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 قدرت مردانه از نگاه دیگران: ۀکتاب افسان
تشر بش   هشای رر  هشای نش، د دادن نشا  های نش،  پشنشاداد رارادا   بمب فکری! دکتر فارل با پرسیدن پرسش 

کشش  بشش  ۀمششا دربششار   میششان کاششد ارتطششاو  ه،لششمادان دهاششد  همااششان تشش   م  مششا لششک  م  ۀاند نشش نیردهششا ک 
کاد.  جاس  ها نرقرار 

کند  نیردی نک را انهای  کتاب ۀرد دآدرند   آنت،ن  رانشاز  غ،ل دردنت را نشدار 
 

ک  بش  انشدا   ادم نم  کتانک خ،انده بال   گذلت   کتشاب اند نش  ۀآ د در ده سال  های نش، را در مشن بش  دجش،د  ا شن 
کتاب  ک  ا  چال  نرانگیزتر ن  تحر  کتاب لکن آمیزتر ن  د بت کآدرده بالد . . ا ن  کش  مشن  تر ن  هشا ک اسشت 

 ام.  تا ب  حال خ،انده
 لااس  اعتماد ب  نفس ردانکتاب  ۀناتانی  نرندن  استاد داننگاه د رد دآدرند

 
کتانک م  کش  مشا را بش  سشرگیی  م  هر چاد ده   ک بار  کش  مشا بش  جدشان م  انشدا د د لشی،ه آ د  نگشر   را در هش   ای 

کتاب  اره سا مان م لکاد د ددب م  کتشاب  قدرت مردان  ۀافساندهد.  کتانک است. در هشر نشرک  دارن فارل چاین 
کش  تشار   د در جام ش گذالشت  لشده اسشت. نگشاه مشا بش   نشان د مشردان در  کشار  ک،چک  ن  مشا حتمشا کاش، ۀچاد بمب 

کرد .   تغیشر خ،اهد 
کادم  آمر کا  گران درمان  ک ردانهادارد ام. هالپرن  استاد داننگاه د رئیس پشنین آ
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 پیشگفتار مترجم:
کتاب را بخوانیم؟  چگونه این 

هشششا  انسشششان  لشششده نششش،دم  ا  د شششدن نرخششش  متن ای فاششش  دارد رلشششت  ای  دقتششش  تشششا ه ا  رلشششت
   نششش،د. نشششرای نم،نششش  فمیایسشششتهشششای  متن هشششا  گ،نششش  متن لشششدم.  کششش  ا  ا شششن مششش   ده لشششگفت
کشششش   مشششش  گل،ر ششششا اسششششتا ا    م ردفشششش فمیایسششششتخ،انششششدم  کشششش  گفتشششش    بشششش  نششششام  هششششا   ناسششششت 
ک،لنان بگذارند  رسد آسیب نم  ندتری هستاد چ،ن  درلانهای  ننان آت  د دگان را ردی 

گشششرم اسشششت د بشششاالهشششا  آن د باشششانرا ن میط،رنشششد ا سشششتد   مششش  را ردی  مشششین بکنشششاد د چششش،ن ددد 
جاسش  بشا جشاس مخشالف  ۀگفشت رابطش مش  آ دادکیاشز  نشده خ،اهاشد مانشد. آنشدره لدگان مصددم

کشش  مماشش،ع لشش،د.  E=mcقششان،ن فیز کشش  گفششت  مشش  فرانسشش،ی فمیایسششت 1لشش،س ا ر گششارهبا ششد 
2 

ک  گرا جاسیت  قان،ن کمک  شک ت،وئشگرا جاسیتفیز ک عل  ست د اص   مردانش   ۀست د با 
ک  ا  نگاه ا  2ن،د را بش  حالشی  نرانشد. دالشری سش،الناستر  د  نان ساخت  لد تا مکانیک سیاالت 

کشار مشردان اسشت د  م  گشر بش  مشردان بگش، ش  حیش،ان »گفت هر چ  بشدی در دنیاسشت  را هشا  آن ا
کرد کای  د فق   نان را  م  اد«. ا   هل،س  گفت نرای نیات جدان با د نس  مردان را ماقرض 

 

1. Luce Irigaray 
2. Valerie Solanas 
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ک  مردان  م  1نگاه دار  . مری دال  ک   گرا با د نان،د  ب  همراهرا گفت  تشا  کشرد نان دگرجاس 
کشش  بادرهششای عییششب د های  فمیایسششتلششدر  نانشش  ا یششاد لشش،د.   ششک آرمششان د گششری هشش  ن،دنششد 

کتشاب  هاب د .سیم،ن ددن،ار ن،دها  آن تر ن غر ط  دالتاد؛ نرجست  را  فیلسش،فان بشدکردارک  
کششردم مت،جشش  نفششرت عییششب اد ا   نششان لششدم د حششددد کتششاب ده سششا ترجمشش   کشش    ۀرابطششل ب ششد 

ک  جاا تناگین  کردم مت،ج  لدم  )بشا انتنشار  اند  اد علی   نان تمشام  ندالشتهای  را ترجم  
گسششتردههای  اد در سشششال ۀماتنرننششدهای  نامشش  سششارتر علیششش  د ا  جاا شششات اد تری  ب ششد  اب شششاد 

کتاب  گشاه  ت قدرت مردان  ۀافساندختران ن،ج،ان د ج،ان فا  خ،اهد لد(.   اشدردیگرچ  
گذلشت  ا  آن   نشان   نیسشت. فمیایسشتهای  هرگز در حد تاشدردیها  کاد  اما ا ن تادردی م 

کشش  دارد داننششگاه   فمیایسششت نادرسششتلشش،ند د بششا مشش،ج  ا  بادرهششای درسششت د  ها مشش  جشش،ان  
کتاب با نرخش  ا ل،ند م بمطاران  کش  ها  اسشتداللراد   رس ا  خ،اندن ا ن  آلشاا خ،اهاشد لشد 

کششرد تصشمی  ماطق کهششا  آن بش  جشاس خشش،د د جششاس  بشش  لششان نگر  ۀدربشارتششری  مشک خ،اهششد 
کتششاب )مخص،صششا دد فصشش  هششا ک  بخ  متأسششفان  مخششالف بگیرنششد. سششکس د  دربششارۀا  ا ششن 
کش   ینشرا ن یهمااش قابلیشت چشاپ در ا شران را ندالشتاد حشذ  لشدند.ا اکش   تیاد ( ب  دلیش 

کتشاب خش،ددار کتاب  ا  آدردن ارجاعشات  کش    ام د بش  خ،اناشدگان محترمش کشرده یلدن حی  
کتششاب را   سششیانگل ۀکششا  نسششخ  مشش نششادادشپ ااششدیکتششاب را نط ان ششددسششت دارنششد ارجاعششات را

کااد  خ،اه   ادآدر ل،م. م  کتاب چاد نکت  د گر را ۀدربار. م حظ  
کشششار د ۀتیربشششنخسشششت   کششش  نرجسشششت مشششن ا   نشششدگ  د  در آن ها  فمیایسشششتتر ن  ر محیطششش  

کششش  کااششش مششش  ف الیشششت کانششش فمیایسششش د ا شششن اسشششت  کثشششر   نشنشششتر دا لخصششش  اسشششت.   اششش   ا
ک  در فیل  ام  هک  من د دها ک  فمیایست کثر مردگرا ان   د در جاهای  قرص سرخ)هما،ن ا

کیشد) اند هبش   شک اند نش  ا شدئ،ل،ر ک رسشیدلخصش   ۀنشای ( ب  دنطال  شک فاج ش م  د گر  تأ
کثشر آن م  کثشر هشا(. در نتییش آن ۀنش  همش هشا  کشا   ا نرانشری های  رغش  رسشت بش ها  فمیایسشت   ا

 فراتشششر« سشششخن»ا  حشششد هشششا  آن گیرنشششد  ضشششدمرد هسشششتاد د سشششخاان   طشششای مششش  کششش ای   خ،اهانششش
کاتششرل خشش،د را ا  دسششت مشش  گیششرد خنششمگین مشش  بحثشش  درا اکشش   ردد. بشش  محششض نمشش   لشش،ند د 
  دقتش   نش  ردابطش کااشد د مش  احترام  دهاد. ا  آن مد  تر  ب  هر  ن د مرد خ،لطخت  نک م 

 

1. Mary Daly 
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را  ادنشششششدگ  کااشششششد   م تششششش   ها  فمیایسشششششت  شششششادی ا   ۀعالشششششقان  بشششششا لششششش،هر  دارد  عشششششد
 دج،د مردان است.  ۀهر چ  بدی دج،د دارد  نتیی  ها کااد. ا  نگاه آن تخر ب 

بشش  دال شش  تما زسششا  بششدل لششده اسششت.   رسششتکششاالی لشش،کس د بشش  بشش   ششک  فمیایسشش ددم  
ک   ک  ا  بش   فمیایسش کااده ا  جاشط   نشان اسشت  جاشط   کژاستفادهدان مرها  آن مختلف 

انشزاری نشرای تمشا ز  مثابش کش  بسشیاری ا   نشان صشرفا بش  آن بش  اسشت بدل لده « ل،کس» ک کاال
هشا  آن بش  سشیارلااس  د ب م  راها  آن   دج،د دارد )لماری ا فمیایست ندرت ب  .کااد م  نگاه

کشش  بشش  ماششاوق فقیششر گششذارم  احتشرام م  نششان بششدتر ن دضششع ممکششن را هششا  آن د ددردسشت )کشش  در( 
کااد. دارند( نردند د حاضر بالاد  کار فرهاگ  د امدادی  بش  جاطنش   فمیایسش آنیا بماناد د 

کشردن های  کش  در آن نرخش   نشان سشلطر ت  ا  جشذانشت اسشت تطد   لده جاسش  نشرای جمشع 
گرام استفاده کااده دنطالال ک د  ا هشای نیا ماشدتر ن  نشان جام ش  در کااشد د نی مش  در ا استا
ب  منک ت  نان سالماد  ندرت ب ب  فرام،ل  بدل لده است. در ا ن صفحات  تمام  آن ب 

گرسشا  را  کشارنران مشرد چنش ت،اناشد  نمش  لش،د چش،ن ا شن  نشان سکسش  نیسشتاد د مش  پرداخت 
کشش  جاششط  اصششی    مشش  ا ششن دضشش یت ۀ. در نتییششهمااششان مت،جشش  نگششاه دارنششد کشش  نشاششی   نششان 

