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Abstract 

As one of the novels within the realm of resistance literature, Bagh-e- Teloo is one of the 

the novels written in the decades after the Iran-Iraq War and compared to previous works, 

it illustrates a fundamental metamorphosis. One of the most important aspects of this 

work which is worth examining is its representation of female identity, especially within 

war years, under the influence of a relatively new discourse. In this new discourse, the 

gender stereotype of participation in war and the issue of captivity in the field of 

sustainability was also broken. The present study examines the discourses in this novel 

through a descriptive-analytic method by making use of Fairclough’s critical approach in 

order to find if the dominant discourse of this novel serve the maintenance of power 

relations and the female status in social structures, or if it tries to metamorphosize them. 

The results of this study show that through representation of female status within 

patriarchal discourses and metagender and human discourse, this novel attempts to 

metamorphosize the dominant power relations and change female status within the layers 

of social structures. 

Keywords: Bagh-e-Teloo, Fairclough’s critical discourse analysis, Human and 

Metagender discourse, Patriarchal discourse. 
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 فرکالف هیاساس نظررمان باغ تلو بر یانتقاد لیتحل

      ن     رحیمیاآرام  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 )نویسندۀ مسئول( مریم مشرف الملک

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 احمد خاتمی 

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

   ی   احمد خاتم

 دهیچک
متفاوت نسبت به آثار تقریبا با رویکردی  که است از جنگهای پس دهه در یداریپا ۀحوز هایاز جمله رمان د قیصریمجی باغ تلو رمان

زن جایگاه و هویت  آثار پیشین این حوزه، توجه بهثر نسبت به تمایز این ا ترین وجوهبرجسته .آمده استپیش از خود به نگارش در

 وپس از آن در طول جنگ مقاومت واسارت زن ایرانی مسألهبه پرداختن   و کلیشه جنسیتی حضور مردان در جنگ شکسته شدن ایرانی،

 ی،لیو تحل یفیتوص وهیفرکالف و به ش یانتقاد کردیرو کارگیریبا به است گردیده تالشپژوهش  نیادر بر همین اساس، است. 

خدمت  مان، درر یفضاحاکم بر هایکه گفتمانن شود یتبی و گیردقرار یمورد بررس باغ تلورمان گیری شکل ردتأثیرگذار  هایگفتمان

 یپژوهش حاک نیا هایافتهی .دباشیآن م یدر جهت دگرگون ایاست  یاجتماع یزن در ساختارها گاهیموجود قدرت و جا حفظ روابط 

 گسترده بازنمایی و اجتماعاز کلیت شرایط زنان در عرصه  کشیدن سیماییبا به تصویراز سویی  رمان باغ تلونویسندۀ که است از آن

و از سویی با محوریت قراردادن زن در طول داستان و  به نمایش گذاشته است  را  یمردساالر گفتمان هژمونی، جنسیتی نابرابر مناسبات

 روابط قدرتگونی ردگ و نقد باورهای متعارف در ای زیرکانهبه شیوه در مقابله با فضای ایدئولوژیک حاکم افکار و افعال ویترسیم 

  است.داشته گام برتحت تأثیر گفتمان نوین انسانی و فراجنسیتی  زن یاجتماع گاهیجا رییو تغحاکم 

 ، گفتمان مردساالری.فراجنسیتی و انسانی ، گفتمانففرکال گفتمان ادیانتق لی،تحللوت باغ: یدیکل واژگان

 

 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی است.

  نویسنده مسئول maryam49mosharaf@yahoo.com:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

 ادبیاتایران ازجمله بر ی بر تمام ابعاد جامعه ثیر بنیادینجمله رویدادهای تاریخی است که تأ جنگ عراق با ایران از

 در یافت.ظهور «رمان»مختلف ازجملههای رنادر ژپایداری  جدیدی با نام ادبیاتگونۀ ثیرات این تأ نتیجه درنهاد. 

های مانای از ربخش عمدهدات دشمن، تدوام تهدیتحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی و جنگ  طول دورۀ

ه، این دور درکرد. رکت میمتخاصم، حدیگری  در برابرجمعی ایم جهت تقویت مضمونی درنظر  یداری ازپا

به ات را ادبی نینهمچ بخشیدند؛ و تداوم ادبیات رازا عقیدتی -اخالقی برداشت جنگ نوشتند،که ازنویسندگانی 

 .(931: 4و3 ،ج1396)میرعابدینی،آن افزودندتحکیم ایمان را نیز به وظیفۀ چنینهمها خدمت سیاست گماشتند؛آن

ها آنو هژمونیک که گفتمان ایدئولوژیک  هایی بودارهتولید همان گزن، تحکیم و بازروایت این دسته از نویسندگا

ن گران آتعامل جامعه و کنشکه با توجه به این ،ایران و عراق جنگ با اتمام .بودرا به صورت عقل سلیم درآورده 

 پایداری حوزۀدر آثار ادبی یدتول ،(126: 1386 نظری و مدنی،)ماند باقیجنگ ای و نمادین همچنان با فضای نشانه

گرفتن از ه فاصلهدر فضای سیاسی و اجتماعی کشور ازجمل و تحوالتبا تغییر  های بعددر دهه اما ؛ادامه یافت نیز

های جنگ در تمامی بدن آسیآشکارش ،دات دشمن، فرونشستن شور انقالبییتهد فتنر بین جنگ، ازدورۀ 

ازجمله این  .هم شدفرا هایی با مضامین تازهانزمینه برای طرح رم نگی،های فرهگونی در سیاستها و دگرساحت

منظری های جنگ را از که آسیب حقوق زنان اشاره کردهای هوادار ن به طرح گفتمان گروهتوامضامین می

آن تحت تأثیر  نویسنده کهها است رمانجمله این  از «باغ تلو»مانر اند.کرده بررسی ترتر و البته انسانیخصوصی

همت گماشته است. قیصری در  به تولید اثر و ترسیم گفتمانی متفاوت ایدئولوژیکی  اجتماعی، فرهنگی و فضای

 مرتبط جنگ به مرد، به متعلق ایابژه عنوان به چیز هر از بیش زنان که پایداری هایرمان اکثر خالفبر این اثر

در هنگام جنگ و پس از جنگ را و جایگاه او فردیت انسانی زن  ،(86: 1392 صحفی، و یگانه جوادی)اند شده

گفتمان  یانتقاد لیتحل کردیرواساس بر  برآن است که جستاراین ه همین دلیل، ب .کار خود قرار داده است اساس

 و جامعه یعنیخرد، سطح کالن  وگستره آن عالوه بر سطحاست ا را دار یوجه جامعه شناخت نیشتریکه ب ،فرکالف

 گیریشکل در ای موجودهگفتمانتأثیر چگونگیبه بررسی  (18 :1386)آقاگل زاده، ردیگیمبردر زیرا ن یدئولوژیا

روابط   رمان، در خدمت حفظ  یحاکم برفضا یهاپرسش باشد که گفتمان نیا یو پاسخگوبپردازد  رمان این

 . باشندیآن م یدگرگون یدر پ ایهستند  یاجتماع یزن در ساختارها گاهیموجود  قدرت و جا

 پژوهشی نهیشی. پ1



 

 

 اتیاز پژوهشگران قرارگرفته، ژانر ادب یاریمورد توجه بس ریاخ یهاکه در سال یداستان اتیادب یاز ژانرها یکی

گوناگون مورد  یاندازهاو با چشم یمختلف نقد ادب یهاروش یحوزه برمبنا نیاز ا یاریبس یهااست. رمان یداریپا

