
 

 «یلیام یگل سرخ برا یک» شناختی داستان کوتاهتحلیل جامعه
 «لوسین گلدمن»نظریات  بر تكیه با

 
   فائزه غفوری

  یقیتطب اتیارشد ادب سیکارشنا یدانشجو                                         
 ی نیامام خم یالمللنیدانشگاه ب                                                                                                                                                 

  چكیده
شیوهنقد جامعه صوص های کارآمد نقد متون ادبی، بهشناختی، یکی از  ستان و رمان خ شیوه، دا ست. در این  ا

ساختار و محتوای  ستانارتباط  ضعیت و دگرگونی دا سی با و شده، برر های جامعه و محیطی که در آن متولد 
نقد  .شووودشووود و وگونگی انعکاو و بازنمایی هنرمندانج جامعه در جنان تلیلی ا ر ادبی، نقد و تحلیم میمی

سی ادبیات، به تعامم می در جامعهشناختی به عنوان گرایش منجامعه ستانشنا و جامعه و تأ یر متقابم آن دو  دا
 یاروت کتابلانه هو ب یدیو توصوو یلیپژوهش که با اسووتداده از روت تحل ینا یهایافته .بر یکدیگر می پردازد

شان م ست ن ستان کوتاه یانجام گرفته ا سرخ برا یک»دهد که دا ست «یلیام یگم  ستان مدرن ا  ؛ یعنیاز نوع دا
مکان و  زمان ینامتوال ،ییسوواختار روا ایراا ر د ینشووود. ایم یدهآن درهم تن یهایدادمدرن رو یهاداسووتان در

 یجادکه در ا یعوامل . ازاصلی حائز اهمیت است یهایتشلص شناسیاز نظر روان و همچنین ی است؛استعار
 ،یتشکم شلص که در استنظام حاکم بر اجتماع  و یاقتصاد ی،فرهنگ  ی،دارد عامم اجتماعتا یر  یتاهم ینا

 و دریافت مرحله دو در ا ر تحلیم، این درگذارد.یم یجا را بر یر خودتا  یبشوور یاتخصوووصوو و یاتاخالق
شری ساو بر دریافت مرحله در ح، ت شریح مرحله در ها و شلصیت تحلیم ا ساو بر ت  مورد جامعه، تحلیم ا

  گیرد. می قرار بررسی
 

 شناختینقد جامعه ،گلدمن لوسین، مدرنداستان  فاکنر،داستان کوتاه، یلیامو: هاواژهکلید
 
 
 . مقدمه1

سیجامعه شته میان علوم ترین پیچیده از یکی ادبیات شنا ست ای ر سید خود اوج به نوزدهم قرن اواخر در که ا  و ر
ستم قرن در آن از پس  شاخه دو به گلدمن های گرفت.اندیشه شکم «گلدمن لوسین»جمله  از متدکرانی اندیشه با بی

 ویژه به و ادبیات شناسیجامعه در باید را وی تأ یر بیشترین شود،اما می تقسیم ادبیات شناسیجامعه و فلسده اصلی

 آ ار ساختار که است شده نناده بنا فرض این بر گلدمن تکوینی گرای ساخت روت.دانست رمان شناسیجامعه در

ساختارهای ادبی سنده مولود و  و شاعر بنابراین و گیرد می شکم اجتماع درون در اجتماعی های گروه ذهنی با  نوی
کوشد با روشی علمی، تأ یراتی را که ای است که میشناسی ادبیات، دانشی میان رشتهجامعهمحصول اجتماع هستند.

صر و عوامم اجتماعی می ضیات ع سنده از جامعه و مقت رد و همچنین تأ یراتی را که با توجّه به خلق ا ر خود پذینوی
سی و فرهنگی می سیا سازددر روند امور و ننادهای اجتماعی و  شن  ستان ینهدر زم. گذارد، رو سی اجتماعینودا  ی

شمار می آید یکاآمر سرآمدان جامعهاز فاکنر  یلیامو توجه به با  .ستا گذارده یبر جا یآ ار فراوان ینهزم یندر ا و به 
که  یلیام یگم سووورخ برا یکداسوووتان کوتاه  ،اسوووت فاکنر به طرح مشوووکالت جامعه خود پرداخته یلیامکه وینا

ستان ینترمعروف سندهنو اینکوتاه  یهادا سوب م ی س یبرا شود،یمح شده تحلیم اجتماعیو  یبرر  ،ستاانتلاب 
ست که  ینا یمدل ست یتماعاج ینساختار نماد یا ر دارا اینانتلاب آن ا مطالعات  شناختینقد جامعه یینهزم .درا

 یلیام یگم سوورخ برا یک داسووتان کوتاه نقدی اجتماعی از ،مقاله ینا یاقسوو صووورت گرفته اما به سووبک و یفراوان
  .صورت نگرفته است
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 شناسیجامعه تحلیل و نقد اولیه .رویكرد2

 شناسیجامعه یا ادبیات شناسی تجربیجامعه توان می را ادبی آ ار شناختیجامعه تحلیم و نقد اولیه و سنتی رویکرد

 و اجتماعی های واقعیت کاوت و اجتماعی جدید جنبش علوم به شناختیجامعه تحلیم آغاز.نامید ادبیات محتوایی
ستم، شروع قرن با .شود می مربوط فرهنگی  وجه و کرد پیدا تغییر ادبی تحلیم و نقد به شناختیجامعه رویکرد بی

 جایگاه آشکارکردن جامعه، و تاریخ قوانین کردن آشکار مارکسیسم،خواهان بود. مارکسیسم از متأ ر این تغییر غالب

صلی ضاد عمده جریان تغییر، ا شریت آینده و ،)کارگر طبقه (تغییر عامم اجتماعی ت ست بوده ی ب  نظریه وند هر .ا

صادی -اجتماعی دهنده تکان های  براین مارکس داد. قرار تا یر تحت را آن اما ننمود؛ ادبی کمکی نقد به مارکس اقت

 همان اسووت. جامعه اقتصوواد اسوواسووی سوواختار از بازتابی دیگری، فرهنگی هر پدیده همچون ادبیات که بود عقیده

سی، آ ار خلق باعث آورند، می بوجود را اجتماعی که طبقات نیروهایی  توان ونمی شوند می نمایش و شعر حما

شه گسترت شناخت. را ادبی آ ار نیروها، این آوردن نظر در بدون  ادبی های نظریه جنان سطح مارکس در های اندی

 از اعظمی بلش که کرد کمک اجتماعی انداز یک وشووم خلق به مارکسوویسووم نمود. معرفی کشووورها همه به را او

سندگان 1932 دهه در قرارداد. تا یر تحت را ادبی های پژوهش صی عالقه نوی صالحات به خا شان اجتماعی ا  داده ن

 می تاریخ اجتماعی حرکت آینه را ادبیات و کرده تاکید کارگران برانگیلتن در ادبیات کارگیری به بر این دوره در اند.

سانی واقع در دیدند.  ادبیات و کنند می نگاه مبارزه سالحی برای عنوان به ادبیات به اند پذیرفته تا یر مارکس از که ک

 واقع در .شود می دیده داری سرمایه رفتن بین از و انقالب پرولتاریا به رسیدن ای برای وسیله ها مارکسیست نگاه در

 شده شناخته ناپذیر اجتناب فراساختاری، تئوری و طبقاتی، مبارزات اجتماعی، عنوان روابطی به ادبیات مارکسیسم، در

 .است

ست منتقدان      سی شته را ها ویژگی این باید هنری ا ر یک که کنند می بیان مارک شد دا ست؛باید :با  خوانندگان نل

شلیص برای را پرولتاریا طبقه شان را طبقاتی مبارزه تا یرات باید دوم؛.کند راهنمایی طبقاتی مبارزه در خود نقش ت  ن

شارکت خود که وادارد را خواننده باید سوم؛ دهد. ست، شده ترسیم هنری ا ر در که زندگی از هایی دوران در را م  ا

سنده در کند. حس کامال شته تکیه دیدگاه این بر باید آخر نوی شد دا شگام جامعه در کارگر طبقه که با ست پی  و ا
سنده شد این بر تالشش یا و ببیند پرولتر یک مقام در را خود باید نوی ضوی که با شد طبقات این از ع ضی،.با : 1392)ر

395)    
سته لوکاچ برد. نام لوکاچ از توان می مارکس از پس       شگر ترین برج سی ادبیاتجامعه پژوه ستم سده در شنا  بی

 که شود می باعث افراد زندگی های گوناگون شیوه آفریند. می را خود ی ویژه هنری جنان فردی هر او نظر به است.

