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Abstract 
The process of identity construction has been of high interest to different critical 

approaches in the human sciences in general and sociological and 

psychoanalytical approach in particular. The present paper seeks to explore the 

subjectivity formation and identity construction process in the characters of 

William Faulkner’s The Sound and the Fury in terms of Lacanian structuralist 

paradigm. Versatile theoretical standpoints concerning the definition and 

mechanism of the unconscious have caused different readings of the subject. The 

theoretical framework of the present study focuses on the critical concepts of 

psychoanalysis including the unconscious and identity formation in both Freud 

and Lacan. Also, the Lacanian concept of subjecthood in the social milieu of the 

subject constitutes another theoretical framework of the present paper. The study 

demonstrates how the parents’ behavior and attitudes towards the children in 

Compson family shapes the latter’s subjectivity and their ultimate state of 

Identity. The employment of the psychoanalytical concepts of the repressed 

desire, the structure of the unconscious, linguistic alienation, the name of the 

father and the signifiers of the lingual system fully indicates the central role and 

inevitable impact of both the Symbolic and the social milieu in the emergence 

of subjectivity. The subjectivity construction of the major characters in William 

Faulkner’s The Sound and the Fury is processed in and by the socio-cultural 

context in which they were brought up, and is represented in their unconscious 

desires and tangible manners. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
As a classic in Modern American Novel, 

William Faulker’s the Sound and the Fury has 

been the subject of numerous readings and 

treatments. The sociological and psychological 

critiques of the novel have demonstrated the 

multi-layered structure of the work on one 

hand, and the inventive insights towards the 

social formation and personal desiring of the 

early twentieth century America. The 

verisimilitude principle of arts and milieu lead 

the researchers to count for the literary and 

artistic works as a solid ground for real life. 

Lifelikeness of arts and letters is thus 

considered as a basis in the social and 

psychological readings of the present study. 

The process of identity construction has been of 

high interest to modern critical approaches in 

the human sciences in general and sociological 

and psychoanalytical approach in particular. 

The present paper seeks to explore the 

subjectivity formation and identity construction 

process in the characters of William Faulkner’s 

The Sound and the Fury in terms of Lacanian 

structuralist paradigm. 

2- Methods:   

While there is a close affinity between the 

Lacanian and the Freudian conception of the 

unconscious, it is the Lacanian approach to the 

term that has widely influenced the fields in the 

human sciences. Lacan’s frequently-quoted 

statement, “the unconscious is structured like a 

language,” will be central to the development of 

the discussions of the present paper; however, 

my analysis expands to include the ways in 

which the subject acquires language and 

subjectivity. The subject’ unconscious and 

personality are formed in terms of the social 

milieu where they are brought up. The Freudian 

unconscious is like a storeroom in which we 

may find those parts of our wishes, feelings, 

memories, and urges that are outside of the 

domain called the conscious. However, if the 

unconscious was, for Freud, characteristically 

close to id, it was, for Lacan, close to superego. 

The Lacanian unconscious is formed through 

language acquisition that is in parallel to the 

oedipal phase. The first social milieu the 

subject is positioned in finds its place in the 

relations between family members. The chaotic 

nature of the unconscious is thus ordered by the 

pre-given structure of language and culture, and 

the subjectivity of the characters is formed in 

terms of the social milieu the subject is exposed 

to. 

3- Results: 

The mental conflicts of the common characters 

with common concerns are presented in the 

novel in a sur-realistic way with modernist 

techniques. The study demonstrates how the 

parents’ behavior and attitudes towards the 

children in Compson family shape the latter’s 

subjectivity and identity. The employment of 

the concepts including the repressed desire, the 

structure of the unconscious, linguistic 

alienation, the name of the father, and the 

signifiers of the lingual system fully indicates 

the central role and inevitable impact of the 

social milieu in the emergence of subjectivity. 

The identity of Benjy and Quentin, as brothers 

in Compson family, is formed by their familial 

relations. While Benjy’s identity is fully driven 

by his unconscious, Quentin’s identity is 

dangling between the unconscious desires and 

conscious decisions. What is notably observed 

in the subjectivity of Jason, another brother in 

the family, is the representation of the artificial 

superego, mostly under the influence of his 

mother. Whereas Benjy’s desires and 

complexes are the result of his emotional 

relation to his sister, Quentin is influenced by 

his father’s pessimistic remarks. The 

subjectivity of the characters is thus the result 

of the kind of relationship they have with a 

specific member within familial context. 

4- Conclusion: 
The socio-cultural changes of the epoch the 

novel was written in was mostly represented in 

the northen states of the US. The subjectivity 

construction of the major characters in William 

Faulkner’s The Sound and the Fury is processed 

in and by the social milieu they were brought 

up, and their subjective identity is represented 

both in their unconscious desires and tangible 

manners. The subjecthood mechanism of each 

character is processed in a different way in that 

the social context of the family provides 

different relations between and among them. 

While Quentin feels uneasy with the industrial 

developments and is obsessed by the destructive 

aspect of the passage of time, Jason appears as 

fully identical to the capitalist system of the US. 
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Whereas Quentin is victimized in the harsh 

reality of contemporary times in the West, Jason 

is tied to his mother’s lack of emotions, already 

deprived of kind maternal dimensions. 

Moreover, the disjunction feature of identity is 

further revealed in the disrupted monologues and 

thought streams of Benjy and Quentin. 
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 مقاله پژوهشی
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 چکیده
 

ون های گوناگهای محوری برای رهیافتچگونگی روند برساخت سوبژکتیویته و هویت همواره یکی از دغدغه

طور خاص بوده است و از تحلیلگری بهشناسی و روانطور عام و در جامعهانتقادی در علوم انسانی به

گیری ذهنیت و مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند شکل .است شدههای متفاوت بررسی منظر

اثر ویلیام فاکنر از منظر پارادایم ساختارگرای الکانی  خشم و هیاهوهای رمان بازنمایی هویت شخصیت

-ی روانکاوی، راه را برای تحلیلپرداز بزرگ حوزهنظریهی دو مثابهبپردازد. تمایزات نظری فروید و الکان به

های متفاوت در این خصوص گشوده است. مبانی نظری پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مفاهیم 

ی تعریف امر ناخودآگاه و بازتاب آن در ویژه دربارهی فروید و الکان بهانتقادی و تمایزات نظام اندیشه

شم خمنظور رمان نخستین مراحل روند انقیاد سوژه در محیط اجتماعی. بدین زندگی اجتماعی سوژه و نیز
عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. از میان شاهکارهای ادبیات داستانی به اثر ویلیام فاکنرو هیاهو 

 سزایی درترها با کودکان و نوجوانان نقش بهشیوه مواجهه والدین و بزرگ دهدسی حاضر نشان میبرر

کارگیری مفاهیم نظری رویکرد مورد استفاده در کند. با بهها ایفا مینبرساخت سوبژکتیویته و  هویت آ

ی هشناختی، قانون نام پدر به مثابپژوهش حاضر نظیر امیال سرکوب شده، ساختار ناخودآگاه، بیگانگی زبان

بررسی رمان مذکور، نقش محوری و تاثیر های بزرگ نظام زبانی در نقد و نیروی ناگزیر اجتماعی و نیز دال

شود. بستر ها بیش از پیش نمایان میگیری هویت سوژهناپذیر محیط اجتماعی در روند شکلاجتناب

اند در امیال ناخودآگاه و رفتار ملموس آنها فرهنگی که در آن فرزندان کامپسون پرورش یافته-اجتماعی

 قابل مالحظه است.
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  5 ( یاهوفاکنر )با تمرکز بر رمان خشم و ه یلیامدر آثار و یویتهسوبژکت ییبرساخت و بازنما سجادی، بختیار.

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 1-01، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

 و بیان مسئله مقدمه -1
ای تاثیرگذار در رشد و بالندگی شخصیت سوژه انسانی یکی از مفاهیم پربسامد در نقد ادبی و ی مولفهبه مثابه ١محیط اجتماعی

ی ادبی معاصر نیز بارها به نقش و جایگاه و اهمیت بستر اجتماعی در گفتمان فرهنگی، در نظریهشود. جدای از هنری تلقی می

عنوان نخستین بستر اجتماعی سوژه انسانی عنوان مثال، محیط اجتماعی در نهاد خانواده بهتاثیر آن اشارات صریحی شده است. به

ای هخوردار است. لویی آلتوسر، متفکر مارکسیست ساختارگرای دههی فرهنگی مارکسیستی متاخر از جایگاه ممتازی بردر نظریه

برد. او معتقد است سوژه نام می« های ایدئولوژیکدستگاه»در فرانسه از خانواده تحت عنوان یکی از نخستین  ١69٤و  ١69٤

یکی های ایدئولوژرنده و مولد آموزهشود و محیط اجتماعی دربرگیانسانی به درون ساختاری که پیش از تولد او وجود دارد پرتاب می

سوژه هستند. لذا، از نگاه  0«از ابتدا به ساکن همواره»ساختار مذکور است. از نگاه آلتوسر افراد در بسترهای گوناگون اجتماعی 

 3(.١١9: ١69١گی انسان است )آلتوسر، محیط اجتماعی خانواده نخستین بسترگاه روند سوژه
ری تحلیلگشناسی و روانهای متفاوت علوم اجتماعی، بلکه در نظریات روانتنها در نظریات حوزهجایگاه محیط اجتماعی نه 

و کارکردهای اجتماعی بسترهای ها شناختی به جنبهای برخوردار است. در حالی که رویکردهای متفاوت جامعهاز اهمیت برجسته

 یابد. مثال بارزنمود ساختار نهادهای اجتماعی در ذهنیت فردی تبلور میپردازند، در رویکردهای روانکاوانه بازتاب و اجتماعی می

ی پیشااجتماعی و غیراجتماعی به مرحله زندگی جا عبارت است از بررسی سازوکارهای روانی سوژه در گذر از مرحلهدر این

شود. نام برده می 5و نمادین ٠ساحت خیالیاجتماعی سوژه. در رویکرد روانکاوانه الکان از این مرحله تحت عنوان ورود سوژه به دو 

های رویکردهای روانکاوانه و به ویژه فروید و الکان طور که در بخش مبانی نظری ذکر خواهد شد از آموزهدر مقاله حاضر همان

ا هوژهدهی به هویت سدر این خصوص بهره برده خواهد شد. یکی دیگر از مباحث مهم در بررسی تاثیر محیط اجتماعی در شکل

ها عبارت است از واکاوی تاثیر امر ناخودآگاه خصوصا در آغاز و نیز نقش ساختاری آن در نظم بخشیدن به ناخودآگاه شخصیت

های اجتماعی سوژه. بررسی ی حضور در نخستین محیطمرحله زندگی اجتماعی سوژه و ساختارمندی ذهن ناخودآگاه در نتیجه

افتد بخش دیگری از مبانی نظری پژوهش حاضر را سوژه اتفاق می 9«زبان مادری»فراگیری  زمان باتر این مرحله که همدقیق

