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 : ∗اهو، درک متفاوت از زمانيخشم و ه
 “اهويخشم و ه”رى يگشگردى مهم در شکل

                               
 د هنرمنديسع

  
  

 مطبوعات ی چاپ شده و همان سال از طرف جشنواره1376، بهار 32، شماره نو نگاهن مقاله نخست در یا
ات دوباره يادب–، فصل دوازدهم ن جشنواره مطبوعاتيده پنجمیآثار برگز شده و در دهی برگزیادبعنوان بهترین نقد  به

 . ه استچاپ شد
                                                        

 
خته بودن یربهم’ها، ان آنيد؛ از مینماچند شرط ضرور مى‘ اليان سیجر’ف سبک یدر تعر

م که زمان در اساس از ياما فراموش نکن. هاى قابل تامل استاز شرط‘ عیب وقايزمان داستان و ترت
ا ین اثر داستان باشد یکند که ایبخش در هر اثر هنرى است، تفاوت هم نمتکننده و وحدنييعناصر تع

ب آن است، يشود عدم ترتعنوان عامل سبکى آورده مىنجا بهین آنچه در ایبنابرا. ا حتى نقاشىیشعر و 
 .و نه شرط وجودى آن
ا از ی؟ ب از چه نظر؟ از نگاه زمان خطى و قراردادى حاکم بر روابط اجتماعىي اما عدم ترت

ات؟ از هر نظر که به موضوع يعنوان اصلى مسلم در تئورى ادبعناصر ساختارى مسلط بر اثر به
-د و بهیآخته به نظر مىیربهم‘ اليان سیجر’ن، زمان در يشيهاى مسلط پل وجود نمونهيم، به دلیبنگر

ز  در يد زبان نژه که خویوبه. رديگن سبک مورد تامل قرار مىیا شرط وجودى ایت يعنوان خصوص
 یآواهاى صرف-ب واژگان در طرحياى چون ترت تابع اجبارهاى خطى–ى گفتار و نوشتار هر دو گونه

عى ما را به يطور طبن اجبارها بهیا. کى استیزيب خطى و فيو نحوى، و اجبار گفتن و نوشتن تابع ترت
ن آثار را ی جنس زمان در اکشاند، تا آنجا که تفاوت مىاهويه خشم وتعارض ذهنى با آثارى چون 

عنوان شرط خته را بهیرن عناصر سبکى آن، زمان بهميير در تعیم و ناگزينيبختگى آن مىیرى بهمجهينت
-  به–د تصور غالب ما یتردخته است؟ بىیرن اثر بهمیا واقعًا زمان در ایاما آ. ميکنالزم وارد بحث مى

خته یره آن را بهمین زاویهم از ا. کندنقش اساسى بازى مىنجا ی در ا–عى شده و نهادى يعنوان امرى طب
سته و صرفا از سر تفنن ینگرگونه مىنيى اثر هم به همسندهیام فاکنر نويلیا ویاما آ. ميکنف مىيتوص
کرده و تابع گر درک مىیاى دا که، زمان را به گونهیخته؛ یع داستان را به هم ریو وقا) plot(ساخت پى

 خشم وبندى زمان در ک نگاهى به سازمانید از نزدين گونه نوشته است؟ اجازه دهیرا به اآن داستان 
ست که شکل قرار گرفتن واحدهاى داستانى به بررسى گذارده شود، ين نیالبته منظور ا. میندازي باهويه

ت يد و نگاه هر شخصیرى ديگهاى متفاوت از زمان و نقش آنها در شکلن است که درکیبلکه قصد ا
سى اساس يى فارسى اثر آمده، گرچه متن انگلها از ترجمهى نقل قولن نوشته همهیدر ا. رى شوديگيپ

رادهاى اساسى ینى اينى است؛ متاسفانه کار حسي به فارسى صالح حساهويه خشم ومترجم . بوده است
زبان ى فارسىنکه خوانندهیل اي، اما به دل)اهانيمثًال استفاده از زبانى طبقاتى بجاى زبان نژادى س(دارد 

 .میان متن آوردهیها را از ار نقلیرى کند ناگزيگيبتواند به راحتى نکات را پ
ن یا. ادى استيهاى بنو چراى آن از ذهنمشغولىچونیى زمان و قدرت ببراى فاکنر مسئله
ش، یه در شعرهاژیوش از آن، و بهي مطرح نشده و پاهويه و خشمبار در نيبرداشت تنها و براى نخست

 : ردیپذان مىین پاي چن(To  a  Co-ed)مثًال شعر . شودده مىیز دين
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For down Time's arras  
Faint and fair and far  
Your face still beckons like a candy star.1  

 
 :ميخوانیم) The Marble Faun(ش یا در کار بعدی

  
The search is for a perfect realm beyond time.2   

 
اش نوشته ژهیافتن سبک ویش از يى شعر و پز که بعد از تجربهيگراى او نهاى واقعدر رمان

 – و آثار پس از آن – اهويه و خشماما تفاوت آن کارها با . رودیسنده با زمان کلنجار میاند، باز نوشده
ن اثر آن یکند، حال آنکه در ایف ميده تنها حس خود نسبت به زمان را توصسنین است که آنجا نویدر ا

عنى ین نشان دادن و بازنمائى کردن است، ينجا همیدر واقع شگرد مهم فاکنر در ا. را نشان داده است
-همانطور که بروتون مى. کندن نگاه را منتقل مىیها به زمان، در فرم داستانى که اتيادغام نگاه شخص

سم آموخت و در آثار مدرنش به کار گرفت، يسم و سبک کوبياى که فاکنر از مدرند، شگرد اصلىیگو
سان است که در نی بد3. بود(subject) بجاى توجه صرف به موضوع (space)ت دادن به فضا ياهم

ند نقبى به تواشوند و خواننده تنها با شناخت آنها مىها مىتر از گفته شدهها محورىآثار او گفته نشده
ند اما از يب سم وقایع را از درون مىين داستان که به سبک کوبین است نقطه نگاه او در ايچن. معنا بزند

ند و از درون يبی برعکس از بيرون مگور به گورگرش یحال آنکه در رمان د. کند بيرون ترسيم مى
  .کند ترسيم مى

کدى در سرتاسر داستان . مياى روبرو هستن مسئلهيز با چنيها، ن ما، خوانندهاهويه و خشمدر 
د و نه یگوپنهان است، نه سخنى مى) فصل چهارم(سن و راوى کل ين، جيهاى بنجى، کونتتیپشت روا
ن ین و محورىترین در حالى است که کدى مهمتریو ا. دهدش تالشى از خود نشان مىیه کارهايدر توج
ن دختر کوچولوى جنوبى را ید خواسته داستان ایوگفاکنر همانطور که خود مى. ت داستان استيشخص
ستند ياتى که مربوط به او نيان جزئي و م–ان احساسات او، وى را در فضاى حاکم يسد؛ اما بجاى بیبنو

-جاد مىیان موضوع و فضا اينجا میاى که افاصله. کندم مىي ترس–زنند اش را رقم مىر زندگىياما مس
بندى داستان با نگاه آورد که تابع آن زماند مىیاى را پدژهیروائى وعنوان شگرد اصلى فرم شود به

ش از يد پیبندى زمانى داستان باسان در بررسى سازماننیبد. خوردها از زمان گره مىتيفلسفى شخص
ب يع و ترتیر آن بر وقايها از زمان را کشف کرد تا تاثتيک از شخصی هر یژهیافت ویز دريهر چ
ها هیها و الن وجهیسنده همچون شنلى تمام ایدگاه نویاست که د ناگفته مشخص. وشن گرددت آنها ریروا

 .       را در بر گرفته است
ش از يدر نظر وى زمان پ. کنداى خاص برخورد مى با زمان به گونهاهويه و خشمفاکنر در 

ت اجتماعى و يش با موقعبخش روابط اجتماعى است، گرچه ناشى از ارتباط تنگاتنگز عامل قواميهر چ
را کار و فکر یبخش روابط است ززمان قوام. زديانگهاى دگرسانى را برمىشعور فردى وجوه و درک

م یهاى ساعت و تقوبخشد، اکنونى که تنها به اعتبار عقربهاى بنام اکنون سامان مىهمگان را در لحظه
ر تعقلى دارد؛ ياى غنون از نظر فاکنر جوهرهاک”: دیگوهمانطور که سارتر مى. ابدیقراردادى معنا مى

. شودد مىید و ناپدیآ مى–د یآر که همچون دزدها بر ما فرود مىیناپذست هولناک و ادراکیاواقعه
اما “ گذشته”: دهداو ادامه مى“ .امدهينده هنوز به وجود نیرا آیست، زيز نيچ چين اکنون هیوراى ا

ب زمان ين ترتی  بد4“.رىيک نظر قابل درک و ردگیو از . فيصگذارى و توزى است  قابل ناميچ”
ا ی). بنجى، راوى فصل اول(ساحتى باشد ن حال تکيته، و در ع-و-سراى بىتواند تنها انبوههمى

