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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺖدار
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﻟﺪ زن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺘﻨﻪ و ازدواج اﺟﺒﺎری
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ و زن ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آنﻗﺪرﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻓﺮط ﺗﮑﺮار ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯿﺪ ،اﻧﺠﺎﻣﺶ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود.
ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده روزﻣﺮه از ﺧﻮردن و
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ ﯾﮏ زن را ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
از وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺎﻋﺎﺗﺶ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار زﻣﺎن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻓﺎرغ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت دارد.
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﺬت ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد را ﻧﻤﯽﺷﻮد از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد؛ ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎﯾﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
از زﻧﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺪان دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روز ﯾﮏ زن ﺻﺮف ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ راه ﺑﺮوﻧﺪ ،آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ :ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢﺗﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل روز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﺷﻬﺮی ،ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﯾﺨﭽﺎل و
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﺧﺎﻧﻪداری و اﺧﺘﺮاع اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﻨﺰل ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه و ﺧﺼﻠﺖ ﺑﯽﻣﺰد و ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ در ﺑﯽﻣﺰد ﺑﻮدن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد ،از ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن،
از اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺶﺗﺮ وﻗﺖ ﻣﻔﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه وﻗﺖ اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﻢﺗﺮ
ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺮف ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺸﻮد؟ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎری راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮومﺗﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ از آن
ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺘﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را در ﮐﻨﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ :درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻧﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
زودﺗﺮ ،ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آرﺗﺮوز ﮔﺮدن و زاﻧﻮ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.
ﺑﺮای دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد؛ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺷﺎن را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ از درس
ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ

ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر دوﺑﺎره و ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دو زن و دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺷﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ دﯾﺪن ﭘﺪری ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﭽﻪ را ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮی ﻫﻢ اﺳﺖ :ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ﭼﻨﺪشآور و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﺷﭙﺰی و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪ
و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮدﻫﺎی دوران ﻣﺪرن اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟

