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حوزه زنان و فمینیسم کدامند؟

ــف  ــورهای مختل ــا و کش ــات فرهنگ ه ــی در ادبی ــش مهم ــواره نق ــان هم زن
ــا  ــته اند ب ــخ توانس ــه ول تاری ــتند ک ــادی هس ــندگان زن زی ــته اند. نویس ــان داش جه
ــاری کــه  ــارغ از آث ــا ف ــد. ام ــه خــود جلــب کنن ــراد مختلــف را ب ــار خــود نظــر اف آث
بــه دســت خــود زنــان نوشــته شــده اســت، برخــی از آثــار کــه دربــاره 
ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــز از اهمی ــده اســت نی ــته ش ــان نوش زن
ــاب هــای  ــن کت ــم تعــدادی از برتری ــه قصــد داری ــن مقال اســت. در ای
ــن  ــه ای ــه هم ــه اگرچ ــم. البت ــی کنی ــما معرف ــه ش ــان را ب ــوزه زن ح
ــی از  ــا برخ ــده اند، ام ــته نش ــان نوش ــورد زن ــتقیما در م ــا مس کتاب ه
آن هــا یــا جریــان ســازی کــرده و یــا زوایــای پنهــان و آشــکار زندگــی 

ــیده اند. ــر کش ــه تصوی ــان را ب زن
ــا فــروغ فرخــزاد  ــوود گرفتــه، ت ــا ولــف و مــارگارت آت از ویرجینی
ــه  ــد ک ــاعرانی بوده ان ــندگان و ش ــی نویس ــی همگ ــیمین بهبهان و س
دربــاره زنــان و زنانگــی می نوشــتند و می ســرودند. حــال بیاییــد 
ــه  ــم. مجموع ــن حــوزه را ببینی ــار ای ــم برخــی از مشــهورترین آث ــا ه ب
ــرزمینمان  ــان س ــام زن ــه تم ــه را ب ــن مقال ــان ای ــر ایرانی ــوش برت ه
ــیم. ــرده باش ــران ک ــان را جب ــات ایش ــی از زحم ــه بخش ــد ک ــد. باش ــم می کن تقدی

           کتاب های رمان تاثیر گذار حوزه زنان

خوانــدن روایت هــای داســتانی همیشــه لــذت خاصــی دارد. کتاب هایــی 
کــه در ادامــه بــه شــما معرفــی می کنیــم در قالــب داســتان هایی جــذاب و 
ــات  ــرای اثب ــه ب ــد ک ــت می کنن ــی را روای ــت زنان ــده سرگذش ــت کنن ــا ناراح بعض
ــا هــم برخــی  ــد. ب ــوان داشــتند ایســتادگی کردن ــی کــه ت ــا جای توانایی هــای خــود ت

ــم.  ــی می کنی ــم را بررس ــد بخوانی ــه بای ــی ک ــاب های از کت

۱- سرگذشت ندیمه- اثر مارگارت آتوود
اگــر بــه داســتان های غمگیــن عالقــه داریــد، سرگذشــت ندیمــه 
ــک  ــالد )ی ــوری گی ــاب در جمه ــن کت ــتان ای ــی از آن هاســت. داس یک
ــا  ــه حکومــت آن توانســته ب ــی ک ــد. جای ــاق می افت ــی( اتف ــکان تخیل م
تفســیر انجیــل بــه نفــع مــردان، تســلط کاملــی بــر روی زنــان داشــته 
ــه  ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــان ب ــان زن ــه خفق ــن جامع ــند. در ای باش

حــاال ان هــا حتــی اجــازه ندارنــد چیــزی بخواننــد. 
آفــرد شــخصیت اصلــی ایــن داســتان یــک ندیمــه اســت. اربــاب 
ــارج  ــه خ ــار از خان ــک ب ــا ی ــا تنه ــه روزه ــازه داده ک ــرد اج ــه آف وی ب
ــد. او  ــه کن ــاز منــزل را تهی ــاج مــورد نی ــرود و مایحت ــازار ب ــه ب شــود، ب
ــا  ــا اعالمیه ه ــا ی ــن تابلوه ــدارد کــه در طــول راه مت ــان اجــازه ن ــد تمــام زن هــم مانن
ــا  ــار همبســتر شــدن ب ــد بعــد از هرب ــن اســت کــه بتوان ــد. تنهــا آرزوی او ای را بخوان
اربــاب، بــرای او فرزنــدی بــه دنیــا بیــاورد. چــرا کــه در دنیــای او تنهــا ندیمه هایــی 