ش برسد و ی اقتدارگرایچندساحتى باشد و شخص ناشى از کلنجارهاى آگاهانه، بخواهد به وراى آن گونه
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ز همچون گذشته قابل درک و يزمانى چندساحتى که اکنون را ن. ردير گايزمان را در کل در اخت
هاى تجارى توجه تيت آن در موفقيا تنها به نقش و اهمی). ن، راوى فصل دوميکونت(کند ف مىيتوص

اما چون شخص . شوداى سودآور منتهى مىاى باشد که به معاملهند لحظهیجه اکنون برآيشود و در نت
شود که ده مىيى سودآورى را از دست داده به آنجا کشا معاملهیبه شکلى مغبون شده کند که احساس مى
ن یترنيمت براى فروش و پائين قیعبارتى دانستن بهتربه. شه از زمان عقب استيکند همتصور مى

ى عقد قراردادى عنى لحظهیى مناسب و درست سر بزنگاه، شود اکنون، لحظهد مىیمت براى خريق
ز يگرى از زمان را نین سه وجه، فاکنر درک دیاما برکنار از ا). سن، راوى فصل سوميج(سودآور 
ن وجوه است، بدون آنکه وجهى از وجوهش یاى از انهین حال گزيدهد؛ زمانى که کلى و در عارائه مى
ند ی برآ...خى، اجتماعى، ویمانند زمان فرهنگى، که ناشى از روابط تارقًا بهيدق. تر شده باشدبرجسته

). سنيلسى و سپس جید دیه دیداناى کل، راوى فصل چهارم از زاو(هاى آن است متناسبى از تمام ساحت
ن يهمچن. ر ژرف بگذارديده و چندساحتى به زمان بر ساختار اثر تاثيچين نگرش پیعى است که ايطب
ح يتوض‘ ختهیربهم’ن ابد و بخواهد آن را با مضموين ساختار را نامالوف بیعى است که خواننده ايطب
ن ماجراى منظم را در نظر نگرفته بوده یفاکنر نخست ا... ”: کنداما همانطور که سارتر اشاره مى. دهد

ع یده و چندساحتى وقايشیاند  وى چندساحتى مى5“.زدیبراست تا سپس مانند ورقهاى بازى آن را درهم
 .ده استیدرا مى

ت ي چشم چهار شخصیچهیى زمان را از درسئلهرى خود با مين داستان درگیفاکنر در ا
زبانى بنجى نماد قطع ارتباط او - گنگ–شعور آدمى است اخته و بى) بنجى(راوى اول . کندت مىیروا

شعورى و بدبختى ن رو عامل بىي اکنون است، از همیط لحظهیبا فرهنگ گذشته و عدم درک شرا
او انسانى است که ابزار شعور . خى استی فرهنگى و تاربنجى فاقد ادراکى. ز هستياو ن) گىندهیآبى(
را یى ندارد، زیگذشته از آن، تجربه براى او معنا. غ شدهیاز او در) دنيزباِن سخن گفتن و گوِش شن(
ن رو گذشته براى بنجى خاطراتى است موهوم یاز ا. چ نظام ارزشى خاصى پشت سر آنها قرار ندارديه

زان بودن او یل ترسو بودن و آوين نکته نهفته است و خود دليت در همگى بنجى درسگشته-گم. و محو
ن بخش یتوان در ساختار داستانى و زبانى اگى او را به خوبى مىگشته-نمود وابستگى و گم. گرانیبه د
ى درهمى از انبوهه) داريزبان گفتار و شن(ت ماجرا بجاى استفاده از ابزارهاى شعور یوى در روا. دید

-ها و واژهزبان بنجى محدود و ناقص است که فاکنر آن را در جمله. زدیرره مىیرا روى داخاطرات 
ن ی، با ا...ائى، وینائى، بويب: افتى بنجى حسى هستندیابزارهاى در. دهدهاى غلط و نامفهوم نشان مى

 خود و بندى کلى با نام سه مراقبميک تقسیهمه او داراى حداقل طرحى از زمان است که آن را در 
خته یرد که زمان بنجى در همیآن برمىياز ظاهر فصل چن. دهدبت خواهرش کدى نشان مىيحضور و غ
. ست، زمان براى او خطى ولى محدود است؛ محدود به آگاهى و شعور محدودشين نياست؛ اما چن

الورى بر آن است که . ت شعورى موجب کوچک و محو شدن گذشته در نظر بنجى شده استیمحدود
. ستيها ندن و درک علتیاو قادر به د: ميتر آن است که بگوئ  درست6“.افتى از زمان نداردیدر”بنجى 

حرکت باالى سر او اش همچون مهى بىدهنده است و گذشتههاى شکلن رو زمانش فاقد عامليو از هم
 بنجى به قبرستانش هاىبه اشاره. افته استیاش نمود شهیرت که در اکنون بىیهوزى بىيچ. قرار دارد
هامان روى علفها هیسا”: کند، مثًالن را با آن فراخوان مىیى محو ولى نمادد که چگونه گذشتهيتوجه کن

م، و بعد یديبعد ما به آنجا رس. ديه من اول به آنجا رسیسا. دنديم به درختها رسينکه برسیش از ايپ. بود
ا ی) 52 ص(“ .گرى را توى آن گذاشتمیگل د. بود) قبرستان(ک گل توى بطرى ی. ها رفته بودندهیسا

ها ادآورىین یدر ا) 53 ص(“ .رفتىداشتى با قبرسونش ور مى: لسى گفتید”: کند بنجى خود نقل مى
 .هاها و علتز حضور دارد جز عامليهمه چ

خطى )  باشعوریهاانسان(سن ين و حتى جيشتر از زمان کونتيعى است که زمان بنجى بيطب
 و –م یاستادهینجا که ما این خاطر بنجى از ایو بد. مى استيرا درکش از جهان ساده و بهیباشد، ز
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. ده استيسار گذشته والمهید که در ساینماذهن و ترسو آدمى مى تنبل–افتادگى برکنار از آن عوامل عقب
 گونه تجربه، ر و خالى از هرييى تغشهیگران است، فاقد اندیى دن شخص در هر حالت گذشتهیاکنون ا

خته و سرگردان طول و یها گرلى که از گذشتهیاى ندارد جز آن بدندهین آیبنابرا. تيبارورى و خالق
گر که کدى را در یى دش خاک شده تا آن گوشهیهاضهياى که باز آن گوشه. کنداط را طى مىيعرض ح

ک بطرى یرستانى تهى که در ت بنجى بازسازى فضاى قبرستان است؛ قبیروا. آورداد مىیبوى کاج به 
هاى او است که هنگام ضهين بيگل تاتوره به حالت مجازى جانش. شودو دو تا گل تاتوره خالصه مى

ى بنجى به عالقه. اندات خاک شدهيى حده و گوشهيزش به دخترى، کشيانگى شهوتخاطر حملهبلوغ به
با ولى یى زى دلبستگى او به گذشتهمهن در آن خاک است، هيات و قبرستانى که کونتيى حآن گوشه

هاى اشرافى دگى ارزشيتواند که نماد اختگى و سترونى و پاشن نظر، مىیدهد؛ و از اموهم را نشان مى
 .ز باشديجنوب ن

در : ند؟ پاسخ روشن استیزن دست براى چه مىیى از ایهام که آدميحال ممکن است بپرس
ى آواره ن است که کاخى براى آن گذشتهیش آنان براى اکوشى، تالن حالت و در صورت سختیبهتر

ى آغاز، انه به نقطهیبازگشتى واپسگرا. ى گذشتههاى خوش و الگو شدهکاخى بر فراز لحظه: بسازند
ت بنجى در يشخص. 1/1/1خ یى مطلوب، روزى موهم به تارن واقعهيدن به نخستيکششى براى رس

اکنونى که در واقع گذشته است، متعلق به : ى اکنون استهر لحظيى انسان اس نمونهاهويه و خشم
زى يى آن چست، بل صورت ساده شدهيها نى زمانهیه الیآسمان در نظر بنجى حضور ال. گذشته است

رارادى و ناشى يزى است غيروابط علت ومعلولى، در نظر او، چ. شوداست که در اکنون خالصه مى
ن رهگذر به ذهنش یى که از ایادهایا درخت کاج و یوى کدى اى چون بهاى حسى سادهافتیاز در

اندازد، گرچه مز قلدر مىیآزار کدى و دالتون ا دلیاد رابطهیآورند؛ مثًال بوى کاج او را به ورش مىی
-کیخته و یرز براى او حضورى علت و معلولى ندارند و بهميع نیوقا. مز متنفر استیداند چرا از انمى

ش ینکه سر جایم تا ايم صبر کنیش نبود و ما مجبور شدیله سر جایآنگاه طو”: شوندبعد متبادر مى
“ .کاسه به صورتم بخار کرد”ند يتواند بب و فاعل را نمى) 23ص“ ).بازگشت به گذشته(برگشت 

فعال، رين شگرد خواسته ذهن غیسنده با اید، نويها توجه کنن جملهیبه ساخت مجهولى و الزم ا) 27ص(
عى است که یتگر وقایت، رواين شخصیفاکنر در پرداخت ا. ش گذاردیده و مقهور بنجى را به نماارابى