 یصورت محدود هدف بررسحوزه است که به  نیجمله آثار اوجود، رمان باغ تلو از نیقرارگرفته است. با ا یبررس

و  «به باغ تلو یقهرمان ، نگاه یزندگ»  ( در مقاله1386فرحناز) زاده،یعل خیقرارگرفته است. ش یادب یهاپژوهش

بر  هیدفاع مقدس با تک یهادر رمان یستیصناعات مدرن»  ( در مقاله1397و همکاران ) یمهد ،یکوالئیخادم

سوم در فصل زی( ن1395) یمهد ،یدیاند. سعدادهتلو قرارموضوع پژوهش خود را رمان باغ «تلومن او و باغ یهاانرم

تلو را پژوهشگر، باغ نیاثر پرداخته است. ا نیا ی( به بررس227 -216)صص  رانیجنگ در ا یداستان اتیکتاب ادب

درباره  یانسان یکه به جهت پرداختن به موضوع کندیم یفمعر یداریمتفاوت و ناشناخته در حوزه پا یاثر

 یکه تاکنون جستار میابردهیها پپژوهش نیتوجه است. با مطالعه ا ستهینقش زن، شا یبازماندگان جنگ و برجستگ

اساس، ضرورت  نیکالف نپرداخته است؛ بر همفر گفتمانیانتقاد لیرمان باغ تلو در چارچوب تحل یبه بررس

 .کندیمنظر مهم جلوه م نیآشکار و نهان آن از ا یایزوا یاثر و واکاو نیاپرداختن جامع به 

 وش پژوهشر.2

وگردآوری  پژوهش تبیین موضوعجهت  بهره گرفته شده است. تحلیلی-در تدوین این مقاله از روش توصیفی

تلو هایی از رمان باغبریدهدر مرحله بعد، در راستای کار قرار گفت.  ایکتابخانهمنابع  استفاده از ،داابتاطالعات، 

 قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مورد ،فتمان فرکالفگانتقادیتحلیل رویکرد براساسشد و انتخاب 

  ارچوب نظری پژوهشچ .3 

 1الفکرگفتمان فیانتقاد لیتحل .1-3

 سهم فکری جریان این. یافت گسترش و بسط ،گفتمان انتقادی تحلیل رهیافت قالب در کالمی مطالعات سوم مرحلۀ

. است آن مناسبات فهم و جامعه در زبان نقش تعمیق آن، سهم عمده که است کرده ایفا کالمی مطالعات در مهمی

 و است مندنیت زبان که معتقدند زبان از پیشین صوری و توصیفی هایبررسی خالفبر این رویکرد پردازاننظریه

 از فرکالف. دهندمی شکل را ویکدیگر گذارنداثر یکدیگر بر زبانی کاربردهای و غیرزبانی اجتماعی عمل

 نامعلوم روابط در کاوش به مندنظام و جامع ایشیوه به که است تحلیل انتقادی گفتمان پردازاننظریه ترینبرجسته

 است پرداخته گسترده سطح در اجتماعی و فرهنگی فرآیندهای و ساختارها،روابط و متون بین

(Fairclough,1995: 132). عناصر با رابطه در زبان بررسی برای تحلیلی چارچوبی اینکهبرعالوه پردازنظریه این 

 معرفی نیز عملی راهکارهای از یکی عنوان به را نظریه این داده، ئهاار ایدئولوژی و قدرت جامعه، چون زبانیفرا

 (.18: 1386 زاده،آقاگل) بردپی فرهنگی و اجتماعی تغییرات ماهیت به توانمی آن وسیلۀ به که است کرده

                                                           
1. Fairclough critical discourse analysis 



 

 

 فرکالف گفتمان انتقادی تحلیل کلیدی مفاهیم معرفی. 3-2

 تمان،چون گفهم مشترک مفاهیمی با فرکالفازجمله رویکرد  گفتمانانتقادیتحلیل رویکردهای تمامی در

  پردازیم. می اربردکپر مفاهیم این معرفی به بخش این در. هستیم روبرو هژمونی و سلطه قدرت، ایدئولوژی،

   1گفتمان. 1-2-3

 اجتماعی علوم و انسانی علوم هایرشته از طیفی در مدرن اندیشۀ مفاهیم فراگیرترین و ترینمهم از گفتمان،یکی

 اعمالی فوکو نظر از گفتمان،. دانندمی فوکو میشل نظریات حاصل را گفتمان به جدید نگاه ریشۀ پژوهشگران،. است

 اعتبار، این به. دهندمی شکل گویند،می سخن شاندرباره که را هاییابژه یا موضوعات مند،نظام ایگونه به که هستند

 نیز هاآن کاربندی و عمل الگوهای بلکه نیستند، هاسخنرانی و هامتن ها،کتاب ها،نوشته تنها هاگفتمان»

 به. گویندمی گفتمان را جمله از باالتر سطح در زبان مطالعۀ نوین، شناسیزبان در(. Mills,1997:16)«هستند

 شیوۀ با زبان کردنهماهنگ متضمن همواره گفتمان است؛ زبان از بیش چیزی متضمن گفتمان،» گی، عقیدۀ

 را گفتمان نیز فیلیپس و یورگنسن(. Gee,1999:25)«است مکان و زمان و باورها گذاری،ارزش عمل،تعامل،

 که است اجتماعی امری متن که دارد آن بر داللت که دانندمی اجتماعی پدیدۀ یک عنوان به زبان مطالعۀ حاصل

 (.119: 1396فیلیپس، و یورگنسن)یابدمی تکوین آن از مستقل نه و اجتماعی روابط خالل در

   2ایدئولوژی. 2-2-3

. است اجتماعی کردار بعد در خصوصبه گفتمان انتقادی تحلیل با مرتبط مباحث هایکلیدواژه از یکی ایدئولوژی،

 یا گروه مختص هایاندیشه از ایمجموعه. است شده ارائه ایدئولوژی از بسیاری تعاریف غرب، تمدن تاریخ در

 شود،می مبدل طبیعی واقعیت به اجتماعی زندگی آن طریق از که فرآیندی قدرت، و گفتمان ترکیب خاص، طائفۀ

 مسلط، هایایدئولوژی معتقدند، کالم انتقادی گرانتحلیل (.20-19: 1381 ایگلتون،) هستند تعاریف این جملۀ از

 نظر از. کنندمی بازتولید را ایدئولوژی خود، نوبۀ به نیز زبان یا گفتمان و آورندمی وجودبه را گفتمان و زبان

 نهادهای در زبان وساطت به و است جامعه در سلطه و قدرت روابط حفظ و ایجاد ابزار ایدئولوژی فرکالف،

 «قدرت خدمت در معنا» از است عبارت فرکالف عقیدۀ به ایدئولوژی دیگر، بیان به. یابدمی جریان اجتماعی

(Fairclough,1992: 87 .)اشاره ایدئولوژیکی بازنمودهای از نوعی به ایدئولوژی با ارتباط در فرکالف 

 3متعارفباور وی را مفروضات این آیند،نظربه ایدئولوژیکغیر و شدهطبیعی صورت به اندکاندک کندکهمی

 جای اجتماعی قراردادهای درون ایدئولوژیک مفروضات این زیرا دارند؛ قدرت با نیز نزدیک رابطۀ که نامدمی

 (.41 :1392زاده،آقاگل)داردبر در را آنها که است قدرتی روابط به بسته اجتماعی قراردادهای این ماهیت و دارند

                                                           
1.discourse 
2.ideology 
3 Common Sense 



 

 