ی  حق رسشیدن بش  بشاالتر ن مااصشب سیاسش   حشق لشدادت در دادگشاه  حشق أخ،اهان حق ر
کاش،ن چاشان بش   ابتشذال در  گشردابقضادت  حق دالتن  شک  نشدگ   نالش، ک محترمانش  نش،د ا

نرای حق رفتن ب  استاد ،م  حق سق  جاین د حق قشدم  دن  هعمدو،ر ب ک  است یده تغل
جاشط   ۀعمشد ات. بشا نگشاه  بشا مطالطشانشدا د مش  د تیمع راه کاد م  مطار هبا سگ در خیابان 
ک «پ،لششداری»لشش،   نشمششاری  مشش   نششان ا ششران مت،جشش  گ،نشش تششر ن نشماری ) کشش  ا  خطرنششا  ۀهششای 

کشرده ۀرا ا  منک ت مد  ا  جمل  نانرانری  فساد د وطقشها  ت،ج  بنر(   جد شد نفتش  ماحشر  
ک  خش،د ا  ادل عامش  منشک ت  ای م  ن،کیس   ناننیا های همان نیا های  نان ا ران را  داند 

کن،رند ) چش   فمیایسشتپ،لدار نفت  رسشت  ۀنشای  وطق دقت  م  د ژه ب نانرانری د فساد در 
لش،د هشر چیشزی را بتش،ان در  امرد  باعشث مش  فمیایس ابتذال  ل،  (.  ده م  گیرد  لگفت م 
گرا  د  قش،م فمیایسش حشزب اللدش     فمیایس   فمیایست  لااس ردان ۀآن افزدد: منادر ۀ مر

  !فمیایستدارتر  مستادهای را  بقای  ا  هم  خاده
کشش   ۀدر نتییشش لششدت  ک بشش  بششا اری اسششتانداردها فمیایسشش ا ششن ابتششذال  لششاهد هسششتی  
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بششا همدسششت  م نشش،ق  گ، ششد صششدها(  ن ا رانشش  هششا )آمششار غیررسششم  م  دهددگانشش  دارد. سششاالن  
کشارفمیایسششتامشا هرگشز  ؛کنششاد مش  خش،د ل،هراننشان را گشر هشش   نمشش  را نادرسشتهشا  آن    دانشد د ا

کاد  مرد را مقصر فمیایست  د همدست  ن را عام  فر ب اد خیانت  ن   در ا ن باره صحطت 
کش  در عمش  در قتش    داند. مرد مقت،ل م  کنت  لده د مرد قات  اعدام خ،اهد لد د  ن هش  

ک،تشاه ه استمنارکت نکرد آ اد خ،اهشد لشد. تشا پشش  ا  تغیششرات قشان،ن    مشدت رشس ا   نشدان  
هرگششز افتادنششد د  مشش  اخیششر  سششاالن  هششزاران مششرد بشش  دلیشش  نششات،ان  در پرداخششت مدر شش  بشش   نششدان

ب  ا ن ردّ   اعتراض نکرده است )لخصشا بش  مدر ش  اعتقشاد دارم د ص،رت جدی  ب   فمیایست
دالششت  بالششاد(. در تششری  امن دتر  کاششد  نششدگ  محترمانشش  مشش  کمششک -لششر ف-م تقششدم بشش   نششان 

گفششتن ا    د کتات،رهششا نششرایهای  نشنششتر آدمشش  را  ششاد رسششت« نرانششری»چاششین لششرا ط   سششخن 
  اندا د.  م  نما   حق،ق بنر

کتششاب بشش  مششردان  کششا    فمیایسششتمششردان  ۀپرداخششت. رد ششد مشش  نشنششتر فمیایسششتسشش،م  
کثر تکردم ب  ها  فمیایستجالط  است. در باال هر جا صحطت ا   ۀرد د کشردم  ها  آن ا الشاره 

ک فمیایستمردان « تمام»گ،    م  اما ب  لما ا   نشان  کژاسشتفادهب  دنطشال ام  هد د لخصا   
ا  ال ششک  نششان  د  کژاسششتفادها  رنششتیطان   نششان   کژاسششتفاده نششان   پشش،لا   کژاسششتفاده: انششد هن،د
کششش  در محافششش  د  چاشششان آلشششکار ا شششن امشششر آنا  بشششدن  نشششان.  کژاسشششتفادها  همششش   تشششر  را ج اسشششت 

کش  نرخش  ا    لش،د د بشا دجش،د ا شن مش  واز ۀمردان  دستما های  مدمان  خیلش  عییشب اسشت 
کثششر ا ششن مششردان رششس ا  چاششد سششال   در میششان ها  کااششد( سششال مشش  را رهششا فمیایسشش ا ششن مششردان )ا

ننششششان دهاششششد ا اکششش   ردنشششد. ا ششششن مشششردان نششششرای نمشششش  کااششششد د لششش، مششش  ف الیششششتها  فمیایسشششت
کااد. ها  فمیایستصادق  هستاد میط،رند تادردتر ا  های  فمیایست ک   ۀنکترفتار  د گری 

گشذرا ا  آن رد لشده اسشت  بحشث مشردان قدرتماشد د  نشان اسشت. در همش   کتاب فق  ب  ص،رت 
کشش  نرخشش   نششان بششا نزد ششک لششدن بشش  مششردان  جششای جدششان  د ا  جملشش  در ا ششران  را ششج اسششت 

کات  هارکیاز نا م  نر میانقدرتماد  ب  م،فقیت  ن، سشد  نشان با شد بشا  مش  سشان ۀدر ننشر  1د. 
کااد:  رابط  دالت  بالادرئیسان  ک »د ب  ا ن رد  پشنرفت  دارند نرای   نان با د ا  قدرت  

گ، ششد نششرای م،فششق لششدن در  مشش  ری م ششرد  النششا دل ۀ  خ،اناششد ششا«. کااششدپشنششرفت اسششتفاده 
 

1. Katie Hopkins 
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گشاه  بشا  گران  اسشت. بطش  دالشت را« با مردان   ادی در ا ن صشا ت»صا ت م،سیق   هشر ا  
 ن تل، ز ش،ن د سشیاما بشش  صش،رت تلشش، ح  د آلشکار ا  ردابشش  ناسشال  در انتخششاب بشا  گران نششرای 

ملش  فسشاد  رد رشای نرخش   نشان بش  عاش،ان مانش    ۀگ، اد. در هر پردند ها م  د سر الها  فیل 
کشش  هششدا ای سششخادتماد مشش  دسششتیار  همکششار د غیششره بشش  میششان  -ا  ن،دجشش  عمشش،م -ای   انآ ششد 

کرد   ا شششن بشششدتر ن نششش،ع کششش  بشششادر دالشششت  بالشششی   فمیایسشششتهشششر ادنششششات   بششش انشششد. هدر افشششت 
رشذ ر  مردچیره امکشان د جاس  عنق  ۀمردساالری است: پشنرفت تادا با تطد   لدن ب  انژ

آمیششزی بدهاششد  در   ششر  خ،اهاششد تششن بشش  چاششین ردابشش  تشش،هین نمشش  کشش ای   اسششت.  نششان لا سششت
کش   مش  ندرت ب ل،ند د با دج،د ا ن   م  نگاه دالت ای   قف لینس بش  ها  فمیایسشتنشایشد 

کااششد.  هششای  اخیششرا هششاردی دا اسششتا ن بشش  تیششاد  محکشش،م لششد د  نا ششن رد شش  ناصشش،اب اعتششراض 
دهش  سشک،ت  سشال د حتش  چاشد   ادی علی  اد لدادت دادند  اما ا ن  نان نگفتاد چشرا چاشد

کاش،ن )بش  احتمشال کردند )ب  احتمال   اد کشرده ن،دنشد( د ا   چ،ن در آن  مان مزا ا ک در افت 
گرفتن بار ا  متیاد ( ب  صدا در آمد ا ن ستم  نشزرک بش   نشان اسشت د در غشرب  اند. ه  اد نرای 

 ب  ص،رت جزئ  نرخ  ق،انین نرای مقابل  با آن تص، ب لده است. 
کتاب دربار ۀچدارم  لخصا نظر   2مرحلشۀ  جاسش -رداب  میشان مرجح ن،دن ۀاصل  ا ن 
 لااسششان بشش  مششا بالششاد.   سششت هماناششدامشش،ر  ۀت،اناششد در همشش نمشش  را قطشش،ل نششدارم.  ن د مششرد

ک  تطد   لدن هستاده م  فرگنشت  نش،ده اسشت د   ب  دد جاس متفشادت  پشنشرفتها  گ، اد 
هزار ها  دهک امکان رذ ر نیست. اند   مان در  جدی گ، اد تغیشر رنتیک د فرگنت  م  با  ب  ما

کاد د باشانرا ن در وش،ل مشدت  نشدگ   نش،ل،ر ک محس،س سال  مان ال م است تا آدم  تغیشر
گ، شد  م آنک   نر عق  ما غلط  دارد د لااس  ما   ست  ن خ،اهاد ماند.ها  ما  مردها مرد د  ن

ت،ان ا   نان انتظار دالت ب   نم  خ،د است. لااس    ست ۀچاین نیست  نش  ا  هم  باد
کااشد. دقتش   نش  بش  ها  ت،ان ا   ن نم  جاگ نردند د  کارهای پرخطر را انتخاب  انتظار دالت 

کش  مشردان د گشر هش  صشرفا - افتد  مرد اد با د خ،د را ب  خطر نشادا د م  خطر نشاظر د چ  ندتشر 
کردن آن ب  همسر  دج،د دارد د  . در دردننطالاد کسب درآمد د تقد    هر مردی میل  ب  
کام  وطی   اسشت   میلاست ن می  ب  در افت د مصر  آنا  مرد ب  دست آدرده ا  س،ی  
ترنششد د  بش  مشادر دابسشت  -مخص،صششا در سشن رشا شن-ها  باش  لرمسشاری  ن بالشد. ۀد نطا شد ما ش
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گر قاض  ک  با ها  باانرا ن عییب نیست ا ندتر است ب  مادر سشپرده ها  ب  ا ن نتیی  نرساد 
 ل،ند. 

کتاب  ک  محترمان  نم  الاره ان متأسفرای     ک رابط  نرای  ن  ا دداج  ۀگ،نتر ن  کاد 
 گذارنششد  فشش،را پشنششاداد ا دداج مشش  اسششت. مششردان دقتشش  ا  ررفششای قلششب خشش،د بشش   نشش  احتششرام

تر  دهاد د نرای ب  دست آدردن  ن مش،رد احتشرام خش،د ماتظشر لشرا   ندتشر د  مشان مااسشب م 
کشش   نشش  را ددسششت دا ماناششد. نمشش  کاششار خشش،د دالششت   رد  م مششردی  خ،اهششد اد را نششرای همینشش  
کردن آن ب  نردگ   نان  د  فمیایس  بالد. فرصشت «  شک لکش  خش،ن»با تقطیح ا دداج د تنطی  
کشرده تحرک را نرای  کش  حاضشر بش  تشن دادن بش  ت دشد بلادمشدت نیسشتاد. اسشت مردان  فراه  

 مردهشا با نشد  ها م  نرند   ن م  کام  نرای تمدن ماست: مردها  دهد مصیطت م  آنا  ردی
بشا ها  فمیایسشتگذلت  ا  ا ن   با د  جاس د گر نرنده نیست. م  دقت   ک جاس با ند؛ م 

کردن  ک  ن ج،ان ب  ت،د ا  جاس مخالف  عم   د می  ب  انتقام ا  آت  د خن ای  هتطد   
کثشششر  مششش  مشششردان جششش،ان در آسشششتان  ا دداج را  عمششش ها  ایسشششتفمیتاراناشششد د بششش  همشششین دلیششش   ا

کااد: ن  خ،دلان آمادگ  نرقراری  ک رابط نم  امن د  ۀت،اناد مدت   ادی با  ک مرد  ندگ  
کشش  بششا  مششردان م مشش،ال کااششد  مشش  ا دداجها  فمیایسششتهمششراه بششا احتششرام را دارنششد  نشش  مردانشش  

  اعتمادی هستاد.  قان 
ها  جملشش  تحر ششف رسششان لنشش   تصشش،ر افششراد ا  رابطشش  میششان  ن د مششرد بشش  دال شش  مختلششف ا  

کشش  در فیل  کششام  نادرسششت اسششت.  نششدگ  منششترک هرگشز آن چیششزی  نشاششی  د در  هششا مشش  تصش، ری 
،دگذلششتگ  خا ای مطتاشش  نششر  نرنامشش    نششدگ  منششترک  ن د مششرد .خشش،انی  نیسششت هششا مشش  رمان

ک  فارل نام آن را  ی ا  ترسشی  رسشان متأسشفان گذارد.  م  1مان   ندهمنترک نرای چیزی است 
ای  نرنام  مثاب  ن د  نان ا   ندگ  منترک ب تص،ر بسیاری ا  مردا است باعث لده« عنق»ا  

ک،دکشان رسشاند  بش  سش،ی رابطش ک  با د آن را پردرد د ب  ت،لیشد د پشردر   م،هش،م ا   ای  منترک 
کش  ا شن رد هشا لشاهد    «ورف  س،د  ک»د  «قاد مکرر» ماحر  ل،د د بش  همشین دلیش  اسشت 

در  اباششد.  مشش  ادامشش هششا  ا دداجتر ن  رالششاد د سششاده مشش  سششرعت فششرد بشش هششا  ا دداج ن تر رمانتیششک
کش  ت،انشا ک نشرآدردن ا شن همش  نیشا  عشاوف  د جاسش  را دالشت   جدان هیچ مرد  شا  نش  نیسشت 

 

1. survival 



 7 \پشنگفتار مترج  

 

ک  ا ن فیل  بالد. هیچ کسان    ۀ  خش،د تیربشاند  را ن،لشتهشا  د آن رمان اند  را ساختها  کدام ا  
کثرا تادا  ندگ  اند  انتیک  را ندالتچاین رابط  رم  کااد.  م  د ا
ضدسیاسش  اسشت.  د ضشدفرهاگ   ض ف نظری خش،د  حرکتش ۀدر نتیی فمیایس هفت   

سشت رد ا ا نرشذ رد.  نمش  ملشت رامفدش،م کاد د  م  ضد فرهاگ  است چ،ن تار   د سات را رد
کنشش،رها ندارنششد د تششار   چاششد هششا  ت لقشش  بشش  مکانها  فمیایسششتکشش   سششره  مششا را  ششک ۀهزارسششالد 

کش  هرگشز  م اشا لشک،ه د افتخشار ا شران چیشزی نشکها  فمیایستداناد. نرای  م  لرمساری اسشت 
 ار د. نمشش  د هششزاران سششال لشش ر د ادب د فرهاششگ د دانشش  ا رانشش  رنششیزیاسششت دجشش،د ندالششت  

بششا ا دداج  ششک دلششما  ها  فمیایسششتدلششما   تمششدن  خششان،اده اسششت د ۀسششا ند باای سششاگ
کش بایاد   هرگشز خش،د فرصشت ا دداج خش،ب را ا  دسشتهشا  آن ن است )د الطتش  تیربش  ننشان داد 
کاشد؛ دقتش   مش   دا شک حرکشت ضدسیاسش  اسشت چش،ن ا  امش،ر سیاسشت فمیایس دهاد(.  نم 

د گری بن،رد د هر خان  د هر لرکت د اداره د مدرسش  د داننشگاه   ۀنیم  ا  جام   علی  نیم
کااریسیاست نقد میدان جاگ بالد   ردد. بشد ن ترتیشب  راه نشرای انیشام اصش حات  مش  ب  

لش،د د هش  مشردان د هش   نشان  مش  سیاس  ال م د ا یشاد لشفافیت در ندادهشای همگشان  بسشت 
 نزرگ  خ،اهاد د د.های  آسیب

ک  سرک،ب فمیایس هنت    کا،ن سشرک،ب د خفش  م  ک  در آغا  جاطن  ن،د   لد  خ،د ا
مطال شششات  نشششان د مطال شششات جاسشششیت )  اششش  همشششان  ۀرلشششت ۱11کاشششد. در جدشششان نشششش  ا   مششش 

مطال شات مشرد د مردانگش  در داننشگاه  ۀمطال ات  نان( دج،د دارد  د در مقان  تادا  شک رلشت
کششش  آن را عشششد 1اسشششت،ن  نشششردک تاشششدرد  بشششا  گران سشششیاما د های  فمیایسشششتا  ای  هدجششش،د دارد 

جالشب اسشت  ؛لش،د مش  الف  خفش کااد! در ا ن فضا  هر صشدای مخش م  استادان فیتاس اداره
کارهای ا ن  کسش  نم  رلت   اعتراض ب  مردساالری در داننگاه است ۱11ک   ک  ا   پرسشد  د 

کش  بش  خش،د  اجشا ه نم  کیاسشت  کاشد فمیایسش دهشد  ا ن مردسشاالری در داننشگاه   .را نقشد 
 انتخاباتک  در   در حال. دج،د دارد در داننگاه مطال ات نژادی ه  سرک،ب مناند  ۀدربار
کسش  ا شن رفتشاررأی  ان ب  ادباماپ،ست سیاهدرصد  ۱۵نش  ا   211۱ سال گر  دهش   یأر دادند  ا

کرس  اسشتادی خش،د را ا  دسشت خ،اهشد داد. ا شن نش،ع  را نژادپرستان  بخ،اند  ب  احتمال   اد 
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 ۀیشرا نشرای بقهشا  آن کاد  بلکش  سرک،ب ددلت  د حک،مت  نیست د افراد را لکای  د اعدام نم 
کشش  نرا نششان مدشش  اسششت آدمعمرلششان ا  حقشش،ق اجتمششاع  د حتشش  ا  محطششت د احتششرام   هششا ک 

گفت ک،تاه  ا  آنا  در ا ن پش های  بخ کاد.  محردم م  های  را پشنشتر در لشطک ام   گفتار 
د بشششا تمشششاس بشششا  اند هبسشششیج لشششدای  هام  د در عشششین لشششگفت  د شششدم عشششد اجتمشششاع  انتنشششار داده

افشزدن نشر ! اند هعلش،م اجتمشاع  خ،اهشان اخشراج مشن لشد ۀان د داننشکد،الن داننگاه تدشرئمس
کردند د ان،اع ت،هینهای  حسابهزاران نفر با آن   را  ها د اتدامها  داق   د ج ل  ب  من حمل  

کردند. چگ،ن  ممکشن اسشت جاطنش  نرانشری کاشد ماتقشدان ردان  من  را  قشدرت نک خش،اه تش   
کاد   ا ب  ک  د گر درسها  آن حذ   ا خف   بشا ای   اظدشار نظشر نکااشد؟ در جلسش جرأت  بدهد 

گفششت   مشش  ماششاظره کااششده دنطال ششک پزلششک پر کثششرا بشش  دلیشش   ششک ها  فمیایسششتکششردم  دقتشش   ا
در عم   شک جاشط  ضشدمرد اسشت  دحنشت  فمیایس د  اند هلد فمیایستلخص   ۀحادث

آدردن چاشششین    بششش   بشششانحاضشششر در سشششالن فمیایسشششترا در صششش،رت اد د شششدم. جلششش، ا شششن همششش  
کششرد د آب دهششان  را قشش،رت داد د  کفرگشش، کهماشش،ن ای   جملشش گفششت  بششا تششرس نشش،د. اد مکثشش  

خ،ب د فرهیختش  د داننشمادی هسشتاد! در های  آدمها  فمیایستنفرما شد آقای دکتر  هم  
گذلششت:  کشش  چاششگ د عشش،د چشش  تقر ششر»ذهششا   کشش  ت ز ششر  کااششد مشش  دانشش    رادششان خ،ر ششد بششاده 

گفت :   د ب  ا«کااد م  کااره»د  ک  اه  نظر نر  گ،نش  سشخن در دهشان د  / رفتاد م  لد آن  هزار 
 «.خام،   لب



 

 

 ۴81۲سال در  نویسندهپیشگفتار 

 
کتششاب  د ششک نشسششت 21۹۱سششال در  کشش  انتنششارات سششیم،ن د ل،سششتر   ۀافسششانسششال ا   مششان  

کششرد ۹۱۱۹را در سششال  قششدرت مردانشش  ک ۹۱۱۱گذلششت. در سششال  مشش  ماتنششر  کتششاب بشش    کتششانا ششن 
کتششاب  ششک بششار د گششر  کشش  ا ششن  لششد. چشش  چیششزی  1«با کنششف»پرفششرد  بششدل لششد. مششن خرسششادم 

 باعث لد ا ن با کنف ردی دهد؟
کش  رسشر باش  م  یردر نک احساس ۹۱۱۹امرد  نش  ا  سال  اوشرا  های  کاشی  د لشاهد   

ک  کااد. همان م  را تیرب  2«نات،ان  در نزرک لدن»ما  سشت نشای   ک مشرد جش،ان د م  و،ر 
کنتار سادی ه،ک گشر بش  م   ند  احساس م  ب   کش  ا خش،نک هشدا ت لش،د  کای  انرری مردان  

خشش،نک  بش دقتشش   ( ننشان آت   گششذار  مشد رعام  لشش،د )سشرما   مش  انششرری بشدلتر ن  بش  سشا نده
 هدا ت نن،د د رانگرتر ن چیز است )قات ن جم    تیاد کاران  قات ن سر ال (. 

