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(دریافت 9911/6/93 :پذیرش)9911/1/91 :

چکیده
بارزترین ویژگی رمان پامال ،اثر ساموئل ریچاردسون ،سبک نامهنگارانه است .شخصیت اصـیی
داستان که همان پامال است ،در طی رمان با نوشتن نامههای متعدد به اشخاص زیادی ،هـر بـار
روایت را یکتنه بر دوش میکشد .این ویژگـی را مـیتـوان طبـن نیریـل پـل ریدـور دربـا
درونگستری و برونگستری زمان روایی بهخوبی تشریح کرد .تبیین این رمان براسـا
مذکور ،رابطل اگزیستانسیالیسم ،فمنیسم و ادبیات را در قالـ
نشان میدهد و از سوی دیگر از طرین شخصیت پامال ،در قال

نیریـل

بـرونگسـتری زمـان در روایـت
نامهنگاری و اشـعار ااشـنانه،

به جنبل درونگسترانل زمان میپردازد .دراین حال ،ریدور یدی از روایـتشناسـانی اسـت کـه
اخالق را نشئتگرفته از مفهوم انسجام روایی زندگی و مفهوم هویت روایی میداند .هدف این
پژوهش تبیین ننش درونگستری و برونگستری زمان در روایت و نمود آن در انسجام هویـت
اخالقی پامال در حیث اگزیستانسیال فمنیستی است.
واژه های کلیدی :روایتشناسی ،پل ریدـور ،درونگسـتری و بـرونگسـتری ،اگزیستانسیالیسـم
فمنیستی ،هویت اخالقی.
 .9دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگییسی ،دانشگاه تهران ،پردیس کیش؛ هیئت ایمی تماموقت دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد درهشهر ،درهشهر ،ایران (نویسندة مسئول)
 .2استاد گروه زبان و ادبیات انگییسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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 .1مقدمه

1

قرن هجدهم دورة گذار از جهتگیریهای اینی ،اجتماای و امـومی دنیـای کالسـیک
به جهتگیریهای ذهنی ،فردی و خصوصی زندگی و ادبیـات دو سـدة گذشـته اسـت.
این دوره مصادف است با اوج محوریت سوژة منبعث از آرای دکارت و کانـت ،و ثنـل
نیریات «منباور »2در همل شاخههای ایوم طبیعی ،ایوم پایه و بهتبع آن فیسفه و سـایر
رشتههای ایوم انسانی .پس طبیعی است که روایت رمان از شـدل سـومشـخص مفـرد
دانای کل که کامالً اینی است ،بهسوی راوی اولشخص مفرد و ذهنی تغییر شدل دهد.
این تغییر در ادبیات روایی بهشدل رمان نامهنگارانه 9متجیی میشود.
مبحث تحییل روایت در رمان پامال از چند جهت قابل بررسی است .در مبحث
حاضر ،این رمان را از کانونهای متعددی میتوان واکاوی کرد .در ابتدا برای بررسی
ساختار روایت ،دیدگاه پل ریدور با انوان برونگستری 4و درونگستری 1زمان در
روایت را بهانوان چارچو

برگزیدهایم .پس از آن به بررسی دو مؤلفل اساسی محتوایی

رمان ،یعنی اگزیستانسیالیسم فمنیستی و امر اخالقی ،پرداختهایم .دربا

امر اخالقی،

نیریل اخالقی کرکگار را بسط دادهایم که معتند است انسانها متولد شدهاند که تصمیم
بگیرند و این تصمیمها باید اخالقی باشد .دربارة معیار این اخالق توضیح داده و
چگونگی تجیی آن را در روایت پامال ،برمبنای نیریل پل ریدور ،تبیین کردهایم.
پژوهش حاضر برمبنای منابع کتابخانهای و روش تحیییی ـ توصیفی است .دو
پرسش اساسی پژوهش ابارتاند از:
 .9چگونه نیریل برونگستری و درونگستری در زمان روایتِ پل ریدور میتواند
تبیینگر اگزیستانسیال ـ فمنیستی بودن رمان پامال باشد؟
 .2چگونه برونگستری و درونگستری به تثبیت هویت اخالقی در رمان پامال کمک
میکند؟
فرضیههای تحنین نیز به این شرحاند:
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 .9اوالً سبک نامهنگارانل رمان و ثانیاً اصرار و تعمد شخصیت اول زن داستان بر
نوشتن و اثبات هویت اگزیستانسیال در پررنگ کردن نیریل پل ریدور مبنی بر
برونگستری و درونگستری در زمان روایت در این رمان ننش اساسی داشته است.
 .2از آنجا که در قرائت هر روایتی ،تعامیی دوسویه میان شخصیتهای روایی و
خواننده برقرار میشود ،در این رمان نیز شخصیت پامال از دید درونگستری به تثبیت
شخصیت اخالقی خویش در تعامل با دیگر شخصیتها و از سوی دیگر در
برونگستری به نوای اثرگذاری اخالقی در خواننده نائل میشود .در این میان
بهکارگیری سبک نامهنگارانه این تعامل را در روایت بیشتر و اثرگذارتر میکند.
در فرایند تحییل این فرضیات ،ابتدا کییدواژههای اساسی بحث ،یعنی نیریل
درونگستری و برونگستری زمان روایت پل ریدور و اگزیستانسیالیسم ،را شرح
دادهایم .در مرحیل بعد به تطبین این دو پدیده در رمان مذکور پرداخته و نشان دادهایم
که امر اخالقی چگونه در این میان تجیی مییابد.
1ـ .1پیشینة پژوهش
درمورد تحییل رمان پامال میتوان به این پژوهشها اشاره کرد :در ایران فنط یـک منالـل
پژوهشی دربا

