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 چکیده
 محتوا از عظیمی خیل با جوامع محتوا، از وسیعی طیف به دسترسی سهولت و اینترنت گسترش با امروزه

 هایبه ویژه داستان و متن ایدئولوژی انتقال، هایراه مؤثرترین از یکی اند کهشده مواجه هابازنمایی و
 قرار فضا این معرض در توانندمی مجازی فضای در هاداستان این مخاطبان و کاربران. است جنسی

 به نسبت شخص دیدگاه و ذهنیت بر بلکه خانوادگی،درون روابط بر تنها نه سوئی راتتأثی که گیرند
 -شناختیجامعه رویکرد گفتمان، تحلیل روش از استفاده با است در صدد حاضر مقاله. داشت خواهد اطرافیان
 هایوگیریس و بررسی مورد را( دختر و پدر)محارم  با جنسی رابطه مضمون با داستانی لیوون، ون معنایی

 دید از که پرورانده را داستان بستری در راوی دهدمی نشان تحقیق نتایج. دهد نشان را آن ایدئولوژیک
 روایت، رنگپی در شودمی مشخص آن واکاوی با که صورتی در شده؛ پنداشته واقعی امری مخاطب

 .است شده بسترسازی مؤمنانه غیر زندگی سبک و یافته استحاله خانوادگیدرون روابط و هاارزش
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 تصویری یا و بیرونی واقعیت کننده منعکس یا کننده داللت نوع یک بازنمایی
 زبان از استفاده معنای به و گذاردمی نمایش به را خارجی عینیت از شده کاریدست

 سایر در که است دیگرانی و مردم برای هاعینیت به نسبت معنادار امر یک بیان برای
 چارچوب در فرهنگی هویت 1هال وارتاست تعبیر به و دارند وجود جهان نقاط

 (۷: 1389 ،صفارودی). گیردمی شکل بازنمایی
 عینی واقعیتی بازنمایی مخاطب، برای متون این مطلب مهم در این میان، اینکه

 خواه گیرد؛می نظر در واقعی روایاتی مثابه هب را آن مواجهه، این در یا و است
. باشد پردازیخیالبر اساس  واهخو  باشد واقعیت براساس یتاور تصویرسازی

 که معنا این با گذارند،می تأثیر جهان از مخاطب درک و شناخت بر روایاتی چنین
گاهی  روایات این از که دارد محتوایی به بستگی جهان به نسبت مخاطب ذهنیت و آ

گاهی بین میانجی و واسطه کلی طور به هارسانه زیرا کند؛ می دریافت  و فردی هایآ
 (9: 138۷ ،زادهمهدی). هستند معنا سازنده بر و اجتماعی ترگسترده ارهایساخت

 : باشد نهان یا آشکار است ممکن ایویژه روایت هر در موجود ایدئولوژی
 هایجنبه چونهم اجتماعی مسائل حاوی ستا ممکن روایتی اول، گونه در -

 که باشد ژیکایدئولو تلویحی گربیان و بوده فرهنگی مایهدرون یا داستانی
 فکری هایعادت و اجتماعی ساختارهای ارائه شکل به را کار این معموالً 
 . دهدمی انجام فرضی

؛ است ایدئولوژی انتقال برای مؤثرتری وسیله روایت، دوم گونه -
 نظر از چند هر روایت گونهاین( 16۲: 1389 همکاران، و یارمحمدی)

 موشکافانه خواندن ولی است، ایدئولوژی بدون ظاهر در تواندمی خواننده
  دریافت. را آن پنهان ایدئولوژی توانمی که است آن روایی گفتمان و متن زبان

                                                           
1. Stuart Hall 
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 این پدیدآورندگان مجازی، فضایویژه  خصوصیات به توجه با در این مقاله
 برای کارا وسیله تنها نتیجه در نیستند؛ شناسایی قابل راحتی به هاداستان سنخ

 از است. شده منتشر هایداستان و آثار آنها، ایدئولوژی و انیگفتم فضای شناسایی
 در وانندتمی راحتی به مجازی فضای در هاداستان این مخاطبان و کاربران طرفی،
 بلکه خانوادگی،درون روابط بر تنها نه سوئی تأثیرات که گیرند قرار فضا این معرض

 .شتدا خواهد اطرافیان به نسبت شخص دیدگاه و ذهنیت بر
 که هستیم روبرو پنهان ایدئولوژی نوع از روایتی با مقاله این در دیگر، بیان به