ــاروری داشــته باشــند.  ــد کــه قابلیــت ب ارزش دارن
ــی  ــور س ــه کســب جایزه “آرت ــق ب ــاب موف ــن کت ــتن ای ــر نوش ــه خاط ــوود ب آت
ــه  ــادا ب ــر کان ــال حاض ــی ح ــره ادب ــن چه ــا مهمتری ــه تقریب ــد. وی ک کالرک” ش
ــن  ــی برخــی از مهمتری ــه خوب ــی خــود توانســته ب ــد در داســتان تخیل حســاب می آی
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مصائــب زنــان را بــه تصویــر بکشــد. در سرگذشــت ندیمــه مــا می بینیــم کــه زنــان 
تنهــا بــه ابــزاری بــرای تولیــد مثــل تبدیــل شــده اند. گذشــته از آن آزادی زنــان نیــز 
بــه طــور کامــل از آن هــا گرفتــه شــده اســت. در نتیجــه زنــان جمهــوری گیــالد )یــا 
ــوود از  ــارگارت آت ــت شــجاعانه م ــد. روای ــود را از دســت داده ان ــت خ ــاد( هوی گیلی
مصائبــی کــه زنــان در طــول تاریــخ متحمــل شــده اند دلیــل اصلــی محبوبیــت ایــن 

ــد.  ــه حســاب می آی ــخ انتشــار آن ب ــد از گذشــتن بیــش از ۴۵ ســال از تاری ــر بع اث
ــارات  ــده و انتش ــه ش ــمی ترجم ــهیل س ــت س ــه دس ــران ب ــاب در ای ــن کت ای

ــت.  ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــز آن را ب ــوس نی ققن

۲- زنان کوچک- اثر لوئیزا می الکات
ــال  ــن ح ــقانه و در عی ــتان عاش ــا داس ــرد را ب ــوان و زن و م ــر و ج ــه پی ــری ک اث
جــذاب خــود شــگفت زده می کنــد. زنــان کوچــک اولیــن کتــاب لوئیــزا مــی الــکات 
ــا  ــه ت ــون گرفت ــم و کارت ــم از فیل ــادی ه ــای زی ــد. اقتباس ه ــاب می آی ــه حس ب
ــک  ــان کوچ ــه زن ــت. اگرچ ــده اس ــام ش ــر وی انج ــن اث ــنامه ها از ای ــی نمایش برخ
بــه انــدازه سرگذشــت ندیمــه کتــاب ساختارشــکن و رکــی نیســت، امــا درون خــود 
ــان  ــود در زم ــیتی موج ــای جنس ــه تفاوت ه ــه ب ــد ک ــان می کن ــی را بی موضوعات
ــی  ــا تمام ــرده ت ــکات ســعی ک ــد ال ــد نیســت بدانی ــع ب ــردازد. در واق نویســنده می پ
ــواده خــود انتخــاب  ــا اعضــای خان ــن دوســتان ی ــان خــود را از بی شــخصیت های رم

کنــد و آن هــا را مــدل خــود قــرار داده اســت. جالبتــر اینکــه ایــن اثــر 
ــا  ــود. ام ــازار ش ــران” وارد ب ــان دخت ــوان “رم ــه عن ــود ب ــرار ب ــدا ق ابت
ــدا تصــور  ــه در ابت ــود ک ــزی ب ــت آن بســیار چشــمگیرتر از چی موفقی

