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 چکیده
نگارانه است. شخصیت اصـیی  اردسون، سبک نامه، اثر ساموئل ریچپامالبارزترین ویژگی رمان 

های متعدد به اشخاص زیادی، هـر بـار   داستان که همان پامال است، در طی رمان با نوشتن نامه
تـوان طبـن نیریـل پـل ریدـور دربـا        کشد. این ویژگـی را مـی  تنه بر دوش میروایت را یک

تبیین این رمان براسـا  نیریـل   خوبی تشریح کرد. گستری زمان روایی بهگستری و بروندرون
گسـتری زمـان در روایـت    مذکور، رابطل اگزیستانسیالیسم، فمنیسم و ادبیات را در قالـ  بـرون  

نگاری و اشـعار ااشـنانه،   دهد و از سوی دیگر از طرین شخصیت پامال، در قال  نامهنشان می
شناسـانی اسـت کـه    ایـت پردازد. دراین حال، ریدور یدی از روگسترانل زمان میبه جنبل درون

داند. هدف این گرفته از مفهوم انسجام روایی زندگی و مفهوم هویت روایی میاخالق را نشئت
گستری زمان در روایت و نمود آن در انسجام هویـت  گستری و برونپژوهش تبیین ننش درون

 اخالقی پامال در حیث اگزیستانسیال فمنیستی است.  
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 1مقدمه. 1

های اینی، اجتماای و امـومی دنیـای کالسـیک    گیریگذار از جهت قرن هجدهم دورة

گذشـته اسـت.    دی و خصوصی زندگی و ادبیـات دو سـدة  های ذهنی، فرگیریبه جهت

دکارت و کانـت، و ثنـل    از آرای سوژة منبعث با اوج محوریتاین دوره مصادف است 

تبع آن فیسفه و سـایر  های ایوم طبیعی، ایوم پایه و بهشاخه در همل« 2باورمن»نیریات 

شـخص مفـرد   دل سـوم های ایوم انسانی. پس طبیعی است که روایت رمان از شـ رشته

شدل دهد.  و ذهنی تغییرشخص مفرد راوی اول سوی، بهدانای کل که کامالً اینی است

   شود.متجیی می 9نگارانهشدل رمان نامهاین تغییر در ادبیات روایی به

از چند جهت قابل بررسی است. در مبحث  پامالمبحث تحییل روایت در رمان 

. در ابتدا برای بررسی واکاوی کرد توانهای متعددی میاین رمان را از کانون ،حاضر

زمان در  1گستریو درون 4گستریوان برونبا ان ساختار روایت، دیدگاه پل ریدور

اساسی محتوایی  ایم. پس از آن به بررسی دو مؤلفلبرگزیده انوان چارچو را بهروایت 

دربا  امر اخالقی، . ایم، پرداختهیعنی اگزیستانسیالیسم فمنیستی و امر اخالقی ،رمان

اند که تصمیم متولد شدهها که معتند است انسان ایمرا بسط داده اخالقی کرکگار نیریل

ق توضیح داده و معیار این اخال ها باید اخالقی باشد. دربارةبگیرند و این تصمیم

   .ایمکرده تبیین ،پل ریدور ، برمبنای نیریلپامالدر روایت  چگونگی تجیی آن را

دو توصیفی است.  ـ ای و روش تحییییمبنای منابع کتابخانهپژوهش حاضر بر

 اند از:هش ابارتپرسش اساسی پژو

تواند گستری در زمان روایتِ پل ریدور میگستری و درون. چگونه نیریل برون9

 باشد؟  پامالتبیینگر اگزیستانسیال ـ  فمنیستی بودن رمان 

کمک  پامالگستری به تثبیت هویت اخالقی در رمان گستری و درون. چگونه برون2

 کند؟می

 ند: ابه این شرح نیز تحنین هایفرضیه
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رمان و ثانیاً اصرار و تعمد شخصیت اول زن داستان بر  نگارانل. اوالً سبک نامه9

اگزیستانسیال در پررنگ کردن نیریل پل ریدور مبنی بر نوشتن و اثبات هویت 

 ننش اساسی داشته است. گستری در زمان روایت در این رمانگستری و درونبرون

های روایی و عامیی دوسویه میان شخصیتت ،. از آنجا که در قرائت هر روایتی2

گستری به تثبیت مان نیز شخصیت پامال از دید دروندر این ر ،شودخواننده برقرار می

ها و از سوی دیگر در شخصیت اخالقی خویش در تعامل با دیگر شخصیت

شود. در این میان گذاری اخالقی در خواننده نائل میگستری به نوای اثربرون

    د.کنگذارتر میتر و اثرنگارانه این تعامل را در روایت بیشسبک نامه کارگیریهب

های اساسی بحث، یعنی نیریل یند تحییل این فرضیات، ابتدا کییدواژهدر فرا

شرح  ، راگستری زمان روایت پل ریدور و اگزیستانسیالیسمگستری و بروندرون

 ایمپرداخته و نشان دادهرمان مذکور به تطبین این دو پدیده در  بعد . در مرحیلیماداده

  یابد.که امر اخالقی چگونه در این میان تجیی می

    پژوهش . پیشینة1ـ1

در ایران فنط یـک منالـل   اشاره کرد:  هاتوان به این پژوهشمی پامالمورد تحییل رمان در