ک،ل  کش های  همدل  ما با  محشددد  اند هد نشکشار لشد خانمشان نک رسرانمان  ا بشا مردانش  
کش  بگش، ش   گشر ...مشردان قشدرت دارنشد »ب  ا ن اسشت  کش  مشردان نشرای  نمش  ا ت،اناشد در نظشام  

 

1. rediscovered 
2. failure to launch 
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کرد  ۀافسشانکتشاب «. کامیاب ل،ند  منک  خ،دلان اسشت اند هس،درسان  ب  مردان وراح  
 دهد.  م  ا ن رارادا   را تغیشر قدرت مردان 

 مشردان د رسشران بش  سش،های د گشری ماحشر هشای  ت،ج  مشا ا  ت   ها  با نر آمدن تااقض
ک  لاهد افزا   حض،ر ردران هسشتی  ) ل،د. نرای نم،ن   همان م  کش   ماناشدو،ر  رشدرها ک 

لششش،  ؛  مششش  ی غافششش رشششدر نک کااشششد(  ا  د شششدن افشششزا   مششش  ها نشششان بشششا ی بشششا باششش هشششا  در رارک
کشش  جدششان را  مشش  تأسششیسن،رششا ک را های  کشش  لششرکت ا ک ه دچادسششال  همااششین  نشسششت کااششد 

آدرنششد د بشش  تیتششر نخسششت  مشش  بشش  ارمغششانهششا  آن دالر ثششردت نششرایهششا  دهاششد  میلی،ن مشش  تغیشششر
ک  ها ک  دچادسال  ل،ند نشست م  ل،ند باعث م  بدلها  رد نام  ت،اناد نزرک ل،ند  نم »را 

کااد( نطیای .   )  ا  ردردمادر را ترک 
سا ی قدرت  نان  متمرکز نش،ده  لده نر نشنیا  لت  ددرنشن جدان صا ت ذگ ۀسد ی در ن

گرچ  ا شن بحشران مشدت 1است. در ا ن فرآ اد  ک بحران رسرن،دگ  هاسشت  رد د آمده است؛ 
کش   ۀبا ماست د در چاد ن دهک   کا،ن  اسشت  گذلت  در حال رلد ن،ده است  تادا در  مان 
کردای  هعد گشرفتن  اند. هب  دج،د آن اذعان  گرفتن بحران رسشرن،دگ  هماش،ن ناد شده  ناد ده 

ت،انششد  مشش  بششاری خ،اهششد انیامیششد. ت،جشش  بشش  ا ششن مسششئل  فاج شش  ۀبحششران اقتصششادی بشش  آ اششد
کاتششرل نششر  -نخسششتین فرصششت در تششار   آدمشش  نششرای رسششرانمان بالششد تششا قششدرت داق شش  قششدرت 

کردن خ،لطخت   ندگ  گذلشت   ۀتشا پشش  ا  چاشد دهش ا دالت  بالاد.ر -لان د قدرت دنطال 
کاتشرل نشر  نشدگ ها  ک  در آن میلی،ن کنش،رهای صشا ت  بش  قشدرت  لشان دسشت  افتاشد    ن در 

 کدام ا  دد جاس چاین قدرت  ندالتاد.  هیچ
کاششی . رششس  بششا آ ادی قششدرت نک مششردان د ا    هاشش،  نت،انسششت  تششا بشش  امششرد    را بششا هشش  تششداع  

کتاب ۀافششزدد انیششام هششا ک  آ ما  هششا  کتردنیششک  مششن بششا نرخشش  عکسالهششای  نالشش  ا  سرلششت 
ک  کاشد بشا نگشاه  متفشادت بش  م  دادم  کمشک    مشردان باگرنشد. مشن بشا قشدرت نک ت،اند بش  افشراد 

کان کشش  در  کششردم   فنششان  جانها نششان  ذغششال سششاگ نششرای خششان،ادههششای  تصشش، ر مردانشش  آغششا  
کن،رلشانسا مان تیارت جدان   ا در جاگ نشهای  کااد   ا در نرج م   خ،دلشان را فشدا  رای 
 کااد.  م 

 

1. boyhood 
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کششدام ا  ا ششن تصشش، رها ننششان کششقششدرت نک ۀتیربشش ۀدهاششد هششر     نرخشش  مششردان تیربشش   اسششت 

کش  مشا عمشدتاها  آن کدام ا  کااد. الطت   هیچ م  دانشی   مش  قدرتماشدرا هشا  آن مت لق بش  مردانش  
ک  ما کتاب قدرت را با ت ر ف م  را قدرتمادها  آن نیستاد. مردان   کاشد(  مش  دانی  )الطت  ا ن 

گسشتررا دارند. پر  دنت ادباما د سارک،  1 دا ک- ک لک  منترک ا  قدرت ا شن  ۀی در دردن 
 

1. Kryptonite 
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کلیات،ن در ا ن میدان   ن،د! جا   امنلک  قرار دارند. صد الطت  پر  دنت 
 

  
گ، شان ا  فرهاشگ فرانسش،ی تر  رای ننان دادن سسشت  مشردان در نرانشر  نشان  هشیچ فرهاگش  

ک،تششاه د جالششب  اجششا ه دهیششد بشش  لششما فرصششت  نششرای خاد ششدن بشش  ا ششن رد ا ا ششننیسششت.   فششیل  
 را ت،ضیح ده .ها  آن بده  د سپس [1]لیاک فرانس،ی

ک،تاه د خاده  کش   نشان   طشا نشر مشردان قشددار بش    ک نگاه نی   مان ه داری  هر فیل   رت  
ک  تا  -است.   ا     طا ک اد « سلطر ت  رنتیک»دارند ه  دارد.  ن   طا در سرلت خ،د  ک 

گ،ن -حد   ادی رنتیک  است ک  مشا  م  ا  م،ق یت سلطر ت ای   ب  اد  دهد. چ،ن تادا چیزی 
در ا شن  جشاسدد  نرانشر میشان دانی  ظاهر ادست   ک میدان بشا ِی  م  لدرت رنتیک اد ۀدربار
ار  ا شششن  نشششان   طا اشششد. امشششا حتششش  دد مشششرد  گ، شششد مشششردان خ،لشششتی  هششش  مششش  تلششش، ح بششش هشششا  فیل 

کشش  افششزدن نششر ظششاهر خشش،ب چیششز د گششری هشش  نششرای عرضشش  دارنششد  کششار خشش،د هششا  آن-خ،لششتیپک  در 
را بش   ا  وشر  آن  ن نش   دارسخطر ا اک   ار  آن  ن   طا نیستاد مگر ه  -کامیاب ه  هستاد

 لحاظ بش نشااد  د  شا  م  فیز ک  د مال  آسیب لحاظ ب در و  ا ن فرآ اد  ا ها  آن بخرند. جان
کش  رد ا ا نت،اناشد نیشت خش،د را بش  سشرانیام نرسشاناد.  نمش  ل،ند چ،ن م  عاوف  تحقیر سشت 

 

1. http://safeshare.tv/w/GnFzeOCVZF 
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ک  احساس کتاب منانگلس   ۀنسخورح جلد    مردان د رسران قدرت نک و،ری وراح  لد 
 خ،نک ب   اد آدم  نشادرد.  ام د دن  ک سلطر ت  رنتیک را ب خ،اه در هاگ دگرجاس

نیششا ی نیسششت مثشش   رد ا ا ششننششرعکس  سششلطر ت  رنتیششک میطشش،ر نیسششت آغا کااششده بالششد د 
ک  کش  مشردم ممکشن  نم  احمق  ب  نظر آ د  ت،اند ب  هدف  نرسد. اد ال م نیست نگران بالد 

کشام خش،د سشزادار کااد اد ب  دلی  ت   نا آسشیب فیز کش  د مشال  اسشت  شا ع،اوشف اد  است فکر 
د  مسئ،لیت ک سلطر ت  رنتیک ب  اد امکان آ ادی ا   مثاب  ار تحقیر است. م،ق یت اد ب سزاد

د  نش ؟ بلش  ا ششن درسشت اسشت  امششا دهشش مش  را -مشال   فیز کشش  د عشاوف  آسشیبد  -راسشخگ، ک 
 ...داق یت نیست  ۀهم

من نرای ننشان دادن ا شن لشرا   کااد.  م    خ،دلان را تیرب قدرت نک ۀه  نسخها   ن
گیشرم. بلش   مطمئاشا مشرلین مش،نرد  شک سشلطر ت   مش  کمشک - مرلین م،نرد -ا   ک عکس د گر 

ک  مردان   ن د گشر دقتش  هشا  امشا میلی،ن ؛لدند م  ا  با د دن اد لیفت  قدرتمادرنتیک ن،د 
کردنششد. د مششرلین  مشش  ابسششادگ کردنششد خشش،د را بششا اد مقا سشش  د احسششاس ن مشش  بشش  دردن آ اشش  نگششاه

کرد د خ،دکن  نرجست     است  ن ؟قدرت نک اع متر ن  خ،دکن  
کش   شک  ن احسشاس قشدرتقدرت نک مردی احساس ک  ا ن    بکاد ب  م اای ا شن نیسشت 

کش  آن  م  را قدرتماد -  ا مرد -د گران  ک  ن ا اک   کاد. د م  داناشد بش  م اشای ا شن نیسشت 
کتاب است چش،ن الشتطاه  ن  ا مرد در دردن خ، کاد. ا ن پشام مد  ا ن  د  احساس قدرت 

کشش  چشش،ن  ششک  ن احسششاس فمیایسشش مرکششزی  کاششد  مششرد با ششد  مشش   قششدرت نک ا ششن فششرض اسششت 
کاد.  چش  چیشزی باعشث لشد ت،جش  بش  ا اکش   خ،ب   ک بار د گر نرگرد   نر سراحساس قدرت 

 لتاب نشنتری بگیرد: قدرت مردان  نۀافسا

  اما هاگام تص، ب  است؛ تص، ب لدهها  جاس  در داننگاه ۀحمل ۀربارد جد دیق،انین
  نان ت،ج  لده است؛ ۀفق  ب  تیرب  ا ن ق،انین

  انشرری مشردان را بش  صش،رت سشا نده هشدا ت ا اکش   ک  بش  جشای تص، ب لد جد دیق،انین
 ؛اند  کاد  فق  ب  رادافره قلدری پرداخت