گاه و ذهنی پیشفرض با که مخاطبی برای  قصد به جامعه عرف با مطابقو  ناخودآ
 اهداف و مندینیت شده، اسیر روایاتی چنین دام به جنسی لذت از مندیبهره

 . نیست گرجلوه روایت، کننده تولید ایدئولوژیک
 دل در نهفته پنهان ایدئولوژی کشف ،حاضر مقاله اصلی هدف بر این اساس

 گیرینمونه روش با داستان یک ،هدف این تحقق برای که است جنسی هایداستان
 .است شده انتخاب گفتمان، تحلیل برای عامدانه یا هدفمند

 پژوهش مبانی نظری
 ایدئولوژی و تحلیل گفتمان .1

علم به معنای  -فیلسوف فرانسوی -1سط دستوت دو تریسیتو اصطالح ایدئولوژی
ای نداشت تا اما کاربرد گسترده ؛ابداع گردیدمیالدی در آغاز قرن نوزدهم  هااندیشه

 19۲۷در  3مارکس و انگلس 2زمانی که پس از مرگ مارکس کتاب ایدئولوژی آلمانی
 ( ۲0۲: 1389، 4راش). انتشار یافتمیالدی 

                                                           
1. Destutt de Tracy 

2. The German Ideology 

3. Marx and Engels 

4. Rush 
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گاهی کاذب ایدئولوژی را هاآن تعریف کردند و آن را نوعی اندیشه تحریفی و  1آ
کردند که در خدمت بازتولید و حفظ مناسبات تصویری وارونه از واقعیت قلمداد می

بر این باور بودند که ایدئولوژی افقی است که توسط طبقات  همچنین. استسرمایه 
غافل نگاه دارد و  ،ستا تا افراد را از آنچه حقیقی شودمسلط در اقتصاد ترسیم می

گاهی دروغینی که برایشان ترسیمافراد هیچ شده واقف نیستند و مناسبات  گاه به آ
گاهی را مخدوش می  (54: 139۲)قهرمانی، . کندتولید همواره این آ

( با خوانشی ساختارگرایانه از مارکس، ایدئولوژی را نظامی از 19۷1) 2آلتوسر
ا ساختن روابط اجتماعی خیالی میان افراد و میان کند که بها تعریف میبازنمایی
اجتماعی رابطه حقیقی ما را با یکدیگر در جامعه پنهان نگاه  هایفرماسیونافراد و 

ماعی واقعی شده از روابط اجت شناختی تحریف ،نتیجه ایدئولوژی دارد؛ درمی
آن اند، ژیهای اجتماعی تحت کنترل ایدئولوتمامی وجوه پدیدهاو است. به عقیده 

و دستگاه دولت  -پلیس -ای که از طریق دستگاه دولت سرکوبگرایدئولوژیهم 
 (39 :1389، 3یورگنسن و فیلیپس). کندعمل می -های جمعیرسانه -ایدئولوژیک
در جهت  -های تحلیل گفتمان انتقادین چهرهتریاز شاخص -(1995) 4فرکالف

طور صریحی بر  به در نظریه ایدئولوژی ،سرویژه آلتو به و 5بسط دستاوردهای مارکسیسم
خود را از  ،بر این باور است که قدرت و کندیدئولوژی و قدرت تأکید میرابطه زبان، ا

آغشته به ایدئولوژی و مثابه ابزار قدرت، کند و زبان به طریق ایدئولوژی اعمال می
طور مشخص  او به (91-99: 13۷9)فرکالف، . یافته ایدئولوژی استصورت عینیت

 (114: 1389)یورگنسن و فیلیپس، . کندتعریف می ایدئولوژی را معنا در خدمت قدرت

                                                           
1. False Consciousness 

2. Althusser 

3. Jorgensen and Philips 

4. Fairclough, N 

5. Marxism 
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کلی، ایدئولوژی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، ابزار ایجاد و حفظ  طور به
در نهادهای اجتماعی به  و که با وساطت زبان استبط نابرابر قدرت در جامعه روا

 (84: 1389ی، )قجری و نظر. افتدجریان می
گفتمانی ایدئولوژیکی اشباع  یهاتشکل یاجتماعی را حاو ینهادها او همچنین

صورت یک  ؛ لذادر نهاد ارتباط دارد مختلف موجود یهاداند که با گروهشده می
این صورت ایدئولوژیکی  یهایکی از ویژگی که ایدئولوژیکی مسلط وجود دارد