می شــد. 
ــان کوچــک در مــورد خواهــران مــارچ اســت.  داســتان کتــاب زن
دخترانــی کــه حــاال مجبورنــد بــرای گــذران زندگــی خــود کار کننــد. 
آن هــم در کشــوری کــه درگیــر جنــگ داخلــی اســت. امــا آن هــا نیــز 
ــه”  ــای “زنان ــام کاره ــه انج ــه ای ب ــی عالق ــکات خیل ــود ال ــد خ مانن
ــا چنیــن شــرایطی داشــته  ــد. در واقــع خــود نویســنده هــم دقیق ندارن
ــا  ــان را بنویســد ت ــن رم ــت ای ــم گرف ــم تصمی ــن ه ــرای همی اســت. ب
بــرای جایــگاه زنــان در امریــکای مشــغول جنــگ داخلــی کاری کــرده 

باشــد. ایــن کتــاب توســط کیــوان عبیــدی آشــتیانی ترجمــه و در انتشــارات افــق بــه 
چــاپ رســیده اســت. 

 
۳- غرور و تعصب- جین آستین

ــن  ــان جی ــن رم ــه در ای ــی ک ــن موضوع ــم ازدواج. مهمتری ازدواج، ازدواج و بازه
ــور  ــا ج ــتین ام ــت. آس ــئله ازدواج اس ــن مس ــتیم همی ــه هس ــا آن مواج ــتین ب آس
ــل و  ــردی اصی ــا ف ــردن ب ــع ازدواج ک ــت. در واق ــرده اس ــگاه ک ــه آن ن ــری ب دیگ
ــن آســتین  ــران در زمــان جی ــن ارزش هــای زندگــی دخت ــد، یکــی از مهمتری ثروتمن
ــا آن  ــه حســاب می آمــده اســت. چیــزی کــه مــا در رمــان غــرور و تعصــب هــم ب ب
ــای  ــام اعض ــده، تم ــه دهک ــب زاده ب ــوان نجی ــک ج ــس از ورود ی ــتیم. پ ــرو هس روب
ــد او  ــه عق ــود را ب ــران خ ــی از دخت ــا یک ــد ت ــو می افتن ــه تکاپ ــت ب ــای بن ــواده آق خان
ــتان  ــد داس ــوان ثروتمن ــان ج ــه هم ــی ک ــای دارس ــن آق ــن بی ــا در ای ــد. ام دربیاورن

ــت. ــده اس ــت ش ــای بن ــران آق ــی از دخت ــت، یک ــق الیزاب ــت عاش اس
غــرور و تعصــب از آنجــا بــه عنــوان یکــی از کتــاب هــای حــوزه زنــان و فمینیســم 
ــه آن  ــتانداردهای جامع ــالف اس ــی آن برخ ــخصیت اصل ــه ش ــود ک ــناخته می ش ش
ــه  ــی ک ــت خوب ــم موقعی ــه علیرغ ــت ک ــری اس ــت دخت ــد. الیزاب ــل می کن روز عم
بــرای ازدواج بــا آقــای دارســی بــه دســت آورده، ماننــد ســایر دختــران هــم عصــر 
ــا دارســی  ــرای ازدواج ب ــگاه خــود را ب ــرور و جای ــع او غ ــد. در واق خــود عمــل نمی کن
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ــا نمی گــذارد.   ــر پ زی

۴- دلبند )محبوب(- اثر تونی موریسون
ایــن کتــاب شــاید از برخــی جهــات بــا ســایر آثــار ایــن لیســت متفــاوت باشــد. 
محبــوب یــا همــان دلبنــد روایتگــر زندگــی زنــان ســیاه پوســت در دوران بــرده داری 
اســت. داســتان تلــخ و غــم انگیــز ایــن کتــاب شــما را از ابتــدا تــا انتهــا بــا خــود همــراه 
ــیاه  ــای س ــت برده ه ــه سرگذش ــازه ای ب ــگاه ت ــی ن ــه نوع ــد ب ــرد. دلبن ــد ک خواه
پوســت و بــه خصــوص زنــان آن هــا داشــته اســت. تونــی موریســون ، نویســنده ایــن 
کتــاب تنهــا زن و ســیاه پوســتی اســت کــه تــا بــه حــال موفــق بــه جــذب جایــزه نوبــل 
ــه توانســته در دانشــگاه  ــن زن ســیاه پوســتی اســت ک ــن اولی شــده اســت. او همچنی

