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Abstract 
Contemporary feminism challenges the traditional theories in areas that do not take women's 

interests, concerns, and identities seriously and deny their effectiveness, intellectual 

independence, and independent personality compared to men. In protest of the traditional 

patriarchal movement, modern feminism attacked and criticized the structural possibilities of 

society and the growing trend of bourgeois patriarchy, and formed the women's liberation 

movement with the priority of changing and eliminating discrimination in their social relations. 

These thoughts gradually penetrated the works of male and female writers and formed the basis 

of many literary works. Shahrnosh Parsipoor, a contemporary female writer, is one of the 

people whose stories used this concern for equality, the social status of women, in her stories. 

The story of the Blue Wisdom, as a clear manifesto, represents the author's feminist mentality 

and tendencies. The signs such as the dominant feminine view, de-traditionalization and 

modernism, reliance on individuality, rationalism, responsibility and authority are some of the 

most obvious feminist propositions are visible in the story of “Blue Wisdom”. In the following 

article, Shahrnosh Parsipoor's feminist tendencies and concerns are discussed in this story.  
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 پورپارسیشهرنوش  عقل آبیرویکردی فمینیستی به داستان 

 9طاهره صادقی تحصیلی

 آباد، ایران، خرّمدانشگاه لرستاندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،فارسی ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 2*محمد خسروی شکیب

 آباد، ایراندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرّم، فارسی ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 9گلی اشرف مدرس

 آباد، ایرانانسانی، دانشگاه لرستان، خرّمدانشکدة ادبیّات و علوم  ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 66/1/6531پذیرش:   65/1/6533 دریافت:

 چکیده

گیدرد و  ی نمدی ت زنان را جددّ ها و هویّکشد که عالیق، دغدغهچالش میهایی بهمینهزتی را درنّهای س دسته از نظریّهآنفمینیسم معاصر 

در اعتدرا  بده جند ش     ندوی  شود. جریان فمینیسم منکر میها را در مقایسه با مردان آن مستقلّ شخصیّتو استقالل فکری و کارآمدی 

، امکانددات سدداختاری جامعدده و رونددد رو بدده رشددد مردسددااری بددورلوایی را مددورد  ملدده و نقددد  ددرارداد و جندد ش  سددنّتی مردسددااران 

آرام در آثدار نویسدندگان مدرد و     ات آرامتفکّدر . اید   دادت تغییر و رفع ت عیض در مناس ات اجتماعی شکل با اولویّرا بخش زنان  آزادی

جملده افدرادی اسدت کده اید       ازمعاصدر زن   نویسدندة  ،پورادبی  رارگرفت. شهرنوش پارسی د و زیرساخت بسیاری از آثارزن رخنه کر

 نددة یح و آشدکار، نمای صدر  یچدون مانیفیسدت  هم عقدل آبدی  کار گرفت. داستان ههایش بجایگاه اجتماعی زنان را داستان ،یبرابر دغدغ 

ت، تکیده بدر فردید   گرایی، دزدایدی و تدددّ   تسنّط، مسلّ نان چون نگاه زهمهایی های فمینیستی ای  نویسنده است. نشانهذهنیت و گرایش

اندد.   چالش کشدیده شدده  به عقل آبیهستند که در داستان  ای های فمینیستیاز آشکارتری  گزارهپذیری و اختیار،  ئولیتمسگرایی، خرد

 . پور در ای  داستان پرداخته شده استشهرنوش پارسی مداران  های زنو دغدغه هابه گرایش نوشتار پیش رودر 

  .عقل آبیداستان پور،  پارسیت، دگرایی، فردیّفمینیسم، تددّ :هاواژهکلید
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 پیشگفتار. 9

هدای  یایی را از پیشگامان نخستی  گونهبریتان« 6جورج الیوت»نویس فرانسوی و رمان« 6لرل ساند»توان می

هدای فمینیسدتی در   اسدیت هدات و  سّ وان آن را دارای برخدی توجّ تد  میکه  فمینیستی یا گرایشی گرایش

تدر  ظهدور د یدق  تدوان  ه مدی ال تّد  (؛66: 6533، 5بیسدلی  ک:.ر) دانسدت  است، داستانی  رن نوزدهم ادبیّات

صدورت   و بده  3وست ربکاو  6وولف ویرجینیاثار داستانی غرب را در آ ادبیّاتتی در نخستی  موج فمینیس

گرایانده در   هدای زن  اندیشده  .(61: 6531، 6ریتدرز ر.ک: ) جستدو کدرد  1ن دوبوارسیموار آث تر درفلسفی

های اجتمداعی و سیاسدی ظهدورکرد و    در شکل جن ش - از انقالب صنعتی انگلستانپس  –  رن نوزدهم

، 3)اسدنندر  تدری بده خودگرفدت   شدکل فلسدفی و فکدری پیچیدده     رشد خود در  رن بیستم، در روند رو به

6111 :31).  

 برخدوردار  یاز دغدغد  فکدری مشدترک    ،ای که دارندع و تفاوت ماهویان فمینیستی با هم  تنوّتفکّرم 

هدای فکدری و    تی را در بنیدان هدای جنسدیّ   هدا و ت عدیض   تفداوت  همد   ی است که ریشد  تفکّرند و آن هست

هدای  و تردید در فلسدفه های نوی  د دانشاز ای  وضعیت را ا یای مددّد و راه خالصی جوی فرهنگی می

های خود به ای   قیقدت   ر تحلیلهای تندرو دفمینیست .(63-65: 6333، 3)استیونز و اوهر نددا تی میسنّ

 جنسدی آندان و ایفدای نقدش مدادری اسدت      دیددگی زندان، تفداوت    تدری  دلیدل سدتم   رسندکه بنیدادی می

ودکی دوران کد   لید تددارب اوّ  کداو هدای روان ای  در  الی است که فمنیست ؛(66: 6116، 61)مکالروی

  .(66-61: 6333، 66کینون)مک ندندار میثّؤزنان را در ای  جهت م

های و مظلومیت زنان، بحث دلیل غایی محکومیت»که  هستندعی های اگزیستانسیالیست مدّفمنیست 

نیابندد، تحدت   . مدادام کده زندان خدود را در خدود      «خود» اند و مردان «دیگری»شناسانه است. زنان  هستی

