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 نموذجاالزواج أ: األمثال التركمانية في لهجة تلعفر

 حسن فرحان محمد
 مدرس مساعد، كلية اآلداب جامعة الموصل

 خالصة البحث
إن األمثال الشعبية من الشمول ما يجعل اإلحاطة بها عمال صعبا ال يمثله بحث 
أو مجلد، من هذا المنطلق  حقاول الباحقث أن يركقز بشقكل معتىقم علقح محقور حيقاتي 

احد هو اخذ بعق  األمثقال فهقي كثيقرا لمقا يمثقل القزواج وعناصقرة البشقرية، فقي نعقاط و 
توزعت علح نوع الزواج المفىل فقي المجتمقا المبحقوث وهوتمجتمقا مدينقة تلعفقر فقي 
محافظة نينوى في العرا (، ثم بحث شروط الزواج وتوىح لدور البنت في الزواج، ما 

تجققاة موىققوع الطققال ، مختتمققا البحققث بخاتمققة بيققان دور الفتققح، وأخيققرا رأت المجتمققا 
 موىوعه.

 المعدمة:
اجتماعياة تحمال يليناا العبارم المفيادم و تعد األمثال الشعبية ومضاا  فكرياة 

الحكماااة البليلاااة لماااا تبااار  المجتماااا مااان فبااال فهاااي تااارا  يحمااال فاااي  ياتااا  و 
يال  ،من هنا فإنها ترتب  باألزمنة التاي فيلا  فيهاا .تالصة تجارب األسالف

أن الحكماااااة التاااااي تحتويهاااااا تجعلهاااااا موافأاااااة لمع ااااا  األزمناااااة دون أن نااااا من 
تتناساب و الن رم فيها تتادر  و الن الحأيأة نسبية  ،با الفياتها في فول الحأيأة
 .في موفف معين دون آتر
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 ( الزواج المبكر 1
رغا  انا   ،يعد الزوا  احد ضرورا  الحيام االجتماعية التي ال غنى عنهاا

تاوفير  وأ ،تمعا  يالفي صعوبة في ما يتعلق بارتفاع المهورفي بعض المج
اتذ المجتما على عاتأ  االهتماا   و ما شاكل من معوفا  و . .السكن المستأل

ال أااوس حتااى أصاابم لكاال مجتمااا فااي ذلاا  و اعااد لاا  المراسااي  و  (باا   )الاازوا 
 .يراعىو مذهب تاص يحتر  

ا فااااي  أنما هااااا تباينهااااو  ،اناااا  علااااى وفااااق تنااااوع المجتمعااااا  فااااي ثأافتهااااا
مااان هاااذ  األناااواع و  ،تأسااايمات و الحضاااارية تناااوع الااازوا  مااان حيااا  مفاهيمااا  

الازوا  و  ،أي تار  الأبيلة ،الزوا  من التار  ،تعدد الزوجا  ،الزوا  بواحدم
الاااازوا  المأاااادس أي الاااازوا  ماااان تادمااااا   ،أي ماااان داتاااال الأبيلااااة ،الاااداتلي

ساواها مان األناواع مماا و . .كارالازوا  المبو الكهناة  والمعبد من فبال الرهباان أ
 .ليس محل ذكر  هنا

كاال ثأافااة تعباار عاان تفضاايلها لنااوع مااا ماان  أنااواع الاازوا  األنفااة الااذكر و 
اليشااذ مجتمااا و  .التاريتيااةو  روفهااا االجتماعيااة و  ،بحسااب نضاامها الحضااارية
فماااال يلاااى تفضاايل الااازوا  المبكااار مااان تاااالل احاااد  ،تلعفاار عااان هاااذ  الأاعااادم
كأناااام حاف اااة لتاااارا   ()األمثاااال الشاااعبية وهاااو ضااايل  وسااااال التعبيااار عااان تف

  .المجتما الشعبي
تتشااااكل ماااان  ال ،التاريتيااااةو ال ااااروف االجتماعيااااة و ين الاااان   الحضااااارية 

نماااا تاااتمتض عااان وافاااا هاااو  ،فاااوق تاصاااة يذا  ،افتصاااادي بالدرجاااة األولاااىو ا 
كااان ماان جملااة مااا يأتضااي  آنااذا   ،علمنااا اناا  امتياااز بالبسااا ة كوناا  زراعااي

