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 نقد فمنیستی بر سه اثر

 محمود دولت آبادی( مرد، آهوی بخت من گزل، جای خالی سلوچ)

 فاطمه مزیجانی           

 «حافظ شیراز»زبان و ادبیات فارسی مؤسسه آموزش عالی  طع كارشناسی ارشد رشتهدانشجوی مق

 : چکیده

منتقدان این نقد معتقدند كه بر ادبیات، هنجارهای مردساالرانه حاكم است و . نقد ادبی فمنیستی یکی از انواع نقد ادبی است

دوباره آن با نگرشی دیگر لذا سعی دارند تا با بررسی . اهمیت شده استدر زیر این هنجارها كم رنگ و بی عالیق و احساسات زنان

در این مقاله . كنندمیهای ادبی مردانه را آشکار كنند تا بیان كنند كه متون ادبی از تمایزات جنسی در فرهنگ حمایت این سنت

بدین منظور سعی شده تا با . رار گرفته استآبادی با گرایش نقد فمنیستی مورد بررسی قهای محمود دولتسه داستان از داستان

از بررسی این . استفاده از دو فاكتور نوع نگاه مولف به زن و مستقل دیده شدن زن از مرد به نقد و بررسی این آثار پرداخته شود

بند و پاكی زن در یابه ارتباط با شوهرانشان هویت می ها مشخص شد كه زنان شخصیتی وابسته به مردان دارند و با توجهداستان

با بررسی . هایش موضوع حفظ ناموس یا جزیی از داستان است یا تم آنای دارد و در داستانزد دولت آبادی ارزش و جایگاه ویژهن

 . ها جهت گیری نویسنده نسبت به زنان مشخص می شوداین داستان

 چ، دولت آبادینقد ادبی فمنیستی، مرد، آهوی بخت من گزل، جای خالی سلو :هاکلیدواژه

 : مقدمه 

و گاهی  گاهی زن در نمودی پاک و مقدس. های مختلفی داشته استها، نمودها و جلوهها و افسانهدر طول تاریخ، در داستان« زن»

یی زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از نقش باال. شود و موجد دیدگاه های گوناگونی گشته استدر نمودی شیطانی ظاهر می

زنان چه در جوامع شرقی و چه در جوامع غربی به علت . های این گروه از جامعه الزم و ضروری استردارند و توجه به خواستهبرخو

این نگرش منفی در مورد زنان و جایگاه آنها زمینه را برای ایجاد انقالبی در . اندتلقی شده« جنس دوم»ها وجود برخی سنت

حاصل یک فرآیند تاریخی است و برای رسیدن به شکل امروزی خود مراحل « فمنیسم». توضعیت آنان و بهبود آن فراهم ساخ

از اوایل قرن نوزدهم با شکل گیری جنبش های مختلف فمنیستی، زنان و مسایل مربوط به آنان مورد . مختلفی را طی كرده است

 . گون، شاخه های مختلف فمنیسم را بوجود آوردتوجه قرار گرفت و در طی دو قرن، بررسی مسایل مربوط به زنان از جوانب گونا

 : گیری ماهیت فمنیسم در قالب سه موج خالصه شودروند شکل

های اعتراضی داشتند و این گروه حركت. ل گرفتهایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکحاصل حركت: موج اول( الف

 .  های موج اول میانه روها و محافظه كاران بودندفمنیست. ز حیث معاش و حاكمیت بودهدفشان وضعیت زنان ا

در این دوره رشد اقتصادی . طول كشید 4331 ت متحده آغاز شد و تا اواخر دههلدر ایا 4361 در اوایل دهه: موج دوم(ب

 . چشمگیرتر بود و حضور زنان در اجتماع بیشتر شد

. ج دوم بودهای موكنشی به ناكارآمدی و شکستنند كه واتا حال حاضر را موج سوم می دا 4331از اوایل دهه : موج سوم(ج

فرهنگی همه در دل این موج قرار داشت و خواستار تغییر تصویر كلیشه ای زن در  های قومی و دینی ومسایل نژادی، همبستگی