هاى ارادى هستند کمتر ارتباطى با تجربهريابند و چون غیى احساسات ساده به ذهن راه مىچهیاز در
ع بنجى ین همه، وقای ابا. ز هستنديعنى زبان نیژه که فاقد ابزار الزم یوکنند، بهها برقرار مىگر انسانید

مى او از يات بهيرا حسیجا خوش کرده، ز) هاستى گذشتهکه در اصل گذشته(ارادى ريدر اکنونى غ
کنند؛ مثًال با زمان، رابطه برقرار مى: بخش آنق چند الگوى محدود و ساده با جهان و عامل نظامیطر

ر چارچوب تنگ نظام ينانى است که اسخى آیبالهت بنجى نماد تار. ا دمپائى خواهرشیبوى درخت کاج 
 . سنت: کنندتوته مىيا خاطرات بیخ یاى از تارزند و در گوشهیگرقاهر از تجربه مى
رد تا درک نامنسجم بنجى از جهان و زمان يگن بخش از دو شگرد اساسى بهره مىی فاکنر در ا

-ريهاى غافتیى درجهيکه نت 7هاى نحوى الزم و مجهول؛هاى کوتاه با ساختجمله-1: را نشان دهد
ا که نشان از فقر واژگانى دارد؛ يار محدود از اشيبندى بس طبقه-2. ارادى وى از جهان اطرافش است

رونى يعنوان مالک ب استفاده از چهار آدم به-3. ا نام خاص آن گلیبجاى بوته ‘ درخت گل’مثًال نام 
هاى نخست زندگى بنجى، تى پى مراقب و ورش مراقب سال: د بنجىیبندى زمان از دميبراى تقس

. ، از شش تا چارده سالگى او، و الستر مراقب او تا سى و سه سالگى)ق بویاز طر(خواهرش کدى 
هاى قراردادى ن سه مراقب و حضور و عدم حضور کدى نشانهیادآورى است که وجود ایالزم به 

ه، نقش آنها کارکردى ین زاویاز ا. ز هستي نهاى مختلف زمان به خوانندههیسنده براى نشان دادن الینو
(functional)تگرىیشکل روا(بندى زمانى و سازمان) ساخت پى(ع یى اتصال وقا است و نقطه .(

گرچه آغاز . اى شگرد است خود گونه–سه با فصل دوم ی و در مقا–نجا یى کم از استعاره در ااستفاده
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در (کن -جمع-معنى توپ  به(caddie)کدى : همراه است) اره استعیهیتداعى بر پا(ک جناس یداستان با 
اد ی و او به یزند کدیاد می فریشنود که کسیاو م.  نام خواهرش(Caddy)با کدى ) بازى گلف
 . شودت آغاز مىین جناس است که روایبا ا. افتدیخواهرش م

ها، گذشته و اکنون هکسى که در چارسوى تجرب. ى مقابل بنجى، انسان هوشمند فاکنر استنقطه
ز او همه يست. ابد و دردها را فراموش کنديى بیق راهى به رهایآورد، مگر از آن طرجا جمع مىکیرا 
ن زمان خشک و یهاى اداند که چرخرا مىیشود، زدن از زمان قراردادى خالصه مىیرون پريدر ب

عت ي سنتى است که حتى با طبزمان از نظر او. آوردبت و نکبت به ارمغان نمىيزى جز مصيخشن چ
رود تا از او به شهر دانشگاهى و ادبى بوستون مى. ر دادييد آن را تغیز سر سازش ندارد، پس بايآدمى ن
با خود ) جنوب(از آن سو، آنچه از گذشته . مند گرددط بهرهيآوردهاى علمى و فرهنگى آن محدست

گره . اندهاى سنت و نظام مدفون شدهچرخها و دردهاى خواهر و برادرى است که الى آورده زخم
ا او یست واقعًا رخ داده يکه معلوم ن(ن که از گذشته با او آمده زناى با خواهر است يعاطفى اصلى کونت

ر نظامى که در ساعت نمود یزناپذین سو، اکنون است؛ حضور سمج و گریاز ا). کندن تصور مىيچن
کند تا از ها را نورد مىمى است که انسانين عظيهاى ماشاب و چرخيهاى آسافته و محل تالقى سنگی

ن روابط خشن، یز مقهور ايها نشود و انسانجا ختم نمىنیه بدياما قض. د بسازديآنان ابزارى براى تول
-به. زدیکند که از زمان بگرن تالش مىيپس، کونت. کنندابند بدل به سوءتفاهم مىیآنچه را که در نمى

.  متوقف کند– که جز نکبت و بدبختى حاصلى ندارد –شود تا زمان حاکم را آن مىن منظور بر يهم
هاى او از شکست. دنیزيبا زمان حاکم ست: ن داردين چنیسرشتى ا) راوى بخش دوم(ن يت کونتيشخص
اما سرنوشت او همچون بنجى گم شدن . دیآهاى اکنون گرفتار مىبتيآغازد و در چنبر مصخى مىیتار

در واقع، ). خودکشى(پرد رون مىياو ناموفق از متوقف کردن زمان از آن ب. زمان حال استدر وراى 
ر به ین ناگزيز کونتيست. هاى زمان قراردادى حاکم استى نافرجامش با سنتعمل او نمودى از مبارزه

 البته، .کنددا نمىيختن از زمان قراردادى پیاد راهى براى گریرغم تالش زرا بهیرسد، زخودکشى مى
- خواهد ساعتاو مى. افتن زمان واقعى، که از حرکت انداختن زمان حاکم استین، نه يمسئله براى کونت

اش پناه هیا به سای. ها را نشنودک تاک ساعتيبندد تا تها را مىن رو، در و پنجرهیها محو شوند، از ا
ع، جهان یگون وقاالبيى سرهن، در واقع، در گستيکونت. برد تا به زمان درونى خود بازگرددمى

شه حضور دارند، يع همیبراى او وقا.  درست به مانند آن شعر که در باال ذکر شد–د یجوفرازمان را مى
- ز آنها را فرامىين رهگذر نيبندى کرده است و از همى درد و بدبختى طبقههیع را از زاویرا وقایز

هاى مختلف در آن جارى است؛ ع مختلف از زمانیاى است که وقاى گستردهن پهنهيذهن کونت. خواند
ند او را به يبآنچه در تراموا مى. هاى مختلف زمان آسمانى در اکنون ماهیمانند حضور الدرست به

برد، آن یابان ميى خانى در گوشهیزند و آن واقعه متقابًال او را به جروند مىياى در چند سال قبل پواقعه
ن و یترحساس). 86-77صص (برد گر مىیاى در زمانى درا به واقعه خود او ینوبهز بهين

دن يشیت از اندین رو در طول روایاز ا. مز استیى کدى با دالتون ان واقعه براى او رابطهیدردآورتر
دن يع با رسین صورت که وقایبد: ز، شگرد جالبى داردین گریفاکنر براى نشان دادن ا(زد یگربه آن مى

ن در ياما عاقبت کونت). رودگرى از زمان مىیى دهین به اليکنند و کونتمى ر عوضيسبه نام کدى م
ر سوءتفاهم که روساخت داستان را شکل يافتد و در همان مسى عاطفى دخترکى گرسنه به دام مىرهيگ

صله پس بالفا. خواندمز را فرامىیاش در مقابل دالتون اهاى مربوط به کدى و ناتوانىدهد، تمام بخشمى
 .خواندگرى از ذهن خود را فرامىیکند و بخش پنهان دق چارلز، دالتون را تداعى مىیز از طرياز آن ن

-هیماتوان در بنشود؟ پاسخ را مىر مىيه و به چه منظور با زمان درگین از کدام زاوياما کونت
هاست؛ همان  ارزشن خود نمودى ازيم که کونتيل اشاره کنيبدون تفص. افتیاى اثر هاى اسطوره

ز ين به ستيکونت. بنددِط حاکم کمر به نابودى آنها مىیسازند و شراات را برمىيى که اساسًا ادبیهاارزش
او . ى تنگاتنگ دارندى که با زمان قراردادى رابطهیهاز با ضدارزشيزد، به ستيخط برمىین شرایبا ا
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ى آز و طمع را در آن ختهيگس-ت غول افساريرا حاکمیتابد، زهاى ساعت را برنمىآهنگ منظم چرخ
ز کرده يانگى خاک را آوردگاهى دهشتند؛ غولى که از جنگ و کشتار پروائى ندارد و عرصهيبمى

هاى نماى ذهنمشغولىن نظر، نمود تمامین، از ايکونت. بت و درديگذارد مگر مصزى بجا نمىياست و چ
ب يات تلخى که در ترکيى آن تجربهمه. رانداز استى دو جنگ خانمان بروشنفکران غرب در فاصله

فاکنر . وت شدين شعرهاى الیکى از بهتری خالصه شد و خود عنوان (The Waste Land) برستانبى
 . دهدخوبى نشان مى بهاهويه و خشمر را در ين تاثیر شگرفى گرفت، و اي تاثبرستانبىاز شعر 

-طورىشود؛ بهعنى زمان، خالصه مىیاساسى، ن اما در آن عنصر يتعارض و دوگانگى کونت
ى باره برنامهنیاو در ا. گرى نداردیکار آن رفتن کار ديا با حدس و گمان به پیدن به آن، يشیکه جز اند