این رمان نوشته شده است با انوان «شیرین و پـامال (بررسـی تطبینـی

خسرو و شیرین نیامی و پامالی ساموئل ریچاردسون)» نوشتل محمدرضا نصراصـفهانی
و مریم حنی .در این مناله ،نویسندگان طی تحیییـی بـا زمینـل ادبیـات تطبینـی اوالً بـر
پاکدامنی و افت ورزیدن شیرین و پامال تأکیـد کـرده و ثانیـاً ازدواج را همـان اجـر و
پاداش اخالقگرایی برشمردهاند.
در میان پژوهشهای غیرفارسی نیز ،کاتیین ام .الیور در فصل دوم کتا

ساموئل ریچاردسون ،لبا
پوشیدن لبا

خود بـا نـام

و گفتمان ( )2331نشان میدهد در قرن هجدهمِ انگیسـتان،

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

میکرده است .پس ،پامال اندروز با پوشیدن لبا های متعدد و میون سـعی در دلبـری و
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سوءاستفاده از آقای بی را داشته است .لـورا وییـیس ( )2392در منالـهای ،بحـث قابـل
ااتماد بودن راوی رمان نامهنگارانه را مطرح میکند؛ زیـرا بـهزاـم بسـیاری ،ایـن نـو
روایت تنها دریچل ورود به رمان است .وی درمورد رمان پامال بر ایـن بـاور اسـت کـه
روایت او قابل ااتماد است ،چون از تر ها و دغدغههایش برای والدینش مـینویسـد.
لوئیس کارن در منالهای با انوان «نامههایمان به دست چه کسی خواهد رسید :نامههـای
ساموئل ریچاردسـون و ’چشـم اامـه‘» ( )2399بـه مداتبـات ریچاردسـون بـا بهتـرین
مشاورش ،خانم بردشای میپردازد و اهمیت فردیت و نامهنگاری در این اصر بـهویـژه
نزد ریچاردسون را بهتصویر میکشد .در منالل دیگری با نـام «رمـان قـرن هجـده :تعریـ
بازتعری

و

رئالیسم» به قیم کییند ( ،)2331نویسنده نشان میدهد چگونه اسیو نامـهنگارانـل

رمان بهنحوی واقعگرایانه وقایع و اتفاقات زندگی اجتماای ـ سیاسی ـ اقتصـادی قـرن
هجدهم انگیستان را بازنمایی میکند و در زمرة شـرو کننـدگان مدتـ

رئالیسـم قـرار

میگیرد .اوا بارنز در پایاننامل کارشناسی ارشد خود با نام پارادوکسهای مؤلـ

مؤنـث

در پامال یا تنوای مأجور ساموئل ریچاردسون ،اما جین آستن و تصویر یک بـانو هنـری
جیمز ( )2391بیان میکند که چگونه در این سه رمان تالشهای زنان اییه سـاختارهای
مردانه و ضدزنباور با شدست مواجه شده است و زنان این داستانها پادافره قیامشان را
پرداختهاند.
همچنین دربا

روایتشناسی پل ریدور ،مجید حیدری منالهای با انوان «تـوالی در

روایت؛ بسط مدل پل ریدور برای روایت» ( )9911نوشته و در آن ،دیدگاههای ریدـور
دربارة رابطل روایت و زمانمندی را بررسیده و با روشی آپروتیدال بحث توالی روایت و
ارتباط آن با زبان ،رابطل ایّی و معیولی و مفهوم زمانمندی را تبیین کرده است.
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 .2مبانی نظری
2ـ .1هویت روایی پل ریکور
پل ریدور (9199ـ2331م) یدی از بزرگترین متفدران قرن بیستم بود.
رسالت فدری و آکادمیک وی مشـتمل بـر حـوزههـای پژوهشـی بسـیاری چـون
اگزیستانسیالیسم ،انسانشناسی ،پدیدارشناسی ،هرمنوتیک فیسـفی و دینـی ،فیسـفل
دین ،فیسفل پراگماتیسم ،زبان ،حنوق و نیریههای سیاسی ،روایی و انتنادی اسـت.
وی یدی از برجستهترین صـداهای معاصـر در فیسـفه اخـالق و اخالقیـات اسـت
(.)Holda, 2017: 71

