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از د ری  د زی:  و ل زن ُد
 آوا

ن  ا از ا وا   آه ا  در دوران ااری ی  و اا، زن ُد ن و وان

 در ُد  ده ا، ا  در    ا ا .ر وان و ،و وف ُدس

  ( ن) م ا ددر ا  ن رواج دا نز  ،ند از   در"  دارد  ناذ

   لا د  ن      ”ره زور“  ن 1".ه ا رهآن ا  ا 

.ده ا ه  م و ً د

ز   ،ه ا ان ر ای ا   2اد اُ نن ز زی در د هار د خ وزهل، ا ا

ی  ای    و ن ق  در ا ن. د از  آ زدن د(دزی)، در ری

 0. 06   1 درص 3خ  د  را   د. دراان، 71 در 4د  از  د زی رت

ا .ا  قم ان او ا (وف ا ن  د  در ) ه نن در از  ٓا   ، 

ا  ،د  ز   د درُ نز ا  ااا   5 ا.  27  18 نن ز

   ا اوز ه ا و  اات ا ای  ان و   ی از آن اذ د.

ر

دو   از زن ُد در ر ی  ا ج  ز. ا  ٓان زن رز     از   وی

.ه ا  نو و  ن ان   دُ نز .  ز  ،  دا  ،ز ور

آن زن  ب ور ای   ا ی رر    ، د در د دان  ر و ی دان

.  ر اده و  ،ر ی  در

در   ا ، زن ُد  ال ع  آر و ن از  ب و  و  ی   ،زی

. ی دا آن ر ز   ا  ، ا  ای درک .6ده ا زی د   و از 

در م رُ  د   ده ا ، ا  ٓان ی ای  ار ری   ه و ای از

 دن ا ، راری  دی –از  ر  ز  ، اام و زدا ی دا — و  ن زی
7.ا  رت اا ، ن وز   از

ا ، ر زُ  د را در ر ر  از  ا ده ا ،ر  و  ی  ،وه زن و

 ک، وا   ا ٓ ود آورده ا . از ا اه ای   ،ر ل ا  ٓای

دی  اق  ا  ،دی اان، ر و اق    ارد.

  ای د اق اده ا، آ را   د ده و   از ا   زن ُد و ه آ در اُ د

ز وا  "ری "  ات ای درک  طار ا   .ده ا ار  ، ا  و

زن ُد را  داده و  د ا دارد.
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زن د  ان م و وان

رُ د  ا از  ی زن ر  ا ود   ی ر در ا   د. از  آن د ن

از ان اردن (وا در ج  در ان دن اان) د   ن  از (  دن اق( ازدواج د. وی

داد ای ای ا  داد و د ر آن را  ه  .رت و ذ او  زن  در ل   1924د. در

ل   ،1920ن (در ، وا دردن اق)  اده  از دو در  د و د. او   و

،ا ر  داد و ای اد آزی زن ش د.  زا، از زن ُد     ،اده   د.  در

د،ا دُ  ر   ش .د د ازدواج ر ل از او  ً  او از     رده 
8.ا  نر ن از  نا  او .  دُ ی    از   و   د  از 

زن ی زن ُد

.  (وف ا  ند ری  ) د ری ل 1945 در دوران ان درد در اُ نز ن رز دو

او  از  زن   از ا در ل   1919ن ال  ده د. در دوران دری ُد، زن

دا ر  و در ز  ون  از   د   ن راب، ز د. ا زٓد را ا  'نب ژ' م 

 از دی و اا ، رم ا در  نز" :ه آن اد ری ن ا رم  21 از  در .

ا ،ند ری  از  6 روز  ،1946 در روز 18 ژا  د ده ر از  9 دو. ردار دان  ا
10.د  نورش ز زش وٓا  ن ا دو در  د و   و   نی ا .د زن د

 ،  نص ز ی ه   اق ل ن درد    د درُ نز ، در دوران

 دو ر  .ز هٓن اق ز رد د را در  و  ازیراه ا     ای ص 

 رن ی ها  د  در  ا—  ان   ر رٓی آن را در ارد – دُ ر در ط رو

  ،ه  دان  ا ق و دارای  ادیان ا   نز   ند ر در . ده و رز

"      درک ا  ر  ،دو ا  .ا  ار ردا رد  دران ان   نٓا

ری"، ای ُد  ت  ار  دارد.

دزی در دن اان

دراان ا زن  ، زن را رغ از  ، ، و  ا  ن   ار داده ا، و ر و

ب در وه ی ا ، اا     ا ی اد ار  ،ا  ا. زن ُد  ر ص

 ح  از ااع ت ار دار.از  :ت  ر ، رم درا و ت د ُد، زن

ور ه در مت ا د درُ نز ه ا  "ری "  .اوم ی  و ی ا وه ی

.  هد دیود ز  ب و

،ه ا مه ا  نر در    .ن را دارا ن درزی زد خ  ه نوزه اا

ا ن دزی، زن، ردن، ااد  اد ( اد  دارای  ت اا) و  ده ا . دی

در ان دن ن داد  58 در ن ، ز 20 ل ده ا و 5/76 در     گ  د

 ان گ و  در زن  از دان ا11 د را  ران زن ای دزی ان ده ا ،ر از : اد

. فان و ا م درک ،تد زو ،ان
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ل رواا