ند وشد کگدرا نیدز مدی    هدای جامعده  فمینیسدت  (666: 6111، 66)هدوکس  «.تعابیر مردان تعریف خواهند شد
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  نظرید  هدم زنندد. اید  ترکید     بهدا پیوندد    تی را به اعتدرا  اجتمداعی فمنیسدیت   تحلیل ط قاتی مارکسیس

 کندد نماینددگی مدی  تی را یبرابری جنسد ندا  هدم کندد،  مدورد زندان ارا ده مدی    ای را در شدهستمگری تشدید

دهند های دینی و الهی را هدف  رار می اندیشه گرا شناختهای زیست فمینیست. »(63: 6116، 6)گرادینر

د و ناتوانی جسمی و  درت بداروری و تولیدد م دل را    ندانبه نظام آفرینش منتس  می و ت عیض موجود را

 (66: 6333، 6  ی )ب  «.دانند زنان می ناشی از ظلم ط یعت در  قّ

د وت او از آغداز تولّد  ت اجتمداعی زن را در رفتارهدای متفدا   مدرن نیدز ریشد  تابعیّد   هدای پسدا   فمنیست 

جنس زن بایستی از کودکی اراده،  درت، انتخاب، اختیار و مسدئولیت  »ها بر ای  باورند که  دانند. آن می

ط تا از همان کدودکی تسدلّ  گری و ناز و ظاهرپردازی دوری کند  را دام  زند و از رفتارهایی چون عشوه

گدونی در   ع و گونده ای  تندوّ  (33: 6333، 5)شوالتر «.مردساارانه را از خود دور افکند ةشد وانی  تعریف

ت پیدروی و تدداوم اید  فلسدفه اسدت.      دهنددة پویدایی و رشدد و همچندی   ابلیّد      وا د فمینیسم نشان تفکّر

هدای   تدربده چدون  همهدایی   با نوشت  داسدتان است که معاصر  یکی از زنان نویسندة ،پور پارسیشهرنوش 
نشددان داد کدده هددم  عقددل آبددی و طوبددا و معنددای شدد ، زنددان بدددون مددردان، سددو و زمسددتان بلنددد، آزاد

 . ریثّأنویس توانایی است و هم فمینیست آگاه و مت داستان

ه او با زبانی گیرا و ال تّ است.  پور برای نوشت  بوده اصلی پارسی مدارنه همواره سرمای  های زن دغدغه 

د تدا جایگداه اجتمداعی و فرهنگدی زندان را در اجتمداعی       کوشد مدی و سورریالیستی   دودی فراوا عیتتا

مدار خود را های زنثارش دغدغهآ ا در هم رنو، امّ نیز کم و گاه مردساار نشان دهد و گاهی پررنو

نویسدی و  داسدتان های شگرد ازکند دیگرش تالش می، بیشتر از آثار عقل آبی رمان دهد. او درنشان می

هدای  آمدده بدرای شخصدیت   فاق و  وادث پیشروایی استفاده کند تا خواننده و مخاط انش را در بط  اتّ

فداق و  اتّبده تماشدای    تماشا ب رد؛، خواننده را بهل آبیعقداستانی خود  رار دهد. گویی تالش دارد تا در 

بدا   عقدل آبدی  ارت دا  بیندامتنی رمدان    اش  ادث شده است. های داستانیتوا عی که بر شخصیّ ای ادثه

 کوشدد تدا مخاطد  و خواننددة    میپور پوشی نیست. پارسیی  ابل چشمتسنّ عرفانی وفلسفی،  هایباکت

ی در کنددار ا سدداس و ورات بنیددادی  و کالسددیک آشددنا و مددأنوس کنددد.  بددا تفکّددرا  آبددی عقددلرمددان 

 کند.تی و ماهیت فلسفی جهان و هستی آشنا میهایش، خواننده را به عرفان سنّتنمایی شخصیّ عاطفه

جنگندد و   مدی  تزنانی هسدتندکه بدرای شدناخت و هویّد     یشترب او های های موجود در نوشته شخصیّت 
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امروز ایران، با ترویج نگاه برابدری، مدردان    د ضم  بیان مشکالت زنان در جامع وشکمی ویجویند.  می

بخواندد و از زندان   ( فراشدان )رو  زنانده و رو  مردانده    دروندی  آنیمدوس و  آنیمدا و زنان را بده آشدتی بدا    

یندیشند و بر داندش و  های بازدارنده ب تبرابرخرافات و سنّدنشان را فریاد بزنند و دربو واهدکه انسانخ می

؛ ومشد  مدی ویسم چون گویا دارم انسدان  ن میرو از ای » :است هد در جایی نوشتفزایند. او خوشان بیآگاهی

شدیطان را چگونده     ددّ  ؟م کدنم واهم بددانم کده چگونده بایدد خددا را در ذهد  مدّسد       خد  می؟ م  کیستم

  (61:6516،پور پارسی) «.واهم برایم بیندیشندخ میواهم بیندیشم. نخ میها را  تشخیص بدهم؟ ای 

 پژوهش. پیشینة 9-9

تحلیل و نقد آثدار شدهرنوش    رةدربا های بسیاریپژوهشدهد که نشان می نوشتار پیش رو بررسی پیشین 

 هدای زبدانی برجسدته و متمدایز    ویژگدی  وشدیده اسدت  ک (6533) پدور نوشدته شدده اسدت. چراغدی     پارسی

شگردها ( 6536)ی لشنشفاعی و گبررسی کند. پور های شهرنوش پارسیدر داستانرا های زن  شخصیت

صدورت تط یقدی   هبد پدور و زویدا پیدرزاد    شهرنوش پارسدی ثار پردازی را در آتشخصیّ های خاصّو شیوه

زنان بددون  از روم  روان و  جان شیفته دو رمان( 6535) با ری و همکاران اج. دناردهکبررسی و نقد 
گیدری  تدا نقدش ایدد ولولی را در شدکل     اندد هدیکوشد و  را بررسدی کدرده   پوراز شهرنوش پارسی مردان

جریدان   اندد ( کوشدیده 6536) همکداران صاد ی و  ف را نشان دهند.لّمؤ و همچنی  دغدغ  انمحتوای رم

نیسدم موجدود در   ینگداهی بده فم   راه،تدا از اید     ندنکپور و دوراس تحلیل پارسی راتدر تفکّرا فمینیسم 

کنون تحلیدل  تاان ذکر است که شاینگی موجود در فرانسه انداخته شود. بافت فرهنگی ایران و بافت فره