بهطور کیی ایدة اخالقی ریدور از مفهوم انسـجام روایـی زنـدگی و مفهـوم هویـت
روایی 6آن سرچشمه میگیرد (همان .)72 ،با اتدا بر انسجام روایی زندگی فـرد ،ریدـور
بر این باور است که زندگی ما دارای هدفی اخالقی است .هدف اخالقی زندگی ،داشتن
ااتمادبهنفس است و ااتمادبهنفس بهمعنای تصدین کردن و گواهی دادن به خود بهمنزلل
سوژهای ارزشمند که شایستگی زندگی خـو

را دارد .بـهزاـم ریدـور ،ایـن هـدف و

رسالت اخالقی تماماً بر مفهوم انسجام رواییاش متدی اسـت .درواقـع روایـت زنـدگی
فرد است که ساختار خودبودگیاش را برمیسازد تا بـرای سـوژهای کـه هـدفش نیـک
زیستن در دنیای دیگران است ،ادراکپذیر باشد .این کنش است که بیشترین سهم را در
برساختن خودبودگی دارد (همان.)79 ،
از نیر ریدور« ،مسئولیتپذیری درقبال اامالم نسبت دادن آنها به مـن را دربرمـی-
گیرد .اامال من احتماالً به من نسبت داده شـوند و درنتیجـه شخصـیت مـن براسـا
ارزش اخالقی آنها سنجیده شود» (همان .)74 ،ریدور بر این باور است:
پذیرش مسئولیت و امل ارتدا

به مسئولیتپذیری به کنشهایی مبدل میشـوند

که خودبودگیمان را تصدین میکنند ]...[ .شخصـیت دیالدتیـک هویـت پاسـ بـه
شدوکی 7است که هویت شخصی را تعری

میکند .ایـن مسـئیه بـهصـورت ایـن

پرسش مطرح شود :ما در گذر زمان چگونه اینهمان باقی میمانیم؟ مراد این است
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که انسان در گذر زمان چگونه میتواند به خودبودگیاش دسـت پیـدا کنـد و آن را
در فراز ونشی

زمانـه محفـوب بـدارد؟ پاسـ ریدـور ایـن اسـت« :خودبـودگی و

دگربودگی بهمثابل دو چهره از اینهمـانی نهفتـه در هویـت روایـی هسـتند کـه در

تشدل هویت اخالقی مشارکت میجویند» (همان.)13 ،
در تأیید این ندته ،افتیچیس پیر والکسیس 1در کتابی بـا نـام ’ ‘Idem’ and ‘Ipseدر
فصل «از هویت روایـی تـا خـویشِ اخالقـی» 1و در بخشـی دیگـر بـا نـام «مواجهـات
غیرممدن بین شالودهشدنی و هرمنوتیک» 93این پرسش را مطـرح مـیکنـد« :آیـا راهـی
برای پل زدن بین چندگانگی هویت روایی (اینهمانی روایـی) و تدینگـی خودبـودگی
اخالق وجود دارد؟» ( )2010: 76و پاس وی این است که از طرین شدلگیـری مجـدد
روایت گشودهشده توسط انسان ،خواننده و شخصیت است که میتـوان فرصـتی بـرای
درهم تنیدن روایت و مسئولیت در استانداردهای اخالقی پیدا کرد.
مطی

دیگر این است که هرمنوتیک ریدوری دو دغدغه دارد:
جستوجو برای پاس به پرسش من کیستم و تالش برای رسیدن به مفهوم زندگی
از طرین تناضای دیگری است که داستان زندگی مرا به داستانی در جسـتوجـوی
معنا مبدل میکند ]...[ .روایت زندگی من بخشی از روایت زندگی دیگری میشـود
و از آنِ او بخشی از روایت زندگی من (همان.)11 ،

با توجه به اصول و مبانی پیشگفتل مبتنی بر التفات اگزیستانسیالیستی که ریدـور بـه
مسئولیتپذیری اخالقی شخص درقبال خود و دیگران دارد ،میتوان چنین بیان کرد:
 .9هدف و رسالت اخالقی مسئولیتپذیرانل شخص بر انسجام روایی زندگی
شخصی مبتنی است.
 .2انسجام روایی در زندگی شخص موج

برساختن خودبودگی میشود.