 دیالکتیکی رابطه آن خالق ذهنی ساختار و ادبی ا ر ساختار بین.کنند خلق را خود خاص هنری های مایه درون ها آن

 دار مسئله فرد رمان قنرمان بنابراین دارد. توجه فرد دنیای به رمان پردازد، می جمع به حماسه که برخالف دارد. وجود

 موجودی به را ها مدرن انسان ی جامعه در پول و کاال اهمیت و وسیع بروکراسی آن شدن عقالنی و کار تقسیم است،

ست کرده تبدیم بیگانه خود از ست شده باعث اوضاع این .ا سئله که ا سان م سم لوکاچ.بیاید پدید دار ان  تننا را رئالی

 (185: 1380)لوکاچ،داند. می نویسندگی بزرگ مکتب

 خالف بر .مردانه اسووت بلوغ روح رمان گوید می و داند می مدرن دوران ادبی شووکم منمترین را رمان لوکاچ     

سه شان را درونی او جنان و دارد توجه فرد دنیای به رمان پردازد، می جمع به که حما  قنرمان رو این از .دهد می ن

 جامعه افراد و ارکان همه بر وارگی شووی  پدیده جامعه مدرن در .دار مسووئله فردی اسووت، فرد بلکه جمع، نه رمان

 به را ها انسووان پول و کاال افزون روز اهمیت و وسوویع بروکراسووی شوودن آن، عقالنی و کار تقسوویم اسووت. مسوولّ 

 با که شود می دار مسئله هایی انسان آمدن پدید موجب اوضاع این نتیجه.است کرده بیگانه تبدیم خود از موجوداتی

 (226: 1387)لوکاچ،ورزند. می ملالدت جمعی تشکیالت و اجتماعی هر نناد
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 تكوینی گرای ساخت .روش3

سین تکوینی گرایی ساخت ست شده نناده بنا فرض این بر گلدمن لو شی رفتار هر که ا سانی تال ست ان  برای ا

سلگویی ضعیتی به معنادار پا ضوعی و عمم میان فاعم تا دارد آن به گرایش رو این از و خاص، و  بدان عمم که مو

 (315: 1377گلدمن،(کند برقرار تعادل )آدمی پیرامون جنان(شود می مربوط

سنده مانند فردی نه داند می جمعی کار یک را هنری های آفرینش خلق گلدمن        می هنری شکم به آن که نوی

 گروه یک تدکر طرز به گلدمن اندیشه در نگری جنان مدنوم هستند. اجتماعی طبقات هنری آ ار واقعی دهد.آفریننده

شاره زمان از ای برهه در سنده خالقیت او و دارد ا  اهمیت کم هنری و ادبی آفرینش فرایند در را هنرمند و فردی نوی

 می هنری و ادبی فلسوودی، های جریان بنای زیر را اجتماعی طبقات نظریه مارکسوویسووم به توجه با او.داند می

 (66: 1377)گلدمن،.شمارد

ستند. اجتماعی های گروه و طبقات بلکه فرد، یک نه ادبی ا ر آفرینندة او عقیدة به       نمی هرگز فرد یک جامعه ه

سجمی ذهنی ساختار تواند سانج جامعه نظرات گلدمن آن از پس.کند ایجاد اجتماعی طبقج با منطبق من  خودرا شنا

سجم سیازجامعه را خود های پژوهش و کرد تر من سیجامعه به ادبیات شنا سئله اولین کرد. محدود رمان شنا  در م

دیدگاه  از اسووت. آمده وجود به درآن رمان که اسووت اجتماعی سوواختار و رمان فرم میان رمان رابطج شووناسوویجامعه
 رمان ادبی فرم میان خدمت تولید در که هایی جامعه و است ادبی عرصج در روزمره زندگی از برگردانی رمان گلدمن،

 میکند،هملوانی تولید بازار برای که ای جامعه در دیگر، های انسان با ها انسان روزمرة رابطج تر، گسترده معنایی به و

 (29: 1371 )گلدمن،دارد. وجود دقیق

 به) ندر یک به تننا نه تعلّق دارد گروه یک به ادبی ا ر وی عقیدة به دارد. توجه ادبی ا ر ساختار تکوین به گلدمن      

سنده نام سی ساختار از عضوی خود اجتماعی طبقج این و ؛(نوی سیا صادی و اجتماعی، ست ای جامعه اقت  آن در که ا

 ساخت .است آمده وجود به آن در ادبی ا ر که است گروهی بینی نمایانگرجنان ادبی ا ر هر بنابراین کند. می زندگی

سی درمجموع تکوینی گرایی ست دوره تاریلی -اجتماعی ساختار برر  پرداخته می آن به ادبی ا ر محتوای در که ای

 .شود

 تاریلی زمینج پس بربینی  جنان و )فلسوودی یا ادبی( متن میان پیوندهای یافتن روت این در اصوولی هدف بنابراین

 بینی جنان گری میانجی به اجتماعی یا طبقه گروه یک تاریلی موقعیت وگونه دهد نشان کوشد می گلدمن .آنناست

 خود در را ای دوره تاریلی و اجتماعی سوواختار که رو آن ادبی از ا ر هر یابد.پس می انعکاو ادبیات در طبقه آن

: 1393 شنبازی، و عسگری). شود می محسوب جامعه از دورانی تحلیم و بررسی در منمی تاریلی سند کند، می منعکس
74) 

 

 :تكوینی گرایی ساخت اساسی خطوط 1-3

 .هستند رهنما های ساخت ی آورنده پدید انسانی،همیشه های واقعه. 1 

 .های مندرد ندس نه و هستند اجتماعی های گروه فرهنگی های فراورده راستین آورندگان پدید. 2     
 و اقتصادی ساخت بر«ادبی های کالبد «ی همه از تر میانجی بی رمانی کالبد بازار، برای کننده تولید جامعه در. 3     

ستد های ساخت ستوار بازار برای تولید و دادو ست. ا شایی هایی که جامعه در ا صادی کو  های زمینه ی همه بر اقت

 بازتابی تا رود می داده، دست از را خود کوشای واقعیت همه رفته رفته همگانی فرمانرواست،آگاهی اجتماعی زندگی

 های ارزت سوی به ها انسان ی همه ای جامعه ونین در.گراید نابودی به ننایت در گشته و اقتصادی زندگی از ساده

ستدها گراییده سان ولیک اند؛ دادو  های کاربردی ارزت سوی به که دارند وجود نیز شماری کم اندازه بی های ان

 در هنرمندان یابند؛ می پیچیده دگردیسی های انسان به و گرفته جای جامعه حاشیه در رو، این از هم و شده رهنمون

 گروهند. این میان
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 های ارزت به و تبدیم داده دسوت از را خود اهمیت کاربردی های ارزت بازار، برای کننده تولید جامعه در. 4     

 .داستان جنان در اصیم های ارزت همچون درست شوند، می ضمنی

  (33:1358ایرانیان، پور )مصباحی دارد بستگی آن زبانی ساخت و غنا به ادبی ا ر شناختی زیبایی منش. 5     
 

 :گلدمن گرایساخت روش در اساسی مفاهیم 2-3

شه و افکار مجموعج به بینی: جنان ضای که هایی اندی  از را آننا و زند می هم پیوند به را ای طبقه افراد و گروه اع

سیار ادبی ا ر هر و یکپاروگی گویند.وحدت می بینی جنان کند، می جدا دیگری طبقج یا گروه  بینی جنان این به ب

 کند، می زندگی آن در که گروهی های اندیشه و ها خواسته از با اطالع برجسته نویسندة که معنا این به دارد، بستگی

 (13: 1382)گلدمن،بلشد. می وحدت موجود بینی جنان به ممکن خود آگاهی بیشترین با

سطه این به و کند می تمرکز ها شلصیت روی تکوینی گرای ساخت رویکرد در متن: ساختار       ها شلصیت وا

 (69: 1393شنبازی و )عسگریشود شناخته می نویسنده وسیله به ادبی ا ر ساختار با اجتماعی ساختار بین متقابم رواب 

 (23: 1392)ساعی،است جدایی ناپذیر فرهنگ و جامعه از نویسنده توس  شده آفریده ادبی ا ر یک اجتماعی: ساخت     