 . رسانه و زبان بودند

احقاق  های سازمان یافته برایاه به جنبشفمنیسم را گ». فمنیسم تالشی است در راه برابری زن و مرد و رفع تبعیض از زنان

-عی و حقوقی معتقد است، معنا كردههای سیاسی، اقتصادی، اجتمای كه به برابری زن و مرد از جنبهاحقوق زنان و گاه به نظریه

سنجیدن آن با  در این میان پرداختن به ادبیات و بازنگری آثار زنان و مردان و( 49: 4932های فمنیستی،فمنیسم و دانش)« .اند

هایی كه در شکل در میان اولین نوشته. مشهور گشت وجود آورد كه به نقد فمنیستیه معیارهای فمنیستی، شاخه ای از نقد را ب

در سال   (Sojourner Truth)از سوجرنر تروث« دیگر آیا من یک زن نیستم؟»توان اثر اند میری نقد فمنیستی دخیل بودهگی

 The Second)   یا كتاب جنس دوم. زنان توسط مردان اشاره شده است ه در آن به حقوق پایمال شدهرد كرا معرفی ك 4334

Sex)  از سیمون دوبوآر (Simone de Beauvoir)كه یک 4343كند در سال ن در خانه را مطرح میكه در آن تقابل با تلقی ز
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در آمریکا با  4311 ستی به عنوان نگرشی موجه در دههمنیمطرح شدن نقد ف. بعد اگزیستانسیالیستی برای فمنیسم قائل می شود

همراه گشت كه از  (Virginia Woolf)از ویرجینیا وولف (A Room of Her Own) « اتاقی از آن خود»انتشار كتاب 

-ل با گفتمانط به زنان را در تقاباو اولین كسی بود كه اگر چه مسائل و مشکالت مربو. ترین پیشگامان نقد فمنیستی استبرجسته

ذا با بازبینی آثار ادبی نشان داند لتی، ادبیات را دیدگاهی مردانه میدر واقع نقد فمنیس. ها بررسی نمودهای غا لب و پیش فرض

های زن در قد فمنیستی به بررسی كمبود شخصیتن. های جنسیتی در كاركرد این آثار دخیل بوده انددهد كه چگونه قا لبمی

از  دهد كه زنانكند و نشان میر آثار نویسندگان زن را بررسی میپردازد و استفاده از فرهنگ مردساالر دمرد میآثار نویسندگان 

ی عام كلمه در نقد فمنیستی، زنانگی را به معنا. های قالبی مردانهصیتكنند با نشان دادن شخفرهنگ مرد ساالرانه پیروی می

ودیت دهد و محدای مرتبط با زن و زنانگی پاسخ میهسنجد و به سوالرابطه با زنان می دهد و همه امور را دركانون نظر قرار می

ثار نویسندگان مرد است و نشان زن در آ سی چهرههای رایج نقد فمنیستی، برریکی از شیوه. بیندموضوعی خود را در عنوانش می

این سنت به چه شیوه در تصویر زنان در آثار نویسندگان مرد اند و ت مردساالری مورد ستم قرار گرفتهدهد كه زنان به علت سنمی

شود و در پی یافتن مان با انقالب مشروطه وارد حوزه ادبیات میاجتماعی همز در ایران زن به عنوان یک پدیده .بازتاب یافته است

تحصیل زنان و حضور  ی در زمینهش آنان نتیجه مثبتزند و با تالهایی دست میاهش و دسترسی به حقوقش به فعالیتخود و جایگ

ایران  این دوره در نمایش وضعیت جامعه تاثیر این تحوالت بر آثار بعضی نویسندگان. آیدهای اجتماعی به دست مین در عرصهآنا

افته ی یاین گرایش بعد از انقالب اسالمی و هم زمان با پیدایش نسل سوم نویسندگان نمود بیشتر. و زن ایرانی قابل مشاهده است

