
 ��د� ا���/ �� �� ��ل �ت ، �
	�� و ��رت 

�
��" ه�� �� ا! ار و �� �رزو ه�� �� ه	�#$ "#&#' ()��"  

� ا� ����ردم �� ا��� ��	
� �� �� رو� ���� ز
	ن ����� و ��  !"#� �� ،%ه+*	م �	ر و ����� ��ا� ��)� ا(' �&
� �� 2ن 12+	 ه�0+�، )/+� ��.�د و )	 
.�د ا-
+	د و ��ار4 �/0.� �	ر)�3 در ��رد ز
	ن از )"�� و  �م ��ر-� ��د� ا

د-�0-� ه�*	
� �� 2ن >�ا;! ���8د از -�� د)*�، �� ه��' د:�! �	ر)7 8+.9 ز
	ن در -�ا-� 8(	ن ، �	ر)7 5��6 
ا >	CD� 8�/� ز
	ن را از 2
	ن در)B ��د� و�	 ر" و ه�)5 )	�� �"�ر ا-5، �	ر)�3 �� �	 >@ف ا-+	د و 2<	ر 2ن  �=

  .در ����F	ت و >	�D �CDد� �	ن �+(	 �� 6@ارد
� ��دن ��د� ا-+	د ���8د، 1	)� زوا)	� ���	ر� را ��ا� �	 
	 رو1' �	;� �*@ارد، ا�	 �از -�� د)*� ا8.	ر �� ��+

	+��( "	D�H �

*� " ا)' �6
� �+"	ش )/+� �*J ا)� و�J �� 7-	K �"��ر-� ;(��	
	ن و )	 8	)*	� ز
	ن در �	ر)7 �

*	ه� ا-5 �� �� ا)' ���:� �� �Kدازم. @ف ز
	ن از �	ر)7 ، 
�	ز� ا-5 �� 8+.9 ز
	ن �	 �	 2ن رو��و ا-5> '�+J 	� .  

�، ر0D	ر 8+�� از ��و ��:� �#� و�8د دا01� و در 
�*(�ه�)5 8+���0 و ر0D	ر 8+�� دو ���:� 8�ا6	
� و�0�	L( از )"

�L و�8د ��اه� دا51 ��� ه�)�D 5د و �	 ر1� ارزش ه	� :�.�ا:� و اه��( 5	0D' ا
�	ن ه�)5 8+���0 ا�	. 2)+:�� 	� 

��	 ( '�+J	0D� ا� رو1' ا-5 �� ه�)5 8+���0 از 
Lد)N �� اوا�� ;�ن 6@01� �&�ح . ا-5 �� �/+	 و اه��5 �� )	�
� ا-5�1. 

  
�++� �� ��رت را �	ز ��:�; O(م ��ز	C

*� و ��دا
*� و ه�Q+�' روا�P ��' ��د و زن، �/+	� . �+	-.	ت �0��+8 	
ز

اه��5 �+	-.	ت 8+���0 در-5 در ه��' 
"0� )/+� . را�&� دو زن و دو ��د 
�P-�� L �+	-.	ت 8+���0 �.��' �� �1د
5-	)
	�
  .و ا)' P�D �� روا�P ��' ��دو زن ���ود 
�� �1د. 1"! ده� �� روا�P ��' ا


� ز
	ن ��ا
�0� ا-�S�� ،5ع 8+��5 را �� �		)8+.9 8 �� � )N ;�ن U � �S�� 9�K.�/� و ا)�0	 �Dض �� 1

�L در �+	ر  5��+8 �+/( ،�+� !(���6 ا08�	 � �.
�ل ��د� و 2
�ا �� )"� از ���ره	� ز� �(@K ا�J ن و�J � �S��

�� ا� �� 1�	ر �� 2)+� �� -++� X	� �W(�م ه�)5 را �#"�! ���ه+Hر ا��� �- ��.U اد وY
.  

� ا-85+��5 ز
	ن در �/�)Z ز)�2
	ن ��	ن 1 !�� ���0 اش �	 ;�رت زا)9 و ��:�	+5 1� . !�
�رت زا)#� �� ��	� ;

�اد� و U	W(� و ;.�� ا� �� زن �� 2ن �/� . را ه�ف ;�ار داد� ا-5	���د ��  �0 ��ا� �/� زن �� ��دان  �(	
ا)' ��ا

�� و -. دا51 ��ل 1��ود�++�� Z(ر	ن زن و ارا]� �/����ب �6ا)	
� ��ا� ر0D	را08�	 � ز
	ن �� �+�0ل �� -"\ و �
  . +�ان ���� ا� ���ر� در -	�	
� ��د-	^ر از ه��' 8	 
	�1 �� �1د

5 2
	ن 
	�*@ار� �� �1د، ا:.0�  �ا;% �/�+� دارد و 2ن 
�Z(�/� L  �! 8+�� ا� /�.U ن �� ��  +�ان	
ا)' ��ا
	)� ز

�!"ا-� �� 5	S �0�(	�' ا)'  �	�� "�1	�!!  

