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 کشی در داستان زنان بدون مردانزن

 پوریشهرنوش پارس یدر داستان بلند زنان بدون مردان نوشته یکشزن

 یلیاسماعشاه تایناز نویسنده:

 

 .شودیاز خودِ مرد مجازات نم شتریب کسچیاسارت زن، ه با

 -کارل مارکس-

 

 نیغالب گفتمان قدرت بوده اسنن ا ا انیمرد/زن  جر یتیج سنن یگرا، دوگانهجوامع سنن   در

 یهابه زنان و نقش یخصوص  یهاو اختصاص نقش یتیج س یهانقش میگفتمان، همواره با تقس

 ایرنگ و کم ز،یحذف و حضننورنننان را نا  یعموم یبه مردان، زنان را عملاً از عرصننه یعموم

ا مردان ر ،یجوام  نیصننورت گفتمان مردسننالار نننته گر ته در    نیا بدسنن نموده ا فیتضنن 

اجتماع   یخانواده در عرصه یگر یهدا  یو با صلاح  ،عقهیدرا یدارا ،یعموم یصاحبان  ضا

 یک ترل و نظارت دائم م ر  ی اقد م طق، مج ون م ف ه ابژه ،یخصوص یرا مت لق به  ضا و زنان

 نموده اس ا

هاس ،  ه که مت لق به آنگرا هر آنزنان در جوامع س   ی رد  یبا حذف هو گرید یاز سو

 ییو ت ها جا  سین ر تهیع وان پذ چیزن به ه  یا  ردنودیبر بدنشان، از آنان گر ته م اریاخت رینظ

اس ،  یننودا او جزو مت لقات مرد فیبازت ر یدر قبال مرد تشیکه هو ننودیصنبب  از زن م

 مبا ظ  و حصر نودا در خانه دیو ناموس او، که با رتعو

ثال، در ا به طور ممی یب میتوانیرا در آثار م لمان و بزرگان اخلاق به وضوح م شنهیاند نیا ریتأث

 دهیدر خبر اس  که زنان را از ض ف و عورت آ ر»آمده اس :  یسن ادت اما  مبمد غزال یایمیک
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زندان کردن  شانیخانه را بر ا شان،یعورت ا یاسن  و دارو یخامونن شنانیضن ف ا یاندا دارو

 (۱۰۱ا)« اس

ن از اند تا با گفتن و نونننتپا به عرصننه گذانننته یسنن دگانینو ،یدگاهید نیهر  د در برابر   

 اتیبپردازندا به طور مثال در ادب ن،ی چ یا یزنان، به مقاوم  در برابر تفترات یندهخاموش یصدا

ت ها بر  هن شیها یپور اس  که روا ینهرنوش پارسآنان  نیرگذارتریاز تاث یتیم اصر،  یداسنتان

ه متمرکز اسنن ، بلت رانیجام ه ا یزنان در با   سنن ت هیعل ضیها و انواع تب دادن سننرکو نشننان

 ،یاس  که دس  در دس  هم در برابر هرگونه نابرابر یزنان و مردان دنیکشریتصنواش  بهدغدغه

راح  به ص لفمخت یهادر مصاحبه پوریاهر  د  پارس اندستادهیا یتیج سن یهایاز جمله نابرابر

زنان در  یهاها و  الشدغدغه نیتراس ، اما نونتن از کو ک یناراض ندنشدهینام سن یاز  م 

 اتشیبا گرا س ی م  یا س دهیخود، او را نو یخودبا  ره گ و سن ن غالب مردسالار به یاجام ه

 کرده اس ا یاجتماع

 ۱۱را از  یسیمتبده اسنن ا داسننتان نو ال یسناکن ا یرانیا یسن دهینو پوریننهرنوش پارسن

 د،یرمانش، سنگ و زمسنتان بل د در سننال پ جاه و سننه به  ا  رس نیآغاز نمودا نخسنت یسنالگ

نننب و زنان بدون مردان هسننت دا هر دو اثر  یو م  ا یآثارش دو رمان طوب نیترهر  د ننن اخته

 ها ونقش یک  دهنییکه سنن   ت  ننندهدهیکشنن ریبه تصننو یازنان در جام ه یاهمسننائه و  الش

س  ،  یو نقش گفتمان مردسالارانه به پشتوانه یرگذاریآثار، تاث نیاسن ا در ا یتیج سن یهاقالب