زنان در . تر به ترسیم تصویر زن در اجتماع و خانواده بپردازندتر و واقع بینانهاند با دیدی گستردهنویسندگان سعی كرده. است

بررسی دقیق آثار ادبی هر دوره تاریخی، خود به نوعی بیانگر نوع حضور ». ادبیات گاه نقش بازدارنده داشتند و گاه نقش پیش برنده

كند، از سویی نگرش خود را نسبت به زن بیان می خالق آثار ادبی كه از سویی. صیت زنان در آن دوره خاص استو فعالیت و شخ

: 4911تصویر زن در ده سال داستان نویسی انقالب اسالمی، )« .كشدبه تصویر می دیگر تأثیر تحوالت اجتماعی را در چهره زن

ی نقشی مقدس به خود می گیرد و گاهی ابراز بهره بری شهوانی و جسمانی مرد پذیرد، گاهها را میزن در جامعه تمام نقش(. 42

های اجتماعی ند، گاه همراه مرد در بیشتر صحنهقرار می گیرند، گاه شخصیت مادری دلسوز دارند و گاهی در نقش زنی هرزه هست

و این زن در ادبیات . كندسركشی و عصیان میند و گاه بر او گاه به مرد محبت می ك. شودحضور می یابد و گاه مانع مردش می

با این وجود توجه به زنان و . مردانه ایران، بیشتر از نگاه مردان دیده شده و چهره های گوناگونی را از خودش نشان می دهد

نقد فمنیستی  به نقد ادبیات داستانی با صبغه تحقیق و پژوهشی كه. مشکالت آنها در ایران كم تر مورد توجه قرار گرفته است

 دانشگاه تربیت معلم و نیز رسالهدر « های دولت آبادیقد فمنیستی رمانن» توان به رسالهكه از آن جمله میبپردازد اندک است 

دی ناتوان اشاره در دانشگاه الزهرا كه در آنها به نگاه نامناسب جوامع به زن به عنوان موجو« جایگاه زن در آثار نویسندگان معاصر»

از « خشونت علیه زنان در آثار دولت آبادی»از ثریا جعفری سارویی یا « زن در آثار محمود دولت آبادی»های ت و مقالهشده اس

از . حسن ذوالفقاری و صبا واصفی اشاره كرد كه در آنها زنان و خشونت ها و ظلم هایی كه در حق آنها شده است توصیف شده اند

مرد، آهوی بخت من گزل، )رت ایجاد چنین پژوهشی در زمینه آثار داستانی به سه داستان ضرو این رو در این مقاله سعی شده با

دولت آبادی برای  علت انتخاب آثار. های یکی از نویسندگان معاصر، محمود دولت آبادی پرداخته شوداز داستان( جای خالی سلوچ

وستایی و زندگی مردم روستا و ش بیشتر تصویر مناطق رهاینقد فمنیستی این است كه این نویسنده در داستان بررسی از جنبه

كوشد دولت آبادی می». ارش دیده می شودشود در آثكشد و نوع نگاه سنتی كه به زن میها را به تصویر می نگها و فرهسنت

ت آبادی حادثه ثار دولزنان در آ(. 334: 4939میرعابدینی، )« .های ذهنی زنان را وصف كند و رمانی روان شناسانه بنویسددرگیری

 .یابند، گاهی خوار و حقیردس و ستودنی جلوه میگوناگون دارند گاهی مق ساز هستند و چهره

ای نکته. ادی را مورد نقد قرار دهیمدر این مقاله سعی شده تا با استفاده از نظریات فمنیستی این سه اثر از مجموعه آثار دولت آب

ای كه در فمنیسم وجود دارد، رویکردهای فمنیستی به ادبیات با توجه به تنوع و گستردگی ین كهكه در اینجا قابل ذكر است ا

 :گسترده است لذا سعی شده تا با پرسش به این دو سوال

 نوع نگاه مولف به زن چیست؟( الف

 آیا زن مستقل از مرد دیده می شود یا وابسته به او؟( ب
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 . این سه اثر را نقد كنیم

