
81

     

بررسى انديشه فمينيسم در آثار شهرنوش 
و مارگريت دوراس

محمد خسروى شكيب* 

چكيده
شهرنوش پارسى پور و مارگريت دوراس دو نويسنده معاصر ايرانى و فرانسوى هستند كه 
در داستان هايشان به داليلى چون زن بودن، نويسنده و روشن فكر بودن، زيستن در دنياى 
قرن بيستم، آشنايى با نگرش هاى گوناگون فمينيستى، تجربه زندگى شرقى، شباهت ها 
و همسرايى هايى وجود دارد. سوال اين است كه چه همسرايى و هماهنگى هاى فكرى و 
عقيدتى ميان پارسى پور و دوراس وجود دارد؟ پيش فرض اين تحقيق بر اين استوار است 
كه توجه به «عشق آزاد» و «رئاليسم جادويى»، سنت شكنى و عصيان عليه وضع موجود 
زنان، به چالش كشيدن باورهاى بى پايه و خرافى، اعتراض به نگاه ملكى و مالى به زن، 
خودفروشى و  انتقاد از قوانين حاكم مرد محور، ذكر ستم پذيرى و تحقير تاريخى زن، 
احساس ترس و ناامنى زنان، تشويق زنان به كسب علوم مختلف و الگو گرفتن از مردان 

و... مواردى مشترك در داستان هاى اين دو نويسنده است. 
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مقدمه و طرح يك سوال
پيشينه ى ديدگاه فمينيستى در غرب، به نيمه ى دوم قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم 
برمى گردد و نويسندگان عصر روشنگرى اروپا به دليل آن كه طبع انسان را در چارچوب 
مفهوم  نيز  را  خود  تحليل  بنيان  و  مى كردند  تحليل  بورژوايى»  سوداگرانه ى  «خردمندى 
«فرد» قرار داده و فرد را با هر جنسيت، نژاد يا ايدئولوژى بر اساس فردگرايى (اومانيسم) 
تحليل نمودند (Benhabib, 1995: 35). آن ها نظريه افراطى و نامناسبى را در خصوص 
تربيت يكسان زن و مرد و نقش هاى يكسان اجتماعى براى دو جنس مطرح مى كردند كه 
با فطرت و طبيعت انسان سازگار نبود (Alice,2002: 23). گرايش هاى فمينيستى عمدتًا 
مخالف اصالح با پذيرش نقش هاى از پيش تعيين شده براى زنان و مردان در خانواده و 
جامعه بوده و در تالش و القاى اين باورند كه در روابط زناشويى، مهم ترين نقش هاى مردانه 
و زنانه، تشكيل خانواده و تربيت فرزندان نيست، بلكه اين شادكامى و رضايت خودمحورانه 
هر فرداست كه داراى اهميت است. فمينيسم بر رد ايفاى نقش مادرى و همسرى زنان به 
عنوان يك تكليف اصرار دارد و در مجموع اين دسته از فمينيست ها ارزش خاص براى خانه 
و خانواده قائل نيستند، مگر اين كه مبنا، زن باشد. نويسندگان و صاحب فكران طرفدار اين 
جريان معتقدند كه در ازدواج، همه بهره مندى و رشدها براى مرد و همه عقب ماندگى ها 
براى زن است. بر اساس تفكرات فمينيستى، زنان آزاد هستند كه هر نوع زندگى را در قالب 
ساختارهاى مختلف خانواده، اعم از خانواده ى هسته اى و ازدواج، خانواده بدون ازدواج و... 
اختيار نمايند. فمينيست ها براى مبارزه با نابرابرى ها به بسيج در جهت كاربرد امكانات موجود 
سياسى و قانونى براى تغيير وضع موجود، تأمين فرصت هاى برابر اقتصادى، دگرگونى در 
 .(Gidden, 1991:121) خانواده و مدرسه، پيام هاى رسانه اى همگانى و... معتقد هستند
اين تفكرات بسيارى از نويسندگان معاصر را تحت تأثير قرار داده، و آثار آن ها را به عنوان 
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است  نويسندگانى  جمله  از  پور  پارسى  شهرنوش  است.  كرده  جلب  خود  به  رسانه اى  ابزار 
چون «سگ  داستان هايى  مى پردازد.  پردرد و رنج زنان  زندگى  خود به  داستان هاى  كه در 
و زمستان بلند»، «طوبا و معناى شب»، «تجربه هاى آزاد»، «زنان در برابر مردان»، «عقل 
آبى»، «زنان بدون مردان»، «گرما در سال صفر» كه موضوع بحث اين تحقيق هستند پر 
از دغدغه هاى فمينستى و تفكرات مبتنى بر آزاد انديشى هستند. مارگريت دوراس به عنوان 
يك نويسنده معاصر فرانسوى، به گواهى داستان هايش يكى از مبلغان جريان فكرى ـ ادبى 
فمينيسم است. مطالعه داستان هاى دوراس نشان مى دهد كه سه موضوع «زنان»، «عشق»، 
«فقر» مثلث فكرى او را در داستان هايى چون «درد»، «عاشق»، «عشق»، «شيدايى لل. 
و.اشتاين»، «باران تابستان»، «ساعت ده و نيم شب در تابستان»، «نايب كنسول» شكل 
مى دهد. بايد گفت دغدغه هاى فكرى يك نويسنده، سرمايه ى اصلى او براى نوشتن است و 
اساسًا اگر انديشه و دغدغه ى فكرى در ذهن نباشد هيچ اثر هنرى يا داستانى آفريده نمى شود. 
چگونگى و چند و چون دغدغه هاى فمينيستى به عنوان عنصر مسلط فكر دو نويسنده ـ 
پارسى پور و دوراس ـ سوالى است كه اين تحقيق بر آن استوار شده است. پيشاپيش بايد 
گفت عناوين داستان هاى هر دو نويسنده خود نشان دهنده محتوا و نيز دغدغه هاى مسلط بر 

