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سئوالی هست که ذهن همه افراد بشر را به خود معطوف کرده است. هر فرد جوابی

متناسب با آموخته هايش و فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کند به آن می

دهد. سئوال اين است: اگر چه در برخی جوامع زنان از مشاغلی که مردان هم به آن می پردازند برخوردارند اما

چرا ذهنيت افراد بشر نسبت به برابری زنان و مردان هنوز متقاعد نشده است؟ عده ای علت ها را در زنان

جستجومی کنند و برخی در مردان. جمعی می گويند که علت اين سهل انگاری در خود زنان است زيرا به توانايی

خهايشان باور ندارند. عده ای هم مردان را مقصر می دانند و اين را نتيجه ظلمی می دانند که مردان در طول تاري

بر زنان روا داشته اند.

يکی از مشکالت بزرگی که در همه جوامع وجود دارد مورد تن فروشی ست. در برخی جوامع اعدام را به عنوان

ند.راه حل برای اين معضل تعيين کرده اند. اين راه مانند آن است که دندان خراب را به جای ترميم از ريشه در آور

یهمگان شاهديم که اين راه نتيجه ای نداده و روز به روز بيش از پيش بر تعداد زنان تن فروش در جوامع افزوده م

شود. با پيدا کردن راه حل مناسب برای اين معضل اجحاف مردان در حق زنان برطرف خواهد شد. بايد کمک به

زنانی که تن فروشی می کنند از سوی زنان صورت گيرد. اين کمک صرفا اقتصادی نيست بلکه بايد به صورت

ندفرهنگی نيز باشد. تغيير ديدگاه زنان از مهمترين کارهايی ست که بايد توسط خودشان صورت گيرد. آنان بايد بدان

می توان همگام با مردان در جامعه پيشرفت کرد و حتی از خيلی از مردان جلوتر بود.

يکی از مشکالت بزرگی که در همه جوامع وجود دارد مورد تن فروشی ست. در برخی جوامع اعدام را به عنوان

ند.راه حل برای اين معضل تعيين کرده اند. اين راه مانند آن است که دندان خراب را به جای ترميم از ريشه در آور

یهمگان شاهديم که اين راه نتيجه ای نداده و روز به روز بيش از پيش بر تعداد زنان تن فروش در جوامع افزوده م

شود. با پيدا کردن راه حل مناسب برای اين معضل اجحاف مردان در حق زنان برطرف خواهد شد. بايد کمک به

زنانی که تن فروشی می کنند از سوی زنان صورت گيرد. اين کمک صرفا اقتصادی نيست بلکه بايد به صورت

فرهنگی نيز باشد. تغيير ديدگاه زنان از مهمترين کارهايی ست که بايد توسط خمی توان همگام با مردان در جامعه

پيشرفت کرد و حتی از خيلی از ودشان صورت گيرد. آنان بايد بدانند مردان جلوتر بود.

فمينيسم ديدگاهی ست که در چند دهه اخير سروصدای زيادی کرده و مدافعان و مخالفان زيادی نيز دارد. به دور از

اطالق کردن اين لفظ به ديدگاه هايم صرفا آنچه که تجربه به من آموخته مطرح می کنم. چند شغله بودن موردی است

دکه زنان با توجه به آن می توانند به موفقيت در رقابت با مردان دست يابند. اين که می گويم زنان بهتر است چن

دشغله باشند به اين معنی ست که در چند زمينه مختلف فعاليت کنند و افکار و آموخته هايشان را روی کاغذ بياورن

هچرا که با نگارش افکار و آموخته ها می توان پيشرفت واقعی کرد. ممکن است اين سئوال برای خوانندگان اين مقال

خپيش آيد که با وجود کارهای خانه و مشغله هايی نظير بچه داری چطور زنان می توانند به اين هدف برسند؟ در پاس

اينبه اين سئوال اين نکته را مطرح می کنم که هيچ يک از مشغله های زنان در خانه مانع از چند شغله بودن آنها و 

ندکه بتوانند به فعاليت های ذهنی مختلف بپردازند نيست. آنها با برنامه ريزی مناسب و زمان بندی اصولی می توان

به همه اين امور برسند.

متاسفانه در کشورهايی که مردساالری در آنها حاکم است از جمله در کشور ما ايران که مردها به پيشرفت زنها

بيشتر از خوشان عادت ندارند ديدن زنهايی که چند شغله هستند خوشايند نيست و بسيار پيش آمده که سعی در

جلوگيری از پيشرفت آنها داشته اند. وقتی تعداد زنانی که فعاليت های مختلف دارند کم است مردها طبق عادتی که

ساليان متمادی کرده اند با ذهنيت مردساالری سعی در کنترل اوضاع به نفع خود (و ندانسته به ضرر جامعه!)

خواهند داشت اما اگر تعداد چنين زنهايی که ضروری بودن پيشرفت خود و جامعه را حس می کنند افزايش يابد

نذهنيت مردان نيز به تدريج تغيير خواهد کرد. اين زنان حتی می توانند برای مردان تک شغله نيز الگو باشند. اي

   

گويا | مادرباره | اولصفحه1385تير27شنبهسه

gooya news :: society : جوانبختترانهباشند،شغلهچنداستبهترزنان http://news.gooya.com/society/archives/050816.php

1 of 2 13-01-20 02:21 PM



سئوال پيش می آيد که چه فعاليت های ذهنی برای زنان مناسب است و آنها در چه زمينه هايی موفق ترند؟ تجربه

نشان داده که زنان نه صرفا در زمينه های ادبی نظير شعر و داستان بلکه در رشته های علمی مثل علوم پايه فنی

مهندسی و علوم پزشکی نيز می توانند موفق باشند. اگر چه جايگاه فلسفه در اين ميان مهم است و مطالعات فلسفی

برای عميق تر شدن ذهنيات آنها ضروری ست.

advertisement@gooya.comتبليغات خبرنامه گويا

نبايد از نظر دور داشت که يادگيری زبان های مختلف برای ارتباط پيدا کردن با متفکرين سراسر جهان امری حياتی

یست. اگر زنان می خواهند تفکرات خود را به زبان های مختلف به مردم سراسر دنيا ارائه کنند و نيز از نوشته ها

آنها بهره برند تا سريع تر و گسترده تر پيشرفت کنند الزم است زبان های مختلف را ياد بگيرند. زنی که به چند

زبان زنده دنيا بتواند انديشه اش را مطرح کند سربازی ست که در ميدان کارزار رقابت واقعی با مردان گوی سبقت

را از آنان خواهد ربود.

ااگر زنان مطالعه مستمر را در راس کار خود قرار دهند چيزی نخواهد گذشت که خواهند ديد مراجعه کنندگان به آنه

رشدبرای يادگيری مطالب مفيد نه تنها زنان بلکه مردان بسياری نيز خواهند بود. به اين ترتيب زنان می توانند با 

فکری و کسب اعتبار بيشتر در جامعه جايگاه شايسته خود را بيابند.
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