 یافت نشده است. عقل آبیمنظر فمینیسم به رمان از یمستقل

 پژوهش . پرسش9-2

ند و چگونده ترسدیم   اکدام عقل آبیهای فمنیستی در داستان  ای  است که دغدغه پژوهش پرسش اصلی

هدای مربدو  بده فمینیسدت رادیکدال، فمنیسدت        هنیدز اید  اسدت کده آمدوز      پدژوهش فدر    پیش ؟وندش می

د و متفاوت ای  جریدان در اید  داسدتان دیدده     سوسیالیست و دیگر انواع متعدّ ،اگزیستانسیالیست، فمینیست

 ود.  ش می

  عقل آبی دربارة داستان. 2

اتداق نگه دانی بداز     است. درِهای جنو ایران و عراق در تهران  دهندة سال نشان عقل آبیفضای داستان  

چیدده بدود. معلدوم بدود     هوا دور خودش پی زن چادر را بی»ود. ش میوارد نگه انی  هنگام ش ی است و زن

خداطر  هد که در اوایل انقالب بهد میتوضیح « سروان»زن برای  ( 65: 6566پور،  )پارسی «چادری نیست.
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آدم « م  بودی»راوی در اداره شده بود. آ ای جایگزی  « رهرو». خانم استه تصیفه شد« و وضعش سر»

و راوی با همدیگر در « رهرو»او دارد. خانم رفتار نامناس ی با  رهرو، خاطر استخدام که به متظاهری است

وندد و منطدق   ر میها برای انتقام به کالس کاراته  هستند. آن« م  بودی» ای آت و انتقام از  ی ی پی اعادة

بعدد اسداطیر و خیداات بدر بافدت      ا از اید  بده  امّ ؛م داردساختاری روایتی و منظّ ،رمانوانند. تا ایندا خ می

ود و بدا او بده   شد  مدی اس  اساطیری راه در زن   - همان مرد« سانتور»که ندازد تاآنداا میروایی رمان سایه 

 د.  رو میسفری تحلیلی در گذشته 

ای  رنو برای وسوسه نیست، بلکه تنهدایی   وشد.پ می، ل اسی آبی سروانزن هنگام مال ات دوباره با  

« سدانتور »بده زیدرزمی  رفدت. زن از    « اصدل جسددیت  »از کشف  . زن پساست  هارمغان آوردا برایش بهر

« مدرد دروندت  »گفدت کده پدس از آزادکدردن     « سدانتور »کند. خواست که اصل جسدیت را برایش بیان 

 اش صعود کنی. زن پدذیرفت و پدس   های آبی رهرا در آتش بسوزانی و از شرا« دختر درونت»اکنون باید 

چندان  « اصدل جمدود  »گذاری در  رون پیش پرداختند و به ای  نتیده رسیدند کده   و سانتور به گشت او و

 اند.  ها نیزآن را پذیرفته ی دانشمندان و فیلسوفکه  تّ است هجا افتاد ،در میان همه

کدرد   ایدداد  ر در فضاشد. زن با شمیشرش برشی مدوّهمراه « سانتور»در سفر رو انی با زن و  سروان 

ود و همدی  نشدانگر اید  اسدت کده      شد  مدی ند و زنده ت میپارچه  ای است که جهان یک و گفت ای  لحظه

هدا دوبداره بده کشدف      چیز در  ال اندیشیدن است و اندیشه در هم  اجزای ط یعت جاری اسدت. آن  همه

ص کنندد کده چدرا انسدان بده خدود جر دت        د تا مشدخّ آفرینش و اصل جسدیت بازگشتن ةنخستی  اسطور

بدا   ،ها را در معر  خرید و فروش بگذارد و اگر  رفدی زدندد   ی آنهد دیگران را جسد ب یند و  تّد می

ای جلد  کدرد کده     ه سدروان را بده بیانیده   ندیشی؟ سنس زن، توجّد ا می  بگویند مگر تو هم خشم و تعدّ

نهایت بزرگ. اصدل    در عظیم است که بی همان ،وچکنهایت ک اصل یک: بی»  آن چنی  است: خالص

ای  ها در اصل کمال هماهنگی است. اصدل سده: مد ، آ دا ج ّد     امّ ،ظاهر ناهماهنو های ب دوم: جامعه پیکره

 «جدای مد  بیندیشدید   نخدواهم داد بده   پس هستم. از ای  پس به شما اجدازه  ؛ندیشما میا امّ ؛دارم کوچک

و ادامه داد که اگر بخواهید به ضرب شدکنده و سدتم مدرا از اندیشدیدن مسدتقل      ( 16: 6566پور،  )پارسی

شد.  زدن به شما و منافعتان بسیج خواهد و ت آگاه یا ناآگاه تمام اعمال م  در جهت ضربهآن ،داریدازب

 سد. ر میآشتی ی خویش به(آنیمانهایت سروان با رو  زنانه )در

ذهد  سدروان را     هدای نهفتد   ه چدون ایده  یدرد و ال تّد  گ مدی در ذه  سروان شدکل   عقل آبیطر  داستان  

 ةگرفتده از شدیو   وان آن را روایتدی بهدره  تد  مدی رو  از اید   ؛ندک می، پیروی نیدی و مقیّاز طر  خطّ ،اهدک می
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 یا و وا عیت اسدت. طدر   ؤای از ر ال ذه  و همچنی  ر الیسم جادویی دانست. ای  داستان آمیختهجریان سیّ

اراسدت. زن  فتدد و یدادآور هفدت شدهر عشدق عطّ     ا میفاق داستان، سفری رو انی است که در هفت ش  اتّ

 .  است  هسد. رنو آبی در مصر باستان نماد  کمت بودر می عقل آبیپس از گذر از مرا لی سخت، به 

نویسدی خدود را بدرای    د تدا شدگردها و سد ک رمدان    وشکمی یعقل آبشهرنوش پارسی پوردر رمان  

را آگاهانده بدا خوانددن رمدان هماهندو کندد. بسدیاری از         بدا افشاسدازی، خوانندده    مخاط  نشان دهد و

نویسی خدود را لدو دهندد. ارندس اسدترن در      رماناند تا ترفندهای یسندگان از ای  روش استفاده کردهنو

 اند.افشاسازی استفاده کرده ف ّمچنی  بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز از ای  و ه ترسیتدام شندیرمان 

شدود  که چنی  استن ا  می طورید است بهمنهامتنی محکم و استواری بهرناز روابط بی عقل آبیرمان  

