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 آیا در حقیقت، زنان قوی تر از مردان هستند؟
 لیت های متفرقۀ حیات را پیش میبرندچگونه طبقۀ اناث با همت و پشتکار، مسئو

 

که بیشتر بر چگونگی حیات زنان  «کمپاین تفکر، تحریر و عمل»به ارتباط به مبحث اجتماعی و تحقیقی 
مربوط میگردد و تعدادی خواهران و برادران ما نظرات و عقاید خویش را ابراز میدارند، مضمون دلچسپ و 

به نشر  «همدیگر اند؟ چرا و چگونه زن و مرد مکمل»تحت عنوان « قیس کبیر»تحقیقی ای هم از محترم 
نامبرده با تحقیقات علمی از ساختمان مغزی زن و مرد و . رسیده است که به ذات خود بسیار آموزنده است

دو جنس به بحث و مداقه می گیرد و با مثال های گوناگون امکانات  نحوۀ استفاده از آنرا با توانایی جسمی هر
میگیریم « قیس کبیر»ه گیری ای که از قسمت اول مباحثۀ آقای نتیج. اعمال مختلفۀ هر کدام را بیان میدارد

 .اینست که گویا در عمل زن و مرد میتوانند در پیشبرد حیات، مکمل یکدیگر باشند
با ارزش قبل از نشر قسمت اول تحقیق و مطالعۀ  چنیندر زمینۀ مبحثی  «قیس کبیر»خوشحالم که محترم

به نتایج مشترکی نایل  ، تبادل افکار نموده و قسما  «سکیپ»خویش، با این کمینه هم در زمینه از طریق ارتباط 
  .گردیدیم

بدون داشتن تعصب زن بودن، متأسفانه باید اظهار داشت که قوت جسمی و فیزیکی مرد منحیث مقتدر و مدیر 
ریخ و امکانات وسیع فرمانروایی مرد به مقابل زن در مجموع، نه تنها امکانات مع بشری در طول تا  در جوا

استعداد های مختلفۀ و قدرت ذاتی زنان را ضعیف و بی ارزش جلوه گر ساخته، بلکه اشتراک و مسئولیت 
نچه را زنان منحیث نیمی پذیری آنان را در ساحات گوناگون حیات مردان، در تاریکی مطلق قرار داده است و آ
آنان میتواند « زن بودن»از جامعۀ بشری از خود تبارز داده اند، صرف وظیفۀ کم ارزشی تلقی گردیده که 

 . انگیزۀ چنین برداشت ها و قضاوت مرد ها باشد
جامعه جتماعی و انفرادی در ریخ شاهد است که آنچه را زن از همان آغاز تمدن بشری برای پیشبرد حیات اتا  

میگردد، در صورت عدم همکاری وی در ساحات مختلفه و اجتماعات متفاوت، بدون اغراق عالم  متحمل
بشریت راه و رسم دیگری را طی نموده و حد اقل به مدارجی که طی قرون متمادی در ارتقاء انسان از نگاه 

میرویم به سراغ مثال . برسدعلم و معرفت و دسترسی به تمدن، تا امروز نایل گردیده، هرگز نمی توانست 
 :هایی در زمینه

در جوامع انکشاف نیافته، اگر طفلی که نو تولد گردیده است، مادر به حکم طبیعت تنها وظیفۀ شیر دادن او را 
متقبل گردد، آیا مرد میتواند بقیه تکالیف کودک را برعهده گرفته و در عین زمان امور منزل، صفایی، تهیۀ غذا 

ار در کشتزار، فراهم آوری محروقات، شستن لباس، بیدار خوابی با کودکان، خیاطی و تهیۀ و پختن نان، ک
لباس خانواده، مراقبت و کار مواشی، آماده کردن اطفال برای مکتب، مهمان داری و خدمت فامیل شوهر و ده 

رد؟ جواب که هرگز ها کار دیگر را با دقت، حوصله و تقسیم کار به وقت معینه با حوصله و بردباری پیش بب
نمیتواند مثبت باشد، چه را میتواند ثابت بسازد به جز از توانایی محیرالعقول موجودی به نام زن را که در چنان 
! شرائطی، اکثرا  در بسیار نوجوانی و دردا که در طفلی به خانۀ مرد بیگانه ای بنام شوهر فرستاده میشود؟

و در حد امکان زنان با مردان در زراعت، مالداری و باغبانی هم  فراموش نکنیم که در چنان جوامعی اکثرا  
 .حصه میگیرند

متفاوتی داشته باشد و در  در حیات شهری هم نمونۀ باال میتواند کامال صدق نماید به این تفاوت که مرد کار
منزل سراغ دنیای امروزی، اکثرا  زن هم برای کمک به بنیۀ اقتصادی خانواده وظیفۀ دیگری را در بیرون 