 گروه و ها شغلی،انجمن های صنف خانواده، کنند، می زندگی جامعه در که فرافردی های فرافردی:فاعم فاعم     

 (100: 1382)گلدمن،هستند ادبی آ ار اصلی خالق که هستند دوستانه های

سئله فردی را رمان گلدمن،قنرمان :پروبلماتیک قنرمان       مانند کمی های که ارزت ای جامعه در که داند می دار م

 می جستجو را عشق و عدالت آزادی، راستین مانند و اصیم و کیدی های ارزت دارند، اساسی اهمیت سرمایه و کاال

 (66: 1377، )گلدمناست مدرن جامعه در دار مسئله گاه انسان گریز تننا گرایی درون و تننایی انزوا، این بنابر .کند
 های ارزت رفتن بین واز سرمایه و کاال و مادی های ارزت به جامعه های ارزت همه شدن تبدیم وارگی: شی        

 .(21:1358پور ایرانیان، )مصباحیدانند می وارگی شی  پدیده را انسانی راستین و اصیم
 جج

                                                          

 فاکنر     یلیامو .4 
 یسبا نام سارتور یشهارمان که در وووو یمیقد یادرخانواده (یپیسسیی)میوآلبانیدرن (م1962تا  1897) فاکنر ویلیام»

یرستان سال دوم دب پایان در .شد بزرگپی سیسییم دانشگاه مرکز . در آکسدورد،آمد یابه دنوووو شده است  یمعرف
 ،کانادا شد ییهوا یرویوارد ن 1918شد. در سال  داردفترآکسدورد  یبانک مل و در نلستین کرد رها را و مشق درو
صله جنگ یماتشتعل یدوره یانپا از پیش اما ملتلف پرداخت. در  یبه آکسدورد بازگشت و به کارها فاکنر .یافت فی

شگاه موارد 1919سال  صیم ترک 1921 سال در ، اماشد یپیسسییدان ستجو کرد و تح کار برآمد.  یباز به ج
رمان دوم ، (1932) سرباز یز مواجبرمان او ن یناول ( بود.1924) ینبه نام فون مرمر یشعر دفتر کتاب فاکنر یننلست
شه او سالوم»،(1931) «محراب»، (1927)هاپ سالوم!اب سلیرناپذیر»،(1936) «!اب  یبعد یهارمان از یبرخ، (1938) «ت

صه ) یک ،(1959)یارباب یهخان ،(1957)شنر ،(1940) ، دهکده(1939) یوحش یعبارتند از: نللنا فاکنر  ( و1954ق
 .                                                        (905 -902: 1373یک،)تراو .(1051راهبه ) یک یهمر 
 درگذشت. پیسیسییم ینالیا،ب در یقلب ی، بر ا ر سکتهاسب افتاد سه هدته بعد از آنکه از 1962 یهژوئ 6در  او»       
یک گم »کتاب ( 15: 1391 فاکنر،) «.یدپس از مرگش در همان سووال به وار رسوو اندکی ٬THE REIVERSرمان او ینآخر

. بود نوبم ادبیات جایزه آمریکایی و برنده نویساسووت. ویلیام فاکنر رمان« ویلیام فاکنر»ی نوشووته« سوورخ برای امیلی
به شنرت او عمدتاً .گوناگون شامم رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر و مقاله صاحب ا ر است هایسبک در فاکنر

 .های کوتاهش استها و داستانخاطر رمان
 

 «یک گل سرخ برای امیلی».خالصه داستان کوتاه5
ست:  ستان از این قرار ا میس امیلی گریرسن، دختر یک خانواده متمول و باندوذ پس از مرگ پدر تننا می »موضوع دا

شووود؛ تننایی او ونان اسووت که ترحم همسووایگان را برانگیلته اسووت؛ اما آنان تننا به جمله ای درباره او بسوونده 
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ست «.بیچاره امیلی»:کنندمی شپز و باغبان امیلی با هیچ کس در ارتباط نی ستی که معجونی از آ سیاهپو ، جز نوکر پیر 
به جستجو در درون انسان هایی ” یک گم سرخ برای امیلی “کند. ویلیام فالکنر در داستان است و در خانه او کار می

به می کایی برخوردارند و در واقع این ندوذ و مکنت،  عه امری مالی و ندوذ فراوانی در جام که از مکنت  نان پردازد  آ
شتوانه همین  ست. امیلی و خاندانش به پ شده ا صاحبان خود  سبب تننایی  صالت  ست؛ اما این ا شیده ا صالت بل ا

سی مراوده ستند، با ک صالت خانوادگی، با هیچکس در ارتباط نی ست نمیا ست و برخا ش کنند؛ ورا که ای ندارند و ن
کند.خانواده میس ا از اصووالت خانوادگی خود دور میهای غیراصوویم، آنان ربرند ارتباطی کووک با خانوادهگمان می

هایی اسووت؛ آنانی که برای به دسووت آوردن یک ویز که همان اعتبار و ندوذ و خانواده امیلی گریرسوون، نماد ونین
 «.دهنداصالت است خیلی ویزهای دیگر را از دست می

 

 طرح داستان .1-5
ستان، در صطالح نقد دا ستان، یرنگپ .شودیم یدهنام یت، پیرنگساختار روا ا  یرخدادها یها و توالیدادطرح رو دا

گدته  یشیآرا یطرح به وگونگ داستان، یدر اصطالح شناس» است. یّتو عل یرفت زمان یپ یبداستان و حاصم ترک
سندهشود که نویم ستان م یهایدادبه رو ی  یایرههر طرح زنج .یابددست  دللواه اوست، هک یایجهبلشد تا به نتیدا

 (164: 1364یرانی،ا)«رسد.یم یجهملالف به اوج و نت یها یرواست که در کشاکش ن یوستهبه هم پ یهایداداز رو
 یک دختر  ِیرسنگر یلیام یسم است، یلیبه نام ام یدر خصوص شلص یلیام یگم سرخ برا یککوتاه  داستان      

روها به یادهو  پ هایابانفرت کردن خ یکه برا یو با ندوذ بعد از مرگ  پدرت  با هومر بارون کارگر یمخانواده اصووو
شنا م صد ازدواج با  یلیکردند امیهمگان فکر م یبعد از مدت  .شودیشنر آمده آ هومر که  را دارند یکدیگرو هومر ق

 یوقت یلیجنازه ام یعرود. بعد از تشویم یااز دن سوالگی 70 در یلیگذرد و امیماجرا م ینها از اشوود. سوالیم یدناپد
تلتلواب دراز  یرو یقعم یکه با لبلند یدر طبقه دوم سوواختمان جسوود مردیرد گیخانه او مورد جسووتجو قرار م

مرد همان هومر بارون اسووت که  ینا .گذردیم  از مرگ او یادیمعلوم اسووت مدت ز کند.یهمه را متعجب م هیدکشوو
شنا ستان کوتاه .شده بود یدناپد یلیبا ام ییوند روز بعد از آ سرخ برا یکدا ست. یلیام یگم  ستان مدرن ا  از نوع دا

 بر یمدل ینا و فرجام ندارد و ازآغ یانم یمشلص مرز شود ویم یدهآن درهم تن یهایدادمدرن رو یهاداستان در یعنی
 یسووتیکوتاه رئال یهااسووت که عادت به خواندن داسووتان یکوتاه مدرن نزد خوانندگان یهاتانجلوه دادن داسوو دشوووار

ستان یانهآغاز و م یندارند که ب شانهاو فرجام دا س وجود دارد. یو معلول یرواب  عل ی ستان از یاریب ساننودا مدرن  ی
ستان ساننوعکس دا ستیرئال ی ستیو ناتورال ی ستان یعنیکنند یعمم م ی شانهادا  یعنیشود یآغاز م یدادفرجام رو از ی
ستان شانهاآغاز دا شانپ یدادفرجام رو ی ست. یرنگ س ینبا ا ا ستان کوتاه  یرنگپ یرتد سرخ برا یکدا  A) یلیام یگم 

ROSE FOR EMILY) دارد یلیام یخانه در مورد یشروع شده است واشارات کل یلیبدون مقدمه با مرگ ام. 
ستان در یرنگپ        ینا آغاز و فرجام ندارد و یانم یمشلص مرز شود ویم یدهآن درهم تن یهایدادمدرن رو یهادا
کوتاه  یهااسووت که عادت به خواندن داسووتان یکوتاه مدرن نزد خوانندگان یهاجلوه دادن داسووتان دشوووار بر یمدل
 یساننوداستان از یاریبس وجود دارد. یو معلول یرواب  عل یشانهاداستان فرجامو  یانهآغاز و م یندارند که ب یستیرئال