 )بررسـی تطبینـی   شیرین و پـامال »ان نوشته شده است با انوان با  این رمپژوهشی در

محمدرضا نصراصـفهانی   نوشتل« پامالی ساموئل ریچاردسون( خسرو و شیرین نیامی و

ادبیـات تطبینـی اوالً بـر     ، نویسندگان طی تحیییـی بـا زمینـل   و مریم حنی. در این مناله

مـان اجـر و   و ثانیـاً ازدواج را ه  ورزیدن شیرین و پامال تأکیـد کـرده  دامنی و افت پاک

   .اندهدشمرگرایی برپاداش اخالق

در فصل دوم کتا  خود بـا نـام    کاتیین ام. الیور ،فارسی نیزهای غیردر میان پژوهش

 ،انگیسـتان  دهد در قرن هجدهمِنشان می( 2331) ساموئل ریچاردسون، لبا  و گفتمان

سیاسی خاصـی را دنبـال   ـ   پوشیدن لبا  نوای گفتمان بوده و هدف و مطامع اجتماای

و میون سـعی در دلبـری و    های متعددروز با پوشیدن لبا پس، پامال اندکرده است. می
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بحـث قابـل    ای،( در منالـه 2392) استفاده از آقای بی را داشته است. لـورا وییـیس  سوء

، ایـن نـو    زاـم بسـیاری  کند؛ زیـرا بـه  را مطرح می نگارانهااتماد بودن راوی رمان نامه

بر ایـن بـاور اسـت کـه      پامال مورد رمانروایت تنها دریچل ورود به رمان است. وی در

نویسـد.  هایش برای والدینش مـی ها و دغدغهچون از تر  ،قابل ااتماد است روایت او

هـای  د: نامههایمان به دست چه کسی خواهد رسینامه»ای با انوان لوئیس کارن در مناله

ن بـا بهتـرین   بـه مداتبـات ریچاردسـو    (2399) «‘چشـم اامـه  ’ساموئل ریچاردسـون و  

ویـژه  نگاری در این اصر بـه ردیت و نامهپردازد و اهمیت فمی ش، خانم بردشایمشاور

رمـان قـرن هجـده: تعریـ  و     »کشد. در منالل دیگری با نـام  تصویر مینزد ریچاردسون را به

 نگارانـل دهد چگونه اسیو  نامـه (، نویسنده نشان می2331به قیم کییند )« بازتعری  رئالیسم

اقتصـادی قـرن   ـ    سیاسیـ   یانه وقایع و اتفاقات زندگی اجتماایگرانحوی واقعرمان به

کننـدگان مدتـ  رئالیسـم قـرار     و در زمرة شـرو   کندبازنمایی می هجدهم انگیستان را

های مؤلـ  مؤنـث   پارادوکسارشد خود با نام  نامل کارشناسیدر پایان گیرد. اوا بارنزمی

ما جین آستن و تصویر یک بـانو هنـری   در پامال یا تنوای مأجور ساموئل ریچاردسون، ا
اییه سـاختارهای  های زنان تالش در این سه رمان چگونهکند که بیان می (2391) جیمز

شان را ها پادافره قیامزنان این داستانو  است باور با شدست مواجه شدهزنمردانه و ضد

   اند.پرداخته

تـوالی در  »ای با انوان مناله ، مجید حیدریشناسی پل ریدورهمچنین دربا  روایت

های ریدـور  دیدگاه ( نوشته و در آن،9911) «روایت؛ بسط مدل پل ریدور برای روایت

روایت و و با روشی آپروتیدال بحث توالی  را بررسیده روایت و زمانمندی طلراب بارةدر

   .کرده است تبیین را معیولی و مفهوم زمانمندیو ی ایّ ارتباط آن با زبان، رابطل
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 مبانی نظری .2

   هویت روایی پل ریکور. 1ـ2

  .ترین متفدران قرن بیستم بودیدی از بزرگ م(2331ـ9199) پل ریدور

هـای پژوهشـی بسـیاری چـون     رسالت فدری و آکادمیک وی مشـتمل بـر حـوزه    

سی، هرمنوتیک فیسـفی و دینـی، فیسـفل    شناسی، پدیدارشنااگزیستانسیالیسم، انسان

های سیاسی، روایی و انتنادی اسـت.  زبان، حنوق و نیریه پراگماتیسم، دین، فیسفل

ترین صـداهای معاصـر در فیسـفه اخـالق و اخالقیـات اسـت       وی یدی از برجسته

(Holda, 2017: 71).      