ذهن هر دو نويسنده است كه به صورت صريح مبلغ جريان فكرى فمينيسم مى باشند. 

روش تحقيق در مقاله
نويسنده مذكور به كار  وسيله اى براى نقد آثار دو  عنوان  تطبيقى در اين مقاله به  نقد 
ملى،  مرزهاى  از  كه  است  تطبيقى  جهان بينى  از  نوعى  تطبيقى  نقد  است.  شده  گرفته 
كه  مى انگارد  جهانى  پديده ى  يك  عنوان  به  را  ادبيات  و  مى رود  فراتر  جغرافيايى  و  زبانى 
جوهره ى انسانى ان در كليه فرهنگ ها يكسان است (يوست؛ 1387: ص 37). ادبيات تطبيقى 
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عبارت از مطالعه تاريخ روابط ادبى بين المللى است و وظيفه اش مطالعه در عناصر مشترك 
ادبيات هاى مختلف است. (رادفر؛ 1386: ص 81). اهميت ادبيات تطبيقى از ان جهت است كه 
از سرچشمه هاى جريان هاى فكرى و هنرى ادبيات پرده بر مى دارد، زيرا هر جريان ادبى در 
آغاز با ادبيات جهانى برخورد دارد و در جهت دهى آگاهى انسانى يا قومى كمك مى كند. 
در ادبيات تطبيقى بيش از هر چيز مى توان به نقاط وحدت انديشه بشرى پى برد كه چگونه 
انديشه اى در نقطه اى از جهان توسط دانشمند يا اديبى و يا نويسنده اى مطرح مى گردد و 
در نقطه اى ديگر همان انديشه به گونه اى ديگر مجال مى يابد (اكبرى بيرق و الياسى؛ 1387: 

ص 53).