متعارف جا باز  یبتواند به صورت یک معنان است تا توانایی طبیعی شدن آ ،مسلط
 (1385زاده، )آقاگل. کند

 یغرض و خالی از ایدئولوژگاه بی( معتقد است متون هیچ1989) 1تردگلد
و  یانواع نوشتار یو یا از حقایق اجتماعی جدا کرد. براشود آنها رنیستند و نمی

هستند که توسط آنها یقی قد یبلکه فرآیندها ؛تنها مقوالت زبانی نیستند یگفتار
. کنندشوند و یا حتی تغییر میمسلط تولید، بازتولید و منتشر میی هایایدئولوژ
  (8: 1390از جوکار،  )به نقل

بر این  یسی انتقادشنازبان عتقد استم ی( پیرامون ایدئولوژ1985) 2کرس
 از لحاظ ایدئولوژیکی ساختمند که تمامی متون در هر بافتی فرض استوار است

از تجزیه و تحلیل  هدف اخت ایدئولوژیکی هستند. بنابراینس یدارا لذا ؛اندشده
 زداییبلکه ابهام ؛موجود در متون نیست یکشف معانی پیچیده و غیر عاد ،یک فرایند

ست که به تحلیلگر این مربوط به تولید و درك ا یشفاف کردن آن دسته از فرآیندها و
. در زبان را ببیند و به دیگران معرفی کند یلوژدهد که بتواند ایدئوقدرت را می

 (1385زاده، )آقاگل

                                                           
1. Treadgold 

2. Kress 
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زبان و معنی  میان ، رابطهیبر اساس تحلیل گفتمان انتقادو طبق نظر کرس 
ها، فرضنتخاب یک موضوع مشخص با خودش پیشپس ا ؛گاه تصادفی نیستهیچ

 (9: 1390 به نقل از جوکار،. )آوردو مفاهیم مشخصی را می یمعانی، ایدئولوژ
 .گویدمسلط سخن می یمارکس و انگلس، از ایدئولوژ یثر از آراأ( مت1993) 1فاولر

وه اجتماعی خاص بر سایر خاص گر یامی که یک ایدئولوژاز نظر او هنگ
شود و این مسلط گفته می ی، ایدئولوژیها غالب شود، به چنین ایدئولوژیایدئولوژ
عی و سیاسی صاحب نفوذ و قدرت مانند اجتما یسپس از طریق نهادها یایدئولوژ

هایی مانند بهداشت و آموزش و پرورش قضائیه و وزارتخانه نهاد دولت، قانون، قوه
 (1385زاده، )آقاگل. شونددر جامعه تثبیت می

تولید، نشر و  یها که برامعتقد است متن یتحلیل گفتمان انتقادکه نتیجه آن
 یهاتولید در شیوه یهاخود این شیوه ،متعارفی وجود دارد یاهدرکشان شیوه

هستند؛  ینشر و بازتولید ایدئولوژ یها براترین راهیکی از مهم و اجتماعی جا دارند
آشکار  ،هدف اصلی این تحلیل و ها هستندها در خدمت بازآفرینی ایدهبنابراین متن

 (11: 1390)جوکار، ی است. کردن رابطه بین گفتمان و ایدئولوژ
 فتمان انتقادی به عنوان یک روشتحلیل گ .2

بار ایدئولوژیکی است و  یبر این باور است که هر متنی دارا یتحلیل گفتمان انتقاد
تولید و ها را در جامعه بازتواند این عقاید و ایدئولوژيچگونگی کاربرد زبان می

 منتشر کند. 
پنهان و  دهد که روابطاین امکان را به پژوهشگران می یتحلیل گفتمان انتقاد

در  2ون لیووندهند.  آشکار قدرت و جایگاه اربابان قدرت را به خوانندگان نشان

                                                           
1. Fowler 

2. Van Leeuwen 
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 یمشخصی برا یهامعنایی خود به تحلیل گفتمان، شیوه -شناختیرویکرد جامعه
  (3: 1390)جوکار، . بازنمایی کارگزاران اجتماعی و عاملین عمل بیان کرده است

 ،گرفته شده از سوی افراد مختلفتحلیلی بکار  ارهایابزانواع مختلفی و  در بررسی متون
 ن ابزارهایون لیوودست یافت و در این میان الگوی  بسیاری توان به اشتراکاتمی