 ک  د،یم یگفتمان تخط نیرا که از قواعد ا یزنان هیدر ک ترل، مراقب  و ت ب ی ره نگ و قانون مدن

آن به  یکه هدف غائ ،ییجادو سننمیبا انتخا  سننبک رئال پوریپارسنن نینننودا همچ یمشنناهده م

با تمسننک به ع صننر  هاننندهراندههیبه اصننطلاح به حاننن ایمقاوم   طردننندگان  دنیرکشننیتصننو

ا ر  یو ج سنن پردازدیبه نقد گفتمان قدرت م یاسنن ، به طور ضننم  جیاز امور را ییزداییآننن ا

 ک دایم یاسیس یبه امر هیتبد

 ، آثار اوسنن نیرگذارتریاز تأث یتیکه  پوریزنان بدون مردان نننهرنوش پارسننداسننتان بل د 

و  نیزتریآماز خشنننون  یتیکه به  یتیاسننن ا روا ییجادو سنننمیو به سنننبک رئال یخط یتیروا

که  یوسننقته نام ک د؛یبه بهانه حفاظ  از ناموس اننناره م ،یتیج سنن هیانواع ت ب نیترک  دهمشننم ز
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ا نظا  ب یدر جوام  یگف  قته ناموس دیا به طور خلاصه بانودیمبسو  م یکشزن نواعاز ا یتی

ا ودنیناکامه مرد انگانته م «یگرید»که زن  رودس  و  یدهدا در جوام  یم یرو یسلسله مراتب

جمله زنان، استانداردها و اعمال و ر تار  رودستان، من شه،یننته مب ا و سن گ سن جش اند نیبد

از  یناخواسننته تمرد ایگفتمان مردسننالارانه اسنن  و هرگاه خواسننته و  دییمورد تأ یها ار و 

 هیابه ت بخون متمرد به مث ختنیا کشتن و رنوندیدانسته م هیسزاوار ت ب رد،یصورت گ شانیجانب ا

 انودیم دهینام یبه اصطلاح قته ناموس

 نیلقا صنندرالد در داسننتان بل د زنان بدون مردان، پ ج زن، مهدخ ،  ائزه، مون ، خانم  ر 

  یوه داکردنیکه هد ش پ گذارندیم یریمتفاوت قد  در مسنن یا هیشننیبا  پ کلاهنیگلچهره و زر

 ،یسفر م  و نیکردن اننروع یننان اسن ا هر پ ج زن برانهفته یها یو قابل شیخو ینندهگم

از  کیا هر داز خود برس  یفیهست د تا به ت ر نانندهفیت ر« من»نتستن  یبرا یتل گر ازم دین

که  رهیو غ طهیسل فه،یدختر،  احشه، ض  ری ون پ یزنان توسن  گفتمان مردسنالارانه با  الفاظ نیا

 اندانده فیاس  ت ر یس یدهه رانیا یاجتماع یحاکم بر  ضا یشهیاند یده دهنشان

 ا جیدر ا نیجسنتار خار  اس  ب ابرا نیزنان از حوصنله ا نیا یتمام  یآنجا که ننرح روا از

مون  با داسننتان  ائزه آغاز   یخواهد بودا روا یقته ناموسنن  یمون  با مرکز  یتمرکز بر روا

اس ا  ائزه ۱۱۱۵مرداد  ۵۲او در داستان مربوط به  صه دو  و ب د از ظهر  یهیا حضور اولنودیم

ن  وم شیگرد اس ا  ائزه پ یسناده با صنورت یخان اسن ا او برادر مون ، دختر ریام یباختهدل

با همسننر برادرش بر سننر  یجدال یدر راسننتا ک دیدوسننتانه، اعتراف م یگپ و گفت یو ط رودیم

ا سرکو  نده به دس   ره گ مردسالارانه، برمل یقتیحق ،یبه سبک  رنگ لهیکردن  نبوه درسن 

 یابر یبرود  تر دیدارد و با یکه با برادرش سروسر ک دیبرادرش او را متهم م سرننودا هم یم

که  داده اس ا مون  انیبه جدل پا سن یخوانده بود بتارت پرده ن ییبتارتش ک د و  ائزه که جا

 سنن یه ااسنن  بتارت پرد کردهیبه او گفته بودند،  تر م انشی ه که اطرا ب ا به آن نیاز ا شیتا ب