نشانه هاى فمينيسم در داستان هاى شهرنوش پارسى پور
گرايش پارسى پور به بيان مسائل زنان و عصيان شديدش عليه سنت ها و قراردادهاى 
اجتماعى براى ايجاد تغيير و تحول در شيوه ى زندگى مردم مخصوصًا زنان و فراخوانى جامعه 
به برابرى و نگاه فرا جنسيتى، او را در چهره ى نويسنده اى فمينيست نشان داده است. زن در 
نظر او همواره مورد ستم و البته ستم پذير بوده است. پارسى پور انديشيدن را الزمه ى گذار 
زن از سنت به تجدد مى داند، سنتى كه همواره زن را يك شى ديده است. او خود مى گويد: 
«از اين رو مى نويسم چون گويا دارم انسان مى شوم، كيستم؟ مى خواهم بدانم كه چگونه 
بايد خدا را در ذهن مجسم كنم، حد شيطان را چگونه تشخيص بدهم؟ اين ها را مى خواهم 

بينديشم، نمى خواهم به رايم بينديشند». (پارسى پور،1367:ص20)

الف – سنت شكنى، نوجويى و تغيير
پارسى پور در خالل داستان هايش همواره به دنبال نوجويى و گريز از مناسبات ساختار 
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ادبيات  نشانگر  و  نماينده  داستان هايش  است.  مردان  توسط  شده  تعريف  و  سنتى  جامعه 
اعتراض از زبان زنى حساس و آگاه است. حورى در داستان «سگ و زمستان بلند» مى گويد: 
«من از اين كه دائمًا يك شيئى منتظر شوهر باشم، خسته هستم. مى خواهم آدم باشم. من 
نمى دانم چرا نبايد آدم باشم. بايد از شر اين تعريف خالص بشوم. من، من مى خواهم بى آبرو 
باشم. از اين آبرو خسته شده ام. چون دست پاى مرا مثل يك گوسفند در گله بسته است». 
مناسبات  و  تسليم  جامعه  پافشارى  و  اصرار  با  كه  است  معتقد  او  ص246)  پور،1369:  (پارسى 
نپذيرند،  را  تغيير  اگر  نكنيد،  عوض  را  تعريف ها  اگر  كرد. «مى دانى  خواهد  تغيير  اجتماعى 
آن چه پيش آمده، مثل بختكى روى سرتان خواهد افتاد» (همان: ص246). داستان «طوبا و 
معناى شب» خود مانيفست صريح دهن كجى به سنت ها و قراردادهاى چيده شده جامعه 
است. «مونس» به عنوان يكى از شخصيت هاى سنت شكن و نوجو در اداره كار مى كند. او 
چند بار ازدواج مى كند و به سقط جنين نيز دست مى زند. «دختر (مونس) آن شب پريشان 
حواس بود و نمى توانست بخوابد. ازدواج هيوالوار به او نزديك مى شد» (پارسى پور، 1372: 
ص228). از نظر «مونس» ازدواج يك قرارداد پاى بند و يك سنت ناپسند است كه همواره 
انسان را محدود مى كند. مونس اگرچه به آن (ازدواج) تن داد، چند سال بعد با دهن كجى 
ديگرى به سنت ها از آقاى خوانسارى طالق گرفت و زن اسماعيل شد و وقتى اسماعيل 
چنان  به  (مونس)  زن  كرد.  جنين  سقط  و  زد  دست  ديگرى  عادت  خرق  به  شد  دستگير 
اعتماد نفسى رسيده بود كه قادر بود اگر الزم باشد كوه را هم از جا بكند» (همان: ص248). 
در داستان «مردان در برابر زنان» نيز آمده است كه «باالخره دور، دور زنان است. المذهبا 
خيلى دور برداشتند. حاال وزير و وكيل هم مى شوند» (پارسى پور،1383؛ ص87). پارسى پور در 
داستان «زنان بدون مردان» آگاهانه به عنوان يك مبلغ فمينيستى به ستيز با باورهاى سنتى 
مى پردازد (پارسى پور؛ زنان بدون مردن؛ص13). پارسى پور بكارت را وسيله اى باز دارنده مى داند 
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كه حتى از كودكى باعث مى شود كه كودكان را از نشاط كودكى خود محروم كنند كه مبادا 
به پرده خيالى آسيبى برسد. «مونس» به عنوان يكى از شخصيت هاى داستان «از ترس 
هرگز از درختى باال نرفته بود» (همان 15). عالوه بر اين ديگر شخصيت ها نيز سنت شكن و 
سنت گريز طرح شده اند. «فائزه پيشنهاد كرد تا آخوند بياورند و عقد رسمى كنند او خودش 
صيغه را خواهد خواند». (همان، ص112). همه ى موارد باال نشان مى دهد كه پارسى پور يكى 
از زنان نويسنده ى ايرانى است كه بى هيچ پروايى انديشه ها و نگرانى هاى خود و ديگران را 
در زندگى به وسيله شخصيت هاى داستانى مطرح كرده است. او از اينكه جريان هاى اعتقادى 

و سنتى را بر خود بشوراند ابايى ندارد. 