بدین نحـو ،شـخص مـیتوانـد یـک زنـدگی خـو
غیراخالقی دیگران بسازد.
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اامل دیگر ایجاد تثبیت خودبودگی شخص ،رقم زدنهای مدرر روایت یـا بـه بیـان
بهتر ،بازروایتهای ماجرا یا داستان زنـدگی شـخص اسـت .ایـن خودبـودگیِ اخالقـیِ
برساخته از بازروایتهای مدرر ،به زندگی معناباختل شخص معنایی اخالقی میبخشـد.
بازروایتهای اخالقی منتهی به خودبودگی اخالقی میتواند در پیدرة هر انسانی ـ خواه
نویسنده ،خواه شخصیت های داستانی و خـواه خواننـدة داسـتان مـرتبط بـا روایـت یـا
بازروایتهای داستان ـ در بیرون متن یا درون متن ،پیوستار هویـت روایـی شـخص را

تشدیل دهد.
2ـ .2اگزیستانسیالیسم فمنیستی

مفهوم اگزیستانسیالیسم با نندی آغاز میشود که سورن کرکگار در کتا تر

و لرز بر

آرای هگل وارد میکند .بهباور وی ،انسـان موجـودی صـرفاً بیولـوژیدی و اهـل تعنـل
نیست و وجود او بر ماهیتش تندم دارد؛ یعنـی انسـان در فرادهشـی 99بـه پهنـل هسـتی
پرتا

شده تا از این رهگذر دست بـه تصـمیم و انتخـا

اخالقـی بزنـد« .مـن آنگـاه

بهراستی انسانم که بهرسمیت شناخته شدن انسانیتم را از سوی انسانهای دیگر ،به بنای
صرف زیست شناسیام ترجیح دهـم» (مـاتیوز .)966 :9971 ،بـرای کرکگـار ،فردیـت،
آزادی انتخا

و خودسازی سه محور اصیی هستندگی بهشمار مـیرونـد« :تنهـا طبـایع

پست ،قانون اامالشان را در مردمان میجویند و مندمات اامالشان را در بیرون از خـود
جستوجو میکنند» (کرکگار.)79 :9913 ،
اولین بارقههای فمنیسم منبعث از اگزیستانسیالیسم با چاپ کتا

جنس دوم سیمون

دوبووار در سال 9141م درخشید .با انایت بـه مبحـث «بـودن» و «شـدن» ،فمنیسـم بـا
اگزیستانسیالیسم به امتزاج و پیوندی رسید که بدین شرح است :اگزیستانسیالیسم یعنـی
انسان موجودی است که با بودن خود اقنا نمیشود و میل به صیرورت دارد .بـودن در
این منال ،بهمعنای تنابل دیالدتیدی مرد بودن در جامعل مردساالر و زن بـودن بـهانـوان
مفهومی ناشی از «دیگری» انگاشته شدن است .زن موجودی است ایسـتا ،بـدون اراده و
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حن انتخا

که صرفاً با نگاه ایستای مرد تعریـ

و تبیـین مـیشـود .حـال در سـاحت

اگزیستانسیال ،قرار است زن با اتدا به آزادی ،حن انتخا
تصمیم و انتخا

و خودآگاهیاش ،دسـت بـه

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

«دیگری» انگاشته نشود و ثانیاً خواستار «بودنی» از نو دیگر باشد که در آن زن بهانوان
موجودی مستنل در ارصل اجتما دسـت بـه تصـمیم و انتخـا

یـازد .بنـابراین بـرای

«شدن» ،زن باید با تمامی بنیانها و استانداردهای برساختل مردانه ودا کند و طرحی نـو
دراندازد .در این صیرورت« ،خودسازی» مورد نیر کرکگار بهشدیی زنباور مـورد نیـر
است و زنان که صدایشان شنیده نمیشد ،دست به قیم میبردند تا سدوت دیرینل خـود
را بنویسند و شاید به همین دلیل است که ژیل دولوز میگویـد« :در نوشـتن ،کسـی زن
میشود» (دولوز و گتاری.)96 :9912 ،
 .4بحث و بررسی

4ـ .1هویت روایی در رمان پامال
با توجه به بحث اگزیستانسیالیسم و تعری

کامو از «بودن» کـه در آن ،نوشـتن بـهمثابـل

بودن است (بهننل از دایرةالمعارف استنفورد ،مدخل «اگزیستانسیالیسم») و با انایت بـه
تعری