اخالقی ریدور از مفهوم انسـجام روایـی زنـدگی و مفهـوم هویـت       طور کیی ایدةبه

دـور  فـرد، ری بر انسجام روایی زندگی (. با اتدا 72)همان،  گیردآن سرچشمه می 6روایی

زندگی، داشتن ما دارای هدفی اخالقی است. هدف اخالقی  بر این باور است که زندگی

منزلل دین کردن و گواهی دادن به خود بهمعنای تصنفس بهبهنفس است و ااتمادبهااتماد

هـدف و  زاـم ریدـور، ایـن    ه شایستگی زندگی خـو  را دارد. بـه  کای ارزشمند سوژه

 اش متدی اسـت. درواقـع روایـت زنـدگی    وم انسجام رواییرسالت اخالقی تماماً بر مفه

ش نیـک  ای کـه هـدف  سازد تا بـرای سـوژه  میاش را بربودگیاختار خودفرد است که س

ترین سهم را در پذیر باشد. این کنش است که بیش، ادراکزیستن در دنیای دیگران است

  .(79 )همان، بودگی داردبرساختن خود

-مـی ها به مـن را دربر الم نسبت دادن آنقبال اامپذیری درمسئولیت»از نیر ریدور، 

اسـا   به من نسبت داده شـوند و درنتیجـه شخصـیت مـن  بر     احتماالًگیرد. اامال من 

 :. ریدور بر این باور است(74)همان،  «ها سنجیده شودارزش اخالقی آن

شـوند  هایی مبدل میپذیری به کنشتپذیرش مسئولیت و امل ارتدا  به مسئولی 

کنند. ]...[ شخصـیت دیالدتیـک هویـت پاسـ  بـه      مان را تصدین میکه خودبودگی

صـورت ایـن   بـه  کند. ایـن مسـئیه  میاست که هویت شخصی را تعری   7شدوکی

مانیم؟ مراد این است همان باقی میمطرح شود: ما در گذر زمان چگونه این پرسش
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اش دسـت پیـدا کنـد و آن را    تواند به خودبودگیان چگونه میکه انسان در گذر زم

خودبـودگی و  »ونشی  زمانـه محفـوب بـدارد؟ پاسـ  ریدـور ایـن اسـت:        در فراز

همـانی نهفتـه در هویـت روایـی هسـتند کـه در       مثابل دو چهره از ایندگربودگی به

   .(13)همان، « جویندتشدل هویت اخالقی مشارکت می

در  ’Idem’ and ‘Ipse‘کتابی بـا نـام   در  1افتیچیس پیر والکسیس در تأیید این ندته،

مواجهـات  »ر بخشـی دیگـر بـا نـام     و د 1«اخالقـی  از هویت روایـی تـا خـویشِ   »فصل 

آیـا راهـی   »کنـد:  این پرسش را مطـرح مـی   93«شدنی و هرمنوتیکممدن بین شالودهغیر

بـودگی  تدینگـی خود همانی روایـی( و  )این برای پل زدن بین چندگانگی هویت روایی

گیـری مجـدد   طرین شدل و پاس  وی این است که از (76 :2010) «اخالق وجود دارد؟

تـوان فرصـتی بـرای    شده توسط انسان، خواننده و شخصیت است که میروایت گشوده

 درهم تنیدن روایت و مسئولیت در استانداردهای اخالقی پیدا کرد.

 دو دغدغه دارد:  هرمنوتیک ریدوریکه مطی  دیگر این است 

تالش برای رسیدن به مفهوم زندگی  جو برای پاس  به پرسش من کیستم ووجست

جـوی  واز طرین تناضای دیگری است که داستان زندگی مرا به داستانی در جسـت 

شـود  کند. ]...[ روایت زندگی من بخشی از روایت زندگی دیگری میمعنا مبدل می

 (.   11من )همان،  و از آنِ او بخشی از روایت زندگی

بـه  نی بر التفات اگزیستانسیالیستی که ریدـور  مبت گفتلپیش با توجه به اصول و مبانی

 کرد: بیان توان چنین، میدرقبال خود و دیگران دارد پذیری اخالقی شخصمسئولیت

انسجام روایی زندگی  پذیرانل شخص برف و رسالت اخالقی مسئولیت. هد9

 شخصی مبتنی است.

 شود.بودگی میی در زندگی شخص موج  برساختن خودسجام روای. ان2

را حتـی در دنیـای    منـد توانـد یـک زنـدگی خـو  اخالق    شـخص مـی  بدین نحـو،  

  بسازد. غیراخالقی دیگران
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های مدرر روایت یـا بـه بیـان    بودگی شخص، رقم زدناامل دیگر ایجاد تثبیت خود

ایـن خودبـودگیِ اخالقـیِ     سـت. داستان زنـدگی شـخص ا  های ماجرا یا روایت، بازبهتر

 بخشـد. های مدرر، به زندگی معناباختل شخص معنایی اخالقی میبرساخته از بازروایت

تواند در پیدرة هر انسانی ـ خواه  های اخالقی منتهی به خودبودگی اخالقی میبازروایت

های داستانی و خـواه خواننـدة داسـتان مـرتبط بـا روایـت یـا        نویسنده، خواه شخصیت

های داستان ـ در بیرون متن یا درون متن، پیوستار هویـت روایـی شـخص را     زروایتبا

 .تشدیل دهد

   اگزیستانسیالیسم فمنیستی. 2ـ2

بر  تر  و لرزکتا   شود که سورن کرکگار درمیم با نندی آغاز مفهوم اگزیستانسیالیس

اهـل تعنـل   باور وی، انسـان موجـودی صـرفاً بیولـوژیدی و     کند. بهآرای هگل وارد می

هسـتی   بـه پهنـل   99انسـان در فرادهشـی   ش تندم دارد؛ یعنـی نیست و وجود او بر ماهیت