   1هژمونی سلطه، قدرت،. 3-2-3

 چون مفاهیمی صرف، توصیف از دورشدن و زبان کاربردی هایصورت بهتر تبیین جهت در گفتمان انتقادی تحلیل

. است فوکو میشل قدرت، باب در برجسته پردازاننظریه از یکی. گیردمی کاربه نیز را هژمونی و سلطه ،قدرت

 گرانتحلیل برداشت اما نیست؛ خاصی گروه یا طبقه هیچ اختیار در که داندمی فراگیر نیرویی را قدرت فوکو،

 نگاه از قدرت. است شده نزدیک وبر ماکس برداشت به و شده دور قدرت فوکویی مفهوم از گفتمان انتقادی

 دوم گروه نخست، دستۀ چارچوب، این در که است بردارفرمان و حاکم گروه دو بین آورالزام ایرابطه وبر، ماکس

 فیرحی،)کنندمی تلقی مشروع و حق را حاکمان از اطاعت نیز بردارانفرمان و کندمی خود ارادۀ مطیع و تابع را

 خاصی گروه یا طبقه به که است آورسلطه و نامتقارن نیز فرکالف نظر از قدرت روابط اساس، همین بر(. 20: 1378

 سلطه تحت هایگروه انگاشتن نادیده و آشکار شیوۀ به لزوما سلطه که کندمی تأیید نکته این بر وی. دارد تعلق

 ابزارهای از گیریبهره با و امتیازات دادن رهگذر از آنان با اتحاد واسطۀ به است ممکن بلکه گیرد؛نمی صورت

 فرآیند هژمونی،(. Fairclough,1995: 78-76) بگیرد صورت قدرت اعمال هژمونی، از متأثر ایدئولوژیکی

 . آیدمی دستبه پذیرش مورد معنای سر بر تفاهمی و اجماع آن طی که است اجتماعی

 الصه رمان باغ تلوخ .4

 مرضیه. ندکروایت می جنگ دوره زمان با پیروزی انقالب وهم «همرضی»به نامرا زندگی دختری  باغ تلو، رمان 

های زن داستان، زنی فعال وکنشگر تصویر شده که برای رهایی از توزیع نابرابر برخالف اغلب شخصیت در این اثر

 هامحدودیتبا وجود  و پردازدهای اجتماعی میبه  مشارکت در فعالیت در اوان انقالبکند. وی تالش میها نقش

 در عرصه اجتماع خود آفرینینقشروبرو است به  با آنسنتی  فرهنگ فضای در عنوان یک زنبه که  و انتقاداتی

های نخست همان ماهدر رود و به خوزستان میخانواده  هایمخالفترغم علی ا شروع جنگبمرضیه  .دهدادامه می

مرضیه افتخارآمیز بازگشتگردد. میبه وطن بازس از دو سال از بند اسارت آزاد شده و پشود. وی جنگ اسیر می

نهایت سرنوشت در همراه است که اشصرفا به علت جنسیت برای وی هاییحدیثوحرف با کمکم ،وطنبه 

است،  نظام مردساالر ی از اقتدارکه نماد ،«یعقوبمش»،پدر مرضیه .زندبرانگیزی را نیز برای وی رقم میتأمل

و خود  ندکمیتلو منتقل منطقه در  متروکه به باغیاز تهران را اش خانواده، و حفظ آبرو مردم سخنانبرای رهایی از 

ه و مرضی دلخراش مرگ وکشیدن با به آتشنهایت در داستانشود. جدا میاش ادهبا ازدواج مجدد از خانو نیز

 ساختار بر حاکم های سنتیکلیشهاو نیز چون پدر خویش اسیر که  «جالل» برادر مرضیه به دست نامزدش بابک

 یابد.پایان میاست،  جامعه

  در چارچوب مفاهیم نظری هاحلیل دادهت .5

                                                           
1. power, dominance, hegemony 



 

 

 تبیین و تفسیر توصیف، مرحلۀ سه در را گفتمان انتقادی تحلیل برای خود عملی دچارچوب نظری و راهبر فرکالف

 .است کرده متمایز هم از

 سطح توصیف.5-1

واژگانی، دستوری های ویژگی های زبانی چوناز ویژگی زیادی تابررسی رمان در سطح توصیف شامل طیف نسب

ای تجربی، رابطه هایی در سه سویهی در قالب پرسشباشد. این سطح از تحلیل انتقادگفتاری  میهای انواع کنش و

 (.210-167: 1379 ن.ک.فرکالف،) تان یافته اسسازم و بیانی

 ی دارای ارزش تجربی های صورویژگی .5-1-1

متن از  تولیدکندۀ دهد که در آن تجربهروشی به دست می سرنخی ازدارای ارزش تجربی،  صوری هایویژگی

ارزش  (.171 :همان) کار دارددانش و اعتقادات سروتجربی با  گردد. ارزشجهان طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می

 های نحوی قابل بررسی است.تجربی هم در سطح کلمات و هم در ساخت

 واژگان .5-1-1-1

خود را نمایان سازد.  بندی واژگانطبقه در ،ذاری شدهگرمزگفتمانی و ایدئولوژیک  هایعارضدر رمان باغ تلو ت 

 ، دختر ودر مقابل واژگانی چون زن و پدر پسرمرد، نظیر  بندی جنسیتیهای طبقهکاربرد واژگان مربوط به طرح

 نامعمول کاربرد یعنیدگرسان  بندیجمله رمزگذاری شده در اثر است. ایدئولوژیک هایتفاوت این نمایانگرمادر 

 هایی از آن در رمان باغ تلواست که نمونه در بخش واژگاناز دیگر موارد  معناهم تقریبا کلمات از زیادی شمار

  .(176: همان) ایدئولوژیک است جا کانون مبارزهکه این نشانگر این باشدتواند این پدیده می شود.مییافت 

 فته و با کی رفته، برای خانوادۀکه چند روزی برود بیرون و معلوم نباشد کجا راینرفتنش یک طرف، اما بیرون  -

کردند چشم نازک می همسایه داشتند برای ما پشتتوانستیم با آن کنار بیاییم. دیگر دروما چیز غریبی بود که نمی

خواست می رفت بیرون. هر وقت میرود آید و با کی میند که ببینن مرضیه با کی میشدیمان مو خیره به در حیاط

 اینتکرار اشکال مختلف کلمات رفتن و آمدن در  .(13-12: 1399قیصری،) آمدخواست میمی وقت هر و

کانون مبارزات  در واقع ،مرضیه استتوسط  متعارف باورهای از فراتر و شکنانهسنت رفتارهایگواه  که بندیجمله

  باغ تلو است. رمان ایدئولوژیک

آورد. مرضیه هر وقت خواسته بود حرفش را دانست کم میخواست با مرضیه روبرو شود. میبرای همین نمی -

 شه کردیکاری نماعظم گفت: حرف حرف خودشه.به بت دایی - قدر زرنگ بود دختر! به کرسی نشانده بود. چه

تقابل  درواقع ،پدرش و مرضیه تبیین روابط تقابلی این جمالت جهت معنا درهم واژگان کرارت (.23 – 22همان: )

 کند.نمایی میزبا در این اثر را فراجنسیتی مردساالری با گفتمان گفتمان ایدئولوژیک



 

 

چنین در مورد روابط معنایی بین کلمات نیز مصداق دارد. به متن و نوع گفتمان هم متناوبعطف توجه  ارزش

های دیگر رابطه داشته واژهتوانند با شوند، بلکه میمعنایی در جمالت محسوب نمیهای نقش ایفاکنندۀها فقط واژه

در  (.145: 1389)یول،  شوندمعنایی، تضاد معنایی و شمول معنایی نامیده میروابط واژگانی به ترتیب همباشند. 