و �	 د��ل ") )/+� ����! د8�6+\ �6ا)� ��  +�ان 
�م("  �! 8+�� ا� �� �	 و�8د )N ��د و زن ا
F	م K@)�د، )/+� 
��	 �W(�/� '�+J از  �! 8+�� ا-5 �� ارS	ء 8+�� �� ار6	c- واژ
� . 5:2 8+�� ��د در واژن زن  �+�5 �� )	�

��0ر)\ ا
"	ر �� �1د و ا:.0�� �(�U از c-	6و ار ��
� – را�&� 8+�� و ارو���c �� ��	س �8�� ���ود 1�� ) c2ن ه
	D�H "زن و ��د '�� (�  .�+Lل �� )	�

� -"\ و ا1"	ل را�&� 8+�� ��' ا�Dاد �++� '��/� ،	)
2 ��	�.U �
(	 و �/	�
� ا08�	 � ا	*(	8 Zدر دوران ه	� �03
  .��د� ا-5

Z(�/� '�+J از 9�K داد� .  را 
�L در ���� ��6د�./	ت ا)' �/�)Z ��د-	^را
� از را�&� H�  ��+8� ه	� د)*��
�+� �� %� و ه�)�D 5د� �	 را -�� ا� از را�&� � ،��+8	 c�C+� g و �+�0ل ر0D	ر � ��+8	 1���ا� ��	ل . 1


� دار، ���Fب، �	در و 	� ،	Dو 	5، �W 	� ،%�F
2ن ز
��Fه	� �Dه+*� ا� ه�0+� �� �	 �/��' ... �/	ر)�J �Wن زن 
�ار
�" ز
	ن ��.�ل"د �h3# ��ا� ا-0	
  .��د�6 8+�� ز
	ن را ��"' �� -	ز

و ��ن . و J+�' ا-5 �� �+�0ل ��ا
	)� ز
	ن در زا)9 �� )"� از �(��0)' د^)! -���ب و -&� �� ز
	ن ��ل �� �1د
�
 . زن �� �)�H�  '(�0� ��ا� ا �	ل ;�رت ��دا

  
� g 	� ل	^ر� از ه�)5 8+���0 در  �' >	د-�� Z(�/� در� و	9 ��
���c �	ر �/�+� 
�L ه�5 �� ��0�8� ��دن 


�  �=. ه���� زن را �	 g �� �1د	�وا��0*� ا;i0	د� او �� " 8	)*	� ا08�	 � ا� �� �	 �	ر �� �Lد زن در 
��c ارزش و �� ارزش ��دن �	ر ز
	ن ه�Q+	ن در >��ق K	]�' �� . ��دان و �� ��	
� د)*� ��"�' او را ��.�5 ��"+

  . ز
	ن در ���	ر� از �#	k! و در -�ا-� 8(	ن ��د را 
#	ن �� ده���ا�
� ا08�	 � �Dود-5 ز
	ن ��د� و >� 	*(	8 lD	< �8� �6 و�� L�
در ا)' ��' �@اه% و 8(	ن ��+� ه	� ��د-	^ر 

�
  .�	:"�5 ��د �� c�8 زن را از:� و ا��� و ا��� ذا�� دا
�0� ا
�0 1�ن/+H �
� -	ل 9�K و �	 روH N( در از	9 ��

� دار ��ا� ز
	ن �� ز)� -��ال ر5D و ز
	ن �� اn01	ل –، 	� 



�
�1 ���#� �
	��	رج از  .�
� و ه�Q+	ن از �� >��;� ر
p ��د
  .��ا� >��ق ا08�	 � و �Dد� ��د �.	رز� ��د
�
�� ه	 ���2�(�K !  �(�*3-	K �� 0� و�#+

�L در ا)' ��	ن ��"	ر  �W�م �03  .�ز
	ن "� در ��F0�8 در >	:� �� ��

�د K	-7 �� ا)' -��ال ��د� �� ا)' >@ف و -���ب ز
	ن و " در �	ر)7H د)*�� در ��، �6و
2
	ن ��د �	K0' ردD	( و

� ��"' 6#0� ا-5؟ �*J ن	
  ه�Q+	ن �� در ا�0�ا  +�ان ��دم، >@ف ز
	ن از �	ر)7 و 2-�% ر-	
� �� >	CD� 8�/� ز


� در ا)	
� ز	*
� �Dه+*� �	ر)7 �#�� را �� �6
� ا� د)*� ��-�c ��د� و 
*	ه(	 را اه��D 5��c��+ و 
' ا-5 �� رو
 r�S�� L�

� �+(	 -���ب ز
	ن �"� ا
�اع د)*� -���ب ه	� ا08�	 � را  �� ��0	ره	� ا08�	 � ا� �� �+	- �8�0�

��ل ا
�ا. ده� ،�

��5 �� -���ب ز
	ن ��  +�ان ;�)�� ��)' 1"! روا�P -0�*�ا 8(5 �� Pع -���ب و روا�
�اد �� �1د�
	��ا�� ا08�	 � ;.  

