمک پنهان سازي روابط سلطهعمل می

  .)22: 1392میلز، (یرات ایدئولوژیک بر جاي می گذاردصراحت و شفقت برخوردار است، تاث
اي کند که درك مفهوم رابطهبحثی را مطرح میفرکالف » ایدئولوژيان و زب«، یعنی در سومین مقاله

دگرگونی گفتمانی یا اجتماعی یا فرهنگی صورت باید در چارچوب پژوهشی درباره  ایدئولوژي -زبان
، در بحث از مفهوم ایدئولوژي به جاي پرداختن به مسائل 1او، در این مقاله، به پیروي گرامشی. پذیرد

ه بر روابط هاي متون را، تا جایی ککند و مشخصهها، بر تاثیرات آنها تکیه میلوژيیقت ایدئومربوط به حق
ها در جریان از سوي دیگر ایدئولوژي. آوردهاي ایدئولوژیک به حساب میقدرت اثر دارند مشخصه
ت شکل عمل در این فرایند ممکن اس. یابندآیند و تغییر شکل میبه وجود می رخدادهاي گفتمانی واقعی

                                                
1- Gramsci, A. 
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وصیه درآید، ممکن است که به شکل راهنمایی و ت مثالً -ایدئولوژیک با عمل گفتمانی خاص تغییر کند
ستیزانه در قالب مقاومت علیه نهادهاي غیر شخصی و خواه به صورت هژمونی خواه به صورت هژمونی

  ).24: 1390فرقانی، (رسدرفندي شخصیت ساز در چارچوب مبارزه اجتماعی به پایان میخواهانه در قالب ت
  

  چارچوب نظري - 3
ه به است که با توج فرکالف 1انتقادي گفتمان تحلیل نظریه بر مبتنی پژوهش، این چوب نظريرچها

 ،ها تبعیض شناخت در روش، این. شودپرداخته می» انگار گفته بودي لیلی«متغیر جنسیت به تحلیل رمان 
 ادبی، آثار در ایدئولوژي هاي جنبه و نویسنده هر نگاه نوع نشناساند و خود، دیگري کشف ها، نابرابري

 هاي نگرش کشف و ادبی هاي متن تحلیل در رویکرد این رسد می نظر به .کارآمد است روشی
  .باشد مؤثر روشی ایرانی روشنفکران و شاعران نویسندگان،

 عواملی از استفاده با را ستانیدا متون معانی زیرین هاي الیه تواند، می شناختیزبان ابزار با روش این
 که آنجا از .سازد آشکار ایدئولوژیکی و اجتماعی فرایندهاي و نهادها قدرت، روابط تاریخی، بافت چون

 در رویکرد این است، شده نوشته ایدئولوژیک هاي دیدگاه با مشروطه، از پس فارسی، داستانی ادبیات
 معاصره دور تحوالت و جریانات بطن در اینکه براي یل،دل همین به .است کارآمد ها نگاه این بازشناخت

با عنایت به مبانی و  .بگیریم، بررسی متون ادبی و هنري بر مبناي تحلیل گفتمان راهگشا خواهد بود قرار
 سواالت بهانتقادي  گفتمان تحلیل الگوي فرکالف در کاربستن با به قصد بر آن است تاادبیات پژوهش، 

،کنش گفتمانی غالب بر اساس متغیر جنسیت »لیلیبودي  گفتهانگار «در رمان  - 1:اده شودد پاسخ زیر
ن کنش گفتمانی مردان کردگ کمرن گفتمان زنان وت تقویه بد اری دسعه نویسند آیا -2کدام است؟

خویش را به چالش بکشد یا هاي جنسیتی حاکم بر جامعه آیا نویسنده توانسته است تبعیض -  3بپردازد؟
  هاي جنسیتی شده است؟اي اسیر کلیشهبه گونهخود نیز 

  
 روش پژوهش - 4

تحلیلی و مبتنی بر نظریه تحلیل گفتمان  - اساس روش کیفی با رویکرد توصیفی پژوهش حاضر بر
عنوان گفتمان غالب در رمان اصلی آن، بررسی گفتمان زنانه به  نتققادي فرکالف نوشته شده و مسئلها