 یپیوندد بیندامتن   ،ثدار کالسدیک  هدای خدود و آ  عامدانه تالش دارد تا میان نوشته ،پورکه شهرنوش پارسی

و همچندی  روابدط    اشتراکات محتدوایی و فلسدفی  وش بر غنای رمان خود بیفزاید. ربر رار سازد و از ای  

پدور  . پارسدی تی و کالسیک نویسدنده دارد نّگاهی سها و اساطیر نشان از درک و آنماد بینامتنی در  وزة

عقدل  فراگیری و گستردگی معندوی رمدان    راستایها درها و نیز توانای معنوی آناز منش روایی اسطوره
اید    اشدتراکات نمدادی   های کالسیک ادبیات فارسی و همچنی  کند. استفاده از اسطورهستفاده میا آبی

   .است گفتهگیری بهتر با رمان پیشباعث جل  مخاط  و همچنی  ارت ا  ،دو  وزه

اسدت کده بدا     یراوی مرد بوف کورباشد. در متأثّر هدایت صادق  بوف کوراز واند ت میای  داستان  

مدرد راوی، نمداد     ( در صح ت و کشمکش است و پیرمدرد خنزرپندزری و سدای   آنیما) زن درون خویش

نیدز بدا زن    سدروان وان سراغ گرفت. ت مینیز  عقل آبیاوست. همی  نمادها را در  ةشد سرکوب شخصیّت

مدان پیرمدرد   ه« گوریدل »ردازد و پد  مدی و بدا او بده سدیر و سدلوک      اسدت   هصدح ت شدد   ( همآنیمادرون )

بخدش   تل افسدار بدرای مدا لدذّ    تحمّد »وید: گ میمرد است. سروان  ةشد سرکوب شخصیّتخنزرپنزری یا 

پذیری است و جال  اینداسدت کده    جویی و سلطه سلطه ،زندگی ماشینی  مایدکه ازمن میچنی  «. است

پر از اندوه، ابهدام، انکدار و وهدم و در     بوف کورر از ثّأکس آزاد نیست. فضای داستان هم گویی مت هیچ

چیز باید شک کرد و هرگدز ن ایدد دچدار اید      ه همهمرد با اندوه گفت، ب»یک کلمه سورر الیستی است. 

یدده  دنورزمان و مکدان نیدز در داسدتان در    (.313: 6566 پور، پارسی) «شناسیم میوهم شد که  قیقت را 

 د. نور میویژه زن از زمان و مکان متعارف بسیار فراتر  های اصلی به شخصیّتود و ش می

 عقل آبیداستان های فمینیستی در گزاره. 9
 ردّ ایفای نقش مادری. 9-9

را ندوعی از  نقدش  ن اصرار دارندد و آ  ایفای نقش مادری و همسری زنان ردّاصل ای لی رال بر هفمینیست
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زن را در  یدد   نچه نهایتاًآ»دوبوار  باوربه (.16: 6161، 6)استنسل انندد می انهت و تکلیف مردساارمحدویّ

بدار   و   کاریافت نظر او ازدواج غارت سازماندو نقش همسری و مادری است و از ،اردد میو اسارت نگه 

ها ارزشی خاص بدرای خانده    دسته از فمینیستای  .(66: 6333، 6)سامرز« های جنسی زن است. و ویژگی

هدا و   منددی  دندکه در ازدواج هم  بهدره قها معت آن ، زن باشد.ی آنکه م نامگر این ؛و خانواده  ابل نیستند

ای  زنندده  پیشنهادهای غیر بنیادی و برهم بنابرای ها برای زن است و  ماندگی عق  رشدها برای مرد و هم 

 نند.  ک میگریزی و عشق آزاد را ت لیغ  مانند ازدواج

د بدا یکددیگر   روز تولّد زندگی زوجی کده از نخسدتی   »شد. ک میچالش تی را بهازدواج سنّ پور پارسی 

هدا   کده از کدودکی بده گدردن آن     ای ر نامر یممک  است شرایط ترسناکی پیدا کند. زندی ،اند نامزد شده

 پدور،  پارسدی ) «.هدم خدالص شدوند    کرده بود که هرگز نتوانسدتند از شدرّ  ت روانی پیدا افتاده، چنان اهمیّ

 .استموافق با فمنیسیم رادیکال و لی رال  پور پارسیات تفکّرای   (.566 :6566

 ری موجدود و مردسداا  کده در خددمت   ر کندد د تا ازدواج را  یدد و زندیدری تصدوّ   کوشمینویسنده  

کده زن را جدنس دوم فدر      رات و مناسد ات اجتمداعی  تفکّ ای  نوع از مناس ات اجتماعی است.تحکیم 

رات دهندة ای  موضدوع اسدت کده بسدیاری از تفکّد     خود نشان« نامر یزندیر »استفاده از ع ارت  کند.می

آورد  یاد میسروان ش  زفافش را به» شکل زندیر، باعث محدویت و انحصار شوند.تواند بهمیفرهنگی 

ت دو سدال زن مدردی   بار به مدّکند که یکیی کند و طوانی برایش اعتراف میگووکه زنش در گفت

بده طدالق منددر شدده      هدا اند و ازدواج آندنیا نیاورده است، ازهم جدا شدهای بههبوده است که چون بچّ

ای جدیدد بدرای او دسدت و    زن گفته که پدرش شناسنامه» دهد کهو ادامه میهم ا (31)همان:  «است ... .

ر در اید   سدمت از داسدتان نشدان     تصدوی  (36)همدان:  « .  لدی در آن ن اشدد  پا کرده است تا مُهر ازدواج 

سدربودن و مدادربودن چیدز دیگدری     هم از غیدر  ،دهد که در جوامع پدرساار، سرنوشت و نقش زندان  یم

 تواند باشد. نمی

نزخانه  ضدور یابندد.   توانندد در  لمدرو خانده و آشد    فقدط مدی   ،گونه از جوامدع مردسداار   زنان در ای 

تدری  سداختار سدرکوب اجتمداعی     طه مسدلّ تری  و ال تّپور پدرسااری اجتماعی را وسیعشهرنوش پارسی

سدت  داند و معتقدد ا ایفای د یق نقش مادری و همسری میداند. او تداوم زندگی مشترک را در گرو  می

بخشدی،   و همدواره تدالش دارد تدا بدا آگداهی      ودشدمار ر بده تواندد عددالت جنسدیتی    که اید  هرگدز نمدی   