گـاه  مـن آن »تصـمیم و انتخـا  اخالقـی بزنـد.     پرتا  شده تا از این رهگذر دست بـه  

های دیگر، به بنای رسمیت شناخته شدن انسانیتم را از سوی انسانراستی انسانم که بهبه

(. بـرای کرکگـار، فردیـت،    966: 9971)مـاتیوز،  « جیح دهـم ام ترصرف زیست شناسی

تنهـا طبـایع   »رونـد:  شمار مـی آزادی انتخا  و خودسازی سه محور اصیی هستندگی به

جویند و مندمات اامالشان را در بیرون از خـود  پست، قانون اامالشان را در مردمان می

   (.79: 9913)کرکگار، « کنندجو میوجست

سیمون  جنس دومفمنیسم منبعث از اگزیستانسیالیسم با چاپ کتا  های اولین بارقه

، فمنیسـم بـا   «شـدن » و« بـودن »مبحـث   م درخشید. با انایت بـه 9141دوبووار در سال 

اگزیستانسیالیسم به امتزاج و پیوندی رسید که بدین شرح است: اگزیستانسیالیسم یعنـی  

رورت دارد. بـودن در  میل به صیشود و انسان موجودی است که با بودن خود اقنا  نمی

انـوان  نابل دیالدتیدی مرد بودن در جامعل مردساالر و زن بـودن بـه  معنای تاین منال، به

. زن موجودی است ایسـتا، بـدون اراده و   است انگاشته شدن« دیگری»مفهومی ناشی از 
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شـود. حـال در سـاحت    تعریـ  و تبیـین مـی    خا  که صرفاً با نگاه ایستای مردحن انت

دسـت بـه    ،اشگزیستانسیال، قرار است زن با اتدا به آزادی، حن انتخا  و خودآگاهیا

تصمیم و انتخا  بزند. برای این منیور، الجرم باید از اننیاد مردانه سر بـاز زنـد تـا اوالً    

انوان از نو  دیگر باشد که در آن زن به «بودنی»انگاشته نشود و ثانیاً خواستار « دیگری»

. بنـابراین بـرای   اجتما  دسـت بـه تصـمیم و انتخـا  یـازد      در ارصل تنلموجودی مس

استانداردهای برساختل مردانه ودا  کند و طرحی نـو  ها و ، زن باید با تمامی بنیان«شدن»

باور مـورد نیـر   شدیی زننیر کرکگار بهد ورم« خودسازی»اندازد. در این صیرورت، در

خـود   سدوت دیرینل بردند تابه قیم میشد، دست است و زنان که صدایشان شنیده نمی

در نوشـتن، کسـی زن   »گویـد:  را بنویسند و شاید به همین دلیل است که ژیل دولوز می

   (.96: 9912، و گتاری )دولوز «شودمی

 . بحث و بررسی  4

    پامال. هویت روایی در رمان 1ـ4

 مثابـل نوشـتن بـه   ،کـه در آن  «بودن»کامو از  بحث اگزیستانسیالیسم و تعری  با توجه به

و با انایت بـه   «(اگزیستانسیالیسم»مدخل  ،المعارف استنفوردةدایرننل از )به بودن است

انگارد، نویسندگی شخصیت پـامال  زن شدن می مثابلعری  دولوز از نوشتن که آن را بهت

نویسـی و یـا حتـی شـعر سـرودن و      اش از رهگذار نامهدر رمان، رسیدن به خودبودگی

زنـدگی  ) کننـد که در متن رمان زندگی مـی  هایش توسط مخاطبانینندگی نامهابحث خو
هـای اخالقـی را در رمـان    هـا و بازروایـت  (، فراینـدی از روایـت  ریدوردر دنیای متن، 

نام )نویسندگی توسط مؤلفی به گستری زمان. همچنین، با توجه به مفهوم بروننهدمیفرا

نـام پـامال( و   ویسندگی توسط شخصیتی بهن /گستری زمان )روایتریچاردسون( و درون

تواند بـه یـک پیوسـتار هویـت روایـی و انسـجام       رسالت اخالقی که پامال با نوشتن می

کـه تنـوای اخالقـی     رسـیم میبه این نتیجه  اش دست یابد،در شخصیت اخالقی روایی



  سعید اسدی و همکار                           ...         : خوانش اگزیستانسیال فمنیستیپامالهویت روایی ریکوری در رمان 

 

31 

سـت  قبال خـود و دیگـران ا  پذیرانل وی درلت یا هدف اخالقی مسئولیتپامال همان رسا

   آید.ل میهمانی( روایی نائ)این که از طرین آن به انسجام روایی و پیوستار هویت

توانـد  همـواره مـی   ،انسـان  انـوان ، بهاشپامال در ساحت حیث اگزیستانسیال بشری

زمان هم در لحیل اکنـون و  اینک هست. بنابراین پامال همباشد که هم چیزی بیش از آن

دارای  کند. لذا پامال موجودیمی زیست )آینده( اکنونـ   نوزهـ   نهن ـ  اکنو هم در لحیل

سوی آینده دارد. از ایـن منیـر، پـامال    ومندی است که با این اوصاف رو بهوجود و هست