ا زمان تا عصر محو ی): هاى سنتىى شرط و نهى در آغاز داستانهيبجاى قض(کند مشخصى طرح مى
 : ديرى ذهنى او با زمان توجه کنيبه درگ). گمر(پرم رون مىيا از زمان بیشود مى

 
کنم که ال نمىيخ. دميشنش را مىیعنى صدای. دادمو به آن گوش مى... ه داشتيخدان تکیساعت به ”

توانى زمان درازى از صداى آن مى. ستىيمجبور ن. وارى گوش بدهدیا دیکسى دانسته به ساعت مچى 
دى ي دراز و رو به کاستى زمانى را که نشنۀتواند رژک تاک مىيه تيک ثانیغافل باشى، سپس در 

  ) 71ص(“ .جاد کندیناگسسته در ذهن ا
  

هاى خودکار ت عقربهي وضعۀگفت که تفکر دائم دربارپدر مى”: ميخوانى بعد مىدر صفحه
و من . گفت مدفوعى است مانند عرق تنپدر مى. اى ساختگى که نشانه عمل ذهنى استروى صفحه

“ .کشندگفت ساعتها زمان را مىپدرمان مى... ”ا ی“ .ران باشيران باش، هى حيح. ار خوبيسگفتم بمى
شکند، اما ساعت بدون عقربه همچنان  مى–ى پدر است هی که هد–ن عاقبت ساعتش را يکونت) 79ص(

تاک ک ينخور که تنها ت-نى به درديماش. آنکه لحظه و ساعت را نشان دهدکند بىکار مى. کندکار مى
 جائى که ساعت –ابان يرون، در خيز در جهان بين. کشدکند و حضور قاطع زمان را به رخ مىمى

فروشى را ى ساعتهاى مغازهکند ساعت بزرگ شهر و ساعت تالش مى–حکومت بالمنازع دارد 
-ى ساعتعقربه به مغازهر ساعت بىيى تعمکند و به بهانهتواند و راه کج مىرد، اما نمىيده بگیناد

: کندفروش داللت بر هر دو سوى کشمکش ذهنى او مىنجا پرسش او از ساعتیدر ا. رودفروشى مى
ند يب را مى فروشرت ساعتيو آنگاه که ح“ ...ن درست است؟یترین ساعتهاى پشت ویک از ایآقا کدام ”

- رندى عوض مىست، موضوع را بهيخاطر کاسبى هم که شده حاضر به نفى ساعت نابد که بهیو درمى
 ) 78 ص(“ .کندق کار مىيک دقينست که کدامیمنظورم ا... ”: کند

. شودا چند جمله خالصه نمىیک یده دارد و در يچين با ساعت مفهومى پيبرخورد کونت
ر یمثًال تصو. بخشندن مفهوم را در هر دو حالت مجازى و استعارى ُبعد مىیشگردهاى مختلف فاکنر، ا

دن صداى ساعت، جابجا و در يسا مجازى هستند، حال آنکه شنيدگسترى و کلساعت باالى برج دا
 .ط مى کندیز او با شرايى ستفواصل مختلف مفهومى استعارى دارد و خواننده را متوجه

. رودمانند بنجى که در گذشته فرومىشود، درست بههاى اکنون غرق مىبتين در مصيکونت 
ن یتابد و بنابراط اکنون را برنمىین اما انسانى است که شراي کونتا آمده،يبنجى آدمى است مرده به دن

ا یى مجازى دارد د که خودکشى کردن او جنبهيتوان پرسحال مى. نديبر اوضاع حاکم مىيينده را در تغیآ
دهد و اثر را بازنماى رى مجازى ارائه مىيشناسى تعبه نگاه اسطورهیجرج  ُادانل از زاو. استعارى
ن یتوان به ان نگرشى حتى مىي  با چن8.نديبگرا مىوانى و عمليهاى اخالق سنتى با خوى حمعارضه

هاى اشرافى جنوب را در برابر غول طمعکار د که فاکنر خواسته انحطاط خانوادهيبرداشت کلى رس
 تنها تالش او. ن برداشتى را ندارديچگاه چنين هيم که خود کونتياما فراموش نکن. ر کشدیشمال به تصو

ن وجه استعارى در فصل بر وجه مجازى غالب یبنابرا. شودر مىيتعب‘ دن از زمانیرون پريب’با مفهوم 



7  

 –رساند مى‘ آزادى’ى ن دو به واژهیو از ا‘ پرواز’، ‘دنیپر’ى چون یهااست و ما را به مترادف
ى انسان ندهیه آرسد که، به آنجا مىین زاویوى از ا. ن دو جنگ بزرگيذهنمشغولى روشنفکران ب

ش در بخش ین بخش و تقابل آن با مفهوم مجازین معنا در ایاما استعارى بودن ا. هوشمند خودکشى است
 . هاى متفاوت و چندساحتى برسدع به برداشتيى وسک گسترهیدهد که در دان مىيسوم، به خواننده م

ن یدر واقع او در ا. گر استیهاى دتر از بخشدهيچيار پين بخش بسیشگردهاى فاکنر در ا
هاى استعارى ساخت(گر از استعاره و تقابل آن با مجاز استفاده کرده است یشتر از هر بخش ديبخش ب
ن نکته ما را بدانجا یا). هاى مجازى حالت کارکردىن فصل نقش روائى دارند، حال آنکه ساختیدر ا
گر، یسخن دبه. هى تمام عمل کرده استرى شگردها با آگايفاکنر در به کارگ: میريجه بگيبرد که نتمى

هاى بلند و قلت عالئم وجود جمله. ده استیخوبى برگزناخودآگاه او ابزارهاى الزم هر بخش را به
ت از روى ین خودآگاه و جارى شدن روايود و قوانيدى است براى رهائى شخص از قيسجاوندى تمه

هاى آزاد ناخودآگاه را باعث  استعاره پرشن شگرد تداعى بر اساسيهمچن. تيى ناخودآگاه شخصهیال
ها اى جملهى تکرارى از پارهن دارند، و استفادهيتنوع واژگان که نشان از گستردگى ذهنى کونت. شودمى

ى ن شگردها جنبهیفاکنر با ا. ن بخش هستندیع از شگردهاى اصلى در ایبراى جدا کردن زمان وقا
 آن (functional) و کارکردى (actional)ى کنشى و جنبهداستان را بر د) narrational(روائى 

بندى زمانى شوند از سازمانساخت و عناصر اتصالى تابعى مىطورى که پىمسلط کرده است، به
(temporal organization)9. اثر  

سر در هاى بىهیر سایمثًال تصو. دین دست را دیى از ایتوان شگردهاز مىيدر آثار فارسى ن
مى ینجا با استفاده از شگردى قدیرى در اي؛ گلشدردار هاىنهیآدر :... گفت. ى گفتما استفادهی، رکو بوف

ن راوى و کنش راوى يوه بين شیوى با ا. اندازدع فاصله مىیى وقاوستهيان پیان جرياز داستان سندباد، م
درست به . ستدیا مىکند و همراه خواننده به تماشاى راوىجاد مىیفاصله ا) ت داخل داستانيشخص(

دم که دارم از کوه باال یخواب د: ميکنف مىیم و سپس آن را تعرينيبمانند وقتى که خود را در خواب مى
-دم که به سفر مىیخود را د”: کندت مىیگونه ماجراهاى خود را روانيز به هميسندباد ن. روممى
ت داستان ي زمان راوى را از زمان شخصن جملهینجا هست؛ در سندباد ایالبته تفاوتى در ا“ ....روم

رى با يکند؛ حال آنکه در آنجا، گلشگذارى مىت فاصلهين راوى و شخصيکند و پس بجدا مى) خودش(
 شازدهدر . کند و نه زمان درونى داستان راه نگاه راوى را عوض مىیتنها زاو“ :...گفت. گفتم”آوردن 
 که گاه به صورت جناس ناقص و گاه جناس تام –خرالنسا ز راوى از تداعى دو نام فخرى و في ناحتجاب

ع ضمن عبور از ین شگرد وقایدر ا. رودهاى مختلف زمان مىهی به ال–ن استعارى است یآمده و بنابرا
-ها و خواهر بنجى از نشانهن دو نام مثل نام مراقبیا. شوندا جدا مىیخورند وند مىيصافى ذهن به هم پ
 .کنندارى مىیبندى زمانى سنده را در سازمانیز هستند و نويهاى روائى داستان ن

-گذارى سود مىعنوان ابزار فاصلهر بهیهاى ز از جملهاهويه و خشمز در بخش دوم يفاکنر ن
ى هیاى به الهیها، داستان از الن جملهیبا آمدن ا“ .رومه خود مىیبه سا”ا ی“ ستادم،یام اهیتوى سا”: برد
ا یگردد گر شکفته مىیاى داى در دل واقعهشود؛ و واقعهگر پرتاب مىیى به زمان دگر، و از زمانید