العاملااة النشااي ة منهااا فااان األمثااال حرصاا  علااى تةكيااد هااذ  النأ ااة  األياادي
بالاااذا  فشاااجع  بكااال وضاااوا علاااى تااازوي  الفتاااام مناااذ الصااالر حيااا  يأاااول 

ساواهما مان فضاال عان هاذا المثال" و المثل"فيزي كوجو  ايكن كاي  يا  ويار "
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حاااول دواعاااي فياااا  الاااازوا   ،األمثاااال التاااي تحااااول أن ت كاااد ماااا أساااالفنا فولااا 
  .المبكر

دااماا ماا و فها ،االجتماع كاان تبرياريو ين اإلنسان كما يذهب عل  النفس 
كااةن مأتضااى هااذا العماال يصاابم ضاارورم و  ،يمياال يلااى يع ااار التبرياار لعملاا 

الزمة ال غنى عنها يأول المثل "ن  اواليادي يركاون تاويي كوراياد  "انا  بعباارم 
انا   ،ن بأياةأترى يجعل من هذا الزوا  المبكر األمل لماا تبأاى فاي العمار ما

يباااالي فاااي التشاااجيا و بااال  ،يشااجا عليااا  )الااازوا  المبكااار( بشاااكل غيااار مباشااار
حااريص حينمااا شااب  عماال بعااض اآلبااار علااى و الاازوا  المبكاار بشااكل مباشاار 

 وفهااا ،تاااةتير زوا  بنااااته  بكمااان  ي اااب   رأس تنزيااار فاااي عشاااار كااال ليلاااة
يأاول  ،ةيرتكب عمال موبأا ألنا  يةكال كمسال  لحماا حرمتا  الشاريعة اإلساالمي

  .المثل "فيز  ايولنماغي كيجرس  بباسي كيجة د  بردويز  باشي بشرير "
 
 شروط الزواج ( 9

الااازوا  المبكااار علاااى بأياااة أناااواع فاااان  (حاااين فضااال المجتماااا )التلعفاااري  
نماا يعناي األمار و  ،األمر اليعني ان  كان النوع الوحيد الموجاود فاي المجتماا ا 

ال تأاال فااي األهميااة االجتماعيااة عاان  هاايو  ،جااود  يلااى جانااب بأيااة األنااواعو 
مااان هاااذا البااااب فاااان المجتماااا حااااول ان يااادلل علاااى هاااذ   ،بعضاااها الااابعض

ألاااز  بموجبهاااا أفاااراد المجتماااا حااااين  ،األهمياااة بشااارو  فرضاااها علاااى الاااازوا 
  .يفكرون بمشروع الزوا 

دعا أبنار و لأد عبر المجتما التلعفري عن شرو  الزوا  في أمثال شعبية 
 ،محااف  ،ين ما يمكن فول  عان شارو  الازوا  لمجتمعا  تأليادي .بها  لاللتزا

رغاا  ادعاااا   ،جعاال ماان الماارأم ،المجتمااا التلعفااريو هاا ،مساال  ب بيعااة الحااالو 
مكانااة الماارأم جعلهااا فااي  وفااي بعااض األحيااان كساااار المجتمعااا  الناميااة باادن

باااال جعلهااااا المحااااور األول الااااذي تبنااااى علياااا  الحيااااام  ،الصاااادارم االجتماعيااااة
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ذل  حين جعل الشرو  مأتصرم على ما تتمتا با  المارأم مان و  ،سرية كلهااأل
. الزوجاااة .فةصااابح  بالنتيجاااة الشااارو  الزواجياااة صااافا  للمااارأم ،امتثاااال لهاااا

 المنت رم ووفق ما يةتي: 
صاافا  نساابية )األصاال والنسااب( يأااول المثاال األتااي معباارا عنهااا بااالأول  (8

ألصاال هنااا بالااذهب ألناا  "أصاايل فيااز اغياار للنجااة التونااة د  كاار" مأرنااا ا
الماااادم الوحيااادم التاااي ال يلأاهاااا الصااادأ وهاااذا تااادليل واضاااحا علاااى شااارفية 

 .النسبو األصل  المجتما التلعفري الم كدم دوما على
هي مكملة للصفا  النسبية، حي  فيمتها الجمالية من و صفا  أتالفية،  (2

