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ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺟﻨﺲ دوم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن و ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺒﻮری زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮه ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ۵ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺧﻮدش را دار زد .درﺳﺖ روز ﻗﺒﻞ از آن ،ﺑﺎ ﻫﻢ
در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﺴﺮ او ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮدش ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .در ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ در ﺣﺴﺮت داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻮﮐﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮک ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن  ۵ﺳﺎل از آن ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ دوﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺟﻨﺲ دوم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن و ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺒﻮری زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را در ﺻﺪر ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺴﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻻزﻣﻪ
ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﮐﺎر رﻓﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد .زﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ،دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﺸﯿﺪن اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ زن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎدرﻫﺎی داﯾﻤﺎ در ﺗﻼش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪﮐﺎرﮐﻨﻨﺪﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اززﻧﻮﻣﺮد اﺿﻄﺮاب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﻋﻬﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻫﺎ زﻧﺎن را از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورد .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎدران ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮج ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﻋﯿﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮق دارد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺮس ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن و ﭘﻮل در ﻧﯿﺎوردن را
ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ داری ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﺎزﭘﺮورده ﻣﺎدران ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ اﻧﺮژی و وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻣﺮدﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و زن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮﺟﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﻋﺼﺮﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﺮدﻫﺎ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ و زن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻗﺮن  ۱۲و ﻗﺮن ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺮون ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﭽﻪ داری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زن ﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ،در ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .او اﮐﻨﻮن
 ۰۵ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دارد .او ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر از اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎن
اﺳﺖ.
دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ دار زده ﺑﻮد ،ﺧﻮدش را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯽ ارزش ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ او را ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ و ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ ﺑﺪی ﺑﺮای ﺧﻮدش رﻗﻢ زد.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ زن ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ و زن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺑﯿﮑﺎر در ﭘﺎرک ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎزی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺳﺮرﺷﺘﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ آﻧﻼﯾﻨﯽ راه اﻧﺪازی و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪت دار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻼش دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ.
زﻧﺎن ﻗﻮی ﻫﺮﮔﺰ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ،دﭼﺎر
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺸﻮﯾﺪ.
.ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺣﺲ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺒﻊ:آﻓﺘﺎب