 کند:یک فنره نامه، دو هدف را محنن میحتی با نوشتن 

که چه آن اضافل یک نامه؛ بدین معنا که موجودی بیش ازنام پامال به. موجودی به9

 شود.می ،هست

نام زن تثبیت انوان موجودی بهث اخالقی اگزیستانسیال خود را بهتواند حی. می2

ماند و مند باقی میتنها اخالقشود(. بدین شیوه، پامال نهزن می)با نوشتن کسی  نماید

اش تواند هویت روایی اخالقیبیده می ،دارداش را محفوب نگه میهستومندی اخالقی

   .کندگذر زمان تثبیت  قال  یک پیوستار در چنبرة ا هم درر

مطال  فوق هم التفات به حیث اگزیستانسـیال فمنیسـتی پـامال دارد و هـم هویـت      

دهـد. بنـابراین پـامال پیوسـته     مینیر قرار  یدوری پامال را در بستر زمان مطمحروایی ر

هـا بـه   تن نامـه دارای ساحت التفات و قصدیت اگزیستانسیال و روایی است که بـا نوشـ  

هـای متعـدد(   زمان با نویسندة رمان به روایت در روایت )بازروایـت مخاطبان متعدد، هم

نگـاری و  اق خـود را در نامـه  اخالقی برای پامال مصـد « دیگری». بدین شیوه، پردازدمی

را بـه درون مـتن    زمـان خواننـده، نویسـنده و خـود    جویـد کـه هـم   میمخاطبان آن بـاز 

ها و خوانندگان رمـان،  های نامهبا مخاط  قرار دادن خواننده ،ین حالاگستراند و درمی

زمان بـه فیـییت اخالقـی    ها را همگستراند و همگی این سوژهخود را به برون متن می

روایی خود و دیگـری را تثبیـت    ـ د و بدین شیوه هویت اخالقیکنترغی  و داوت می

  کند.   می
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 نسیالیسم فمنیستی  در بوتة نقد اگزیستا پامال. 2ـ4

ای اسـت بـرای هـدفی    توان از دو منیر نگریسـت: الـ . وسـییه   ینگارانه را مرمان نامه

 شـود و دریچـل  ز دیـد پـامال ارائـه مـی    ن، رمان صـرفاً ا خاص که طبن نیر برخی منتندا

پس خییی قابل ااتماد نیست. از همـین منیـر،    ری برای ورود به رمان وجود ندارد؛دیگ

دختری است تنواپیشـه و آقـای   دانند برای فریفتن والدینش که پامال ری میبزاها را انامه

زاـم نگارنـدگان،   نگاری در این نو  رمان، خود، هدف است. بهبی، دیوسیرت.  . نامه

هـا و  مورد اخیر دربارة پامال مصداق دارد؛ چراکه پامال بـرای تسـدین آالمـش از تـر     

 دهنـدة حال حاضر تنهـا تسـدین  نامه نوشتن در» گوید:با والدینش سخن می هایشدلهره

 مثابـل هـای فـراوان، بـه   پـس از تردیـدها و تعمـن   (. Richardson, 2001: 79) «من است

گیرد و دسـت بـه انتخـا     راهی انتخا  قرار میخصیتی اگزیستانسیالیست، بر سر دوش

شود، برای مهـار  وقتی از نامه نوشتن منع می ؛ زیرایابدزند. با نوشتن، پامال هستی میمی

نویسد؛ چون در ارصل امومی صدایی برای شنیده شـدن نـدارد.   میو کنترل هیجاناتش 

نویسـد تـا   پـامال مـی   پـس . (933)همان،  «نویسماما حاال برای آرامش خیال خودم می»

 ؛و درمانـدة خـویش سـوگواری کـنم     بگذارید بنویسم و برای سرنوشت سـخت » باشد:

   (. 11)همان،  «ها به دستان شما برسدهرچند هیچ امیدی نیست که این نامه

کند ش پنهان میها را در زیر لباسهایش دیده نشود، اغی  آنپامال از تر  اینده نامه

    که خود مؤید دو ندته است:

هـا  هایش هستند کـه از طریـن آن  ت، تفدر و دغدغهاهای پامال حاوی احساسنامه .9

اش از آن کند و باید مثل مستورگیمندی خود را در ساحت اگزیستانسیال ارائه میهستو

 محافیت کند. 

   هایش پنهان است و باید محافیت شود.مستورگی پامال نیز در زیر لبا  .2

اش بیده برای آینده و هویت آینده ،تنها برای اکنونهای پامال نهها و یادداشتنامه

گیرد؛ پس پامال نوشتن شدل می آن پرهیزگار ماندن وی بادر چراکه  ؛ نیز مهم است
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-نوشتن به صیرورت، زن شدن و زنبیده با  ،دارد« بودن»تنها با نوشتن اگزیستانسیال نه

آقای ویییامز و خانم جونز گفتند: آه بانوی ازیز چطور توانستی ما »رسد: باوری نیز می

   .(226همان، ) «ی؟را از این نبوغ و دستاورد جدیدت محروم ساز

 هانامه به بازخوانی کند، بیدهمی نویسد و بودن خود را کش تنها نامه میپامال نه

اگزیستانسیال  کند. بودن در ساحت متفدرانلش  میو بودن خودش را بازک پردازدمی

 یابد.به سپهر شدن و صیرورت ارتنا می

ه ادیـ  نیـز هسـتند، نوشـتن     کـ  کامو و سـارتر  هایی چون آلبروجودینیر اصالتبه

صالت و اولویت تواند وجود داشته باشد و ااصیی اصیل از هستندگی انسان است که می

فدران اگزیستانسیالیست معتندنـد تحـت شـرایطی،    ش را بنمایاند. متوجود وی بر ماهیت

ا های ذاتی جهان و موجـودات واقـع در آن ر  توانایی آشدار ساختن ویژگی اختیار انسان

عالیت اختیاری انسـان  ف های برجستلاز نمونهجا که یدی فعل هنری از آن»کند. د میایجا

: 9919)درانتـی،  « جهان استون چوهای ممتاز آشدار ساختن چنداست، در زمرة روش

92  .) 