ب- تاكيد بر آموزش و تعقل 
گريز  و  برابرى  به  رسيدن  و  پرواز  وسيله ى  يگانه  را  انديشيدن  و  آموزش  پور  پارسى 
كه  است  باور  اين  بر  بلند»  زمستان  و  «سگ  داستان  در  او  مى داند.  تحكم  و  تسلط  از 
شناخت و تعقل راه گريز حورى از محدوديت ها و محكوميت هاست. حورى به عنوان يكى از 
شخصيت هاى اين داستان بر تعقل و شناخت تاكيد مى كند. «بايد از اين بزرگ شدن الكى 
دست بردارم و راستى بزرگ شوم. بايد پشت ابروهاى شكسته ام به جاى احساسات عقل 
ذخيره كنم» (پارسى پور،1369: ص280). مردان در داستان هاى پارسى پور از بى سوادى زنان 
در جهت كنترل و تسلط بر آن ها استفاده مى كنند. پدر «طوبا»، «در پنجاه سالگى وقتى زن 
بى سوادش را گرفت از بى شعورى و بالهتش لذت مى برد. تنها يك نگاه تند كافى بود تا 
زن ساكت بر سر جايش بيشند» (پارسى پور،1372:ص13). شخصيت هاى مرد در داستان هاى 
پارسى پور از انديشيدن زنان نگران مى شوند. «حاجى انديشيد: «آنان مى انديشند». دوباره 
ضربه خورده بود» (همان90). پارسى پور در داستان «عقل آبى» به صراحت بر اين موضوع 
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انگشت مى گذارد و مى گويد: «زنان عادت به انديشيدن ندارند زيرا هزاران سال است حق 
انديشيدن را از دست داده اند. آن ها مجبورند به جلوى پايشان نگاه بكند تا به زمين نيفتند» 
عامدانه  و  آگاهانه  بيانيه اى  مى تواند  مردان  بدون  «زنان  داستان  پور،1372:ص403).  (پارسى 
تلقى شود كه نشان دهنده ى ضرورت آموزش و تعقل براى زنان است. «مونس» به عنوان 
شخصيت محورى بر آموزش و شناخت تاكيد مى كند و مبلغ تعقل زنانه است.» او (مونس) 
كتاب خريد. مشغول خواندن شد. حاال معناى ديگرى از درختان و آفتاب و خيابان در ذهن 
داشت، رشد كرده بود» (زنان بدون مردان؛ص16). «كتايون» به عنوان يك شخصيت محورى 
در داستان «مردان در برابر زنان» همواره بر يادگيرى و دانش تاكيد مى ورزد. او دانشجوست 
و رو به سوى روشن فكرى دارد. او براى آموختن بيشتر و ارضاى حس كنجكاوى خود با 
مردان هم نشينى مى كند. «گفت كه حوصله ى آدم هاى هم سن و سال خودش را ندارد 

مى خواست با باالترى ها بپرد. مى خواست جهان گرد بشود» (پارسى پور،1383:ص65).
 