پرینســتون یــک صندلــی را بــه نــام خــود کنــد. 
دلبنــد داســتان زنــی را روایــت می کنــد کــه از رنــج بــرده داری خســته شــده و از 
ــی  ــب کارهای ــن راه مرتک ــا در ای ــزد. ام ــرده می گری ــه در آن کار می ک ــه ای ک مزرع
ــه  ــاب ب ــن کت ــت. ای ــراه اس ــا او هم ــتان ب ــان داس ــا پای ــار آن ت ــه آث ــود ک می ش
ــر  ــدن اث ــا خوان ــع ب ــرده داری اســت. در واق ــان در دوران ب ــی روایتگــر نقــش زن خوب
موریســون مــا بیشــتر بــا ایــن حقیقــت آشــنا خواهیــم شــد کــه زنــان تــا چــه انــدازه 
ــن راه  ــد و در ای ــرده داری کمــک کنن ــان دادن ب ــه پای ــات خــود ب ــا اقدام توانســتند ب
ــن  ــاس از ای ــا اقتب ــی ب ــال ۱۹۹۸ فیلم ــدند. در س ــی ش ــج و مکافات ــه رن ــل چ متحم

ــای نقــش پرداخــت. ــه ایف ــز در آن ب ــری نی ــرا وینف ــه اپ ــان ســاخته شــد ک رم
بهترین کتاب های زندگینامه حوزه زنان

امــا از رمان هــا کــه بگذریــم بــه زندگینامــه زنــان مشــهوری می رســیم. مطالعــه 
تجربیــات شــخصی آن هــا می توانــد عــالوه بــر ســگرم کننــده بــودن حــاوی نــکات و 

درس هــای مهــم بــرای مــا باشــد. 

۵- شدن- میشل اوباما
ــا  ــال های ۲۰۰۹ ت ــول س ــکا در ط ــن زن امری ــی قدرتمندتری ــدن بیوگراف خوان
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــودش را ب ــاص خ ــای خ ــد جذابیت ه ــا می توان ۲۰۱۷ قطع
ــخصیتی او  ــد ش ــا رش ــا را ب ــتر م ــا بیش ــل اوبام ــود میش ــه خ ــه گفت ــاب، ب ــن کت ای
ــاب  ــن کت ــه ای ــا مطالع ــه ب ــت ک ــه اس ــا گفت ــد. اوبام ــنا می کن ــان آش ــول زم در ط
ــکا،  ــوی اول امری ــوان بان ــه عن ــی او ب ــت زندگ ــی چــون حقیق ــا موضوعات ــم ب می توانی
کمپیــن ســالمت وی و همچنیــن نقــش او بــه عنــوان یــک مــادر بیشــتر آشــنا شــویم. 

ــد.  ــت می کن ــی روای ــان کودک ــتش را از زم ــود سرگذش ــاب خ ــا در کت اوبام
خوانــدن داســتان او مــا را بیشــتر بــا ســختی هایی کــه در راه تبدیــل شــدن بــه بانــوی 
ــاد رویــای  ــا حــد زیــادی مــا را ی اول امریــکا پیمــوده آشــنا می کنــد. داســتانی کــه ت
ــدازد. ســادگی بیــان و صحبــت  ــا همــان  American Dream می ان امریکایــی ی
کــردن در مــورد برخــی از مهمتریــن اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی دنیــای امــروز مــا، 
باعــث شــده کــه ایــن کتــاب بتوانــد فــروش نســبتا خوبــی در سراســر جهــان داشــته 
باشــد. کیــوان ســپهری نیــز ایــن کتــاب را بــرای چــاپ در انتشــارات نحــل ترچمــه 

کــرده اســت. 