 چون یواژگان کاربردهاست. واژگانی قابل توجه است، تضاد معنایی بین آن روابطاز نظر  کهچهرمان باغ تلو آن

از  ( 106:همان) دختر، پسر،؛ (57-39:همان) مرد، زن، ؛(15-10 :1399قیصری،) اعظم،بت قهرمان، پهلوان، فرشته،

در متن به کار رفته  های ایدئولوژیکی هدف نمایان ساختن دوگانگی و تفاوت اب که است جمله موارد تضاد معنایی

  است.

 دستور .5-1-1-2

های دستوری یک زبان به ها صورتهایی سروکار دارد که به موجب آنهای تجربی دستور با روشجنبه 

ند و شرایط اشیایی که در این اتفاقات یا روابط دخیل هستها یا انسان در جهان، موجود ذاری اتفاقات یا روابطگرمز

اغلب باید انتخابی میان  ها یا روابطرخداد به هنگام بازنمایی متنی این و دیگر موارد می پردازند. زمانی و مکانی

 یدئولوژیک ممکن است معنادار باشدلحاظ ا یم که بهآورعمل ستوری و مشارکین مختلف بهفرآیندهای د

این قابلیت را ، ندیهرسه نوع فرآ .سه نوع فرایند اصلی عبارتند از: کنش، رخداد و توصیف .(184: 1379)فرکالف، 

صورت کنش و رخداد فرآیندها بیشتر به ،تلوباغ اندر رمشوند.  ظاهر یمنف ایصورت جمالت مثبت به دارند که

 تر کاربرد دارد. کمیند توصیفی و فرآ شده بیان

مثبت  و یفیتوص وهیبه ش دشیبرعقا هیمرض ی(. پافشار135: 1399قیصری،) کنمیام افتخار ممن به گذشته  -

 است.شده ییبازنما

فاقد کنشگر  کنش ،یدر موارد د وشومجهول ظاهر ایکنش، ممکن است به صورت جمالت معلوم ندیفرآ 

 صورت جمالت معلوم ثبت شده است.به جز در مواردی اندک،بهتلو در  باغ کنش ندیفرآ مشخص باشد.

تسط  .(59)همان: کندیم اشمیجنیس گرانیو دور از چشم د رانداختهیاتاق گ ۀاعظم مادرم را گوشبت دمید -

 معلوم بازنمایی شده است. و ندکنشیفرآگونه به ئولوژیک آندا توجه به اهمیت ایب شمادربر  مرضیه پدر

معلوم است. توی محاصره، بقیه دیگرافتند و می شوندیر میگهای خرمشهر ناغافل درتوی یکی از کوچه -

رده ب نامیاز وی کنشگر و اهمیت کمتر علت تمرکز بر کنشبه  ،یکنشجملۀدر این  .(74)همان: هاشوند اسیر آنیم

 است.نشده 

 های ایدئولوژیک تلویحی. گزاره5-1-1-3

 تلویحیهای ایدئولوژیک ها و گزارهفرضپیشجربی و اندیشگانی قابل بررسی است، ت در بعد مواردی که یکی از

 ترآگاهبه امور ها زن مردها نسبت به است.،کاری مردانه جنگ د.رونزن ها به جنگ نمی» چونمصادیقی  است.

عث زدودن خویش با مرضیه با اعمال و رفتار کهتلو استئولوژیک تلویحی رمان باغهای ایدازجمله گزاره «هستند



 

 

رفتن واژگان و جمالت سرنخی گهم قراربا کنار از متن زیر هایر نمونهد شده است. هاآنبخشی از  شدگیطبیعی

 ود.شبه دست داده می های ایدئولوژیک است،فرضپیشبر بتنی از اموری که م

مرضیه کش نخورده بود.بیل و شنبه  دستم. «مرده جالل کار جوهر»ت:فگمی.هنوز صداش تو گوشم هست -

 )کردهطور عملگی میزده و چهطور بیل میداد چههای تک و جفتی که نشان می. عکسداشتیمهم  حتی سند چرا.

  .(101-100همان:

مناسبات قدرت  کنندۀ متعصبانه به جنسیت است،نوعی نگرش تفکیک گفتمان مردساالری که نتیجۀدر

دهد. آنان قرار می و زنان را تحت حمایت و سلطۀیرد گنظر می دان را در جایگاه قدرت درای است که مرونهگبه

در در این اثر  .(96: 1394)قانع،  شودغفلت واقع مینگرش مورد  های زنان عمدتا در اینبنابراین استقالل و توانایی

تصویر  شخصیتی ناتوان و منفعل ،جالل ،برادر مرضیه، متعارف هایفرضپیش برخالفیک رویکرد متفاوت  و 

 شود و در مقابل مرضیه با نگاهی غیرمتعصبانه و فراجنسیتی به عنوان زنی مستقل، توانمند و آگاه توصیف شود.

 «هاست؟کردن کار زنمگه جنگ .بیشهر غر نیبر نیفتیبه شما گفته راه ب یک...»گفت:تشربت اعظم با  -

  (38 :1399قیصری،)

  .(45-46همان:) «مون رفتهنه زنمگه مرد شما نرفته جنگ؟ گفتم: » پستچی گفت: -

تعجب  با .: واسه خواهرم.جز اسراسگفتم «[؟جا]فرودگاهواسه چی اومدی این»پرسد:سرباز از جالل می -

 ( 63همان: ) «تیم؟زن هم داشمگه ما اسیر  ... راستی؟ گفت:

بر تصورات قالبی و  ویژه خانواده مبتنیاجتماعی به ساختار نهادهایدر  هاتوزیع نقشکه  درجوامع سنتی 

ها را آناصلی هویت محورو معموال  زنان عمدتا محدود به خانواده است هاینقش ،های جنسیتی استایدئولوژی

 یدنجنگ های جنسیتی،ایدئولوژی ایناز  متعارف حاصل باور (.139 :1383جاه،رفعتو)ساروخانی دهدتشکیل می

این  نمود این نگرش و تقابل باباشد. قائل نمیشناسد و نقشی برای زن در این مسأله میامری مردانه  نیز را و اسارت

مونیک باال میزان هژ جمالتشاهد هستیم. در تلورمان باغ مختلفی از هایدر بخشهای ایدئولوژیک را فرضپیش

سوی  های عام ازتبعات تقابل با این نگرش در ساختار نهادهای اجتماعی و های ایدئولوژیکفرضشدن این پیش

حاصل از گفتمان  جنسیتیهای کلیشههژمونی  میزانرزمش به نمایش گذاشته شده است. مرضیه و دختران هم

است از  ان نظامیگسربازی که درحال خدمت در ارای است که حتی گونهبه افراد جامعه اذهاندر  یمردساالر

 شود.متعجب می از اسارت مرضیه آگاهی ندارد و زنان اسارتله مسأ

ف صورت دو هددر واقع با زنی که در جنگ حضور یافته و به اسارت درآمده،  ه تلو بپرداختن نویسنده باغ

عراق و شکستن تابوهای  سازی نقش زن در جنگ ایران وجستهبر ،در سطح ابتدایی هدف نویسنده را گرفته است.