ج- ازدواج گريزى و دورى از يكنواختى 
ازدواج  از  بلند»  زمستان  و  داستان «سگ  در  محورى  شخصيت  عنوان  به   « «حورى 
گريزان است، زيرا فكرمى كند در اين صورت بايد مانند خواهرش «بدرى» در خانه بماند و 
به پخت و پز و رفت و روب پردازد. او مى گويد: «هر وقت به ازدواج فكر مى كردم «بدرى 
جلو چشمم بود. اگر من عروسى مى كردم البد به همين سرنوشت گرفتار مى شدم » (پارسى 
پور،13698:ص189). پارسى پور همواره در آثارش نشان مى دهد كه ازدواج باعث يكنواختى و 
كسالت در زندگى مى شود. «چه زندگى عبثى، يك سره در دايره ى خانه اى چرخيده است 
كه بلكه اصًال وجود نيز نداشته باشد» (پارسى پور،1372: ص390). «طوبا» در داستان «طوبا و 
معناى شب» با خود مى انديشد كه «باالخره يك روز كه همه ى بچه هارا به سر و سامان 
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رسانده باشد خواهد رفت تا خدا را دريابد. در اين فاصله بايد مى بافت. بايد مى پخت. بايد 
مى روفت. بايد در اين دايره ى ابدى چرخ مى زد و دوباره به سر جاى اولش بازمى گشت» 

(همان: 119).                                                         
                                                        

د- هويت باختگى و نگاه ملكى به زن 
تنها  مى كند. «من  هويتى  بى  احساس  بلند»، «حورى»  زمستان  و  داستان «سگ  در 
نيستم، فقط هويت ندارم. هويت من كجا رفته؟ (پارسى پور،1369:ص287). حورى خود را در 
مسيرى نامعلوم مى بيند و زندگى را دهليزى بى انتها. «مسير ما وضعيت مشخصى نداشت، 
گاه سرازير مى رفتيم و گاه سرباال و هزار بار در پيچ هاى مختلف پيچيده بوديم. با اين حال 
هرچه مى رفتيم انتهاى دهليز ديده نمى شد» (همان،ص336). پارسى پور نگاه ملكى به زن 
را مايه ى نگه داشتن زن در ركود مى داند. او معتقد است كه همين نگاه است كه زنان را 
تشويق به وسوسه گرى مى كند. «هنگامى كه او ديگر «انسان » نيست و «مال» است، آن 
وقت براى آنكه مالك اليق ترى پيدا كند، وسوسه گر هم مى شود». (پارسى پور؛ 1372:ص322) 
پارسى پور تاكيد دارد كه زن را بايد همان گونه كه هست پذيرفت، چنانكه همواره، نگاه به 
مرد نگاهى متعادل و متناسب با ارزش انسانى او بوده است. «من آرزومندم شما مرا همان 
طور كه هستم بفهميد و درك كنيد. يعنى اين مطلب را به سادگى درك كنيد كه يك زن 

«زن » است » (ص322).

نشانه هاى فمينيسم در داستان هاى مارگريت دوراس
گريزان  عشق  يك  حتى  و  جريان  يك  به  پايبندى  از  خود  حيات  در  دوراس  مارگريت 
و  بينديشد  آزاد  كند،  زندگى  آزاد  مى خواهد  است.  نظمى  بى  و  ثباتى  بى  تشنه ى  او  است. 
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آزادانه بنويسد. بر همين اساس است كه دوراس بر منحصر به فرد بودن شيوه ى نگارش 
خود تاكيد دارد. در اين شيوه دوراس نمى خواهد آگاهى دهد، بلكه منظور او از نوشتن «خود 
را گفتن » است. رمان هاى دوراس همه از خود او سخن مى گويند. با اين حال او هر آن 
چه را كه غليان مى كند بر كاغذ ثبت مى كند و واقعيت را آن گونه كه به تحليل خاص او 
در مى آيد، نشان مى دهد. بر كالم مدارى مى شورد و مى خواهد كالم را از بند معنا برهاند. 
به همين دليل تكرار در نوشته هاى دوراس بسيار رايج است اما اين تكرار نيز با تنوع همراه 
است، زيرا نوشته هاى دوراس بيشتر كشف است با روايتى خطى از يك داستان. او عدالت، 
زيبايى، سادگى، كلمات و حتى سفيدى ميان آن ها را كشف مى كند. خود در توصيف كارش 
گفته است «كار من ادبيات نيست، سينما هم نيست، چيزى ديگرى است» (ايولين ريد،1383: 
و  است  زندگى  هم  آشكار  تناقضى  با  و  است  ضرورت  يك  دوراس  براى  نوشتن  ص66). 
هم مرگ. او معتقد است. «اگر بنويسم نخواهم مرد» (لبلى، 1380: ص184). از سوى ديگر 
مى گويد: «نويسنده با هر سطرى كه مى نويسد خود را نابود مى كند، مگر اين كه ننويسد» 
(ويركندله ،1380؛ص184). دوراس در هنگام نوشتن تابع ضمير ناخودآگاه خود است تا جايى كه 
مدرنيته يعنى دورى از قيد و بندهاى اخالقى و منطقى را نيز در نوشته مى توان حسن كرد. 
از طرف ديگر تركيب شيوه هاى گوناگون نگارشى و مرتبط كردن امور متناقض به اهم و به 
طور كلى عدم انسجام، نوشته هايش را به سبك پست مدرنيسم نيز آراسته است.                                                                                                         