امده است، و بسته به روابط داستان حالت مجازى يه تنها به حالت استعارى نیاما سا. رديگجاى آن را مى
که با ) 77ص(“ .افتمیام را هیتوى آفتاب پا گذاشتم و دوباره سا”: دير توجه کنیهاى زبه نمونه. ز داردين

ه من که صاف یکشى، و سافهاى نردهیه پل، ردیسا”. ن حالت مجازى دارديشيع و روابط پیتوجه به وقا
که حالت ) 83 ص(“ .داشته زده بود، و چنان راحت گولش زده بودم که دست از من برنمىيبر آب تک

شم که گولش زدم و توى آب نم اگر مواظب نبايام را دوباره بتوانم ببهیوقتى سا”. استعارى دارد
اولى استعارى و دومى مجازى است با توجه به “ .گذارمه سرسختم پا مىیانداختمش باز هم روى سا
“ ...م محکم توى بتون فرو کردمیهاام را با پاشنههیاستخوانهاى سا... ”و . قصد او براى خودکشى

 .استعارى) 156ص(“ ...م جارى بودنددار نارونها روى دستهاى دندانههیسا... ”. استعارى) 89ص(
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ز از شگردهاى يه در دو حالت مجازى و استعارى، نیى آن با ساحضور قاطع ساعت و رابطه
ک حالت کلى، مفهومى مجازى از زمان حاکم ینجا و در یساعت در ا. ن بخش استیى فاکنر در اژهیو

ن از ي هستند و درک چند وجهى کونتم که استعارىیخوراما در متن به مواردى برمى. قراردادى دارد
ن يدار شد ساعت بیها پده پنجره بر پردهیوقتى سا”: ميخواندر آغار بخش مى. دهندزمان را نشان مى

نجا یدر ا) 71ص(“ .دميشنهفت و هشت بود و آن گاه دوباره من در زمان بودم و صداى ساعت را مى
ن يت کونتياند تا ذهنبا ساختى استعارى گرد آمده) روزه، زمان، ساعت و یسا(کننده نييتمام نمادهاى تع

کلى ) sequence(رفت ن جمله ما را با پىین، ایافزون بر ا. ش گذارندیز به نمايرا نسبت به همه چ
فرار از زمان : ن صورت نشان دادیه و بدیماتوان به صورت بنرفت رامىن پىیا. کندفصل آشنا مى

ساعت هم به . کندنى مىيبشيى آخر را په، واقعهین زاويجمله، از هم. عىدن به زمان واقيرس/قراردادى
ن در هر دو حالت استعارى و مجازى بر معانى متعددى داللت یه مفهومى گرهى دارد و بنابرایمانند سا

ز حالت يى پدر نالبته واژه. ه داده بودهیم که ساعت را پدرش هديخواندر همان صفحه مى. کندمى
تًا سنت داللت یسى، خدا و نهايتر عپدرمان، بر مفهوم گسترده: رد و با استفاده از حالت جمعمجازى دا

رى ذهن با مفهوم زمان را ين سخن پدر رهنمودهاى سنتى براى اجتناب از درگین با ايمثًال کونت. کندمى
تا وقتى چرخهاى گفت زمان مى. کشندساعتها زمان را مى: گفتپدرمان مى”: کندگونه منتقل مىنیبد

“ .ستدیشود که ساعت بازابرندش مرده است؛ زمان تنها وقتى زنده مىش مىيتق پکوچک با تق
فاکنر ) 72ص(“ .تق منظم چرخهاى کوچک فرسودشتق: ح مصلوب نشدينکه مسیو ا... ”و ) 78ص(

 . رديگمىبهره ) اولى جزء به کل، و دومى کل به جزء(ى مجازى وهين دو مفهوم از شیان ايدر ب
ستى، به مقابله يها و از جمله سنت نگارش رئالى عرصهجالب است که فاکنر سنت را در همه

کارخانه، تراموا، : هاى مدرندهیع و همراه با پدیدر مقابل، حضور سمج ساعت در تمام وقا. کشاندمى
لسى یر ديکند تا تعبن شگرد استفاده مىيز از هميچنانچه در بخش چهارم ن. َمنشى حالت استعارى دارد

ه ین بخش محو زمان قراردادِى روز را با به سایدر ا. از دو زمان متفاوت در روز و شب را نشان دهد
ن از زمان قراردادى يش درک کونتیفاکنر در نما. سازدان مىیبردن بخش باالئى ساعت باالى گنجه نما

ک یلسى فقط یساعت د. د که عقربه نداردیوگشود و از ساعتى سخن مىاى همانند متوسل مىوهيز به شين
ک یگفت مى... زنگ ساعت به صدا درآمد”: دهددان مىياى من مکالمهيل به چنين دليعقربه دارد به هم
ى استعارى کمک مهمى در چند ساحتى شدن وهيش) 157ص(“ .ک ربع به چهی. ربع به چه؟ باشد

  . میزپردارتر به آن مىیع دارد که کمى دیم و وقايمفاه
ت را سامان داده یب رواين بخش به کار گرفته و تابع آن ترتیگرى که فاکنر در ایشگرد کلى د

) ث نفسیحد(ت در بخش سوم یسه با شگرد رواین شگرد در مقایا. م استيت درونى و مستقیروا: است
ش از يب‘ رونىگوئى دتک ’شگرد : توان گفتک برداشت کلى مىیدر . رسانداى مىژهیر ويما را به تعاب

گران ید قضاوت ديآنکه در قورزد؛ و فرد بىد مىيهاى ذهنى تاکاالت و علتيها، خشهیز بر انديهر چ
کند راوى آن بخش از ذهن خود را فراخوان مى‘ ث نفسیحد’در مقابل، در . کندان مىيباشد، خود را ب
ى وهيسان در شنیبد. ه کنديوجخواند تا تراوى آنها را فرامى. گران مورد سئوال استیکه توسط د

ى دوم راوى قضاوت خواننده وهيشود، حال آنکه در شا در ذهن راوى غرق مىینخست خواننده حذف و 
م که فارغ از هر نوع قضاوتى جهان درونى ينيبن را مىيدوم، کونت براى نمونه در بخش. کندرا طلب مى
هاى اى است که الى چرخهاى انسانى او آن ارزشى اصلى براىرا، مسئلهیز. کندى مىیگوخود را تک

ن یفعل اصلى در ا(نظامى خشن در حال خرد شدن است و او تمام ّهم خود را گذاشته تا از آن تن بزند 
 ). شودل مىیختن تبدیت نظام به گریل قاهرير و به دلیر دادن است که ناگزييبخش تغ

ده را متقاعد کند که خالفى از او سر نزده، که ن است که خواننیسن تنها در ايدر مقابل تالش ج
-رخواهى بوده، که به خاطر شرف و آبروى خانواده بوده، که همه سريهر آنچه کرده از سر کمک و خ

ن يد براى نجات کونتین بایو بنابرا... ستيى خانواده ن ندهیخور او هستند و کسى به فکر آبار و نان
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عبارت به. ن را باال بکشديو او حق داشته باشد که پول کونت.  شودار تام دادهيبه او اخت) دختر کدى(
-ستاده است و محقیسن در مقابل دادگاه ايزد که جيانگن احساس را برمىیث نفس ایگر، شگرد حدید

- وى در اثبات بى: کندتر مىن شگرد را برجستهیژه، ایوکنش او به. کند مى(verisimilitude)نمائى 
تلگرافچى و دالل ... هااهين، بنجى، سيکدى، کونت: هر کس که با او مخالف است(ان گریگناهى خود، د

ها ن جملهیا). ب دادن استین بخش فریپس فعل اصلى در ا(کند را مقصر قلمداد مى) ورکیويسهام در ن
: دهنداش را به خوبى نشان مىتيه وضعيوندند، تالش او براى توجيپاِن بخش را به هم مىیکه آغاز و پا

همانطور که ”و ) 164ص(“ .را جون به جونش بکنى الشى است) بدکاره(ن است که الشى یحرفم ا”
که در اولى منظورش کدى است و در ) 238ص(“ .ام الشى را جون به جونش بکنى الشى استگفته

ن گراین با اتهام الشى بودن دیه کارهاى خودش است، بنابرايتالش او توج. ن دختر اويدومى کونت
به هر صورت روى سخن ). نمائىمحق(کند ه و وجدان خود و خواننده را راحت مىياعمال خود را توج

و راستى چه کسى؟ . کندد مىيیسن را تايرون است، و احتماًال جيسن با کسى است که از آن مجموعه بيج
. ردیسن را بپذيى جاندازد و در بست کارهايگران بیکه تمام گناهان را به گردن د) چون خواننده(کسى 

- دا مىيکار پ-و-ن شگرد سرید با ایآش مىيش هر جا سخن از سنت و ارزش پيز کم و بيدر بخش دوم ن
تر ا درستی(از به قضاوت يباره ننیسن، در ايز، بمانند جين نيى کونتی، گو...گفت وپدرمان مى: ميکن

 .   خواننده دارد) همدردى
ها حاصل اء و انسانيمى اشيعى و صميو از روابط طباما اگر زمان براى بنجى حسى است 