 ی فروید و الکان با استفاده از منابع اصلی اشاره خواهد شد. های نظری رویکردهای روانکاوانهدهد که در آن به تفاوتتشکیل می

در باب تعریف محاکات نشات  فن شعرارسطو در از مباحث که در ادبیات و هنر،  9نماییاصل واقعاز سوی دیگر، با رجوع به 

که در آن  8(، و نیز با عنایت به تاثیرپذیری جنبش نوگرایی در ادبیات و هنر غرب از مکتب رئالیسم30: ١669گرفت )ارسطو، 

عی داشته شود، مقاله حاضر سگرایانه پیرنگ داستان از نظر دور نهای واقعکارگیری شگردهای نوین، پایهرغم بهشود علیسعی می

مورد واکاوی قرار دهد. این اثر که از شاهکارهای  ١٤اثر ویلیام فاکنر 6خشم و هیاهوها را در رمان گیری شخصیتکند روند شکلمی

از  یاست. همچنین با در نظر گرفتن این امر که رمان مذکور یک گرایانهشود دارای مبنای واقعادبیات داستانی نوگرا محسوب می

توان گفت دارای ارزشی جاودانه است که در آن نویسنده بهتر از مستندسازان این حوزه به آثار کالسیک دوران مدرن است می

 نام برده شده است« پزشک معنوی مردم آمریکا»پردازد. از فاکنر تحت عنوان های داستان میهای پنهان ذهنی شخصیتکنه الیه

ای هنرمندانه در آثارش ی بیستم را به شیوههای نخست سدهشناختی سوژه آمریکایی دههروانهای جدی زیرا وی بیشتر آسیب

خصوصا مقاالت و سمینارهای الکان  –ای از آثار به کار بسته شده در بخش نظری مقاله حاضر بازنمایی کرده است.  بخش عمده

های غیر فارسی مقاله حاضر از سوی نویسنده انجام ل و قولی نقاند و ترجمه کلیهتا کنون به زبان فارسی برگردانده نشده –

 
1 social milieu 
2 always already 

 انجام شده است. دهحاضر از سوی نویسن الهها و عبارات مقترجمه کلیه نقل قول 3 
4 imaginary order 
5 symbolic order 
6 mother tongue 
7 verisimilitude 
8 realism 
9 The Sound and the Fury 
10 William Faulkner 
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 1-01، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

های رمان مذکور در تا کنون دو بار به فارسی ترجمه شده است ولی نقل و قول خشم و هیاهوگرفته است. همچنین، اگرچه رمان 

 اند. مقاله حاضر از سوی نگارنده ترجمه شده

ارت شود که عبشود. سپس، مبانی نظری مقاله ارائه میرداخته میی پژوهش پدر مقاله حاضر نخست به معرفی بیان مسئله

های نظری میان رویکردهای فرویدی و الکانی به ساختار ناخودآگاه و بازنمود آن در شخصیت سوژه و نیز است از بررسی تفاوت

ز آن تحت عنوان زندگی بررسی سازوکارهای درون ذهنی سوژه در مرحله ورود به ساحت خیالی و نمادین که به صورت عام ا

 شود که عبارت است از خالصه پیرنگ، اهمیت وشود. سپس، مورد مطالعاتی پژوهش حاضر معرفی میاجتماعی نام برده می
ور های عملی رمان مذکپردازی. بخش پیشینه پژوهش مقاله کنونی به خوانشهای بارز رمان تحت بررسی از لحاظ شخصیتویژگی

خش پردازد. بتر از سوی دیگر پژوهشگران انجام پذیرفته است میهای شخصیتی که پیشمایهو بن پردازیدر خصوص شخصیت

محوری مقاله به تحلیل و بررسی سه شخصیت اصلی رمان )بنجی، کوینتین و جیسون( از منظر مفاهیم انتقادی رهیافت مورد 

یری گهای روند شکلها و تفاوتگرفته است که در آن شباهتهای پژوهش را در براستفاده اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله یافته

 شود.های این رویکرد بررسی میهویت در سه شخصیت متمایز رمان با استفاده از آموزه

های گوناگون انتقادی در علوم های محوری برای رهیافتچگونگی روند برساخت سوبژکتیویته و هویت همواره یکی از دغدغه

رگرا ی ساختاهای متفاوت مورد واکاوی قرار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است با منظر رویکرد روانکاوانهمنظر انسانی بوده و از

اثر ویلیام فاکنر  خشم و هیاهوهای خردسال و جوان رمان ی بازنمایی ذهنیت شخصیتگیری و شیوهبه بررسی فرایند شکل

-های زیرین هویت شخصیتپردازی در این اثر همراه با واکاوی الیهی شخصیتشود شگردها و شیوهبپردازد. بدین منظور سعی می

گیرد. در پارادایم ساختارگرا و به ویژه در آرای ژاک ها تحت تاثیر نظام داللتی غالب در بستر اجتماعی آنها مورد بررسی قرار 

بخشد. امر اساختارمند ناخودآگاه وی را نظم میگیرد و همین امر جنبه نالکان، سوژه در ساحت نمادین زبان مادری را فرا می

ریز گتحلیلگری فروید کماکان نظمشود، از منظر روانناخودآگاه که در اندیشه الکان از سوی زبان ساحت نمادین تا حدی مهار می

به  و الکان نسبت های فرویدماند. لذا بخشی از مبانی نظری مقاله حاضر به بررسی تفاوت دیدگاهو غیرقابل کنترل باقی می

وضعیت و ویژگی امر ناخودآگاه در دوران پسافراگیری زبان اختصاص یافته است. لذا مقاله حاضر از یک سو به بررسی جایگاه و 

پردازد و از سوی دیگر تاثیر این می خشم و هیاهوهای رمان ی پسافراگیری زبان در شخصیتوضعیت ذهن ناخودآگاه در مرحله

دهد. پژوهش حاضر بر آن است های شخصیتی فرزندان خانواده کامپسون مورد تحلیل قرار میبالندگی جنبهامر را بر روند 

ورد گزینی و اسلوب زبانی مهای رمان مذکور را نیز مورد بررسی قرار دهد. از اینرو ساختار، واژهی شخصیتبازنمایی سوبژکتویتیه

گیرد و نقش آن را در برساخت ه با خردساالن و نوجوانان مورد تحلیل قرار میتر محیط اجتماعی در مواجی اعضای بزرگاستفاده

  کند.های مذکور نمایان میذهنیت شخصیت
 

 پیشینه پژوهش -2
 های تجربی: پژوهش 2 – 1

اثر  خشم و هیاهوی رمان شناسی دربارههای مختلف علوم اجتماعی و روانای از سوی پژوهشگران حوزههای گستردهپژوهش

ای هاز مقاالت و کتاب ی تحقیق تنها آن مجموعهعنوان پیشینهویلیام فاکنر صورت گرفته است. در مقاله حاضر پژوهشگر به

ای هدهد که از منظری روانکاوانه به نقد و بررسی وضعیت ذهنی و جنبهنوشته شده در خصوص رمان مذکور را به خواننده ارائه می

-ها نویسنده مقاله حاضر تنها به پژوهش. به مناسبت حجم باالی پژوهشاندخانواده کامپسون پرداختهگوناگون شخصیتی فرزندان 

از سوی حبیب شمسی  خشم و هیاهوهای اخیر بر روی رمان یکی از پژوهش کند.اکتفا می خشم و هیاهوهای برجسته حول رمان 

به زبان انگلیسی منتشر شده « های کژبرداشت شدهط شخصیت: سقوخشم و هیاهو»ای تحت عنوان و علی بوریازاده در مقاله

ها از سوی مخاطب به اشتباه مورد تحلیل دارند که در رمان مورد مطالعه همواره شخصیتاست. نویسندگان مقاله مذکور بیان می

رمان به طرز صحیحی مورد  ها از سوی مخاطبین عام اینهای زیرین ذهنی شخصیتعبارت دیگر، الیهاند؛ بهو بررسی قرار گرفته
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ها در سایه مبانی نظری کنکاش قرار نگرفته است. بدین سبب آنها هدف نوشتار مقاله خود را ایجاد درکی درست از شخصیت

 (.39: 0٤١٠دارند )اعالم می ١جودیت باتلر

( به قلم ماریس اِبیلینی، که 0٤١٠« )اثر ویلیام فاکنر خشم و هیاهوهای بنجی: از عالیم تا سینتوم در ضجه»ی در مقاله

ر ها در اختیاها تحلیلی از خودآگاه و ناخودآگاه آنهای ذهنی شخصیتتر نیز از آن یاد شد، نویسنده با پرداخت به ساحتپیش

ی یابکند و به منظور دستبررسی خشم و هیاهو نهد تا مفهوم سینتوم الکان را در رمان گذارد. وی همچنین تالش بر آن میمی

 یکند و به بازخوانی اهمیت زبانشناختی شگردهای نوگرایانهبه این هدف از تحلیل عالیم و شگرد نوشتاری فاکنر استفاده می

 ١669همچنین در سال  پردازد.ها میگویی درونی و جریان سیال ذهن در جهت شناخت وضعیت ذهنی شخصیترمان نظیر تک

اهی طور کلی به بررسی آثار ویلیام فاکنر با نگمنتشر کرد که بهها فاکنر و بازگشت سرکوب شده اب خود را با اسمکت 0دورین فاولر

 ٠«ی مرگرانه»، 3«میل»فاولر از مفاهیم روانکاوانه الکانی همچون خشم و هیاهو  پردازد. در بخش مربوط به رمانروانکاوانه می

: ١669پردازد )های رمان میشخصیت 5«یهای سرکوب شدهرانه»تصویر کردن و تحلیل  کند و بهاستفاده می« دیگری بزرگ»و 

30-٠8 .) 
گیری ی شکلبه واکاوی نحوه« خشم و هیاهونقش لغزش جیسون: پویایی نوشیدن الکل در »در مقاله  9گری استورهاف

ی هاالگویی خاص برای ساختار خانواده وارد الیهگمارد. مقاله پیش رو پس از تبیین ساختار خانواده از دیدگاه فاکنر همت می

این  دهد. استورهاف درشود و تاثیرات پویایی مصرف الکل را در این شخصیت مورد تحلیل قرار میشخصیت پر تنش جیسون می

شخصیتی جیسون  (. نویسنده مقاله سپس به تحلیل5١6: ١669کند )یاد می« الخمرفرزند بالغ پدر دائم»عنوان مقاله از فاکنر به

جوید. استورهاف همچنین ساختار ذهنی ی این اعتیاد به الکل را در پدر خانواده میکند و به گونه ای روانکاوانه ریشهاقدام می

به صورت « خشم وهیاهو»در مقاله  9انتایرمارلین چندلر مک  دهد.ناخودآگاه جیسون را با آگاهی خودِ فاکنر از قضیه تطبیق می

