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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  2018-03-08   باقیم لثوگ      

 زن و ماهیت مفهوم
 

جفت مرد  یبه معنا زی. و نردیگ یمرد قرار م کلمهکه در مقابل آن  ند،یگو یان ماده را مانس زن زن:مفهوم 

 .ندیگو یبه آن زوجه م یکه در عرب دیآ یم
 

موضوع هماهنگ با  نینهاده شده است که ا یزنان بر اساس لطافت و ظرافت خاص تیماه  :ماهیت زن

 نیاز ا یکیکه هر جا  ستیطور ن نیا ست،یلطافت مالزم با ضعف ن نیباشد، اما ا یو منزلت زنان م تیمسئول
 نیهمچن س،بالعک ایو  فیاما ضعخشن باشد،  یکنارش باشد، بلکه امکان دارد موجود دیهم با یگریدو بود د

 .باشد فیو هم ضع فیهم لط یامکان دارد موجود یعنیهستند  زیقابل جمع ن
 
تواند خشن و  یم یزینسبت به چ زیچ کیمعنا که  نیباشند؛ به ا یم زین ریپذ کیو تشک یدو از امور نسب نیا

به عنوان نمونه انسان در منطق قرآن  باشد فیو ضع فیلط گرید زینسبت به چ زیاما همان چ د،یبه حساب آ یقو
اما .شده است دهیآدمى ناتوان آفر رایزخدا مى خواهد بار شما را سبک کند؛ “شمرده شده است.  فیضع یموجود

 یاز موجودات قو یاریدهد که بس یانجام م یی. او کارهادیآ یبه حساب م یاز موجودات، قو یارینسبت به بس
 ،یجسم ییمثل توانا یگردد؛ اگر بر مبنا و مالک نییمالک ها در قضاوت ها تب دیپس با از انجام آن عاجز هستند،

 دیتر به حساب آ یقو… و یعلم ییمانند: توانا گریتر است ممکن است بر اساس مالک د فیضع یموجود کی
 . …و
 

سان بودن ثابت انسان از جهت ان یکه برا عیو تشر نینوع هستند و هر چه از تکو کیو مرد اگر چه از  زن
نسبت  ییدو صنف، تفاوت ها و تفاضل ها نیتوجه داشت که ا دیزن و مرد هر دو ثابت است، اما با یاست، برا

 فیانجام وظا یجهت برا نیمتفاوت هستند، به هم یولوژیزیف طیو شرا یدارند. آنان از نظر جسم گریبه هم د
که راه  ستیدوام نسل بشر است و بدان معنا ن یو برا حکمت نیع -ضینه تبع-تفاوت  نیشده اند. ا دهیآفر خاص

در  یریرپذیو تأث یانفعال هیزنان روح ریناپذ ییجدا یروح خصوصیتمحدود است،  ایکمال بر زنان بسته شده 
و  یو نگران یمثل شاد یزودتر از مردان دست خوش انفعاالت نفسان اباشد؛ لذ یقبال عواطف و احساسات م

 .شوند یو خنده م هیگر
 
نسبت به مقام  ،ینگرش مثبت و ارزش یخود نوع نیلطافت زنان کانون مهر و محبت است ا گر؛یعبارت د به

تواند چون مرد  یو زن هم م ستیاو ن یو فکر یعقل یقوا لیبودن زن ذاتا مانع از تعد یزن است. جنبه عاطف
و احساس او نگردد، البته  هاطفمقهور ع یو فرزانگ یبرخوردار باشد و جنبه خردورز یاز اعتدال عقل نظر

زن و دختر از آن جا که موجود  .عواطف داشته باشند لیتعد نیبه تمر ازیاز مردان ن شتریممکن است که زنان ب
 دیجهت با نیمه هب ندشوز پرممکن است پر مینس کیو با  ندحساس تر و شکننده تر است، هستند یفیلط اریبس

 .خاص خود را داشته باشد یمواظبت ها و مراقبت ها
 
در وجودش قرار داده  ییها ییو توانا اتیکه بر عهده زن است روح یفیو وظا عتیطب یخداوند به مقتضا یآر

 .گو باشد-تا بتواند جواب
 ) پایان(
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