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 «باروک»ی ویلیام فاکنر در قالب «خشم و هیاهو»بررسی رمان 

 

 نرجس افشاری

 ن و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری زبا 

 دهیکچ

ث محتوا و یت و ساختار و هم از حیوة روایه هم از جهت شکاست  یاز آثار زبده و قابل تأمل ادب یکی« اهویخشم و ه»رمان 

ند و آن را تا حد کیموتاه آغاز ک یستم، رمان را مانند داستانیتاب بزرگ قرن بکن ینر در اکام فایلیو. ت استیه درخور اهمیما درون

-ثروتمند بوده یاشراف یه روزگارکاست  یاسه نسل از خانواده یهاداستان رنج« اهویخشم و ه». دهدیده توسعه میچیت پیروا کی

 و ییسنده در تالش است تا در پس پوچ گراینو. نندکیم یاهان هم زندگینار آنها سه نسل از سکاند و در نون به ذلّت نشستهکاند و ا

ن اثر ارزشمند در قالب یدر جستار حاضر ا. دار بشر استیند و آن روح مانا و پاکار کرا آش یقیحق یبه عالم هست یاعتقادیب

ت مطرح کد، زمان و حریبدون ترد. قرار گرفته است یمورد بررس« ابهام»و « تکحر»یعنین دوره، یشاخص ا یژگیو دو و« کبارو»

است و  یزمانی جارینر در بکزمان فا. امالً متفاوت استکان دارد، یدر عالم واقع جر یت منطقکو حرزمان  یاهو با آنچه از توالیدر ه

ه کست؛ بلیرو به جلو و مداوم ن یتکان دارد، حریه در طول رمان جرک یتکزمان است و حر یز از تنگنایاو گر یرکاساس فلسفة ف

ه کاست  ین اثر ابهام و اعجابیگر در ایتة قابل تأمل دکن. ندکیفوذ مذهن انسان ن یهاهیه درون الکده و در هم است یبر یتکحر

رت یاو در به ح یها و سعاز هنجارها و عادت یز ویگر. ار استکر قابل انیردن مخاطب با آن غکمواجه  یسنده برایتالش و تعمد نو

. شودیرها م یقیعم یو سرگردان یدر ابهام فلسفشود و یرو ممطالعه با آن روبه یه مخاطب از ابتداکاست  یندن خواننده چالشکاف

-یسنده در طول رمان به آن میه نوکدانست هدفمند  یرا اثر« اهویخشم و ه»توان ین اغتشاش مضمون و ساختار میبا وجود ا

 .یو ماندگار ییدن به رهایرس یست جز تالش انسان براین یزیشد و آن چیاند

 .لیام فاکنر، باروکبررسی، خشم و هیاهو، وی: هاکلیدواژه

 

  مقدمه.4

 شةیاند در «یفلسف أسی» ییمحتوا  ابعاد نیمهمتر. است معاصر اتیادب یاساس نیمضام از یپوچ به اعتقاد و «یفلسف أسی»

 خدا ارکان ،یشکخود و مرگ انسانها، سرنوشت بر جبر تیمکحا ،یزندگ یبرا هدف و یمعن فقدان از است عبارت معاصر سندگانینو

. است برخوردار محتوا نیا با متناسب یساختار از یپوچ و أسی یمحتوا بودن دارا بر عالوه معاصر داستان. تیهو فقدان و

 هک یروزگار در. شود می مطرح ساختار و شالوده فقدان، شگفت ریتصاو، زمان زبان، عنوان تحت مدرن داستان یساختارهای  یژگیو

 با را خواننده و است ندهکاف هیسا رانکمتف و سندگانینو از یاریبس رکتف و شهیاند بر سانان یداریناپا به اعتقاد و ییگرا پوچ یفضا

 پایایی و از را ستمیب قرن انسان هک دهنده بشارت دانست یآور امیپ توان می را نرکفا دهد؛ می سوق ینابود و یستین عالم به خود

 نرکفا. اوست خاص هک یموهبت و اوست ژةیو هک دهد می خبر یدل و جان زا را خداوند نشیآفر اوج نیا و آگاهاند می روح یماندگار

 یبقا و وجود به بسته انسان ارزش و تیموجود هک ندک می ارکآش را یقتیحق ختهیر هم به و مغشوش یجمالت و الفاظ پردة پس در