سن يخورد؛ براى جت رقم مىيخ انسانین مفهومى ارزشى دارد و با تاريشود، و اگر براى کونتمى
جاد یرا قادر به این محکوم به فنا هستند، زيبنجى و کونت. ى سوداگرانه داردیمعنا) راوى بخش سوم(

 را از دست –نش ي زم–اش اولى هستى. ستنديد نیط جدیبا شراهاى خود ان ادراک و ارزشيتعادل م
ها و قدرت نظام مارستان فرستاده شود، و دومى در برابر افول ارزشيدهد و ممکن است به تمى

-ست، گرچه همانند آن دو خودى گميسومى اما محکوم به فنا ن. کندار مىياى خودکشى را اختسربازخانه
 . کرده دارد

رفتن (ها رش نظام صنعتى شمالىین با پذيى کونتمارستان، و رابطهين و تي با زمى بنجىرابطه
وسف و ی، ما را به صورت مجازى به داستان )خودکشى(رفتن نظام یتًا نپذیو نها) به دانشگاه بوستون

. ن انطباق را به صراحت مطرح کرده استیفاکنر خود ا. رساند مىتوراتن در يبرادرش بنجام
ن و فروختنش را ين را نمادى براى آزادى بنجاميدارد که زم دو داستان ما را بر آن مىنیهمسوئى ا

ن یت به اعتبار ایب رواين ترتیبه ا. مينيبب) ز مصریعز(وسف یش يهمسان با به گروگان ماندن او پ
روزى يرى و پيدارد که درگد و ما را بر آن مىیگشاگرى روبروى ما مىیى دیهاى معناها، افقهمسوئى
، بل کسب قدرت )دارى لغو برده(: کند کا مطرح مىیخ امریگونه که تارها را نه بدانها بر جنوبىشمالى

 .   مير کنيدر جنوب تعب
 از هر –ط یاى از شراژهیاو بدون آنکه درک و. گرى دارندیع شکل دین وقایسن اياما براى ج

- النه، دست مىیاى، حتى دزدانه و رذوهي هر شبردارى از آنها به داشته باشد، در بهره–ط ینوع شرا
سن از يژه در ادراک شخصى جیون درک متفاوت را فاکنر به خوبى بازنمائى کرده است، بهیا. ازدی

که (سن را يافتى جیز زمان دريش از هر چيوى پ. اى داردژهیت وين نظر اهمیشگرد فاکنر از ا. زمان
ن بخش را یع این کار تمام وقایبراى ا. دهد نشان مىبه صورت مجازى) تى اوستيى شخصهیرمايخم

ل يدر آغاز بخش چند بار به اتومب: عنوان نمونهبه. بخشدسامان مى) سنيتنها هدف ج(تابع مسائل پولى 
سن اوضاع مالى خوبى يج: برد که تصور کنددها خواننده را بدانجا مىين تاکیا. کندسن اشاره مىيج

ل هست يا اتومبیسن صاحب مغازه  يا جیاندازد که آد مىی او، خواننده را به ترداما برخورد ارل با. دارد
ک شده باز بر یسن با او شريفهمد که ارل تنها به خواهش مادر جرتر وقتى خواننده مىید. ستيا نی

کند و سن بر خالف دستور ارل مغازه را رها مىيند که جيبرا همزمان مىیشود، زدش افزوده مىیترد
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د سهام، کالف یى کوچک و همزمان داشتن پول و خرک مغازهیکار در . رودى ناهار به خانه مىبرا
درست در . کندد مىیهاى مختلف خواننده را دچار تردچ و متناقضى است که جابجا و به گونهيپ-هم-در

 باز نشده باقى انیاما گره تا پا. خواهدارى مىیسن که قضاوت خواننده را به يت جی روایوهيتقابل با ش
 .شودباز مى د سوم شخصیه دیماند و در بخش آخر است که از زاومى

نجا بر خالف سه بخش یدر ا. تى به کلى متفاوت دارديلحاظ روائى وضعفصل چهارم به
کند؛ و در ف مىیلسى داستان را تعرینخست، راوى سوم شخص مفرد است که در قسمت اول از نگاه د

رود و جا مىرود با او بدانگر مىین و معشوقش به شهر ديافتن کونتین در پى سيبخش دوم آنجا که ج
شود و هر دو با کى مىیت یز با زمان رواين لحاظ زمان داستان نيبه هم. کندل مىير داستان را تکميمس
ه ن بیچربد و بنابرااش مىى روائىن فصل بر جنبهیى کنشى داستان در اجنبه. هاى داستان همسوکنش
دگاه راوِى داناى ین، زمان مطابق با دی  اما با وجود ا10.گرددک مىیستى نزديتگرى رئالیى رواوهيش

ى مفهومى فلسفى رندهيدر بر گ) بردت داستان بهره مىیسن براى روايلسى و جیکه از چشمان د(کل 
-ر، با وجهيگمهتى است هين فصل کلیزمان در ا. ز منطبق استيسنده از آن نیاست و پس با ادراک نو

ن زمان بنا یک از سه فصل نخست وجهى از ایدر هر .... هاى مختلف شخصى، فرهنگى، اقتصادى و
لسى، یم و هم درک دينيبنجا، هم آن سه درک را مىیشود، اما ات طرح مىيى شخصژهیبه ادراک و

  11.سنده رایراوى و حتى نو
ز يافت خطى ما از زمان نیارد و با درر و فلسفى ديتى فراگين فصل کلینکه زمان در ایبا ا

هاى ژگىیاز و) ن هم خطى استیکه ا(منطبق است، باز به خاطر تضادش با زمان قراردادى حاکم 
آورد و ذهن نه مىيشزميستى کنش را به پينجا به سبک رئالیفاکنر در ا. خاصى برخوردار است

ب عّلى يسان ترتنیبد. گذاردنه مىي پسزمرا در) بندى بارتميى روائى مطابق با تقسهیال(ها تيشخص
نجا بر خالف سه یاما چرا؟ چون در ا. گرددب زمانى با آن منطبق مىيرد و ترتيگع اساس قرار مىیوقا

ن، حرکت در زمان يشيهاى پگر، حرکت در مکان نقش مهمترى دارد، حال آنکه در بخشیفصل د
 :شترى داشت، چونيت روائى بياهم

اگر (گوئى هودهيشود و مانع بجاز مىیموجب ا) ى روائىه بر جنبهيتک ( حرکت در زمان-1
دهد که جهان  امکان مى-2). افتی مىدريکلخواست نوشته شود حجمى حدود ب على مىيداستان با ترت

ان یجر’گرائى با ى سبک واقعتفاوت عمده. ر گرددیها و تنها تابع ادراک او تصوتياز گذر ذهنى شخص
ر يهاى است انسانيدن روابط اجتماعى حاکم، موقعير کشیاولى با به تصو: ن جابجائى استیادر ‘ اليس

ک یآن . نگردر به آن روابط مىيحال آنکه دومى از ذهن همان انسان اس. کندم مىيدر نظام را ترس
امکان ن رمان یژه در ایو و به-3. ک حس فرد در قبال آن خشونت راین یدهد، اخشونت کل را نشان مى

ى روائى هی برجسته کردن ال-4. ده شودير کشیت از زمان به تصويدهد که ادراک خاص هر شخصمى
-ب وجود چند واقعه را با هم و همزمان ممکن مىين ترتیدهد و به اهاى استعارى مىدان به ساختيم

ا در ی محو گردد و کى از آنهایاستعاره قادر است چند معنا را همزمان فراخوان کند، بدون آنکه . سازد
ان کلمات يهاى خالى مر متعدد همسان است با خواندن فاصلهير و تعابیاحضار تصاو. ه بمانديى بقهیسا

ت وجودى آنها را ين در تورات، و سپس تقارن موقعيت بنجى را با بنجاميبراى نمونه وضع. و سطرها
ا ین، ير نام بنجاميير نام بنجى مثل تغييى چون تغیهانشانه. ديسه کنیهاى شمال و جنوب مقارىيبا درگ

وسف و جز ین نزد ين، با به گروگان ماندن بنجاميل کونتين مخارج تحصين بنجى براى تاميفروختن زم
ع و جنگ شمال و جنوب، و تسلط مالى ین وقایان ايوه خواسته تقارن مين شیگذشته از آن فاکنر با ا. آن

ز يگرچه از مجاز ن. ى ساخت استعارى داستان استجهيه نتن همیا. ها بر جنوب را نشان دهدشمالى
ها در سه ها و سقوطها، فروپاشىن کشمکشیتمام ا. م  استفاده شده استين مفاهین کردن ايبراى جانش

 . گرددک سر ماجرا هستند طرح مىیى که خود یهافصل نخست و توسط آدم
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ى کلى به صورت مجاز کل به هن حرکت در ژرفاى زمان، وقت آن است که واقعیپس از ا
ن فصل تنها یا. ان برده شودیبه پا) هاى کامپسنع مربوط به خانوادهیوقا(ک مدل کوچکتر یجزء و در 

هاى مختلف زمان خبرى هیگر از بازگشت به گذشته، تداعى، و رفتن به الیکشد و دک روز طول مىی
هاى داستان گر بخشیرفتى است که البالى آن دن واقعه، پىین تا قطعى شدن ايدن فرار کونتيفهم. ستين