هاي متن پاراگرافاز تعدادي . اي انجام گرفته استنهبه صورت کتابخاها گردآوري داده. حاضر است
ي کارآمد بر مبناي راهبردها بندي ووند پیشرفت داستان و متغیر جنسیت، طبقهو مطابق با ر انتخاب

  . شدندمطالعه، بررسی و تحلیل  تحلیل گفتمان انتقادي
 
 

                                                
1 - Critical Discourse Analysis (CDA) 
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  هایافته - 5
در چارچوب نظریه  »انگار گفته بودي لیلی«ر زنانه در رمان گفتمانی و عناص هايدر تحقیق حاضر ویژگی

  فرضیه طراحی و مورد بررسی قرار گرفت؛ 3در این راستا . بررسی شدفرکالف 
با توجه به . زنانه است ،کنش گفتمانی غالب» انگار گفته بودي لیلی«رسد در رمان به نظر می: 1فرضیه  

وایت شراره است و یک سوم آن گفتگوي شراره و مستانه به اینکه بیش از دو سوم رمان حدیث نفس به ر
زند هاي زنانه موج میر سراسر رمان بیان عواطف و دغدغهروایت مستانه و همچنین با توجه به اینکه د

زبان زنانه و عناصر زنانگی و تبلور  گونه یدئولوژي خاصی نیست،و اکه همگی حکایت از فرهنگ 
طفی و وابستگی زن به مرد عا رابطه .دهدنشان میر سرتاسر این رمان ا داحساسات و عواطف زنانه ر

- تنها ماندن، و تنها شدن دیده می نگرانی زن از. احساسات مادرانه در رمان مشهود است .شوددیده می
دانسته شدن که احساس مشترك زنانه است و نیز احساس حسادت زنانه در  توجه به زیبایی و زیبا .شود

  :دگردها بررسی میاین دیالوگاي از پارهدر ادامه . شودزن دیده می هايهاي شخصیتوگبعضی دیال
  : بیان احساس شراره وقتی اسم پسرش را در روزنامه قبولی کنکور دیده است -
  .)5ص (»دلم آرام شد اسمش را که توي روزنامه دیدم،«
  :ی که با همسر مرحومش صحبت می کندحدیث نفس شراره وقت -
همگی عواطف زنانه را  ...تونی بکن، نجاتم بده، کمک کن، هر کاري می پشت سر کسی بودن،آه «

  .)2شاملو،(»نشان میدهند
 فکر هم بلند قد سیاه چشم دختر آن به لحظه آن بدانم، خواهددلم می کردي،می دعایی چه روز آن«

برمی کنجکاوي از را سرت» لیلی«ت گفیم اگر کسیشناختی؟ یم را او لحظه آن اصالنه؟  یا کرديمی
 به اي،هنکرد فکر چشمی دختر سیاه هیچ به باشی کرده مرور ذهنت در را روز آن اگر دانمیم گرداندي؟

  .)8ص (»مدانینما ر» لیلی«ا ام .ايهنکرد فکر هم من
ر شیرین هاش چقددانستم چشمبهتر از مستانه من می«) انه داردکه نشان از حسادت زن(گویدشراره می -

من  .خواستی یادم برودمی .گرفتیفوري دستم را می. ها گیر کرده لیاست و این شیرینی توي گلوي خی
-حتی این پف لعنتی هم فراموشم می .یک کم هم سر پایین .هایم چقدر ریز استرفت چشمهم یادم می

  .)15ص(»شد
کرم پودر را مالیده روي . را شستهمستانه صورتش «: و تالش براي زیبا نشان داده شدن کردن آرایش -

روژ لب کم . پررنگ کرده ايهاش را با مداد قهوهدور لب. شیدههاش را مداد سیاه کتوي چشم. صورتش
اش را درآورده و با انگشت مالیده روي رگ گردن و عطر فرانسوي. ي را کشیده روي لبشارنگ قهوه

اینها . دانمتاب شدند؟ نمییستوران، چند نفر از سرفه باز آژانس که آمده بیرون، تا برسد به ر. کف دستش
بس . گرفتاش میدید، سرفهکرد هر کسی او را میدانم وقتی آرایش میولی من می. را مستانه نگفت