  :  نقد داستان ها

دعوای پدر و مادر و رفتن مادر از خانه آغاز . به تصویر كشیده شده است«ذوالقدر»زندگی شخصی به نام « مرد»در داستان كوتاه 

رود دیگر به فکر بچه های می شود وست و وقتی برای این كار آماده مینام دارد كه هرزه ا« آتش»مادر . خط سیر داستان است

(. 41: همان)« .ها اگر بچه ها از گریه و جیغ خفه هم می شدند، او برنمی گشت دنبال سرش را نگاه كنداینجور وقت» .خود نیست

زندگی، ناتوان است پس او این  است و چون شوهرش در تأمین هزینهآتش كه از طرف شوهر معتاد خود سرخورده شده 

ت و محبت را در آنها جست و جو ود و آن حس امنیسرخوردگی را از طریق فاحشگی برطرف می كند و در پی مردان دیگر می ر

 ذوالقدر. پدر راوی از همان ابتدای داستان خا نه را ترک می كند و روز بعد می آید. ای در ارتباط استكند و با مرد سالخ خانهمی

شود كه از او متوجه میا در نیمه شب می بیند و خود است و در این بین بازگشت مادر خود ر در تمام طول شب به فکر خانواده

ذوالقدر خواهری به نام  در داستان،. بلورسازی برود و در آنجا مشغول كار شود بح تصمیم می گیرد كه در كارخانهمتنفر است و ص

دارد كه دختری كم سن و سال و ساده است كه ترس از هم پاشیدگی خانواده را دارد و به فکر خانواده است و به آنها « ماهرو»

ارزش یافته است چرا كه زنی آبادی نمودی پست و بی آتش در نظر دولت. كندبرخالف مادر كه بچه ها را رها میه است وابست

را در ارتباط با دیگران برطرف پاكدامن و متعهد به شوهر و فرزندان خود نیست و چون از طرف شوهر محبتی ندیده، آن حس 

رد از جمله فقر و بدبختی، مشاجره همیشگی با شوهر و اینکه فرزندانش او را آتش چون عفیف نیست مشکالت زیادی دا. كندمی

تواند سرنوشت خوبی داشته باشد و پایان از نظر دولت آبادی زن سبک سر نمی .به عنوان یک مادر قبول ندارند و از او متنفر است

 . كارشان خوب نیست

به تصویر كشیده شده است كه نامش را بر روی یک آهو « گزل» زندگی زنی به نام« بانوی بخت من گزل»در داستان كوتاه 

گزل كه زنی مهربان است در قسمتی از جنگل در سیاه . یر زندگی یکدیگر را عوض می كنندگذاشته است كه این دو گزل مس

گزل زنی . بازگرداند است كه به دنبال ایل رفته است تا آنها را« جقهآن میر بی كج كاله و بی»و منتظر چادرش زندگی می كند 

است كه یک بار آهویی را كه از دست صیادان فرار كرده و به سیاه چادرش پناه آورده بود را نجات دادو بزرگ و رها كرد و چندین 

. گزل رو آورد و گزل را شناخت ز جنگل آمد و به سیاه چادر پارهسال بعد دوباره همان آهو برای فرار از پادشاه به همان نقطه ا

خواست او را مجازات مقاومت كرد تا جایی كه پادشاه میدشاه آهو را از گزل خواست و گزل شجاعانه در مقابل پادشاه ایستاد و پا

گر نام گزل را بیاوری به پیشت هایش را به گزل سپرد و گفت در فالن نقطه از جنگل هستند و اآهو از چادر بیرون آمد و بچه. ندك

گزل تمام شب را منتظر آهو ماند اما . كن و سپس فرار كرد و پادشاه گزل را رها كرد و به دنبال آهو دوید آیند، از آنها مراقبتمی

های گزل را بیابد و آنها را به د را آماده كرد و راهی شد تا بچهپس صبح اسب خو. خبری از او نشد و فکر كرد كه شکار شده است