� ا-5 �� �	 را ;	در �� -	زد، -	�0	ر ه��ارN�1 ��دا
� ���8د را ز)� -��ال ��د� و در ��
	0K �0 2ن��+��D ��

c(�#
�رت K+(	ن �2	د��0D�6 N	ر ; �	)
  .دا^

	(��)1 ��	< �� �
�*
� در �/	ر)Z : "ن �� �6)�از ��C+� '�+J ا-5 �� �' �� ا)' �	ورم �� ه�	(	.
D��c��+ در ا)�ان 
�+(2 �C
 �� �� ا)' �/	ر)Z �� 2زار )	 -�د�++J ه� ،�
� 0D�6	ر ��	�1 �0�	- 9�K از cه�	W� و".  

 �(@n� 0� و از 2ن#k2 ن �� 2ن	+Q�ه L�
 	� �0��+��D ش�*

*� و ��دا
*� ا-5 �� 	
)"� از ا)' �/	ر)Z(�/� ،Z از ز

*� و��دا
*�، �/�)Z از ه�)5 8+���0 و �Dم ه	� 8+���0 ا-0D�6�� �� 5� از 8+\ ا)' �/	. �� �1د	
ر)Z از ز

�� و ��.�5 �� �+�[t� م�
5#6. �6
� �6 را�&� د8�6+\ �6ا)� را ��  +�ان  cاه��  .�� ا)' 
"0� �	ز

�� ا)' -���ب در -�ا-� 8(	ن و   �� �� �در ا i	ر �03Z و ا�	 در ;&% د)*� ا)' -����*��، ��	
� ه�0+
�
� ��د� ا�	��.  


� ه	)� �Jن ا:�u دو�6ژ �	 �0	ب ��
 	Kن"در ارو	
داد��ا-�0 ��ا� "و �	ر� و:�0	ن ��ا5D �	 �0	ب " ��	
�� >��ق ز
�">��ق ز
	ن
2159
Lد)N ��  (1793ا �ام ا:�u در -	ل . ، �L- �� ��>tا)� در ر1� �.	رزات ز
	ن دا01� ا�K ل	-  (

�  . �ا-5 ز
	ن ��ا� 2زاد� و ��ا��� ��د>"��  �� داد
 �� �U	.ا��� ��' زن و ��د ه�| ار���	
� �� �./�{ و 
ا)' دو زن در��	�! �	 
�C ��دان روW+1"� دور� 1	ن �/�0� ��د

�
� �� J+�' �./�~	�� را روا �� دار
P ا08�	 � اk �	وره	ارد و ا)' ر-�م و ��
 5/�.U . ن �� ��2زش	ه� دو� ا)+
�، ه� دو �� اn01	ل ز
	ن و ا-�0=ل ا;i0	د� 2
	ن ز
	ن اه
��ارس د��0ان �� ���1� \�-t� و ��ا� ���5 ���	ر داد

�
� دا01� و ازدواج را 
�W �� ��د��t� .�2
(	 �	 �/#�ق ه	� ��د را�&�ء �	رج از ازدواج دا01+ . �ا��� �� در 2ن دور
  .�8	ر�� 12"	ر ��د

� 2زاد
� در >���5 ز
	ن از ز�	
� رو�� �� �� �	ه�1 �0��+8 5

� ��دن �8ا�O را k2	ز ��د� ا	�
-	ز� ��د و ا
� " 2زاد� ، ��ا���، ��ادر�"-�	-5 و 1/	ر
� و ��ا-0� ه	� ���0! ��د را �Uح ��د� و در)	0D� ا
��دا
� �K ��د� ا

�++� '(L*(	8 را '(�
 ��C
� �� . �� <.	ت و �/	دل -�	-0(	� ��دا
� را �	)��0 ��هc ر)03� و +0D	(در �� �
از ز�	
 �H�i� �H�  رت ��' زن و ��د را در�
�اد�(�+	-.	ت ;	� ( ����  �H�  و در)ع	��0 د�6�6ن ) در ا08�(	�

�  .��د� و�+	-.	ت 
�)+� ��;�ار �++

*� و ��دا
*� ه�0+� �� را�&� �	 را �	 :@ت " 8+\ �6
� �6" ا)' �/	ر)Z از	
�	 را�&� �	 ( ، 8+��5 ) ارو���c(و ز

P ا)' �/	ر)Z ��  +�ان ا:*�ه	� ارزش 6@ار� . و �	 ;�رت �/��' �� �++�) ز
	ن د)*� و )	 �	 ��دان و )	 �	 ��د�	ن��
 Z(ر	ا)' �/ 	و ه� �� را �� � �J و از -�� د)*� ه� �
�	 g ��*�دد �� ا�Dاد 8	�/� وادار �� �&.�� �	 ا)' ا:*� ه	 �1


�#�  .5 ;�ار ده+�-	ز6	ر 
��5 ��رد �Uد ، 2زار و 

��H �0رت 0D�6�، -�ا:� ا-5 �� �	 1(	�5 �	)��0 از " U 5��+8.�/�"ا)+"� �/�)Z از  �J 	� و �
	�� �J P-��


C�� �� c0- �� �	 و ��;/��D 5ود-5 �	 را ��.�5 �� �+� �+(	 �	 ه�)D ��-. 5��)0��+	 K	-7 ��6د  	� ��Jا �� �.	رز
�ن ��#� ه�.U 9:	J �� و �
	