                                                                                  
الف- سنت شكنى و نوجويى و تغيير

داستان «باران  در  او  است.  بوده  دوراس  اعتراض  مورد  همواره  زنان  يكنواخت  زندگى 
تابستان» به حضور پر رنگ زنان در آشپزخانه ها اعتراض مى كند. «دنيايى به اين بزرگى و 
در هر گوشه اش پر از هر چيز و اين همه اتفاقات جو را جور و آن وقت تو نشسته اى اين جا 
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و از صبح تا شب دارى سيب زمينى پوست مى گيرى. چرا نمى خواهى كار ديگرى بكنى ؟» 
(دوراس،1370:ص17). در داستان «شيدايى لل.و.اشتاين » دوراس كسالت و يكنواختى و عدم 
تغيير و نوجويى را در زندگى «لل» به نقد مى كشد. «به رايش ناممكن است كه شرح دهد 
چقدر كسالت بار و طوالنى است، طوالنى است لل.و.اشتاين بودن» (دوراس، 1382: ص19). 
در جايى ديگر آورده است «لل با لبخند محوى بر لب، مى گويد: سال به سال هم هيچ تغيير 

و تفاوتى در اطرافم نمى بينم» (همان، ص67).  

ب-اندوه مفروط و افسردگى 
اندوه در داستان «درد» آنقدر عميق است كه به افسردگى مى انجامد. «زن همچنان 
است»  رفته  انديشه  مطلق  درد  بطن  تا  همواره  او  است.  داده  آشپزخانه  گنجه ى  به  پشت 
(دوراس،1384:ص41). و اين درد اندوه و انتظار است كه زندگى را در برابرش چنين تصوير 
مى كند. «هيچ. تنها حفره اى سياه ولى بى هيچ تابشى از نور» (همان، ص47). اندوه مفرط 
هيجده  شد،  دير  زود  خيلى  زندگى  بگويد: «در  رمان «عاشق»  رواى  تا  است  شده  باعث 
سالگى ديگر دير شده بود. در هيجده سالگى آدم سال خورده اى شده بودم » (دوراس، 1384: 
ص7). دوراس در داستان «نايب كنسول» زنان را پذيراى اين رنج و اندوه مفرط مى داند. 
آغوش»  گشوده  زنان  سمتشان؛  مى شود  سرازير  درد  و  محنت  امواج  تمام  كه  «زن هاى 

(دوراس؛ 137: ص107).

ج- تاكيد بر آموزش و تعقل
دست  به  را  الزم  آگاهى  اگر  دختران  زنان  كه  است  معتقد  دوراس  رمان «عاشق»  در 
آورند از ظواهر در مى گذرند «حاال ديگر چيزهايى مى دانم و از بعضى چيزها سر در مى آورم. 
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مى دانم كه آن چه زن ها را بيش و كم زيبا جلوه مى دهد، نه لباس و جامه، نه بزك، بلكه 
دانش و آگاهى است» (دوراس :1384:ص94). «در اين جا زنان از زيبايى شان به دقت مراقبت 
يعنى  بودند،  شده  مرتكب  خود  كه  بود  خطايى  من  نظر  به  زنان  ناكامى  و  فراق  مى كنند. 
نيانديشيدن» (همان، ص 22). دوراس در داستان «درد» نادانى و بى خبرى زنان را منشاء 
همه ى دردها مى داند. «تمام اين چيزهايى كه بر شما جارى مى شود محصول نادانى و بى 
خبرى است» (دوراس؛ 1384: ص37).                                                                                     