ها گذشت و آهوان بزرگ سال. از مدتی دو بچه آهو را پیدا كرد و به پیش خود آوردبعد . پیش خود بیاورد و از آنها مراقبت كند

گزل هرچه  .ای كه گزل در روز فرار آهو بر روی آن رفته بودكردن به سمت تپه دویدن، همان تپهیک روز آهوان شروع . شدند

رفت آهو را دید كه در جلوی ند، به سمت تپه كه اكه شاید بوی مادرشان را حس كرده صدایشان كرد آنها بازنگذشتند و فکر كرد

كند و شوهر گزل نیز پشت سرش در حركت است و فهمید كه آهو از دست پادشاه فرار كرده و به دنبال شوهر یای حركت مقافله

 . گزل رفته و او را به سمت دشت بازگردانده است

ها به شوهرش كه از او دور شده بود، وفادار مانده شوهر كه سالاز نظر دولت آبادی گزل زنی عفیف و مهربان است و وابسته به 

-تخوانو بگذار بعد از مرگ من، روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من اس. بگذار چنین باشد» .است و امید بازگشت او را دارد

در آن حال، او آرام . ظار او بوده امسیاه چادرش ببیند و بداند كه من تا دم ونفس آخر، چشم انت های مرا در زیر سقف شندره

میر من، آن كاكل افشان بی كج كاله نباید در . چون پشیمان از كار دشواری كه در پیش گرفته بوده، نخواهد شد. خواهد بود

 « .ناامیدی بمیرد

بادی زنان عفیف از نظر دولت آ .گزل به خاطر همین وفاداری و پاكی است كه در نهایت توسط آهوی بختش به شوهرش می رسد

 .عاقبت خوشی دارند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

534 
 

. شودشروع می« سلوچ»با رفتن ناگهانی  داستان. رنج و زحمت روستاییان به تصویر كشیده شده است« جای خالی سلوچ»در رمان 

گان بعد از مر. های خود پناه بیاوردتا او را فراموش كند و به تنهاییكند صبور سلوچ بعد از رفتن او سعی میزن فداكار و « مرگان»

برود از ! رفت كه برود! هه. ..رفت... رفت! هه خوبه! رفت». شدکجا بند نمیقرار بود و یسلوچ، دچار سرگشتگی شده بود، بی رفتن

 (44همان،)«!رفت. شود؟ گرگم می خورد؟ ههمگر چه می. برود! آن طرف تر برودخواجه هم  كله 

این كشش از خیلی پیش . كندیگر كششی در خود به مردش حس نمیدمرگان ». از طرف سلوچ دچار سرخوردگی شده بود

 ( 41همان، )«...شدكم كم داشت كمرنگ و كمرنگ تر می ها عادتش هماین آخری. و فقط عادتش مانده بودگسسته بود 

ی مسی در مقابل اساالر برای گرفتن ظرف ه رفتاری درست و با شجاعت در حملهبا . مرگان بعد از رفتن سلوچ دچار مشکالتی شد

امت از با شه. در صورتی كه با این كارش به شدت تحقیر شد. پردازداش میخانوادهایستد و به دفاع از خود و طلبش از سلوچ می

گیرد و برای تأمین مخارج خود و سه عتش، ناتوانی جسمیش را نادیده میبه خاطر شجا. كندسهم خدا زمین خود دفاع می

رود، قبر كند، در خانه نوروز به كلفتی می سفید كاری می. و هر كاری كه از دستش بیاید را انجام می دهدفرزندش تالش می كند 

سردار به . گیردسردار و كربالیی دوشنبه قرار می عالوه بر مشکالتش، مرگان در معرض هجوم شهوت مردان از جمله. كندحفر می

شود و تمایل می اگرچه میل جنسی كه در مرگان خوابیده بود بیدار. روددست میغرورش به باد و امنیتش از كند و او تجاوز می

را برای  خودش وفادار می ماند تا جایی كه خانهكند و به سلوچ ش ساالر برود اما این كار را نمیپیدا می كند كه دوباره به پی

