
 آنچه مردان باید بدانند

فزٌّگ،زیي،تارید ٍ آزاب ٍ رسَم ها ّز یک ٍظایفی را تزای سًاى ٍ هززاى زر ًظز گزفتِ اًس.تواهی ایي آهَذتِ ّا زر رگ 

ُ سٌت ضکٌی ٍ تسػت گذاری آًچٌاى اثز هرزتی تز جا هی گذارز کِ تزای رسیسى تِ آراهص اٍلیِ  ٍ پی ها ًطستِ است.گا

تایس سال ّا تالش کزز. اها زر ایي آراهص تؼس اس طَفاى است کِ هی تَاى ًظارُ گز آسواى آتی تَز. آًچِ ّوَارُ تایس تِ 
ذاطز زاضتِ تاضین ایي است کِ پیاهثزاى تشرگتزیي سٌت ضکٌاى تارید تَزًس.ضایس تس ًثاضس رسالت پیاهثزگًَِ تز ػْسُ 

کززُ اًس.تغییز زر ذَز زر جْت تْتز ضسى.پس ها ّن هی تَاًین یک تار زیگز تگیزین.پیاهثزاى ّویطِ اس ذَزضاى ضزٍع 

 تِ ذَزهاى ٍ رٍاتط ّایواى ًگاُ کٌین.
ضایس گزیش اس تغییز زر ّوِ ی ها ٍجَز زاضتِ تاضس ٍ تاس ّن ضایس تتَاى گفت ایي ٍیژگی زر آقایاى تیص اس ذاًن ّا تهِ  

کِ گاُ،ٌّگاهیکِ هَرز اًتقاز ّوسهزتاى قهزار گزفتهِ ایهس زر  هیي       چطن هی ذَرز.ضایس تزای ضوا ّن پیص آهسُ تاضس

 «هي ّویٌن کِ ّستن ػَؼ ّن ًوی ضَم هی ذَای ترَاُ ًوی ذَای ًرَاُ» ػػثاًیت گفتِ تاضیس:
 اًگیشُ تزای تغییز اضتثاّات ٍ تِ ٍجَز آٍرزى اغال ات، اس گام ّای اٍلیِ یک سًسگی هطتزک رٍ تِ رضس است.

ز تیٌسیطیس تا تِ  ال چقسر تزای  ل هطکالتتاى تِ هطاٍر هزاجؼِ کززُ ایس؟چٌس تار سزاؽ کتاتی را ذَب زر سًسگی ذَ

گزفتِ ایس کِ هوکي است تتَاًس زر  ل هطکالتتاى تِ ضوا یاری تزساًس؟ چٌس تار ذَز را ارسیاتی کززُ ایس ٍ سؼی تز اغالح 
 رٍاتط ذَز زاضتِ ایس؟ 

سی تِ ذػَظ زر کطَر ها هؼضالت تسیاری تِ ٍجَز آٍرزُ است.سیزا زایوا ذاًن ّایی تی پززُ تگَین گاّی ػلن رٍاى ضٌا

را کِ ػالقِ هٌس تِ تغییز ٍ اغالح رٍاتط سًاضَیی ّستٌس جذب هی کٌس ٍ ّویي تاػث اغطکاک ّهای ذهاًَازگی ههی    
س ّوسزضاى هقاٍهت هی ضَز.هی زاًیس چزا ؟چَى آقایاى تزای ضزکت زر کالس ّای آهَسضی ٍ رفتي ًشز هطاٍر تیطتز ا

کٌٌس ٍ ایي زر  الی است کِ ذاًن ّا زایوا زاًص ذَز را زر راتطِ تا رٍاتط تا ّوسز تَسؼِ هی زٌّس زر ًتیجِ ّوَارُ هی 

 تیٌین یکی زر  ال  زکت ٍ تغییز ٍ زیگزی ّویطِ ساکي ٍ ایستا.
ُ ضزکت کززُ ایس ٍ یا تِ ٌّگام تزٍس هطکل اتزٍ زر ّن ًکطیس !ذَز ضوا چٌس تار تا ّوسزتاى زر جلسات آهَسش ذاًَاز 

پیطٌْاز هطَرت تا یک هطاٍر هترػع را هطزح کززُ ایس. اهیسٍارم اس آى زستِ آقایاًی تاضیس کِ تزای تْثَز رٍاتط ذَز 

 هی کَضیس.
تسیار تِ تجزتِ ثاتت ضسُ است کِ تؼساز آقایاًی کِ زر کالس ّای آهَسضی ضزکت هی کٌٌس تسیار کوتز اس ذاًن ّاست.

ُ ام کِ هززی تِ ّوسزش اػتزاؼ کززُ است کِ:تاس رفتی پای  زف ایي رٍاًطٌاس ّا اٍهسی ذًَِ اًجام هی زی؟،  ضٌیس

السم ًکززُ تزی پیص ایي رٍاى ضٌاسْا،هي هی ذَام تَ ّوًٍَی کِ قثال تَزی تاضی،تَ ذیلی ػَؼ ضهسی ههي ایهي ٍ    
 «زٍست ًسارم

ٍ جْت گیزی هی گَین کِ ّوِ چیش رٍ تِ تغییز است ٍ زر جاهؼِ ها سًهاى   تسٍى زر ًظز گزفتي زیسگاُ ّای فوٌیستی

تیص اس هززاى تزای رضس ٍ تغییز تالش هی کٌٌس .ایي را اس آهار زذتزاى پذیزفتِ ضسُ زر کٌکَر سزاسزی هی تَاى فْویس. 
ی اس ّویي اهز ،آهار اسزٍاج را تها  سًاى ها ّن زیگز ًوی پذیزًس هاًٌس هازراى یا هازرتشرگاى ذَز سًسگی کٌٌس.ٍ ضایس ًگزاً

 ایي  س پاییي آٍرزُ ٍ زذتزاى را زر اًتراب ّوسز زچار ٍسَاس ٍ اضطزاب هی کٌس.