   گط  ب  بدل لده است. ها  تیتر رسان ضرب  ب  مغز رسران ما در با ی را
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ا  ها  خش،ب باعشث لشده نرخش  پرسش -بشد/ ن-تر  لک ب  ددگان  مشرد در  ک سطح رر 
 ررفا ب  سطح نشا اد:

 ردرسششاالری  بلکشش  ا  سششر نیششا  بشش   ۀهششزار سششال عنششق د ا دداج نشش    ششر سششلطهششا  چششرا نششرای ده
گرفت  است؟ مان   نده  لک  

    را مان   نشده -مت،سش  ۀدان صا ت  د در میان وطقدر ج-چرا نرای نخستین بار در تار 
کشرد؟  دج م  کمال متش،ا ن  نش  تادشا همتشای نقنش   بلکش  همااشین  اند  ت،انسشتهشا  ت،ان با 

 همتای ردح  بالاد. 
  ک  ب  س،د مردها د   ان  ن م  مردان ق،اعد را و،ریا اک   چرا بادر ب بالشد  نش  هشا  سا ند 

 کاد؟ م  ردانگ  د  نانگ  را تحر فبلک  سرلت م  تادا نادرست است
 ک  فق   ک  ا  ورفین در آن د شده« ها جاگ جاسیت»آدری  چرا  بان کا،ن جاگ  است   ا

کنید م  گل،ل  اند هل،د؟ )مردها ردی  مین درا    نخ،رد(؛ها  آن ب ها  د امیددارند 
 چرا رسرها د مردان امرد ه نش  ا   ک رنع سده رنت سر  نان د دختران هستاد؟ 
  کااد تا م   نان چگ،ن ب  ندتشر ن صش،رت مردانگش  سشات  ها  آن ت،اناد ا  مردان رنتیطان  

کااد د  ک مردانگ  ن، را  گشذار ا  همتشای نقنش  بش  همتشای ردحش  را را حفظ  کش   نشافر ااد 
کاد؟  تسدی  

کتاب لما مفاهی  ن، بسشیاری ها  نیا  ب  راس  ب  ا ن پرس  همین  دج،د دارد. در ا ن 
را خ،اهیششد لششااخت. دقتشش  بششا  -1«ای لینشش هششای    ر مین»تششا « رنتیششکهای  سششلطر ت » ا   –

کششار آلششاا لششد د  کتششاب آدردم را بششا  ۹۱۱۹کشش  مششن در سششال ها ک  ت،انیششد نم،نشش  مشش  اصشش،ل  در 
کاید.    شک سشلطر ت  رنتیشک ۀمازلش لطی  ب  مرلین م،نرد ب ها ک  نم،ن دض یت امرد  مقا س  

کسششششان  ماناششششد ا مشششش  لخصشششش  های  ،هانسشششش،ن بالششششاد.   اشششش   نم،نشششش جسششششکارلت ت،اناششششد 
کتشاب  ت،اناشد بش  غاش  م  لما ا  جدان خ،دتان ۀلد رد رسان   ب  ۀافسشانسشا ی تشابل، اع نشات 

کااشد. در ادامش  2سشا ت در دب قدرت مردانش  کمشک  کاش،ن  ۹۱۱۹ا  سشال ا اکش   ۀدربشار  مشن  تشا 
کششرده  گفششتاسششت چشش  چیزهششا ک تغیشششر  لاششز ددرنشششن هششر ن، سششاده بششا امششا چشش،ن  ؛سششخن خشش،اه  

 

1. glass cellars 
2. http://www.warrenfarrell.com 
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 آمیششزی لششده اسششت  نخسششت مششن بشش  ردّ شش  همینششگ  ام دفششادار ا  رنششگ لخصشش های  تیربشش 
 ن، س .  م  مان  د بخن  ا  پشنگفتار را با ت،ج  ب  مسائ  لخص  خ،دم م 

آلشاا لشدم د بشا اد ا دداج  1با لیشز دردلیاشگ مردان  افسانۀ قدرتمدت اندک  رس ا  انتنار 
مشن فرصشت خش،نک دالشت   رد ا ا شنان اد ار ن د الکس ل  د هفت سال  ن،دنشد د کردم. دختر

کششا ای   کشش  رابطشش کشش   د محطششت آمیششز بششا آن دد نرقششرار  گذلششت  چیششزی بالشش   نششرای نشسششت سششال 
 گ، د.  م  «ناردری»انصاف  ب  آن  جام   با نک

ک   ندگ  در  د  خ،نک ب نان  ل،د نیا های   م  باعث« پر ا  استردرنای   خان»آلکار است 
ت سشا مان ملش   نشان در نی، ش،رک ئشی در هیدنشد ه من در  مشان  آنا متفادت با ای  هب  لی،
کشردن بشا پشایشدگ اند نیدم در ذهن من د ده ل،د.  م  سیت  کشار  رشدری های  نرای نم،ن   

کسشب مدارتهای  کردن نرای با  ارتطشاو  افشزا    ابشد. هشای  همسرم باعث لد نیا  من ب  
کششردم د  مشش  نششات،ان  نشنششتریمششن نشنششتر لیششز د دخترهششا را ددسششت دالششت   احسششاس  رهرچقششد

کا  دفاع  ننان دادن نرا   سشخت   رد ا ا شنلشد.  مش تر  لایدن نقدهای لخص  بددن دا
کردم تا  کار  نقشد لشدن د فرصشت ددسشت دالشت  لشدن )بش  جشای فرصشت   مشان ه ردی خ،دم 

کششا . «!( کنششتن ماتقششد» کتششاب را نششرای خشش،دم فششراه     نششانا ششن رلششد لخصشش  بشش  بخنشش  ا  
بششدل لششد د ب ششدا فرگنششت  افششت بشش  مضششم،ن  گ، اششد را بنششا،ند نمشش  مششردان آناشش ت،اناششد  نمشش 

 کارگاه من بدل لد. تر ن  محط،ب
کتشاب  اندک  دارس کشردم د  رشدر د تر  من لردع ب  پشژده  ردی م،ضش،ع رشدران د فر نشدان 
کش  مشن بش  را ن،لت . امیدد گردند م  فر ند ب  ه  با  ار نش،دم ا شن پشژده  بت،انشد ننشان دهشد 

یک ار لشماد بالش . لشا د بلش   لااسش   ست شک رشدر  ۀ انشدا  عا،ان  ک ردرخ،انشده بتش،ان  بش
کشش   کشش  رششدر  ار لششمادتر ن قلمیششاری مششنلششا د هشش  نشش . پششژده  ننششان داد  ا ششن خ،اهششد نشش،د 

کشا . خ،لشطختان  همشین اتفشاق هشهشا  آن لااسیک   ست ها    افتشاد؛ رشدر باش را نشنشتر درگیشر 
 اد الکس خیل  خ،لا اد ن،د.  لااسیک   ستنشنتر درگیر لد د ا ن نرای دختر 

ک  لیز د ل،هر پشنیا  اد را ب  فر ندی رذ رفت  ن،دنشد پشایشده تر  الطت  مسئل  نرای ار ن 
ک   دادای   ما آمد د ب  ما تیرب ۀدار نی،  لادی در  ک رسین نرای لام ب  خان  ک مزرع  ن،د.

 

1. Liz Dowling 
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 را ت،ضشششیح -لااسشششیک   ستد رشششدردمادر - لااسشششیک   ستقشششدرت رشششدر بششش  ندتشششر ن صششش،رت 
 دهد.  م 

ردردمادرلشان را  ا   هآمشد-دنیشا-بش -تشا ههای  دار نرای ما ت،ضیح داد ج،ج  اردک مزرع 
کشرد هشا  آن چگ،نش   شک ج،جش  بش ا اکش   ا  دست دادند د ا  د شدن کشرد د تش     «مشادر»کمشک 

گفت  ده لد لگفت بالدها  آن تشر  کش  نزرکها  ج،ج  اردکاما  ک رد  ». اد سپس لطخاد  د د 
ک  با هشدا ت ج،جش  ا   شک تپش  رشا شن  ردنشد. همش  چیشز خش،ب بش  نظشر مش  لده ن،دند را د دم 

بشش  دردن در اچشش  جسششت  دنششد د بششا هششا  بشش  در اچشش  رسششیدند. اردکهششا  آن ا اکشش  رسششید تششا مشش 
کردنششد. ج،جشش کششرد بشش  قدقششد -خشش،د لششد  ا  خشش،د نششک« مششادر» ۀخ،لششحال  لششردع بشش  لششاا  لششردع 

کشردن  د مشات د مطدش،ت  شک جشا ا سشتاده نش،د د فکشر کشردن  پرخشا   کشرد  مش  کردن  سردصشدا 
کرد:  امار ن سر میز ل«. ل،ند م  غرق  ددی ب ها  ج،ج  ا ن  نشدگ  مشن اسشت. »ب  من نگاه 

ک  ج،ج م  من احساس غ ا  من نگددا ۀکا  ج،ج  اردک  هست     «. کاد م  ری ک مر
ک  در ادام  ت،ضیح بد ن ترتیب  همان افسشانۀ لشده در  مطشرحهشای  ده  چال  م  و،ر 

لش،ند   مش  ی د بحشران رسشرن،دگ  تنشد درشدر نک افشزا   تاشد ۀچگ،ن  بش  دسشیل مردان  قدرت
ک  من آمیز کشارم  لخصش  ۀها   در ردردمادرن،دگ  د تیرب ا  پژده ای  هخ،اهید د د  ام را در 

گرفتشششششبششششش  خشششششدم پشنشششششرفت تکا،ل،ر شششششک د ترقششششش   نشششششان رلشششششد   گذلشششششت  ۀدر دد دهششششش ام.  ت 
  اند هنشای   نشان دچشار تغیششر لشد م ا اک   انگیزی دالت  است. با دج،د ا ن  حت  با لگفت

کششرده اسششت.  مششردان  ۀنطیاششی  چشش  چیزهششا ک دربششارا اکشش   پششش  ا فدشش  مششا ا  مششردان رسششرفت 
چدششار پرسشش   ۀهای خشش،دم را دربششاراندا  چنشش  دهیششدفدمیششده ننششده اسششت  اجششا ه  خ،نک بشش 

کا :  عرض  

 کرده است؟ ۀدر دد ده  گذلت  چ  چیزی تغیشر 
 چ  چیزی ثابت مانده است؟ 
  کتاب گر خ،انادگان   ن -ی بشدل ننش،ند  ردابش  مشردمش ثرمردان  ب  رهطران  افسانۀ قدرتا