 �i "در J '�+J	:#� �	)��0 -�ال �+�c �� 2)	 �	ر��ن . 	� ���8د ��"' ا-5)	�� ز

�F< " ؟ و�
  ...وا;/� ا-5؟ 2)	 ا:�	 و �Dد �D)�ا01	)' از 2ن ز�	ن ه	 و�8د دا01� ا

�ا)' . از �D�U ه�)5 )	�� ��دا
� 2ن �L�J ا-P-�� �� 5 2ن ز
	ن �� ��دان ارزش و 8	)*	ه� �Dا� ��د1	ن �� ده+
1�ن ��ا� ��دان، اه��5 �� ��دان، �	ور �� 2
	ن و ا�� در  ![	; �Y(رد ��;/�5 و�� ...�ر)#� . ��د را 
#	ن �� ده

�ا
	ن، در ��	)! ��دان �� r0D ه�� L�J، در )K �P 8+�� ��دان �� ز
	ن را ��.�5 �� �+�، در ا-&�ر�� �< �� �+�
;�ا
��6 ���0! 2ن–5:2 8+�� ��دان

(0W� ا-5– و ز  .
�' و ر)#� ه	)� �� ز
	ن را ��0	 � �� -	رد �� ازدواج و ;�ا


#	ن و ا��Dد�6 و �  .��k ;	�! 6@51 ا-5... را�&� 8+�� �	 ��دان >�0 �� ;��5 -���ب 1
P ��دان ��c�8 1	ن  �� K@)�ش د�6 8+\ �6ا)� ا8.	ر� >���0 ���	ر �0+�ع ��د� ا-5 ، �� ��ا�	 �.	رز� ز
	ن  

� 2رام و 6	� �1ر1*	6�
 .�ا

  
.� ز
	ن"U �(ا���J 5+�' ه��D ��د� ا-8 "5�
� �� از ازدواج �6)03+� و )	 ���� ه	� . در ا1"	ل �6
	�6ن در 	
ز

�
و در-5 از J+�' �	ر)�3 ا-D �� 5��+��5 . �+(	 و )	 ز
	ن ه�F+\ �6ا ، ه�*� از ه��-�0 �	 ا)' 
C	م -� �	ز زد� ا



�
� ���	ر ��	��ز+

� ه�� .  در-5 در ا)'  �< '�*+- ���"- �H	�c ا-5و >	ل 2
"�. ه	 ���0ا	

� ه	� J+�' ز��
 	�

� ه	� �	ر)�3 2ن را ذ�� ��اهc ��د��
 cو �' ه c�0ه� 	12+ 	�.  

�-	ل 6@01� در 8	�/� i"( 7(ر	� �� �	*

��� ��Dدا:� ( �� ا)�ان–در 2ن دور��0/�� ���
از ��C+� '�+J ا-5 �� )  
�
�. اه��5 �� )	�	W-t0� ا)' -�ال �� L�
 	)
 در ��رد �	ر)7 8+��5 در ا)�ان �����	ت ���	ر ���ود� �Hرت 0D�6� و 2

� �� �Jا ��ر
�Lا-��ن )	 

��دا�0� ا"�0�
�ر� " �*
ا)�ا
� ، ا)' J+�' ��ا� ��.�5 ا)' �/	ر)Z �� ا-	س �6 \+8
�و �+�ه	� د
�	� �(+� ره	 ��د �	 �; ��  .8@ا��5 ��#��0 �� 2ن ده�-��	)� 6@ار� 
��د� و 2
�ا از ��

� �+	-.	ت ��' دو 8+\ را ��5 �+�0ل Y(و ���رات و '�

*� دا51 ��دان-دو:5 از -�� د)*� �	 وOS ;�ا .  

  :-#ا��" ه�� ز$�ن در دوران �(+و*"
2
(	 ���	ر� از ;��و�+�ه	� �+p0 ازا)' �/	ر)Z ر �� �
#	ن ���ه 	� �� �ا �� 
*	ه� �� ��ا-0� ه	� ز
	ن D/	ل 2ن دور

�
  .ز)�-�ال �� ��
	D�H را�&� ا� ،�� ا-5، از ا)' رو 2
F	]�"� در ��رد " را�&� 8+�� ز
	ن در 2ن دور��اد �� 1�; !�� ���ا� ��:�

 5����ارد، �Jا �� را�&� ز
	�1)� در 
 �-"\ >��D زد� �� �1د، �� را�&� ز
	�1)� و در J(	ر�Jب ازدواج ا1	ر
� 2ل ارو��N و �/�	ره	� ز).	)� 
�L �	 در4 ا��وز)' �	�=در 2ن . ��:�� ��! ا-5 و 
� :@ت�  . �W0	وت ا-5" دور� ا)

�ون 
�ازش )	 H����5 ارو��N،�+(	 �	 د��ل و �	 �+c�C  �! 8+�� ��ا� 
�	ز ��دان و ��ون � \"- �در ا)' دور
ارS	� 8+�� را �K ���F\ �� ��ان ��i0ر 1� �� ���	ر� از ز
	ن ا)' دوران . ��8� �� ارS	ء زن �Hرت �� ��6د