در داستان هم نقش مادر دارد و هم نقش پدر كه . گرددل از خروج از روستا، سلوچ باز میكند و قبجستجو كردن سلوچ ترک می

 . هایش كند و به آنها نشان بدهدتواند مهر و محبتش را نثار بچهیتر ایفا می كند تا آنجا كه نمرا بهتر و درستنقش پدری 

كه مهربانی خود  از این. شدد اما چیزی مثل الیه ای مانعش میپسرش را ببوس ی خواست برخیزد و برود روی گونهدل مرگان م»

 (499تا  492همان، )«.مهر خود را نمی توانست به سادگی بازگو كند. مرگان چنین بود .را بنمایاند، شرمنده بود

زند یا به خاطر این كه نان خور كمتری داشته باشد دختر خود ها، سردار پسرش را شدید كتک میبه خاطر پنهان كردن مس

داستان قرار دارد و بیشترین ظلم در حق او روا  هاجر بیشتر در حاشیه. دهدرد میدیگری داكه زن « علی گناو»را به « هاجر»

 ترین چهرههاجر معصوم .شودزفاف در زیر دست و پای او له می دهند و در شبد و او را به زور به علی گناو میداشته می شو

 . ی برد و در هنگام ترس گریه می كندداستان را دارد كه محرم اسرار مادر است و همیشه به مادر پناه م

 (13همان،)«.نه تنها از ترس، از همه چیز .كردكرد، از ته دل گریه میمیهاجر فقط گریه »

علی گناو . نیز در داستان است اما چنان تحقیر شده است كه هیچ كس او رانمی بیند« رقیه» عالو بر مرگان و هاجر، زن علی گناو

بر اثر همین كتک هاست كه شکند و می زند و دست و پایش رادرش می داند به شدت او را كتک میاكه رقیه را مسئول مرگ م

ینکه علی گناو زن دیگری بگیرد شود و فقط نفرین می كند و از اصا و به آهستگی از كوچه ها رد میبعد از آن با ع. شودنازا می

نیز در داستان است كه در روند داستان هیچ تأثیری « مسلمه» كدخدازن . ترسد و با ورود هاجر زندگی او سخت تر می شودمی

خورد و گویی با هد و با شوهر و فرزندانش غذا نمیاو زنی است كه غر می زند و كارهای روزانه را با كج خلقی انجام می د .ندارد

 (41همان،)«!گفت دنبال من نیا كه بو می دهیدمبش را می» .همه قهر است

زنی  .آبادی مرگان شخصیتی سرسخت دارد و همین سرسختی است كه باعث می شود در برابر مشکالت دوام بیاورد از نظر دولت

زنی كه بعد از رفتن شوهرش فهمید كه  .برای فرزندانش هم پدری كند كند در كنار نقش مادری،كه چون شوهرش رفته سعی می

اوز باز زنی عفیف كه با وجود تج .ورسوی امیدی به بازگشت شوهرش داردكند و ته دلش كرد و دائم به او فکر میاو را دوست دا

 .ستایداند و دولت آبادی چنین زنی را میمهم به شوهرش وفادار می

 : گیرینتیجه

 زنانی هستند كه همیشه در محیط خانواده قرار دارند و در ارتباط. های دولت آبادی اكثرا وابسته به شوهرانشان هستندزن داستان

 چهره زنان داستان، چهره . هاستسوادی آنابستگی آنها به مردان كمیکی از دالیل و. یابندشوهرانشان است كه هویت و رنگ می با

و های روحی بهآورد كه وابستگی به همسر و عدم اطمینان به او، در نهایت ضر، نیازمند و وابسته را به ذهن میافرادی رنجور

و پریشان حالی شده بود و  آورد مثل مرگان در جای خالی سلوچ كه از رفتن سلوچ دچار سرگشتگیرد میعاطفی فراوانی به آنان وا

-زن داستان. كنداه میدولت آبادی فقط با یک نوع زن آشناست و از یک دریچه به زن نگ. كرد كه به سلوچ فکر نکندسعی می
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هایی كه با شباهت این زنان با همه. كنندزندگی میی كوچک هاحمتکش هستند كه در روستا یا محیطبضاعت و زهایش همه بی