 یساختار در دهد می نشان اهویه و خشم در یتأمل .یناراست و یژک از زانیگر و یدرست و عدالت خواهان است یروح آن و است آن

 کی دةیبر دهیبرهای  هحلق مانند را متن و ندک می  مخدوش را اش یوستگیپ و انسجام متن، عناصر انیم روابط یختگیگس هک آشفته

 لک کی در را همه و بخشد می سامان را هاینابسامان وها  یآشفتگ تمام هک ردک جستجو را یا شهیاند توان می ندک می انینما ریزنج

دارد تا این اثر را  می این اشفتگی و در هم ریختگی ساختار و متن ما را بر آن.دانیجاو و گانهی است یروح آن و ندک می خالصه واحد

 .مورد بررسی قرار دهیم و میزان انطباق ان را با این رویکرد بسنجیم "باروک"در قالب ویژگیهای دوره یا مکتب معاصر خود یعنی 

 باروک چیست؟.4-4

باروک نه یک مکتب یا نهضت ادبی مشخص و معین است و نه از نظر تاریخی و جغرافیایی به زمان ومکان معینی محدود است؛بلکه 

جمال شناختی در قرون گذشته که حاالتی خاص و غیر های  عنوانی است که از اواخر قرن نوزدهم نو گرایان به یک رشته قالب
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این کلمه در لغت به معنی مروارید نامنظم  است یا سنگی که تراش نامنظم خورده باشد و در .طالق کردندعادی داشته اند ا

دایره المعارف متدیک آن را انواع غرایب و ، آن را موسسه یا اقدامی خالف آداب رایج« سن سیمون»کسانی از جمله ، اصطالح

مقابل هنر کالسیک مستقیم و ة اشت جهان شناختی کلی نامید که نقطدر کتاب اصول بنیادی تاریخ هنر آن را یک برد"ولفلین "

سید .)و غیر عادی است متظاهر مبهم، دانند که کالسیک نیست، می به این ترتیب باروک را آن چیزی.محدود است

ادبیات با ة در حوز.خود قرار دادة تجسمی و ادبی را تحت سیطر نمایشی،های  به تدریج باروک مجموعه ای از هنر(4914:93حسینی،

تردید در قطعیت و استقالل نشانه ها،آزادی حرکات و آمادگی به این که خود علم بالغت کامل بسازد در واقع نوعی ادبیات بی حد و 

جدیدی را در امر های  هو نظریها  پردازد و این عوامل همان است که زمینه ظهور رویکرد می ادبیاتی که تنها به خود.مرز بنا نهاد

رسد طرح اولیه و پی رنگ مکاتب مختلف ادبی از جمله  می به نظر .نشانه شناسی،زبان شناسی و ادبیات به دنبال داشته است

دادائیسم و سورئالیسم و به ویژه مکتب ساخت گرایی با تاسی از باروک ریخته شده و آنچه ما اکنون به عنوان مکتب ساخت شکنی 

این مکتب بر دو اصل .همان مکتب باروک است که از ان بیشتر به دوره یاد شده استة پرودکنیم صورت کمال یافته و  می یاد

 :اساسی استوار است

 حرکت.الف

شمعی که  شود، می آب  برفی که فورا کم دوام،ة حباب،شعل :گویند می معتقدان به این شیوه در پاسخ به این سوال که انسان چیست

 .کند می تحرک و ناپایداری را درحیات انسانی تداعی، این تشبیهاتة هم .دودی در برابر باد انه،طغیان رودخ رویا، شود، می خاموش

 نمادی که در آثار باروک بیش از همه به چشم .شود می همان چیزی که در آثار متاثر از این مکتب و دوره به وضوح و روشنی دیده

 .کم دوامی و در عین حال مدور بودن است ثباتی،بی فرار، پرواز، حرکت،ة زیرا نشان؛ خورد توپ یا حباب است می

 ابهام:ب

هذیان و بی تناسبی و هر آنچه به خرق  تغیر و استحاله، در هم آمیختگی،، ثباتی اشکالبی .دنیای باروک دنیای مسخ و تناسخ است