شود یآغاز م یدادفرجام رو از یشانهاداستان یعنی ؛کنندیعمم م یستیو ناتورال یستیرئال یساننومدرن عکس داستان
ستان یعنی شانهاآغاز دا ستان کوتا یر پیرنگتدس ینبا ا است. یرنگشانپ یدادفرجام رو ی  یلیام یگم سرخ برا یک هدا

ست مدرن با ا یداستان یلیام یگم سرخ برا یکپس نوع داستان کوتاه   شروع شده است. یلیبدون مقدمه با مرگ ام
معلوم  مدرنیسوتی گرفت، یلی صوورتام یسم یپردازیتشولصوة که دربار ییهابحث که ازپسوامدرن. ونان یشگرا
سندگنو یعنیشود یم ستان مدرنی صل یهایتشلص ی شلص یا شان را معموال به صورت  ستان و  یمنزو ییهایتدا

صو یز بهمردم گر شانندیر میت ص . اینک شتراکیتشل ص ینبا افراد جامعه ندارند بلکه ا یها وندان وجه ا ها یتشل
شانکنندیم خودشان را متداوت تصور ینند گزیم بر انرفتارش در یایوهش و تضاد دارد، یگراند باورهای با . تصورات

ش که ضام یکیندارد.  یسازگار یگرانعمم د یهایوهبا  ستان یعمده یناز م ست، یهادا  مدرن ارتباط فرد با جامعه ا
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اجتناب از  ینارتباط با مردم جامعه اجتناب ورزد و ا یمدرن از برقرار یتشووود که شوولصوویاما اصووالت فرد منجر م
سردگ یگراند ضع ییهایدادوشود و غالبا در حال فکر کردن به ر یمنجر به اف ستند که با و ها ارتباط آن یکنون یته

ست. شته ا ستان کوتاه  یتاهم پس دا سرخ برا یکدا ست که یلی ام یگم  ستان کوتاه جز  روان این از آن جنت ا دا
ستان سوب م یلیامو یهادا صطالحیفاکنر مح ستان ا س  کاتوز ینست که اولا یشود. روان دا شد.  یانبار تو مطرح 

ستان  شگر یعنیروان دا صیت یاتو روح یاتو خلق یتدر ذهن یکاو صل شل شان  .یا ضوع ن ستان فاکنر مو در دا
فاکنر  ،نیو زبا یمذهب هایی تداوتمتداوت اسووت،گذشووته از مسووائم فرهنگ یسووندهنو یندهد تا وه حد عوالم ایم

ب  را ارو یلتگیبه هم ر نیا یلیام یگم سورخ برا یککند داسوتان کوتاه یم یمها را ترسوانسوان یلتهرواب  به هم ر
 یچبا ه یاصالت خانوادگ ینهم یو خاندانش به پشتوانه یلیاست ام یاز حدظ اصالت خانوادگ یدهد که ناشینشان م

خود  یآنان را از اصالت خانوادگ یماص یرغ یهابرند ارتباط کووک باخانوادهیورا که گمان م یستند؛کس در ارتباط ن
 رفته است.   یاندر نظر او از م یالو خ یتواقع یانا ر آن است که مرز م یندر ا یلیام یتیشلص یپکند. تیدور م
 یتبودن زمان روا یدر نامتوال یلیام یگم سوورخ برا مانند یکمدرن  یهاداسووتان یهایژگیو ینتراز منم یکی      

 و است یذهن یکردن زبان به ساز و کارها یکنزد یبرا یسندهاز تالت نو یبودن ناش ینامتوال ینا یمدل داستان است.
 داستان است. یهاشلصیتذهن  یاز آشدتگ یناش یگاه

 

 و زمان داستان مكان  2-5
رنگ  یکه روز ووبیخانه »آمده اسووت: یلیام یگم سوورخ برا یکداسووتان کوتاه  ینبلش آغاز مکان در یفتوصوو
و  یملروط یهدتاد با گنبدنماها و منارها یهاسووال ظریف سووبک به و بود شووکم مربع و بزرگ ،داشووت یدیسوود
  (7: 1389فاکنر،)« مشنور شنر بود. یقرار داشت که زمان یابانیشده بود و در خ یینشده تز یبرگچ یهابالکن
 برخوردار است در یکاییآمر یدر جامعه یاز مال و ندوذ فراوان کهاست  یرزنیپ یلی،داستان ام یاصل یتشلص      
صالت بلش یفراوان وندوذ  ینواقع ا سبب تننا یناما ا یدهمال به آنان ا صالت  ست. ام ییا شده ا و  یلیصاحبان خود 

کووک با  ارتباطبرند یورا که گمان م یستند؛ارتباط ن کس در یچبا ه یاصالت خانوادگ ینهم یخاندانش به پشتوانه
 یهاناگدته یگزینجا از خانه، یراو یفتوصوو کند.یم خود دور یاصووالت خانوادگ آنان را از یراصوویمغ یهاخانواده
شد ام یراو شده که ر ستان  شده را برا یکه و یاجتماع ی در خانواده و مح یلیاز دا خواننده معلوم  یدر آن بزرگ 
 کند. یبه ما القا م یزاو را ن یدرون ی، التناباتآشدتگ ،یاجتماع یمرتبه یفتوص ینبا ا یلیام یپس خانه کند.یم

وقایع داستان در محدود زمانی بعد از  .گذردسن میرماجرای داستان در شنری خیالی جنوب آمریکا به نام جد       
ست که آمریکایی 30جنگ داخلی آمریکا تا حول و حوت دهه  ست. این زمانی ا شمیالدی ا نای ها همچنان درگیر تن

ه افزایش بود. مردم جنوب همچنان درگیر ها رو بداخلی خود بودند. روند پیشووورفت در جنوب تحت تا یر شووومالی
 .های صنعتی مقاومت کنندپیشین خود بودند و تمایم داشتند که در برابر پیشرفت هایسنت

ستان خانه       شرح بلشی از مکان دا ست که راوی هم بیرون آن و هم درون آن را به تدصیم  ی خانم میس امیلی ا
ستان هم می شنر در دهد. اما بلشی دیگر مکان دا ست که  شلص ا شات راوی م ست. از گزار سن ا شنر جدر خود 

 .طول عمر میس امیلی بسیار تغییر کرده است

شنر خانم امیلی و خانه       شتهمردم  شنر میی او نماد گذ سبت به او ی  دانند و حس احترام عظیمی در دل خود ن
ست. اف شنر فق  ظاهر آن را تغییر نداده ا ست. کار و دیدگاهدارند. البته تغییرات  های مردم نیز به تبع آن تغییر کرده ا

 .گیرند که بعد از وندین سال از خانم امیلی مالیات بگیرندی این تغییر وقتی است که مسئوالن شنر تصمیم مینمونه

اشوواره  های ملتلف زندگی امیلی از جوانی تا پیرییابد. راوی به بلشالبته زمان داسووتان به شووکم متوالی ادامه نمی
رسوود. در این میان به طور شووود و در آخر دوباره به همین نقطه میکند. داسووتان با پایان زندگی امیلی شووروع میمی

پردازد. از خالل همین وقایع اسووت که ما به تغییر شوونر و تغییر افکار مردم نامنظم به وقایع ملتلف زندگی امیلی می
 .بریمپی می
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 یت داستانروا ییوهش.3-5
کند که به یم یجابمدرن ا یهاداستان یسندگاننو فرق دارد. یستیرئال یهامدرن با داستان یهاداستان یتروا یهشیو
ها و یسووترئال»کند. یترا روا یاصوول یتشوولصوو یو روح یالتنابات درون یشووترب یرونیب یرخدادها یتروا یجا

نقض ساختار  ها بایستاما مدرن نوشتند،یم یمیتقو رتو به صو یزمان  خ یتشان را با رعایهاها داستانیستناتورال
ستداده از تکن یخط از  یایچیدهرا به کالف درهم پ ی، روایتدرون ییذهن و تک گو یالنس دمانن ییهایکزمان و با ا

نقم  یدو بعد زمان را در یلیام یگم سووورخ برا یکفاکنر داسوووتان کوتاه  (24-23: 1392ینده،پا)«کنند.یخاطرات مبدل م
 )هومربارون( و یلیام یمعشووووقه از رود ویدوم به گذشوووته م و بار یلیاول مربوط به زمان حال مرگ ام بار .کندمی