به عنوان هدف اصلی نویسنده قابل استنباط است،  زوایای پنهان اثر ازچه که اما آن ؛عنوان کرد باید  ن پایداریرما

و اعتراض  خود جامعه های ایدئولوژیکفرضپیش  و متعصبانه جنسیتیهای در قیدوبند نگرش اسارت زنان  بازتاب



 

 

ش است. جامعه خود باورهای متعارفتقابل اصلی مرضیه نه با نیروهای عراقی بلکه با اذهان تحت سلطۀ  است. به آن

اعمال و  به دلیل جنسیتش،صرفا که ؛ جاییبلکه خاک وطنش است نه سرزمین بیگانه نیز ویاصلی اسارت میدان 

 و مشارکت در امر ارزشمندفراجنسیتی  مشروع و هایفعالیت ه خاطرب وی را ورا از او خواستارند  یاشهیکل یرفتار

شدم  ییجا بازجوبار اونهی .هیبیعج یایدن»-.دهنداتهام و بازخواست قرار می دفاع از وطن در معرض چون انسانیو 

. چرا که یمتهم گفتنیجا ماون ؟جااون کردمیکه چه م شمیم ییها و حاال دارم بازجوکه چرا اومدم به جنگ اون

که جایی .(78-77: 1399قیصری،) «سخته یلیخ برام نیا متهم شدم. یبه چ دونمینم نجایبه جنگ ما. اما ا یاومد

 .است که خسته شده (76)همان: کندمی اقرار بسیارهای نگیدنوی پس از ج

 ایی دارای ارزش رابطههای صوریژگیو. 5-1-2

که از طریق متن  دهداز روابط اجتماعی به دست می دسته نای سرنخی از آدارای ارزش رابطه صوریهای ویژگی

  .(172: 1379)فرکالف،  آیندیدر گفتمان به اجرا درم

 واژگان. 5-1-2-1

 نظامتأثیر  تحتعموما  شده است ییبازنما متنچه که در آن بنابر تلودر رمان باغ اصلیهای یتروابط بین شخص 

 عمومادر اثرهای زن شخصیت. است مردساالری قرارگرفته گفتماناز حاصل هایفرودستی و توزیع نقشدستی و فرا

داستان است،  اصلیه که شخصیت مرضی له دربارهاما این مسأ اند؛بندی شدهابسته و فروتر صورتدر طبقات و

الف خد و روندی برنوردمتعارف را درباورمرزهای  خواهتحولبه دلیل برخورداری از روحیۀ  متفاوت است. وی

صدد است از موضع در. وی است برخورداراز اقتدار باالیی  ،داستان در مرضیهپدرگیرد. ش میروند سلطه در پی

به همین  شاهد هستیم که مرضیه به دفعات رماندر دهد. به آن تن نمی مرضیهکند ولی وردبرخ قدرت با مرضیه

 لجبازیولج هم با -کند. از وی سلب اعتماد میوارد پدر و حتی در برخی مگیرد مورد شماتت پدر قرار می ،دلیل

روابط مرضیه با  البته(. 81-80: 1399قیصری،) بایستند هم روی توی آمدمی خوششان دخترپدرو انگار. کردندمی

اندکی دچار تغییر  ،اشخانوادهوی و برای  شده جادیا یحواش ریتحت تأث از بند اسارت ی ویپس از آزاد ،پدرش

 تر مقاومت نشان دهد. کم خود ازپدر مقابل ند درکو وی سعی می شودمی

 خوزستان، طرف به رفت مرضیه -باشد. می انهرگو حمایت از روی احساسات مادرانهمادر با مرضیه بیشتر  ۀرابط

 (.53:همان) بدتر از بدتر روز هر و شد خراب مادرم حال

 داستان آغاز در . ویبه صورت روابط معمول برادر و خواهری استابتدا در نیز مرضیه  بابازنمایی تعامالت جالل  

به نبودنش فکر  دیبا - .کندمی یاد کوچولو فرشته و فرشته عنوان با آمیزمحبت و دهینام شیوۀ به مرضیه از اغلب

س از اسارت و پ داستان پیشرفت با اما (. 27:همان) مینیمان را نبیهرگز فرشته کوچولو دیکه شانی. به امیکردیم

 کند. می یاد بدی به مرضیه ازو  دهدیروش م رییدر تعامل با خواهر خود تغوی نیز  ،تحت تأثیر رفتار پدر ه،یمرض

  .(114همان:) شدذشت نفرتم از مرضیه بیشتر میگچه از آن روز میهر -



 

 

  

. باشدمی و فرودستی دستیافر ینگاه براساس و از موضع قدرت ایرابطه با مادر وی درطول رمان رابطه پدر مرضیه

 سوی از دائم که است شده تصویر وابسته و منفعلخرد، کم زنی مرضیه، مستقل شخصیت برخالف مرضیه مادر

 نیمراقب مادرم بودکه با اول زشیت یهااعظم با چشمبت - .گیردمیقرار سرزنش و تحقیر مورد خویش پسر و همسر

: همان) «ارهیباال ن یطیات باش خجالل تو مواظب ننه» اعظم گفت:بت -  .(36-35 :)همانخطا به او حمله کند

ما که مردان و  یدر فرهنگ عموم یتیجنس یاشهیکل یمردساالر و رواج باورها فرهنگ»باموضوع  نیا .(61

(، 1387:4رفعت جاه، )«زنان توأم است ریبا تحق و غالبا دانندیزنانه م یهامردانه را برتر از زنان و ارزش یهاارزش

از  یاعتراض یو یها ازسوو رهاکردن آن عقوبیاز ازدواج مجدد مش بعد یحتمادر مرضیه  .باشدیدرارتباط م

آموزش داده شده که اقتدار  هاآن به وی مصداق زنانی است که در گفتمان مردساالریواقع  در .دهدینم نشانخود 

طبقه برتر واگذار  یود را به رأخ و دنزنیخود سرباز م یبه سو یداور از انتقاد و نیبنابرا ؛دنریرا بپذ و انفعال مردانه

 (.2/507:ج 1397)بووار، دنکنیم

 هاای بودن آنهبودن یا محاورار دارد، رسمیسروکای رابطه ای هکه با ارزش یخصوصیات واژگاناز دیگر  

اکثرا خانوادگی  محیطعات درگستره شدن موضومطرح بودن موقعیت وسمیر ریتلو، با توجه به غست. در رمان باغا

  تر استفاده شده است.از واژگان غیررسمی به جای واژگان موجود رسمی

 (.40: 1399قیصری،شااهلل که گربه است)دختره دوباره رفت تو جاده خاکی و حرف ان -

 (. 46:همان)ورپرید دخترتان که بکنند ما حالی جوری خواستندمی -

گرفتن وجهۀ یکدیگر نادیده یر رسمی،غ و ایگرفتن واژگان محاورهکاربه این اثر، هدف از در بعضی از مکالمات   

با توجه به جایگاه فراتری که او با اعضای خانواده  مرضیه مکالمات پدر دیگری است. احترام به شأنقصد عدم به و 

 باشد.قائل است، اغلب متأثر از این امر می دبرای خو

 .(52:همان)« ...زن این خریه عجب»: گفتمی اعظم بت –

  (.63:همان)مشنگ شدنمی باورش –

 دستور. 5-1-2-2

از  «جمله وجه»ای هستند.ای ارزش رابطهها وجود دارند که داردر متن های دستوریانواع ویژگیز واژگان، ا غیر

 رفته در ارکپرکاربردترین وجه به  دارد: خبری، پرسشی، دستوری و امری. وجه اصلی وجود سه آن جمله است.