به   پشنن  با یبتارت، خود را از بالا  یبه ماه بردنیپاره نننود، با پ یاسنن  به راحت نکه ممت

پرسنننه  هاابانیدر خ ماهکیو به مدت  ننننودیاما دوباره زنده م ردیمیا او مک دیپرتنا  م نییپنا

خانه و خواندن  یمبصنننورک  ده یهادر خار  از  هار و  یا سنننرانجا  با لم  زندگزندیم
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ون ، م ا برادرگرددیبه خانه باز م م،یبدن خود را   نن اس ای یج سن یهایابیراز کام ا با ن یکتاب

به  یبا  روکردن کارد دنشیاسننن ، به مبض د نیاو خشنننمگ یماهه کی ب یکه از غ رخنانیام

خانه  یو مون  را در باغچه زدیخیبرم رخانیام یاریا سپ   ائزه به رساندیقلبش، او را به قته م

ه قول ب یبا دختر نمارد،یسر مسبک یدخترکه  ائزه را  رخانیب د ام یا   دسنپارندیبه خاک م

ا مون  از دهدیم یرو بیعج یاتفاق شیادر ننننب دامادک دیازدوا  م دهیخود آ تا  مهتا  ند

خواندن ا تار  ییا او اک ون صننورتش درازتر نننده و تواناک دیو طلب آ  م زدیخیخاک برم ریز

رش را به که براد یو ا شا نمودن راز دامادبا  ائزه و نوعروس و  ییارویرا داردا پ  از رو گرانید

به  یاهمراه با او در جاده ادهیپ یو با پا بخشنندی ائزه را م اندازد،یم یورطه وحشنن  و درماندگ

ائزه ا  ک  دیها تجاوز مبه آن یونیکام یران ده و کمک ران ده  ریا در مسگذارندیسم  کر  قد  م

ن  موا اما نودیمغمو  و سرا ت ده م دانسن ،یم یاختگسن یبتارت را امر شنتریبا وجود آنته پ

ران ده و کمک  ننننودیتر مشنننخ  ما ب دک دیراه دعوت م یو به ادامه دهدیم ی ائزه را دلدار

 انداکشته نده ی یتصادف  ج یران ده ط

ه دارند، باغ  ر  لقا ک یداستان در آن ست  گریکه زنان د ننوندیوارد م یو  ائزه به باغ مون 

 ی، همگنفر، باغبان مهربان کیبه جز   شیباغ که ساک  نیکردا در ا هیرا به باغ عدن تشبن آ توانیم

ا گذاردیم انیاش را با باغبان مهربان در مو خواسته دیگویاش به نورنندن ماند مون  از علاقهزن

ور صورت مون  به د نیک دا بد دایندن پکه نورندن را در انسان رساندیم یاریباغبان به مون  

و پ  از گذن  هف  سال و پش  سرگذانتن هف   ک دیو به آسمان پرواز م  رخدیم شیخو

 انودیگشته و م لم ساده مدرسه مبه نهر باز ابانیب

 یبه بازخوان ،یی وکو یمون  بازگو نننند، در ادامه با خوانشننن  یکه به اختصنننار روا حنال

 اپرداخ  میمذکور خواه   یبه دس  برادرش در روا یندن مون  تب  ع وان قته ناموسکشته

 نییرا  ره گ مردسالارانه ت  دهایو نبا دهایبا یگرا، تمامعمدتاً س   یجوامع سنلسله مراتب در

از ازدوا  درباره  شیا زنان پننننوندیمردان خانواده مبسنننو  م ملکیو زننان جزو منا ک ندیم

کسننب اجازه از  ازم دین ،یج سنن یمسننائه مربوط به خود، همان د بدن و رابطه نیترینننخصنن

م  اس    نیبد نیاندا اانخاص مذکر خانواده گریاننخاص مذکر خانواده، عموماً  پدر و برادر و د
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جسم و ج   زن به نخ   اریکه آنان مالک و صاحب جسم و ج   او هست د و پ  از آن اخت

 تواندیم ،یاجتماع_ی ره گ یبه ع وان برساخت زیا بتارت ننودیقه مکه نوهر اوس  م ت یگرید

ا نبوده اس  یکس اریاز آن در اخت شیمثابه کالا( دسن  اول اس  و پ)به زنمتضنمن آن ننود که 