ی ارتباطی موجود میان بدن و ناخوآگاه پردازد. شیوهمی خشم وهیاهوی بدن و ناخودآگاه  در رمان سازی رابطهبه نمایانبالینی 

نتایر اهمواره در نظر روانکاوان حائز اهمیت و از جایگاهی باالیی برخوردار بوده است. اما نکته قابل توجه این مقاله آن است که مک

پوست خانواده است. دیسلی اگرچه عضو اصلی کند که خدمتکار سیاهمی 8لی خود را معطوف به دیلسیتمام موضع فکری و  تحلی

یلسی کند. دنقش به سزایی را ایفا می خشم و هیاهوخانواده کامپسون نیست ولی تحت تاثیر گفتمان خانوادگی مذکور در رمان 

های متفاوت ای از ذهنیترود، مجموعهشمار میاین رمان به ی کلی خود داناجا که راوی بخش چهارم رمان است و به نوبهاز آن

را  شناسیروانو فاکنر کتاب  ١٤ان جی. اَبِدیو  6کند. عالوه بر موارد باالف دونالد کارتیگانراعضای اصلی خانواده را بازنمایی می

 در اپاتافاوکنیو فاکنر است که در کنفرانس  یستینیو فم الکانی، فرویدیاز مقاالت  یامنتشر کردند که مجموعه ١66٠سال  به

 را نمایان ساخت.  خشم و هیاهوپنهان در رمان  آوری شده در این کتاب بسیاری از مفاهیم روانکاوانهمقاالت جمع شد. هئارا ١66١

 

 نظری  : مالحظات 2 – 2

وجود دارد، کاربرد الکانیِ اصطالح موردِ بحث ما ناخودآگاهِ فرویدی و الکانی  گیری میان مفهومِدر حالی که نزدیکی چشم    

تأثیر قرار داده است. اظهارِ  های علوم انسانی را تحتبلکه سایر حوزه یِ معاصراست که به شکل گسترده نه تنها گفتمانِ روانکانه

ر است. با توصیف درک الکان به روشنی محورِ بررسیِ بحثِ موردِ نظ «گیرد،ناخودآگاه همچون زبان شکل می»نظرِ مکررِ الکان، 

نظام »و بنابراین، ویژگیِ « ساختار»گردد، این بخش در پی آن است تا از ناخودآگاه که به روشنی از مفهوم فرویدی آن متمایز می
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 سازوکار جهتِ شناخت الکان پژوهشِ  فروید، ناخودآگاه از سوی تحلیل اگرچه مفهومِ الکانیِ ناخودآگاه را به بحث بگذارد.« ییافته

 چنانآن شد. تأثیر فروید الکان به بازتعریفی نوین آراسته از سوی مفهوم این کرد، فراهم را ناخودآگاه سرشت انتزاعی و پنهان

عنوان  شد، روانکاوانه هایدر نظری عمیقی هایبروز ِگسست سبب که هاییکشمکش ، در اوج١69٠ سال الکان در بود که فاحش

این مسئله را بیان کرد که  0«آن سوی اصل واقعی»الکان در اثری به نام  .برگزید ١اششده ارائه تازه ردرویک را برای« فرویدی»

توان نوآوری ، میگویدمی 5که شوشانا فلِمَن(. همان طور0٤٤9 ٠بوده است )الکان، 3«جستار روش انقالبی فروید»هدف اصلی وی 

 (.٠5: ١68٤-١، فلِمَنهم مشاهده کرد )« بازپرداختش به فروید» های اصلی وی بلکه دردر رویکرد فقطالکان را نه

 ناخودآگاه از دیدگاه فروید -

 اساسا   هایبرای درِک ناخودآگاه در روانکاوی فروید است، یکی از شیوه ترین استعارهاگرچه به کارگیریِ قیاسِ تمثیلی رایج

 اصل»امر  ناخودآگاه عبارت است از تمایزات میان دو اصطالح فرویدی ی مفید، اما کمتر به آن پرداخته شده، در پژوهش در حوزه

(، مفهومِ اصل لذت از ١603) 6«نهاد»و  8«خود»( و بسط دادن آن به ١60٤) فراسوی لذتبا تحلیل ِ 9«.اصل واقعیت»و  9«لذت

فروید تعامل بین این  ن ترتیب،روی سرشت ذهن انسان، فرهنگ، و حتی تمدن به کار گرفته شد. به ای سوی فروید در تحلیل وی

 دو اصل را به بحث گذاشت:
ی اصل لذت است. این اصل از همان آغاز بر عملکرد دستگاه سازد به سادگی برنامهچه که هدف زندگی را مشخص میآن

قرار دارد؛  دنیا کل با شدید مخالفت در توان هیچ شکی در مورد کارآیی آن به دل راه داد. اهدافششود. نمیذهن چیره می

اش گریزناپذیر است؛ سامان گیتی برای برآورده نمودن اهداف آن به مخالفت با عالم کبیر و عالم صغیر. اجرا شدن برنامه

 (.05: ١686آید )فروید، گردش درمی

 

مؤثر  «فردی رشد فرآیند»ای گسترده در فروید بر آن شد که کشمکش میان اصلِ واقعیت و لذت آن چیزی بود که به شیوه

لذت،  بخشد. اصلهای فرد را شکل میی زندگی و نگرشواقع شد. این کشمکش و پیامدهای نهایی آن است که ذهن، شیوه

ها احساس خوبی داشته باشند. این اصل با نادیده شود انسانآید، آن است که به طور کلی سبب میکه از نام آن برمیچنان

کشد. با در نظر گرفتن چنین تضادی و نقش آن مهم است، اصل واقعیت را به چالش می چه را که در مسیر زندگیانگاشتن هرآن

 در رشد فردی فروید اظهار داشت:
شود. همبستگی ی اصل لذت، که عبارت است از ارضاء خوشحالی، همچون هدف اصلی حفظ میدر روندِ رشدِ فردی، برنامه

که هدف خوشحالی را برآورده کند ناپذیر، باید قبل از آننادر اما اجتنابی انسانی، همچون شرطی یا انطباق با یک جامعه

باشد؛ رغبتِ به خوشحالی، که ما معموال  آن را ها میرسد که رشد فردی برآیندِ تعامل بین رغبتبه اجرا درآید. به نظر می

 (.١٤5: ١686نامیم )وستانه مینامیم، و رغبتِ به یگانگی با دیگران در جامعه، که آن را نوع دخودخواهانه می

ای هاگر کسی آمادگیِ همیشگی و فوریِ مؤثرترین پیامدِ کشمکش میان اصولِ واقعیت و لذت را در نظر بگیرد و یا رغبت

 د.یابشود درمیچه را که ناخودآگاه و کارکردش نامیده میرا در نظر داشته باشد، مفهوم پر بار آن« دوستانهنوع»و « خودخواهانه»

شود و همچون ذهن ناخودآگاه به آن ارجاع به عبارتی دیگر، میلِ به لذت که به خاطر اصل واقعیت در جایی در ذهن سرکوب می

هایی روبرو شده است و بر تحتِ شرایطِ خاصی با مقاوت یک تکانه شود. بر اساس نظر فروید، رانشِ داده خواهد شد برآورده نمی

(. فرد باید متوجه باشد اگرچه ناخودآگاه 35: 0٤٤5)فروید، « شودوارد حالت سرکوب »ز دارد و آن است تا آن را از فعالیت با

 ها بنیاد نهاده شده است:ی آنفضایی برای آرزوهای سرکوب شده است، نسبتا  به وسیله
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ک رانش که نه تخریب شود و کردن ی ی ارائهاساسا  عبارت است از ایده ایم که روند منکوب کردنما از روانکاوها یاد گرفته

شود که در حالت ناخودآگاه باشد. در این صورت گفته می نه حذف گردد، اما از آگاه شدنش جلوگیری به عمل آمده شده

ماند، حتی اگر سرانجام به آگاهی برسد، برد و ما شواهد محکمی را در دست داریم که ناآگاهانه فعال باقی خواهد به سر می

 (.6: 0٤٤5  بخشد )همان،مان آغاز گفته شود که منکوبی کردن کلیتِ ناخودآگاه را شکل نمیاما باید از ه
 

ماند که ممکن است در آن با بخشی از آرزوها چون احساسات، خاطرات، و می چون انباریبنابراین، ناخودآگاهِ فرویدی هم 

، جان نیست بلکه زنده، پرتوانهر جهت، انبار مذکور منفعل و بی ی هشیاری قرار دارد. بههایی روبرو شویم که بیرون از دایرهرغبت

انی ی ناخودآگاه مککنیم. بنابراین، دایرهچیزی است که ما معموال  تصورش می همیشه آماده، پرتکاپو، و بسیار قدرتمندتر از آن

دهد. از ما را تحت تأثیر قرار می ندگیز و شخصیت ی ما در آن ساکن شده بلکه همچنیناست که نه تنها آرزوهای برآورده نشده

کننده است و هم غیر قابلِ کنترل. به عبارتی دیگر، از آن رو کنترل کننده است که ما را جهت این گذشته، ناخودآگاه هم کنترل 

ی ما آگاهانهدهد و ورای کنترل دهد، و غیر قابِل کنترل چرا که آشکارا خود را بروز میبرآوردن آرزوهای سرکوب شده سوق می

ی رنجوری، نتیجههای روانها، همچون نشانه. آنهستندیِ برآوردنِ آرزوهایِ خفته یاها آشکار کنندهور کشد.خود را به رخ می

روند یاها از اصول منطقی و انسجامِ روایی طفره میوها در روانِ ما میان برآوردن آرزوها و بازدارندگی از ادراکشان هستند. رسازش

 در اثر مشهورش تحت عنوان آمیزند. فرویدترین آرزوها درهم میی تجربیات روزانه را با عمیقترین و اغلب کودکانهکه بازماندهچرا 

برای درک ما از ناخودآگاه است. با وجود این، باید به این نکته  «ای شاهانهجاده»یاها وتأویلِ ر بر آن بود که( ١6٤٤) تأویلِ رویا

  .(١3: ١666 ١)ایستوپ،« زندهای آن ناخودآگاه قدم میای هستند که بر سنگفرشیاها جادهور»که  توجه داشته باشیم

های بعدی وی را فراهم های ناخودآگاه نظریهچنان به مفهوم ناخودآگاه فروید نزدیک است که ویژگی« نهاد»های ویژگی

مأموریتِ نهاد به اجرا درآوردن اصل لذت است. فروید با این ادعا که های ابتدایی قرار دارد. تنها سازد. نهاد در ستیز با غریزهمی

 باکی برخوردار است، فقدان کامل اضطرابش را به این شیوه ابراز داشت:آزاد و بینهاد از ویژگی 
ا دهد؛ و یسازد و نه اضطرابی به دل راه میای را بر خود هموار مینهاد، به منظور مطمئن بودن از پایستگی، نه پیشگیری