شوقه شدن مع شته  سنک سم ار ص ینا پس در ؛دهدیشرح م یکات با  شل سم زمان و تکامم  سل ستان ت  یدهد یتدا
 بر گذارد و یشبه نما را یلیام یسم نیروا و یخلق یهاکند که بازتابیم یا ر  سوووع ینفاکنر در ا یراز ؛شوووودینم

گونه که را آن یرونجنان ب یتورزد و واقع یدتقابم با هومر بارون تاک و ییتننا ا ر رب او یو روح یذهن یهاحالت
ستان است، یتشلص یرتعب صل یتشلص یخلق و یروح یترو، واقع ینا از عرضه کند. دا ستان یلیام یس)م یا ( دا

به حساب  یحتم یتبه عنوان واقع دارد، یانجر یتذهن و روان شلص آنچه در ناشود و از جنان واقع تنیبرجسته م
 است و ییاستثنا عام ندارد، و یهمگان یلی، خصوصیتیام یسم یروان یهاها و واکنشیگر، حالتبه عبارت د ید،آیم
، است ییگراعداستان که به عنوان اصم مسلم واق یمانند یقتحق ینبنابرا شود.ینم ییهاحالت ینون گرفتار یزن هر

 یتشوولصوو یو روح یخلق یتو موقع یتکوشوود وضووعیزمان م یتبا جابه جا کردن روا یسووندهنو .یزدرمی در هم
او را به صووورت  یالتنابات درون به خواننده القا کند و کند،یر میبرت تعب دور و یایدن داسووتان را نسووبت به آنچه از

 بگذارد. یشبه نماو ملموو  ینیع
 

 در داستان یپرداز یتو شخص یتشخص 4-5
صیت ستان شل ص یثمدرن از هر ح یهادر دا شل ستان یهایتبا  سیک یهادا ست. کال بودن و  یمردم»متداوت ا

شناخت او  است. یستیرئال یهااکثر داستان یاصل یتشلص یهایژگیاز جمله و آحاد جامعه، یرداشتن ارتباط با سا
 (30: 1392ینده،پا)«است. یگرانبا د ندر جامعه و دملور شد مرهون حضور او امثال خودت، یهایتمحروماز دردها و 

سندهمنظور نو ینبه هم ستیرئال یی ص ی صل یتشل صحنه یا ستانش را در  ص یدا شل  یگرد یهایتگدت و گو با 
ستان قرار م ش یا دهد،یدا ستلزم کنش و واکنشیرا به او واگذار م ینق سندههدف نو. شودیم یگرانبا د کند که م  یی

ستیرئال ص ی شل ست که  صل یتآن ا ستان رد یا ستیرئال یهادا ضور ی شد یح شته با  اما؛ ملموو در اجتماع دا
ص ستان یپردازیتشل سندهنو مدرن، یهادر دا ستمدرن ی ص ی صل یتشل ص یا شل صورت  ستانش را به   یتیدا
شتراک یتشلص ینا»کشد.یم یرتصو یز بهمردم گر و یرگگوشه  یبلکه حت آحاد جامعه ندارد، یربا سا یوندان وجه ا

 ییالگو .تضاد دارد یگراند یها و باورهایشاو آشکارا با گرا یهاارزت یمنظومه پندارد.یم یبهغر وخود را متداوت 
شیرا در رفتار اتلاذ م ستسازگار ن یانشعمم اطراف ییوهکند که با  شده فاکنر  با توجه به موارد (.31همان:)«.ی گدته 

ص صل یتشل ستانشی ا صیلیام یس)م دا شل صورت  صو یز بهو مردم گر یمنزو یتی( را به  شاند،یر میت  ینا ک
 .کندیم خودت را متداوت تصور یتشلص ینبا افراد جامعه ندارد بلکه ا یوندان وجه اشتراک یتشلص

 

 مضامین داستان 5-5

ی انزوا، زندگی خصوصی، تقابم میان سنت و تغییر، مرگ است. همهمضامین اصلی داستان یک گم سرخ برای امیلی 
 .گیرنداین مضامین حول زندگی امیلی شکم می
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گذرد. تا وقتی که پدر او زنده اسووت با فشووار و ارعاب او امیلی از سوورتاسوور زندگی امیلی در انزوا می:انزوا 1-5-5
مرگ پدر نیز تحت فشووار مردم جامعه اسووت که به انزوا  زندگی معمولی دور و از مردم شوونر بیگانه اسووت. و بعد از

 .شودکشانده می

دهد که حیات روحی و ها در نظر بگیریم، داستان نشان میی جنوبیاگر او را نمادی برای زندگی از دست رفته       
د که آن را از پا درآورد. ها پیش از آن که جنگ آن را نابود کند، تقابم و بیگانگی آن با دنیای جدید بواجتماعی جنوبی

انزوای امیلی، به عنوان نماد حیات روحی جنوب، از آن رو بود که خود را نتوانسووت با شوورای  جدید اجتماعی وفق 
شه به انزوا  ست انجامید و او را برای همی شک سعی کرد با هومر رابطه برقرار کند این تالت به  دهد. حتی زمانی که 

 .کشاند

داد. اما ات جنوبی با مناسوووبات جدید اجتماعی هملوانی نداشوووته و به ناوار باید تن به تغییر میباورها و اعتقاد    
ها برای حدظ حیات روحی و خواستند این وضعیت را بپذیرند. داستان امیلی حکایت این تالت جنوبیها نمیجنوبی

لی نیز در زندگی شلصی خود ننایتًا فرهنگی خود است. تالشی که از ابتدا محکوم به شکست بود همان طور که امی
ست داد. راوی می ست خورد. امیلی در انزوا جان خود را از د شدیم که او در حال مرگ شک گوید ما حتی خبردار ن

 .است. فرهنگ و روح جنوبی نیز در فراموشی و انزوا از بین رفت حتی شاید کسی متوجه تغییر آن هم نشد

یگر داستان زندگی خصوصی است. امیلی از ابتدای زندگیش حق انتلاب مضمون د:زندگی خصوصی 2-5-5      
کرد. مردم شوونر مدام به او فشووار شوویوه و سووبک زندگی خود نداشووت. پدرت باورهای خود را بر او تحمیم می

 .آوردند که او سبک خاصی از زندگی را برگزیند. حتی یک بار کشیش به نزد او رفت تا او را نصیحت کندمی

ست به باید توجه کنیم که در آن دوران زنان از آزادی       صی کمتری برخوردار بودند. اگر هم زنی میلوا شل های 
شار وارد میشیوه صی زندگی کند از همه جانب بر او ف شت که زندگی ی خا سعی دا شد. امیلی بعد از مرگ پدرت 

شد اما جامعه و مردم به او اجازه شته با سب روحیات خود دا شارها ن کاری نمیی ونیمنا داد. واکنش امیلی به این ف
 .در خود فرورفتن و دوری جستن از مردم و جامعه بود

ها پیش از نوشتن این داستان برای متدکران غربی روشن شده بود. در معضم زنان آمریکایی و کالً غربی از مدت      
شد را ببینیم. احتماالً وضعیت خاص آن ران وارد میتوانیم بلشی از فشارهایی که به زنان در آن دواین داستان ما می

ست  ست. امیلی یکی از میلیون زنی ا سیاری را از حق انتلاب نوع زندگی شلصی محروم کرده ا دوران غرب زنان ب
 .کردباید ونین فشاری را تحمم میکه می

ی امیلی که نماد سنت خانه .یداستاین تقابم از همان ابتدای داستان پ:تقابل میان سنت و دنیای مدرن 3-5-5      
خواهد به های جدید به سوورسوولتی ایسووتاده اسووت. وقتی امیلی میات همچنان در میان خانهی فرتوتیاسووت با همه
سد آن را بر یک کاغذ قدیمی میشریف نامه ضر نمیای بنوی سد. او حا دهد که شود که مالیات بدهد و اجازه نمینوی
صندق پبر در خانه شنر مدرن ای او  ست. ظاهر  شتر تقابالت فیزیکی و محسوو ا شود. این تقابالت بی ست آویزان 