دولوز از نوشتن که آن را بهمثابل زن شدن میانگارد ،نویسندگی شخصیت پـامال

در رمان ،رسیدن به خودبودگیاش از رهگذار نامهنویسـی و یـا حتـی شـعر سـرودن و

بحث خوانندگی نامههایش توسط مخاطبانی که در متن رمان زندگی مـیکننـد (زنـدگی
در دنیای متن ،ریدور) ،فراینـدی از روایـتهـا و بازروایـتهـای اخالقـی را در رمـان
فرامینهد .همچنین ،با توجه به مفهوم برونگستری زمان (نویسندگی توسط مؤلفی بهنام
ریچاردسون) و درونگستری زمان (روایت /نویسندگی توسط شخصیتی بهنـام پـامال) و
رسالت اخالقی که پامال با نوشتن میتواند بـه یـک پیوسـتار هویـت روایـی و انسـجام
روایی در شخصیت اخالقیاش دست یابد ،به این نتیجه میرسـیم کـه تنـوای اخالقـی
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پامال همان رسالت یا هدف اخالقی مسئولیتپذیرانل وی درقبال خـود و دیگـران اسـت
که از طرین آن به انسجام روایی و پیوستار هویت (اینهمانی) روایی نائل میآید.
پامال در ساحت حیث اگزیستانسیال بشریاش ،بهانـوان انسـان ،همـواره مـیتوانـد
چیزی بیش از آن باشد که هماینک هست .بنابراین پامال همزمان هم در لحیل اکنـون و
هم در لحیل اکنون ـ نه ـ هنوز ـ اکنون (آینده) زیست میکند .لذا پامال موجودی دارای
وجود و هستومندی است که با این اوصاف رو بهسوی آینده دارد .از ایـن منیـر ،پـامال
حتی با نوشتن یک فنره نامه ،دو هدف را محنن میکند:
 .9موجودی بهنام پامال بهاضافل یک نامه؛ بدین معنا که موجودی بیش از آنچه که
هست ،میشود.
 .2میتواند حیث اخالقی اگزیستانسیال خود را بهانوان موجودی بهنام زن تثبیت
نماید (با نوشتن کسی زن میشود) .بدین شیوه ،پامال نهتنها اخالقمند باقی میماند و
هستومندی اخالقیاش را محفوب نگه میدارد ،بیده میتواند هویت روایی اخالقیاش
را هم در قال
مطال

یک پیوستار در چنبرة گذر زمان تثبیت کند.

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

روایی ریدوری پامال را در بستر زمان مطمح نیر قرار میدهـد .بنـابراین پـامال پیوسـته
دارای ساحت التفات و قصدیت اگزیستانسیال و روایی است که بـا نوشـتن نامـههـا بـه
مخاطبان متعدد ،همزمان با نویسندة رمان به روایت در روایت (بازروایـتهـای متعـدد)
میپردازد .بدین شیوه« ،دیگری» اخالقی برای پامال مصـداق خـود را در نامـهنگـاری و
مخاطبان آن بـازمیجویـد کـه هـمزمـان خواننـده ،نویسـنده و خـود را بـه درون مـتن
میگستراند و دراین حال ،با مخاط

قرار دادن خوانندههای نامهها و خوانندگان رمـان،

خود را به برون متن میگستراند و همگی این سوژهها را همزمان بـه فیـییت اخالقـی
ترغی

و داوت میکند و بدین شیوه هویت اخالقی ـ روایی خود و دیگـری را تثبیـت

میکند.
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4ـ .2پامال در بوتة نقد اگزیستانسیالیسم فمنیستی
رمان نامهنگارانه را میتوان از دو منیر نگریسـت :الـ  .وسـییهای اسـت بـرای هـدفی
خاص که طبن نیر برخی منتندان ،رمان صـرفاً از دیـد پـامال ارائـه مـیشـود و دریچـل
دیگری برای ورود به رمان وجود ندارد؛ پس خییی قابل ااتماد نیست .از همـین منیـر،
نامهها را ابزاری میدانند برای فریفتن والدینش که پامال دختری است تنواپیشـه و آقـای
بی ،دیوسیرت.

 .نامهنگاری در این نو رمان ،خود ،هدف است .بهزاـم نگارنـدگان،

مورد اخیر دربارة پامال مصداق دارد؛ چراکه پامال بـرای تسـدین آالمـش از تـر هـا و
دلهرههایش با والدینش سخن میگوید« :نامه نوشتن درحال حاضر تنهـا تسـدیندهنـدة
من است» ( .)Richardson, 2001: 79پـس از تردیـدها و تعمـنهـای فـراوان ،بـهمثابـل
شخصیتی اگزیستانسیالیست ،بر سر دوراهی انتخا

قرار میگیرد و دسـت بـه انتخـا

میزند .با نوشتن ،پامال هستی مییابد؛ زیرا وقتی از نامه نوشتن منع میشود ،برای مهـار
و کنترل هیجاناتش مینویسد؛ چون در ارصل امومی صدایی برای شنیده شـدن نـدارد.
«اما حاال برای آرامش خیال خودم مینویسم» (همان .)933 ،پـس پـامال مـینویسـد تـا
باشد« :بگذارید بنویسم و برای سرنوشت سـخت و درمانـدة خـویش سـوگواری کـنم؛
هرچند هیچ امیدی نیست که این نامهها به دستان شما برسد» (همان.)11 ،
پامال از تر

اینده نامههایش دیده نشود ،اغی

آنها را در زیر لباسش پنهان میکند

که خود مؤید دو ندته است:
 .9نامههای پامال حاوی احساسات ،تفدر و دغدغههایش هستند کـه از طریـن آنهـا
هستومندی خود را در ساحت اگزیستانسیال ارائه میکند و باید مثل مستورگیاش از آن
محافیت کند.
 .2مستورگی پامال نیز در زیر لبا هایش پنهان است و باید محافیت شود.
نامهها و یادداشتهای پامال نهتنها برای اکنون ،بیده برای آینده و هویت آیندهاش
نیز مهم است؛ چراکه در آن پرهیزگار ماندن وی با نوشتن شدل میگیرد؛ پس پامال
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نهتنها با نوشتن اگزیستانسیال «بودن» دارد ،بیده با نوشتن به صیرورت ،زن شدن و زن-
باوری نیز میرسد« :آقای ویییامز و خانم جونز گفتند :آه بانوی ازیز چطور توانستی ما
را از این نبوغ و دستاورد جدیدت محروم سازی؟» (همان.)226 ،
پامال نهتنها نامه مینویسد و بودن خود را کش
میپردازد و بودن خودش را بازکش