ای ببرد هها استفادتواند از آنتواند عناصر حسی اضطراب را تولید کند، نمیتر باشد که بگوییم، اگرچه نهاد میشاید صحیح

 (.١٤8: ١6٠6)فروید، 

یزپذیر اسا  گرگریز، و اساز منظر فروید، کامرواسازیِ غریزی، به منظور کسب لذت، تنها کار نهاد است. در واقع، نهاد خرَدگریز، قانون

 یکاری و نیز تنها مؤلفهاز قوانین اخالقی و اجتماعی است؛ به عبارتی دیگر، مکانی هندسی برای اعمال جنسی، خشونت، و بزه

ی روشن آن دهد. نمونههای اجتماعی خود را بروز میرسد و فراسوی نیازها و واقعیتی تولد به ظهور میذهن است که از لحظه

لد شده است. وقتی نیازمند چیزی باشد، گرسنه باشد و یا درد بکشد، نیاز وی باید برآورده شود در غیر این صورت نوزاد تازه متو

 دهد.ی دیگران به گریه و زاری خود ادامه میبدون توجه به زمان، مکان و یا خواسته
 

 ناخودآگاه از منظر الکان -

متمایز گشته است. اگر ناخودآگاه از نظر ویژگی برای فروید به نهاد نزدیک درک الکان از ناخودآگاه به روشنی از دیدگاه فروید 

 0هانوشتهقبل از  ی دکترای خود که تنها اثر منتشر شدهاست، در عوض برای الکان به فراخود نزدیک است. الکان برای رساله

های را برگزید که در آن مخالفتش را با اکثر رهیافت (١630)پریشی پارانویا ی شخصیت و روانرابطه( است عنوان ١699)

ای نزدیک میان الکان و فروید را در شمایی با اشاره به چنین کشمکشی، رابطه 3ی آن زمان نشان داد. اِدیس کورسوَیل،روانکاوانه

 کشد:کلی به تصویر می
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از « بازتأویلی»منتشر شد،  ١630به سال  کهی شخصیت و روان پریشی پارانویارابطهدکترایش  یرسالهژاک الکان در 

-ناسی، علمشگراییِ آمریکایی، رفتارگرایی، روانفروید داشته است و به شکلی بیرحمانه طبابتِ روانکاویِ آمریکایی، تجربه

یبی جهایش به شکل عالمللیِ آمریکا را به انتقاد گرفته است. وسعت میدان چالشباوری، و برتریِ انجمنِ روانکاویِ بین

 (.٠38-٠١6: ١68١، لیکورسوَرسد )ی آن از نظریه به عمل و از فرهنگ به سیاست میزننده و شخصی بوده است؛ دامنه
 

( تحتِ عنوانِ چهار مفهومِ ١698-١693ارائه شد و بعدها ) ١69٠درک الکان از ناخودآگاه، در سمینارهایش که در سال 

 «ناخودآگاهِ فرویدی و ناخودآگاهِ ما»شد. الکان در سمیناری مقدماتی تحتِ عنوانِ  اساسیِ روانکاوی گردآوری و تألیف شد، مطرح

ا هها روابط و ساختارها را برای انساناثرِ کلود لِوی شتراوس را مورد بررسی قرار داد و متذکر شد که طبیعت با فراهم کردن دال

شود که بخشد. الکان متذکر میهم وضع را به ناخودآگاه می به ارمغان آورده است. از منظر الکان، ساختارِ زبانی هم شکل و

یافتنی و کشد: دستپذیر خود را به رخ میتحتِ اصطِالح ناخودآگاه، چیزی تعریف بخشد،به ما اطمینان می چنین ساختاری»

مفهومِ دومیِ ناخودآگاه اظهار داشت که پیروان فروید درک نادرستی از  (. الکان در همان سمینار0١: ١689« )پذیریعینیت

ناخودآگاِه فرویدی کاری با اشکال به اصطِالح ناخودآگاه ندارد که از آن پیشی گرفته است و، نباید گفت »وی افزود که  اند.داشته

دی نه (. الکان بر این باور بود که مفهومِ ناخودآگاهِ فروی0٠: ١689« )که با آن همراه شد، امروز هنوز آن را در خود گرفته است

. الکان این استدالل (0٠: ١689) «ناخودآگاه رمانتیکِ آفرینشِ تخیلی است و نه مکانی هندسی برایِ خدایانِ شب»ی دربردارنده

های گفتاری و کلمات بریده بریده در زبان نوشتاری شده است. از های زبانی در جملهرا مطرح کرد که فروید مجذوب لغزش

ی شد. وکرد و دستاوردش آن چیزی بود که در این شکاف تولید میها جستجو دآگاه را در این پدیدهدیدگاهِ الکان، فروید ناخو

 چنین به نتیجه رساند:سمینارش را این
بنابراین ناخودآگاه همیشه چونان چیزی آشکار شده است که انگارسوژه در شکافی در نوسان بوده است، و از آن کشفی 

فتار برانگیز با گهای بحثمیلی که ما آن را به طور موقت در گفتمان —با میل سنجیده است پدیدار شده که فروید آن را 

: ١689شود )زده میسازیم، جایی که سوژه در آن به شکلی غیر منتظره از خودش شگفتتقریبی و فاقد دقت آشکار می

08.) 

ناخودآگاه فرویدی  یِسرشتِ شوریده گیرد. بنابراین،شکل میاُدیپی، در فرآیند کسب زبان  یناخودآگاه الکانی، همزمان با مرحله

ی موجودیتی شود. قلمداد کردن ناخودآگاه به مثابهیابد و ساختارمند میدر اندیشه الکان از طریق فراگیریِ زبان سامان می

ناخودآگاه از منظر الکان  د.( اعالم ش٠69: ١699) هانوشتهساختارمند و نظام یافته نخستین بار در کتاب الکان تحت عنوان 

ی الکان، ناخودآگاه از سویی آن؛ در اندیشه یشناختجامعهی تفاوت چشمگیری با ناخودآگاه فرویدی دارد، به ویژه از لحاظ سویه

 سازد.شود و از سوی دیگر بنیان فرهنگ و تمدن بشری را نیز مهیا میگیرد و دارای نظم میزبان را فرامی
 

 در اندیشه الکانگی سوژه -3-3

گی و انقیاد در هویت سوژه در ارتباط تنگاتنگی با رویارویی سوژه با زبان قرار دارد. قرابت در اندیشه الکان بررسی روند سوژه

های گوناگونی به بحث گذاشت. چنان مهم بود که وی آن را در مناسبتآن ی الکانو همسویی میان ناخودآگاه و زبان در اندیشه

 یِمثال، الکان به هنگامِ بررسیِ مفهومِ میل، با به بحث گذاشتن این امر که ناخودآگاه فراسویِ اسلوبِ رایجِ داللت و اراده عنوانبه

 اتحادِ ناخودآگاه و زبان پرداخت: آید بهما به فعالیت درمی
یابد ... به منظور سربرافراشتن در میناپذیر هستی به مفهوم چیزی فهم ناخودآگاه، نه به خاطرِ وجودِ میلِ ناخودآگاه، بلکه

نمایاند، تنها به شود. در برابر، اگر میلی خود را میآغازین خود پدیدار می تمامیِ هستیِ سطح باالی ناخودآگاه که از ژرفایِ 

یرا در از سوژه فراری است: ز این خاطر است که ناخودآگاهی خود را به رخ کشیده است، یعنی، زبان، که ساختار و عواملش

خود را به رخ بکشاند ˚شود که میلکند و سبب میسطح زبان همیشه چیزی هست که فراسویِ ناخودآگاهی عمل می

 (. 05١: 0٤٤٠)الکان، 

کارکرد و میدانِ گفتار و زبان در »روانکاوانه در اثری به نام  شناسیِها در روانالکان با به بحث گذاشتن مالحظاتِ نشانه

ها را دوباره به ما یادآوری ویژگیِ ساختارِ نشانه« گیرد،ناخودآگاه همچون زبان شکل می»هنگامی که ادعا کرد که « روانکاوی،

(. زبان نمادین الکان تابع فراخود فرویدی است که همانند 030: 0٤٤9« )نشانه زبانی است که از آن گفتار ارائه شود»کند: می
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دهد. ساختارِ فراخود نیز کار بداند محدودیتی به خود راه نمیجایی که میل دارد ما را گناهآید. فراخود تا یک زبان به کنش درمی

ازد، و سهمانند ساختارِ زبان است: از یک سو از قابلیَتِ زبانی برخوردار است که نگرشِ سنتی ما را نسبت به فراخود یادآوری می

ای را برای خود قائل نیست. در گونه محدویت و قاعدهوردار است که هیچی غیردستوری بلند برخاز سوی دیگر، از قابلیَتِ جمله

ها از سوی دیگری بزرگ گی و انقیاد آنباید به روند سوژه ١تحلیل و بررسی رشد و شکوفایی شخصیت فرزندان خانواده کامپسون

است. الکان بر این عقیده بود که یادگیری تر خانواده جا منظور زبان، منش و رفتار اعضای بزرگنظم نمادین پرداخت که در این

گی بیگان»بخشد. الکان از این روند تحت عنوان گو میی سخنای نوین به ذهنیت سوژههر واژه در روند فراگیری زبان خود جنبه

راخود در های اخالقی و الگوهای رفتاری به مثابه فبرد که در مراحل بعدی تکامل ذهنی سوژه، آموزهنام می« شناختیزبان

چند و چون امر ناخودآگاه است اما بندد. اگرچه در اندیشه فروید هویت سوژه کماکان تحت سیطره بیشخصیت سوژ ه نقش می

گی بیشتر مسبب سیطره خودآگاه بر شخصیت سوژه است. در آرای الکان اصطالحاتی نظیر ساحت از منظر الکانی روند سوژه

ن تواها میاند که درآنبه منظور شناخت بهتر روند استیالی فراخود بر ناخودآگاه ارائه شده 3«دیگری بزرگ»و  0«نام پدر»نمادین، 

تر نخستین محیط اجتماعی سوژه یعنی خانواده را بر گزینی، سبک زبانی و الگوهای رفتاری اعضای بزرگتاثیر شگرف نوع واژه

ن در که بنا به شیوه تلفظ آ «پدرنام »نمود. اصطالح الکانی  ی کودکان و نوجوانان به وضوح مشاهدهگیری سوبژکتیویتهشکل

نیز ترجمه شود، عبارت است از جایگاه محتوایی دیگری بزرگ که در زبان وجود دارد « نه پدر»تواند به زمان میزبان فرانسوی هم

ترها روند بالندگی شخصیت کودکان است. تر نام پدر همان امر و نهی والدین و بزرگشود. به بیان سادهو از طریق زبان منتقل می

گیرد که خود یکی از سازوکارهای تثبیت استیالی زمان با ورود به ساحت نمادین در مواجهه مستقیم با نام پدر قرار میکودک هم

ال داشته دنبتواند نتایج جالب توجهی به به می اهویخشم و هرمان  لیالکان در تحل اتیکاربست نظردیگری بزرگ بر سوژه است. 

