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 از ر دو ی روزر دو ط   ده ا  . از "" و "آن    ،" دو " د"

و "زن" در وا ال ه. روان، رن، ن، ا و ف ن، زن ن، ۀ ه دن  ن،  و

دی ا ا ا   ی   دو  ن راع ا  ا   با  ن و ر  ،ندا

 و ر ا  ده  از ا   ،تا ن و ای ا را ژ یدر سا  . 

 از آن    ن را درو ز ، ار ورت، ا  دان را در   ده دا ی ار از ا

 دم ا  ای ،  زٓدر ا  ای  ده ز سا  ا .د  ار    ا

ا در ل اران ل  ان را ای ازی ر، وا  ،ی،    ، ، و  وت

ٓد و ا ی را در نز  ه حا ا   ا  ا ن ا  در  .ا  ورش رت و

.ه ا   ا  و آن دو ا ،رو  ا  در  زد در را

، د ق  ن نو "ا ا  ره وادر د   دان ن ووی ز  ا  ری ،اا

ا و ارزش د ا" و "ق ا ای دان و زن" را  ده ا.1 در   دان و زن وت ی  از

د ن  د و ا وت   ا  ۀ  ن  د  ٔارد، ت ن داده ا  از  ای
، ا وت     .2 ا  در  ال اه ده  اد ای از ق    م دم3

4.ا   نز   لا  ف نا  ،د ا  دو ا

در  رد و  ز ا  آرن ق  رد آز ار  د. در  ر، در  ،  زن و ق

،رو    ،  ا ر ،  ارا ،  ه   ،  ار  رد ن  و

 ار  ای   .ا  ،انن و دز   . نای ز ای ا  ا .   و

 ی ری را ای زن دار  زد،  وه اد ز     و رن  ، دورا ر و دری،

ای د – نز  ا ای دان  ن – وزی زا  دار و  ان ،انز اری از 

ی د  در .   ا ه   ا ، ی ا ی ز  م در ا ی وا 

 رد ون و ا    آب    اردی ،    ده ا  نی ز ا ن

وا ن،  د  ا ی ا  ،در  د   ای ر ر ، اب از رد

وز وا ن  ان  ای   ، ارث دن اک و   دن ز  ی در  رد،

  ن  را ا در ا  ،  درا و  ل د،  اب از ق

  ده و ا  ی وا  د  ن   یر ی دآوری ارد ا ا . ر ان  ن

. ن   رت ی ارد ء ل ا  و 

ا ره    و  و  دن  آ درره   ی ا ق   زن اوزه در اان  آن

روو  و ش   ای ر  آن  ام  د اص  ا. زن اا  ز  ر ان از

ز ی  درن در ل اا در غ ی  اان ن د، اوز اادی  ده و  ذ ی ی، دارای

ااد،  و  و آرزو ی  و ادی  . روا  ا ره، ال آن    اژی  و رژ ی

  در ود  ن   ده،  آن رای داده و آ را ز در  ده.
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در      ، ر اان، آ ا    ای،  ز ای  ای    دوازده ردی

     او .  "ا  ی " آن را  ده ا در اده رۀدر  ی  از

. ر" د اده "   اده ل ا ده ازا  ار ا انا

 ،اده از  :ر     و    ر  ن وای ز   ه  تاه اول، ا در

ر    .ا ز  دوری از  دم ا د و دران از  ، ی ازدواج  و  ،اده

     ا ا  خ  ا  ّ ر   اا "    ان،  ،، و در ل

.   دیو ا  ظ ر را از دز   ور س اا   ،د دا "ر

اا (دان و) نز .  ز  ادوار  را  اده ن وت زاا از ا   ر    ،د ر در

 ی  د  آور از " ا     ارزش ی اده ر  ر" (  اد؟)،  دران

اف رواو ا و  نم د    ا" ،(؟   ن دادن و  از  آن) د ازدواج  د

  ق  ای ) "اده ت ی در راه  و  ٓو ا ا ف و ار داده ا د ف را اد

ا ان اه ز  ؟ ا"  ار  "    "" نز اا   ٓ؟). اام ا  ا

  ، ا  آن  ازه داده د.

 آن .ن دور ا  دن درا   ن  ن از ان اق ز  د  د ره ی ا  در

ا ، و ، آن  د ن اداد ای  ق ش ای ش و ا   ز دار – دان ن وز –   

،ا ،ا  دم م    و ا ،  ره ز روی ا  و د ا  ع    ن د 

.  ه  ق ۀ  از    د، و ا ری را و
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