بنابر آنچه گفته شد باروک .این دوره استآثار های  عادت بینجامد و مخاطب را به اعجاب و حیرت وادارد از برجسته ترین ویزگی

 .متفاوتی داردهای  همختلف هنری جلوهای  هو ویژگی ابهام درشاخ گیرد می مجموعه ای از هنرهای تجسمی،نمایشی و ادبی را در بر

یا را به وحشی واقعی دنة خواهد چهر می وقتی «مرد انتقاد گر»یا «آل کریتیکون»در اثر معروف خود  «گراسیان»به عنوان مثال 

 :نویسد می جوان نشان دهد

در درون کالسکه یک غول  .کشیدند و روباهی کالسکه رانش بود می دو مار آن را .آمد می ای را دیدند که به سوی آنهاکالسکه... »

 سیاه،د و گاهی ش می به طوری که این غول گاهی سفید عظیم بود و یا در واقع چند غول که در هم آمیخته و یکی شده بودند؛

 (16:همان)«.گاهی انسان و گاهی حیوان گاهی مرد و گاهی زن، گاهی کوچک و گاهی بزرگ، ای پیر،ی جوان و لحظها لحظه

 آلود دنیایی هستند در حال تحول،هذیانهای  های نشانالشی شونده و این موجودات افسانهمت و دارنقاب دو گانه،های  هاین چهر

 .واژگون شدنة از هویت خود و پیوسته آماد و نامطمئن ناپایدار

 پژوهشة پیشین.2

ادبیات را نیز در بر ة ای است که اصالت و ریشه در هنرهای تجسمی از جمله نقاشی و مجسمه سازی داردو به مرور حوزدیدهباروک پ

اثری است که "خشم و هیاهو"رمان  .ستاین تا به امروز کمتر اثر ادبی از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته ا بنابر گرفته است؛

اما این رمان بزرگ قرن تاکنون از این منظر مورد  اند؛که هنوز ره به پایان نبردهاند همچنانهآن بسیار سخن راندة تاکنون دربار

 لیف محمدتا"سبک باروک و سبک هندیة مقایس"جز مقاالتی باعناوین  دهد می حاصل نشانهای  بررسی.کنکاش قرار نگرفته است

تالیف محمد رجبی پژوهش علمی و جدی دیگری در این زمینه "شناسی سبک باروک در شعر سناییبازتاب زیبایی"بهنام فرد و نیز 

 .انجام نشده است

 در جریان باروک "خشم و هیاهو".9 

ی فاکنر «خشم و هیاهو»د که رماننمای می مطالعه در باره هنر و ادبیات باروک به طور جدی در قرن بیستم آغاز شده است و طبیعی

ساختار داستان مدرن و از های  ویژگی.رود از تاثیر چنین رویکردی برکنار نمانده باشد می که کتاب بزرگ قرن بیستم به شمار

 تصاویر شگفت، در هم ریختگی دو عنصر زمان و مکان، که در این جستار به آن پرداخته شده عبارتند از«خشم و هیاهو»جمله
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ما را بر  «خشم و هیاهو» همزمانی بالش این مکتب یا رویکرد هنری با تولد .شاش در نظام معنایی زبان و فقدان شالوده و ساختاراغت

باروک به عنوان یک عامل فرا متنی تا چه اندازه در شکل گیری این اثر داستانی ة دارد تا به این سوال پاسخ دهیم که پدید می آن

این که آیا فاکنر به عنوان رمان نویس بزرگ قرن آگاهانه به این شیوه دست یازیده و آن را به عنوان ابزاری  نقش داشته است و دیگر

هم سو و متناسب با محتوای اثر به کار گرفته است یا صرفا تحت تاثیر گفتمان غالب زمان که نوعی قانون گریزی و هنجار شکنی 

شاخص های  را از لحاظ محتوا و سپس از لحاظ ویژگی« خشم و هیاهو»ور ابتدا رمان به این منظ.بوده از این شیوه بهره برده است

 .دهیم می مکتب باروک یعنی دو عنصر حرکت و ابهام مورد بررسی قرار

 "خشم و هیاهو "معرفی رمان.1

 ست که به نوعی نیهیلیستآقای کامپسون مزرعه دار بزرگی ا .کامپسون و سرگذشت اعضای این خانواده استة خانوادة داستان دربار