 
۶- من مالله هستم- مالله یوسف زی، کریستینا لمب

ــتانی  ــتان، داس ــور پاکس ــا و در کش ــن نزدیکی ه ــم در همی ــما بگوی ــه ش ــر ب اگ
ماننــد سرگذشــت ندیمــه در حــال اتفــاق افتــادن اســت چــه حســی پیــدا خواهیــد 
کــرد؟ ماللــه یوســف زی نوجوانــی ۱۵ ســاله اهــل دره ســوات پاکســتان بــود. جایــی 
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کــه بــه دلیــل حضــور طالبــان دخترانــش احــازه رفتــن بــه مدرســه را نداشــتند. در 
نتیجــه ســعی می کردنــد تــا بــه صــورت مخفیانــه و بــا چنهــان کــردن کتــاب و دفتــر 
خــود بــه مدرســه برونــد. ماللــه دختــری بــود کــه در وبــالگ شــخصی خــود از رنــج 
ــه  ــی ک ــت. موضوع ــد می نوش ــرو بودن ــا آن روب ــه ب ــن منطق ــان ای ــه زن ــختی ک و س
ــوس مدرســه  ــه روزی اتوب ــت باعــث شــد ک ــان را برانگیخــت و در نهای خشــم طالب

ــد. ــلیک کنن ــه ســر او ش ــد و ب ــف کنن وی را متوق

ــور  ــان تص ــه طالب ــود ک ــزی ب ــر از چی ــیار قوی ت ــا بس ــه ام مالل
ــرد و  ــه در ب ــالم ب ــان س ــرور ج ــه ت ــبختانه او از حادث ــرد. خوش می ک
بــه انگلســتان رفــت. ماللــه نمــاد تمــام دختــران و زنانــی اســت کــه در 
ــن  راه آزادی و تحصیــل حتــی از جــان خــود نیــز گذشــتند. مطالعــه ای
کتــاب عــالوه بــر اینکــه مــا را بــا سرگذشــت زنــان دره ســوت بیشــتر 
ــدن  ــلیم نش ــرای تس ــان را ب ــای زن ــد انگیز ه ــد، می توان ــنا می کن آش

ــد.  ــدان کن ــه دادن دوچن و ادام

۷- می دانم چرا پرنده در قفس می خواند- مایا آنجلو
شــاعر، نویســنده و خواننــده ســیاه پوســت امریکایــی کــه 
ــی  ــو. ویژگ ــا آنجل ــت، مای ــته اس ــد نوش ــود را در ۷ جل ــت خ سرگذش
ــک  ــا ی ــا تنه ــن کتاب ه ــه ای ــت ک ــن اس ــار او ای ــرد آث ــه ف ــر ب منحص

خودزندگینامــه ســاده بــه حســاب نمی آینــد. نثــر شــاعرانه آن هــا باعــث شــده کــه 
ــده در قفــس  مطالعــه ایــن کتاب هــا اصــال شــما را خســته نکنــد. می دانیــم چــرا پرن
ــد از ایــن مجموعــه هفــت جلــدی اســت. ایــن کتــاب  ــد در واقــع اولیــن جل می خوان
ــا مطالعــه سرگذشــت وی درمی یابیــم  ــد. ب ــا را روایــت می کن ــا ۱۷ ســالگی مای از ۳ ت
ــدازه در  ــه ان ــا چ ــد ت ــات می توان ــه ادبی ــور نســبت ب ــات عشــق و ش ــی اوق ــه گاه ک

ــد.  ــک کن ــا کم ــه م ــد و ب ــا باش ــراه م ــات روزگار هم ــختی ها و نامالیم س
مطالعــه ایــن اثــر بــه مــا نشــان می دهــد کــه آنجلــو چگونــه از کودکــی ضعیــف 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــد ب ــه می توان ــود ک ــل می ش ــی تبدی ــه جوان ــکننده ب و ش
حقــوق خــود بــه عنــوان یــک زن و ســیاه پوســت تــالش کنــد. ایــن کتــاب همچنیــن 

 )Non-Fiction( ــوان اولیــن کتــاب پرفــروش غیرداســتانی ــه عن ب
نوشــته شــده توســط یــک نویســنده افریقایی-امریکایــی تبــار شــناخته 

می شــود.