باشد، به ویژه زمانی که تمرکز را بر ارتباط تنگاتنگ اما ناآشکار میان ناخودآگاه و شخصیت از سویی و محیط اجتماعی از دیگر 

 سو بگذاریم.
 

 روش پژوهش -3
ی قدیمی و اشرافی است که پس از داستانی در مورد خانواده کامپسون و سرگذشت اعضای این خانواده خشم و هیاهورمان 

دار بزرگی است مریکا دچار نوعی تزلزل اخالقی و مشکالت مالی شده است. جیسون سوم پدر خانواده مزرعهآجنگ های داخلی 

ز نوعی ا استمند به پسر کوچکش . کارولین همسر وی که تنها عالقهانگار استو هیچمابانه نیهیلیست که به نوعی فیلسوف

سبت به ویژه ن نتین که پسری باهوش و حساسیکو :برد. خانواده کامپسون دارای چهار فرزند استی و افسردگی رنج میخودگرای

، ر دیگرپس ؛رودی زمان به شمار میافتاده و در عین حال بیگانه با مقولهبنجی که پسری عقب است؛ گرابسیار درونو  به گذر زمان

 شخصیتدی به عنوان تک دختر خانواده که به نوعی در نهایت کَ ، وخودخواه استلب و ط، جاهفردی اقتصادیچهارم، ن وجیس

  های دیگر رمان به نحوی با وی در ارتباط هستند.کلیه شخصیتاست و  رمان محوری

شود که در سه فصل نخست فرزندان پسر به بیان احساسات درونی خویش نسبت به خواهرشان رمان در چهار فصل روایت می

از زبان بنجی عقب  نخستفصل از سوی خدمتکار خانواده ارائه میگردد.  ٠«دانای کل»پردازند و در فصل نهایی روایتی در قالب می

اش و نداشتن تعریفی ثابت از زمان دائما در زمان رفت و آمد دارد و هر بار و به تناسب مشکالت روانی ودافتاده روایت می ش

یری گسبب تصمیم دهد کهها نویسنده مخاطب را در جریان اتفاقی قرار میدر این یادآوری می آورد.قسمتی از یک ماجرا را به یاد 

فصل دوم اگرچه از زبان کونتین روایت می شود و اگرچه انتظار میرود بنا به سالمت ذهنی کونتین شود. کردن بنجی می به اخته

که سختی خوانش و فهم داستان در این فصل از فصل پیشین نیز مشکل توان گفت تر را پیش گیرد اما میاین فصل روایتی ساده

ن روایت وسیعالیی به آشفتگی ذهن افسرده کونتین مرتبط است. فصل سوم از زبان جاتر است. سختی فصل پیش رو تا حد 
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 ودشمی تمتکاری راویخد زاویه دیدشود که بر خالف دو فصل پیش از خود روایتی مستقیم و ساده دارد. فصل چهارم نیز از می

 کند.می روایتصورت سوم شخص اصل و نسب و سرانجام این خانواده را ه که ب

ترین رمان نوگرایانه آمریکا است. این یکی از شاهکارهای ادبیات داستانی جهان و مهمخشم و هیاهو به زعم بیشتر منتقدان، 

های نوگرای ادبیات جهان از قبیل ی برترین رمانمده است در ردهی تحریر درآی میان دو جنگ جهانی به رشتهرمان که درفاصله

 در ادبیات آلمانی قرار دارد. پیرنگ 3در ادبیات فرانسوی و توماس مان 0در ادبیات انگلیسی، مارسل پروست ١آثار جیمز جویس

ر نیازمند تمرکز و دقت بسیار سان است بنا به سبک نگارشی خاص فاکنآهای بیرونی خود به ظاهر رمان که در الیه یپیچیده

ای ی زمان به گونهبا مقوله خشم و هیاهوهای درونی خود را برای مخاطب نمایان سازد. به خصوص که در رمان است تا الیه

های مختلف در داستان پدیدار می شوند یا افرادی هستند شود. مضاف بر آن افرادی با اسامی مشابه در نسلینامتعارف برخورد م

 انجامد. تغییر نام می دهند و این امر در برخی از موارد به یکسانی اسامی برخی شخصیت های زن و مرد می که

عنوان فردی برجسته در منظر منتقدان ادبی جایگاه به ها خود فاکنر بهطور حتم آثار ویلیام فاکنر و به تبعیت از آنبه

ی خود را در مورد فاکنر ای عقیدهدر مقاله ٠ثار و شخصیت فاکنر چالرز هاننی این جایگاه واالی آخصوصی پذیرفته است و درباره

(. 0٤٤5« )سازی هستندهای ملی دارند که در سطح جهانی نیز قابل پیادهمایهآثار او ]فاکنر[ بن»دارد و میگوید و آثارش بیان می

کند و به عنوان اثری به عنوان متنی آمریکایی یاد می از این رمان مقاالت جدید در باب خشم و هیاهوی در مجموعه 5نوئل پالک

ی فاکنر به مثابه تنشی برای ارتباط انسانی خشم و هیاهو»در مقاله  9(. اُلگا کومینووا١: ١663نهد )و اصیل آن را ارج می برجسته

دارد آورد. کومینووا اظهار میی اهمیت نگارشی و تاثیرگذاری بر مخاطبین این رمان سخن به میان میاز دلیل عمده« آلایده

 وافری ، شهرتکردیم ایجادخواننده  رایکه ب هاییچالش دلیلاز زمان انتشار به  مدرنیستی یرمان تحت عنوان اهویخشم و ه»

از فاکنر به عنوان « خشم و هیاهوو  بازگشت به فروید»در مقاله  9همچنین مایکل زایتلین .(٠١: 0٤١٤« )به دست آورده است

های های فاکنر دانش اکتسابی آکادمیک نیست و آگاهیشک دانسته(. بی90: ١669-8« )دانستزیاد می»کند که فردی یاد می

کند و دیدگاه خودنمایی می خشم و هیاهوشناسی که در سراسر رمان گیرد، معرفتشناختی او سرچشمه میوی از بطن معرفت

 دارد.های رمان بیان میهای مختلف شخصیتگاهدیدی ابهاو نسبت به زندگی و شرایط حاکم را به مث

رن،  ی ادبیات داستانی مدی شاهکار برجستهبه مثابه خشم و هیاهواز دیگر نکات حائز اهمیت برای تبیین جایگاه ادبی رمان 

اثر ویلیام  خشم و هیاهونتوم در های بنجی: از عالیم تا سیضجه»ی تحت عنوان ادر مقاله 8توان به استدالالت ماریس اِبیلینیمی

به  اهوخشم و هیرمان در  ینوشتار یمعال سبک خاصی از آفرینشبا  فاکنر»کند: اشاره کرد که در آن به صراحت بیان می «فاکنر

این عالیم نوشتاری که در واقع  .(0٤١٠« )پاسخ داد ستمیقرن ب انیپا در یتیروا یقراردادهانسبت به  هاهای مدرنیستیبدگمان

از انواع نگارشی کالسیک ادبیات داستانی کناره گرفته است به نوعی خاص ارتباطات زبانی و صرف و نحو عبارات و جمالت را 

به معنای واقعی  خشم و هیاهو برند. لذا رماناز آن نام می 6«جریان سیال ذهن»کند که منتقدین به عنوان تکنیک بازنمایی می

 کارگیری این شگرد است.ای بارز از توانایی فاکنر در خصوص بهنمونه

 هاتحلیل یافته -4
 شگردهای روایتی  :4-1

هیاهو  خشم وها است، در ها و پیرامون آنها بیرونی و میان شخصیتها کشمکشهای رئالیستی صرف که در آنبرخالف رمان

ذهنی -ها از دیالکتیک درونهای ذهنی شخصیتافتد. تنشاتفاق می هاها عمدتا درونی است و در ذهنیت شخصیتکشمکش
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-یتترین رویکردها جهت تحلیل شخصگیرد و به همین دلیل یکی از مناسبها سرچشمه میهای نامتجانس شخصیتسوبژکتیویته

ی رمان و در پیرامتن زمینهر پستوان دها عبارت است از رویکرد روانکاوانه. همچنین، قرابت میان امر فردی و امر اجتماعی را می

 نمایاند.ها واقعیت بیرونی را بازمیای که ذهنیت شخصیتاثر مالحظه نمود، به شیوه

های دارای موقعیت و جایگاه خاص از ها شخصیتی نوزدهم که در آنی سدهگرایانهی آثار ادبیات داستانی واقعبرخالف عمده

شوند، در ها معرفی و ارائه میهان ارتش، سربازان فداکار و نظیر آنرمانان ملی، فرماندهی اشرافی جامعه، قهقبیل اعضای طبقه

اند. قهرمانان واقعی رمان همان افراد معمولی خانواده کامپسون هستند ها از میان عموم مردم گزینش شدهشخصیتخشم و هیاهو 

 های حائز اهمیت این است که اگرچه شخصیتشود. نکته شود شخصیت واقعی هر کدام از آنها بازنماییکه در رمان سعی می

ی سبک و های متمایز هویتی خود را دارند که رمان بر آن است از طریق ارائهمعمولی هستند ولی هر کدام پیچیدگی و جنبه

 ها، ذهنیتشان را بازنمایی کند.ساختار زبانی آن

گرایانه جهت بازنمایی دقیق ی سبک نوشتاری غیرواقعربرگیرندههای نخست و دوم( دای از رمان )به ویژه بخشبخش عمده

وضعیت ذهنی فرزندان خانواده کامپسون است. الزم به ذکر است که عواقب منفی جنگ جهانی اول تغییرات عمیقی را در نگرش 

ر آشکار نمودن منظوهکارگیری سبک نوشتاری نوین بهای داستانی و خصوصا بهنویسندگان نوگرا نسبت به گزینش نوع شخصیت

ها است که این واقعیت درونی ذهنیت شخصیت خشم و هیاهووجود آورد. در رمان  ها بههای پنهان و تو در توی هویت آنالیه

رود و از این رو ساختار روایت دو بخش نخست شود بازنمایی شود. لذا رمان به سراغ تخیل فرزندان خانواده کامپسون میتالش می

 های تخیل منقطع و بریده بری است.و با ویژگیرمان همس

جریان سیال ذهن،  ١«درونی،»گویی شناختی نظیر تکتوان به شگردهای نوین روایتهای بارز ادبیات داستانی نوگرا میاز ویژگی

ارگیری این کاشاره نمود. به ٠«سطوح مختلف زمانی»و  3«ی دید متفاوتچندین زاویه»آمیختگی  0«گسیختگی روایت،از هم»

شناختی و نوع شگردهای داستانی تفاوت از نظر روایت خشم و هیاهوشگردها یکی از دالیل دیگر دشواری خوانش رمان است. 