کونتین که پسری با هوش و  .این خانواده چهار فرزند د ارند .مند به پسر کوچکش استکارولین همسر او تنها عالقه .باشد می

جانسن که پسری اقتصادی و  بنجامین که پسری عقب افتاده و در عین حال الل است، مرگ است،ة حساس و در عین حال شیفت

 .فاکنر قهرمان اصلی کتاب استة و کدی تک دختر خانواده که به گفتخود خواه است 

شودو از  می فصل اول از زبان بنجامین روایت.مختلف در داستان حضور دارندهای  در این داستان افراد با اسامی مشابه در نسل     

دائما در رمان رفت و آمد دارد و هر بار  او .آنجا که او عقب افتاده ذهنی است قادر به یاد آوری مطالب به صورت صحیح نیست

ها  هشود که ذهنی آشفته  و افسرده دارد و حتی گاه جمل می فصل دوم از زبان کونتین روایت.آورد می قسمتی از یک ماجرا را به یاد

شود  می زبان راوی روایتفصل سوم از زبان جانسنن است که روایتی مستقیم و ساده دارد و فصل چهارم از .کند می را نصفه کاره رها

 در این رمان به هویت عینی و فیزیکی و حوادث بین افراد توجه .شود می و در پایان اصل و نسب و سر انجام این خانواده ذکر

بر  گوید داستان را بدون طرح شروع کرده وتنها می فاکنر .شود می و ذهن اشخاص پرداختهها  بلکه به نوع روابط و عملکرد شود؛ نمی

تصویری از دخترکی با شلواری گل آلود باالی .تصویری از کودکان خانواده ای در روز مراسم تدفین مادر بزرگشان ساخته استة پای

 .کند می درخت گالبی که مراسم تدفین را از پشت پنجره برای برادرانش که پایین درخت بوده اند روایت

 «خشم و هیاهو»شود عنوان  نمی ا ذهنی است و معنای مشخص آن در رمان آشکارفاکنر که عناوین آنههای  خالف سایر داستانبر

 :گوید می مکبث کهة این مضمون با ابیات شکسپیر در نمایش نام .کند می کلیدی واقعی است که بی معنایی زندگی را کشف

 .مال هماهنگی داردکا «سرشار از خشم هیاهو ولی پوچ شود، می ای است که توسط ابلهی روایتزندگی قصه»

 "باروک"های بررسی رمان بر اساس ویژگی.3

 زمان  و تکحر.3,4

 نیا به هک عام خوانندة کی. است زمان ساختار یختگیر هم در ندک می جلب خود به را خواننده توجه رمانة مطالع آغاز با هک یاتهکن

 به مند قانون پالت و منسجم طرح کی با هک شود روبه رو حوادث از یامجموعه با دارد انتظار نگرد می رمان کی چشم به تنها اثر

 هم در را زمان ناگهان اما ند؛ک همراه داستان قهرمان با را او و شود منجر ییگشا گره به آن فرود و اوجهای  هنقط و دیدرآ تکحر

. برد نمی ییجا به راه او تالش ندک مکحا داستان یفضا بر نظم یب چند هر ینظم وشدک می چند هر و ندیب می ستهکش و ختهیر

 یفهم ژک و سندهینو به نسبت ینیبدب دام به شدن گرفتار از را خواننده ییراهنما همچون تواند می نرکفا یرکف تبکم از یآگاه

 و پالت ندک یسع دیبا داستان سندةینو است ارکان قابل ریغ نرکفا آثار در آنان دیعقا یردپا هک هاستیفرمال اعتقاد به. دهد نجات

 عادت به منظور نیا به دنیرس یبرا و ابدی دست آن مفهوم به نتواند یراحت به تا باشد خواننده توقع و انتظار از دور داستان هستة

 اثر کی ارزش  نانیا اعتقاد به قتیحق در. دهند سوق خودهای  هنوشت ییرمزگشا به را خواننده تا پردازند می ییزدا ییآشنا و یزیست

 گرفته یجا اذهان در رمان و داستان دربارة گذشته از هک یفیتعر با وهیش نیا و است آن در موجود یرمزها وها  هگر زانیم به بتنس