 .ماندشود اما ظاهر زندگی امیلی همچنان مثم گذشته باقی میمی

ست. مردی که        شمال ا ست. هومر مردی از  سنت و مدرنیته ا ضحی از تقابم  شان وا مرگ هومر به دست امیلی ن
شنر آم ساخت جاده به  ست برای  سنت ا ست. امیلی که نماد  ست. مردی که با خود نوید دنیای جدید را آورده ا ده ا

سرانجام فاجعهتالت می شود. مرگی که باری دارد و منجر به مرگ هومر میکند که با هومر پیوند یابد اما این تالت 
عد از قتم هومر دیگر به دنیا دهد دیگر سووونت جز با نابودی دنیای مدرن جای در این دنیا ندارد. امیلی بنشوووان می

 .شودگردد و برای همیشه منزوی میبازنمی

سرخ برای امیلی حکایت :مرگ 4-5-5       ستان یک گم  ست. دا سایه افکنده ا زوال و مرگ بر تمام زندگی امیلی 
عالیم زوال ی او امیلی خیلی پیش از آن که بمیرد در ا ر فراموشووی مرده اسووت. در خانه. مرگ تدریجی امیلی اسووت

 .کنندات دوری میآشکار است. کسی با او رفت و آمد ندارد و مردم از او و خانه



 941   /   «لوسین گلدمن»نظریات  بر تكیه با «یلیام یگل سرخ برا یک» شناختی داستان کوتاهتحلیل جامعه 

ست. در راوی درباره خدمتکار او می       سلنی نگدته ا ست و احتماالً با امیلی نیز  ساکت ا شه  گوید که توب همی
ست. نمود امیدبلشی در زن ست یا که مرده ا شود. اگر او را دگی امیلی دیده نمیخانه امیلی همه ویز در حال مرگ ا

نماد سوونت جنوبی بدانیم هیچ نشووانی و امید به بازگشووت این سوونت به حیات مجدد نیسووت. امیلی تننا در صووورتی 
ی امیلی خارج است. به ناوار ای جدید را بپذیرد اما این کار از عندهیتواند به حیات جدیدی برسد که مناسبات دنمی

 .ربوط به او حتی قبم از مرگش به پایان رسیده استامیلی و تمام امور م

مرگ هومر نیز نه نشان مرگ مدرنیته که نشان از عدم آشتی سنت با مدرنیته است. امیلی در واقع با مرگ هومر        
ست و تولد دنیایی که دیگر جای برای فردی مثم امیلی را  شان از پایان دنیای قدیم جنوب ا ست. مرگ هومر ن مرده ا

ناپذیری حیات سوونت گذشووته اسووت. مردم امیلی را به عنوان یادبود دارد. امیلی با قتم هومر گواهی اسووت بر امکانن
 .ی فراموت شده استشناسند همچون ا ر تاریلی که زنده نیست اما یادآور گذشتهدنیای کنن خود می

 

 :کند می معرفی ادبی اثر بررسی برای را مرحله دو خود، روش در .گلدمن6

 ساختار با ارتباط در را ادبی ساختارا ر دوم مرحلج در است. آن ساختار به توجه و ادبی ا ر درک و دریافت اول مرحله

 بر ما تالت .نامد می توصیف و تشریح را مرحله این دهد و می قرار تحلیم و تجزیه مورد جامعه تاریلی_اجتماعی

 .کنیم تحلیم تشریح، و دریافت مرحلج دو براساو برای امیلی راداستان کوتاه یک گم سرخ  ادامه در تا است این
 

 دریافت)تحلیل شخصیت ها( :اول مرحلة 1-6
در این داسووتان یک شوولصوویت اصوولی و وندین شوولصووت فرعی وجود دارد. تمرکز داسووتان بر زندکی میس امیلی 

 :پردازیمشلصیت منم داستان میجا به وند گیرند. در اینگریرسون است. باقی شلصیت حول میس امیلی شکم می
 

 میس امیلی گریرسون 1-1-6

صیت شل ستانمیس امیلی یکی از  ست. ما هیچهای مرموز دا  .کنیمگاه از درون ذهن او به دنیا نگاه نمیهای فاکنر ا
 .کندمیهای راوی است که ما را به شلصیت میس امیلی نزدیک بینیم و صرفاً حدو و گمانهمیشه از دور او را می

شلص  ست. از کودکی او ویزی م ستان خبری از مادر او نی ست. در دا سون ا او گویا تک فرزند خانواده آقای گریر
 .هایی از دوران ملتلف زندگی او در دسترو استنیست. تننا برشی

است. امیلی  دانیم که ظاهراً تحت تسل  پدرت بوده است. پدرت حتی اجازه ازدواج به فرزندت را هم ندادهمی      
شی سرک ستدر مقابم پدر مطیع بوده و  ستگار او را رد کرده ا ست. پدرت وندین خوا شته ا دانیم که ما نمی .ای ندا

ست؟ آیا پدرت با  شده ا ست. آیا پدرت از او نظرت را جویا  شته ا ستگاران دا سبت به این خوا امیلی وه نظری ن
ستگاران را رد می ست؟ راوی دراجازه او خوا شت بلت خود بزند. جای می گرده ا سی نبود که پا پ گوید که امیلی ک

ست ستگاران را رد کرده ا ستبدانه خوا سر خود و م شاید بتوان گدت پدر امیلی  ساو این نظر  وقتی پدر امیلی .بر ا
سر میمی سد پدرت را از خانه بیرون ببرند. گوزند. او نمیمیرد از امیلی رفتار عجیبی  ست اجازه دهد که ج یی خوا

گدته اسووت برایش خیلی عزیز بوده اسووت. شوواید هم دوار سووندروم اسووتکلنم بوده و به پدری که به او زور می
 .گیرت عالقه داشته استگروگان

سونکند که عمهراوی نقم می       ست و کال خانواده گریر شده ا ها رفتار عجیبی از خود بروز ی امیلی پاک دیوانه 
در قبال جسد پدرت نیز عجیب و غریب است اما شاید با توجه به اتداقات بعدی پی ببریم این رفتار امیلی  .دهندمی

کند به او برخالف عرف شوونری که در آن زندگی می.که امیلی دوار مشووکالت روحی و روانی عمیقی بوده اسووت
د. این رفتار او نیز شوونریان قرار بگیرشووود که مورد مالمت همبازد. این امر باعث میمردی غریبه از شوومال دل می

زند. آیا این واکنشی رسد ناگنان ونین دست به سرکشی میعجیب است. ورا او که به ظاهر انسانی مطیع به نظر می
 .های پدرت بوده است یا تصمیم گرفته است که خود را تغییر بدهدبه سرکوب
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سانی که می       سلیم نمییت میخواهند او مالیات بدهد نیز با قاطعبعدها در مقابم ک ستد و ت شود. این قاطعیت ای
تر از اما عجیب.دهد که او دوار تغییر شده است و از انسانی ضعیف بدل به انسانی محکم و قاطع شده استنشان می

شین او را در هالهی رفتارهای او کشتن معشوق است. این عمم همههمه برد. آیا او مریضی ای از ابنام میی رفتار پی
بوده اسووت و تمام رفتارهای او باید ذیم نوعی نابننجاری دیده شووود. آیا او یک قاتم خونسوورد اسووت که به روانی 

شتن جسد معشوقش .راحتی مرتکب قتم شده است دیگر رفتار عجیب او که شاید بیشتر از قتم عجیب باشد نگه دا
ا جسد پدرت نیز ونین کند؟ آیا برای او خواسته ببعد از قتم است. ورا او به ونین کاری دست زده است. آیا او می

ی آن مرد بوده اسووت؟ یا از ابتدا هات را گرفته اسووت؟ آیا او اصووالً دلباختجسوود معشوووقش جای پدر از دسووت رفته
رسد که او دوار مشکالت روحی و روانی خاصی بوده است هدفش قتم و نگه داشتن جسد او بوده است؟به نظر می

  .مول قابم بیان و فنم نیستکه با معیارهای روانی مع
 

 هومر بارون 2-1-6

شلصیت هومر بارون فردی است که از شمال به جنوب آمده است. این فرد یادآور اختالفات شمال و جنوب آمریکا 
تر فرد جذابی اسووت. این جذابیت او بینند. اما او برای افراد جواندر جنگ داخلی اسووت. مردم جنوب او را بیگانه می

شان از شمال و جنوب در نزد جوان ن شمنی  شی د ستفرامو ست که در ظاهر به ازدواج عالقه.ترها ای هومر فردی ا
پوستان زننده و خشن پوستان است. رفتار او با سیاهپرد. او سرکارگر گروهی از سیاهندارد و بیشتر با مردان جوان می

شود مشلص نیست. شاید او امیلی عالقمند می این که او ورا به.است. بدنی درشت دارد و شوخ طبعی خاصی دارد
طمع میراث امیلی را داشته است. این که او در عشقش به امیلی صادق بوده است جای شک و تردید است. اگر عشق 

شاید هم شلصیت او را کالً باید نمادین در .او به امیلی واقعی بوده است باید نسبت به شلصیت او تجدید نظر کنیم
ها که به سنن و آداب قدیمی خود جنوبی .ی او با امیلی هم نوعی رابطه میان شمال و جنوب استرابطهنظر بگیریم. 