آیا در . فراموش ننماید که زن است و مسئول و مجبور« باید»مینماید، ولی در پیشبرد امور گوناگون فامیل، وی
جتماعی، هرگز فکر کرده اید که صرف نظر از خستگی و فرسودگی جسمی و روحی ای اهر دو نمونۀ حیات 

با شکیبایی فوق العادۀ آنان میگردد، لیت چنان بزرگ زندگی روزمره وکه عارض حال زنان در تقبل مسئو
لیتی که بر دوش دارند، در حد توان انسانی چگونه وبرای پیشبرد هر مسئو «وقت»عنصر  و منظماستفادۀ دقیق 
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_aya%20_dar_haqeeqat_zanan_qawitar_az_mardan.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه 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

 

و  رگانیسما  کار های شاقۀ مختلفه در طول روز با چه  آن همهمیتواند امکان پذیر باشد؟ یعنی روبراه ساختن 
 !رمزی به انجام میرسد؟

که زنان توانایی اجرای امور مختلفه را  «قیس کبیر»جاست که میرویم به تائید و ادامۀ مبحث علمی محترماین
وادار به  «جبرا  »دارند و با وجود خستگی، اجبار زندگی خانوادگی و اجتماعی که آنان را  «عین زمان»در

خدا داد شان مینماید، در عمل میتواند بدون داشتن اجبار هم زنان در یک  استفاده از قدرت و توانایی مختلفۀ
 .وقت معین کار های متفاوتی را با پالن دقیق و نتیجۀ مثبت، مؤفقانه روبراه نمایند
تجربۀ این کمینه ایاالت متحدۀ . میرویم به سراغ تعدادی از زنان و دختران افغان مهاجر در ممالک پیشرفته

 :ممکن گردیده است هر دویی که مطالعه و اقامت در اجتماع افغانی، امریکاست، جا
درمثال زندگی زنان افغان، اولتر به سراغ خانمی از دوستان میرویم، مشت نمونۀ خروار که با اطفال خویش با 

گی را جبر زمان مانند ملیون های دیگر با ترک افغانستان عزیز عازم دیار بیگانۀ کامال  متفاوت میگردد و زند
درین که شوهر هم مانند وی از همان ابتداء به کار سختی . گویا با نابلدی در محیط جدید از صفر آغاز مینماید

میپردازد، جای شکی نیست، ولی خانم با مشکالت سرسام آور محیط جدید به مبارزۀ پیگیر و ناتمامی مواجه 
، اطفال به آموختن لسان نوی به مکاتب مختلفه سرپناهی با شرائط محدود اقتصادی باید فراهم گردد. میگردد

میروند، تهیۀ البسه، کمک درسی و مراقبت از احوال صحی و بیمۀ آنان باید در درجۀ اول اهمیت قرار گیرد، 
. پیشبرد امور منزل از صفایی تا شستن البسه و تهیۀ غذای خانواده البته که کار روزمرۀ وی محسوب میگردد

تحصیلی معتبری از وطن مهاجر گردیده است، ولی قبول آنچه را وی آموخته است ایجاب  ناداسبا اینکه خانم با 
فراگیری لسان بدرجۀ اعلی و فراگیری سال های اضافی تحصیل را می نماید که البته بودجه و وقتی که میسر 

ال خانم برای نجات از بهر ح. میسازد نا ممکننمی باشد، با کار طوالنی روزانه برای امرار معاش فامیل، آنرا 
کار های پیش پا افتاده الجرم به تحصیالت مسلکی کوتاه مدتی در صنوف شبانه نام نویسی مینماید و بعد از 
پایان کار روزانه و تغزیۀ اطفال و مراقبت از دروس مکتب آنان، رهسپار کالج میگردد و قبل از نیمۀ شب به 

 .منزل برمیگردد
های درسی فرزندان و جنجال های محیطی بیشتر میگردد،  پروگرامامیلی با در کار جدید، اجرای امور ف

پشتکار و ادارۀ یک مؤسسه با حجم و سرعت کار امریکایی، حیات این خانم هم وطن را به دقایقی وابسته 
میتواند  ان همه را و اجرای مسئولیت های متفرقۀ گوناگون در وقت معینۀ «تقسیم کار»میسازد که صرف 

 . بسازد و بسمیسر 
دقیق و فشرده را در اجرای مسئولیت های روزانه مینماید، در  وۀ کار دفتر هم ایجاب پالن گزاریاز قضا نح

عین زمانیکه در کمپیوتر مطالعه و تحقیق برای یک پروگرام صورت میگیرد، تیلفون هم بصورت متواتر برای 
بدون وقفه در کتابچۀ یاد داشت برای اجرای  کار دیگری فعال میباشد و درخواست پالن های مراجعین هم