�
�ا01� �	1+�؟ �� ه�| و8�، در4 ا��وز� از را�&� . 
"�د� ا
 5(	Sس ر	ا>� 	)
2)	 ا)' وا;/�� 5	 g ا)' ا-2 �� 5
� �=4 ;~	وت در ا)' را�&� ;�ار ��6د
� ارS	ء .8+�� 
�� ��ا(2 �� �C
 ��)�
ا�H^ در ���L ��8� ز
	ن و ) واژ


.�د� ا �03.1��  .-�5=�#	ن ��ا� 
��ون 
�	ز 8+�� و �0���L �� را�&� : ا)' �1ا)P ا�	 �D 9�Kض ا�=;�	ت 8	�/� ��رن 
�L ه�0+� ،��-	K زن �+/(


�	ز 8+�� ��دان ODل و��ا� ر��در  �' >	ل  �! 8+�� از ���:� ا�  +� >@ف 6#0� و �� ���:� . 8+�� ��ا-	س د
� و ��رت �	رق ا:/	د� ا� ��ا� D#	ر و -���ب ز
	ن 2زاد �� "�	��-	ز�"��ل ��#�د، �	 ا)' " ��H�i"ا� �	�� 1; 

  .�1د
� ��Kا��ن ارS	ء )	 80 و �70	ز� در ده� �ا-5 �� -"��ا:�0� ��رن زاد� �� " ار6	K "c-\ از �����	ت روان ��

ارو���c ، ا>�	س و ه��ا� 2ن )N -"\ رS	)5 �93 ا-5، ا�6 :.	س ارو���c و : �/�)Z ا��وز از -"\. �1د
;�ار ا-H�  5� . 2ن هc ��' دو8+\ رو��و ه�c�0" -"\"س را از �' ا)' �/�)Z �� در 2ور)c �	ز هc �	 ا>�	

��H�i 2ن  �H� ا� �	1� �� �Dد �Dا� -	�0	ره	� -�	-� –�ا�	 �� .  ا08�	 � �� 
�	زه	� ��د  �+�#3� �� 5
�0	ره	� -�	-� 	- �� c�+��–د و در	F(را ا %-	+� Z(ر	/� �
�*J � 	�082ن را ��  ا L�
 	� �H�i� �6�
و " 
�م" ز

 93�"�/�.U "�  .از 2ن ��ل �� �++
��� و ����S	�� ا-5 �� در4 ��ا-0� ه	 و ��;/�5 8+.9 ز
	ن و ا��0ره	 و D/	:�' 2ن در ه� دور� رو1' �� '�+J 	�

 . �� �1د

  
c�0ت 8+���0 ه�	.-	+� ���n� )� ��ا�	ش ه=� � .�	 در ا)�ان در ;�ن 
�زدهc 1	ه

  
/��	
  :42ش !+ا� ��12+ �
���0ت �


c ا-�2�0	د� در . ق .  ه 1261;�ة ا:/�' در -	ل 	�� ���� دارد و ��ا-0	ر ره	)� ز
	ن �� �1د، �� �� �)J ب از	�


� او �� " �/	)% ا:�8	ل"�0	ب 	��� c�; �	*
� و�+�(�
 ��(�
�رز 
� �0	ب �tد)% 
��ان 
�01� ا-5 �� ��1� ا�
�� در 

	�0
  .د �� �+�ز
	ن ا
 ��	� 	)
�	ج ا:�&+� او:�' زن D��+��5 ا)�ان ا-5 �� در �	�Uات ��د رو� ��	]� �� �	 2ن ز�	ن >�0 >�ف زدن از 2

�� >F	ب، �D#	ء، ازدواج ه	� ��ون  #�، ازدواج   �����ب �� 1�، �� رو0D�6 OS�� �+1� و ز
	ن را �� �.	رز
��0" ه	� i� "ا� ��دا�� �.
	8 N( ق=U �< و�
  .ن �Dا �� ��ا

 ��	
� د)*�� �� در دور� �#�وط -�د���� روز�)J د�	دو:5 �2 ��(�H"ن	
� " ز�	ن ز�	�� �� دار ��د �� ����را  (
��د را �+(	 در ا��0	ر ز
	ن 6@ارد� ��د و ا)' ا�� را �� >�	-�5 او �� . �	 ازدواج زودرس K	� �� D#	رد �(�#
او 

�
�، و )	 �� . ��دان 
�.5 �� داد(5 -3' �� �6Dن �� ر	
�� ��)c ��03	ر� �� در �	�Uا�9 از �c و -0�� �� �� ز
 -	ل از او �Lر�06 ��د� در 20 روز� ��د ��  �� ��د� �� 40او را و;�0  "- او �� ;��	
� )N ازدواج زودرس ا-5 

� و در 
داU �< '01=ق �/�0ض ��د�  او �� ا)' -+5 و  �م -." -	:*� �F.�ر �� ازدواج �	 2ن ��د �� �1د��15 2ور
��(�

� �� -� :" و در �0	ب �	�Uا�9 �� 	6�
�، �	 ا)' �8ر ز
��*
� U=ق (	� �
�#
 cه �Dا�� cه 	زن و �1ه� ا�6 �

�

�ن. ��	;��k ن�

� �� ��-c ����م و زن ه	� ا)�ا
� را  ���	! در >���5 :/+5 �� ا)' ;		03��و ز
(	� ��03	ر� " �
	H�i�  )48 و 47�	�Uات -�دار ��)2c+�.) . ��WH cزاد 
" را 



 �
	�� D�"1� را ا
0#	ر �� داد، در 1�	ر �0Wدوه �� �+&�L� c(��7)' ا:��(�
زن و �1ه�� ا)�ا
�(	 : " 2ن �� 
5 �"� ��د� �1)� ا-5 و زن و �1ه�� ا8.	ر� ا-5��
 �(�1	
  ." ز

� >F	ب و ��ا� ���i! د��0ان ���	S 5~)
��6 ��"�د� و از ازدواج �(� �	ج ر�#	ن �� در
ر D/	ل ��د� و �+(	 ز
��ر -��6م �	ر ��دم �� �� �1ه� دار� 
�� : -� �	ز زد� در ا)' ��رد ��*�)�
2 ، c01ا�
�' و;5  �و-� ��دن 

�اد از ... ر-��م��
 �
� ���ون ��ما�6 �1ه� ��"�دم >0�	 او
c ��! ��دا� د)*� اون ز�	ن ا8	ز��".  
2ر� -��Q�K ا)' ز
	ن از ازدواج )	 ��:�� �Q� ، و -"\ ��ون ��دان ، )N �1رش ��د ، D��+���� در  �! ، ا)' 

��د دا51 �� L��2 ����� �	ه %�J�� اف و��
.� در ���	ر� ��ارد �(� اU �(ا�8.  

�+/( 5�Uب �#�و=�

� ز
	ن در دور� ا	

*	ه� �� -� ��ا-0� ز 	�:  
  >� ���i! ��ا� ز
	ن  -1
   :F< �n	ب -2
� �	 ازدواج زودرس-3�	��  

  
	���D �6/	:�' 2ن دور� �c(�1 �� �8�0 �� ا)' ��ا-0� ه	  �
��0D�6� از �1ا)P ا08�	 � و �Dد� ��د " و ��ر-� ز

+W-ع ا	S5 از اوDد و در �=ش ��ا� ��ون ر��� �	م و ��	م ;#� �+(	�
 O;وا �� 	)
��د ا)' ز
	ن ��د� و 2 �� �	�� ه�0+
�
  .2ن را :�\ ��د� ا

��ا-�D �0ق ��	�	 �- "�+� �� ��< c�	< �0��+8 ت	-.	0� و . �� �+�62	ه� ز
	ن را ��  +�ان ;�رت 2
	ن �� ر-��1 5+	
�+� �� %U ن . 2ن را	اه���، را 
8+�� ��ل ��د� و �� ا
Lوا �� را �:F< �n	ب ��  +�ان ا�Lار� �� زن را �� -�ژ

ا)+"� ا)' . ��دا
� در ا�� ازدواج �� �	زد" و در K	)	ن �� 
�W >� ا
30	ب زن در ازدواج و -�D�H ���6 5	�� �1د 
�؟ ;&/	" ��ا-0� ه	 �+	-.	ت ���8د را ��	�	
��د، ! 
�" ز)� -�ال �� ��د ���F���	+� ن	
c ا-5 ، ا)' ز�� �Q
ا�	 2

���6 د)*� و >\ ���03.1 و ره	)� ه�0+
��اه	ن ز.  
	)

� �+	-.	ت ��د-	^ر ���8د ��د� و در -+�' K	]�' "  ���2ا2	��;9 	�1)� 16 �	
��6 ز
� و ز�1 � -	:*� �� �1ه� داد

�

	����D دا01� ا.  
�اوم دارد� �	1 	Sن >"��5 ر��	ن، �#"! ه	� ز
	ن )"� K\ . ا)' 8+.9 هJ c+	ن �	 -��	ر �2	S5 ر��"< �&- 	�

� و �
� ا =م 1�
	;��k ��*(-5 از د	-� 	ب" �	F< Z#� " �0-ا��:�n "رS	1	ه� �� �� :�	ظ ���0ا)� ر�&� �� 
�ا  51�F< "=	ب
1�" ا)' ز
	ن  ��ارس د��0ا
� �� در دور� ;	8	ر k2	ز �� �	ر . ا)' ��ا-0� 2
	ن �� �	ه�  ��

��)' ��ا�� 6#5 و از ��2زش ز
	ن >�	)1 5+J ن	اد1�/� �
  .��د
� �	 ��گ ���� ره.�ان ا)+J =ه��  	و �#"! ه 	ه ��	
03! 1�" ' روز� 	)
ا
F�+� �� >�ل 
#�)� : ��!: ( �	ر 2

�ون N1 در ا)' -�� )0D�6 !"1 �D�"1� ��د� L�
� و -���ب �#"(	� ���0! ز
	ن 	1 	Sت دو:�0 ر	<=Hا 	ا� ،

Lو:� 8+.9 ز
	ن 
�L- �� 9ا)� دا51.  