سته بودند در مقابم نوآوری شمال مقاومت میهای منطقهدلب صنعتی  شکست در جنگ داخلی مجبور ی  کردند. اما با 
شدند. در رابطه شمال ی امیلی و هومر امیلی نمایندهبه پذیرت وضعیت جدید  ست و هومر نماینده  سنن جنوبی ا ی 

 .کنددهد که جنوب همچنان در مقابم جنوب مقاومت میاست. مرگ هومر نشان می
 

 مردم شهر  3-1-6
کند. این شوونروندان در زندگی امیلی تا یر بسووزایی راوی داسووتان با ضوومیر ما به خود و همشوونریان امیلی اشوواره می

هروند این خشووونت به شووکم  .کنندها نوعی خشووونت به امیلی وارد میسووازیهها و شووایعها با قضوواوتآن .دارند
شکاری اعمال نمی شنر به پیش آ سته مردم  ست که تا حدود زیادی زندگی خود را مطابق خوا شود اما امیلی مجبور ا

 .ببرد

ستهآن      سوزی و همدلی خوا سد کنند. به نظر میهای بر امیلی اعمال میها در قالب دل سوزیر ها نیز حتی این دل
دانند و از این اوضاع دانند. او را دختری ترشیده میگیر میها امیلی را خودپسند و سلتناشی از حسادت است. آن

ی بدآموزی و زیرپا گذاشووتن عرف کند به بنانهوقتی که امیلی با هومر رابطه برقرار می.رسووندخوشووحال به نظر می
 .شود که مقدمات ازدواج با هومر را فراهم کندها مجبور میامیلی تحت فشار آن .کنندجامعه بر او اعتراض می

شه       شاید قتم هومر به طور کلی بلشی از ماجرای تراژیک امیلی، انزوای او، دوری از اجتماع و گو شینی، حتی  ن
های جامعه خود را در نظریتنگها و کنند. امیلی خسته از قضاوتناشی از فشاری است که مردم شنر بر او وارد می

 .گذراندباری را میکند و زندگی رقتخانه حبس می
 

 های دیگرشخصیت 4-1-6

های ملتلف بر در داستان وند شلصیت مانند پدر امیلی، خدمتکار او و کلنم ساتوریس هم وجود دارند که به شکم
ادی از شلصیت او ناشی از رفتارهای مستبدانه پدر اند. ملصوصاً پدر امیلی که بلشی زیزندگی امیلی تا یر گذاشته



 943   /   «لوسین گلدمن»نظریات  بر تكیه با «یلیام یگل سرخ برا یک» شناختی داستان کوتاهتحلیل جامعه 

ستان به  ،توب به راوی خیلی به روحیات این افراد توجه نکرده است. ملصوصاً.بوده است خدمتکار خانه در متن دا
ست شده ا ست. توب بعد از مرگ امیلی و راه یافتن مردم به خانه  .خوبی پرداخته ن شلصیت جالبی بوده ا اما به نظر 

شه ترک میامیلی خ سی او را نمیانه را برای همی سیاه. بیندکند و دیگر ک شکم در آن دوران هنوز مبارزات  ستان  پو
ستان در دهه  شاید اگر این دا ست که وندان مورد توجه قرار نگیرد.  سیاه پوست طبیعی ا نگرفته بود و توب که یک 

 .شدشد به توب بیشتر توجه نشان داده مییالدی نوشته میم 60
 

 تشریح)تحلیل اجتماعی( :دوم مرحلة 2-6

شریح به مرحله این در گلدمن سی ساختار ت صادی و اجتماعی سیا فاکنر در ساختار ا ر ادبی می پردازد. در جامعه اقت
برد. این سوووبک در جنوب آمریکا و های دیگرت ژانری به نام گوتیک جنوبی را به کار میاین داسوووتان و داسوووتان
ها در این جنگ مردم جنوب آمریکا شووکسووت سوونگین از شوومالی.داخلی آمریکا رشوود کردخصوووصوواً بعد از جنک 

خوردند. جنگ هم به لحاظ اقتصووادی و هم به لحاظ اجتماعی و اعتقادی آنان را دوار فروپاشووی و ویرانی کرده بود. 
ست و ویرانی شک شت که به تاریخ و اعتقادات خود و مردم جاین  سندگان جنوبی را وادا نوب نگاهی دوباره ها نوی

ضمحالل، برخی ویژگی .بیافکنند شونت، ا سائم اجتماعی، خ سک، م ست: آیرونی، گروت های این ژانر از این قرار ا
 :ها را ببینیمتوانیم این ویژگیدر داستان یک گم سرخ برای امیلی می،داری و نژادپرستیبیگانگان، برده

سد که ما انتظار آن را نداریم. یکی از معانی آیرونی در  :آیرونی 1-2-6      ستان به جای بر ست که دا ادبیات این ا
ستان ونین آیرونی ستان یک ای رخ میوقتی در یک دا سد. در دا شاید غیرمنطقی به نظر بر دهد به نظر ما عجیب و 

 شگدتی جبمو که است آیرونی این شویممی مواجه امیلی دست به  گم سرخ برای امیلی وقتی ما با قتم هومر براون
کنیم که از رفتار امیلی دلیلی منطقی برای این عمم پیدا کنیم. شوواید در می هشووود. ما دوباره به داسووتان مراجعمی ما

ننایت ما عمم او را کاری غیرعقالنی و ناشی از بیماری روانی او بدانیم. این آیرونی ونان تا یر دارد که کم داستان تا 
 .دمانها در ذهن ما باقی میمدت

ست. گروتسک به امور تلخ و  :گروتسک 2-2-6      سکی ا سرخ برای امیلی مملو از عناصر گروت ستان یک گم  دا
شووود که در زندگی عادی قابم انتظار نیسووت. اموری که به نحو متناقضووی هم طنزآمیز و هم ای گدته میباورنکردنی

گاه دیگر از خانه بیرون که امیلی بعد از رفتن هومر هیچ شووودرسووند. مثالً در این داسووتان بیان میبار به نظر میفاجعه
رفت. این اتداق هم طنزآمیز اسوووت و هم تلخ. زن جوانی که تحت فشوووار جامعه نیامد و هیچ کس به آن خانه نمی

سالمجبور می سد هومر را برای  شه در خانه بماند. یا مثالً امیلی ج شت. این اتداقشود برای همی  ها در خانه نگه دا
گاه ونین وقایعی را در زندگی خود تجربه نکنیم. با این همه، وقتی به این بسوویار تلخ و گزنده اسووت و ما شوواید هیچ

 .بیندیشیم که امیلی بیماری روانی بوده است شاید طنز تللی که در پس این اتداق است را متوجه شویم

شود. فاکنر نیز به معضالت اعی بسیار توجه میدر ژانر گوتیک جنوبی به معضالت اجتم:مسائل اجتماعی3-2-6     
بینیم که مردم جامعه رشد نیافته و و مسائم جامعه جنوبی بسیار توجه داشت. در داستان یک گم سرخ برای امیلی می

سته امیلی را به انزوا میکنند. آنالزامات زندگی اجتماعی را درک نمی سته یا ناخوا شانند. باورهای اجتماعی ها خوا ک
ست طوری که نه میآن سلت ا صلب و  سیاهان در خواهند که آنتوانند و نه میها  ضعیت  ها را تغییر دهند. هنوز و

شلص نکرده ضع خود را م صنعت هنوز و ست. مردم در برابر  شده ا ستی جامعه حم ن اند. زنان در جامعه جایگاه در
 .بحث و بررسی داشته است اند. همه این معضالت برای متدکری مانند فاکنر جایپیدا نکرده