ان داستان ين رو بیابد، و هم از این فصل نقش محورى مىیساخت در اب پىين ترتیبد. رديگشکل مى
شود که سنده قادر مىین شگرد نویبا ا. چربداش مىى روائىبر جنبه) در سطح کنش(تابع نظام عّلى 

ش گذارد و خواننده را به یى قابل درک خواننده به نمابا گونههاى زمان درونى را ان گونهيتضاد م
 .ها واداردى نگفتهدن دربارهيشیاند

ت، داناى کل است که ی در سطح روا-1کنند؟ ان مىين تضاد و تقابل را بیچه عناصرى ا
ى نخست هلسى در پاریش محدود است به نگاه دیهاها و آگاهىکند، حال آنکه دانستهت مىیداستان را روا

. دهدخوبى نشان مىن تضاد را بهیشود، ارى که همان آغاز فصل ارائه مىیتصو. سنيتر جو سپس
زمان، وراى ابعادى که بر جهان انسانى حاکم کند؛ نمائى بىم مىيى کلى از صبح ترسیداناى کل نما

“ ....از شمال شرقىاى از نور خاکسترى برآمده وار روندهید، دير و سرد دمي صبح دلگۀديسپ”: است
مثل سوزن ”: ابدین مکانى مىیفى ایشود و از نگاه محدود او صبح تعرلسى وارد صحنه مىیهمزمان د

 ) 239ص(“ .توى تنش فرو رفت
و با رو به آسمان ”: دهدارائه مى‘ چارهيب’لسى یرى که از دی در سطح کارکردى، تصاو-2

ها عناصر کارکردى بر درک زمان اشاره فيونه توصن گی، در ا“ ...اشدهيگرفتن صورت هزار بار تک
ا ی‘ چارهيب’هاى م واژهیدر پرانتز بگو. دهدندارد، بلکه اسارت انسان در دست زمان حاکم را نشان مى

ومه ين رو آنها را در گیاز ا. دهندسنده را در داستان نشان مىی، حضور نو‘دهيصورت هزار بار تک’
-ش گذارده مىیت واقعه به نمايت دارد که موقعين نظر اهمین فصل، از ایدخالت داناى کل در ا. آوردم
شود، رذالت او به حالت کارکردى ف مىیع تعریسن وقاين فصل آنجا که از چشم جيچنانکه در هم. شود

  ). ، کتک زدن الستر286ص(انى یى پاشود؛ مثًال واقعهان مىيو از دهان داناى کل ب
ن نشانه زمان قصه ياول. دهدهاى روائى خود را نشان مىنه در سطح روائى، که با نشا-3

ها حق دارند روزى که در آن آدم) لسىید دیاز د(افتد، روز خدا کشنبه اتفاق مىیاست، داستان روز 
گر متعلق است به ارباب و یل خود بگذرانند، حال آنکه وقت آنها در روزهاى ديوقت خود را به م

براى راوى . کندد را مطرح مىین ديگر همیاى دز به گونهيت، اما راوى نلسى اسید دین دیا. کارفرما
شب از جنس زمان آزاد است، زمانى متعلق به فرد و . زمان آزاد، زمان در بند: زمان کًال دو نوع است

در مقابل روز از . تواند هر جور که خواست وقت بگذراندن فرد است که در شب حق دارد و مىیا
ى یگران، زمانى که انسان در آن ناچار از انجام کارهایبند است ، زمانى متعلق به دجنس زمان در 

به صورت کنائى ساعت (وارى آشپزخانه است یى دوم، ساعت دنشانه. ل استياجبارى و حتى خالف م
ک عقربه دارد ین ساعت یا) ز در خود دارديلسى را نیر ديپس تعب. لسى، چون آشپزخانه قلمرو اوستید
ز بودن آن هم از ياسرارآم. کندک مىيک تاک فقط تي، و بجاى ت)ن اصًال عقربه ندارديت کونتساع(
ن یافزون بر آن، ا. کنددهد بلکه حدود آن را مشخص مىشود، چون لحظه را نشان نمىجا ناشى مىنيهم

بابى را از رى زمان اريا به تعبیلسى زمان روز یشود، ددا مىيکى ناپیساعت از غروب به بعد در تار
چون ... ”: کندسختى مىگر برائى ندارد، گرچه هنوز جانیزمانى که د. رديگن ساعت اندازه مىیروى ا

کرد پنج بار اش را صاف مىنهيى سیش درآمدى که گويک صدا کرد، بعد با پيت... ک عقربه داشتیفقط 
سنجد، زمانى ان را مىن ساعت زمیلسى با اید) 247-246ص (“ .ساعت هشته: لسى گفتید. زنگ زد

ش یهاهیدارى جنوب که پارى است مجازى از نظام بردهين باز تعبیو ا. کندگر بد کار مىیاربابى که د
ز با يراوى ن. شودت هم مىیگان شمال حماسهيکند و حتى توسط نوکسختى مىخته، اما هنوز جانیرفرو

-ى روائى، مىن دو نشانهیگذشته از ا. کندىان مير خود از زمان را بيکى تعبین ساعت در تاریمحو ا
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ش زمان خطى مالوف و یز نوعى نشانه براى نماين فصل را نیا) ستىيرئال (یگراتوان ساخت واقع
کند که براى خواننده  جاد مىیگر تضادى ایهاى دن فصل و فصلیان ايگرا مسبک واقع. معهود ما دانست

هاى ها از زمانالن واقعهيت با سیى روا در چرخهشيخواننده در سه فصل پ. ار مشهود استيبس
اما در  فصل آخر از . کندت بازى مىیاى شدن روا استعاره نقش مهمى در خوشه–مختلف روبروست 

-هاى مختلف زمان محو مىهیسان النیبد. ماندع باقى مىیان وقايتگرى و بی، تنها روا12تیسه وجه روا
  . ندیآگر مىیکدیع به دنبال یب وقايا ترتک خط و مطابق بیشود و داستان در 

ز يت نیاما کل روا. ردیپذان مىیژه است و صبح آغاز و غروب پایساختى وهر فصل داراى پى
ها است و در واقع در دل آنها هاى فصلساختساختى کلى است که در ارتباط تنگاتنگ با پىداراى پى
م داستان به چهار فصل، تنها در چهار روز ي تقست سى سال است، گرچه بایزمان روا. شودکامل مى
ع یروساخت، مطابق با وقا: شودل مىيها خود از دو سطح تشکساختن پىیهر کدام از ا. افتداتفاق مى

بندى زمانى ساخت و سازمانبا توجه به پى. ع در طول سى سالیساخت، مطابق با وقالحظه؛ ژرف
ع یوقا) ى هرمدر سطح قاعده(ى اول هیکرد که در ال  هرمى فرضت اثر را به ماننديتوان کلداستان مى
ى بعد از آن، هیدر ال.  داردیى کامپسن جاع خانوادهیى بعدى وقاهیدر ال. خى قرار داردیتار-اىاسطوره

سن، يتر به راس هرم کدى، جکیى نزدهید؛ و بعد در الیآین ميع مربوط به کدى، بنجى، کونتیوقا
: ان دوگرا استین نماى کلى در آغاز و پایا. نيسن و کونتيو عاقبت در راس ج. دىن دختر کيکونت

ن از دو نگاه يسن و کونتيتقابل ج. انین در پايسن و کونتياه در آغاز، و جيد و سيشمال و جنوب، سف
کند، حال آنکه دومى همچون مادرش، رد و تابع آن عمل مىیپذاولى سنت را در کل مى: رديگنشأت مى

گر هم ین دوگرائى در عناصر دیا. زدیگرخرد و مىت مىيمت محروميى از سنت را به قیدى، رهاک
ا هستند که دومى به دستور ین و کدى زايپدر، بنجى، کونت. ائىیدهد، مثًال سترونى و زاخود را نشان مى

ن را، که خود يتکون: آوردگردد، اما کدى دخترى مىطور روانى ناتوان مىشود، سومى بهپدر اخته مى
ها اهيس. دیگشارد و بال رهائى مىیپذ را نظم حاکم را نمىیاست؛ زیدهد که زامطابق با داستان نشان مى

اما . اندل جنسى ندارد، چنانکه مادر و دائى مورى دچار نازائى شدهيسن ميدر مقابل ج. ا هستندیهم زا
ن يرود که تنها کدى و کونتش مىياى په گونههاى بالقوه، بن توانائىیع داستانى، صرف نظر از ایوقا

ا، و مردان یزنان زا: بردگر مىیک دوگرائى دین نماد باز ما را به یکه ا. مانندا مىیزا) دخترش(
ستوا و یات کریاى که در نظربندىميتقس. ان مادرساالى و پدرساالرىيى تضاد منهيسترون با پسزم

اکوبسن از زبان با دو اصطالح استعارى ید یگرائى طرح و با دنى و سنتيکسو به صورت تقابل نوآئيس
شورش (ال است و ضد مدل و سنت، پس استعارى است يت زنانه سيجنس: و مجازى قابل انطباق است