بداوری و اسدتقالل   را به خودنهایت زنان رداو  کید بر خودشناسی زنان، با آن م ارزه کند.خودباوری و تأ

                                                                                                                                                          
1. stansell 
2. Somers 
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برابدر شدما خدم    ف اسدت در هستی هستید. به خودتان افتخارکنیدد. جهدان موظّد     شما هست» واند:خ می فرا

  (663 :)همان «.شود

هدا را بده خودآگداهی    و آند تا خودباوری و اعتماد بده نفدس زندان را ا یدا کندد      کوشپور میپارسی 

آرام کده آرام  طدوری کند بده رو هشان روبدا خورا بکند تا زنان تالش می آبیعقل برساند. نویسندة رمان 

، خطاب بده  گفتهپیشاو در جایی از رمان  .دست آورندهبتوانند درک درست و منطقی از جایگاه خود ب

سرتان را باا بگیرید. خودتان را بشناسید و  در تواندایی خدود را بدانیدد. شدما مرکدز      »گوید که زنان می

آگاهی شاید بتوان خودشناسی و خود (661)همان:  «گردد.هستی موجود هستید و جهان بر گرد شما می

 ی کرد.  فمینیستی ای  نویسنده تلقّ هایرات و دغدغهو بنیان تفکّاساس  پور رامورد نظر شهرنوش پارسی

 د تدا وشد کبلکه می ،کید داردهایش تأهای موجود در رمانتتنها بر خودشناسی جنسیتی شخصیّنهاو  

 لمروهای دیگر خودشناسدی گسدترش   جنسیتی به  را از خودآگاهی تنهاو خودشناسی زنان خودآگاهی 

بایدد خدود را   »شدان آگداه کندد.    ثیر آن بر زنددگی را با مفهوم فراگیر خودآگاهی و تأدهد تا بتواند زنان 

( تکدرار فعدل   631 :)همدان « .شناخت. باید جهان را شدناخت. بایدد فرهندو و نقدش آن را شدناخت و...      

دهدد کده شدهرنوش    نشدان مدی  بر  طعیت زبدانی،   افزون، «باید»کید و همچنی  استفاده از  ید تأ« شناخت»

و سرچشدمه  یدت و ضدرورت آن آشناسدت. او شدناخت را     اهمّ نویسدی خدود،  سی پور به رسالت رمانپار

اجتمداع، فرهندو و... را ازهدم جددا     هدا،  تداندد. او د یدق شخصدیّ   ات فردی و جمعی مدی غاز تحوّسرآ

د یدق نویسدنده و همچندی      نشدان از آگداهی و بیدنش    ،هدا شناخت آنداند و ای  جدایی و پرداخت  به  می

بده تشدویق زندان     مد هم صدورت سربسدته و   او مانندد دیگدران بده   هدای موجدود دارد.   اشراف او بر وا عیت

شناسدد و  دهدد. او مسدیر را مدی   و مسیر را نشان مدی راه و رسم  ،هانبه آ بخشیو برای آگاهی پردازد نمی

پدور در  شهرنوش پارسدی  گرایی، زنان اجتماع خود را آگاه کند.گویی و شُعاریدارد به دور از کلّ تالش

شان دعوت زنان را به شناخت خود فیزیکی، خود اجتماعی، خود جنسیتی و خود آرمانی عقل آبیرمان 

 کند.می

 تی بر عدالت جنسیّ تأکید .9-2

ندد. در اید  داسدتان    ک مدی ترسدیم   عقدل آبدی  زندان را در داسدتان    آرمانی خدود و همد     جامع پور پارسی

زن »ندد:  ک مدی هدا را  دس    گو بدا مدرد، برابدری فرصدت    وبار در گفتنخستی زن داستان برای  شخصیّت

م  و شما، فقط مد  و شدما،    زدن باری باشد که از آغاز به  رفتی نم، ای  نخسک میسروان فکر  :گفت

 «.ارم و بخشدی را شدما، بده عددالت    د مدی ندیم. بخشدی را مد  بر   ک مدی ی را با هم بخش ای را و  سّ اندیشه
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تی و برابر، آن است که در اید  داسدتان بدرخالف دیگدر     دلیل رسیدن به ای  عدالت جنسیّ (.666: )همان

   زن است. شخصیّتمرد، مقهور  شخصیّتها  داستان

تالش دارد تا موضوع و مفهدوم عددالت را در ذهد  خوانندده ترسدیم       عقل آبی رمان نویسندةهرچند  

بیندد.  زندان را فرمدانروا مدی    ،دهدد و ناخودآگداه  خواسته زنان را بر مردان ترجیح و برتدری مدی  اا نامّ ،کند

ش ، » فی کند.معرّنیز ان زنط و تحت تسلّفرمان ر را مردان گذارد و تالش دارد تا پا را فراتر مینویسنده 

شدد او   و آمدد تواند دیگر نمی. کسی ودر میو ت بخواهد ید و هرآ میو ت بخواهد ش  زن بود. او هر

م دال   اید  شداهد   (363 :)همدان  «. .گیری بر او را نداشت..کسی دیگر توان سخت و اصالً را کنترل کند

ه بده  زاد است. او بدن توجّد پاگیر رها و آتی و دست و ندهای سنّنشان می دهد که زن از تنگناها و  ید و ب

ک رفتداری او ترسدیم   لی  و آخری  محرّکند. خواست زن اوّمستقل عمل می های فردی کامالًویتمحد

 .  شده است

کند کهه  ، ترسیم میدیشمندی لیبرالنپور را اشهرنوش پارسی، عقل آبیاز رمان  گفتهپیششواهد  

او بهه  د و امکانات این جریان فرهنگهی اسه .   دنبال واکاوی تجدّ تی بهدر کنار مباحث فلسفی و سنّ

دنبهال ترکیهه همدهنهه و    به دهد کهیادشده نشان میاو در شواهد اندیشد. رهایی و آزادی زنان می

هها و  دنبهال ررحهی بهرای تحکهیم مبهانی، هنجار     ی بهکلّبلکه به ،د نیس   و تجدّآمیز سنّمصلح 

ه اسی و همچنین اقتصادی همخهوان اسه ا البتّه   ی اس  که با موضوعات سیاهای آزاداندیشانهفهلّمؤ

شهناتتی را  شهناتتی و اسهروره  ههای روان شواهدی نیز یاف  که نویسنده تالش دارد تا هیه توانمی

