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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن  ۸۱ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎ را از ﺣﻮزهﻫﺎی
ادﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ ﺷﺪن اﺿﻄﺮاب اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن ،از ﻟﺤﻈﻪی
ﺑﯿﺪاری ﺗﺎ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯽ آﮐﻨﺪه از اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺪوش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن و و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ .اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﮔﺎه ﻓﺮاﺗﺮ ،و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺼﺪی
ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺰﻟﺰل در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﺶ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻋﺮف اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وﻋﺪهﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﮐﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪدار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﺪارد.
ﮔﺮﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن روی آورده و او را وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺪوش ﻣﺮدان ﺑﺮای ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻧﺎن از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺟﻨﺲ دوم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش دارای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ اﺻﻮﻻ دارای ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻧﺎن آور ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ
زاﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ ﺷﺪن ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ.
او ﻫﺮ ﺻﺒﺤﺪم ﮐﻪ ﭘﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻬﺪ ،در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ و در ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻫﺮاس از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ! در روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،او را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ وا ﻣﯽدارد ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد!
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮐﻨﺪه از اﺿﻄﺮابﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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