البته اجرائات به موقع، شکیبایی و برخورد مؤدبانه با مراجعین اکثرا  بی حوصله و . هرچه زودتر ثبت میگردد
اما چطور و به . عجول، مهارت و حوصله مندی ای است که باید در محیط چنین وظائفی کامال  مراعات گردد

 .کدام قیمت
مجرب و فعال، مواجه نگردیده است که به تقسیمات وظائف مغز  هر قدرمینه تا بحال با مردی، نخیر این ک

به مرحلۀ اجرا گذاشته و  «زمان واحدی»انسانی چندین کار دقیق را چه در منزل و چه در کار بیرون، در
را در منزل با اجبارا  چند خربوزه را در یک دست بگیرند و بعد از ترک وظیفه، مخصوصا  زندگی جدیدی 

 . اجرای کار های متفرقۀ فراوان از سر بگیرد
نمونۀ زندگی خانمی که در باال ذکر گردید منحصر به فرد نبوده و مثالهای متفاوت آن به وفرت و با توانایی 
تحصیلی مختلفه و قدرتمندی زنان مهاجر افغان که با قبول مسئولیت در خارج منزل، وظائف ناتمام و شاقۀ 

 .ه را هم متقبل گردیده اند، موجود می باشندخانواد
حال میرویم به سراغ جوانان طبقۀ اناث افغان که والدین با قربانی و ایثار فراوان وسائل معیشت و تحصیل آنان 

 : را در غربت فراهم نموده اند
جای شکرگزاری فراوان است که دختران و پسران ما در مهاجرت اکثرا  قدر زحمات والدین و امکانات 

هردو گروپ با زحمات شباروزی برای . تحصیل را در دریافت نموده و به مدارج عالی نایل گردیده اند
 .دفراگیری شقوق مختلفه، کاری را هم برای تقویۀ اقتصاد خویش درین کشور متقبل شده ان
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در چنین محیطی هم با ناباوری می بینیم که در مجموع، دختران افغان حتی از فامیل هایی که مادر هیچگونه 
سوادی ندارد و پدر فقط سواد ابتدایی را در وطن داشته است، دختران نام خدا با فراگیری تحصیل و اجرای 

قانع نبوده و به آرزو های رسیدن به مدارج عالی بیشتر،  کار زیاد و چشم گیر، حتی به یک داکتری و ماستری
این ستاره های درخشان با تقبل زندگی فامیلی، مسئولیت های گوناگون آنرا هم منحیث . در تالش پیگیر میباشند

 . یک زن افغان، دلیرانه برعهده میگیرند
شناخت حقایق مبرمی است  وده، بلکهبل زن و یا برعکس آن نبدرین مبحث منظور از اثبات ناتوانی مرد به مقا

از توانایی ذاتی، تحمل مشکالت و مسئولیت پذیری طبقۀ اناث، چه به دالیل ساختمان مغزی و فیزیکی آنها و 
 . چه از اجباری که در قبول وظائف شاقه ایکه نسل به نسل در طی قرون و اعصار داشته اند

مردان در نبودن زن در خانواده، به خاطر ناتوانی آنان در  سفانه بدون کوچکترین اغراق باید گفت که حیاتمتأ
اگر بخور و نمیری برای ادامۀ زندگی زن  در حالیکهپیشبرد امور گوناگون حیاتی، اکثرا  از امکان بدور است، 

و اطفال وی میسر گردد، در حالت عدم موجودیت مرد خانواده، شاید با مشکالتی روبرو گردد، ولی با توانایی 
نمونۀ بارز این ادعا حیات اکثریت بیوه های هموطن ما هستند که به ندرت شوهر دوم اختیار . دامه می یابدزن ا

فراوان برای آنان پدر و نموده و بلکه به تربیت و غمخواری فرزندان، با پشتکار و همت و تقبل دشواری های 
 .و کمر همت می بندند مادر شده

ر جنگ های پی در پی، مشاهده نمودیم که تعداد زیادی از مردان خانواده اعم در جریان بربادی افغانستان در اث
از پدران، شوهران و برادران یا تلف گردیدند و یا معیوب شدند و ملیون ها زن مجرد با اطفال و فرزندان بینوا 

هم گرفتار اند،  درینکه این کتلۀ مصیبت رسیدۀ افغان با چه مصائبی هنوز. در داخل و خارج وطن پراگنده شدند
همه آگاهی داریم، ولی بازهم اگر سرپناهی میسر گردد با لقمه نانی، این مادران همت و مسئولیت بی چون و 

 .چرایی را در پیشبرد حیات محقر خویش دارند
 

در قسمت دوم مبحث جسمی و فکری مرد و زن چه تحقیقاتی را ارائه « قیس کبیر»خواهیم دید که محترم 
 :دخواهند نمو

درین مبحث نتیجۀ تحقیق بر هم فکری و درک عادات و همراهی زن و مرد در حیات مشترک است، طوریکه 
هرقدر تفاهم بیشتر باشد قوت تشکیل یک محیط آرام زناشویی بیشتر میسر میگردد و برعکس در موجودیت 