گدرد،  ن مدی و تدی بده بیدرون     سدروان  آمیز هر دو جهن  قهرار دههد.   مسالم  زیستیای برای هممهمقدّ

ای  سدزای مدردی   »سد که ر میپس به ای  نتیده  ؛یندب میهای جسد زن  هفروخت  تکّپیرمردی را در  ال 

پدس نویسدنده    .(615: )همدان  «.شدد ک مدی ارد، بلکده او را  د مدی تنهدا دوسدت ن  نده  است که زن درونش را

دو جن د   ت به ای  هدر الیفعّ ةپای  شناخت زن و مرد درون و اجازسندند که برپ میای را  اهیشناخت و آگ

 . انسانی بنا شده باشد

پور در ای  داستان توجّه خواننده را بده برابدری و آشدتی آنیمدا و آنیمدوس درون خدود جلد         پارسی 

درونی زنان  خیلی  وی و شدماری از مدردان    ةای از زنان دارای یک پیکر هیریم، عدّگ میفر  »کند.  می

اکات انسان دربارة رو ، جسدم و  نحوة ادرنی ک میگمان ن ؛مردانه باشند دارای یک پیکرة درونی کامالً

شدعار   ،بدر عددالت و برابدری    تأکید (663: )همان «؟چیز دیگر تابعی از درک د یق ای  دو پیکره باشدهر

 . استرو  های میانه فمینیست
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ایداد فضدایی بدرای    ،عقل آبیاز نوشت  رمان بلند  پور پارسیوان گفت مقصود اصلی شهرنوش تمی 

از  د بدر اسدتقالل و برتدری زندان تأکیدد      هرچند او گاهی بیش . استفکری زنان و مردان همدلی و هم

  مدی نی زیدرا  ؛فول پنداردغن اید زنان را نادیده و م ،است که جامعه ط و بنیادی  او ای مسلّ باورا کند، امّ می

 اید  بداور   او بدر  .(35: 6533)اشدرف مددرس،    ل خواهدد ماندد  های کاری و فکری جامعه معطّ ز ظرفیتا

درون خود آشتی کنند و به آن فرصت ابدراز   آنیموسو  آنیمااست که بهتر آن است که مردان و زنان با 

ی آویختده در گدردن افسدر    همددلی، از نمداد یدا عالمدت فلدز       دسّ  یوجود بدهند. او بااخره برای القا

هدا   در اسدطوره « مداه »امدد.  ن مدی « ماه ش  پندم»به ای  ترتی  که آن را  ؛یردگ میبهره  -سروان -نگه ان 

 .(65: )همان استه نمادی زنانه و یونو، عدد پنج را عدد نرینگی دانست

 اعتراض به نگاه ملکی به زن  .9-9

 اسدت   هاست که همی  نگدا  معتقد اند. اود میداشت  زن در رکود  مای  نگه نگاه ملکی به زن را پور پارسی

آن و دت   ،اسدت  «مدال »نیست و  «انسان»ه او دیگر ک میهنگا»ند. ک میگری  تشویق به وسوسه که زنان را

أکید دارد که ت وی(. 566 :6566 پور، پارسی)« .شود میگر کند، وسوسهتری پیدا  برای آنکه مالک ایق

که همواره نگاه به مرد نگاهی متعادل و متناس  با ارزش چنان ؛پذیرفت ،گونه که هست زن را باید همان

یعنی ای  مطل   ؛بفهمید و درک کنید ،طور که هستم م  آرزومندم شما مرا همان. »است  هانسانی او بود

  .(566 :همان) «.است «زن»سادگی درک کنید که یک زن  را به

نهایددت اع و سددازوکارهای نهادهددای جمعددی درپددور معتقددد اسددت کدده سدداختار بنیددادی  اجتمددارسددیپ 

 غ از اجتمداع و کنندد. مدردان و زندان فدار    ترسیم مدی  زن و مرد رامحدویت، ارزش و وظایف و کارکرد 

ع کنند. تعدادل جنسدیتی همدان  دذف     توانند دیگری را مقهور و تابشده نمیط  واعد اجتماعی طر تسلّ

بخشدد و باعدث   هدای متعدار  جنسدیتی فضدا مدی     تی است که به خواستهم نای فرهنگی و سنّامتیازات بی

ت نیسدت.  سدنّ  محصول تنهاای و کاایی به زنان نگاه سرمایهد. شوعدالتی اجتماعی و ستم جنسیتی می بی

گداهی ندو   ن ،تی اسدت  در که موضوعی کالسیک و سدنّ همان ،ای  نگاه که زن در مالکیت مرد  رار دارد

چیدز را بدا   ماتریالیستی مدرنیسدم اسدت کده همده     داری ونتید  نگاه سرمایهه خود ال تّشود که ی مینیز تلقّ

 دهد.  بیند و مورد تحلیل  رار مینه میطل انه و سودگرانگاهی منفعت

جاند  آن بده سدود و منفعدت رسدید.      تدوان از ، کاایی است که میداری امروزی زن در نظام سرمایه 

د. اید   شدو عت و سودآوری بررسی میمنف در چارچوبداری نی زنان در نظام سرمایهاجرم ماهیت انسا

نیسدم مارکسیسدتی دارد؛ زیدرا مدارکس و     یفم اتتفکّدر زیدادی بدا   همخدوانی و مطابقدت    پور پارسینگاه 
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طوری کده زن را   به ؛کنندداری و مالکیت بررسی می م سرمایهلس روابط جنسیتی را در چارچوب نظانگِاِ

 .(66: 6566)گلدم ،  ورندآ میشمار دردسر سود برای ط قات  اکم به یکی از منابع بی

 «تجسمی»و نفی اندیشیدن . 9-4

مردسداار بازدارنددة اندیشدیدن زندان و پیشدرفت        در ای  رمان با پروراندن ای  باورکه جامعد  پور پارسی

پدس   ؛ندیشدم ا مدی ا امّد  ای کوچکی دارم؛ هم  آ ا، ج ّ»هد که د میای هشدار  به چنی  جامعه ،جامعه است

کیدد  أاو ت .(363 :6566پدور،  پارسدی ) «بیندیشدید جدای مد    نخواهم داد به هستم. از ای  پس به شما اجازه

بدده ایدد  دلیددل اسددت کدده همددواره   ،رسدددت مددینددد کدده اگددر جامعدد  مردسدداار از اندیشددیدن زنددان  ک مددی