جاهؼِ ها اکٌَى زر تزسخ قزار گزفتِ.ًِ هاًٌس گذضتِ اس سٌت ّا پیزٍی هی کٌس ٍ ًِ ایٌکِ کاهال هسرى ضسُ است.اًساى 
 َس ّواى افکار سٌتی زر آًْا هَج هی سًس.ّای جاهؼِ ها زٍست زارًس هسرى تاضٌس اها ٌّ

کوی تی طزفاًِ تِ اطزاف ذَز ًگاُ کٌیس.اغلة آقایاى تا زیس اهزٍسی ذَز تِ سزاؽ زذتزاًی هی رًٍس کهِ زرس ذَاًهسُ   

ُ اًس ٍ تِ طَر کلی تا سًاى زیزٍس کلی فاغلِ گزفتِ اًس اها ّویي آقایاى اًتظاراتی را ک ِ اس اًس،کار هی کٌٌس،ٍارز جاهؼِ ضس
ّوسز ذَز زارًس ّواى است کِ اس هازراًطاى الگَتززاری کززُ اًس.گاُ کِ تِ کتاب ّای رٍاى ضٌاسی ًگهاُ ههی کهٌن زر    

 الیکِ تزایطاى ا تزام قایل ّستن ٍ اس آى ّا هی آهَسم فکز هی کٌن جاهؼِ ها تِ آهَسش ّای زیگزی ًیش تزای ّوسزاى 



سُ است چَى هرػَظ جاهؼِ ایزاًی اسالهی است کِ زر ّواى تزسخ سٌت ٍ ًیاس زارز کِ ضایس زر ّیچ کتاتی ًَضتِ ًط
 هسرًیسن قزار گزفتِ است.

اغلة هزاجؼاًی کِ تِ کیلٌیک ّای هطاٍرُ هزاجؼِ هی کٌٌس ذاًن ّایی ّستٌس کِ ٌَّس اس ّوسزاًطاى کتک هی ذَرًس 

ست،زٍست زارًس زرس ترَاًٌس ،کار کٌٌس اهها  هَرز تَّیي ذاًَازُ ی ّوسز قزار هی گیزًس ،ا تزاهطاى سیز سَال رفتِ ا
ّوسزاًطاى هاًغ اس آى هی ضًَس ٍ آًْا کاهال هستاغل ضسُ اًس! سیزا سى اهزٍس ّستٌس اها ریطِ ّای سٌتی سى زیهزٍس را  

 زارًس. ًِ هاًٌس تسیاری اس کطَر ّا هی تَاًٌس زست اس ّوسز ٍ فزسًسضاى تطَیٌس ٍ سًسگی هستقلی تزتیة زٌّس ٍ ًِ تاب

اًت قزار تگیزًس ٍ اس آرسٍّایطاى چطن تپَضٌس.ایي تضازّا سًسگی ّوسزاى را زر جاهؼِ ها زچهار   ایي را زارًس کِ هَرز ّا
 لزسش ّایی زر  س سلشلِ کززُ است.

هي ٍ یا تسیاری اس ّوکاراًواى ًوی زاًین تِ ذاًوی کِ تزای اغالح اهَر سًاضَیی ذَز تِ هطاٍر هزاجؼِ هی کٌس ٍ ایهي  

ی را زارز کِ زر رفتار ذَز تجسیس ًظز کٌس ٍ ّوسزی کِ  اضز ًیست ّیچ تغییزی زر رٍاتط اضتثاُ ذَز ایجاز کٌس آهازگ
ٍ  تی پای غحثت ذاًوص ّن ًوی ًطیٌس چِ تایس تگَیین.سیزا سًسگی هطتزک  اغل رٍاتط تهیي سى ٍ ههزز اسهت ٍ    

 ّیچگاُ تِ تٌْایی ّیچ کسام ًوی تَاًٌس کاری اس پیص تثزًس.

چگاُ فزاهَش ًکٌیس الگَی رفتاری سى ٍ اًتظاراتی کِ اٍ اس ذَز زارز تا زیزٍس تفاٍت کززُ است تا ایهي تغییهز هثهارسُ    ّی
 ًکٌیس .سیزا هی تَاًس اساس تسیاری اس پیطزفت ّا تاضس.

یسز ًیست جش ضایس ایي هثا ث گاُ تکزاری تِ ًظز تزسس اها ٌَّس  ل ًطسُ ٍ ًیاس تِ تاسًگزی ّای تسیاری زارز ٍ ایي ه

س پذیزفت.  تا تغییزی کِ زر ًگزش ٍ رفتار ضوا آقای ػشیش غَرت ذَّا
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