میکند ،بیده به بازخوانی نامهها

میکند .بودن در ساحت متفدرانل اگزیستانسیال

به سپهر شدن و صیرورت ارتنا مییابد.
بهنیر اصالتوجودیهایی چون آلبر کامو و سـارتر کـه ادیـ

نیـز هسـتند ،نوشـتن

اصیی اصیل از هستندگی انسان است که میتواند وجود داشته باشد و اصالت و اولویت
وجود وی بر ماهیتش را بنمایاند .متفدران اگزیستانسیالیست معتندنـد تحـت شـرایطی،
اختیار انسان توانایی آشدار ساختن ویژگیهای ذاتی جهان و موجـودات واقـع در آن را
ایجاد میکند« .فعل هنری از آنجا که یدی از نمونههای برجستل فعالیت اختیاری انسـان
است ،در زمرة روشهای ممتاز آشدار ساختن چندوچون جهان است» (درانتـی:9919 ،
.)92
از منیر اگزیستانسیالیستها ،در رمان پامال ،دختری بهنام پامال در یـک فـرادهش از
خانوادهاش جدا میشود و بهانوان معیـم سـرخانه بـهسـوی پهنـل جهـانی مردسـاالر و
اشرافی در دوران ریچاردسون پرتا

می شود .پامال از طبنل فرودین جهان خـود اسـت

که با جهان فرازین و هژمونیک خانوادة بی ،به رویارویی میرسد .پسـر خـانوادة بـی از
پامال تمدین می خواهد و او بر سر دوراهی تصمیم و انتخا
قرار میگیرد .پامال تصمیم میگیرد و انتخا

میان تمدین و ادم تمدین

میکند که تسییم نشود و تمدـین ندنـد و

پای مسئولیتها و پیآیندهای انتخابش نیز می ماند .آقای بی حتی او را چنـدین روز در
کیبهای زندانی میکند ،ولی پامال سر تسییم فرودنمیآورد و زمینه و زمانهاش را به زانـو
درمیآورد .ادبیات نهتنها قصه نیست ،بیده داستان هم نیست .ادبیات ،مرد و مـرد بـودن
هم نیست؛ بیده زن و زن شدن است؛ زیرا مرد و مرد بودن ازپیشتعری شـده اسـت و
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مفهوم و استانداردی است ازپیشمتعیّن که اکثریتی شده است و زن و زن شـدن مطیبـی
اقییتی است:
دولوز اصرار میورزد که ما باید برای خود ،کـنش و صـیرورتی آزاد از هنجارهـا و
غایات انسانی قائل شویم .به همین سب

است که صیرورت با «زن شدن» و چیزی

بهجز مرد شدن آغاز میشود .درنهایت ادبیات میتواند بـهمثابـل «زن شـدن» مـورد
مطالعه قرار گیرد (کولبروک.)299 :9917 ،

در تأیید این ندته میتوان به مندمل ترجمل کتا

کافدا بهسوی یک ادبیات خـرد بـه

قیم دولوز و گتاری به شرح ذیل رجو کرد:
شدن امری ناتمام است .ادبیات در ابتدای امـر بـهشـدل ناتمـام حرکـت مـیکنـد.
نوشتن همواره مسئیل شدن است ،همواره ناتمـام ،همـواره درحـال شـدل گـرفتن؛
نوشتنی که برای ماده هر تجربل زیسته یا قابل زیسته شـدن مـیرود؛ یعنـی نوشـتن
یک فرایند است ،نوای گذر زندگی است که هم امر قابل زیسته شـدن و هـم امـر
زیسته را درمینوردد .نوشتن از شـدن جـداییناپـذیر اسـت :در نوشـتن کسـی زن
میشود (دولوز و گتاری91 :9912 ،ـ.)96