میزان پایبندی  برد ومی باالقطعیت متن را  بسامد باالی وجه اخباری، وجه اخباری است. رمان باغ تلو،مکالمات 

داستان است در  یمحور تیکه شخص هیمرض .(151: 1392)درپر،سازدمی را نمایان هانویسنده به حقیقت گزاره

ی مواردبیشتر در وی  شود.یم یبرادرش به مخاطب معرف یعنی ینگاه راو چهیو از در گویدمیر سخن تطول اثر کم



 

 

ها از تیشخص گرید هایمخاطب سواالت و درخواست اغلب زیرا رد؛یگمیبهره  یاز وجه خبر ،دیگومیکه سخن

پدر مرضیه  ، اغلب از سویدر مکالماتشده گرفته کاروجوه امری و پرسشی به .گیردمی قرار شیجمله پدر خو

در وجه ».دداناست میدرخوو  امرخود را مجاز به  برای خویش،شدن جایگاه فرادستی لوی با توجه به قائ .است

 گاهیجا از معموال باشد، یگرید اطالعات از افتیدر یبرا و چه یگریجانب د از کنش یخواستن چه برا ،یامر

ها با طرح پرسش، متن  بسیاری از موارد وجه پرسشی نیز در در (.192: 1379)فرکالف،  «ردیگیقدرت صورت م

وی انتظار پاسخ از مخاطب خود ندارد بلکه ، کننده در رخدادشرکتاست که  یاگونهها بهآن یثانو یتوجه به معان

  .داردمیسلطه خود را بر او روا مطابق میل خویش،  یپاسخه ب مکالمه و ترغیب مخاطب با کنترل موضوع

 «ندارم؟ایی بزرگ کردم و خودم خبر نکنه من دختر حاتم ط...»گفت:میانداخت و صدا توی صداش می-

در این جمله و جمالت دیگر از متن پدر به امید ترغیب مرضیه به انصراف از افکار و  (13 :1399قیصری،ن.ک.)

 ها سود برده است.گونه پرسشاش از طرح اینو اجتماعی انسانیاعمال 

  های صوری دارای ارزش بیانیویژگی. 5-1-3

ارزش دهند. واقعیت ارائه می ارزشیابی تولیدکننده از بخشی ازسرنخی از  های صوری دارای ارزش بیانی،گیویژ

توجه شود که  تیواقع نیبه ا دیبا. (172: 1379)فرکالف،  کار دارداجتماعی سرو هایهویتها و با فاعل بیانی

 هیمرض تلو،خاص و معنادار ارجاع داد. در رمان باغ کیدئولوژیا یبندطبقه یهابه طرح توانیرا م یانیب یهاارزش

و  یگفتمان انسان یاستاو در ر دیدرآ به یتیجنس یهاکیاز بند تفک کندیم یسع کنشگر تیشخص کیعنوان به

 ریاما عرف جامعه که تحت تأث ؛کند ینیآفرنقش ،برابر با مردان در عرصه اجتماع ازجمله جنگ یتیفراجنس

 سریزن م یرا برا هایشکنسنت نگونهیا تابدیزن را جز به ضرورت برنم یاجتماع حضور ک،یدئولوژیا یبندطبقه

 یازسو هم و خانواده یازسو هم ،حتی اسارت وی و هیمرض های اجتماعیتیاز فعال یابیارزش جه،یدرنت داند؛ینم

  است. یجامعه به صورت منف

 .(46 :1399قیصری، ) بود و اسیر شدهگل به آب داده مرضیه خانم دسته بله حقیقتا -

است که شده،  یکار- .(48)همان: «دست گربه هگوشت افتاد»گفتند:میهایی که جا داشت دق کنیم. حرف - 

  .(75)همان: کرده چوبش رو هم خورده یو جوان ینادان

بندی جنسیتی به های باال از متن ارزشیابی منفی خانواده و اجتماع از اسارت مرضیه تحت تأثیر طبقهدر برگزیده

 خوبی ترسیم شده است. 

 انقالبی ایدئولوژی اصلی هایگزاره از که طلبیشهادت و جهاد اصل و به جنگ مربوطمضامین  رمان باغ تلودر 

 است. بازنمایی شده منفی و انتقادی صورتبه اندیشیمصلحت و اغراق گونههر از دور هاست نیز ب جنگ و

هوایی  ها توی آسمان تهران تیرهوایی و ضد ردندکای از شهر را بمباران میهواپیماهای عراقی گوشه -

  .(51همان:) بال هواپیمایی و بیفتد روی زمین تیرها اهلل بختکی بخورد گوشه آن کردند، بلکه یکی ازمیدر



 

 

. نه دکتر آمبوالنسبیو  داروکرده. بیگفت که هر روز باید مداواشان میشده می های آش و الشز مجروحا -

 گذشتهمیکار از کاربه درمانگاه توی راه  برسانندخواستند می را هادرمانگاهی. تا مجروحنه  متخصصی بوده،

  .(74همان:)

 های متنیساخت. 5-1-4

چگونگی قراردادهای  گیری، کنترل مکالمه وماهیت نظام نوبت ،شودمطرح می این سطحکه در  مباحثییکی از 

وجود شگردهای مختلفی  گفتمان انمشارک مکالمهنترل ک بابدراست. قدرت  روابط با هاآن ضمنیپیوند  وتعاملی 

مله جاز است. توصیف قابل کند،می هایی که مشارک قدرتمند در هنگام مکالمه اعمالکه در قالب محدودیت دارد

کنترل موضوع ارزشیابی سخن مخاطب، کردن،صحبتترصریحطع صحبت دیگران، اجبار دیگران به ق ،این شگردها

 هکنیبا توجه به ا یتعامل یو قراردادها یریگحقوق نوبتتلو، در رمان باغ است. وتکرار بندیصحبت و صورت

 .تراز است، نابرابر استهم ریافراد غ نیو ب یرسمریمکالمات آن عموما از نوع غ

کرد. تأکید کنی تا بیام سراغتونمی اثاثیه خونه رو جمعاسباب دیگه  تا یکی دو روز»توی راه گفت: - 

در  .(93همان:) آرهگفتم: «؟شدت حالی»پرسید: .«ریمبفهمه داریم از این خونه می نباید سکصدا هیچسروبی

 خود به پسر از روش کنترل موضوع مکالمه و اجبار به صریح صحبت کردن آراء تحمیل این مکالمه نابرابر پدر برای

 کند. استفاده می هایشو تحمیل خواسته

اعظم بت .«میارندر سرمون حرف وقت پشتاون»گفت:ادرمم. «جا...این ریم ازمی»گفت:اعظمتب-

مادرم به گریه  «، حاال فهمیدی؟کنیمجا فرار میا از اینزن، ما داریم به خاطر همین حرفن عجب خریه ای»گفت:

پدر مرضیه به عنوان مشارک قدرتمند در هنگام مکالمه از ارزشیابی  .(52همان:) «آره حواسم نبود»و گفت: افتاد

  گیرد.منفی سخن مخاطب )همسرش( و کنترل موضوع صحبت و قطع صحبت وی بهره می

یعنی درس پرستاری »اعظم...پرسید:بت. «من پرستارم»گفت:«چیه خانم؟کار شما »پرسید: اعظمبت-

اعظم با بت .«مطوری که نه. دوره دیدهمین»گفت:دختره... «وری سرخود پرستاری؟طندی یا همینخو

نابرابری در قراردادهای تعاملی و  ،عبارات از متناین در  (38-37همان:) «ای؟چه دورهای؟هدید دوره»تشرگفت:

 برای وادار کردن طرح پرسش ،یابیارزشوتکرار، بندیصورتچون کالمه، کنترل موضوع م مختلف یهاروش