نام پامال در یـک فـرادهش از   ، دختری بهپامالها، در رمان از منیر اگزیستانسیالیست

سـوی پهنـل جهـانی مردسـاالر و     انوان معیـم سـرخانه بـه   به شود واش جدا میخانواده

 شود.  پامال از طبنل فرودین جهان خـود اسـت  اشرافی در دوران ریچاردسون پرتا  می

بـی از   رسد. پسـر خـانوادة  به رویارویی می بی، با جهان فرازین و هژمونیک خانوادةکه 

  میان تمدین و ادم تمدین خواهد و او بر سر دوراهی تصمیم و انتخاپامال تمدین می

کند که تسییم نشود و تمدـین ندنـد و   گیرد و انتخا  می. پامال تصمیم میگیردقرار می

ماند. آقای بی حتی او را چنـدین روز در  آیندهای انتخابش نیز میها و پیپای مسئولیت

ش را به زانـو  اآورد و زمینه و زمانهنمی، ولی پامال سر تسییم فرودکندای زندانی میکیبه

ادبیات، مرد و مـرد بـودن    بیده داستان هم نیست. ،تنها قصه نیستآورد. ادبیات نهدرمی

شـده اسـت و   تعری مرد بودن ازپیشهم نیست؛ بیده زن و زن شدن است؛ زیرا مرد و 
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متعیّن که اکثریتی شده است و زن و زن شـدن مطیبـی   مفهوم و استانداردی است ازپیش

 است:   اقییتی

ورزد که ما باید برای خود، کـنش و صـیرورتی آزاد از هنجارهـا و    لوز اصرار میدو

و چیزی « زن شدن»که صیرورت با غایات انسانی قائل شویم. به همین سب  است 

مـورد  « زن شـدن » مثابـل تواند بـه ادبیات مینهایت شود. درجز مرد شدن آغاز میبه

 (.  299: 9917مطالعه قرار گیرد )کولبروک، 

بـه   سوی یک ادبیات خـرد کافدا بهمندمل ترجمل کتا  توان به تأیید این ندته می در

  تاری به شرح ذیل رجو  کرد:گقیم دولوز و 

کنـد.  شـدل ناتمـام حرکـت مـی    ام است. ادبیات در ابتدای امـر بـه  امری ناتم شدن 

تن؛ حـال شـدل گـرف   همواره ناتمـام، همـواره در  شدن است،  واره مسئیلنوشتن هم

رود؛ یعنـی نوشـتن   سته شـدن مـی  زیسته یا قابل زی نی که برای ماده هر تجربلنوشت

نوای گذر زندگی است که هم امر قابل زیسته شـدن و هـم امـر     یند است،یک فرا

ناپـذیر اسـت: در نوشـتن کسـی زن     نوردد. نوشتن از شـدن جـدایی  درمی زیسته را

 (.  96ـ91: 9912شود )دولوز و گتاری، می

نگارانـه  های نامـه صورت مبادلهنویسد و رمان بهفاسیر، پامال در رمان نامه میبا تمام این ت

بـدین   .(Richardson, 2001: 17)« چـرا کـه مـن ااشـن نوشـتنم     »رسـد:  به روایت ادبی می

افتـد کـه بـرای نخسـتین بـار در تـاری        روایت در روایتی در رمـان اتفـاق مـی    ،ترتی 

دبان نیام طبناتی اجتمـاای  نی برای صعود از نرخدمتدار جوا ،نویسی ادبیات غر رمان

دامنـی و  و در ایـن مسـیر از افـت و پـاک     کنداز طبنل کارگر به طبنل اشراف تالش می

یـاد  پـامال بـه  »هـای غیراخالقـی:   نه از اشوه و لوندی ،جویداش بهره میداریخویشتن

)همـان،   «ازدسـ پرهیزگاری و خـوبی اسـت کـه زیبـایی را مـی      باش ]...[ که فنطداشته 

   .(11ـ11

مردسـاالر و اشـرافیِ    ر نگاه ابـزاری و سیاسـت جنسـی جامعـل    براببدین طرین و در

ـ     کارگر قد ایم می ، طبنلخواه از زنتمدین رای کند و تـالش شـایان تـوجهی از خـود ب
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دهد. چنین تـالش، تالطـم و تنالیـی از کمتـر     اجتماای نشان می دست یافتن به برابری

)سـال  م 9743در تاری  ادبیـات غـر  تـا سـال     از هر نو   ،ار ادبیشخصیت زنی در آث