� ا�	 ���ود #
 �n�د زو8	ت �/� L�
1�، �	 ا)' و�8د ز
	ن در  �H� >��;� �� ه�| )N از ��ا-0� در ��رد ازدواج 
�
�� و ه�Q+	ن در ز��� د)�ا
*	ن و 8	
�	ن �� >�	ب �� �2
��-�
� . ه	� ��د �
K\ از -���ب و ا
�=ل �	;��	

 ��داد ا<� J#�*��� از >~�ر 28 �	 از ا)' دور� �	 K\ از ��د�	� 1311 �	 #�1310"(	� ���0! ز
	ن در -	ل 
(	� ���0! ز
	ن 
�� ��+�c و D/	:�0(	 در ���ر )D ��- N/	:�0(	� درون دو:5 و از -�� دو:0� 5���L ا-5 �� �#"


��د ا)' ا�� ا-5 ��)K \�1 ان �� ره.�� ا�1ف و�

�ن �		� !�"#�.  
�.
� �	 ا
��د، در ;�رت دو:�0 >! �� �1د، و 
�� ��ا ]! �0��+8	3*�)� �� ��-	K ون�
� �� از K\ 8+.9 ز
	ن �	
� ز

�، ه��ا� �6دد
�� �� p
 .-c0 ر

  
  : و :9 از �ن��1320ل ه�� 

�� )/+� از -	ل /� ��دا1320در دورF� 	�  "c�0ن ه�	
ا�	 ا)' �	ر ا)' �#"(	 و ز
	ن . 1	ه� 1"! ���6 �#"! ه	� ز
�
  :D/	ل در 2
(	 �W	وت ه	� 8�� �	 دوران اول دار

�، �� ���	ر� از ا)' ز
	ن در ار�.	ط " او^
�	 ه���ان ، ��ادران و
Lد)"	ن ��د �� ا ~	� ا>Lاب -�	-� و;5 ��د
 �	)
� و و در J(	ر�Jب اه�اف -�	-� -	ز�	�1 ��" Kـ�ر"-�	-5  =;�+
 . >��5 �� ��د

  

� ، ���0م ا-"+�ر� را دار)c �� در J(	ر�Jب ا>Lاب 	./1 ��S، را	ن 5��1 رو-0�J �(	ه �
��
 ��	 در ا)' دور

/D �� 5;و�
� و . 	:�5 ز
	ن رو� 2ورد� OD	+� �0#�� و �
� �Dو�9 �� �+	
��ا-0� ه	� D��+���0 و ز �در ا)' دور

� �� در -	ل . -�-�	:�Lم ه�ف �� �6دد	./1 ��S1325را�(�6 �� ���ا
� �6د)
�' ز)	د  =;� ا� �� : "  د-0*�� و ز

��دم درا)F	د )N �#"�=ت �	ر��6  �� �+Jه� c01ا�
ز
	ن د�	:5 دا01� و 2
(	 را �� �#"�=ت ز
	ن ا)�ان �	ر ز
	ن 
� و 1	ه� ��#�0 از ." وH! ��دم+� �� ���F� را cه 	ن �	
�ان را�&�  #�� و  	�WU ز
 -	ل  #� 
	ز
�' و 7او در ز

�ا
� ا-5  	�1 را�S� �� �1د و  +	- ر�	��- ز
� د)*�. ��ران �	 )"�)*� ا-5 
2
�ا"  �� �� �8م ;0! ه��� ��د ز 



 cت و ارو���	-	و ا>� ZUم ا)'  �ا	�� 	ا� �
��#�د" ��ون ��دان"ا��از �� �+ ��� و اH= د)�#
 �0D�6 ��>�0 در . 8
 O(	;ه9 �� ا)' و	*
��6  #�� او و )	 
� �0	ب �	�Uات �	 ارزش را�S� ا��اه�c زاد� �	 ه�| ا<�� از زدو 8

�اوم و �� r�S�� )/� �� ��ا�	و; ،c�+�.��
 9

� در �	ر)7 ��ا� 
�! �	 و 
�! ه	� �/� ��Kا��	
�ا:� ��ا-0� ه	� ز
�
"� �� . ارزش ���	ر دار� 	Dد	i� �
 �� �
	

� ه	)� ا-5 �� ���0ان از ارو���c ��  +�ان )��F� N� ز��
 '�+J 	�

� ا-5 
	م ��د�  .�Uز و>#�	
� ا� 
	��د 1
 ،�
�ار
 �3-	K 	)+(ا ��ا� ه�� 	ن ا�	ن 2ن ز�	
�د زو8	ت و ازدواج ه	� زودرس �#"(	� ز/� ،�>F	ب �0�6ش �� )	�


.�د را�&� ��0	�! ��' 8	)*	� D/	:�' زن و ��ا-0� ه	)� �� ... ادا�� �� )	�� و  !.; �در >���W� 5	وت ا)' دور� �	 دور
  .�Uح �� �++� ا-5