  
د- عشق آزاد و گريز از ازدواج 

دوستش  درباره ى  و  مى داند  ازدواج  را  زن  يك  گرفتارى هاى  عامل  مهم ترين  دوراس 
جانش  به  هول  باشد،  همسرش  مى تواند  مردى  هر  كه  دخترى  مى گويد: «همين  «هلن» 
اندازد و بعد هم به او دستور دهد كه در خانه بماند و انتظار بكشد» (دوراس ،1384:ص75). لل و 
تاتيانا در داستان «شيدايى لل» از ارتباط عاشقانه با ديگران بعد از ازدواج لذت مى برند. «تاتيانا 
در حضور شيفتگانش هميشه به وجد مى آيد. از خاطره ى همچنان زنده ى بعد از ظهرهاى 
جسمى  اين  كند.  پيدا  تسال  تا  مى طلبد  يارى  ديگر  پس  اين  مى برند.  لذت  «دبوآ»  هتل 
مضحكه ى  آماده ى  «اگر  (دوراس؛1382:ص69).  مى رسد»  كمال  به  هتل  بستر  در  فقط  كه 
                                                                                                                                             .(15 ص  (همان؛  هميشه»  بوده،  توأم  درونى  مقاومت  نداى  با  همواره  شده ام،  هم  ازدواج 

    
ه - ضرورت فعاليت اجتماعى براى زنان 

رابطه ى مارگريت با مرد چينى در پانزده سال و نيمى به خاطر عشق نيست، بلكه او تنها 
سعى مى كند، از سنگينى بار مشكالت مالى خانواده بكاهد، زيرا «مسكنت حصار خانواده را 
ويران كرده بود» (دوراس، 1384: ص47). «بايد پول به اين خانه برسد از راهى كه باشد فرق 
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نمى كند. اطراف خانه چون كوير است» (همان:27). «ما نبايد خودمان را بى مهارت تصور 
كنيم. اين گمان بايد از ذهن ما زنان پاك شود» (همان:63).                                                                                              