يأااااول المثاااال الشااااعبي و الن جمالهااااا يكماااان فااااي تلأهااااا  فيمتهااااا األتالفيااااة
عألاااااي كاااااوز  ل  –اولماساااااين  التلعفاااااري معبااااار عااااان ذلااااا  "اوزي كاااااوز  ل

 اولسون". 
 وهي تتمثال فيماا تنشاة عليا  الفتاام فتصابم صاالحة أو  ،صفا  اجتماعية (3

مان هناا  ،معلاو  دور باارز فاي هاذ  التنشااة ولال  كماا هاو  ،غير صالحة
حااااول المثااال الشاااعبي علاااى أن يأااارن األ  بالفتاااام حاااين  يتتارهاااا زوجاااة 

 ،الن البن  علاى سار أمهاا كماا يأولاون ،صالا أمهاو  ،ر في  يبين و 
  .فأال المثل الشعبي في هذا األمر "نن  سنة باخ فيزني ال"

افااال أهمياااة مااان  ةكاااذل  الالحأاااو تبأاااى الشااارو  الساااابأة و صااافا  نفساااية  (4
االنساااجا  الفكاااري و الشااارو  النفساااية ألنهاااا تااادل علاااى التعاااا ف الروحاااي 

جل االتتيار للزوجاة مماا يزياد مان رساوخ فكارم السلوكي يذا ما أحسن الر و 
مااان ثااا  الساااعادم بجمياااا و يعماااق مفهاااو  الساااعادم الزوجياااة و االرتباااا  بااال 

السارور "ايكاي كيويال و أنواعها فتصبم الحيام حديأة غنار تفايض بالبشار 
 بر اولسة صمانن  )صمانلي( سيران اولور. 

الفاارد  هااي تشااير يلااى الااذكار االجتماااعي حياا  يتصاارفو  ،صاافا  عأليااة (5
وغالبااا ممااا يجعاال الزوجااة التااي تتمتااا بهااذ    ،بالساالو  المرغااوب فياا  داامااا
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علاااى تاااالف المااارأم الجميلاااة التاااي فاااد ال تتمتاااا  ،الصااافا  محبوباااة دااماااا
حتى اإلنجاب  ،مما يجعلها مرغوبة لفترم زمنية محدودم ،بالصفا  العألية
ال "كاوز  لاى عبار عان هاذ  الحأيأاة المثال الشاعبي فاااو  ،على سبيل المثال

 عافلي سيو  للر اولب كيدنجا". –سيو  للر ايو  كيجنجا 

. لااا  تحضااى هاااذ  الصاافا  باالهتمااا  مااان فباال المجتماااا .صاافا  نفسااية (6
رفتااا  و بااال ين بعاااض هاااذ  رغااا  جماليتهاااا كبيااااض كعاااب الفتاااام  ،التلعفاااري

أصااابح  ساااياة عليهاااا حااااين يأاااارن ذلااا  بجمااااال التلاااق " يوغيااا  اغنااااة 
  .باتما"

النصاايحة ين ماان بااين شاارو  الاازوا  ممااا ي كااد علااى االسااتفادم االلتاازا  ب (7
علاى  ،األجادادو من اإلر  االجتماعي واألفوال المةثورم للأدمار من اآلباار 

ومن جملة هاذ  األفاوال التاي  ،اعتبار أنه  أعرف الناس  بالحيام وجربوها
بااين تااةمين الحيااام المعيشااية فااال و  ،عباار عنهااا المثاال الجمااا بااين األصاال

دون أن  ،يوافأاوا علاى تازوي  بنااته و األصال و اآلبار لمجرد السمعة  ينجر
يحسبوا األمر جيادا فاي بياان فادرم الازو  علاى تاوفير العاي  الرغياد "فيازي 

 ي  اصيل". يي  معا  اوغل

 

 ( دور البنت في الزواج 2
جار في ميثولوجية الشعوب تصور بسي  مفااد  "ين ا  تلاق الرجال.. ثا  

تلااق الماارأم وغالبااا مااا تشااير األسااا ير يلااى كااون  ،ة التلااقأتاا  ماان بعااد عملياا
. وال رياف فاي األمار أن .باةترى والمرأم متلوفة مان  ضالا الرجال بصاورم أ

جعل شاعوب العاال  فاي عصارنا مازالا  تعاد مثال هاذ  األساا ير مسالما  ال 
يجوز التصدي للجدل فيها تح   االة عدا ذل  مروفا من المعتأدا  الدينية 

اجتمااعي و مجتمعناا الشارفي الاذي  ال يعاي  حالاة ازدوا  فكاري تاصة فاي 
 وحتاى لا ،ال يسامم بتدنيسا و   ،شارف و من باب يجعل المارأم محاور فكار   وفه



 

 
 
 

  (81) 6دراسا  يفليمية                                                     مركز الدراسا  اإلفليمية             
 
[982] 

 ،زوجتاا و افتضااى ذلاا  أن يأااد  نفساا  ضااحية لكلمااة فيلاا  فااي شاارف ابنتاا  أ
 عاملها بازدرار.و من باب آتر سلب منها حريتها و هو 

عألها و عن هذا الحدي  فاعتأد بأصور فكرها والمجتما التلعفري ال يتر  
افاال منهااا مكانااة و يذا مااا تركهااا علااى حريتهااا فإنهااا ال تتاازو  يال ماان هاا وفهاا

يمعانااااا مااان  الرجاااال فااااي  ،الزماااارو اجتماعياااة حياااا  ال تتتاااار يال اللجااااري أ
 سلبيت  تجا  المرأم يأول المثل "فيز  الند  اولس  يا فراجي الير يا م ريجاي".

باال اناا   .اغلااى يااان كوزناا  اولاار فزنااي دوكميااان دوزننااا  اولاار" "اياال اوجااون
هاذ  الادالال  ."فياز  ورمياان اوزن وويار" عمل على ترسي  هذ  الفكرم باالأول

غيرها هي التي سبب  ضعفا في دور المرأم فيما يتاص دورهاا فاي موضاوع و 
الشااا  أن هاااذا و فاااي غيااار  مااان الموضاااوعا  الحياتياااة األتااارى و بااال  ،الااازوا 
الدوني للمرأم فد عمل  المرأم نفسها على ترسيت  من تالل سلبيتها  التصور

لعل و  ،في دورها االجتماعي الذي ال يلعب دورا كبيرا في تحديد مصير الفتام
يكثاار و مهمتهااا الرايسااية ال تتجاااوز الاادعار البنتهااا فااي ين يرزفهااا ا  بااالبنين 

 من عدده  "ييدي اوغالن نن  سي اواليدي".
ين اإلجحااف الكبياار الااذي ألحأاا  المجتمااا بمكانااة الماارأم فااد تجاااوز أحيانااا 
حتااااى حأهااااا ال بيعااااي فااااي التعبياااار عاااان مشاااااعرها تجااااا  ابنتهااااا يااااو  يةتااااذها 

فيةتيها زوجها متذمرا مما تبدي  من ع ف مبررا عملا   ،عريسها حي  تبكيها
أول  فاي هاذ  بالأول أن ليس للفتام يال الزوا  من تالل المثل الشعبي الذي ي

  .المناسبة "فيز  يولي كشى ي  ارواد سن باخ ايشي ي "
كاناا  الساالبية للماارأم فااي  ،متليراتاا و والن الوافااا لاايس م لأااا فااي مفاهيماا  

ب بيعااة الحااال ليساا  م لأااة بعبااارم أتاارى اناا  كااان  ،مجتمااا تلعفاار التألياادي
عاااال  النااااو هناااا  دور ماااا لاااة  بالنسااابة البنتهاااا مااان تاااالل يعااادادها  و س  أا 

حسب ما تدعي  دااما األ  و النسار  بشكل تاص بايجابيا  ابنتها التي تفوق 
مما يجعل مكانتها )ابنتها( عالية ال  ،ما يتمتا ب  الفتيان من صفا  محمودم
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تعباار عاان ذلاا  و  ،تباادلها بمكانااة  الفتيااان االجتماعيااة العاليااة ألبنااار اآلتاارين
اكيشااماز". فهااي ال تنفاا  تااردد ماان تااالل المثاال "اوز فيزنااي تاتاا  اوغلينااة د

معلوماة معروفاة "ننا  لاي فياز  (تارو   لجمالهاا حتاى تصابم )ابنتهااو فضاالها 
.. نن  سز فيز د  للاي فياز" بالمأابال هناا  الفتاام اليتيماة التاي ال .ب  للي فيز