ماهوی با بیشتر آثار ادبیات داستانی پیش از خود دارد، بدین گونه که خوانش چندباره و از نزدیک رمان به منظور شناخت دقیق 

های درونی آنها امری کامال الزم و ضروری است. جریان سیال ذهن اساسا ها و کشمکشامیال، دغدغهها، درک عالیق و شخصیت

 5ز،ی نوردهم، ویلیام جیمشناسی به ادبیات راه یافته است که نخستین بار از سوی روانشناس آمریکایی اواخر سدهاز منابع روان

ی ذهنهای زبانی درونساختشناسی به معنای بازنمایی دقیق ژرفتمعرفی شد. این شگرد در روای شناسیاصول رواندر کتاب 

گسیختگی هویتی فرزندان ها است که مشخصا ساختاری نامتعارف دارد. جدای از این، در این رمان تالش شده است از همشخصیت

 ها نشان داده شود.گسیختگی زبانی آنخانواده کامپسون در قالب از هم

ت های گوناگون واقعیی خاص در رمان مذکور از سویی الیهی دید متفاوت برای یک موضوع یا پدیدهیهکارگیری چندین زوابه

سازد. همچنین وجود سازد و از سوی دیگر روند خوانش رمان را دشوارتر میها را بیشتر نمایان میچند بعدی ذهنیت شخصیت

شناختی رمان است که ذهنیت های برجسته اسلوب روایتچندین سطح مختلف زمانی در روایت داستان یکی دیگر از ویژگی

عنوان مثال، یکی از این سطوح زمانی مرگ مادربزرگ خانواده دهد. بهها را در مراحل مختلف زمانی نشان میمختلف شخصیت

نواده وجود دارد، در دالنه و نزدیکی میان فرزندان خای هماست که در آن کانون گرم خانواده نمایان است و رابطه ١868در سال 

بستگی روزگار است و خانواده دیگر آن انسجام و هم ١608شود که هفت اوریل حالی که در سطح دیگری زمان اکنون روایت می

ها در هر سطح زمانی از روحیه و فضای خاص ذهنی آن مرحله برخوردار هستند که این امر از سوی فاکنر قدیم را ندارد. شخصیت

ها بدون توالی زمانی مشخصی در میان سطوح مختلف زمانی مندانه به تصویر کشیده شده است. ذهنیت شخصیتی هنربه شیوه

 ی روایتی دشوارگی خاصی به رمان بخشیده است.طور مداوم در گذر است و همین جنبهبه
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 پردازی : شخصیت 4 – 2

 استیالی ناخودآگاه بر هویت 1بنجی: : 4 – 2 – 1

امال به ک که شودالل به تصویر کشیده می و شود. او در قالب ابلهی ناالنشخصیتی است که در رمان ظاهر میبنجی نخستین 

 اتنه نیست و غلط و درست یا معلول، و علت زمان، مانند انتزاعی مفهوم هیچ است. بنجی قادر به درک وابسته کدی خواهرش

 هایینخستین شخصیت از بنجی یکی ها،رغم این ویژگیعلی. کندمی بجذ خود اطراف دنیای از را شنیداری و بصری هاینشانه

 جز به بنجی که شودمی مسبب او ناتوانی ذهنی حال، این شود. بامی کامپسون خانواده متوجه روند رو به زوال حقیقتا  که است

 در عنوان رمان به این خصلت بنجی هیاهوبرای اخطار به دیگران نباشد. واژه  واکنشی هیچ کردن فرموله به قادر کردن گریه و ناله

ت بندد روایبیشتر خوانندگان معمولی رمان از شناخت وی عاجز هستند زیرا افکار وی آن گونه که در ذهنش نقش می. گرددبرمی

 شناسانه اثر است. روایتشود و لذا درک صحیح شخصیت وی مستلزم دقت بسیار و توجه به نکات ریز شگرد می

اگرچه بنجی دوران کودکی و نوجوانی را سپری نموده است ولی رشد ذهنی او سیر معمول را طی نکرده است. بنجی مانند 

تواند روان صحبت کند. به عبارت دیگر، او نتوانسته است روند فراگیری زبان مادری را در خانواده مانند یک انسان عادی نمی

هر خود با موفقیت پشت سر بگذارد. لذا از منظری الکانی فراخود در ذهنیت وی شکل نگرفته است و به همین دلیل برادران و خوا

ناخودآگاه وی بر ذهن خودآگاه خود مسلط است. او تنها شخصیت رمان است که محیط اجتماعی پیرامون به دلیل ناتوانی ذاتی 

تواند انسانی با منش اجتماعی باشد و روابط اعی تاثیر چندانی ندارد. او نمیگیری هویت اجنمگی و شکلو مادرزادی وی در سوژه

یرعقالنیت نظمی و غگیری نیست. رفتار انضمامی بنجی تجسم قدرت، بیعلت و معلولی در ذهنیت وی به صورت منطقی قابل شکل

ر آن داشته است که روایتی منقطع و به گسیختگی ذهنی در هویت بنجی نویسنده را بناخودآگاه از منظر فرویدی است. از هم

 هایبرانگیزتر دیگر بخشظاهر غیر منسجم را در بخش اول رمان به کار گیرد. لذا درک این بخش از رمان برای خواننده چالش

 رمان است.

شده است و جایی که روند فراگیری زبان مادری و الگوهای رفتاری محیط اجتماعی خانواده برای بنجی دچار اختالل آن از

آمیز سپری نشده است پس تغییرات هویتی متعاقب سازوکارهای معمول ای موفقیتهای انسانی به شیوهطبق روال معمول سوژه

ا را فراهم هها در شخصیت بنجی پدیدار نگشته است. زبان هنوز نتوانسته است برای بنجی قدرت شناخت پدیدهذهنی دیگر سوژه

عنوان است. در این مقطع خانواده به 0«پیشااُدیپی»میانسال است اما در واقع مانند کودکی در دوران نماید. لذا اگرچه به ظاهر 

 مهری با این قضیه برخوردگیری در ساختارمندی ناخودآگاه پرآشوب بنجی ایفا کند با بیتواند نقش چشمتنها نهادی که می

تفاوتی از کنار این امر خطیر که سرنوشت یک انسان را رقم نیز با بیکند. نه تنها برادران بنجی بلکه پدر و حتی مادر وی می

کند خواهر او کدی است که او هم پس از ازدواج کنند. تنها عضو خانواده که با عطوفت و مهربانی با بنجی رفتار میزند گذر میمی

 گذارد.بنجی را تنها می

ی بیستم نامش را به شود، ولی در آخرین ماه نخستین سال سدهگذاری میبنجی در زمان تولد از سوی خانواده موری نام

ای مصر هی بنجامین و یا بنیامین است که بر اساس کتاب مقدس انجیل و در اسطورهدهند. بنجی مختصر شدهبنجی تغییر می

د. ر به گروگان گرفتنخواست به دیدار پدر برود بنجامین را در مصباستان برادر حضرت یوسف بود و به هنگامی که یوسف می

بنجامین به خاطر یوسف تن به این کار داد در حالی که در آمریکای قرن بیستم هیچ نشانی از اخوت در میان برادران خانواده 

کامپسون نیست. به همان شیوه جیسون همواره بر آن است تا بنجی را به تیمارستان ببرد و از آغاز تا انتهای رمان از دست بنجی 

روشند فی تحصیل کوینتین در دانشگاه هاروارد مزرعه موروثی بنجی را میو خشمگین است. همچنین برای تامین هزینهعصبانی 

آید. این خود نمونه دیگری از زوال کار میداند مزرعه به چهبی آن که او خود بداند، با این توجیه که بنجی احمق است و نمی

 دان خانواده که خود الگوی کوچکی از آمریکای معاصر است. ی برادری است در میان فرزنحس و رابطه

گونه تلقی از زمان و گذر زمان ندارد و به با آن که بنجی سی و سه سال دارد اما از درک پیرامون خود عاجز است و هیچ

افتد. می آن شی یا شخص مختلف و یا برخورد با اشخاص متفاوت سریعا به یاد گذشته اءیاشهمین سبب به محض دیدن 

 
1 Benjy 
2 pre-oedipal 
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ستینم کونتین آ»گوید عنوان مثال، بنجی میآور است. بهی ناآشنا با وضعیت ذهنی بنجی تعجبهای بنجی برای خوانندهواکنش

(. بر 09) «جا نبود و مجبور شدیم منتظر برگشتن طویله بشیمرا گرفت و با هم به طرف طویله به راه افتادیم. بعدش طویله در آن

گوید طویله رفته است ه طویله و یا هر ساختمان دیگری توانایی رفت و آمد را ندارد. بنجی از آن جهت میهمگان واضح است ک

 جاکند طویله به جایی رفته است و در آنبیند که چراغ طویله خاموش شده است و فکر میهنگام است و او از دور میکه شب

 است. له به جای سابق خود بازگشتهپندارد که طوینیست، و پس از روشن شدن مجدد چراغ می

رود که خواهرش را در میان دختران ای میماند و روزی برای دیدن کدی به نزدیک مدرسهپس از ازدواج کدی بنجی تنها می

را ها کند که بنجی قصد اذیت آنگریزند زیرا به این موضوع فکر میمحصل بیابد اما دختران با دیدن بنجی از ترس فریادزنان می

دارد. در حالی که بنجی بیچاره فقط دلش برای خواهرش تنگ شده است و برای دیدن اوست که به مدرسه رفته است. بنجی تنها  

و حس جنسی نسبت به دیگر دختران داشته باشد، اما  سوءظنآنکه هیچ رود بیبرای دیدن خواهر خود کدی به مدرسه او می

اق دهند. بنجی با سبک و سیکلی به بار بیاورد پیشنهاد اخته کردن او را به خانواده میالناس از ترس آنکه نکند بنجی مشعوام

 گوید:ای، ساده و توصیفی است میگفتار خاص خودش که منقطع، محاوره

میتونستم حرف زدنشون رو بشنوم، از در رفتم تو و به طرف دخترها رفتم که با کیف مدرسشون اونجا بودن. اونا به من 

خواستم بگم ]کدی[، ولی اونا در حال انداختند. میکردند و گهگاهی از پشت سر به من نگاه میردند با عجله فرار مینگاه ک

 (.5١کردند )فرار بودند. کنار دروازه رفتم و خواستم فریاد بزنم ]کدی[، ولی اونا تندتر فرار می

کنونی روایت داستان سی و سه سال دارد که همان سن حضرت  کنند. بنجی در زمانبعد از این اتفاق است که بنجی را اخته می

الناس از درک سخنان او عاجزند. اخته کردن بنجی عیسی مسیح در زمان تصلیب است. بنجی عیسی مسیح معاصر است که عوام

ی زوال قرار ایهمشدگی بنجی در امتداد بناختهای عمیق است که حتی برادران وی ارزش خاصی برای آن قائل نیستند. فاجعه

وش خی بیستم که دستی آمریکا در ربع نخست سدهدارد، اما نه تنها برای خانواده وی، بلکه همچون تمثیلی برای کل جامعه

برای بنجی لطافت و زیبایی یک شاخه گُل ظریف نمادی است از معصومیت دخترانه تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوانی شد. 