 اردیگیاز ازدوا  صورت م شیکالا با مبا ظ  و مراقب  از بتارت او پ_حفظ ارزش زن

: س  ، داندیگان مرا برعهده سه قانون تهیب  از ستسوالمراق تهیسنتسوال خیدر کتا  تار  وکو

 اک  دیعمه م گریتدیراستا با و هم دییکه همواره در تأ یمدن نیو قوان یگنبان رمه

 امیینما یم ظر را بررس نیاز ا یگنبان و نبان رمه یببث لاز  اس  که م  ا یاز ادامه شیپ

ارند و آن را د یم ر ت ی یقیجوامع هست دا نبانان  سانینوگذاران و س  بلدان، قانونراه نبانان

ه از ک نننوندیم عیوابسننته و مط یها موجوداتا تودهرندیگیها به کار مدر راه ارنناد و مراقب  توده

 ا دیمایپیم نبان ی یبها راه را ب ا به مصلب  و راهها  اصله دارندا آن رس گ  شیو آ ر شیزا

 یها را راهبراجازه را دارد که آن نیانسننان اسنن  و ب ا به قدرتش ا یگف  نننبان متول توانیم

اسنن ، خود را آگاه  و مطلع نسننب  به  ییمرتع نها یک دا او  ون عهده دار حرک  رمه به سننو

اسنن  تا ا راد  اریااو همواره مراقب و هوننن داندیمشننخ  و خاص تک تک ا راد رمه م یازهاین

 ا دیایاو ب یاز پ یو را و بدون هرگونه حواس پرتن و یخار  نشوند و ب ریسرمه از م

به او مبول نده  ی را رد یروین کی یخدم  از سو نیاو خدم  اس  و ا یبرا راندنحتم

 اس ا

 که نبان در یگاهیجا م،یرا در راس هر  سنلسنله مراتب بدان ی را رد یرویآن ن  یموق  اگر

قدرت را  نیا نیو ب ابرا ا تهیدس  نیقیاس ا او به  یم ر   و آگاه  یمرج  گاهیدارد جا اریاخت

و  ا تهی  یموجود یگامروزه با ع وان ننننبان رمه ،یسنننخن براندا ننننبان یزیدارد کنه از هر  

طلاح به اص یر تارها وستهیدارد که پ یننته، هر  رد در خود نبان نیننده اسن ا بد ی ت درون

 اک دیم بیو تهذها را ک ترل نداده و آ  ینابه جارش را تشخ

 درون خانه یایمت لق به دنمواجه د که زن خو  را  یگرا، زننان بنا ه جاردر جوامع سننن ن 

دانننتن  راغ  ها به عد از خانه، آن رونیبه جهان ب  یدادن عقلانبا نسننب  گرید یا از سننوداندیم

که راه را از  اه  نننودیادعا م نیا ب ابرانننوندیمتهم م ی را رد یرویبه ن یم ر   و دسننترسنن



Tajrishcircle.org 
 فصلنامه زن کشی:مقاله هفتم

 

نبان، که گفتمان  نیهم توسن  ه جارها و قوانمراقب  ننوند آن دیا از آنان باده دینم  یتشنخ

دار و بر کر گرید یا به عبارتنودیم ی ت ه جارها در زنان درون نیکرده اسن ا ا نییمردسنالار تب

و  نیوانقمجموع  ی  ی ،یرونیب یدارندا نبان یدائم یزنان همواره دو نبان، مراقبت شنهیر تار و اند

رواب   نیکه مرز ب یگگان نبان رمه وکو قانون ریبه ت ب ای یدرون یمردسنالارانه و نبان یهاارزش

 اک دیپررنگ م شانیرا برا دهایو نبا دیدرس  و نادرس  و با

که گفتمان قدرت به او  یاریبا اخت زین پوریدر زنان بدون مردان ننننهرنوش پارسننن رخنانیام

ا ر رونیب یاس   ضا اسنن یخواهرش مون  اسن ا او که مرد سنن یرونیننبان ب اسن ،دهیبخشن

وارا توده یاسنن ا اطاعت عیمط زی(ا خواهرش ن۱۱زن ) میو خانه را حر داندیمردان م یبرا یی ضننا

 برود رونیامر ک د خواهرش  ب تواندیاس  که م رخانیام رایحب  کرده اس  ز انهاو خود را در خ

که  نننودی ائزه و مون ، مون  متوجه م نیب یب د از متالمه ۱۱۱۵مرداد  ۵۲نها اما  در عصننر  ای