 ،فااي ضااور مااا تأااو  باا  األ  ماان دورو تجااد ماان تزكيهااا فااي  المجااالس النسااوم 
بللاة المجتماا ماا نسامي  و اع اجتمااع باين األمهاا  فإننا نجد دااما هنا  صر 

  .سي اولر"و فتصبم كل أ  ضرم لةترى "فيزي اوالن  كون ()الضرم
وعلااى تااالف األمهااا  ال نجااد هااذا الاادور بالنساابة لربااار الااذين يشااتركون 

هااي أنهاا  ال يالفااون فااي تنشاااته  ألبنااااه   و  ،جميعااا فااي مأولااة واحاادم المعنااى
التعب حي  ذهب عمره  تدريجيا دون أن يحسوا ب  " و شأار بناتا يال الو بنينا 

 فيز ياالن اوغالن ياالن عمروما دوشتى تاالن".
الشاا  يباارز ماان فيمااة  ،ين المجتمااا التلعفااري الااذي يفضاال الاازوا  المبكاار

لاااذل  فأاااد و  ،الفتاااام الصاااليرم باااالمعنى العاااا  بلاااض الن ااار عااان دور األباااوين
بينا  انا  الباد أن ينتهاي أمرهاا يلاى و فتاام( تعرض  األمثال التركمانية لهاا )لل

يشبهها بحباة و  ،الزوا   الما هي ضمن السن )العمر( الذي يفضل  المجتما
الترز التاي الباد أن تلاتأ  يوماا ماا "منجاوخ ييرنادم  فالمااز" متباهياة بماا هاي 

فإنهااا علااى الاارغ   (عليا  علااى العكااس منهااا الفتااام الكبياارم الساان )العااانس ربمااا
فااااد أشااااار المثاااال و االعتبااااار و ا المسااااتمر التحضااااى باااانفس الأيمااااة ماااان تزيينهاااا

 الشعبي يلى ذل  بالأول "فاري  فيز بزاننج  توي ب ال اولر".
 دور الفتح في الزواج  ( 2

فإنناا  ،على الرغ  من كثرم األمثال الشعبية التركمانية التي تعرض  للفتاام
ور الرايسي للوالدين الدو فد يكون سبب ذل  هو  ،ال نلمس ذل  بالنسبة للفتى

بلير حاجة لصافا  و فد يكون سبب كون  رجال فهو أ ،األب بشكل تاصو أ
األصااال مماااا جعلااا  يشاااعر بالتعاااالي الاااى الحاااد الاااذي و  ،ساااوى صااافتا الرجولاااة
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 (يت اول حتى بالضرب علاى الفتاام )زوجاة المساتأبل أنمن حأ   ينيتصور 
 "ازابا ارواد دوكماغ اسانتدى".

ال يأاااو  بهاااذا السااالو  يال تاااةثرا و ى لااايس باللرياااب فهاااين هاااذا التصاااور للفتااا
بااالمحي ين باا  فضااال عاان مااا يكتسااب  ماان صاافا  وراثيااة تاصااة ماان جهااة 

ألساااباب أتااارى لااايس هاااذا مكاااان بحثهاااا دتااال المثااال و لهاااذا السااابب و  النساااار.
ضامن مراساي  الزفااف علاى العكاس  ،الشعبي مباشرم يلى تصوير حالاة الفتاى

فيصاااور المثاااال  ،الااادتول فااااي مراساااي  الزفااااافمااان الفتاااام التااااي صاااورها فباااال 
الشااعبي علااى ساابيل المثااال حالااة اجتماعيااة  أسااية تحااد  حينمااا يةتااذ احااد 
المتاازوجين )غتاارم( العااريس ليهاارب بهااا بعياادا كااي يلأيهااا فااي حضاان العااروس 

كوركانا  و ت" بالمأابال يمنعا  اآلتارون فأاال بهاذا التصاوص المثال الشاعبيو 
 صاروتي فابلمبيدي". 