           سایر کتاب های مهم حوزه زنان و فمینیسم

امــا در بخــش بعــدی کتــاب هــای حــوزه زنــان بــه ســراغ برخــی 
ــای  ــین ج ــدی پیش ــته بن ــه در دو دس ــه اگرچ ــم ک ــا می روی کتاب ه

نمیگیرنــد، امــا بــه همــان میــزان مهــم هســتند. 

۸- اتاقی از آن خود- ویرجینیا وولف
ــک  ــع ی ــه در واق ــا ک ــت م ــتی لیس ــم فمینیس ــای مه ــر از کتاب ه ــی دیگ یک
ــه  ــه خاطــر موضــوع آن، بلکــه ب ــه تنهــا ب رمــان مشــهور اســت. اتاقــی از آن خــود ن
دلیــل ســبک نــگارش کــم نظیــر خــود از مهمتریــن آثــار ادبیــات زنــان بــه حســاب 
ــه  ــود را مردان ــان موج ــم عصــران وی زب ــی از ه ــف و برخ ــه وول ــا ک ــد. از آنج می آی
ــتفاده  ــی اس ــز از لحن ــود نی ــاب خ ــگارش کت ــا در ن ــرده ت ــعی ک ــتند، وی س می دانس
ــی از  ــف یک ــا وول ــد. ویرجینی ــان می دان ــان زن ــه زب ــبیه ب ــتر ش ــه آن را بیش ــد ک کن
ــاب  ــن کت ــد. ای ــاب می ِآی ــه حس ــز ب ــتی نی ــد فمینیس ــای نق ــن چچهره ه مهمتری
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ــرات  ــکار و نظ ــان اف ــرای بی ــف ب ــه وول ــد ک ــه ای می مان ــه مقال ــز ب ــتر از هرچی یش
ــود آن را گســترده اســت.  خ

ــرمایه و  ــه س ــتن ب ــرای نوش ــک زن ب ــم: ی ــاب می خوانی ــن کت ــی از ای در بخش
ــد،  ــان می کن ــر بی ــن اث ــف در ای ــه وول ــی ک ــاز دارد.” موضوعات ــود نی ــی از آن خ اتاق
ــه نظــر می رســند.  ــل درک ب ــان وی کامــال قاب ــه شــرایط موجــود در زم ــا توجــه ب ب
بــرای مثــال جــورج الیــوت کــه از مهمتریــن نویســندگان قــرن نوزدهــم بــه حســاب 
ــم  ــع اس ــد. در واق ــاپ کن ــود چ ــام خ ــه ن ــش را ب ــته کتاب ــی نمی توانس ــد، حت می آی
ــاپ  ــود را چ ــاب خ ــد کت ــه بتوان ــرای اینک ــوده اســت. او ب ــز ب ــاری ان اون ــی او م اصل
ــد.  ــاب کن ــود انتخ ــرای خ ــه ب ــی مردان ــود نام ــور می ش ــاند مجب ــروش برس ــه ف و ب
ویرجینیــا وولــف نویســنده جریان ســاز و مهــم بریتانیایــی اســت کــه آثــار او بیشــتر 

غالــب و تــم فمینیســتی دارنــد. 

۹- جنس دوم- سیمون دوبووار
ــان و فمینیســم بــه میــان  غیــر ممکــن اســت کــه حــرف از کتاب هــای حــوزه زن
بیایــد و از ســیمون دوبــووار نامــی نبریــم. کتــاب جنــس دوم مجموعــه ای اســت کــه 
ــردازد.  ــخ می شــده اســت می پ ــان در طــول تاری ــا زن ــه ب ــی ک ــه بررســی رفتارهای ب
ــه گفتــه  ــگارش ایــن کتــاب صــرف کــرد. ب ــرای ن ــووار حــدود ۱۴ مــاه زمــان ب دوب
ــه  ــی ک ــت. موضوع ــق اس ــه از حقای ــاب برگرفت ــن کت ــب ای ــی مطال ــنده تمام نویس
ــه مــذاق مــردان خــوش نمی آیــد و حتــی باعــث شــد ایــن کتــاب مدتــی  چنــدان ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــووار ب ــیمون دوب ــال س ــر ح ــه ه ــود. ب ــور ش ــپانیا سانس در اس
ــاب  ــه حس ــیتی ب ــای جنس ــد نابرابری ه ــر ض ــارزرات ب ــای مب ــن چهره ه مهمتری

می آیــد. 
 