 را شاهد هستیم. گفتنصریح سخنمخاطب به 

 تفسیر. 5-2

 و بینامتنی چیست؟مشارکین گفتمان از بافت موقعیتی  تفسیرهای -1شود: مطرح می هااین پرسشتفسیر  در مرحلۀ

آیا پاسخ مشارکین متفاوت به دو پرسش نخست متفاوت -3د؟ مورد استفاده خواهد بوچه نوعی از گفتمان  -2

 (244: 1379)فرکالف، بود؟ خواهد



 

 

این مسأله درباره رمان  های تاریخی هستند.اند و متعلق به مجموعهی تاریخادار دها خوها و متون آنگفتمان

 در پیوندی این متنکند که میاین اندیشه را تقویت  اثر،های موجود در ای ازگزارهمجموعه کند.تلو نیز صدق میباغ

ها نوشته آنن و نقد باورهای متعارف دربارۀ زنا و هویت جایگاهباره درخصوص آثاری که دوسویه با متون دیگر به

در واقع  «مردانمند نظام ت زنان، سلطۀن، عدم فردیه زنگاه فرودستی ب»یی چونهافرضپیش دارد.اند، قرارشده

تردید ها را موردآنکلی داستان داشته، هایی که در باب ساختارانتخاب متنی است که نویسنده بامربوط به بافت بینا

، بینامتنیتی میان این پایداری است وزهحکه مربوط به تلو،باغرمان سویی با توجه به ژانر داده است. ازو مجادله قرار

با توجه  یداریرمان پا سندگانینو گریمتن با د نیا ۀسندینو نیب گرچه مکالمهبینیم؛ امی نیز وزهاین ح دیگر آثاراثر با 

های رمزگذاری گفتمانازنیز ک و فهم مخاطب در است. ها و قهرمان اثر تا حدودی متفاوتشخصیت به ساختار،

و توجه به  یجنسیتهای نقشهای مربوط به کلیشهو مردساالری گفتمان غالب پنهان رمان نیز، نقد شده در این

ساختار  دارد در  سعی همچنین گفتمانیتی و انسانی است. این اثر به عنوان یک کنشیفراجنس گفتمانهای گزاره

 هدایت کند.  نبنیادی به سمت تغییراتا را هاذهان مخاطبین، آن در ایجاد تردید با بگذارد و تأثیرنهادهای اجتماعی 

 تبیین . 5-3

 استاجتماعی  کردارهایگفتمانی وهایدیالکتیک بین نظم رابطۀبررسی  ،هدف فرکالف در این بخش

(Fairclough,1992:96.) و کرد اجتماعی قلمدادمبارزه عنوان جزئی از مان را بهگفت توانمی ،تبیین بررسیر د 

-245: 1379)فرکالف،  داداراین مبارزات بر ساختارها قر مبارزات و تأثیر تر)غیرگفتمانی(گستردهسطح رد راآن

کدام  متن به های مسلط درکه گفتمان پرسش مطرح خواهد شداین  پژوهش،این بخش از در ن اساس، برهمی .(246

 د؟ننکد و چگونه تعیین مینپذیرچگونه تعین میازحیث ایدئولوژیک  وهای نهادی و اجتماعی تعلق دارند؟ یندفرآ

های در مقام یک رخداد ارتباطی، واجد گفتمان ن پرسش باید گفت، چارچوب نهادی این رماندر پاسخ به ای

 دوران تاریخی متن رمان یعنی دوره تواند بازنمایی شرایطتلویحی در مناسبات و معادالت قدرت است که می

 از هادوره اینباشد.  و نهم هشتم لتود دوره زمان باهمرمان یعنی و انتشار نگارش و زمان انقالب و جنگ آغازین 

زنان ایران مانند تمام اقشار جامعه وارد  ،«57»با انقالب .لحاظ تاریخی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردارند

، حضور های گوناگون داخلی و خارجیبحرانبا وجود  در این دوره. های ارزشی جدید شدندبا داعیهدنیای انقالبی 

 وجه قالب می و فرهنگی موضوعیت نداشت.در نهادهای رس مندله جنسیت زنان به صورت نظاماجتماعی زنان و مسأ

ادامه داشت انقالب  یروزیتا پ یاسیزن در عرصه منازعات س یبر حضور اجتماع دیتأک ۀدربار یگفتمان انقالب

رفت کرد و میخوب است....از زمانی که مرضیه کفش و کاله می58همان دوروبرهای – .(15: 1379)مهرپور،

با شروع  نیز در ادامه .(14: 1399ای که خودش بر دوش خودش گذاشته بود عمل کند)قیصری،بیرون تا به وظیفه

وظیفه داشت، قرارز توجه کآمده مرهای پیشهای جامعه در مواجهه با بحرانگیری از تمامی ظرفیتکه بهرهجنگ 

هژمونیک  گفتمان ی سنتی که درهایید نقشیافت. در این شرایط عالوه بر تأمعنی  دوباره ،زن اجتماعی و نقش

عنوان حامیان و مدافعان جامعه اسالمی مورد توجه به نچنیزنان هم ،برای زن تعریف شده بود مردساالری

ام با مردان گگونه زنان را به حضور در عرصه نبرد همانقالبی که این درنتیجۀ .(151 :1379مهرپور،)گرفتندقرار



 

 

. نمودند تیفعال شروع به یو انقالب یآرمان یدر فضا یتیجنس یگربه دور از هرگونه مطالبه نیز زنان خواند،میفرا

که شخصیت محوری شودمیسازی سببو ودشمیدر داستان باغ تلو بازتولید  اجتماعی و تاریخی، ساختار همین

درنظر  سنتی گفتمان های جنسیتیبندیطبقه ورای جایگاه جدیدی برای خود در اجتماع ،«مرضیه»یعنیداستان 

مرضیه  «کجا دختر؟ »پرسد:مادرم می– جامعه نیز طلب کند. خانواده و بگیرد و انتظاراتی متناسب با این تغییرات از

گفتم - «خواد بره؟یعنی چی؟ یعنی می »:اعظم گفتبت- .«خوزستان»گوید:میدارد و گذارد و نه برمینه می

 :1399)ن.ک.قیصری، «فهمنفهمم. اما این یه اتفاق بزرگه که همه باید بمی»گفت:. «یعقوب خیلی ناراحتتهمش»:

22-25).  

یعنی نگرش  مردساالروجه اول گفتمان  مومی ضرورت خود را از دست داد وحضور زن در عرصه ع ،جنگبا پایان 

بیرون رفتنش یک طرف، اما این که چند روزی برود بیرون و معلوم -  تر شد.پررنگ دگربودگی زنانو نشینی خانه

 (.12: توانستیم با آن کنار بیاییم)هماننمیکجا رفته و با کی رفته، برای خانواده ما چیز غریبی بود که  نباشد

: 1397بووار،) است ازدواج کند،می عرضه وی به و نظرگرفته در زن برای سنتی جامعه که سرنوشتیدر اینجا  

 به بره. زندگیش به بره حواسش که زن کن کاری»:گفتمی مادرم به اعظمبت- (.2/229

منو »بت اعظم گفت: «خواد با این پسره ازدواج کنه!مرضیه نمی »مادرم گفت: (.81: 1399قیصری،)«شاآینده

پس حرف  »بت اعظم بلند شد و گفت:. «هیچ کدوم!»مرضیه گفت: «اونا رو؟خره کردین یا خودتون یا مس

. هستیم شاهد وی با پدرمرضیه رفتار در را ایدئولوژیک گزارۀ این جمالت این در. (126:همان) «مونهای نمیدیگه

 .است او برای سنتی هویت و نقش خواهان ،شدختر تصمیمات و زندگی قلمرو در تسلط و مردانه اقتدار حفظ با وی