زمان گِل و الی اطراف رودخانه و اهمیت آن برای بنجی نشان از معصومیت به تاراج دیگر ارجاعات همخواهرش کدی؛ از سویی 

 به کند بلکهی خواهرش دارد. بخش نخست رمان نه تنها استیالی ذهن ناخودآگاه بنجی بر هویت و منش وی را بازنمایی میرفته

 سازد.یزیکی وی نمایان میتفاوتی برادرانش را نسبت به مشکالت روانی و فدرستی بی

 تنش میان خودآگاه و ناخودآگاه 1کوینتین: : 4 – 2 – 2

 این. گرددسازد و مانع او در اقدام به عمل میقوانین رفتاری و اخالقی جامعه سنتی زادگاه کوینتین از وی مردی منفعل می

 تجاوزانهبرخورد م به قادر کند به نحوی که او هرگزخود می انتزاعی کورکورانه درگیر مفاهیم اخالصی با را افکار کوینتین قوانین،

 اغلب زیرا سازد،می 0«اعتمادیغیرقابل  بسیار راوی» در عمل از او هاایده بر کوینتین در قبال آن نیست. تمرکز موثر انجام عمل یا

 .یستبیش ن فانتزی یک کدام است و افتادهاتفاق واقعا کندمی توصیف او که کارهایی از یک کدام که است دشوار آن تشخیص

برحسب مبانی نظری پژوهش حاضر، سوبژکتیویته کوینتین در میان وضعیت ذهنی برادران خود قرار دارد. به عبارت دیگر ذهنیت 

کوینتین نه مانند بنجی کامال تحت سیطره ناخودآگاه وی است و نه به مانند جیسون از عقالنیت خشک و نظم تصنعی پیروی 

د. از این رو، در سبک روایی بخش دوم رمان خواننده هم با ساختار غریب جمالتی نظیر بخش اول که از دیدگاه بنجی کنمی

توان در سبک نحوی بخش سوم از که تواند جمالتی سلیسی را بخواند که نظیر آن را میرو است و هم میشود روبهروایت می

ساخت جمالت در ناخودآگاه ها ژرفهایی از بخش دوم که در آنقسمتشود مالحظه کرد. درخصوص زبان جیسون جاری می

 ای از روایت خود به وضعیتشود زیرا هر پارهگسیختگی روایت مضاعف میشود باید گفت که جنبه  از همکونتین بازنمایی می

ان ی ذهنیت وی بیش از پیش نمایهای مکرر کوینتین را مدنظر داشته باشیم، چند پارگذهنی خاصی مرتبط است. اگر رویاپردازی

 
1 Quentin 
2 unreliable narrator 
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تقابل میان امر ناخودآگاه و خودآگاه در ذهنیت کوینتین بسیار بیشتر از سایر اعضای خانواده است. کوینتین شخصیتی  شود.می

سد رحالی کوینتین هنگامی به اوج میبه ظاهر معمولی است که آشوبی در درون خود دارد که کسی از آن آگاه نیست. پریشان

ند. از ککند و توانایی غلبه بر خودآگاه اهلی او را پیدا مینظم و ساختارگریز قدرتمندانه در ذهنیت وی بروز میناخودآگاه بیکه 

ها مشهود است و همچنین توانسته است همین رو شگرد جریان سیال ذهن در نظام روایتی بخش دوم رمان بیشتر از سایر بخش

کوینتین دارای شخصیتی  ی کوینتین را بازنمایی کند.شدهگسیخته و ذهنیت شقه، افکار ازهمبه بهترین شیوه تخیالت غیرمعمول

گرا است. پاکی نسل بشر و نظم جهان که از آغاز همواره به مخاطره تر کمالگرا، حساس و از همه مهمرمانتیک، عاشق، آرمان

زمین چالش خصوصا در دوران معاصر آن هم در مغرب ی اصلی کونتین است. مبرهن است که چنین آرزویافتاده است دغدغه

دهد. گذر زمان برای کوینتین مترادف است با زوال شکوه برانگیز است و کونتین سرانجام توان مقابله با این چالش را از دست می

ارت خواهر ت رفتن بکشود به ویژه هنگامی که به یاد از دسو پاکی نسل آدمی به نحوی که به تنش اصلی ذهن کونتین تبدیل می

 افتد.خود می

ای زراعتی با سازوکارهای سنتی و پیشامدرن است به دانشگاه مهاجرت کوینتین از زادگاه خود در جنوب آمریکا که جامعه

ی مدرن است با هبوط آدم از بهشت به زمین شباهت دارد و از اندوزی در جامعههاروارد در شمال آمریکا که نماد علم و دانش

است. تغییرات اجتماعی و فرهنگی در زمان نگارش رمان بیشتر « اصل و روزگار وصل خویش»روی مداوم به فکر بازگشت به  این

ها و الگوهای جدید فرهنگی روبرو کند و با فعالیتدر شمال آمریکا روی داد. گوش کوینتین، که اکنون در شمال زندگی می

زند. یوسفی و همکاران در پژوهشی درباره است، به نحوی که به انزوای او دامن می ها بسیار حساسشود، نسبت به این تفاوتمی

میان اقشار و در  های سبک زندگیشاخصه»اند که به این نکته اشاره کرده های فرهنگی و هنریالالگوهای مصرف در حوزه کا

ی و پیشبینی احتمالی مسیر این تغییرات گروههای اجتماعی راهی مناسب برای مطالعه و شناخت تغییرات اجتماعی و فرهنگ

انه پدر گرایشده در رمان تحت تاثیر سخنان پوچکوینتین بیشتر از اعضای دیگر بستر اجتماعی بازنمایی. (١09: ١٠٤١« )است

 شود. آقایصورت ناخودآگاه در ذهنیت کوینتین بازنمود میهای شبه حکیمانه پدر در بخش دوم مکررا بهخود است. آموزه

 گیری هویت کوینتین بازیسزایی در شکلالخمر است و زبان و رفتار وی نقش بهانگار و دائمکامپسون پدر خانواده فردی هیچ

 به رشپد که شودمتوجه می وقتی درخواست کمک و راهنمایی برای کامپسون آقای به رجوع با عنوان مثال، کوینتینکند. بهمی

 ،اهمیتی ندارد برایش خانواده کدی و عواقب آبروبر آن بر آورشرم رفتار حتی و دهدنمی اهمیت جنوبی قوانین اخالقی و رفتاری

ر یک گونه دهای نصیحتگردد. وقتی پدر خانواده در حرفتر میسامانو شرایط برایش نابه گیردحس یاس بیشتری او را در برمی

طور مستقیم بر ناخودآگاه و روند ( به93« )ه نابودی است.همه چیز رو ب»گوید جو صمیمی خطاب به پسر خود کوینتین می

یری گآورد که در نهایت منجر به انفعال و گوشههایی بر زبان میگذارد. در ادامه نیز پدر حرفگیری شخصیت کونتین تاثیر میشکل

پدرت  ی تو ندارد، همانگونه که برایای برای براهایت هیچ فایدهمعناست و تالشی بشر گنگ و بیتجربه»شود: بیشتر کونتین می

ت این ها بعد از گذشبرد تا جایی که ماه(. سخنان نهیلیستی و مملو از یاس پدر، کوینتین را بیشتر در فکر فرو می93« )نداشت

شی، بلکه برای خاطر داشته باکه زمان را بهدهم نه برای اینساعت را به تو می»گوید کند. پدر میمکالمه، بارها آن را مرور می

کار نبر زیرا هیچ جنگی هرگز برنده گاه تمام توان خود را برای تصاحب زمان بهکه فراموشش کنی، برای چند صباحی، هیچاین

توان گفت که نام پدر که اساسا بخشی از ماهیت دیگری بزرگ ی شخصیت کوینتین می(. در تحلیل روانکاوانه96« )نداشته است

پدر کوینتین  یهای زیرین شخصیتی کوینتین رسوخ کرده است. دیدگاه بدبینانهالی آن در سوژه است در الیهو نیز سازوکار استی

 هایی نظیر زمان و موفقیت تاثیر عمیقی در نحوه نگرش کوینتین به گذشت زمان و شکست بشر گذاشته است.ی مقولهدرباره

شود. یکی از عوامل ناخودآگاه ها حس میی زیادی میان آنصلهی کوینتین با مادرش نه تنها پررنگ نیست بلکه فارابطه

توان در همین خالء روحی جست. عالوه براین کدی نیز به سبب گرایش بسیار زیاد و غیر عادی کوینتین به خواهرش کدی را می

روحی  تا حدی بر این خالء توان گفتباشد، بلکه میمشکالت رفتاری و نقوص اخالقی قادر به پر کردن خالء روحی کوینتین نمی

ند و باری بگر تاثیر بیکند که نشانای قرمز را بر روی آن مشاهده میافزاید. کوینتین با هربار نگاه انداختن به ساعت خود لکهمی

 ش نیزای کوینتین با سایهی او در ذهنیت کوینتین است. مضاف بر آن چه گفته شد رابطهجنسی کدی و بکارت از دست رفته
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سایه  ١شناختی و ناخودآگاه جمعی کارل گوستاو یونگ،ای وی با خواهرش است. از منظر رویکرد اسطورهتداعی کننده رابطه

سایه »وید: گهای زنانه باشد. کوینتین میتواند در جایگاه خصیصهالگویی است که به مثابه دیگری ذات است و برای مردان میکهن

لرزش »و « دروازه»(. ارجاع به 99« )کردمام را نگاه می، در میان دروازه ایستادم و رفت و آمد سایهکامال از تراس خونه نرفته بود

ام افتاده بود روی تراس، پامو آوردم تو سایه»گوید: ی خواهرش است. در ادامه کوینتین مینشان از بکارت از دست رفته« سایه

کند. ارجاعات مکرر در بینیم که سایه خود را لگدمال میبعدی کوینتین را می(. در صحنه 98« )آم رو دیدمآفتاب و دوباره سایه

ی ننگی است که خواهرش مسبب آن رمان درباره درگیری کوینتین با سایه خود به عنوان تالش وی برای رهایی یافتن از لکه

تر ی کوینتین نقطه ضعف قلمداد شود بیشبوده است. نکته قابل توجه این است که این ننگ پیش از آن که از لحاظ اجتماعی برا

تاثیرات ذهنی آن در روح و روان کوینتین مدنظر است و در رمان نیز همین نکته برجسته شده است. از سوی دیگر، وسواس 

ی نامتجانس وی با مادرش است. مادر خانواده فاقد های قبل از خودکشی، یکی از عواقب رابطهغیرمعمول کوینتین حتی در لحظه

 کند.ها برخورد میگرانه و خشک با آنجیسون( است و پرخاش ازحس مادرانه نسبت به دیگر اعضای خانواده )غیر 
 

 کارکرد فراخود تصنعی 2جیسون::  4 – 2 – 3

رت نفاما به جهت کینه و  است،مهم  وی برای خواهرش کدی برادرانش، جایگاه مانند .دارد فاصله فرزندان دیگر خانواده از جیسون

 یفرهنگ یجرم شناسی را درباره عبدالهی اگر گفته. گذاشته است دردسر قرار دادن کدی در به میل و تلخی بنا را بر او اکتسابی،

چهار شکل خشونت شامل خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی  الزنان معمو»باشیم که  مد نظر داشته تیبه نژاد و جنس

زند، توان گفت جیسون هر چهار نوع خشونت را در مورد کدی انجام داده است. او را کتک می(، می30: ١366) «کنندرا تجربه می

ت ی نخسبرد )نظیر جملهدارد و الفاظ رکیک جنسی برای او به کار میکند، پول و دارایی را از او پنهان میبا اعصابش بازی می

 ردن،ک قبول برای ظرفیتی هیچ جیسون. مادر دارد ی نزدیکی بارابطه که است فرزند خانواده تنها سنگدل جیسون فصل سوم(.