۱۰- لحظه صعود- ملیندا گیتس
نــام اصلــی ایــن کتــاب “لحظــه صعــود )برخاســتن(: چگونــه قدرتمندســازی زنان 
ــت  ــس، سالهاس ــل گیت ــر بی ــس، همس ــدا گیت ــت. ملین ــد” اس ــر می ده ــا را تغیی دتی
ــان  ــه را بی ــن نکت ــر خــود ای ــه دیگــران را دارد. او در اث کــه دغدغــه کمــک کــردن ب
ــرفت  ــر روی پیش ــگرفی ب ــر ش ــد تاثی ــان می توان ــازی زن ــد س ــه توانمن ــد ک می کن
ــه  ــد ک ــنا می کن ــی آش ــا راهکارهای ــا را ب ــس م ــذارد. گیت ــع بگ جوام
توجــه بــه هریــک از آن هــا می توانــد چــراغ راه را بــرای افــراد روشــن 
ــد  ــال می کن ــود دنب ــاب خ ــه او در کت ــی ک ــن موضوعات ــد. مهمتری کن
ــن  ــه ای ــه ب ــیتی و توج ــای جنس ــردن نابرابری ه ــن ب ــد از: ازبی عبارتن
ــت  ــف فعالی ــاغل مختل ــد در مش ــم می توانن ــان ه ــا زن ــه آی ــه ک نکت

ــر. ــا خی ــد ی کنن

 ۱۱- صورتت را بشور دختر- ریچل هالس
ــوزه  ــه ح ــص ب ــا مخت ــه تنه ــا گرچ ــت م ــاب لیس ــن کت آخری
ــرای  ــوای آن ب ــی از محت ــش مهم ــا بخ ــت، ام ــران نیس ــان و دخت زن
ــت  ــی اس ــورد دروغ های ــر در م ــن اث ــت. ای ــده اس ــته ش ــا نوش خانم ه
ــال اینکــه “از شــنبه شــروع  ــم. مث ــه خــود می گویی ــا اســنان ها ب کــه م
ــعی  ــود س ــاب خ ــس در کت ــتم”. هالی ــی نیس ــن مادرخوب ــه “م ــا اینک ــم” و ی می کن
می نــد بــه شــما توضیــح دهــد کــه زندگــی و آینــده شــما تنهــا در دســتان خودتــان 
ــد  ــان می توانی ــا انتخاب هایت ــه ب ــن خــود شــما هســتید ک ــر ای ــان دیگ ــه بی اســت. ب
بهشــت یــا جهنــم را در ایــن دنیــا بــرای خــود بنــا کنیــد. متــن جــذاب، شــوخی های 
جالــب و مطالــب مهمــی کــه در ایــن کتــاب بیــان می شــود همگــی دلیــل محبوبیــت 

ــتند. ــودن آن هس ــروش ب و پرف
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           کتاب های حوزه زنان و فمینیسم؛ سخن پایانی

ــی از کتاب هــای حــوزه  ــواع مختلف ــا ان ــا شــما را ب ــم ت ــه ســعی کردی ــن مقال در ای
ــوزه  ــتری در ح ــیار بیش ــار بس ــلما آث ــه مس ــم. البت ــنا کنی ــم آش ــان و فمینیس زن
ــید  ــی را می شناس ــر کتاب ــا اگ ــیده اند. لطف ــاپ رس ــه چ ــته و ب ــان نوش ــات زن مطالع

ــد.  ــتراک بگذاری ــه اش ــا ب ــا م ــرات ب ــود، آن را در قســمت نظ ــه در لیســت نب ک
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