. باشد داشته روشن یانیپا و انیم، آغاز هک است یپالت یرفتنیپذ و منسجم پالت دربارة ارسطو نظر هک گونهآن است؛ متفاوت یلک به

 یبدبخت» است معتقد یو. ردک خواهد یاری متن بهتر فهم در را ما کش یب دربردارد یمفهوم چه نرکفا نظر رد زمان هک میبدان اگر

 فلسفة نیا و خواهد می رها زمان بند و دیق از را خود او هک رساند می جمله نیا (212فاکنر،)«.دارد قرار زمان در هک است نیا یآدم

 را یآدم بلعد می خود در را زیچ همه هک زمان چارچوب از زیگر با تا است آن یپ در نرکفا. است افتهی اسکانع آثارش در او یرکف
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 گذشته آنچه به و است گذشته تنها دارد وجود آنچه نرکفا زمان در. آورد در پرواز به خود داستان و شهیاند یفضا در رها و آزاد

 .است وستهیپ

 تکحر هک است یزمان زین او زمان. شود می فیتوص درون یایدن و باطن اعماق زا و ذهنهای  هیال یورا از زیچ همه نرکفا زمان در

 سالها لحظه کی در هک انسان ذهنهای  هیال به است یتکحر رمان تکحر. یالیخ او گذشتة هک همچنان دینما می یخواب جلو به آن

 توان می میباش هیتشب مقام در اگر. گردد یبازم حال بهو   زدیر می هم در را انکم و زمان، آن کی در و نورد می در راها  مسافت و

 آنها کیکتف به قادر هکنیا بدون ندیب می قطارهای  هشیش پشت از را خود ندةیآ و حال و گذشته هک ماند می را یمسافر سندهینو گفت

 هر و است همراه او با لحظه هر ارب بتیمص یذهن تیمشغول کی عنوان به هک یاگذشته. است گذشته او یبرا زیچ همه. باشد هم از

 (913همان،)«دمید می زمان در را خود دوباره» .ردیگ می بر در را او زمان قلمرو باز وشدکب آن از زیگر در چه

 یگریباز انسان او دةیعق به. ستین یزیگر و یریگز آن از را انسان و است شده نییتع شیپ از بشر سرنوشت هک است آن بر نرکفا

 در هک روست نیا از. ندارد آن در یتصرف و دخل گونه چیه اجازة و بپردازد نقش یفایا به یزندگ یویسنار براساس دیبا هک است

-یبازم ندهیآ به و گذرد می قهرمان ذهن از آنچه یحت و باشد داشته داللت ندهیآ به هک میخور یبرم یفعل به مترک رمان مجموعة

 و حوادث ختنیر هم به یبرا او تالش و ندهیآ از یو زیگر. ستین متصور یاندهیآ انسان یبرا ایگو. است آمده گذشته در گردد

 را خود او ایگو. دارد نرکفا انةیجبرگرا دةیعق از نشان، گذشته صورت به ندهیآ یهااحتمال گرفتن ارکه ب و حال قالب در دادهایرو

 را انسان جسم قتیحق در. ندارد آن در ینقش خود او و وستهیپ گذشته به شیپ از او ندةیآ هکدارد نیقی و داند می ستنیز به ومکمح

 و رود می شیپ آن سمت به ندهیآ از زیگر یبرا شیهاتالش تمام رغمیعل و ناخودآگاه هک ندیب می محصور و محدود زمان چارچوب در

 وها  هشیاند نیتریدرون، بندها و دیق همه از خالص و پروا یب است یاسندهینو نرکفا. است آمده شیپ از هک ستیا ندهیآ همان نیا

 برگرفته دیشا انجامد می یسرگردان و یپوچ ینوع به هک آن یختگیر هم در و زمان به یو نگاه. است دهیشک ریتصو به را خود تجارب

 یانسان به دیام روح دنیشبخ کش بدون ییگرا پوچ پردة نیا پس در نرکفا هدف و برد می سر به آن در امروز بشر هک است ییایدن از

 . شود می استثنا آن از انسان روان ابدی دست چه هر بر یپوچ هک آگاهاند می را او و زند می پا و دست زمان یپوچ نیا در هک است

 رو سرخ شامگاه نیواپس در هک یارج یب صخرة نیواپس یرو از آن شدن محو و امتیق ناقوس دانگ نگید نیطن زیوار هنگامة در»

. دیگو می سخن همچنان هک انسان داریپا و  فیضع یصدا نیطن: ماند می یجا بر یگرید نیطن هم باز و است مانده آونگ مرگ به

 (41همان،).« روزیپ و است داریپا انسان هک باورم نیا بر من

 مخاطب هک یدرون و حسوسنام است یتکحر. شود نمی دهید آن در یشرفتیپ هک است یتکحر دارد حضور رمان متن در هک یتکحر

 ما االتیخ و اوهام ای است الیخ و واقعیت است وهم ما نظر به آنچه هک افتد می دیترد به و ندک می یفلسف یسرگردان ینوع دچار را

 و ثحواد توان می هیتشب مقام در. شود می آماده استحاله یبرا لحظه هر هک است یثبات یب یایدن اهویه و خشم یایدن تند؟یواقع

 «کبارو»های  یژگیو از یکی بودن وار رهیدا نیهم اتفاقاً و ردک نیمع توان نمی آن را ته و سر هک ردک هیتشب یتوپ به را رمان یفضا

 آن به متن یجا یجا در «یبنج» داستان یاصل قهرمان و رود می آن دنبال به «یدک» رمان آغاز از هک یتوپ دیشا. ندک می یتداع را

 را ساعت گردش هک است بودن مدور حال نیع در و یثبات یب، پرواز، فرار، تکحر نشانة توپ رایز. نباشد  امیپ از یخال ندک می اشاره

 قهرمانان شةیاند و داستان یجا همه در. ..و عقربه، قهیدق، کتا کیت، ساعت لیقب از آن به مربوط متعلقات و زمان. آورد می ادی به

 انسان هک است باور نیبرا نرکفا اما ند؛ک مقهور و محصور را یانسان قدرت تا ندک می اعالم را خود تیموجود وستهیپ و دارد حضور

 نیا به هکبل؛ دارد داریپا ییصدا هک اوست تنها موجودات انیم در هکنیا یبرا از نه، است ریفناناپذ انسان، روزیپ هم و است داریپا هم

 چون هم هک است یانسان یژگیو نرکفا نظر به یزمان یب. دارد ثاریا و صبر و یسوزدل شیگنجا هک یروح. است روح صاحب هک سبب

 و یزمان یب و یژندگ خصلت آن با شدند، دور دهید از ینرم به منوال نیا به آنها». دارد دنبال به را مالک، آرامش و ونکس و بیکش

، همان). « ندک می حراست و انتیص، عقل رةیدا زا رونیب را محبوبش اشخاص هک قامتشان بر دوخته آرامش و ونکس و بیکش

419) 

 در را خود یرکیپ شدة یمتالشهای  هکت همچون و ندک می عمل مستقل عضو کی عنوان به یعنصر هر نرکفا ی«اهویه و خشم» در

 هدف آنها حضور اعالم تنها هک ندک می احساس خواننده تینها در و دهد نمی قرار اعضا ریسا با شدن جهت هم هم سو و بند و دیق
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 اما تند؛کحر از ییهانشانه دامک هر ندک می گردش خود در سرگردان و ثباتیب هک یزمان و هابرگ، باران، ابر. بوده است سندهینو

 .شود نمی تصور آن یبرا یانیپا و آغاز هک یتکحر

 عادت خرق و ابهام.3,2

 باعث و شوند می ظاهر اثر در یهیئت و یرنگ به لحظه هر هک رود می انیم به سخن یرواقعیغ و یاافسانه موجودات از کبارو در

 ست؛ین متصور رکیپ غول موجودات و یپر و وید قالب در تنها مخاطب در یشگفت ختنیبرانگ نیا. شوند می خواننده اعجاب و رتیح

 حس خود المک ینینش هم محور و ینحو حورم یختگیر هم در و هم به ارتباط یب و پاره پاره یجمالت گرفتن ارک به یگاه هکبل

 رفت اشاره هک گونهآن هم و ییمحتوا و یزبان نظام یختگیگس هم از «اهویه و خشم» در چنانچه. زدیانگ می بر خواننده در را اعجاب

  هکنیا. آورد شمار به آن یساختار ةیما جان و شالوده یحت و یکسبهای  هشاخص از یکی توان می را رمان بر مکحا یزمان یب یفضا