بودشان در بافت قصه خأل ایجاد گاهی اوقات شخصیت های قابل قبول و معتبری هستند كه ن.هم دارند، جداجدا موجود هستند

و پاكی چنان در نزد عفت . های دولت آبادی آنچه كه مهم است برداشت دولت آبادی از خوبی و بدی زن استدر داستان. كندمی

دولت آبادی ارزش دارد كه هر زنی را كه در داستانش آورده است و از این راه منحرف شده است بالهایی بر سرش آمده است مثل 

هایش موضوع حفظ توانند عاقبت خوشی داشته باشند و در داستاننظر دولت آبادی زنان سبک سر نمی از. آتش در داستان مرد

 ...از كل داستان است یا تم قصهناموس یا جزئی 

 

 :کتابنامه

 :كتاب

 زوار، چاپ هشتم:، تهران(9جلد )، از نیما تا روزگار ما (4932)آرین پور، یحیی

 توس، چاپ هشتم : قاسم صنعوی، تهران: ، مترجم(جلد 2)، جنس دوم(4933)دوبووار، سیمون

 چشمه، چاپ اولنشر : ، آهوی بخت من گزل، تهران(4961)دولت آبادی، محمود

 ، جای خالی سلوچ، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ اول (4963.....................................)

 پویا، چاپ اول : ، مرد، تهران(4932....................................)

 و مطالعات زنان، چاپ دوم روشنفکران : عبدالوهاب احمدی، تهران: ، تاریخ فمنیسم، مترجم(4931)ریوسارسه، میشل

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ اول: ، تصویر زن در ده سال داستان نویسی انقالب اسالمی، تهران(4911)زواریان، زهرا

 نشر مركز، چاپ چهارم: ، سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران(4936)ستاری، جالل

عباس یزدانی، بهروز : ، مترجم(4932)از مقاالت دایره المعارف فلسفی روتلیجفمنیسم و دانشهای فمنیستی ترجمه و نقد تعدادی 

 دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول : جندقی، قم

 نشر چشمه، چاپ سوم : ، تهران(جلد4)، صد سال داستان نویسی ایران(4939)میرعابدینی، حسن

 نشر نیکا، چاپ اول : زاده، مشهد هما زنجانی: ، جنبش اجتماعی زنان، مترجم(4912)میشل، آندره

 : مقاله

 ( 99تا  23)،   63ها، ادبیات داستانی، شماره ، ادبیات و زبان«فمنیسم ادبی در غرب»،(4932)پارسی نژاد شیرازی، كامران

 (41تا  1)، 26و  23، ادبیات و زبانها، رودكی، شماره «زن در آثار محمود دولت آبادی: ادبیات ایران»، (4931)جعفری سارویی، ثریا

، علوم اجتماعی، زن در توسعه و سیاست، «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی»، (4933)ذوالفقاری، حسن؛ واصفی، صبا

 ( 36تا  61)، 24شماره 

یات ، ادبیات و زبانها، ادب«(بخش دوم و پایانی)برخی نمودهای آن در ادبیات داستانی -فمنیسم»، (4932)زرشناس، شهریار

 ( 42تا  94)، 14داستانی، شماره 

 ( 31تا  34)، 63، اطالع رسانی و كتابداری، كتاب ماه ادبیات، شماره «نقد فمنیستی: معرفی یک رویداد»، (4934)عباسلو، احسان

 ( 413تا  39)،43، علوم اجتماعی، زن در توسعه و سیاست، شماره «فمنیسم منفی-فمنیسم مثبت»،(4963)الجوردی، هاله

، ادبیات و «رهیافتی تاریخی بر جایگاه زنان در ادب پارسی با تأكید بر دوران معاصر: زن و ادبیات معاصر»، (4933)دیری، بهمنم

 ( 93تا  94)، 11ها، حافظ، شماره زبان
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