ر دور الفتى في موضوع الزوا  فد يصل يلى حد التوف عليا  ين مصاد
ن هااذ  و تاصااة  ،ماان الوفااوع فااي الحااب تاصااة أثنااار يفامااة حفااال  الاازوا  ا 

المياادان الحااي للفتيااا  ماان اجاال كسااب ود و الحفااال  هااي المكااان التصاايب 
لااذل  فأااد حااذر  األمثااال الشااعبية الفتيااان ماان الوفااوع فااي فاا  حااب و  ،الشااباب

 ."سيومة"تويد   فيز حفال  األعراس 
 
 الطال :( 2

تأديسااا  و لأاااد حااارص المجتماااا التلعفاااري اشاااد الحااارص علاااى دوا  الااازوا  
حتااى يذا كااان و لاذل  فأااد صااور  األمثااال الشااعبية حالاة ال ااالق )بالتعاسااة( و 

التعاااب فاااان األكثااار تعباااا و لااا  يجناااي الشاااتص منااا  يال األلااا  و  ،الااازو  تعيساااا
ا  بااال الق "ارواد الماااغ كااوثي ايساا  تعاسااة هااي ينهااار ذلاا  الاازو و شااأار باال و 

 بوشماغ اوننان كوثي دي".
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ذا كاااان ال اااالق فاااد حصااال فةنااا  مااان األفضااال ينهاااار األمااار و أماااا  ف اااا و ا 
الصااالة بشاااكل نهاااااي وعاااد  االلتفااااف يلاااى ماااا تتمتاااا بااا  المااارأم مااان صااافا  

  .جسمية "ارواد بوشيان توبيلن  اغن  باتماز" وايجابية تلأية أ

 خاتمةال
معرفتاا  لتمثيلهااا و األمثااال الشااعبية أصاادق تمثاال ثأافااة المجتمااا لأااد مثلاا  

لااذل  فإنهاااا غااد  مصااادرا مهمااا مااان مصااادر التااارا  التاااي و وافعاا  الحأيأاااي، 
هي مما كشفت  حسبما توصل يلى ذل  الباح  شيوع و  ،رسم  جانب الزوا 

التاي و بين في ذا  الوف  مكانة المرأم االجتماعياة و  .تفضيل الزوا  المبكرو 
مما فسم المجال للرجل للتنادر بهاا أحياناا رغا   ،ن دنوها عن مكانة الرجلتبي

افراناااااا  يياهااااااا فيمتاااااا  االجتماعيااااااة ممااااااا كشااااااف عاااااان ازدوا  لاااااادور  الفكااااااري 
فااد يكااون و فااد وجااد  ضااعيفا و االجتماااعي ثاا  عاار  الباحاا  علااى دور الفتااى و 

م بالذا  دور الوالد في رسا   رياق حيااو سي رم الفعل الجماعي و مرد ذل  ه
فضال عن ما بحث  مان شارو  فرضاها المجتماا للازوا  فانا  و أتيرا و . .االبن

 صور بالمأابل الحالة التي وصفها المثل الشعبي بالشأار لحالة ال الق.
يعناي أن  ين مما تجدر اإلشارم يلي  ين ما انتها  يليا  األمثاال الشاعبية ال

  مااا فيلاا  دفااو ذا  فباال كااذا عأااد أو الوضااا االجتماااعي لمجتمااا تلعفاار هاا
فااي و اناا  و . الن التلياار االجتماااعي حأيأااة حتميااة ال فاارار منهااا .فياا  األمثااال

لاا  تعااد و  اال  ااروف كثياارم فااان مكانااة الماارأم علااى األفاال فااد أصااابها التلياار 
 على ما كان  علي .
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Abstract 

The popular proverbs has represented the most truthful 

representation of  both society  culture and knowledge, for  its 

actual reality; therefore it became one of the main sources of 

heritage  which drew one its sides  that is marriage.  
This side has revealed as the researcher has reached during his 

study ,the publicity and preference of early marriage, and during 

that time this has showed the woman's social position that is lower 

than man, and it  enabled the man to make joke of her in front of 

his peers ,by which  it revealed his duplicity in both intellectual and 

social role. 
The researcher in this paper has showed the weak role of  the 

young person and this is due to the dominance of the collective 

team action, especially the father's role in drawing the path of his 

son's life ,and at last, in addition to what the researcher  has studied 

about the conditions that the society  has imposed ,but it pictured in 

return the divorce as misery  in the popular proverb. 
 What should be referred to is that popular proverbs doesn't mean 

that the social position of Talafar society is the same in the  

previous decades because the changeable society is a determinism 

fact with no escape from and in many circumstances the woman's 

position has changed and did not remain as it is.  
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