به آن باور دانننته هضم ک دا او  زیآنچه را که سن   تاک ون به او باورانده و خود ن تواندینم گرید

 نود،ی دا او پ  از کشتن خود دوباره زنده مزنانه را تجربه ک یزیدوباره متولد نود و رستاخ دیبا

 یرونیو ب یدرون یگرا بدون آنته سرکو  شدیرا م سنتهیناز یو ط م زندگ دیآیم رنیاز خانه ب

ا ابدییبودن د س  ماز زن یگرید یو به م  ا ن اسدیا انسان را م دیبیداننته بانند، اجتماع را م

در نظر گر ته نده  شیاسنن  که برا ییخار  از   ضننا رای( او دسن  به مقاوم  زده اسن  ز۰۰)

 یا رمه کسسنن ین یناموس کسن گریاسن ا د دهیمخت  به  خود رسن یاسن ا او اک ون به م ر ت

 مت لق به خود اوس ا او، مون  اس ا زیا او خود اس ا بدنش نس ین

 رایقدرت اسننن  ز هیخطرناک عل یمقاومت یگننننبان و ننننبان رمه نیقوان  یانتار حقان نیا

 عملش اس ا یکرده و خود سوژه انیا مون  طغک دیرمه را از اعتبار ساق  م بودنعیمط

وده مردانه ب یاجتماع س یتر در انبصنار زکه قبه یگاهیکه مون  به جا یننته ه گام نیبد

ش  در بازگ نودیبدل م یزن بودلرو به پرسه ک دیم دایپ یخار  از خانه( دسترس یاسن  ) ضا

 اودنیکشته م  یمورد ضر  و نتم برادرش قرار گر ته و در نها نیتمرد از نظم نماد هیبه دل
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اش(  تهیالستسو خیاز تار س یاو ترجمه  یتلخ الواقعی وکو در اراده به دانستن )که   شهیم

خون سننخن  قیقدرت از طر یجوام  نیا در   داندیم یخون یرا جوام  یمراتبجوامع سننلسننله

 (۱۲۲ا )ک  دیآن را اعمال م یبر زندگ شیروزیو مرگ با پ رشین را با نمشا حاکم آدیگویم

 ایمرگ و  دنیحق بخشننن رد،یگیدر رأس هر  قدرت قرار م یکه  رد یننننته، ه گام نیبد

 ایباند راهبر  یبانند در قدرت، نننبان یا ممتن اسن  آن  رد حاکمداندیرا از آن خود م یزندگ

 یازهاینخ  تب  مراقبتش را مطابق با ن ای رزند  ،یبانند که با وجود عشنق پدر یایپدر/ ول

و  نیقوان اتینظم و ح یموارد آنچه که بقا نیا یپروراندا در همه یآن م اتیقتضننم یبازار و تمام

 انی رودس  اس ا به ب یبرداراطاع  و  رمان ک د،یم نیگفتمان قدرت را تضم یهاتداو  ارزش

را به  الش  نیکه نظم نماد یزیبه هر آن   دادنانیپا یاسنن  برا یتمرد  رودسنن ، مجوز گرید

بر  ازشیگفتمان قدرت بر دانتن امت یامر برابر اسن  با پا شار نیگرا اسن   معا در جواکشندیم

 یه جارنت  از یریجلوگ ینود که به بهانه یم جر به مرگ تواندیکه م یهیا ت بینخ  خاط هیت ب

 اداندیخود را موظف به کشتن خواهرش م رخانیاس  که ام  گونهیگر ته اس  و ا صورت

 یتی سج یهادادن م ضلات و  الشت ها به دنبال نشان پوریکه در قبه گفته ند، پارس  ه  ان

 پوریپارسنن گرید یدغدغه نیدارد و ا یاز پ زین یاز اعمال قدرت، مقاومت یا هر نوعسنن یزنان ن

 اس ا

ک دا  دارد ک ترلش یکه س  داندیم یو مقاوم  در برابر نظام یاسیس یرا هد  یزندگ زین  وکو

 اداندینخ  برابر م کی یهست یهمه ا تنیرا  با حق باز یاو حق زندگ گرید یانی( به ب۱۱۱)

خاک، در نب  ریندن در زندن به دس  برادرش و  الاس  که مون  ب د از کشته گونهنیا

ه در ک زیبا هر   یبار با دانتن حق زندگ نیا او ازدیخیهمان برادر، نبح وار از خاک برم یعروس