داران جزو نخستین پـرچم  پامالمشاهده شده است. بنابراین ریچاردسون و  ،(پامالانتشار 

زیرا پـامال بـا تـالش و     اند؛در تاری  ادبیات غر  باورانهاصالت وجود زنگامان و پیش

داده از زن و وجـود  شود و به تعـاری  ازپـیش  یاش زن منگارانهباورانه و نامهتنالی زن

 دهد. زنانه تن نمی

دختـر خـدمتدار وارد خانـه و     انـوان بـه  اگزیستانسـیال پـامال، وی  در سایل ساحت 

که هسـت،   مرور زمان به چیزی یا کسی بیش از آنچه یا آنشود و بهمیزندگی آقای بی 

پـامال   جانبـل همـه  رت رشد و بالندگیصو، این ارتنا و شدن بهیابد و طرفه آندهمی ارتنا

پـامال در نوشـتن اذاـان دارد و     بان پامال، خانم جوویدس، نیز بـه ایمـت  . زنداناست

ای و پیشـنهادم ایـن اسـت کـه بنویسـی،      بزرگـی شـده   ام چه نویسـندة شنیده»گوید: می

ن، )همـا « بنابراین به تو اجازه خواهم داد که قیم و جوهر و دو تده کاغـذ داشـته باشـی   

هـایم را  خانم جوویدس کمدم کرد لبا »گوید: خود پامال می ،(.  در جای دیگری992

بپوشم و بسیار از من تعری  کرد و گفت: حاال شبیه یک بانوی واقعی هستی، مانند یک 

 (.  221)همان،  «کییسای کوچک

همـان  کند، دیگر با نویسندگی را آغاز می بعد از آنده پامال ،یعنی در نیر دیگران هم

 ـ   جهـان  ـ   ازایـن یـا در  یابد و از آنجا که نوشتن وی تداوم دارد، دنوشتن تشخص می

 ست.او اکنونِ بیش ازبودگی پامال هماره چیزی 

 مثابة امر اخالقی. روایت به4ـ4

کـه در   «کگـار یرکی»در فصل  الیستیشش متفدر اگزیستانسدر کتا   92بالکهام. جی.اچ

 کند:می بیان است، چنینور های خداباوجودیاصالت زمرة

هدف حرکت برای فرد وجودی، دستیابی به یک تصمیم و نوسـازی آن اسـت. بـا     

معنای تعدد درونی تام هستند های حسا  که بهگیریشدل دادن و نوسازی تصمیم
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گیری دربارة شغل، ازدواج و ایمان( واقعیت اخالقی پایـداری  )برای مثال با تصمیم

د در جریان خواستن به این شیوه، در جریان جسارت ورزیدن بخشد. فربه خود می

برای برداشتن یک گام مصمم در اوج شور ذهنی و بـا آگـاهی کامـل از مسـئولیت     

آمـوزد  جاودان فرد )که در توانایی هر انسانی است( چیز دیگری دربارة زندگی مـی 

(1983: 15 .) 

وجـودی مشـاهده   صـالت بنیادی در تفدـر ا  براسا  متن فوق چندین انصر و اامل

 اند:شود که به شرح ذیلمی

 ؛  شغل، ازدواج، ایمان و واقعیت اخالقی فرد دربارة گیری حسا تصمیم .9

  ؛ تعهد درونی و پایداری به واقعیت اخالقی فرد .2

 ؛خود فرد دربرابر تصمیم حسا  اتخاذشدة پذیریمسئولیت .9

 .زندگی خود . فراگرفتن چیزی دربارة4

 بـا اسـیو    پـامال  آید کهشده در بخش نخست بحث برمیو مباحث مطرح از موارد

مـذکور   موارد گیرد، نسبتاً دارای اکثر یا تماماش درپیش میزندگی که در رمان و زندگی

)خـدمتدار و معیـم    گیـرد مـی  اش چندین تصـمیم حسـا  و مهـم   ندگیز . در9است: 

ـ 2 بی(. سرخانل خانوادة ه خواسـتل نامشـرو  جنـا  بـی،     . تمدین ندردن و تن ندادن ب

بـرای زنـدگی پایـدار و     . طـرح و برنامـل  9 اخالقـی. و امیی غیرانوان لذتی زودگذر به

)ازدواج قـانونی و شـرای بـا     شایسته تحت انوان استاندارد اخالقی و مشـرو  ازدواج 

آینـدهای نـاگوار و گـوارای    هـا و پـی  پـذیرش مسـئولیت  . 4 آقای بی در پایـان رمـان(.  