  درره ری ی روا ود دار ا  از آن  د  دم درک  درره ا ٓی ن ن

  د  ادیا 22 در  د  ن ت . دا ،ا د  ا از   ،دا

از اد، 3/6 در آ از ال س و 6 در آ از ال واس اری (OCD) ر  . در  ا ران
12.ا د داو د اد 

ا د آ در رد  روا  م  و ی  دد،  ری  ااد د ه  را

 رت، از ا  ً د ،دارد  در ی روا ری  ا   وه .  در ،ز دار 

  اای در نٓای ا   د ،ع ا. دا  نودر ا و ی ا  

.  دز ا م

اد

 از   درا ن  ک ا   اُ  .د دراان  و ا  .ری

 و  سه و آا   ا   ا  و ز  اد دای در ا ٓا  ،لا  و

دد،  ز  ااد از  ی ا و  ی  و درن ردار . ا و  ر  ااد

.د  ار سا  ض ز را در

ای ز   و د را  ار  داری و ا از زان  را ،ت را ر از: م در ق و

 سد اا  ا  د   ا  ، و ل ام ا  ه و ما ل و در ردا

 در  ا ن ازز ا  د  ا   ه واررت ز  ا دد. ا   دا  د و  

. ا  ری و ،ن    ،زید ای اما ا از  و درک  ردار ز 

اده از ا ٓای د   ،ا ا  ه و ا ٓ، زا اد و  رد ز آن  ) و ده ( در

.س اد   اده 



دارا'  ان  ن زن ،د ه نز  دان ل ان سا  دا  ،درآن  رد ً   در

در ض    'ای دان اده   د. ای ا زن دره،  زان،  راه ل دا  ن دن

.ا  ای د  ،ٓده از اا ،ا

 رت ر د از  ادید. ا   از  ٓا  ،د ار ات   زی، زد ،ا  وه

.ا  زه  رت ن ا از د ،  را "زا  دم را" ٓا

ان از  ا 

 ق زن ن  .ا " وه ری م" ،ه ا  آن    ای ا   فا  

.دار وا ،ه ا ل      ع رد ا دن در  از  و  هٓا      از
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اان از   ای ن زی و  دن ا ی  و  در دا ز ش ده ا 13. درره

 ا وه ی  ، و اا  د   ار ع  و د ،زن را    اازد و

 ر  ""  دل  ، بح و اا   ،اندر ا  لا . دا   ی هد 

.  و     یود در را را ٓاز ا  از ، هرا   ر   ا  رود. از

دو ٓا  و ا ی  ،   .   وع ق  م  ان  دُ نان، زدرا

.  را  ه  هد ارد، ا   نروی ز   

 ده      زن د ) و ای زن اا ) ن     دوش   ، ن ق زن، د

  آه ای ز دری و        . ا وا  درره   ی

    "ازن ا  ن ا"     ش ٓا .  ق   رج از ه رگ و  اا

 آن  و  دارو  ن ا       سا ٓدازد. ا  نت ز   د ا  

.د  ار  رد ان ران از  ت و  ی ار د  ،ن ا     از ،ن د

 14د  دیز  د  ک  د را در یرو  و ندرآن، ز   ا ی آزادی  

  ای  ورود زن  ادم ی ورز (  زن، در اان  ورود  آ را ار) ش  د، ر رد

ال ار  . ا ااف، ارز ؛ و ن زن  درک   در ری  زن از  ا ی

ی ن  ی دان، د  ،زی  و  ی  ر  ، ااف "ز " در او ار

 و  ک ن دادن ر ی  "ز " ن ،ا  وه . در او  ، رگ در ف .

 د ، دو  د داو   و از ه ا  ان ا   از  ری ا ن ی
15ن د د  د از  ه ای   ش

وه  ا، زن و دان در ا   راه ه،   اازه  اد  ار دار .ان

  ا  ن اده یا   در ،  و  ر  د  را و

.  دوش    را   دش  و  را    د  زن .دار

 ی وه ق ن .ه آر ا  دی وا ، ، ی ب ر ه ان درد در اُ نز ، ر 

 ی  ، وه و   ،ا  ؛   انن در ام ز ن  ور ا  ،ه هرا 

 از وات ز ن  ز ا  رج از ان  در  ی   آن ز   و  ده  ن

ت ا د از زن دا  ز . ز   ی  اا ،م ری د در  دن را  ازات

. ا  و   ، انن از  ، ه هرا   نز  ی وارده ب

 ی

ر  ر زن ُد،  د دم ُد، ب ه ا. و   آزاد و  ،ز  زن  ی،  ده

، دهٓی ا زن    ، دا از ا  ف . نای آزادی ز   ا  .ل دارد و

 درا ا  دور ،ا ای ا    از  د  ،زید .د لد    نق ز قا

ر ٓزش، آد. ا   ،ه ن  در ا  د  و را ٓاد ان رو   ر ا :

او د ا ارس  ا   ،ا نر ن و .د ا  ا   ا  ی و

، یا ره در  دای ا ارا و د  از ر    و   روان  ع و ره ادر

. ش آن ا ی از آن و ،د
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