 (1388، همکاراننژاد و )پهلوان. دهدتحلیل در اختیار قرار می تری جهتجامع

 نمونه مورد مطالعه
ی سایتدر این ارا خلق شده است. توسط فردی با اسم مستعار س مورد مطالعهداستان 

ران فراهم آورده که در فضایی برای کارب که داستان مورد بررسی را منتشر نموده است،
حث و بحث در مورد مبا هاله تولید محتوا و عضویت در انجمنها از جمهمه زمینه

 سایتاین های با بررسی داستانکه  دینی مشارکت کنند و جنسی، سیاسی، اجتماعی
 .ه و در اختیار کاربران قرار داردداستان کوتاه در آن منتشر شد 1300ص شد بالغ بر مشخ

در راستای تحقق اهداف  و گیری هدفمندن مقاله با استفاده از روش نمونهدر ای
و آن داستان ( 138۷ ،1فلیک) پژوهشگر و تحقیق، یک داستان انتخاب گردید

قی بودن، قابل بیان نیست؛ تنها یر اخالاست که به دلیل غ سارا و باباارتباط جنسی 
ا اشاره به ب شود، اوبیان می -ساله 23سارا  -از زبان راویکه داستان در این که این

 .کندنظر خود را به سمت پدر جلب می تش،عدم رضایت از دوس

 بسترسازی برای گشایش عقده الکترا
 عقده معادل ،تردخ در این عقده. است روانکاوی اصطالحات از 2االکتر عقده
دیپ  . است پسر در 3ا 

                                                           
1. Flick 

2. Electra Complex 

3. Oedipus 
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 شانناپدری و 2کلوتایمنسترا مادرشان که واداشت را 1اورستس برادرش الکترا
گاممنون پدرشان کشتن انتقام به را 3آیگیستوس  نظریه در 5فروید. برساند قتل به 4آ
گاه میل توصیف برای داستان این از روانکاوی  و مادر بردن بین از به دختر ناخودآ
 ویکیپدیا) .است کرده استفاده جنسی روانی رشد فالیک دوره در پدر تصاحب

 (الکترا هفارسی، عقد
یک چارچوب کلی  غالباً های انتخاب شده به علت اینکه متندر این مقاله، 

جا که در این مقاله امکان و از آن استدارند و ایدئولوژی کلی آنها حول یک محور 
 وار،تنها با صورت اشارهتک وجود ندارد، به  تکها به صورت بحث ایدئولوژی

 . شودبیان می هاایدئولوژی
یکعبارت .1  های گفتمانی و ایدئولوژ
 حذف و به حاشیه رانده شدن -
 سازی تابوهای جنسی خانوادگی و هویت درهمی: دو هویت متضادکمرنگ -
 مداریاندامحاصل از  فعال سازی و هویت درهمی باحذف کلی  -
 سازیو فعال دهینقشو  هویت درهمیا ب زمان درهمی -
 دو نقش متضاد در گذشته و حال  با زمان درهمی -
 سازی کارگزارانکاری به منظور فعالپنهان -
 زدن پیوند -
 داللت ضمنیو  منفعل نقش -
 زدایی از پدرتشخص -

                                                           
1. Orestes 

2. Clytemnestra 

3. Aegisthus 

4. Agamemnon 

5. Freud 
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یک روایتسوگیری .2  های ایدئولوژ
 اولایدئولوژی  -

از نابرابری جنسی ضحکی ید مری یک صورت افراطی و تقلنگادر تعریف عام، هرزه
برانگیختن و ارضای مردان  های جنسی در خدمتکه زنان در آن، مقام ابژهاست 
نگاری زنان را برای هرزه ،کننداستدالل می 1هافمینیستکه بسیاری از چنان؛ هستند

 .کندهای جنسی مردانه کمک میکند و به ساخت فعالیتالتذاذ مردان به ابژه تبدیل می
و  نموده ن فرهنگ غایی نفرت مردان از زنان تلقینگاری را بیانین آنها هرزههمچ

 (144: 1387، زادهمهدی). گیرندلی از خشونت علیه زنان در نظر میشک
جا شاهد به استحاله جایگاه زن و مرد در تعریف متداول در این رسدبه نظر می

ه عاطفی و جنسی با زن طفعالیت جنسی هستیم که در آن مرد در پی برقراری راب
سنتی نسبت به روابط های کننده به چالش کشیدن دیدگاه نیت تولید ؛ لذااست