ست. او  :خشونت 4-2-6       سبت به امیلی گذرانده ا سر عمرت را با اعمال خشونت ن سرتا ستان پدر امیلی  در دا
کند. هومر با زبانی ی خواسووتگاران او را رانده اسووت. جامعه به شووکم پننانی علیه امیلی خشووونت اعمال میهمه

برد. در شنر زند. در ننایت خود امیلی هم با خشونت هومر را از بین میمی تحقیرآمیز با کارگران سیاه پوست حرف
 .رسدبار به نظر میجدرسن همه ویز خشونت
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ضمحالل 5-2-6       سئله :ا سندگان جنوبی جذاب و م ضمحالل یکی از مداهیمی که برای نوی برانگیز بود مدنوم ا
نی و روانی. با شووکسووت جنوب از شوومال روندهای ی وجوه اجتماعی، اقتصووادی و ذهاضوومحالل در همه .اسووت

 .ی جنوب را تغییر داداضمحالل جامعه که از پیش آغاز شده بود شدت گرفت و طی پنجاه سال تمام ظواهر جامعه

شنی دیده می ضمحالل به رو سرخ برای امیلی نیز این روند ا ستان یک گم  ستان با مرگ در دا شود. از همان ابتدا دا
شان میامیلی شروع می دهد که دیگر شود. امیلی نمادها باورها و اعتقادات در حال فروپاشی جنوب است. مرگ او ن

شکار ی جنوب امکانبازگشت به گذشته ضمحالل به طور تلویحی یا آ ستان نیز به نمودهای ا پذیر نیست. در باقی دا
 .شوداشاره می

برانگیز اسووت. برخی ی شوونر جالب و پرسووشهمهبیگانگان: حضووور هومر بارون در شوونر جدرسووون برای        
ی امیلی را با یک غریبه آن هم مردی شمالی باور کنند. بیگانگان در ژانر گوتیک جنوبی همیشه مورد توانند رابطهنمی

توجه بوده اسووت. البته حضووور بیگانگان تننا به معنای حضووور فیزیکی نیسووت بلکه به معنای حضووور اعتقادات و 
اند. این بینیم که جوانان و نوجوانان به رفتار و اخالقیات هومر عالقند شووودهاسوووت. در داسوووتان می باورهای جدید

شته  ست. اموری که از گذ ست که تازه و نو ا عالقمندی حاکی از تغییر باورهای این جوانان و توجه آنان به اموری ا
 .گشایدهای جدیدی برای جوانان میگیرند و افقفاصله می

داری و نژادپرسوووتی گره خورده اسوووت. بعد از تاریخ جنوب آمریکا با برده داری و نژادپرستتتی:برده 6-2-6      
داری استوار بود به کلی فروپاشید و طی وند سال داری اقتصاد جنوب که همواره بر بردهشکست جنوب و لغو برده

 .بعد به اجبار روند ظاهری خود را تغییر داد

ی اخالقیات و باورهای مردمان جنوب را نیز لرزان و سست ای اقتصادی نبود بلکه پایهنا مسئلهداری تنلغو برده      
شاره نوعی تحقیر و  ست. اما در پس این ا شده ا شاره  سیاهان ا سرخ برای امیلی وند بار به  ستان یک گم  کرد. در دا

گذراند بدون آن که به خدمت امیلی می بینیم که توب تمام عمر خود را دراهانت به نژاد سووویاه حضوووور دارد. ما می
رود بدون هیچ حق و حقوقی. کسوووی لحاظ اجتماعی و اقتصوووادی رشووود کند. او بعد از مرگ امیلی هم از خانه می

 .پوستان در جنوب بوده استداند که او به کجا رفته است. این وضعیت بسیار از سیاهنمی

سووازی خشووونت و نژادپرسووتی و تا یر آن در زوال جامعه، عادی داری وبرای نویسووندگان جنوبی مسووئله برده      
توانسووتند به اخالقیات خود مشووروعیت گیری اخالق خاص جنوبی جالب توجه اسووت. وگونه جنوبیان میشووکم

 .کردندهای نژاد دیگر با این خشونت و سبعیت رفتار میببلشند حال آن که با انسان
 

o یریگ نتیجه 
صلی هدف به توجه با سنده رمان جنان میان که بود معتقد که دمنگل ا ستان نوی  اجتماعی اجتماعی گروه یک و یا دا

زندگی اشوورافی  از برگردانی نیز«یک گم سوورخ برای امیلی»اسووت  داسووتان کوتاه  برقرار پیوند بحث، مورد دوره در
شته ی تحریر در می آورد. با صیت تحلیم جامعه اروپایی را به ر ستان های شل  دو در جامعه تحلیم همچنین و دا

 :که شود می مشلص گلدمن های مولده با آن وانطباق تشریح و دریافت مرحله
شنر         شرافی می میرد .در دوران حیات همواره مرکز توجه اهالی  ساله ای از یک خانواده ا میس امیلی زن هدتاد 

شلصی نداشته و سالناست کسی را به خانه اشرافی خود راه نداده است. طی سالنا پرده  ارتباط  بوده اما با هیچ کس 
ضی  ای از رمز و راز حول او و خانه ات  شنر فر ست که در  شرافیتی ا سن نماینده ا ست .میس امیلی گریر تنیده ا

ستان شنر ضولینای مردم  شرافیت ، ف صه در مورد تننایی ، زوال ا ست .ق سن ، رو به زوال ا در زندگی دیگران ،  جدر
سی نمی پذیرد او از قالبی که  ست.ک شار افکار عمومی و بلصوص تا یر خانواده در مورد عملکردهای امیلی ا تا یر ف
برایش ساخته شده بیرون بیاید و فردیت خودرا به رخ بکشد.تالت می کند تا از این قید و بند رها شود. راه دادن سر 

خورد نه ضوربه محکمی به زندگی اشورافی اسوت. اما با تبانی دیگران شوکسوت میکارگر عامی به دنیای خود ، نشوا
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ندد تا معشووووق را در کنار خود نگه دارد و  قالب از پیش تعیین شوووده تن می  به  در ظاهر  ترفندی به کار می ب
ستان تننا در گوشه و کنار حاضرند. امیلی تننابود.با در آغوت کشیدن پیکر  سیاهان در این دا مرده معشوقش به دهد.

به این ترتیب میس امیلی ، میس امیلی عالی مقام ، حی و حاضوور ، ندوذناپذیر ، آرام ، سوومج ،   جنگ تننایی می رود.
 نسلی را پشت سر می گذاشت و به نسم دیگر می پیوست.

که در  یعوامل از یکیگردد آنچه مسلم است یگوناگون مشاهده م یهایتمدرن شلص یهاداستانیجه در نت در      
شوووکم  باشووود که درینظام حاکم بر اجتماع م و یاقتصووواد ی،فرهنگ ی،دارد عامم اجتماع یتاهمداسوووتان ها  یجادا

 .گذاردیم یرا برجا یر خودتا  یبشر یاتخصوص و یاتاخالق ،یتشلص
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. 3، نشریه مطالعات داستانى، سال دوم، شماره »نقد ساخت گرایى رمان همسایه ها(. «1393عسگرى، عسگر، شنبازى، آرزو)
 67-07صص
 .ی، تنران: نیلوفربندریانجف در یترجمه یلی،ام یگم سرخ برا یک (1389)یلیامو فاکنر،

 به نگار.: تنران ی،عبداله قره باغ ی( حومه، ترجمه1391)وووووووووووو

 مترجم محمد جعدر. پوینده، نقش جنان، تنران». درآمدى بر جامعه شناسى ادبیات(. «1377گلدمن،  لوسین. )
 مترجم محمد جعدر پوینده.: هوت و ابتکار، تنران» بیات دفاع از جامعه شناسى رمانجامعه شناسى اد(. «1371گلدمن، لوسین )
 ترجمه محمد تقى غیا ى، تنران: موسسه انتشارات نگاه». نقد تکوینى(. «1382گلدمن، لوسین)
 ، مترجم حسن مرتضوى، نشر قصه، تنران»نظریه رمان(. «1380لوکاچ، جورج)
 محمد جعدر پوینده. ماهى، تنران». رمان جامعه شناسى(. «1387لوکاچ، جورج)

(. واقعیت اجتماعى و جنان داستان، جامعه شناسى هنر و ادبیات، تنران. موسسه انتشارات امیر 1358مصباحى پور ایرانیان، جمشید)
 کبیر
 اشاره.: تنران دوم، یران، وارا معاصر نام آور هاییسنوداستان (1381)یرصادقی، جمالم