با تمام این تفاسیر ،پامال در رمان نامه مینویسد و رمان بهصورت مبادلههای نامـهنگارانـه
به روایت ادبی میرسـد« :چـرا کـه مـن ااشـن نوشـتنم» ( .)Richardson, 2001: 17بـدین
ترتی  ،روایت در روایتی در رمـان اتفـاق مـیافتـد کـه بـرای نخسـتین بـار در تـاری
رماننویسی ادبیات غر  ،خدمتدار جوانی برای صعود از نردبان نیام طبناتی اجتمـاای
از طبنل کارگر به طبنل اشراف تالش میکند و در ایـن مسـیر از افـت و پـاکدامنـی و
خویشتن داریاش بهره می جوید ،نه از اشوه و لوندیهـای غیراخالقـی« :پـامال بـهیـاد
داشته باش [ ]...که فنط پرهیزگاری و خـوبی اسـت کـه زیبـایی را مـیسـازد» (همـان،
11ـ.)11
بدین طرین و دربرابر نگاه ابـزاری و سیاسـت جنسـی جامعـل مردسـاالر و اشـرافیِ
تمدینخواه از زن ،طبنل کارگر قد ایم میکند و تـالش شـایان تـوجهی از خـود بـرای
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دست یافتن به برابری اجتماای نشان میدهد .چنین تـالش ،تالطـم و تنالیـی از کمتـر
شخصیت زنی در آثار ادبی ،از هر نو در تاری ادبیـات غـر

تـا سـال 9743م (سـال

انتشار پامال) ،مشاهده شده است .بنابراین ریچاردسون و پامال جزو نخستین پـرچمداران
و پیشگامان اصالت وجود زنباورانه در تاری ادبیات غر اند؛ زیرا پـامال بـا تـالش و
تنالی زنباورانه و نامهنگارانهاش زن میشود و به تعـاری

ازپـیشداده از زن و وجـود

زنانه تن نمیدهد.
در سایل ساحت اگزیستانسـیال پـامال ،وی بـهانـوان دختـر خـدمتدار وارد خانـه و
زندگی آقای بی میشود و بهمرور زمان به چیزی یا کسی بیش از آنچه یا آن که هسـت،
ارتنا مییابد و طرفه آنده ،این ارتنا و شدن بهصورت رشد و بالندگی همـهجانبـل پـامال
است .زندانبان پامال ،خانم جوویدس ،نیز بـه ایمـت پـامال در نوشـتن اذاـان دارد و
میگوید« :شنیدهام چه نویسـندة بزرگـی شـدهای و پیشـنهادم ایـن اسـت کـه بنویسـی،
بنابراین به تو اجازه خواهم داد که قیم و جوهر و دو تده کاغـذ داشـته باشـی» (همـان،
 .)992در جای دیگری ،خود پامال میگوید« :خانم جوویدس کمدم کرد لبا هـایم را
بپوشم و بسیار از من تعری

کرد و گفت :حاال شبیه یک بانوی واقعی هستی ،مانند یک

کییسای کوچک» (همان.)221 ،
یعنی در نیر دیگران هم ،بعد از آنده پامال نویسندگی را آغاز میکند ،دیگر با همـان
نوشتن تشخص مییابد و از آنجا که نوشتن وی تداوم دارد ،دازایـن یـا در ـ جهـان ـ
بودگی پامال هماره چیزی بیش از اکنونِ اوست.
4ـ .4روایت بهمثابة امر اخالقی
اچ.جی .بالکهام 92در کتا

شش متفدر اگزیستانسیالیست در فصل «کییرکگـار» کـه در

زمرة اصالتوجودیهای خداباور است ،چنین بیان میکند:
هدف حرکت برای فرد وجودی ،دستیابی به یک تصمیم و نوسـازی آن اسـت .بـا
شدل دادن و نوسازی تصمیمگیریهای حسا
33
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(برای مثال با تصمیم گیری دربارة شغل ،ازدواج و ایمان) واقعیت اخالقی پایـداری
به خود میبخشد .فرد در جریان خواستن به این شیوه ،در جریان جسارت ورزیدن
برای برداشتن یک گام مصمم در اوج شور ذهنی و بـا آگـاهی کامـل از مسـئولیت
جاودان فرد (که در توانایی هر انسانی است) چیز دیگری دربارة زندگی مـیآمـوزد
(.)1983: 15

براسا

متن فوق چندین انصر و اامل بنیادی در تفدـر اصـالتوجـودی مشـاهده

میشود که به شرح ذیلاند:
 .9تصمیمگیری حسا

دربارة شغل ،ازدواج ،ایمان و واقعیت اخالقی فرد؛

 .2تعهد درونی و پایداری به واقعیت اخالقی فرد؛
 .9مسئولیتپذیری فرد دربرابر تصمیم حسا

اتخاذشدة خود؛

 .4فراگرفتن چیزی دربارة زندگی خود.
از موارد و مباحث مطرحشده در بخش نخست بحث برمیآید که پـامال بـا اسـیو
زندگی که در رمان و زندگیاش درپیش میگیرد ،نسبتاً دارای اکثر یا تمام موارد مـذکور
است .9 :در زندگیاش چندین تصـمیم حسـا

