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  که ذهنیتی زندگی کنیمما زنان نباید با     

      ما توقع دارند دیگران از      

تعریف و توصیف گردیده است. فرزندان  ،درشعر شاعران مرد، زن با بهترین صفات انسانی و عاشقانه ترین عواطف

باعث شده اما، چه  .ندکن شان بوسه میزنند و او را بعد از خدا سجده می پسر چون فرزندان دختر، بر دست و پای مادر

است که زن در مقام های دیگرش، نتوانسته است اهمیت انسانی و عاطفی اش را در زندگی شخصی و اجتماعی بدون 

 .ال مواجه نسازد؟ؤقید و شرط به اثبات برساند، و آنرا آنطور محفوظ نگهدارد که هیچ تغییر و تحول آنرا به س

توانائی ها، استعداد ها و ارزشهای شانرا، آنطوریکه باید و شاید ارزیابی و تحلیل نکرده اند و  نظر من زنان تا هنوزه ب

   .نموده اندتنظیم بیشتر خویش را بر اساس معیار های دیگران 

لیت ما زنان باید بیاموزیم تا در قدم اول ارزش خویش را بدانیم. به خود احترام قایل شویم و باور داشته باشیم که ما قاب

گفته ها،  بدست آوریم، و نگذاریم که ای خود ماآنرا داریم تا بهترین انتخاب های خویش را در زندگی با استعداده

  .را ضعیف بساز انتظارات، و افکار دیگران این اطمینان خاطر ما

ریم که دیگران موزیم که به احساسات خویش گوش دهیم، به آن اعتماد نمائیم، و نگذاآ با آگاهی از ارزش خویش می

همواره برای ما تصمیم بگیرند. در نگاه اول این تصمیم گیری از جانب دیگران شاید ساده و کمک کننده بنظر برسد 

فکر کنیم که شخص تصمیم گیرنده ما را از مقابل شدن با انتخابات و مشکالت زندگی  تا گردد ولی این عادت باعث می

 دارد، و بدین می ک نوع دام است که به مرور زمان ما را در قید خود نگهدور نگه میدارد. در حقیقت امر، این ی

 تصامیم دیگران محصور خواهیم یافت و منتظر خواهیم بود تا دیگران برای کاتچو ارهترتیب ما همیشه خود را در چ

 .تصمیم بگیرند  ما

مناسبات زندگی شخصی و یا اجتماعی به مشوره ها و پیشنهادات دیگران  کاتچو این معنی آنرا نمیدهد که در چهار

 .دیگری ضرورت پیدا نماید های ممکن به مشورۀ انسان خویشهر انسان در مراحل مختلف زندگی  .ارزش قایل نشویم

آنان را در کل نباید بگذاریم که مشورۀ آنانی که انتخاب جزئیات زندگی، نوع برخورد و تجارب منفی شان  ؛اما

متکی  ،های که بر اساس ارزشهای سالم خوشبخت نساخته است بر اهداف و تصامیم ما تحمیل گردد. شنیدن انسان

اینجا  رهنمای خوبی باشد. هدف دردیگر ند برای هر انسان ن، میتوااند های خوشبختی شان مادۀ بیان رازآبخویش و 

، باشیم و آنچه را که اندیشۀ سالمو مصمم سهیم خود باید  ،، به شکل فعالشخصی در مشوره ها و تصامیمکه  ست ینا

یم. این در صورتی امکان پذیر است که کندهد بدون مشوره و تفاهم با خویش قبول ن عقل و عواطف قلبی ما اجازه نمی

 .باشیم مندباور دبه احساسات و عواطف خو

صورت یک عمل اشتباه مورد تحلیل و بررسی دیگران ما زنان باید خود، تحلیل خویش را بیاموزیم تا در جامعه در 

 هر آنچهبی اعتمادی به نفس مواجه شده، تحلیل دیگران جز عادت ما گردد در آنصورت با وقتی ، قرار نگیریم. زیرا

های زندگی خود را بر اساس نظریات دیگران مورد  آورد و همواره دست دبوخواهیم از آن مطمئن ندهیم  که انجام را

، هیچگونه نیازی برای تحلیل ما ستما خود توسطکه ما الزم داریم، همانا تحلیل ما  خواهیم داد. تحلیلی را رقراال ؤس

خود را کمتر ، احساس نمائیم باید که بدانیم در کدام قسمت هرگاه این ضرورت را بوسیله دیگران ضرورت نیست.
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الیست که باید آنرا با ارزیابی، تحلیل و تجزیۀ ؤاین هم س .میشویم ما باعث بیعدالتی در حق خود ،میدانیم و یا در کجا

آورد های خوب یا  در ارتباط به اهداف، تجارب و دستخود نکات قوی و نکات ضعف ما، استعداد ها و مهارت های 

 .بد ناشی از آن در زندگی ما جواب بدهیم

رند، در حقیقت ارزش خویش را از دست خواهیم ما توقع دا اگر ما کوشش نمائیم با ذهنیتی زندگی کنیم که دیگران از

سفانه، بیشترین ما زنان تا حال چنین زندگی أداد و مسیری را دنبال خواهیم نمود که دیگران از ما انتظار دارند. مت

رشتۀ تحصیل، انتخاب شغل، شریک زندگی، تعداد  :در ارتباط به تمامی موارد زندگی مانند ما، و تصامیم یمنموده ا

ها و توقعات از طرف والدین، همسر، دوستان و اجتماع زیر نفوذ قرار  ، مکان زندگی، و غیره بر مبنای آرزواطفال

ها باعث گردیده که زنان برای خویش نه بلکه  شکل یافته است. قبول اینگونه فشار شده، گرفته و توسط دیگران تعیین

 .زندگی نمایندباید ی دیگران ابر

خواهیم  ،ما زنان های ها و استعداد به توانائی ء، شناخت ارزش ما به عنوان انسان، اتکادخوه بباور  تنها با احترام و

 .یابیم توانست موقف ثابت خویش را در خانه و در دنیا باز

 “ با بهترین آرزو ها در بهبود احوال زن
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