 های حسا .ریگیتصمیم

د و شـ چاردسـون رمـانی اخالقـی محسـو  مـی     در دوران ری پـامال آشدار است که 

ر کسـی پوشـیده نیسـت.    ب ،«تنوای مأجور»اصالت این امر با توجه به انوان فرای رمان 

ای هسـتم کـه   مـن هسـتی  »اسـت:   ایـن شـرح   به ،طیبدرا میبحث توجه  آنچه در ادامل

مـداری  داری و اخـالق خویشتن. پس تنوا، (79)همان،  «تواند و باید باشدنیست، اما می

تـوانم  وقتی تنوایم در خطـر اسـت، نمـی   »مگر آنچه به امل برآید:  ،پامال چیزی نیست
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توانـد و  می»و این چیز  (Richardson, 2001: 161) «توانم منفعل باشمصبور باشم، نمی

گوینـد پـامال   ی که اصطالحاً میشود پامال، بانوی خانه و خاندان آقای بو می« باید باشد

هیچ انتخابی بـدون  » گفت: تواناز نردبان اجتماای به فراز رفته است که در تأیید آن می

ای بـدون  هیچ تصمیمی بدون خواست، هیچ خواستی بدون وظیفه، هیچ وظیفـه  تصمیم،

  (.Blackham, 1983: 76) «تواند وجود داشته باشدهستی نمی

با ظرافتی زنانـه و مالیـم و نـرم صـورت      پامالباورانل الیست زنبنابراین اگزیستانسی

طفت زیرا پامال با مالیمت و مال ؛های مردانه و مردساالرانهگیرد و به دور از خشونتمی

 کنـد خود می های اخالقیش)آقای بی( را منهور خواستهو تساهل و مدارا شخص منابی

س از مشـاهدة مناومـت اخالقـی دربرابـر     که آقای بی پچنان )ارادة معطوف به اخالق(؛

دست آوردن او، بایـد بـه ازدواج   یابد که برای بهشود و درمیخود، باالخره تسییم او می

 گوید:   رسمی فدر کند و می

بیـنم تـر  و   چراکـه مـی   کـردم؛ یک بار دیگر تالش خواهم کرد. تاکنون اشتباه می

و شاید با مهربانی نـرم  بی است ]پامال[ دختر جذا ادس دارد، اما او وحشت نتیجل

، بایـد بـا اشـن او را ذو     جای اینده او را با را  و وحشت منجمد کنمشود. به

 .(Richardson, 2001: 209)کردم می

 . نتیجه    3

رفـت از شـرایطی کـه در آن    پامال زنی است در چنبرة سنت مردباورانه که بـرای بـرون  

هـایش و از طریـن   واسـطل انتخـا   نـد. وی بـه  بنویسد و تنوا پیشـه ک باید  ،گرفتار آمده

دهد و طبن همین سـنت  وجودی یا اگزیستانسیال خود را نشان مینوشتن، حیث اصالت

پردازد؛ پس این رمـان کـه در زمـرة نخسـتین     آیند و تاوان تصمیماتش را میپی ،فیسفی

سـده  هم نزدیـک بـه دو   وجودی است؛ آناصالت های ادبیات انگییسی است، اثریرمان

باورانـه  زن ای وجود داشته باشد. از سوی دیگر این رمانچنین نحیل فیسفه پیش از آنده

« شـدن »اام از مرد یا زن، زن بـه جایگـاه رفیـع     ،کسیبدون تحنیر هیچ که در آن است
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تنوای خـویش را حفـظ    ،ت و حفظ هویت روایی، پامال با امر نوشتنیثبترسد. برای می

اخالقی ـ روایی است، در آخر رمـان    دامنی که همانا صیرورتکند و پاداش این پاکمی

انیـمام  گستری زمان روایت پـل ریدـور بـه   گستری و دروننیریل برون شود.جور میمأ

جنبل اگزیستانسیال فمنیستی این رمان درنهایت به انسجام هویت روایی ـ اخالقی پـامال   

به کسی تبدیل شود کـه اکنـون    کندچراکه پامال از طرین نوشتن سعی می ؛کندمیکمک 

گستری و داوت خوانندگان اگزیستانسیال خود برسد. با درون نیست و به ساحت حیث

گسـتری  نندگان خود رمان از سوی دیگر و بـا بـرون  ها و اشعارش از یک سو و خوانامه

ن را بیده خوانندگا ،کندتنها انسجام هویت روایی خود را حفظ میزمان روایت، پامال نه

شناسـی  بـا  روایـت  های اصیی ریدور درکه از دغدغهکند نیز به امر اخالقی داوت می

   .است

 هانوشتپی

 . این مناله برگرفته از رسالل دکتری با راهنمایی آقای دکتر اییرضا انوشیروانی است.9
2. I-centered 

3. epistolary novel 

4. distensio anime 

5. intensio anime 

6. narrative identity 

7. aproria 

8. Eftichis Pirovolaksis 
9. From Narrative Identity to the Ethical Self 

10. "Improbable Encounters between Deconstruction and Hermeneutics" 

11. tradition 
12. H.J. Blackham 
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Abstract 

The most brilliant aspect of Samuel Richardson’s Pamela is its 

epistolary aspect. The protagonist of the novel, Pamela, is the sole 

narrator of the novel through her letter writing to various addressees 

and can be best explained by Paul Ricoeur’s intensio anime and 

distensio anime. Such explanation clarifies the relationship between 

existentialism, feminism, and literature through distensio anime. On 

the other hand, it represents intensio anime through Pamela’s letter 

writing and love poems. In the meantime, Ricoeur is among those 

narratologists who believe ethics to be originated from narrative 

cohesion and narrative identity. The aim of the present study is to 

explain intensio anime and distensio anime in narration and their 

effect on Pamela’s ethical narrative identity cohesion with the scope 

of existential feminism. 

 
Key words: Narratology, Paul Ricoeur, Intensio anime, Distensio 
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