 یو  ه مقاومت نودیزنده م ننودیم ادی یاز زندگ یاز آن به ع وان قسنمت یخاک سن ینوع ز نیا

که خاستگاهش اعمال قدرت اس ا خواه اعمال  یمرگ هیعل نینماد یولو به ننتل یاز زندگ تربالا

و خواه  نودیو موجب مرگ اول او م ک دیم هیبر او تبم ندهیکه سن   به ننته درون یقدرت

مردسالارانه و  یهاندنش به دس  برادرش که جام ه با توسه به ارزش ون کشنته یاعمال قدرت

از  ییزداییبا آن ا پوریا پارسک  دیم هیقدرت بر او تبم یگراگفتمان س   انیجرم یبه واسنطه
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 گرانی ون خواندن ا تار د یقدرت شیبرا کهیدر حال گرداندیبازم یمرگ دوبناره او را بنه زنندگ

ر ندن نو یاس ، در جستجو یو سرنار از زندگ داندیم شهیاز هم شتریا او اک ون بک دیم میترس

 ینننندهیدرون یهاها و  هار و که تما  ارزش گذاردیم یریدر مسننن ی ائزه پا یراهو با هم

اس ا  تهپ دانیکه تاک ون م س ین یزیآن   تشیهو داندیا مون  مکشدیرا به  الش م  شیشیپ

 دابان شیدادن زندگاز دس  یاگر به بها یخود را ابراز ک د حت یو سوژگ  یهو دیاو همواره با

 یکرد، مون  با باوردانتن به خواهرانگ ریت ب یآن را به آگاه توانیبه نور که م دنیراه رس در

 یآنطور که اسم رمان ممتن اس  تداع ایک دا اما آ قیتشو تشیهو داکردنیدارد  ائزه را به پ یسن 

   دا هرریگف  خ دیبا زنان طرد نموده اس ؟ با یپور مردان را از همراه یک د، ننهرنوش پارسن

 توانین در جاده وااا وجود دارند، هرگز نممردا ،یتاکس یران ده رخان،ی ون ام ییها یکه نخص

ا زنان در ب ی ون باغبان مهربان آنان را به همراه یمردان دنیرکشیپور با به تصو یانتار کرد پارسن

ر باغ د اس ،نور  یمون  که در سفر خود به جستجو خواند؛یزنان  رام هیعل یزدودن ستم طبقات

: دیگویا باغبان ت ها مپرسننندیو راه نورنننندن را از او م ننننودی ر  لقا با باغبان مهربان مواجه م

به ژر ا،  برو، به عمق برو، یتیبرو، به جستجو در تار یتیتار یبه جسنتجو م،یگویبه تو م  کیا»

ا آن همان یابییدسنننتان خودت، در ک ار خودت م انینور را در او ، در م یدیبنه ژر ا که رسننن

 (۱۱۱«ا  )ندن اس ، برو انسان نوانسان

 دیو نبا دیو با زندیحرف نم ک د،یاو تجربه نم یگفن  بناغبنان مهربنان جا توانیواقع م در

نده به دس   نییک د و راه نورنندن را راه  ت  ینقش ننبان را باز خواهدیا او نمک دیوضنع نم

 یاو همراه گرید یانیکه انسنان نود و خودش تجربه ک دا به ب خواهدیخودش بداندا از مون  م

و  یند از تجربه انسان زیلبر دیبا یبه آگاه دنیرس یبرا ننودیم ادآوریمون  و به او  یبرااسن  

م لم  زیب د م تقه کرد،   ان  ه که مون  ن یهارا به نسنننه ی راغ آگاه  ی نه بهتر که در نها

 یاز جسننتجوگران نسننه ب د آگاه یدانش آموزانش که نماد یبرا یسنناده با  راغ یننندا م لم

 داهست 

 م ابع

 ۱۱۱۱پور، نهرنوشا زنان بدون مردانا نشر نقره،  یپارس
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 ۱۱۳۰ ،یا نشر ندهیجهاند نیسرخوشا ا ش تویاراده به دانستنا ن شه،یم  وکو،

 ۱۱۲۱احمد آرا ، نانران،  حیس ادت، تصب یایمیابوحامد اما  مبمد، ک ،یطوس یغزال

 

 