و مهـم مـیگیـرد (خـدمتدار و معیـم

سرخانل خانوادة بی) .2 .تمدین ندردن و تن ندادن بـه خواسـتل نامشـرو جنـا

بـی،

بهانوان لذتی زودگذر و امیی غیراخالقـی .9 .طـرح و برنامـل بـرای زنـدگی پایـدار و
شایسته تحت انوان استاندارد اخالقی و مشـرو ازدواج (ازدواج قـانونی و شـرای بـا
آقای بی در پایـان رمـان) .4 .پـذیرش مسـئولیتهـا و پـیآینـدهای نـاگوار و گـوارای
تصمیمگیریهای حسا .
آشدار است که پـامال در دوران ریچاردسـون رمـانی اخالقـی محسـو

مـیشـد و

اصالت این امر با توجه به انوان فرای رمان «تنوای مأجور» ،بر کسـی پوشـیده نیسـت.
آنچه در ادامل بحث توجه را میطیبد ،به ایـن شـرح اسـت« :مـن هسـتیای هسـتم کـه
نیست ،اما میتواند و باید باشد» (همان .)79 ،پس تنوا ،خویشتنداری و اخـالقمـداری
پامال چیزی نیست ،مگر آنچه به امل برآید« :وقتی تنوایم در خطـر اسـت ،نمـیتـوانم
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صبور باشم ،نمیتوانم منفعل باشم» ( )Richardson, 2001: 161و این چیز «میتوانـد و
باید باشد» و میشود پامال ،بانوی خانه و خاندان آقای بی که اصطالحاً میگوینـد پـامال
از نردبان اجتماای به فراز رفته است که در تأیید آن میتوان گفت« :هیچ انتخابی بـدون
تصمیم ،هیچ تصمیمی بدون خواست ،هیچ خواستی بدون وظیفه ،هیچ وظیفـهای بـدون
هستی نمیتواند وجود داشته باشد» (.)Blackham, 1983: 76

بنابراین اگزیستانسیالیست زن باورانل پامال با ظرافتی زنانـه و مالیـم و نـرم صـورت
میگیرد و به دور از خشونتهای مردانه و مردساالرانه؛ زیرا پامال با مالیمت و مالطفت
و تساهل و مدارا شخص منابیش(آقای بی) را منهور خواستههای اخالقی خود میکنـد
(ارادة معطوف به اخالق)؛ چنانکه آقای بی پس از مشـاهدة مناومـت اخالقـی دربرابـر
خود ،باالخره تسییم او میشود و درمییابد که برای بهدست آوردن او ،بایـد بـه ازدواج
رسمی فدر کند و میگوید:
یک بار دیگر تالش خواهم کرد .تاکنون اشتباه میکـردم؛ چراکـه مـیبیـنم تـر

و

وحشت نتیجل ادس دارد ،اما او [پامال] دختر جذابی است و شاید با مهربانی نـرم
شود .بهجای اینده او را با را

و وحشت منجمد کنم ،بایـد بـا اشـن او را ذو

میکردم (.)Richardson, 2001: 209

 .3نتیجه
پامال زنی است در چنبرة سنت مردباورانه که بـرای بـرونرفـت از شـرایطی کـه در آن
گرفتار آمده ،باید بنویسد و تنوا پیشـه کنـد .وی بـهواسـطل انتخـا هـایش و از طریـن
نوشتن ،حیث اصالتوجودی یا اگزیستانسیال خود را نشان میدهد و طبن همین سـنت
فیسفی ،پیآیند و تاوان تصمیماتش را میپردازد؛ پس این رمـان کـه در زمـرة نخسـتین
رمانهای ادبیات انگییسی است ،اثری اصالتوجودی است؛ آنهم نزدیـک بـه دو سـده
پیش از آنده چنین نحیل فیسفهای وجود داشته باشد .از سوی دیگر این رمان زنباورانـه
است که در آن بدون تحنیر هیچکسی ،اام از مرد یا زن ،زن بـه جایگـاه رفیـع «شـدن»
33
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میرسد .برای تثبیت و حفظ هویت روایی ،پامال با امر نوشتن ،تنوای خـویش را حفـظ
میکند و پاداش این پاکدامنی که همانا صیرورت اخالقی ـ روایی است ،در آخر رمـان
مأجور میشود .نیریل برونگستری و درونگستری زمان روایت پـل ریدـور بـهانیـمام
جنبل اگزیستانسیال فمنیستی این رمان درنهایت به انسجام هویت روایی ـ اخالقی پـامال
کمک میکند؛ چراکه پامال از طرین نوشتن سعی میکند به کسی تبدیل شود کـه اکنـون
نیست و به ساحت حیث اگزیستانسیال خود برسد .با درونگستری و داوت خوانندگان
نامهها و اشعارش از یک سو و خوانندگان خود رمان از سوی دیگر و بـا بـرونگسـتری
زمان روایت ،پامال نهتنها انسجام هویت روایی خود را حفظ میکند ،بیده خوانندگان را
نیز به امر اخالقی داوت میکند که از دغدغههای اصیی ریدور دربـا

روایـتشناسـی

است.
پینوشتها
 .9این مناله برگرفته از رسالل دکتری با راهنمایی آقای دکتر اییرضا انوشیروانی است.
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

anime, Existential feminism, Ethical identity.
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