 .دنددور میگر از همتضاد های زیاد کسبی و ذاتی، با ایجاد فاصله به تدریج زن و مرد 
به تحلیل آن میپردازد همانا کم ارزشی فرزند اناث به مقابل تقدیر از  «قیس کبیر»نکتۀ مهمترینی که آقای 
در حقیقت نه تنها . های افغان می باشد از فامیلهای شرقی، منجمله بعضا   از خانوادهفرزند ذکور در قسمتی 

ق و آزادی های فردی دختر و پسر در فامیل در در افغانستان عزیز، بلکه در همین ممالک پیشرفته شناخت حقو
به مکتب و پوهنتون رفته و شغل و پیشه میداشته باشند،  هر دودر حالیکه . دو قطب مختلف قرار می گیرند

دختر باید کار های خانه را هم با تنظیم البسۀ برادر و اطاعت از وی برعهده گرفته بدون اجازۀ او جایی نرود، 
وی را الزم نداند، خواهر چیز دیگری انتخاب نماید، تعین لباس دختر باید به ذوق و اگر برادر شق درسی 
 .اجازۀ پسر باشد وووو

از ارزش وقار، شخصیت و حقوق حقۀ دختر میکاهد، چرا در عوض  در حقیقتکم ارزش،  ا  این مسائل ظاهر
محیطی در چنین مواردی  نی و اصول دینی و خطراتاوالدین، دختر را به محدودیت های فرهنگی جامعۀ افغ

ایجاد محدودیت های غیر ضروری برای دختر، پسر  و «مرد ساالری»آشنا نسازد که با تشوق و تزریق روش 
در حق خواهر بار  و ظالمسخت گیر، حق شکن  از خود راضی و مغرور در حق خود ورا بی بند و بار، 

 .میآورند
یج معکوس و تأسف آوری را سبب گردیده است، دیده شده که نتا ا  باور بفرمایید که نتیجۀ چنین روشی اکثر

نموده و با وضع نا  تعویضدختران برای رفتن در مجالس نا مناسب، در محلی دور از چشم فامیل، لباس 
 .هنجار و دوستان بی بند وبار راهی محافل غیر مجازی گردیده اند که با تربیت فامیلی آنان منافات دارد

نه دیده میشود که شعور سنتی و مخفی شخص حتی با تغیرات محیط و ایجابات آن متأثر بر آن، متأسفابنا
 !نگردیده و تفوق میان خالی مرد بر زن را به نسل دیگری انتقال میدهد

بحث دیگر بر مشکل اجتماعی کامال  شناخته شده ای است که در مهاجرت به کثرت در جوامع افغانی دیده 
آموختن و فراگرفتن تحصیل در شقوق مختلفه و تا حدود زیادی عدم عالقۀ  به میشود، عطش و توسل زنان



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه 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

 

منظور درین مبحث، البته متوجه جوانان و فرزندان نسل موجوده نمی باشد، بلکه زنان . مردان درین راستا
قبل افغان همان طور که ذکر نمودیم، در هر محیطی سنگ زیرین آسیاب بوده اند، در مهاجرت هم در پهلوی ت

. پیشبرد اکثریت امور خانواده و کار در بیرون خانه، سری هم به این کورس و این مکتب و آن پوهنتون میزنند
مبرهن است که با تغیراتی که در آگاهی و علمیت زنان رونما میگردد، اقتصاد خانواده هم بهبود می یابد، ولی 

عاونت همسر ندارند و به آن مخالفت هم می هستند تعدادی از شوهران که رضائیتی به این جانفشانی و م
بگفتۀ شاعر، تو خود حدیث مفصل . میگردد« !»ورزند، گویا عقدۀ خود بزرگ بینی و غرور آنان جریحه دار

 !بخوان ازین مجمل
از نظر این کمینه به دلیل آشکارای ارتباطات علمی و تفاوت « قیس کبیر»دلچسپی به مبحث مورد نظر آقای 

و چرایی است که جسما  و روحا  در مرد و زن موجود بوده و با در نظر داشت عنصر عنعنه و های بی چون 
 .ذخایر مفکوروی تحت الشعوری، امتیازات و یا کم رسی هایی را موجب میگردد

 .یار زنده، صحبت باقی
 

 .عه کنیدبه این دو لینک مراج«قیس کبیر»دریافت نوشته  محترم جهت 
 زن و مرد مکمل همدیگر اند؟ قسمت اول چرا و چگونه

 
 زن و مرد مکمل همدیگر اند؟ قسمت دوم چرا و چگونه

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_chara_zan_wa_mard_mokamal_yak_digar_and_1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_chara_zan_wa_mard_mokamal_yak_digar_and_2.pdf

