
 فصل اول

 کند؟چه چیزی مردان را تعریف می

 

شود  کند که باعث میاِستیو هاروی در آغاز این فصل صحبت را با نام بردن و توضیح سه چیزی شروع می

مرد بودن کنند. این سه چیز عبارتند از: عنوان آنها، جایگاه شغلی و مقدار درآمدی که دارند.  مردان احساس 

آورند. اِستیودر حین تعریف  دهند و چه مقدار پول درمیبه بیان دیگر: چه کسی هستند، چه کاری انجام می

اند   دیگر در مورد مردان شنیدهکند تا هر تعریف دیگری را که از زنانِ ها درخواست میسه نکته یاد شده از خانم

دهد مردان تا زمانی که در این سه حوزه به نتیجه نرسیده  رود که توضیح می دور بیندازند. او تا آنجا پیش می

 شود.  توانند توجه خود را روی زنی بگذارند. زیرا در این صورت مدام حواسشان از ارتباط پرت می باشند، نمی

های  زند. او کار خودش را به عنوان کمدین از مسابقات اجرای برنامهثال می سپس از زندگی شخصی خودش م

آورد. اما اندک مدتی بعد شغلش را از دست  دالر بدست می  50شد، شبی طنز شروع کرد و هر بار برنده می 

بود از   آمد. بعد از اولین باری که در مسابقه برنده شده دالر پول زیادی به حساب می  50داد و برای او شبی 

داد تعریف  های بیزنس استفاده کرد. بنابراین، عنوان او در امتداد کاری که انجام می درآمدش برای خرید کارت 

شده است و میزان درآمدش نیز بسته به مرور زمان داشته است. حتی با وجودی که هر سه جنبه مهم زندگی  

خود را با آن تعریف کند. زنان هنگامی که مردها  کم چیزی داشت که  او هنوز خوب جا نیفتاده بودند، اما دست

شود. دلیل این  کنند ناراحت می ها ندارند و از چیزهایی که خودشان دوست دارند صحبت می توجهی بدان

گانه به ثبات  های سه نارضایتی زنان از ارتباط با این دسته از مردان آنست که مرد یاد شده هنوز در آن جنبه 

 نرسیده است.

شان را دارند. مردان خود را در  دوست دارند اینگونه احساس کنند که قدرت تامین نیازهای خانواده مردان 

بینند. بنابراین، اگر مردی از عهده مخارج خانواده برنیاید، میلی به تشکیل  کننده خانواده می نقش حفاظت



اده خود فراهم کنند، مایحتاج آنها را  ای برای خانوخانواده نخواهد داشت. مردان خواستار آنند تا بتوانند خانه 

 تهیه کرده و بدون استرس مالی فرزندان را راهی تحصیالت عالیه کنند.  

نویسد. مردان باید احساس کنند جایی شماره یک  اِستیودر مورد اهمیت جایگاه شغلی مردان برای ایشان می 

د که خود را جایی َسروَر ببینند. مردان مدام  هستند. حتی اگر در محل کارشان اینگونه نباشد، باز هم نیاز دارن

شوند. قضاوت درباره آنها بر اساس میزان درآمد ی که دارند، کاری که انجام  جنسان خود قضاوت می توسط هم 

توانند  کند که مردان نمی ها خاطرنشان میدهد. اِستیودر پایان این فصل به خانم دهند و عنوانشان رخ می می 

کند از  توانند در آن ِواحد، هم روی سه چیزی که تعریفشان می ز تمرکز کنند، یعنی نمی همزمان روی دو چی

یک طرف، و از طرف دیگر روی زنی که در رابطه با ایشان است همزمان تمرکز داشته باشند. به گفته او چه  

ی خودش به ثبات  تر خواهند بود که ابتدا مرد در آن سه حوزه از زندگزنان و چه خود مردان، هنگامی راضی 

 رسیده باشد. 

 