  .)22ص(»که شیرین بود
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 البد. گرفتحرصم می. بیندرود، تو را میهاي محمود و رویا میط تعریف کرده بود هر وقت به جلسهفق«

د که با ولی همه حرص من از این بو. بگذار. گذاريبه حساب حسادت میتو هم مثل او این حرص را 
 خواست با اسم تو این عشقولی همیشه می. اشق شده بود، همینع. کرداسم تو عشقش را توجیه می

آدم به همه «. چندان آدم قابل اطمینانی نیست گفتم رویامی. گرداندمروم را برمی. عوضی را توجیه کند
  .)21ص ( »»کنهاعتماد نمی

رسد نویسنده با انتخاب دو راوي زن و توصیف وقایع و رویدادها از دید این دو نفر،  به نظر می: 2فرضیه 
  .رانی کنش گفتمانی مردانه داردی در تقویت گفتمان زنانه و حاشیهسع
ساالري فضاي مرد ها اشاره خواهیم کرد،اي از آنها مشخص شد و به پارههمان طور که در تحلیل داده -

این،  شود بنابرهاي مرد داستان دیده میو اعمال و رفتار شخصیت از جمالتو محوریت مرد در بسیاري 
بر رانی کنش گفتمانی مردانه ندارد،  نویسنده سعی در حاشیه، تداوم صداي زنانه در سراسر رمان رغمعلی
-از جمله، کنش گفتمانی مردانه مثال. دوم است اساس نتایج حاصل از پژوهش، نشانگر رد فرضیه این

  :شوددرت مردان در برابر زنان دیده می، بازنمایی قستم به زنان ظلم وهایی است که نشان از 
-میاز کوه  .افتیبعد هم می .خوريلیز می .زنیخندي و سوت میمی« :شراره به همسرش می گوید -

- ام و نمیمن مانده .دهیط آزاد کنی، براي من دست تکان میانگار با چتر نجات سقو .خنديمی .افتی
تو  .هاي جاده چالوسمثل دره_ایین آن یک دره عمیق استپ .کوه بلند است و سبز .توانم تکان بخورم

خیس  .پریدم از خواب .آن شب توي خواب ندیدم بیفتی روي خاك .پرت شدي .لیز خوردي .پرت شدي
  .)12ص(»پرده را زده بودي کنار و ایستاده بودي .تو هم بیدار بودي .عرق شده بودم

  .)14ص(»تنها مونده بودي«گفتی  .پشت پنجره به تماشاي گنبد طالیی و روشن«
تو هم خواب تنهایی  .کرديتماشا میایستاده بودي پشت پنجره و گنبد طالیی را  .توي همین اتاق بود«

اما  .کوبمپام را روي ترمز می .امپشت یک اتوبوس نشسته .امدیدي تنها مانده گفتی، .یده بوديمن را د
از  .شنوممن نمی .گویی این ترمزها بادي استزنی و میتو از جایی که هستی داد می .ایستداتوبوس نمی

هام را دست .یف کردمام را که دیده بودم برات تعرییمن هم خواب تنها .فریاد خودت بیدار شده بودي
  .)14ص(» »...دمقول می ذارم،تنهات نمی«هام قایم کردي و گفتیسرت را توي دست .گرفتی

سپیدي دیده توي ها خوابش را میگفته نوري که سال. ها منتظرش بودهمحمود به مستانه گفته سال«
  .»صورت مستانه پیدا کرده است

آن روزها من خانه . شدتانه پیدا کرد، مستانه پیداش نمیت مساز آن روز که محمود این نور را توي صور«
دلم . مثل یک عقده روي دلم بودتنهایی سیاوش . کردمکار می. و از مامان جدا شده بودمگرفته بودم 

خواست با یک نفر، با یک دلم می. عقده تنهایی خودم را هم .خواست این عقده را با کسی باز کنممی
از . گرفتپدر سراغش را از من می. شدمستانه پیداش نمی. گریه کنم حتی .ف بزنمدوست، بنشینم و حر