 در چ  س، ک فرگنت خ،اهد  افت؟
 ک  رهطران خ،ا  ۀت،اناد نرای اثرگذاری در  شک دهش م  کتاب ۀنادنیردمادتر ن راهطردها ک 

کداماد؟  آ اده ب  خدمت بگیرند 
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کرده است؟ ۀدر دو ده  گذشته چه چیوی تغییر 
  ...کا   م  در ا ن جا چاد تا ا  ا ن م،ارد را فدرست

  ا دداج نکرده؛های  درگیری نشنتر ردرها  م م،ال در خان،اده ۀدر نتیی-« ردردارتر»ک،دکان 
  هشششششای  کشششششاه  درگیشششششری رشششششدرها  م مششششش،ال در خان،اده ۀدر نتییششششش-« رشششششدرتر نک»ک،دکشششششان

 رالیده؛ ه ا 
  کشش  نششرای بشش  دسششت آدردن  مشش  رد بشش  افشش،ل« رششدر نشکششاره»تصشش، ر ردد؛ احتششرام بشش  رششدرها ک 

 جاگاد نشنتر لده است؛ م  سرپرست  منترک فر نداننان
 ردر؛ نکهای  اف،ل رسرها  مخص،صا در خان،اده 
 کمتشر ا  ردراننشان خ،اهاشد نرای نخستین بشا ک،چشک تحصشی ت   ر در تشار   آمر کشا  رسشران 

 دالت؛
  ک  های  راه با رلد پشن -ا  ماهیا  ب  ذهن ها  فرگنت لغ ک  احتماال رسرها ک  ذها  

 خ،اهاد؛ نم  تحصی ت را شن دارند را
   د  دسا ی د صا تگری عمدتا مردان  در نرانر رک، صاا ع ساختمان رذ ری آسیببا لااس 

 رلد صاا ع تادرست  د خدمات عمدتا  نان ؛نشا   پش 
   ،کمتششر بشش  درس ع قشش  ها  فاشش  در دنشرسششتانهششای  افشش،ل آم کشش   کشش  پشنششتر بشش  رسششرها ک 

 داد؛ م  دالتاد احساس لا ستگ  د ثمربخ  ن،دن
  کشش   شا  نانشش  لشده کش  پشنششتر نشرای رسششرها خیلش  مدشش  نش،د  ها  )د گشر باشش اسششت  نشگ تفششر ح 

 کااد(؛ نم  د گر با یهای  ا یدسط   ا ب
 دهاد  م  ننانلطیف د  نان را  خننمردان را ای  هتل، ز ،ن  ب  ص،رت فزا ادهای  سر ال

دهاشد )مشث   مش  (  ا مردان را بش  صش،رت قشات ن سشر ال  د خشائن نمشا  مردان د ،ان )مث  
 (؛دکستر  د ه،ملاد  سق،ط

 رد بش  فزدنش  اسشت د ها  د داننشگاهها  س سر ال  مردان سفیدپ،ست در مدرهای  تیراندا ی
 ؛اند هقات  لد -د ن  دخترانمان-پرسد چرا رسران ما  نم  کس 

 د شدئ، ک هشای  د دئ، ک: رسران ما خیل  نشنشتر ممکشن اسشت بش  با یهای  اعتیاد ب  با ی
کااشد د  مش  لش،ند ددرشامین ت،لیشد مش  دقت  در جدان میشا ی نرنشده رد ا ا نم تاد بالاد د 

 نرای نرنده لدن در جدان داق   ندالت  بالاد؛ای  هانگیزها  آن ل،د م  اعثا ن ب
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  کامیاببا  جاس ه حق،ق جاط  حق،ق لدردندی در جدان امرد  بدل لده تر ن  ان ب  
 است؛

  ،؛حق دارنده  گذران  د د گر چیزها نرای  نان میا  لده د  نان  خ 
 درصششد پشنششادادهای  ۱1اه  دارد   ن تحصششی ت داننششگهششا  آن کشش  درهششا ک  در میششان  دج

 دهاد؛ م  و ق را  نان
 گشرا   رسشرها بش  رشذ رفتن خطشر  م  فیل  پ،رن را گان باعثها  فراه  ن،دگ  میلی،ن ل،د 

ک  ل،د؛  گرفتن ا   نان داق     راس  ماف  
  کاخ سفید در ام،ر  نان د دختران ب  دج،د آمشده های  نرنام جد د حک،مت  ماناد ل،رای 

کشاخ سشفید در  نمش    مخص،ص  نان است د لماک  فقاست  نشایشد چیشزی ماناشد لش،رای 
 ام،ر مردان د رسران ب  ج،د نشا د. 

 چه چیوی ثابت مانده است؟
ثابشششت مانشششده اسشششت  در ا ایشششا  مردانششش  افسشششانۀ قشششدرتکتشششاب های  لشششال،دها اکششش   جشششدا ا 

کاادها ک  نم،ن  ک  با د تغیشر   ...ل،د  م  عرض  اند هاما همااان ثابت ماند ؛ا  چیزها ک 

   کار نشش  ا   نشان درآمشد دارنشد؛ پشژده  د تحلیش ک  مردان نرای  ک  ما ها،  نر ا ن بادر   
کتاب  انگیز در رنت لکا  پرداخت  چرا مردان نشنتر درآمد دارند: حقیقت لگفتمن در 

کش  چاشین چیشزی  مش  ننان ت،اناد نرای ح  ا ن منک  انیام دهاد م   نان آنا د  دهشد 
گاه  همگان  داده است؛ م  ست د با دج،د ا ننی ک ن در آ ک  ا ن چیزها تغیشری   نشای  

 ک  ها،  است کاترل باردری مردان ب  م  ها،  ه     ددی ب  با ار خ،اهد آمد! گ، اد قرص 
 بش   -«جاسشیت»مطال شات  نشان د مطال شات -مشرد -رداب   ن ۀداننگاه  دربارهای  درس

 مثابششش  را ددسشششت دالشششت  بالشششاد  بلکششش   مشششردان را ب  دهاشششد همشششد گر نمششش  دد جشششاس  شششاد
 کااد؛ م  کاادگان  نان م رف  سرک،ب

 گشش، ک جاسششیت  دارنششد  نشش   د حک،مششت هاشش،  هشش   ششک تششکها  دفششاتر ماششانع انسششان  در لششرکت
 اندا ند د دستنان را ددر سرلان حلق  م  مردان خ،د را ردی  مین-ی جاسیت  دگ، گفت
گل،ل  م   نخ،رند؛ ها  آن ب ها  کااد د امیددارند 
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  کاید گ،گ  جستی،   1 «مردان نابکار»تص، ر مردان رددرردی  نان ها،  ه  دج،د دارد. در 
کایشد  مش  نشست میلی،ن نتیی  نرای لشما بشاال کاش،ن جسشتی،    رشانزده « نشان نابکشار»آ شد؛ ا

کشش  نشنششتر مشش  میلیشش،ن نتییشش  بششاال کشش  قربششان  مششردان نا ۀدربششارهششا  آن آ ششد  بکششار  نششان  اسششت 
  اند. هلد

 ن در هششالی،دد همااششان تصشش، ری مافشش  ا  رششدرها د سششاال نزرکمحطشش،ب عنششق  های  کمششدی
کاش،ِن لشگفتدد فشیل   21۹۹کااد )مث  در سشال  م  عرض ها  ردرخ،انده راه رفشت د د  انگیشز ا
 (؛راه نرگنت

  د   نان»ا  جاگ  ا تردر س  ها،  نرای ننان دادن عمق مصیطت نر مرک ها  ت،صیف رسان
کید« ک،دکان  کااد؛ م  تأ

  در نطرد نر سر سرپرست  فر نشدان  مشادران حشق نگش  دالشتن فر نشدان را دارنشد د رشدران با شد
کش  ردراننشان پشش،ل دکیش  ندارنشد با ششد ها ک  د باشش - بیاگاشدها  نشرای بش  دسششت آدردن باش 

 بکناد؛ « ردری نک»
 گر فرض  نان ن بش   مشین آمشده اسشت؛ نرخش  نردد  انگار آسشما س القربان    ر -ۀمازل-ب -ا

قربانیان خن،نت خانگ   آ ار جاس   تیشاد   مازلۀ ب را ج عطارتاد ا   نان های  فرض پش 
 ... دفا نک ای  لکا  درآمدی  د ل،هران نر سر قرار  سقف لین 

 ۹1111ک   نشان  ننان داد 21۹2در سال   لکا  ار   جاس  مردان در نرانر  نان: پشما ن 
کرگ  خ،د ار   قائلاد. نرانر نش  ا    مردان نرای با

 کمک کمکاست حک،مت  باعث لده های  لکا  در  ب  ص،رت اختصاصش  بش  ها  ک  ا ن 
کاید  گ،گ  جستی،  دد ست   «فدرال نرای  نانهای  نرنام »س،ی  نان هدا ت ل،ند. در 

کاید آ د م میلی،ن نتیی  باال  کا،ن جستی،  نطیاید د « فدرال نرای مردانهای  نرنام ». ا
 آ د.  نم  پ،ست  هیچ چیزی باال م ددد نرای مردان رنگینهای  ک  جز نرخ  نرنام 

 ک   نان د مردان تقر طا ب   شک انشدا ه  م  صدها مطال   ردی خن،نت خانگ  ننان دهاد 
فشرض مشرد  اما ا ن هم  مطال   هاش،  باعشث ننشد پشش  ؛ ناد م  دست ب  خن،نت خانگ 

کاشد. نتییش ؟ نرنامش  ازلۀم ب مرتکب د  ن  مازلۀ ب  کش  ها ک  قربان  خن،نت خشانگ  تغیششر 
ک  م  ارتطاو  پرهیز ا  خن،نت خانگ های  ب  هر دد جاس مدارت  لمارند؛  آم، ند بسیار 

  ک جدشان کش  مششن بش  آن  -ده لشغ  خطرنشا تقر طششا  -گش،   مش  «ای   شر مین لینش »چیشزی 
 

1. “men as jerks” 
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کارخانش سا ان  نرای نم،ن   سقف» ؛فق  مت لق ب  مردان است فش،الد  راناشدگان  ۀکارگران 
 کامی،ن(. 