 نرکفا شةیاند فلسفة به اگر هک چرا. میارفته خطا به امالًک است سندهینو توجه عدم از یناش، متن یختگیر هم در نیبینگاریم ا

 چه هر از ییرها و یآزاد به او شیگرا و مانیا مینیب می مینک لیتحل یهست عالم و نشیآفر جهان به نسبت را او گاه دید و میبرگرد

 ثرکا در. است ردهک رها منسجم یساختار بند و دیق از را او و گذاشته ریتأث زین او یپرداز جمله بر آورد در خود انحصار در را وا

. شود می خارج سندهینو نترلک و مهار توان از متن و شانندک می خود دنبال به را سندهینو ناخودآگاه هک واژگانند نیا ایگو موارد

 دست از را اریاخت هک ردیگ می خود به یقدرت آنچنان سخن و شود می مطرح زین" متن قیتعو" ةینظر در هک است یژگیو نیهم

 انتظار هک ییهاحس ختنیآم، اثر در موجود یفعل یتضادها .شاندک می اوست خواه خاطر هک سو هر به را او و دیربا می ندهیگو

 خاص وةیش بر اشراف اگر هک یررکم یرارهاکت و نمادها، دینما می یمعن یب یطقمن نظر از هک یجمالت، ندکش می هم در را خواننده

 است از شده تیروا یمجنون زبان از هک است ییخطا و خبط سراسر رمان رود می گمان لحظه هر نباشد او انیب و شهیاند در نرکفا

 هک برد می فرو رتیح و تأمل به را ترخواننده دیشد و تر قیعم بسا چه و یپر و وید همچون هک است ییهامشخصه وها  یژگیو جمله

 .شود می اشاره آنها از ییهانمونه به الًیذ

 در هم و است «یبنج» قهرمان خواهر نام هم یدک. شود می انینما «یدک» قالب در آغاز ازهمان رمان بر مکحا ابهام: " ابهام"      

 ناتوان هم از دو نیا صیتشخ در زین یراو و زدیآم می در هم با را مفهوم دو نیا خواننده. است یباز در نک جمع توپ یمعن به لغت

 . است

 نیا پس در هک است مسلم و است محسوس امالًک رمان طول در مفهوم کی با و تیروا کی در عبارات یبرخ رارکت: "رارکت"     

 را عبارت نیا سندهینو یا بهانه هر به رمان یجا یجا در مثالً. است بوده آن بر دیکتأ سندهینو هدف هک است  نهفته یامیپ رارهاکت

 (31همان،)«.داد می را درختان یبو یدک» هک ندک می رارکت

 خستة و دردمند روح از تیاکح ابدی می ادامه انیپا تا شیب و مک و است مکحا رمان اول بخش در هک ییفضا: " یفضاساز"     

، داگ مداومهای  هزوز، بزند خی سرما شدت از دستانش مبادا هک یبنج انیاطراف ینگران، ادرم یماریب، هوا یسرما. دارد سندهینو

 .ندک می آماده و ایمه رمان عرصة به ورود یبرا را خواننده امپسنک خانواده یاعضا یدرون شیتشو و ینگران

 شیب و اند شده آورده یاپیپ و ررکم صورت به باًغال هک است یفعل یتضادها اهویه و خشم بارزهای  یژگیو از: " یفعل یتضادها"     

  آب به، دادم گوش آن به. دمیشن می را آب یصدا».نندک می جلب خود به را انسان توجه کبارو یشهاینما یا افسانههای  هچهر از

 را هکل آن» و(36همان،) «.برگشت اتاق و نگرفتم آرام من اما رفت و شد دور اتاق»(31همان،) «.دمیشن نمی را آب یصدا، دادم گوش

 (.11همان،)«.دمید می بعد دمید نمی

از آنها  خود یدرون احوال انیب یبرا نرکفا هک دانست ییها نشانه و نمادها از یا مجموعه توان می را «اهویه و خشم»: " نماد"     

 دو نیا هکنیا تأمل قابل تةکن. "نهیآ و شآت" مهمتر همه از و شب، سرما، ایدر، درخت، باران همچون یعناصر. بهره گرفته است