گفتاری و  ، خشونتزنان  انزوا و به حاشیه راندنتالش بر مردان و  ، اقتدارهاشخصیتمیان  در قدرت نابرابر روابط

دیگر از جمله  داستان با کشتن مرضیه و نامزدش توسط برادر مرضیه فرجامخصوص در علیه زنان به رفتاری مردان

 بازتولید شده است.  با نگاهی انتقادی رمان باغ تلوکه در  است مردساالرگفتمان  هایمؤلفه

 .(27:همان)گرفتمی تصمیم باد که بود او. کردمی مشخص اعظم بت باید را تکلیف- 

 کند.اش میجیمز چشم دیگران سینر اودیدم بت اعظم مادرم را گوشه اتاق گیر انداخته و دارد د–

 (. 59: همان)«خارهمیدیدی خودت هالویی. دیدی خودت تنت ...»گفت:می

شدن شان را ببینم.... یک لحظه به خودم گفتم این بهترین فرصت برای خالصکداماست قیافه هیچواصال دلم نمیخ–

هاست. به دو رفتم طرف آشپزخانه و با قوطی کبریت برگشتم. در آهنی انباری را بستم....جاروی دسته از دست این

  (.147-146جا کبریت را گرفتم زیرش....)همان:همان کوتاهی همیشه پشت در انباری بود.

ی، آن تحوالت فرهنگی و اجتماع پیدر ایجاد شد وهای رسمی و قرائتها که در دولتتحوالتی  و ییرتغ

 .(195: 1395، همکارانوفسایی)صادقی شد روبروبا تغییر نیز  عالیت و جنسیت زنانهای ایدئولوژیک از فبازنمایی

اصالحات گفتمان که در واقع مصادف با زمان نگارش رمان باغ تلو است، «1384-1376»تاریخی چهارمدر دوره 



 

 

 ،جامعه پاسخ ماندهعنوان بخشی از مطالبات بیبه ت زنانامطالب ،در این گفتمان .مطرح شدبه عنوان گفتمان رسمی 

حمایت از . (14-13 :1396)سرمدی، هایی صورت گرفتها تالشو برای پاسخ به آن شدبه رسمیت شناخته 

اقدام جهت  ،اشتغال زنانبرای ریزی برنامه ،خشونت علیه زنان های غیر دولتی زنان و طرح ملی امحایسازمان

پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان ازجمله اقدامات هیأت دولت و مرکز امور مشارکت زنان در این دوره 

دولت عدالت و مهرورزی با شعار  تلو،مصادف با انتشار رمان باغ ،«1388-1384»پنجم. در دوره تاریخی است

 شیخود را با دو صفت گراطی این دوره،  زنانه حوزدر یگفتمان یهامؤلفه کرد.کارتشکیل دولت اسالمی آغاز به

 مجال ،یعارض فیوظازن بدون و این یعنی  کندیم یزنان معرف یسنت فهیو تمرکز بر وظ دیشدن و تأک یابه توده

در  (.199-197 :1395،همکارانوفساییصادقی) ددارن خود یتیشخص تیاساس هوشده برفیتعرو یفرد حضور

و  «حمایت خانواده»که الیحه  تصویب شد نین چند طرح و الیحه درباره زنانچاین دوره هم

که نامیدند «ضدخانواده»الیحه خانواده را منتقدان، بود. هاآن ترینبرانگیزو بحث ترینمهم ،«جنسیتیبندیتقسیم»

حق  ،در الیحه حمایت خانواده معتقد بودند،ها، آن. است ی در قوانین موجود صحه گذاشتهحقوقی زن ایرانبر بی

ت گفتمانی نمود این تحوال .(203-202 همان:) است نشده و شرط زنان برای اشتغال به رسمیت شناخته بدون قید

. بینیمطور آشکار میبا دختری که محور داستان است بهبرخورد جامعه  درنهاد خانواده و چه  دردر باغ تلو چه  را

فراخوانده زن را فراتر از نگاه جنسیتی به میدان مبارزه و عرصه اجتماع  خاصدر شرایطی ای که پیش از این و جامعه

با  بودن خود را فراموش نکند و مطابقسیت خود و نقش زنجن دارد،اینک با تحول گفتمانی از زن انتظار است،

 راتلو باغ رمان یگفتمان منشأ تقابل کلی بایدطوربه مسائل مطرح شده، بهباتوجه  عمل کند. ،های وضع شدهانگاره

 پنجمچهارم و اول و دورهدوره یخیتار یهادر برههخصوص به رانیجامعه ا یاسیو س یاجتماع راتییدرآستانه تغ

  .دانستپس از انقالب 

 گیرینتیجه

ای و بیانی بازنمایی شده های تجربی، رابطهارزش تبیین و تحلیل باغ تلو در سه سطح توصیف، تفسیر،با بررسی رمان 

 سوی از که است هاییمحدودیت و تابوها شکستن درحقیقت رمان، این بر حاکم ایدئولوژی ،بریمپی می  در اثر

 سنتی گفتمان میان گفتمانیجدال عرصۀ به را رمان ،مسأله ینهم. است شده تعیین زن برای قدرت نهادهای

 در ایدئولوژیکی ایهتفاوت توصیف، درسطح .است کرده تبدیل فراجنسیتی و انسانی نوین گفتمانبا  مردساالری

 ایدئولوژیک هایگزاره و دستور سطح در چه و واژگان سطح در چه دوگانه هایتقابل و جنسیتی بندیطبقه طرح

 برجستگی هاآن در زنانه فردیت و هویت که آثاری با اثر این گفت توانمی تفسیر سطح در. است شده رمزگذاری

های انعکاس برخی از گزاره با نیز نویسنده اثر تبیین بخش در. است کرده برقرار بینامتنی ارتباط است، یافته

  تردید ضمن زنان فرودستی و مردان یفرادستو  جنسیتی هایکلیشه چونهم اثرش در مردساالر نظام ایدئولوژیک

 برابر در مقاومت و قدرت روابط دگرگونی درصدد مردساالر، هژمونیک گفتمان پنهان نقد و متعارف باورهای در

همچنین با محوریت  قیصری باشد.می قدرت نهادهای توسط زنان انسانی هویت شدنگرفتهاسارتبه و راندنحاشیهبه

 در.دهدمی سوق فراجنسیتی و انسانی گفتمان سمت به را مخاطب ذهنیت قرار دادن شخصیتی چون مرضیه در داستان



 

 

  .است اجتماعی منزلت از مندیبهره و انسانی فردیت هویتی، استقالل کسب پی در زن ،فراجنسیتی و انسانی فتمانگ

 را ایتازه هویت که است آن پی در مرضیه. است نمایان کامل طور به ،«مرضیه» شخصیت در هابازتولید این مؤلفه

 اجتماعی مهم وظایف دارعهده مردساالری، سنتی گفتمانالگوی برخالف که هویتی کند؛ ثبت ایرانی دختر برای

  .گیردمی نشأت وی انسانی فردیت و عقالنیت قدرت، از  که است

 تعارض منافع

 .تعارض منافع ندارم

 سپاسگزاری

به این وسیله مراتب  م.یپایان برسان با کمک همکاران محترم به شکر شایان ایزد منان که توفیق داد تا این مقاله را

سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند خانم آرام رحیمیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در روند 

 ه نگارنده را مورد لطف که هموارآقای دکترخاتمی از فاضل اندیشمند جناب دارم. نگارش این مقاله تقدیم می

 کمال تشکر را دارم.نیز اندخود قرار داده
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