نیسدت،  « جسدد »کده زن   است هه شدا اکنون ناگهان متوجّ؛ امّبیش نیست« جسدی»که زن  است هنداشتپ می

ر سدروان، تصدوّ  «. تاصدل جسددیّ  »رفته بدودیم بده دن دال     ما به آبی»ندیشد. ا میبلکه انسانی زنده است و 

؛ بلکده  نیسدتم « جسدد » وید مد  وا عداً  شد  مدی ه رسید ای  است که متوجّت میت اینکه شما از م  نم علّک می

  .(366: )همان «ندیشما میام و  زنده

ن بر زنان اند تا مرداد میساار   مردطرف جامعاندیشیدن زنان را طر ی از شدن  قّ گرفتهپور پارسی 

تردیدد جامعده را فلدج     ندامدد و بدی  ا مدی شددن زن درونشدان    غافل از اینکه ای  کار به کشته ؛ط بمانندمسلّ

ط شدود، اجدرم جریدان    یدا بدر او مسدلّ    اسدت   همردی کده زن درون خدویش را خفده کدرد    »ند؛ زیرا ک می

اگدر او را   ؛کدرده باشدد  ه اگدر آن زن را خفده   ال تّد  ؛اسدت   هآفرینندگی اندیش  خدویش را نیدز خفده کدرد    

صدورت   بده هدا را   واندآنت می و صرفاً است  ه طعه کرد آفریننده را هم  طعه  یقی  اندیشبه ، طعه کند  طعه

 ( 531: )همان «. طعاتی پراکنده عرضه کند

 های زنانه  بر توانایی تأکید. 9-9

«  درت توالد»، «بودنعاطفی»چون همهایی  د که ویژگیکن میوضوع اصرار روی ای  مبسیار  پور پارسی

ی برتدری زندان بدر مدردان اسدت.      مای  تحقیر زنان باشد، بلکه ای  امر مای  سرافرازی و  تّن اید تنها و... نه

ی در اید   کیدد زبدانی و معندای   تأ (631: )همدان  «.واهم بدزایم خ می! آ ایان بدانند! م  واهم بزایمخ میم  »

که اگدر   است  هاست. او به ای  باور رسید پور پارسیدر زیرساخت آثار  تفکّردهندة عمق ای   جمله نشان

مدا  یدات    ؛ما زاییدن اسدت   وظیف»ست. ها آن آن خود نشانی از توانایی خاصّ ،هم ضعفی در زنان باشد

  (631: )همان «.است  هپیوست – زنان – بقای هستی به ضعف شما»( و 663: )همان «یمخشب می

 شخصدیّت  عقل آبدی اند. در داستان د میدرت و بزرگی مردان را خواست زنان  توانایی،  پور پارسی 

 خاطر اید  نیسدت کده وا عداً    به ،ندک میبفهماند که اگر او ا ساس  درت  سرواند به وشک میزن داستان 
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اند و بده او   و از او کمک خواسته  که زنان بسیاری به او پناه آورده درتمند است، بلکه به ای  دلیل است 

نتیدده گوریدل وجدود شدما را     در ؛یداور نشدان دادم   پنداه و بدی  خودم را بی»اند که  درتمند است.  باورانده

در جدایی دیگدری    (516: )همدان  «.بداور کنیدد خیلدی  درتمندد هسدتید       در بزرگ کردم تا شما وا عاً آن

ها فکدر کنندد مردهدا     شاید اگر زن نند،  وی نیستند.ک میها فکر  طور که زن مردها آن»ند که ک می تأکید

واهدد.  خ مدی زن را ضعیف  شخصیّتهمواره  سروانمقابل یزد. درر میهم و ت کار دنیا بهآن ،نداضعیف

در ذهد  مد    ه ای  تصویر را ها را ظریف و شکننده ب ینم. شما ال تّ واهد زنخ میم  )سروان( همیشه دلم »

 (616)همان: «. خراب کردید

واهدد. او  خ مدی یا همان گوریدل اسدت کده زن را دسدت و پدا بسدته        سروانمرد درون  قیقت ای  در 

 «.واهدد خ مدی سدروان دیدد کده گوریدل زن را مدرده      »ای فقط تدابع او باشدد.    واهدکه زن مانند مردهخ می

دارد.  گدرا  تشدناخ  سرایی زیادی با فمینیست زیستهم پور پارسیات تفکّرای   (363 :6566 پور، پارسی)

هدا   ای  دسته از فمینیست های دیدگاهانند. د میای  گروه اساس ت عیض بی  مرد و زن را در نظام آفرینش 

هدای ذاتدی در    هدا بدا تفداوت    نآزیدرا   ؛دیندی و الهدی اسدت     در تضاد و تقابل کامل با م انی اندیش اصواً

ات بده جدنس زن بدا اید  خصوصدیّ      دخلقت آدمیان درستیزند و معتقدند که در جهان هستی از هنگام تولّ

تولیدد م دل مدادری وی نیدز ناشدی از اید  ظلدم         و فیزیکی و ناتوانی جسمی ظلم شده و  ددرت بداروری  

 .(35: 6533)اشرف مدرس،  است هط یعت است که بر زنان رفت

 تیات سنّتفکّردگرایی و نفی تجدّ .9-0

ویدد:  گ مدی  ،اسدت   هبرای زنان ایدداد کدرد  ساار مردتی که جامع  در اعترا  به وضعیّ سروانزن درون 

بخدش عظمیدی از  دوای فکدری،      ،نمکد مدی بنددی   کردن دارم و و تی جمع زندگی بار  قّم  فقط یک»

شدنی که خواست دیگران  کشانده عق ثمر برای جلوگیری از به ا ساسی و عاطفی م  در ای  م ارزة بی

 اصدل بدا آ دای     نیز درمانده از م ارزة بی« رهرو»خانم  (366 :6566 پور، پارسی) «.است ههدر رفتبوده، به

عندوان زن،  ددرت دفداع از خودمدان را ندداریم.      ما به»وید: گ میت خود ، برای گریز از وضعیّ«بودیم »

نم کده مد  گوسدفند نیسدتم و     کد  مدی ی اگر مغلوب شوم. باز ای  را ثابدت   تّ ؛باید ای   درت را بیازمایم

  (661: )همان «.کار که دلش خواست با ما بکندهرواند ت یمن ،کس که دلش بخواهدهر

گیدری   سدد کده فرزنددان دختدرش بایسدتی آزاد باشدند و در تصدمیم       ر مدی سروان بعدها به ای  اعتقاد  