 .استعاطفی 
نیت از تولید چنین روایتی، توان دریافت که از طرفی با معناکاوی این روایت می

 -گر نفرت زنان به مردانو نمایان گاه به اصطالح مردساالرانه جامعهبه ن واکنش
؛ گویا راوی قصد دارد است -ساختارها و جامعه مردساالر بلکه ،ک مردانت نه تک

 را از جامعه بستاند. اندبه زعم خود مظلوم واقع شدهکه با این روایت، انتقام زنانی 
 دومایدئولوژی  -

ای از خانواده و صویرسازی از یک رابطه جنسی، گونهراوی قصد دارد در حین ت
های سنتی و اسالمی جامعه ر با ارزشبکشد که مغایروابط خانوادگی را به تصویر 

گاه مخاطبان، استحاله فرم رااست یج . در نهایت این روایت با اثرگذاری در ناخودآ
 بخشد.خانواده در ایران را تسهیل می

                                                           
1. Feminism 
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 سومایدئولوژی  -
به تصویر کشیده شده است با روابط متعارف جامعه فرم روابطی که در این روایت 

 خانوادگینه قصد دارد فرمی از روابط درونای زیرکان روایت به شیوهمتفاوت است؛ ای
 .انجامده اضمحالل نهاد خانواده میکه برا نمایش دهد 

 چهارمایدئولوژی  -
های اجتماعی افراد را ها و نقشای مسئولیتراوی این روایت قصد دارد به گونه

که حامل ضمن این اندتوبازتعریف کند. به عبارتی پدر می ،در خانواده خصوصاً 
باشد. از طرفی دختر نیز دختر خود  معشوق ،نقش پدر است، در وضعیتی متناقض

ود را فراموش کند و هوای ها و تکالیف اجتماعی ختواند مسئولیتمینیز بزرگسال 
 را پی بگیرد. اشنفسانی
 پنجمایدئولوژی  -

که به باور راوی، هستند گویای این  روایتبررسی شده در این  تعابیر و عبارات
اند ف جنسی فرزند دختر را فراهم آوردهاموجبات انحر -پدر و مادر به ویژه -خانواده

اجتماعی و سنتی جامعه را توان چنین تصور کرد که راوی، نهادهای ر نهایت میکه د
 .داندمتهم می

  (منانهؤم)رفتارشناسی جنسی در اندیشه دینی گیری: نتیجه
گیری مناسب است به رفتارشناسی این مقاله، در بخش نتیجه با توجه به طرح بحث

 جنسی با رویکرد دینی پرداخته شود تا معیاری برای تطبیق و انتخاب احسن فراهم شود.
 هایترین غرایز بشر و عامل بقای نسل آدمی و یکی از نعمتغریزه جنسی از مهم

 یزه در دوران بلوغ و نوجوانیغراین است. شده بزرگ پروردگار است که به انسان بخشیده 
فیزیکی  معنای میل فطری، روانی و کند و بهبروز می با گرایش به جنس مخالف

 انجامد.می آورد و به رفتار جنسیبه جهت خاصی فرد را به حرکت درمیاست که 
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اسالم ارضای تمایل جنسی را تنها در نظام خانواده و در پرتو ازدواج دین 
کید ورزیده است و به انسان، امری پسندیدمشروع ها ه به حساب آورده و بر آن تأ

 اجازه داده تا تمایل جنسی خود را از طریق آمیزش با همسر خویش ارضا کنند.
 فرماید: قرآن کریم می

ف  » یَن  َوْلَیْسَتْعف  ذ 
وَن  اَل  اَلِّ د  َکاًحا َیج  ی   ن  م   َحَتِّ َیه  ْغن  ه   ی  ْن  الَلِّ ه   م   ؛«َفْضل 

نان که امکان ازدواج ندارند، باید عفت نفس پیشه کنند تا و آ (33)نور، 
 .نیاز گرداندها را به لطف خود بیخدا آن

امری بسیار پسندیده است و  عفت نفس به معنی کنترل غریزه جنسی،بنابراین، 
 در مقابل آن انحراف جنسی امری مضر، قبیح و مذموم است.