� �� در ا)' دور� ��	]! ه�. ه+�ز ��ا-0� ه	)� �� �/�)Z ه�)5 8+��5 ز
	ن را �� ز)� -�ال �.�د �Uح 
�� �1د+J 

� را �� . �Uح �� �1د... ا08�	 �، 2زاد� ، -�-�	:�Lم ، �#	ر�5 -�	-� ز
	ن ، >� رأ� و 	
ا)' ز
	ن ��ا-0(	� ز

 ��0 �"� از 8	)*	��+��D �	ا-0� ه��ا-5 �� در �/	د^ت -�	-� 5��1 �� " ��دان ا30D	ر�"�+	ر� 
(	د� و 
� از 
�++�.  
� �� �+�c و در �K 2ن  ��داد و K\ از 28�� ا>Lاب و -	ز�	
(	� -�	-� و د�"�ا��N را �#	ه(���د�	 ا�	 -���ب 1

  .ا
�=ل و -���ب -	ز�	
(	� ���0! ز
	ن 
�LD Lو
� ��*��د
� ا-5 و �1را�  	:� 8�/�5 ز
	ن " در ا)' دور� D/	:�0(	� ز
	ن �	�=�1 �در J(	ر�Jب -	ز�	
(	� دو:� �0���L داد

�� ا)' >��	ت را -	ز�	ن و 8(5 �� داد���K�- 5-�0 ا)K د� را �� . �1ف	و:� >L
��- �
� در ا)' دور	

*�ش ز
�
  .6@را


� را دار)c �� در �6=ن در ��' -	ل ه	� 	-	- 4�
� ه	)� �Jن  Lت ا:���
 �	 1315و ا)' در �1ا)&� ا-5 �� �	 
�1� و 1355���� �
�از �	ه�� ��د از ره.�ان ا)! U	:9 ��د�� �5 و 1�ار ��دا
 Lت ا:��4 �� . ا-% -�ار و ��� ا


9 ��د. ���� �1ه� دا51 �	 ز
	ن 
�L را�&� 8+�� �� ;�ار ��"�د	�Dا�Uل ��رد ا>�0ام ا	ت . و� در  �' >L 
  .�/�وف ��د" �"� 8+*!"او در ��	ن �6=
� ه	 �� . ا:��4 ;.! از رو� �	ر �2�ن 8�(�ر� ا-=�� �Dت ��د

  :?�ر�< �
9 ;#$" را�=>+ورت ;ار از 2
�" و ا &	� >� رأ� �� ز
	ن در ا�Hل K41\ از -	ل �W- ب=�
� �� )"� از " ا+J ا-��ن ه�L�
�ر� �
	#
��  +�ان 

 �0D�6 !"1 ن	
� ا�	 ا;�ا�� ��د �� 
�0ا
�5 از �&' ��د62	ه� ا08�	 � ز
	1�K !�  ��	8 �
2رزوه	� د)�)+� زن ا)�ا
ا�	 �	 در ا)' دور� .  ا08�	 � ��F+ �1د–��0! 2
	ن در /D	)0�:	� �Dه+*� و -�	-� و �� ���p و 5��1 �0�6د� و �


�! د)*�� از ز
	ن  1"! ���6 ��Dا� -	ز�	ن ز
	ن ا)�ان ��  +�ان 
(	د� وا��0� �� دو:5 و �	�O -�	-5 ه	� او 1	ه

� و )	 
�W 2ن	

�)ه�c�0 �� �	 ه�5( ز	
� ����n در
C	م ;�رت ���8د "�� 8+.9 ز
	ن ا)�ان و ا�H^) ه�)5 ز
 رو

��Lاد و ا�1ف ده�	
� ه�0+�D وغ�D ن	

� در�#	ن و �#(�ر ا)' ز��
  .�L- �� ��>tا)� دا01+�، دو 
�Lاد �� در 1"�0' �	��� �D وغ�D"�
	
� ا-c�8"-�< �� - 5 ز�	� �
��
 -	:�	ن -	ل ��رد -0	)9 ;�ار 0D�6� ا-5، 


*�"از K@)�ش 	
�رن ز� Z(�/� ." او 	ز 8+��، ا�	�
ز
� ا-5 ��  � ر�K ckد� اD"+� ه	)9 در ��رد :@ت و ��! و 
�� ه�| وK �8	 را �Dا�� از �/�)F� Z	ز 
�� 6@ارد، او 
�L ز
� ا-5 �� در -�ز و 6�از ��دان �/#�ق و  #� ه	� 

� . ه�س 2:�د �� -�ا)


��6 �/1 : 5�F� ، �0#*�� � ا-�� ck دادم �� او ��ا �Q

��5>��ت و / زا c�	� اب و�&Sا  
 9(	8 �#
 �K �� 2ن دل ��k /5��
 c� د)*�م L�J ا�� ��  

ه�-� �� 0W6' از 2ن ، ��د در 2ن ز�	
� �8	ر�� ا-5، ا�	 �� وا;�D Oوغ K	 را از ا)' �Dا�� 
�� 6@ارد و ارو���c او 
� و �	��وا)� ه�	ن �~��ن �/��ل را دا) ��د و زن(
�L �� را�&� دو �' 
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