 اتاق یتو یآتش». باشد مؤثر متن کدر از یناش لذت در تواند می خود نشانه دو نیا ییرمزگشا. اند آمده هم دنبال به اغلب عنصر

 نهیآ از رونیب نشا همه. آورد آتش طرف به را یدک, پدر»(31همان،) «.دمیشن می را یناخوش یبو. بود نهیآ یتو گرید یآتش. بود

 یصدا»(11همان،) «.بود دهانش یرو و چشمها یتو آتش، ردک نگاه آتش به نیونتک» (31همان،)«.بود نهیآ یتو آتش فقط. بودند

 (13همان،)«. ردمک می نگاه آتش و نهیآ و بالش ناز به من»(14همان،) «. دمیشن می را آتش و بام پشت
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 یب و است توجه انیشا هک است یگریدهای  یژگیو از جمالت ییمعنا محور و المک تارساخ یختگیر درهم: " یزیهنجارگر"     

 را ییدمپا. گرفتم مکمح را ییدمپا و زدم کچمب آنجا». دارد انکم و زمان چارچوب از سندهینو فرار و یدیق یب از تیاکح دیترد

 کچمب آنجا و دید می را ییدمپا میدستها اما دمید نمی خودم ماا دید می را ییدمپا میدستها و دید می را آن میدستها اما؛ دمید نمی

 نیا در توان می هنجار از زیگر و خواننده ندنکاف رتیح به در را نرکفا تالش اوج(16همان،) «. شود می شب دارد هک دمیشن و زدم

 چهارده به و خواباندم می را نگشتا کی دمیرس می هک شصت به و شمردم می هک بود وقت آن». ردک احساس یروشن به عبارت

به (411همان،) «.گرید انگشت هفت ای هشت ای دوازده ای زدهیس به ای، بودند شدن خوابانده منتظر هک ردمک می رکف گرید انگشت

 را یاعداد تعمد سر از هکنیا ای ردک تصادفی فرض را ارقام نیا توان می ایآ ؟ است ردهک نظر صرف" نه" عدد از نرکفا چرا یراست

 ."نوزده" ای بود می "نه" دیبا ای یمنطق نظر از هک یعدد. ستین منطبق واقع عالم با و انسان ذهن با هک شمرد یبرم

 نتیجه

اثر پذیری فاکنر از خطی مشی چنین دوره ة خاستگاه اندیش"خشم و هیاهو "و "باروک "هم زمانی بالش و ظهور مکتب 

گواه  این مطلب است که در قرن بیستم که آشفتگی و ناهنجاری و ، مکتبهای  هر اساس شاخصبررسی  این رمان بزرگ قرن ب.ایست

ة ادبیات را به عنوان انچه با ذهن و روح و اندیشة تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است بی شک عرص، در هم ریختگی

در این بین ویلیام فاکنر به عنوان . اثر گذار بوده است، دیشگانی نویسندهانسانی سرو کار دارد در نوردیده و به فراخور نگاه و عمق ان

نویسنده و اندیشمند بزرگ قرن با تاثیر پذیری آگاهانه از چنین رویکردی که با مقتضیات زمانی و مکانی کامال هماهنگ بوده است 

توانسته  می ای با این مایه  توان علمی و هنرییسندهنماید نو می چرا که بدیهی ؛در خلق اثر خود به کار گرفته استاین شیوه را 

انچه از خوانش ما با این رویکرد ویزه حاصل شد بیانگر هماهنگی و . خود بپردازدة بسیار ساده تر و آشکارتر از این به بازنمایی اندیش

به کار گیری این شیوه در خلق اثر کامال گونه که اشاره شد های باروک یعنی حرکت و ابهام است و همانانطباق کامل اثر با ویژگی

های گونه گون و مداوم در طول رمان و نیز رفتارها و گفتارها و حرکت به هم ریختگی زمان و مکان و .آگاهانه بوده است

شود از  می انجامد و از ان به هنجار گریزی تعبیر می آنچه که به برانگیختن حس اعجاب و شگفتی در مخاطبة فضاهاوتصورات و هم

 .رود می مکتب باروک به شمار های  ههمان که مهترین ساز .زبانی و بیانی و ساختاری این اثر سترگ استهای  همهم ترین مشخص
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