ندارد. اگرچه اخالق بد مادرش تاثیرات منفی در وی برجای گذاشته است، ولی  ی مادرانهپاسخ گفتن به این رابطه یا بردن، لذت

 بدون اطالع مادرش تا کندسواستفاده می مادر از اعتماد جیسون از نهایت در نصیب نبوده است.هرازگاهی نیز از محبت مادر بی

 یوستهپ اندیشد. اومی برخالف کونتین که در گذشته غرق شده است، جیسون تنها به حال و آینده. بدزدد پول کوینتین خانم از

 ینا از هرگز اما است، ماهر و زیرک بسیار جیسون دهد. تغییر خودش نفع به را شرایط دیگران قیمت زجر کند که بهمی تالش

نسبت به  او رحمانهبی ترحم از اول درجه در جیسون موفقیت کند. عدمنمی استفاده سخاوت یا مهربانی طریق در استعدادها

 دیگر از موارد پستی یکی و این امر شودمی کامپسون خانواده رئیس پدر مرگ از پس جیسون قضا، از. گیردمی خودش سرچشمه

در گذشته نیز  جیسون یکی از عوامل اصلی اقناع خانواده برای اخته  .اندشده کامپسون متحمل آن بزرگ یخانواده است که

 کردن برادر خود بنجی بود.

را گی تنگاتنگی با مادر خود دارد. پدر خانواده شخصیتی منزوی و دروناز میان فرزندان خانواده تنها جیسون است که رابطه

کدام از اعضای خانواده را ندارد. در چنین موقعیتی مادر برای جیسون جایگاه پدر را اشغال با هیچاست که توانایی برقراری ارتباط 

کند. شخصیت متمایز مادر که پرخاشگر، عصبی و خودشیفته است از سویی و عدم ارتباط با پدر از سویی دیگر در نهایت از می

ی خوبی ندارد و همانند مادر منزوی، بداخالق و تا یگران رابطهسازد که همانند پدر با دجیسون فردی خودمحور و خودرای می

طلب است. بنا به فضای خاص تربیتی موجود در خانواده کامپسون که در آن مادر عمدتا با جیسون در ارتباط است حدی جاه

تاثیر  یسون بیشتر تحتجا که جهای شخصیتی مادر خانواده در جیسون متبلور گشته است. از آنتوان گفت که بیشتر جنبهمی

 ی نام پدر از سوی مادر او بر وی چیره گشته است.توان گفت که قاعدهی نزدیکی ندارد، میشخصیت مادرش است و با پدر رابطه

طلب و حریص است برای پیروزمندی در شرایط خانواده و ارتباطات خانوادگی روی به پرورش و جیسون که فردی جاه

شود. لذا در منظری الکانی جیسون آورد که این امر با سرکوب هرچه بیشتر ناخودآگاه از سوی وی میدهی فراخود خود مینظم

گیرد و نوعی عقالنیت سطحی و نظم مصنوعی سراپای گونه دوران پسافراگیری زبان قرار میهای ریاضیتحت تاثیر آموزه

رانده شده است. رفتار خاص جیسون و تمایزات اخالقی وی با ی وی را فرا گرفته است که در آن امر ناخودآگاه پسسوبژکتیویته
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های رمان مورد بازنمایی قرار گرفته است. کارگیری سبک روایتی متفاوت از دیگر بخشبرادرانش در بخش سوم رمان از طریق به

 ای و انضمامی و کمتر ذهنی است.عمق، محاورهاین فصل دارای نثری ساده، کم

نگرد. در اساطیر جیسون قهرمانی ی مادیات میرحم است که پیرامون را صرفا از دریچهداری بیرمایهجیسون نمادی برای س

ط ی مقابل کوینتین است. جیسون نماد انحطااحساس و نقطهگرا، بیپرست، مادیگشت. او شخصیتی پولبود که به دنبال طال می

طلبانه خود توانست که از روند فزاینده ت که بنا به شخصیت جاهی معاصر آمریکا است. او تنها شخصیتی اساخوت در جامعه

ی خانواده جان سالم به در برد، در حالی که کوینتین خودکشی کرد، بنجی اخته شد و کدی مورد تجاوز جنسی فروریختن شیرازه

هایش است که این جیبگوید که دستانش در کند میقرار گرفت. در بخش نخست رمان هروقت که بنجی به جیسون اشاره می

پرستی شخصیت وی است. ی پولشود که نمادی برای جنبههای شخصیتی جیسون قلمداد میمایهعنوان یکی از بنویژگی به

د که شوبندی در سراسر رمان و به ویژه در بخش سوم از زبان جیسون تکرار میهمانند ترجیع« باید برم به کارم برسم»عبارت 

در عنوان رمان را به منش خشن و برخوردهای عصبی  خشمتوان واژه و افکار اقتصادی اوست. از طرفی می هاای بر جنبهصحه

 طلب و عصبانی است.احساس، مکانیکی و جاهجیسون نسبت داد زیرا که موجودی بی

 گیرینتیجهبحث و  -5
گرفت، کامال از طرزِ تلقیِ فروید که آن را نظر می ی موجودیتی ساختارمند درتعریف ناخودآگاه از سوی الکان، که آن را به مثابه

یرد گپنداشت، متمایز است. الکان به ما خاطرنشان کرد که ناخودآگاه نه تنها همچون زبان شکل میموجودیتی نامنظم و آشفته می

باشد، هاد نامنظم و آشفته ن ی زبانی تحریک شود که سوژه آن را کسب کرده باشد. بنابراین، هر اندازهبلکه ممکن است به وسیله

نزدِ الکان، ناخودآگاه »در این خصوص متذکر شده است،  ١طور که بروس فینکگردد. همانهایش از ساختارِ زبان برخوردار میجلوه

ی درخورِ توجه این است که ناخودآگاه نه تنها به (. نکته١665« )گیرد بلکه خودش زبان هم استنه تنها همچون زبان شکل می

دهی سوژه همسو است. نقش زبان در شکل با برساخت هویت گیریش نیزیابد، بلکه شکلگیرد و ساختار میی زبان شکل میوسیله

یابد اتفاق ها در محیط اجتماعی که سوژه در آن پرورش میگیری هویت سوژههویت سوژه در آرای الکان امری محرز است. شکل

ا شناختی و نیز استیالی دیگری بزرگ نقش محوری را ایفنظیر نام پدر، بیگانگی و انقیاد زبان افتد و در این روند سازوکارهاییمی

های گزینی، ساختار و نحو جمالت و آموزهها را نظیر نوع واژهای از مقولهکنند. لذا ساخت نمادین بستر اجتماعی که مجموعهمی

انان و ی کودکان و نوجوهد نخسین عامل اساسی برساخت سوبژکتیویتهدتر را تشکیل میاخالقی و الگوهای رفتاری اعضای بزرگ

 ها است. های هویتی آنمتعاقبا شاخصه

ی اروند انقیاد فرزندان خانواده کامپسون در بستر اجتماعی خانواده از سویی و در بافت ذهنی خود آنها از سویی دیگر به شیوه

ی گیرند و روند متفاوتفرد تحت تاثیر گفتمان غالب اجتماعی قرار می طور منحصر بهها بهپذیرد و هرکدام از آنمتمایز انجام می

 توان در نوعدهد میی رویدادهایی را که برای فرزندان در بزرگسالی رخ میکنند. قسمت عمدهگیری هویت تجربه میرا از شکل

هنی بنجی نقش قابل توجهی نداشته است و در ذهنیت در زمان کودکی مشاهده کرد. قانون نام پدر در روند تکامل ذ روابط آن

های اجتماعی مشاهده نمود، توان تسلط ناخودآگاه را بر کنشوی امر ناخودآگاه کماکان غالب است. در شخصیت و رفتار بنجی می

، وی، جیسون و کوینتینشود. اما در مورد برادران ای که عدم تجانس ناخودآگاه فرویدی با هنجارهای اجتماعی برجسته میبه شیوه

 ای دوسویه با امر نمادین )فرهنگ( قرار دارد.ی فراگیری زبان و مواجهه با نظم، در رابطهباید گفت که ناخودآگاه به واسطه

های اخالقی و الگوهای شخصیتی مادر خود است که برای جیسون کامال برخالف برادر خود بنجی عمیقا تحت تاثیر آموزه

 ای فارغ از مهر و شفقت سراپایگونهکند و به همین دلیل نظمی تصنعی و عقالنیتی ریاضیبزرگ را بازی میوی نقش دیگری 

ری محوی همگن خودمحوری و پولی نظم اجتماعی نوینی است که دو سویهپروردهشخصیت وی را فرا گرفته است. جیسون دست

اس، حس بسیار اده است. کوینتین، فرزند ارشد خانواده کامپسون کهآمریکای صنعتی اوایل سده را همزمان در ذهنیت خود جای د

 قوانین به مشغولیدل واسطه به است، تحت تاثیر مستقیم الگوی شخصیتی پدر و نصایح شبه حکیمانه وی است و گراآرمان

نفعال، افسردگی و اش در خصوص کدی، به امحیط خانوادگی و نیز وسواس و حس مسئولیت برادرانه و اخالقی سنتی رفتاری
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شدن روح لطیف انسانی در مقابل واقعیات تلخ زندگی اجتماعی جدید است آورد. کوینتین نماد قربانینهایتا خودکشی روی می

 های فردی مقدم بر تکریم روابط انسانی است.که در آن لذت

 

 اخالقی مالحظات

  پژوهش  اخالق اصول از پیروی

 .شده است  رعایت پژوهش  اخالق اصول تمامی حاضر یمطالعه در

 حامی مالی
 .ه استمقاله تامین شد هحاضر توسط نویسند مرتبط با پژوهشهای هزینه

 تعارض منافع
 بنابر اظهار نویسنده، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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