  ک  مردان در سال سال  هفتها  آن مردند  امرد ه م   ک سال  ددتر ا   نان ۹۱21در حال  
تادرسشت   بش  صش،رت خشاص نشرایمیرند؛ با دج،د ا ن  دفترهای فشدرال مختلفش   م   ددتر
 نده است. ن تأسیسد هیچ دفتری نرای تادرست  مردان است  لده تأسیس نان 

کتاب  گر خوانندگان  زن -ثری بدل نشوند، روابلط ملردؤمردانه به رهبران م افسانۀ قدرتا
 در چه سویی فرگشت خواهد یافت؟

کا،ن دج،د دارند بدتر خ،اهاد لد. نرای نم،ن   ک  ا   ...اساسا ردندها ک 

 ک  جدان صا ت  دچار حس نک - لش،ند مش  هدف   افسشردگ  د د رانش  میلیاردها رسر در 
 ؛«نات،ان  در نزرک لدن» ک 

 کششارکرد خان،اده کششارکرد « رششدردار»هششای  لششکا  میششان داراهششا د نششدارها نشنششتر نتییشش   در نرانششر 
کش  درها ک  ردردار خان،ادههای  خ،اهد ن،د )خان،اده« ردر نک»های  خان،اده هشا  آن هستاد 

 نف،ذ ردر د مادر با ه  نرانر است(. 
  کشردن باشش  سششال ۹1درصشد  نشان آمر کششا ک   شر  81لشش،ند بش  بششاالی  مش  دار کش  بششددن ا دداج 

  ابد؛  م  درصد افزا  
 کرد با د میان  ندگ  در تادا ک د  ندگ  ای  هدختران ما ب  ص،رت فزا اد احساس خ،اهاد 

کااد. « با نده»با  ک    ک  را انتخاب 

که رهبران خوانند  ۀدر یک دهل توانند برای اثرگذاری می کتاب ۀنیرومندترین راهبردهایی 
کدامند؟  آینده به خدمت بگیرند 

نیردماشدتر ن هزاران راهطرد ممکن را در خ،د دارد. در ا ایا نشر مردان   افسانۀ قدرتکتاب 
کیدراهطردها   اثرها...تر ن  راهطردها ک با نرم-کای   م  تأ

 ن درگیری ردر. نرای نم،ن   ب  جای افزا   رنتیطان  حک،مت ا  مشادران میشرد  بش  مشادرا
  ا  ندگ  در نزد ک  اد رادا  بدهاد؛  س،  دلنرای  ندگ  با  ک ردر 

 کااد را نشانش ؛ ها ک  لرکت کاترل  ادآدری مردان  ت،لید د ت،  ع   ک  ما لاد قرص 
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 کاششی  تششا ردی مشش کششاخ سششفید نششرای رسششران د مششردان النششک  ثرتر ن  نششرای تنششکی   ششک لشش،رای 
را بشش  صشش،رت ها ک  کاششد د چاششین نرنامشش  جدششان نششرای رسششران د مششردان تحقیششقهای  نرنامشش 
 جل، نطرد؛تری  عام

  کل،پ نظارتهای  د نرنام ها  میان مدرس ک،چشک د هشای  کااده   رسشران د دختشران  لیشگ 
کای  تا هر با  بت،اند:ای   غیره دحدت ا یاد 

o کاد  .ه  راهاما ک ل،د د ه  راهاما ک 
o کاش کشا  دفشاع   نقشد را مشد ر ت  رشدردمادر د   مشان ه د د  اد بگیشرد چگ،نش  بشددن دا

 م لمان اد ه  با د همین را نشام، ند. 
o   گیر های  تیم  د ه  در در  های  ه  در در تک  )دد دن  لاا  ر مااستیک( در 

 ل،د.
o   کاد. های  در در  تیم  لاد منارکت 
o ک ها  ب  جماعت کاد. تر  د افراد  کمک   نرخ،ردار 
o   ،د د لشغ  در سشط،ح مختلشف قشرار کسب درآمهای  هر سال پش،ست  در م رض آم

 بگیرد. 
 کاششی  تششا نششرای را خششاص مردانشش  د رسششران  های   ی نرنامشش انششدا هداننششی، ان را سششا مانده  

گر جا ک چ،ب الی چرخ ف الیت کااد د ا گذالتاد ا  داننگاه نرای  ها  آن های و،مار امضا 
کااد. محافظت ا  حق،ق نرانر  ۀمتم  قان،ن اساس  دربار ۹۱سرپشا  ا  اص    لکا ت 

  ک تنخیص دهاد  ک باش  م شین ندتشر اسشت در  ب  ردردمادرها د آم، گاران آم،   دهی  
لش،د ندتشر ن  مش  چط،ر  اد بدهی ها  آن جاسیت ؛ ب  مدارس مختل  درس بخ،اند  ا تک

کای ؛  تکهای  مدرس   جاسیت  را ار  انک 
  کشار خشش نشرای را ششان دادن بش  سششربا گیری صشرفا مردانشش  النشک  ششا لشکا ت   کاششی  چش،ن ا ششن 

 محافظت ا  حق،ق نرانر است؛  ۀمتم  قان،ن اساس  دربار ۹۱اص  
 کش  در آن بتش،ان مسشائ  ا شن  «صشدا ک نشرای مشردان»با نام مث    مردان  ۀ ک رسان بسشا    

گذالت.   کتاب را با حفظ همدل  با  نان ب  بحث 

کتشاب  امشا  ؛آلشکار خ،اهشد لشد نش مردا افسشانۀ قشدرتاهمیت نشنتر ا ن نکشات بشا خ،انشدن 
کتشاب  211۹چ،ن پژده  من ردی درگیری ردر تشا سشال  ( گردنشد مش  رشدر د فر نشد بش  هش  بشا )در 
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کتششاب  هاشش،  در حششال انیششام اسششت )ا ششن  بحششران رسششرن،دگ ماتنششر ننششد  د پششژده  مششن ردی 
گشششری  کمشششک جشششان  دهششش (  مشششن ا  رشششدران د رسشششران بششش  عاششش،ان  مششش  انیشششامدارم پشششژده  را بشششا 

کرده  م  استفادهها ک  نم،ن  ثابشت مانشده اسشت؛ ا شن   اکا  تا ننان ده  چ  چیزهای تغیشر 
کتششاب  آناشش لشش،د  مشش  او عششات باعششث تر  نشایششد نششرای لششما جالششب مشش  مردانشش  افسششانۀ قششدرتدر 

 بالد. 

 پدران و پسران
کتاب  ۀنخست دربار کای . دقت   ماتنشر لشد  افشراد  مردانش  افسانۀ قشدرترسران صحطت 

کششش  جدشششان صشششا ت   رذ ری آسشششیبا ار  شششانک مشششن ا  انشششدک  بششش مشششردان م،افشششق ن،دنشششد. امشششرد  در 
رذ ری مردان  در میان رسران آلکار است. رسران ما امرد  خیل  نشنتر ممکشن اسشت ا   آسیب

ک  نطرنشد د رسشران در دد تشا ا   د دئ، ک رنجهای  اعتیاد ب  با ی د ف ال  نش  -ت،جد   اخت ل 
ن،لشتن د خ،انشدن )د الطتش  با شد هش،  عشاوف  را هش  بش  -کامیشانک ای هش نشن پشش تر ن  نزرک

کش رد ا ا نهسشتاد د  تر دد تا س  سشال ا  دخترهشا عقشب -ا ن دد افزدد( نشاشی  رسشران  مش  سشت 
کمتر تحصی ت دارند.  م  نشنتر نشمار  ل،ند د 

گششاه  انششدک  ا  ده ع ؛نشااششد مشش  رششدردمادرها د آم، گششاران ا ششن ننششانگان را امشش    ششر ن امششا آ
کتاب « ت،فان سا » ا ن ده عام  را ب  ص،رت مفّص   بحران رسرن،دگ ا ن دض یت دارند )در 

هششای  فزدنشش  رششدران اسششت: ماظشش،رم خان،اده ام(.  کشش  ا  ا ششن ع،امشش  غیطششت ردبشش  ت،ضششیح داده
 است. « ردر ک »

 پدری بی
کشش،دک در آمر کششا  کشش  در خششان،اده نک ا ششن ردنششد چیششز کاششد. در  مشش  رششدر  نششدگ  ا  هششر سشش  

گفشت   نشرای نخسشتین بشار در تشار   امر کشا   هش  دجش،د دارد: همشانتری  جالشب کش  در بشاال  وش،ر 
آ اشد )تقر طشا دد سش،م  مش  سال ا دداج نکرده بش  دنیشا ۹1ا  مادران   ر ها  درصد با  ۵1نش  ا  

 ل،ند(. م  سال  اده ۹1ک،دکان در آمر کا ا  مادران   ر 
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 ۱1نیردماشد اسشت.  ای میان  اده لدن در نشردن ا  ا دداج د محردمیت ا  ردر رابطش  ۀرابط

ک  نشردن ا  ا د ک،دکان   آ اد تا پش  ا  رشاج سشالگ  تمشاس پش،سشت  بشا  م  داج ب  دنیادرصد ا  
گذلت  ا  دست داد کاترل مادر( همان ردر نک آ ا اند. هردر را در دد سال  ی ) ا درگیری ردر   ر 

ک  ب  رسران  ند؟ بل . ه  رسران د ه  دختران مشا تقر طشا در  نم   ند را ب  دختران م  آسیط  
جشش، ک  نافرمششان    مششاع  )مششث  ندالششتن همششدل   پرخششا ا  رلششد اجت-رلششد  ۀحشش،  ۹1 ۀهمشش

ک یلااس ردانفردرال  عصط ( تا س مت   ف شال    نش  -تش،جد   ک )مث  افسردگ   اخت ل 
کامیانک درس های  کان،س الطتش   ا شن رسشران  اند. هآسیب د د -لطان (  تا س مت  فیز ک  د 

ک  نشنتر امکان دارد  کااد د نک« لدننات،ان  در نزرک »ما هستاد    .هدف  در  ندگ  را تیرب  

کس  قرار است الگ،ی نقن  من بالد ک  الگ،ی نقن  من رفت   چ   کا،ن   .ا
 پ  سیم،ن

 ششک رسششر در  مششان ا  دسششت دادن  آناشش  1«تششق تششق»در د ششدئ،ی خشش،د بشش  نششام  1دانیشش  نشتشش 
 

1. Daniel Beaty 
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 ششد د ا ششن دهششد. لطفششا چاششد ثانیشش  دقششت بگذار مشش  ت،ضششیح خ،نک بشش دهششد را  مشش  رشدر  ا  دسششت
د دئ، را نطیاید.  ک ردر ممکن است الگ،ی نقن  مثطت  ا ماف  بالد  اما در هر حشال   شک 

کاشد. ادهای  خ،د   ا  رن ۀکاد تا آن نیم م  رسر ا  ردر  استفاده کنف  ت،انشد  مش  ردر  را 
گر اد ردر کردن ب  دردن آ ا  د د دن نشا  د چنمان ردر  انیام دهد. ا کار را با نگاه    ا ن 