 «.پیانیست بشدوند اگر دلشان خواست بروند بالری  بشوند یا اینکه بروند »طوری که به ؛مستقل عمل کنند

نیم ک میپذیری سقو   تگرایی و سنّ گاهی چنان با سر در عوام»وید: گ میزن درون سروان  (35: )همان
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کداری دیگدر نددارم کده انددام       دیگدران  ةگفت ، دربدار شکست  و چرند و پرند جز تخمه نمک میکه فکر 

ها از تخدم  باور داشت که زن اًدبختانه بسیار ساده. جدّنی بود و با سانی، آدم متدیّ» (513 :)همان «.بدهم

  (16: )همان «.ر بودمتنفّ «زن» قیقت از نوع در ند؛اشیطان و ترک 

 چدرا مدرا  »ت معتر  است. شدّبه ،است  هتی که برای زنان ایداد شدنس ت به وضعیّ سروانزن درون  

گدرد ان دوهی از   ن میطرف سنس به هر ( 651)همان:  «؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ارید میهمیشه در ته دریا نگاه 

صدفی ان دوه و دراز، همده لندو      !یددم د مدی خدای م  چده   ؛به پشت سر نگریستم»یند: ب میزنان ناتوان را 

: )همدان  «.دندد ز مدی صفی ان وه و دراز کده همده لندو     !خدایا چه دیدم ؛پیش رویم نگریستمبه ؛دندز می

ا سداس بدر     غل د شددن یدا   بعدی یعنی ماندن در ته دریای ا ساسات و یک ،( و آنگاه به همی  جرم653

  (656: )همان «.ورندخ میزنان به درد  ضاوت ن»انند که ر می اشیه عقل )لنگیدن(، او را به

ل همدیگر هسدتند. همداهنگی و رشدد جامعده بده      نهایت معتقد است که زن و مرد مکمّدر پور پارسی 

 زندان را  ر ن ایدد قدد اسدت کده جوامدع مردسداا     . او معتاسته دو جنس وابستمندی آن از توانایی هر بهره

تعریدف  « همدی  دیگدران   دوزخ را»هدا    دول اگزیستانسیالیسدت   هب و «خودی» و مردان را بدانند« دیگری»

اسدت   انسدان زن مد دور   ؛ودد مدی  مرد است و زن است. انسان مرد دارد انسان دوگانه است؛» زیرا کنند؛

نهایدت   اید  در  ود وشد  مدی خواست مردانه تنظدیم    دود در ود.  رکت اوش میبایستد. زن چنی  تربیت 

 (365 :6566 پور، پارسی) «.زنان است ت برستم سنّ

 گیرینتیجه. 4

 ،اودکد  مدی ذه  و روان او را   های نهفت ایهیرد و گ میشکل  سروانکه در ذه  ازآندا عقل آبیداستان 

جریدان  »شدده از شدیوة   مند روایتی بهدره را وان آن ت میرو از ای  ؛ندک میپیروی ن یدی و مقیّاز طر  خطّ

. یا و وا عیدت اسدت  ؤای  داستان آمیخته از ر زیراتعریف کرد؛ « ر الیسم جادویی»و همچنی  « ال ذه سیّ

راوی بدرای  ت وجدود دارد.  رفدت  از پدذیرفت  وا عیّد   یا و شاعرانگی برای دردر داستان نوعی گریز به رؤ

رشد جامعده را در گدرو      یات معقول و رو به زیراد؛ وشک می( آنیمابا زن درونش )« سرودن»دادن  آشتی

جدویی زندان را مددیون     پذیری زنان و سدلطه  سلطه پور پارسیاند. د میهای زن و مرد  مندی از توانایی بهره

اند. او با لحنی سورر الیستی و م هم افکار فمینیستی خدود را  د میتی و زندگی صنعتی معاصر تعاریف سنّ

 قیقدت  ذارد. درگد  مدی نمدایش  بده  عقل آبیط در رمان ط و تحت تسلّهای مسلّ ان از نقشبرای رهایی زن

ی تلقّد  پدور  پارسدی روی فمینیسدتی   های محکم، صریح و آشکار در م ارزات معتدل و میان ای  داستان بیانیه

هدای زن موجدود در    شخصدیّت مخاط  زن را بده همددردی و همددلی بدا      ویژه هود که مخاط  را بش می
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  :خالصه کرد - پور پارسیخود   گفتبه -یوان ای  بیانیه را در سه اصل کلّت می ارد.د میداستان وا

تی پذیری جنسدیّ  گری و سلطه ؛ پس سلطهنهایت بزرگ  در عظیم است که بیهمان ،نهایت کوچک بی -

 ت محکوم و رد است.  شدّ نقصی اجتماعی و به

منددی   رو نیازمند بهدره  از ای  ؛ا در اصل در کمال هماهنگی استظاهر ناهماهنو، امّ ای به جامعه پیکره -

 از امکانات هم مردانه و هم زنانه در تعاملی سازنده است.  

شما )مدردان( اجدازه نخدواهم    پس هستم. از ای  پس به  ؛ندیشما میا ای کوچک دارم؛ امّ هم  )زن( ج ّ -

تعمار و اسدت مار پنهدانی و   گرفت  و اسد  و تصمیمیگران اندیشیدن جای د هچون ب ؛جای م  بیندیشیدداد به

  جامعه است. مردان شکارآبینی غیر متعارف و ظلم  خود بزرگ گرفت زنان، نیز گم

 کتابنامه
 ،و مارگریت دوراس پور پارسیثار شهرنوش آبررسی تط یقی نمود فمینیسم در ،(6533اشرف مدرس، گلی )

 دانشگاه لرستان. آباد: خرم ،طاهره صاد ی :راهنمااستاد  ،کارشناسی ارشد  نام پایان

 روشنگران و مطالعات زنان. :تهران زمردی،  محمدرضا ترجم ،چیستی فمینیسم ،(6533کریس ) بیسلی،

 .باران :تهران ،لاوّ چاپ ،عقل آبی ،(6566) شهرنوش ،پور پارسی

 علمی. :تهران ،محس  ثالثی  ترجم ،شناختی در دوران معاصر های جامعه هنظریّ ،(6531جورج ) ریترز،

 هوش و ابتکار. :تهران ،د پویندهمحمّ  ترجم ،ادبیّاتشناسی  جامعه ،(6566) ، لوسی گلدم 
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