به رفتارهای جنسی گفته  مانحراف جنسی از دیدگاه اسالدر نقطه مقابل، 
است که از جمله آن  شود که خارج از حدود فطرت و توأم با نگرانی و اضطرابمی

 آلوده،رد و بدل کردن کلمات شهوت ،آلودهای شهوتارتباط جنسی اعم از نگاه
 است.با محارم  س و بوسیدن از روی شهوت و آمیزشلم

وع ارتباط با محارم در زندگی از ن مخصوصاً آثار هر یک از انحرافات جنسی و 
اختالالت  رسان است که موجبفردی، اجتماعی و خانوادگی انسان چنان آسیب

از آن  معصومینجهت در آیات و روایات به همین  ؛روحی و روانی خواهد شد
های ارتباط نامشروع هایی شدیدتر از مجازاتشدت نهی شده و برای آن مجازاته ب

خروی چنین ا گر آن است که مجازاته است و این بیانبا غیر محارم تعیین شد
 (1384ت. )کجباف، عملی نیز شدیدتر اس

  :معتقدندفقها در این زمینه 
های خود مثل مادر و خواهر که با او نسبت دارند اگر کسی با یکی از محرم

 (815: ۲، ج1383)شهید ثانی،  زنا کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند.
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 آمده است:چنین ن مجازات اسالمی نیز در قانو
زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است و در این حکم 

 (8۲. )قانون مجازات اسالمی، ماده بین زن و مرد فرقی نیست

 منابعفهرست 

یم .1  .قرآن کر
 .الکترا هعقد .فارسی ویکیپدیا .۲
 و علمی انتشارات: تهران. انتقادی گفتمان تحلیل(. 1385) فردوس زاده،آقاگل .3

 .فرهنگی
 .(1388) فالحی . و محمدهادیرحمان صحراگرد، .محمدرضا نژاد،پهلوان .4

یات در اجتماعی کارگزاران بازنمایی هایشیوه  منظر از مشروطه دوره نشر
 مدارگفتمان هایمؤلفه به عنایت با انتقادی -اجتماعی شناسیگفتمان

 .51-۷3: 1. شماره1دوره خراسان. هایگویش و شناسیزبان .معنایی -شناسیجامعه
 الگوی بر اساس بهار اشعار انتقادی گفتمان تحلیل .(1390) سمیه جوکار، .5

 .شیراز دانشگاه همگانی. شناسیزبان ارشد کارشناسی نامهپایان .لیوون ون
 .سیاسی شناسیجامعه بر ایمقدمه: سیاست و جامعه .(1389) مایکل راش، .6

 .سمت انتشارات: تهران صبوری. منوچهر ترجمه
 .تحریر الروضة فی شرح اللمعة. (1383) العابدین بن علیهید ثانی، زینش .۷

 .سمتانتشارات تهران: . ۷چاپ
 هایرسانه در مسلمان زن حجاب بازنمایی .(1389) سوسن صفارودی، .8

: 48شماره زنان. راهبردی . مطالعات(سیاسی و حقوقی هایجنبه) غربی
340-۲95. 

: تهران مترجمان. گروه .گفتمان انتقادی تحلیل .(13۷9) نورمن فرکالف، .9
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1341
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: تهران جلیلی. هادی ترجمه .کیفی تحقیق بر درآمدی .(138۷) اووه فلیک، .10
 .نی نشر

 .جمهوری اسالمی ایران ات اسالمیقانون مجاز  .11
 در گفتمان تحلیل کاربرد .(1389) نظری . و جوادحسینعلی قجری، .1۲

 .شناسانجامعه انتشارات: تهران .اجتماعی تحقیقات
 .شناختینشانه رویکرد گفتمان؛ انتقادی تحلیل و ترجمه .(139۲) مریم قهرمانی، .13

 نشر مؤلف.: تهران
 .شناسی جنسی در اندیشه دینیرفتار  .(1384) باقر کجباف، محمد .14

 .113-144: ۲۷. شماره۷مطالعات راهبردی زنان. دوره
 و چاپ سازمان: تهران .بازنمایی و هارسانه .(138۷) سید محمد زاده،مهدی .15

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
 مقایسه .(1389) قنبری و لیال .مرتضی یمینی، .هلال لطف یارمحمدی، .16

 کوتاه هایداستان و بزرگساالن معاصر کوتاه هایداستان نگفتما انتقادی
 .143-166: 1شماره. 1دوره کودک. ادبیات مطالعات .و جوانان معاصر

یه .(1389) ماریان. و لوئیز فیلیپس یورگنسن، .1۷  .گفتمان تحلیل در روش و نظر
 .نی نشر: تهران جلیلی. هادی ترجمه