 ل،د.  م  بدل« ردر پ،لال »را ننااسد  ردر اد ب   ک 
گشر اد  چ  ؛بخ  رسر بالد ت،اند الدام م  ردر کاد ماناد ردر  بالد  شا نطالشد. امشا ا ت   

کشرد   شا فقش  نشرا   مدش   کاد رشدر  اد را نخ،اسشت  شا رهشا    ردر  را ننااسد   ا احساس 
کرد ؟کاد م  نط،د رسر  چ  اد خ،اهشد هشای  ن  شا داپ،لشاندن  خ سفر  ندگ  مصرد  خ،ب 

کش  ا  سش،ی رشدر  آمشده ای   لد. دقت  رشدر اد چیشزی جشز  شک رشدر پ،لشال  نیسشت  نیمش ا  اد 
کامیششانک اد« رسششر پ،لششال »بشش   ششک اسششت  کامیششاب لشش،د   گششر اد در نشششردن   بششدل خ،اهششد لششد. ا
 د د گران دردن تد  اد را نطیااد. ،ت،اند باعث ل م 

گفتمان   گذشته ۀدر دو ده« مردان بدزنان خوب/»اثر 
کنشش،رهای صششا ت  بشش  ددگانشش راسشش هششای  گذلششت  لششکا  میششان رد  ۀدر دد دهشش  ۀدهشش  
بش  ب شد سشاخت  لشد( افشزا    افتش   ۹۱81 ۀرسشران مشا )کش  ا  انتدشای دهش -در نرانشر-دختران ما 

گز اش کن،رهای صا ت    ۹۱81های  وش ق را در دهش  ۀاست. ا  نگاه نرخ  دختران دقت  ثردت 
ک  تا پش  ا  آن  مان ۹۱71 د کرد   نان ا  ا دداج د مادر ن،دن   تادا هد   نانش  ت ر شف  فراه  

 ءخشش »دسششتان  ا  راه رسششید د  بشش  صشش،رت پششش  فمیایسشش لششد  رهششا لششدند. خ،لششطختان   مشش 
کرد. هد  جد د  ن های  راه ی ب  پشن اندا  چن   نان را با« هد  م،فق  آ ادی د نرانری پر 

کش   کاشد»ا شن نش،د  کنشف  کش  دلشش « هشا   بشاد را   شر بشال»  «خش،د  را  کسش   کاشد  هشر   حشس 
کش  میشرد بالشد.  م  خ،اهد بالد  رئیس لرکت  ا رئیس خان،اده بالشد  مشادر میشرد بالشد  شا 

 بالد. ها  ا ن ۀت،انست ترکیط  ا  هم م   ا  هد   ن
گر ما های  پشنرفتها  مسلما ا ن هش  در همشین  رسشرها مان را  مشان ه مدم  هستاد د ا

کشششرده نششش،د     شششک  گشششذار جاسشششیت »فرآ اشششد هشششدا ت  جاشششط  رهشششا ک » شششا  شششک -« جاشششط  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=9eYH0AFx6yI 
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کمک م  را -«جاسیت  ک  ه  ب  دختران د ه  ب  رسرانمان  هشای  کرد تشا ا  نق  م  دالتی  
گذلشت  بش  نق  کااشد. امشا بش  جشای ا شن  ان طشا هشای  خنک د سخت  گشذار  رشذ رتر در آ اشده 

گفتششی کششار  بشش  میلیاردهششا  ن د کشش  جدششان  کششاری هششا  آن ر  کشش   ششک مششرد نششرای  بشش  ا ای هششر دالری 
کا،ن -سات  ۵۱گیرد  م  مناب  کش  ا شن دضش یت باعشث  م  -سات 7۵د ا گیرند. آلکار اسشت 

کااششد ار   داق شش   داسششت کژاسششتفاده لششده هششا  آن   ا اسششت لششان م لشش،م ننششده لششد  نششان فکششر 
ک  ا ن او عات م  اند. هسرک،ب لدها  آن درست نیست  اما  رشس چگ،نش  حقیقشت ا   دانی  

 چن  هم  رادان مانده است؟
کشش  مطال شش کشش   نششان خشش،د را ا  سششرک،ب ای  هلششی، ۀا ششن منششک  تششا حششدی نالشش  ا  آن اسششت 

ک  ت داد بسیار  دهد م  عال  راه پشن ن، د  ک ها  آن دهاد ب  م  نیات د ا ن در حال  است 
کشش  ا مشش  انششدک  ا  افششراد بشش  دنطششال آن کشش « سششرک،بگر»حساسششات ردنششد  کسشش   کااششد. هششر   را درک 

ک  ن  داننگاه را پک بگیرد ب  راه پشن خ،اهد ا ن  م  ن  حک،مت د  ها   ددی در خ،اهد  افت 
پ،ل بدهاد « سرک،بگران» ۀحاضر نیستاد ب  پژده  دربار کدام   هیچن  بایادهای خص،ص 

کش  بگشذر    مشردان همشین کس  بخ،اهد مشردان را سشرک،بگر بخ،انشد(. ا  همشا اک   )مگر   چیشز 
کتاب کردهشششای  االن هششش   هشششا  آدمهشششای  کا  مثابششش  تشششار   را ب  کس هشششیچ انشششد. هتشششار   را پشششر 

 لااساد.  م  ها   آدم مثاب  شاد  هم  تار   را ب ن نم 
کشش  رد ا ا ن کتششاب های   کشش  ا  مضششم،نبشش  سششت   کشش  - مردانشش  افسششانۀ قششدرتاصششل  مششن در 

کاترل م  کش  کا گ، د نیردی  ت،جش   خ،نک بش هاش،   -اسشت مان   نشدهاده تار   نش  ردرسشاالری  
کش  رلشت  ننده در « مطال شات جاسشیت»د « مطال شات  نشان»های  اسشت. ا شن در حشال  اسشت 

لشده در نرانشر سشرک،بگر  مد  ها،  ا  الگش،ی مارکسیسشت  د حقش،ق مشدن  سشرک،بهای  داننگاه
کتاب خ،اهی  د د  م  استفاده ل،نده/سرک،بگر هش  نادرسشت  ددگان  سرک،بکااد. ما در ا ن 

 کاد.  م  ا  نادرست   عنق د ت،انمادی  نان  را تض یفتر  است د ه  مد 
اصششل  ا  مششردان د مردانگشش  های  داننششگاه ۀعمشش  در همششاسششت چاششین ردنششدی باعششث لششده 

کش  بخ،اهاشد ا اکش   -سا ی لش،د د سرلشت مردانگش  سشات   لیطان رسشرها وش،ری بشار نشا اشد 
کااشدقدرم کشار فشدا  کااشد. بشا ا شن نگشر   -ان بالاد د خ،دلان را در جاگ  ا نشر سشر  را تحر شف 

بششاد را   ششر » نششان خشش،ب/مردان بششد در میششان  نششان  مششا بششا افتخششار لششاهد هسششتی  دختششران مششا 
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 را تیربش « نشات،ان  در نشزرک لشدن»سشف لشاهد   رسشران مشا أکااد د با ت م  حس« ها نان بال
گششر نگر کااششد. الطتشش  خطششر خشش مشش  کشش  ا  هت،اناششد در نششی  سششد مشش  اجتمششاع هششای  ،ب ا ششن اسششت 

کاد رسران ما ددبشاره  م  ماهای  چاین اثری نر دختران ما بگذارند  اص ح نگر  کمک  ت،اند 
کای ؟  جان بگیرند. چگ،ن  چاین 

 بازتعریف هدفمندی پسران
اشگ؛ آمشاده آمشاده لشدن نشرای جدانسشتاد:  مش  پشنتر رسرها خ،دلان را ب  س  دلی  مرد

کش  محشافظ د فشراه  آدرنشده اسشت. ا ن کار؛ تطد   لدن بش  رشدری  کاشار هش  هشا  لدن نرای  در 
ک  آماده لدن نرای  م  کرد. امرد  رسرها م  نرای مردان ا یاد« هدفمادی» ک حس  نشااد 

نیسشت. امشا هدفماشدی م اشا  خان  ن،دن د گر بشا مردانگش  هش  آدر نانجاگ ال م نیست د تادا 
کثر  نان ج،ان نرای خ،دلان با  دارند د رشدر  مثاب  ب رسران  ک  ا کا،ن  ردرهای آ اده چ ؟ ا

گرفت  ک رسر د ردر بسیاری ا  همک س   شک رسشر  مازلۀ   اد حت  ب اند  ها   در حالی  قرار 
ک  رد ی ردر بالد.  نم  ه  احتمال  دهد 

ک،تششاه   ؛ هللدا او ایللن یللک پللدر بللرای خللود متصللور نیسللت مثابلله به را او هللدفیسششخن 
کلله یللک جنگجللو شللود؛ او خ،اهششد بکنششد   نمشش  . ادباشللد آور نللانخواهللد تنهللا  نمللی نیسللت 

کاششد  نپششردرد  ششا آدم امششا نششرای  ؛را بشش  هشش  پش،نششد دهششد. بلشش   رسششر امششرد  آ ادی داردهششا  محافظششت 
کر ست،فرسششش،ن/جانیس جشششارلین ۀنرخشش  رسشششرها ا شششن آ ادی هماناشششد جملششش کشششر س   1م شششرد  

ک  چیزی ن ای داره آ ادی فق »است:  رای ا  دست دادن ندالت  د گر نرای دضع آدم  است 
« ان نشش،دسششت تد »هششا  ح، ه ۀتقر طششا در همششرسششران مششا ا اکشش   پششش  حتشش  بششا ۀدر دد دهشش«. بالششد
کششش  ن،رس مششش  بشششا  هششش  انشششد ن،ده تشششا بششش   اند هکششش  پشنشششتر وراحششش  لشششد-تحصشششیل  هشششای  نشاشششی  
کا،ن بش  دختشران د -ان داده ل،نددست تد  کش  بش  جاسشیت مش هشا  آن لش،ند. مش  ادها  نشااشد 
همسشر   ۀکااشد دکش،ب گری  تیاد  ب  م ن،ق   ردر نشکشاره  لشت نسطت تیاد گری  تط یضها  آن

 دهاد. م  دفا نک کاران آ ماد  د خیانت« های خرپ،ل»جاس   قات ن سر ال   های  آ اردهاده
  نان هستاد.  کااد در باال  دس  د را شن فدرست دلماان م  فکرها  آن

 

1. Kris Kristofferson/Janis Joplin 