تا . اما دیر به دیر. آمدنه که اصالً نیاید، می. ه پیش منفهمیدم مستانه گفته آمده بودهاي پدر میحرف
  .)23ص (»رفت می. کردمی هاي سیاوش را نگاهنقاشی. کشیدفقط یک سیگار می. رفتآمد هم میمی
  .)37ص (» سیاه و کبود کند ،تنم را با شالق تواندمحمود دیگر نمی«
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- تیغ. از کردم و نشستم زیر آب داغدوش را ب. آنجا آرام بود. از حمله صرع خودم را کشاندم توي حمام«
 اما امیرکبیر. مثل امیرکبیر، در حمام فین. شد یکی را بردارم و رگم را بزنممی. زدندهاي اصالح برق می

  .»او را کشتن. که خودکشی نکرده بود
ایستاد باالي می. کنم عادت نکردمن عادت کرده بود یا نه؟ تصور میهاي دانم به کوبیده شدننمی«

شوهر رویا گفت رویا رفت،  وقتی. کرددوخت و کوبیده شدنم را تماشا میهایش را به تنم میسرم و چشم
- دلم می. کردمو محمود و شوهر رویا را تماشا میاده بودم اما صاف ایست. خواست کوبیده شومدلم می

. خوابد که دوستش داردکشد و البد با کسی میدانستم هواي تازه را نفس میمی. خواست جاي او بودم
آن روز بعد از این که شوهر رویا رفت، محمود . »خراب«گوید خواند و هیچکس هم به او نمیکتاب می

شدم، از آن روز تا ساکت می. کنمداند به رفتن فکر میگفت میمی. به جان من دشالق را برداشت و افتا
گفت در کتابی خوانده می. دادم شالق بود و کبوديکنم و اگر دیر جواب میپرسید به چه فکر میمی

  .)66ص(»یک خط باریک. کر و عمل یک خط استفاصله بین ف
خویش هاي جنسیتی حاکم بر جامعه کشیدن تبعیضنویسنده در به چالش  رسد به نظر می :3فرضیه 

  .موفق بوده است
هاي اصلی تا هاي هر یک از شخصیتنتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در این رمان کنش -

  .ندي منفعل، تحت تاثیر و آسیب پذیرهاحدودي مشخص شده است در این میان زنان اغلب داراي کنش
سهم مردان ي ي در گفتگوهاداشتن مردان، جمالت امري و خبري بیشتراد بیشتر سو: شواهدي از جمله

نکته است این  دهنده ه خواهیم کرد که همگی نشاناي از آن اشارکه به پاره...ر بیرون از خانه و کا. است
تر و تاثیر گذار  ترهاي زن بسیار فعالهاي مرد داستان در مقابل شخصیتهاي شخصیت که میزان کنش

نویسنده در به  رسداین به نظر می بنابر. اندها تصویر شدهتر و پذیراي کنش ن اغلب منفعلزنااست و 
ست لذا فرضیه سوم پژوهش خویش موفق بوده اهاي جنسیتی حاکم بر جامعه چالش کشیدن تبعیض

  .شودتائید می
خصیتی ش شخصیت اصلی داستان، ،و زندر داستان اهل علم و کتاب خوان ) علی(مرد معرفی شده 

اطاعت و دستور اشاره، خطاب،  .وست دارد همسرش برایش قصه بخواندکتاب نخوان است که د
کتاب را توي راهروي مدرسه دادي  .بنفش بود. جلدش سفید نبود .کتاب برشت دستت بود«: دهی نسبت

یک  .انمهاي برشت را بخوام حتی یکی از کتابراستش هنوز هم نتوانسته .نخواندم .گفتی بخوانم .بهم
خواستی صبوري می .آیدخوشت می داشته باش، گفتی صبرمی .رفتام سر میخواندم و حوصلهصفحه می

کردم چه فکر می .فهمیدمنمی زدي،هایی که میحرف .که با تو نه با کتاب، .کردمصبوري می .از من
گ و براي من قصه آرام بنشینی روي یک تخته سن جاي حرف زدن با دست و صورت،ه خوب بود اگر ب