نتيجه
است.  ازدواج  با  تقابل  در  آزاد  عشق  به  اعتقاد  كمونيسم  فمينيسم  آموزه هاى  از  يكى 
كمونيسم خانواده را يكى از نهادهاى نظام طبقاتى مردساالرى مى داند كه با عشق آزاد بر 
اين نظام شوريد (Bordo, 1990: 23). در داستان هاى پارسى پور و مارگريت دوراس اين 
نظريه مورد نظر است. حورى در داستان «سگ و زمستان بلند» اين نوع عشق آزاد را بسيار 
طبيعى مى داند. در داستان «مردان در برابر زنان» كتايون روابط آزاد با مردان ديگر دارد. 
در داستان «درد» راوى هنگام اسارت شوهرش در زندان به آقاى «د» روى مى آورد و با او 
ارتباط آزاد برقرارمى كند. در داستان «گفتا كه خراب اولى» آليسا و اشتين آزادانه حتى در 
برابر چشمان ماكس، شوهر آليسا به هم عشق مى ورزند. ويژگى مهم عشق در داستان هاى 
پارسى پور و دوراس ناكام ماندن و پر مالل بودن است. عشق زن به برادر نيز در داستان هاى 
را  حسين  برادرش  حورى  بلند»  زمستان  و  داستان «سگ  در  است.  مشترك  نويسنده  هر 
دوراس  داستان «عاشق »  در  است.  افراطى  و  عميق  آن ها  عشق  و  مى دارد  دوست  بسيار 
كه خود راوى ست از عشق عميق و افراطى خود به برادر كوچكش سخن مى راند. قهرمان 
داستان هاى پارسى پور و دوراس همواره سنت شكن و عصيانگر در برابر وضع موجودند. 
در داستان «سگ و زمستان بلند» حورى با طفره رفتن از آداب و رسوم جامعه حامله شد و 
وقتى برادرش شگفت زده از او پرسيد «مال كى بود حورى؟» او با خون سردى جواب داد 
مال يك مرد». در داستان «تجربه هاى آزاد» دختر از سنت ها فراتر رفت و با مردى كه در 
خيابان ديد ازدواج كرد و به كلى از سنت هاى پذيرفته شده دورى جست. دوراس در داستان 
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«عاشق» به ارتباط غير مرسوم راوى با عاشق چينى اش پرداخته و چگونگى دهن كجى او 
را به سنت هاى اجتماعى نشان مى دهد. به نظر پارسى پور و دوراس زنان مركز وجود هستى 
انسان ها  تمام  زاينده  را  طوبا  شب»  معناى  و  داستان «طوبا  در  پور  پارسى  مى گيرند.  قرار 
مى داند و در «عقل آبى» با غروب مى آيد و با مرد مسافر در ساحل استاال همراه مى شود. 
و  داستان «طوبا  در  دارد.  وجود  نويسنده  دو  هر  داستان هاى  در  زن  به  مالى  و  ملكى  نگاه 
معناى شب» شاهزاده فريدون ميرزا، نسبت به زنش، احساس مالكيت داشت و هر رفتارى 
را با او روا مى دارد. در كتاب «سگ و زمستان بلند» حورى نسبت به اين  نگاه جامعه به 
زن معترض است و مى خواهد به هر طريق خود را از سنگينى اين نگاه برهاند. در داستان 
«مردان در برابر زنان »كتايون مى كوشد اين نگاه مردان به زنان را ناپسند جلوه دهد. در 
را «چيز»  زن  كنسول  نايب  است.  نمايان  نگاه  اين  نيز،  دوراس  كنسول»  داستان «نايب 
مى خواند. زنان داستان هاى دوراس براى گريز از اين نگاه شىء واره و يكنواخت به زندگى، 
به عشق پناه برده اند و زنان پارسى پور نيز به همين عشق رو آورده اند اما از آنجا كه عشق 
آزاد متناسب با فرهنگ جامعه ايران نبوده است، آن را به رسوايى و بى آبرويى تعبير كرده اند. 
نويسنده  دو  اين  داستان  ديگر  مشترك  نقاط  از  انديشيدن  عدم  و  تعلق  عدم  و  دانشى  كم 
است. پارسى پور در همه داستان هايش زنان را به دانش اندوزى  و انديشيدن فرا مى خوانده 
است تا آنجا كه انديشيدن را نيروى ذاتى و ويژه ى زنان مى داند چنان كه زن داستان «عقل 
آبى» تاكيد مى كند كه كودكى را كه انديشيده بودم، به دنيا آوردم. زن «عقل آبى» ديگر 
رشد يافته است و تصميم مى گيرد خود بى انديشد و راه ترقى و كمال را طى كند. در داستان 
«زنان بدون مردان» مونس پس از آنكه از بند برادرش آزاد مى شود با كتاب آشنا مى شود و 
مطالعه را شروع مى كند با اينكه به رشد فكرى و آگاهى مى رسد. طوبا در داستان «طوبا و 
معناى شب» مى انديشد و پدرش اين تعلق را مايه ى وقاحت مى داند زيرا جامعه ى مردساالر 
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به خاطر خودخواهى، انديشيدن زنان را خطرمى داند. دوراس نيز در داستان «درد» و «عاشق 
» بى خبرى و كم دانشى زنان را يگانه عامل تحقير و خرد شدن آن ها مى داند . دوراس نيز 
در كتاب «نوشتن » مى گويد مردان نه تنها تحمل زنى را كه مى انديشد و مى نويسد، ندارند 
بلكه پى بردن به اين موضوع به رايشان عذاب آور است. در پايان بايدگفت كه داستان هاى 
هر دو نويسنده چون مانيفست صريح و بى پرده اى است نشان دهنده ى افكار و تعهدات 
فمينيستى و زن گرايانه است هر چند بافت فرهنگى و مخاطبان و زبان نوشتار دو نويسنده 

متفاوت است. 
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