ت مردانه قالبى است و رو سوى گذشته يدر مقابل جنس). هاى نوى زبان با ساختن نمونهه سلطهيبر عل
ه زبان تابع يشورش برعل(رد، پس مجازى است يگه را از آنجا وام مىشیهاى عمل و انددارد و مدل

 احتجاب شازدهرى در بوف کور و فخرالنسا در يه زن اثین زاوي  از هم13).هاى آشناى آنها و مدلنظام
در اولى زن نازا است حال آنکه در دومى شازده ناتوان است؛ فخرالنسا سرد . ز قابل مطالعه استين

ندار يى زمبراى ناتوانى طبقه) جزء به کل(ت شازده نمادى مجازى يد مانند وضعمزاج است و خو
ز خود يگر نین، دوگرائى از وجهى دیافزون بر ا. دهدنشان مى) کلفت(ائى فخرى ین تقابل را زایاست، ا

 . هاان زنان و خانميدوگرائى م: را نشان مى دهد
- اى با مسئلهست و سى فاکنر همه به گونهيبى ان رابرتز بر آن است که کارهاى اواخر دههیدا
کند که در   رابرتز نقل مى14.در جنوب سر و کار دارند) women( و زنان (ladies)ها ى خانم

ى نخست دسته. ها، زنان و موجودات مادهخانم: شوندم مىيفرهنگ جنوب زنان به سه دسته تقس
ک ینان تنها یبراى ا. برسد و آنان را به زنى ببردمانند تا آقائى از راه دخترانى هستند که منتظر مى

ان روزهاى یى دوم آنانى که آقادسته. ى شوهرى پدر به خانهاز خانه: ک طرفه وجود داردیر يمس
ى نخست ان و دستهیى سوم زنان و دختران برده که در خدمت آقاروند، و دستهل سر وقتشان مىيتعط
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د یک خانم محترم بای. بندى همان اصل باکرگى استمين تقسیدر اار اساس يم که معينيبی  م15.هستند
- شه مىیه رین زاويها به کدى از همنگاه مادر کامپسن. رديگر فاصله بگیى دشه از زنان دو دستهيهم
ى اهى که تمام عمر در خانهيى سلسى قرار دارد، بردهیى مقابل، از آن سوى خط، ددر نقطه. رديگ

ان مرز خانم بودن ينوسان او م. زندک طرفه تن مىیر يکدى اما از آن مس. ه استها خدمت کردکامپسن
- بار او را رقم مىزندگى مشقت) سنيا جید مادر یاز د(ى دوم و زن بودن و باالخره سقوطش به دسته

را یدن دختر خود محروم است، زیستن با آنان و پروردن و دیسن، کدى از حق زيد مادر و جیاز د. زند
. ز براى او وجود ندارديطور که گفته آمد راه بازگشتى نى زنان فاحشه سقوط کرده و همانبه دستهاو 

ل است که ين دليرد و به هميگه مىین نگاه مايز از همين) دختر کدى(ن يسن با کونتيرفتار مادر و ج
اما . نديبجانب مىق بهى امور حن اتهام خود را در همهينامد و با همن دو را الشى و بدکاره مىیسن ايج
ى سوم تعلق دارد، روابط جنسى نامشروع لسى که به دستهید. گرى داردیلسى از آن سوى خط نگاه دید

ک یر يلسى مسیبراى د. عقلىند، کارى از روى بىيبطنت پسران مىيه شيزى شبين را چيکدى و کونت
ن يکونت. داندد مىياز رسوم اربابان سفى شوهر معنى ندارد و آن را رسمى ى پدر به خانهى خانهطرفه

 . د او کدى همچون خودش مورد تجاوز قرار گرفته استیاز د. ن دو داردیاما نگاهى متفاوت از ا
ها و ى خانم بودن و زن بودن را با شکستن سنتده؟ و چگونه فاصلهيشیاند اما کدى چه مى

هر چه هست برداشت ما . ستيعلوم نن میارى از حقوق و امکانات طى کرده؟ ايمحروم شدن از بس
، او را در نگاه از هم )ا خودش نسبت به اوی(ان احساسات کدى يرا فاکنر بجاى بیها است، زخواننده

خواسته گونه که در آغاز آمد، مىفاکنر، همان. ده استير کشیگران به تصویى دخته و پاره پارهيگس
ن هم کرده است، اما يو چن. پشت سنت محو شدسد که یى را بنویداستان آن دختر جنوبى کوچولو
اى که فاکنر از وهيان موضوع و فضا، شيکند فاکنر با فاصله انداختن مهمانطور که بروتون اشاره مى

ها را د نگفتهین خواننده است که بایکارد و اها مىرد، معنا را در دل نگفتهيگست وام مىينقاشان کوب
شود، هاى مختلف آشنا مىتي خواننده در جابجاى اثر با شخص16.انىبازخوانى کند، درست است بازخو

ان یتواند، حداقل تا پاى کدى نمىگذارد اما دربارهشنود، کنش آنها را به سنجه مىحرف آنها را مى
ى کدى بوده؛ ناچار شود داستان دربارهدر واقع در سطر آخر است که خواننده متوجه مى. داستان
س کدى را از دل آنها یها را به هم وصل کند و تندخوانى و مرور ذهنى، پاره دوبارهگردد تا دربازمى

 . رون بکشديب
 :هانوشتپى

                                                 
 اتيادب–، فصل دوازدهم ن جشنواره مطبوعاتيده پنجمیآثار برگزچاپ شد و سپس در 1376، بهار 32 ی، شمارهنو نگاهن مقاله نخست در ی ا∗
 .) شددهی سال برگزی ادبعنوان بهترین نقد عات در همان سال بهاین مقاله از طرف جشنواره مطبو(
 را آه در لغت دو جنسى معنا دارد با ونوس، Co-ed، شاعر 70، ص(Early Prose and Poetry) نينثرها و شعرهاى نخستام فاآنر، يلیو 1

  .آندسه مىیس مقایهلن و بئاتر
  .70 همان، ص 2
 .Doreen Fowler and Ann Jى راستهی، و(A Cosmos of My Own) من آن از ىیايدن، فاآنر تىسيآوب هاىرمانآ رد بروتون، پانته 3

Abadie 80-79، ص.  
   )سه دهه نقد: ام فاکنريلیو، در Time in Faulkner: The Sound and Fury)(“ اهويخشم و ه: زمان در فاکنر”ژان پل سارتر،  4

(Three Decades of Criticism, ed. Frederick J. Hoffman and Olga W. Vickery, New York: Harcourt, Brace & 
World, Inc. 1960, pp. 226-28)  

  .298نى، ص ي، ترجمه صالح حساهويوه خشموست ترجمه يترجمه ابوالحسن نجفى، پ“ زمان در نظر فاکنر،”ژان پل سارتر،  5
  .309، صاهويه و خشمى فارسى ت ترجمهوسي، پ“اهويم زمان در خشم و هيمفاه”ن الورى، یپر 6
  .30نده، ص ین پايى حس، ترجمهادبى نقد و زبانشناسى“  زبان،ۀمنزلات بهيبررسى ادب”راجر فالر،  7

8 George O'Donnel, Faulkner's Mythology, Kenyon Review, 1 (Summer, 1993), 582-99. 
9 functionز آمده است و همه يرنگ نيهاى طرح، طرح کلى، و پز معادليساخت نبراى پى. دهز آميشکارى و فره نی در فارسى معادل خو

توان در آثار ن شگردها را مىیا. کنندت مىیحکا‘ ال ذهنيان سیجر’ش سبکى به یت از گرايک کلین شگردها در یا.  هستندplotبرابرنهاد 
 .دیرى ديت و گلشیران هدایا وولف، پروست و در اينيرجیس، ویگرانى چون جوید

  :رک به 10
Roland Barthes, An Introduction to the Structural Analysis of Narrative, pp. 260-269. 
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هاى تفاوت) دیگوا کنشى داستان را مىیب زمانى يت و تابع ترتیستم روايکه از درون س(با راوى ) سدینوآنکه داستان را مى(سنده یان نويم 11

 .  باالی مقالهد بهيرجوع کن. اساسى هست
  .271-260ن صص يشيروالن بارت، پ: به.  رک12
  : ن رک بهيى عباس مخبر، همچن، ترجمهمعاصر یادب ۀینظر یراهنما رامان سلدن، 13

Mary Eagleton, Feminist Literary Theory. And Julia Kristeva, The Kristeva Reader. 
14 Diane Roberts, Faulkner and Southern Womanhood, pp. 10-11. 

 .39همانجا، ص  15
ت داستان یها نقش ساختارى مهمى در روان آثار پارهیرا در اینامد، زستى مىيهاى کوببروتون در ژانربندى آثار مدرن فاکنر  آنها را رمان 16

  .40-36، صص من آن از ىیايدن ىمجموعهآ بروتون، ، پانته“ستى فاکنريهاى کوبرمان”. دارند
  
 
 
 

 یالتیاو در حال حاضر در دانشگاه ا.  چند چاپ شده استییهاد هنرمند تاکنون دو کتاب و مقالهيعاز س
  .دهدی درس میات فارسيو زبان و ادبیاوها

  