حاال  .اما نه .خیلی طول کشید تا یاد بگیري براي من قصه بگویی .حکایت امیر ارسالن مثال .بگویی
-فهمیدم و باید صبوري میخریدي که چیزي ازشان نمیهایی میچرا مدام کتاب .دیگر مطمئن نیستم

فهمیدم خودت را چرا من می اما .يزدخودت را به نفهمیدن می .امها را نخواندهفهمیدي کتابمی .کردم
  .)12ص(»کنی؟خودت این طور فکر نمی نه؟ تو زیادي شریف بودي، زنی؟به نفهمیدن می
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  .)56ص(».نداده بودم. گفته بود امتحان فوق لیسانس ندهم. استعفا داده بودم. گفته بود کار نکنم«
بودي یا  اما آن موجود، که یا تو. شنیدمصداي تو و مرد را نمی. شیدت کنارک. مرد با ما آمد توي خانه«

. گفتی بروم خانه مامان. نه، دستم را نگرفتی. آمدي کنارم. کوبید به شکمممن، از درون من محکم می
نگاهت کردم یعنی که . کنیگفتی بهم تلفن می .کردي، خبر بدهمبه پدر و مستانه، روي مستانه تکیه 

تلفن . زود هم بروم. نگاهم کردي یعنی بروم. ا که نکشیده بودمهبراي آن شب چه نقشه. خواهم برومنمی
تانه هم به مس. خواهم با مستانه حرف بزنمگفتم می .کردم به پدرت و همه چیز را برایش تعریف کردم

ان تو باشد، حاال به دست و پا دانستم به جاي اینکه مثل من نگرمی .دادساکت بود و گوش می. گفتم
کردي من فکر می. گوید مواظب خودشان باشندهاي به درد نخورت خبر بدهد و بستافتد که به دومی

تم توانساما همان بهتر که نفهمیدي می. ودالبد به نظرت خیلی کار مشکلی ب. توانم این کار را بکنمنمی
. اشتمگوشی را گذ. فهممکردید من هیچ جیز نمیتو و مستانه فکر می. کنارت باشم، بیشتر از آنچه بودم

  .)29ص (»یستاده بود و خیره شده بود به منخیره شدم به مامان که ا
ه بازي و زبون درازي آنها و از لوسبازي و بچ شونداسم کوچک و گاه مخفف صدا زده می زنان با

  .ها براي مردان مطرح نیستدرحالیکه این حرف. زنندحرف می
ل در خانواده و چه در جمع دارد، اما همچنان اعما تر با زنان، چهلی نوربخش ظاهراً رفتاري عادالنهع

او پیش از . کند قابل مشاهده استهایی که براي زنان انتخاب میسلطه به شکل ناخودآگاه در خطاب
پس . کنداج، همسرش را با این القاب صدا میزند و بعد از ازدوصدا می... ج، خواهرش را لوس، بچهازدوا

ن مسئله نشان ای. ر خانوم صدا زده است که گویا به او تفویض کرده استدو بااز ازدواج، همسرش را 
رد نوع برخو .شودب مردان نوعی اعمال سلطه دیده میدهد که در گفتگوي میان زنان و مردان، از جانمی

  انگر نگرش جنسیتی و مردساالرانهاجتماعی خاصی نیست، بلکه بی  ذکر شده، تنها منحصر به طبقه
  .است» رمان انگار گفته بودي لیلی« رد گفتمانهاي مشخصیت

  گیرينتیجه - 6
پرسش در چارچوب نظریه  10بر محور  »انگار گفته بودي لیلی«هایی از رمان در تحقیق حاضر  پاراگراف

  .اي از مباحث این ده پرسش استآن چه در زیر آمده خالصه. بررسی شدفرکالف 
کرده است که حور ده پرسش اصلی سازمان بندي فرکالف توصیف را در سطحی مقدماتی حول م

هاي صوري اند که ویژگیاي و بیانی تنظیم شدههاي تجربی، رابطهپایه ارزش هفت پرسش نخست بر
هاي اي بر ارزشان و یا ساخت نحوي جمالت به گونهمتن ممکن است واجد آنها باشند، یعنی واژگ

