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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ینگه کړئله موږ سره اړیکه ټ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

  

   ۰۵/۰۳/۲۰۲۱                        قیس کبیر  

  هشتم مارچ، روز بین  چرا و چگونه  زن و مرد مکمل همدیگر اند؟
 لمللی زن ا

 قسمت اول

       هرفته دیدزن و مرد مورد مطالعه قرار گ جسمانیقوۀ   واحساسی فکری، و ناتوانی های این نوشته توانایی  رد
مدیگر در جهات مختلف  ،در وجود دو جنس مخالف میشود که چگونه میتوانند این دو پدیده ساختمانی سرشت انسان

 ند.  نمایشانرا اکمال 
  

طوری که همه با چشم سر   و توانایی جسمانی زن و مرد:  تفاوت های مبرم در ساختار جسمانی ❖

بر عکس    ،مشاهده میکنیم، ساختار جسمانی زنان در ظاهر به تناسب با مردان خیلی ها نازکتر و ظریفتر بوده

 .میباشدبا هیکل درشت  ری جسمانی مردان خیلی قویترساختمان ظاه

 

ن نظر به موقف و نقش زن و مرد در جهان هستی این تفاوت های جسمانی در جنس مذکر و مؤنث را میتوا 

در قالب درونی جسم انسان دید، که برای وضاحت درموضوع  ،  محولۀ شان در روی کرۀ خاکی  و وظایف

 . ببریمو سیستم باروری و انتقال تخمه در وجود مرد نام  یا زن د مادراز موجودیت رحم در وجو یممیتوان

 

روانی به مراتب از مردان قوی    ازک در بر داشت درد های جسمانی وزنان با وجود داشتن جسم ظریف و ن

، در حالیکه مردان با وجود داشتن سوختگیدرد زایمان و یا زخم های بسیار عمیق    تر و با حوصله ترند مثلا 

و درد های جسمانی و حوادث دلخراش روانی به مراتب ضعیف تر از   هاقوی در برابر زخم  و جسم  هیکل  

 د. زنان هستن

 ژرفو  عمیقچون موضوع بحث ما درین نوشته تفاوت های مغزی زن و مرد را تشکیل میدهد لهذا از بحث 

 .روی اناتومی این دو جنس مخالف درین جا صرف نظر میکنیم

 

واقعی طرز   مردان بصورت متفاوت شبکه سازی شده است.  و  مغز زنان ❖ های  تفاوت  در مورد 

 و پژوهش های زیادی صورت گرفته است. قهم تحق مرد و زن قبل براین تفکر

 

 عدۀ دیگری معتقدند که    ٬را نتیجهٔ نفوذ کلتوری می پندارند  بسیاری از این اختلفات  ٬متخصصین  بعضی از 

انات ازین. گفته می شود  کردح  یتشر  میتوان  ومی مغز مرد و زناین تفاوت ها را توسط  ایی توان  که مردان 

ر عمل را بهتر تنظیم شده د   Sense“احساسات شخصی„  ٬ت مغز خوددارند که با شکران از ساخبرخور

  .داده میتوانند ی را بهتر باهم در ارتباط قرار وذاتی و غریز ٬معلومات تحلیلی هازن ، وپیاده سازند
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ غه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 
 ( بین هردو مناصفهٔ مغزlink-up)پیوند                             ( در هردو مناصفهٔ مغزlink-upند )پیو 

 »تماس باهم« در حجرات مغز مرد و زن، همسان نیست طریق حفظ و مراقبت که  ٬ب نشان می دهدارتج

 

مدت کوتاه  همین  در  که  مطالعهٔ  است  یک  رسیده  نشر  متفاوت  ٬به  سازی  شبکه  و  و    بافت  زنان  های  مغز 

)پیوند   اتصال   نقاط زیاد ارتباط وزنان    میسازد. به اساس این تجارب در  روشنبرای ما  دقیق تر  مردان را  

link-up  )مغز هر  بین مناصفهٔ  دارد  دو  حالیکه    ٬وجود  مردان  در  اتصال در  و  ارتباط  زیاد  هر    نقاط  در 

راپور   .دیده میشودکمتر    چپ با نیمۀ راست مغز  موجود بوده و نظر به مغز زن، ارتباطات نیمۀ  مناصفۀ مغز

 ".Proceedings of the National Academy of Sciences"  مسلکی محققین امریکایی:

 

 توانائی های مختلف 

به   ➢ از مغز های خود  و زنان  کناینکه مردان  استفاده می  متفاوت  کنار   ٬ندصورت  در   محققان 
تابلوها توسط  اشخاص    ،دیگر مسایل ارزیابی  آزمایشدر  اتثبیت کرد    تحت  زنان در   ند کهه 

هر  ٬ارزیابی کار  از  مغز  مناصفهٔ  مغز خویش  دو  نیمۀ  از یک  مردان صرف  و  گرفتند   . می 
 
مثال زن ها می توانند هنگام پخت و   بطور  ٬ایل را همزمان انجام دهندبسیاری مس  زن ها قادرند ➢

مردان اکثرا ا پز، رادیو بشنوند و همزمان با آن با یکی از اطفال شان صحبت کنند. در حالیکه  
را یا رادیوی موتر شان تا به آرامی در تیلفون  صحبت کنند وحتی تلویزیون را باید خاموش کنند 
 ذرانند. بتوانند از نظر بگ خاموش کنند تا نقشهٔ سرک ها را 

 
ممتد  ➢ مطالعات  از  بعد   محققان  زنان،  و  مردان  از  تعدادی  دقیق روی  مطالعهٔ  در جریان یک 

آزمایش با بیشتر اشخاص تحت  یا روش و رفتار  اتثبیت کرد  ٬باالی "سلوک"  به ه  ند که زنان 

چهر و  کلمات  بهتر  میکنندصورت  تشخیص  بهتر  را  ها  رنگ  سپرده،  حافظه  به  را  ها  و   ه 

 مردان دارند.  با تناسب به شناخت اجتماعیاز  ظرفیت بهتر
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ غه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ن در آموزش ریاضیات، سیانس و مسائل تخنیکی بصورت عموم سطح رشد استعداد های مردا ➢

نسبت به زنان بیشتر بوده، قادرند معلومات ساحوی را بهتر و به گونۀ منظم تر پوشش دهند.  

ۀ باال گردد، راه اندازی اکثر سایت مثال های که میتواند دلیلی برای تصدیق گفتهزار  یکی از  

 توسط مردان مدیریت میشود. های انترنتیست که

افغان جرمن ساعت " و "   24"، "  آسماییاز سایت های وزین "   بحث   ارد تا در این مقطعجا د

از هشتم مارچ، نقش در تجلیل    تحریر و عمل"   "کمپاین تفکر،همکاری با    نشر و  که در   " آنلین

در داخل و خارج و مدافعین حقوق زن  مبارز    منحیث سایت های میزبان با زنان  گرفته  فعاالنه  

همک از   نمودکشور  شائبه  بی  باال    ،هاری  گفتۀ  و واقعیت  توانایی  در  مردان  و  )زنان  که:  را 

  .ناتوانی مکمل همدیگرند( به اثبات رسانیده اند، اظهار سپاس و امتنان کنیم

بودن و سنگین بودن  مغز مردان نسبت به زنها ثابت است  با  با آنکه بزرگ    بزرگی مغز مهم نیست.  ❖

آنهم پ  وجود  بار  بار،  و  تحقق  زیرکی  در  زنان  که  کنند  می  تأیید  اخیر  های  سال  در  ژوهشگران 
فراست در کل، بصورت اوسط  سه فیصد به تناسب با جنس مرد مؤفق تر بوده اند و شاید هم به 

شان در    از چپ و راست شبکۀ مغزی  بیشتر و خوبتر شانادۀ  این مؤفقیت زنان، استفدلیل  نظر بنده  
 . حین زمان باشد

نین نتیجه گرفته میشود که: تفاوت های مرد و زن تنها چ  ،مختلف در فوق تحقیقات دانشمندان  پس از تتبع و  
نبوده   کهظاهری  میتوانیم  گفته  ملحوظ  همین  است. روی  هم  باطنی  مرد    بل  های  توانایی  نا  یا  و  کمبودات 

توانی های زن )جنس مذکر( با داشته ها و توانایی های زن) جنس مؤنث( اکمال شده، برعکس کمبودات و نا
  )جنس مؤنث( را توانایی و داشته های باطنی مرد )جنس مذکر( تکمیل میکند. پس:

 ( یک انسان مکمل  ) زن + مرد = تکمیل

 
 د...  ادامه دار
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