 صوري داراي بارتوانند در وجوه هایی که به نوبه خود میارزش. ردگذااي و بیانی صحه می، رابطهتجربی
  .معنایی انتزاعی، کاربردي و یا کنشی باشند

گردد، هاي پیوندي که به ایجاد انسجام درون متنی و برون متنی منجر میدر پرسش هشتم ارزش
ش دهم و پرس هاي تعاملی در گفتمان بررسی شده استدر پرسش نهم نظام. مورد سوال قرار گرفته است

  . است رتیب عناصر در پیشبرد هدف نویسندگانلحاظ تمربوط به کل ساختار متن به 
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هاي عادي نوشته شده است ؛ لذا الفاظ ، در زمان جنگ تحمیلی و براي شخصیتاز آنجا که رمان مذکور
؛ »کردهدلم هواشو «ال براي مث. و عبارات به کارگرفته شده متناسب با قشر خاص و تیپ خاصی نیست

، »لیلی تو کیه؟«، »زبون درازي نکن«، »رو کیب بگیرات یقه«، »خوابوندي تو گوشماي کاش می«
زبان زنانه و عناصر  از فرهنگ  و ایدئولوژي خاصی نیست؛ منتها، گونهحکایت  ...و » اي دارمسرگیجه«

  .زنانگی و تبلور احساسات و عواطف زنانه در سرتاسر این رمان پیچیده شده است
در بافت متن ارزش بیانی (چاي ریختن ،)در بافت متن ارزش بیانی دارد(شیرینی خریدن خانم خانه،

همگی عواطف زنانه را  ...تونی بکن، نجاتم بده، کمک کن، هر کاري می ، آه پشت سر کسی بودن،)دارد
به عنوان مثال . وجه دارد، به کارکرد و قابلیت زبان در ارتباط بین افراد تفرانقش بینافردي. دهندنشان می

دیدگاه  توان دریافت که ازدهنده قدرت گوینده است، می امري، که نشان)بندهاي(مالت بر مبناي تعداد ج
  .نویسنده، کدام شخصیت رمان با چه جنسیتی قدرت بیشتري دارد

تر الرانه بیشبه عنوان نمونه به کنش ابراز نگرانی و پذیراي صداي مردسادر این رمان، زنان 
دوست داشته شدن  نگرانی و دلشوره، حسادت و میل به: هاي زنانه از جملهکنش. انداثرپذیري نشان داده
کاراکترهاي زنان . که عموماً کنشی زنانه است، در سرتاسر این رمان بازتاب دارد و احساس وابستگی

  .کنندحساسات میبه شکلی بیرونی ابراز ابه مراتب بیشتر از مردان  »انگار گفته بودي لیلی«
در ابتداي صورت به تصویر کشیده شده است که بدین ) شراره(استانهاي شخصیت اول دکنش

عناصر برجسته . شویمفالش بک به گذشته دارد، مواجه میداستان با حدیث نفس خاطره گون زنی که 
ها و  عالیتف  همه. کندهمسر است که گویا با او صحبت می شراره، در ذهن شخصیت اصلی داستان،

  د است که کنش و کردارش به سلیقهبراي زن خوشاین انگیزه او براي کار و تالش براي اوست و
- در وجود همسرش میشود که زن دار نقشی می سیاووش، عهده ،، فرزندشبعد از همسر. همسرش باشد

  .)شودکند و دلش آرام می، زن را خوشحال میقبولی در دانشگاه(دیده بود
و بعد از آن علی و بعد از هاي محمود است در این رمان متعلق به جفت گفتمانبند امري بیشترین 

بیشتر گرنه تعداد جمالت امري او نیز به مراتب  آن صاحب شرکت که هنوز رسماً همسر زن نشده است و
ه  این قابل توجه در اینجا، فراوانی بندهاي امري مردان به خصوص محمود است ک  نکته. شدو بیشتر می

ن، از زنان تعداد بندهاي خبري مردان در این رما. دهدر جنسیت، سلطه و قدرت را نشان میخود، تأثی
  .دهد نقش اطالع دهی مردان بیشتر از زنان استبیشتر است که نشان می
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