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  روانشناسی متفاوت زن و مرد
  
مادامی که  "... رهبر ارجمند نهضت استقالل هند از استعمار انگليس خطاب به زنان چنين گفته است مهاتما گاندی  

من .  سر از شرم به زير افگنيمدر اجتماع وجود زن، تنها وقف لذت بخشيدن به مرد است، ما همه بايد به نام مرد،
ترجيح ميدهم که نسل انسان، بتمامی نا بود شود، تا اينکه بماند و با تبديل زن ـ ظريف ترين مخلوق الهی ـ بيک 

من هميشه با شور و حرارت آرزو ميکنم که زنان . وسيله ی عياشی و شهوترانی مرد، از هر حيوانی پست تر گردد
و افسوس ميخورم از اينکه بسياری از پدر ها و مادرها، در امر تربيت دختران . ندبه آزادی کامل و واقعی برس

آنها را نسبت به پسر ها، در جهل بيشتری نگهميدارند، با علم . شان، سهل انگاری جنايت آميزی را، پيش ميگيرند
ظور جلب شوهری ثروتمند و ادب آشنای شان نمی کنند، ودر ازا ميکوشند، تا دختران را، هر چه بهتر، تنها به من

اگر من زن بودم، عليه دعوای مرد، دائر بر اينکه زن بدنيا آمد، تا بازيچه ی او شود، سخت ... به بار آورند 
اگر آرايش کردن شما، تنها به خاطر جلب شهوت مرد است، از اين کار خود داری ! ای زنان ... عصيان ميکردم 

 زنان در طول تاريخ  در جوامع پدر ساالر و مر د محور، به حيث مو "يد کنيد، و زير بار ننگين چنين خفتی نرو
حتا تا امروز درجوامع غربی نيز هنوز از مساوات کامل برخوردار . جوداتی حقير و کم تر از مردان تلقی شده اند

ان آنها و چه در جوامع سنتی چون افغانستان ، زنان از هر نگاه تحت ستم سنت و تسلط مردان،  چه شوهر. نيستند
با وجود اينکه در . در کشور ما افعاستان زن هميشه در ستم و ظلم بوده است. اعضای مرد فاميل خود قرار دارند

قانون اساسی جديد، به زن حقوق مساوی در نظر گرفته شده است، ولی درعمل ما هنوز فرسنگ ها از مساوات زن و 
ی اجتماعی، سياسی و علمی مزيت های زيادی دارد که از آنجمله ورود زن به صحنه ی فعاليت ها. مرد بدور هستيم

می توان از بی آاليشی اجتماعی واداری، شوق زياد برای جبران خود کم بينی و حقارتی که جامعه سنتی ما بر آنها 
 رغبت جون زنان از شرکت در امور اجتماعی و فرهنگی بدور نگهداشته شده اند، آنها با. تحميل کرده است می باشد

آنها به احتمال قوی کمتر راه رشوه و بی عدالتی را . و تازه نفسی بيشتری به انجام وظايف شان همت خواهند گماشت
آنها چون در جامعه مرد ساالر عضوی ضعيف تر و ناتوان تر . می شناسند و برخورد آنها بی آاليش تر خواهد بود

. د پرداخت و چه بسا گوی صبقت را از مردان خواهند گرفتتصور شده اند، بيشتر به جبران حقارت گذشته خواهن
اين . البته ورود زنان به امور اجتماعی ـ سياسی، به پهلوی اين مزايا می تواند مشکالتی را نيز همراه داشته باشد

 مشکالت در قدم اول بی تجربگی در اداره امور، مشکل همکاری با مردان که مربوط به سنت جدائی مردان و زنان
مسلم است که هر فرد تازه نفس و نو کار در برابر شوق . است، بد بينی و ترس از مردان به حيث رقيب اجتماعی

زنان به دليل نداشتن سابقه ی همکاری با مردان و شيوه حل و . وعالقه ی فراوان، از خطر اشتباهات مصون نيست
ين رابطه احتماال مرد ها هم برخورد درست بازنان را درا. فصل تعارض ها با آنها احتماال مشکالتی را خواهند داشت

بايد ياد بگيرند، چون بنا بر فقدان رابطه ی آزاد روزمره ی مردان و زنان، آنها نيز به عدم مهارت های اجتماعی با 
.  باشداين مشکالت البته قابل حل اند و نبايد دليلی برای دوری آنها از امور اجتماعی.  همکاری به زنان مواجه اند

زنان ما امروز در شرايط تحول قرار دارند و زمينه ی قانونی برای ورود آنهادر امور اجتماعی فراهم آمده است که 
ما هر نظری .  البته زمينه ی قانونی هنوز به معنی فرهنگ الزم برای اشتراک خانم ها نيست. بايد از آن استفاده کنند

ايد اعتراف کنيم که وجود زن از جمله ضروريات زنده گی بشری است و يک را که با رابطه با زنان داشته باشيم، ب
آغوش پر محبت . مسئله ی عمومی و انسانی است که بستگی کامل به کاميابی، خوشبختی و يا بدبختی بشريت دارد

 است وظيفه سياستمداران افعانستان. مادر، پرورشگاه عواطف لطيف انسانی در کودک و ضامن سالمت روانی اوست
من دراين مقاله بيشتر متوجه روانشناسی موضوع می باشم و . تا شرايط مطلوب مساوات مرد و زن را فراهم سازند

کوشش خواهم کرد تفاوت رفتاری ـ روانی مرد و زن را شرح دهم، تا شايد کمکی به تفاهم بهتر و بيشتر در روابط 
. بديهی است که زنان هيچ کم و کاستی نسبت به مردان ندارندامروز  از نگاه علمی اين امر مسلم و .  زن شود و مرد

آنها حتا از قابليت های بيشتر همدردی، تفاهم وشهود نسبت به مردان برخوردارند، که ما به اين مهارت ها به دنيای 
عتقد به باوجود اينکه دانشمندان اروپائی در قرون قبل از قرن بيست، اکثرا م.  امروز هر چه بيشتر ضرورت داريم

اين باور امروز درکشور ما همچنان پا .شبيه می کردند" بدوی"کم ذهنی زنان بودند و آنها را به اطفال و انسانهای 
از جمله دانشمندان اروپائی که به عقل زنان بی اعتماد بودند جراح و .  برجاست که زنان را ناقص العقل تلقی ميکنند

اين منطقه وظيفه اش . وز منطقه ی در نيم کره ی چپ مغز به نام اوستامر. بودپال بروکا مردم شناس فرانسوی 
 که کتابی معروف گوستاو لبوندانشمند ديگر معروف فرانسوی . قابليت های کالمی ما و قابليت استدالل منطقی است

ف به نام از اوکتابی معرو.  دارد و به نام پدر روانشناسی توده معروف است می باشدعرب تمدن اسالم وبه نام 
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اين هر دو به اين باور بودند که زنان از سطح .  به جا مانده که هنوز دانشمندان به آن رجوع می کنندروانشناسی توده
گوستاولبون حتا به اين مخالف بود که زنان از همان امکانات درس و تعليم مردان . عقالنی طفالن باال تر نرفته اند

حقارت زنان يک باورمنحصر به شرق  نيست، بلکه ريشه آن درهمان جوامع طوريکه ديديم باور . برخوردار شوند
اين ديگر از نگاه فلسفه ی علوم واضح است که دانشمندان هم به خطر يک نوع دين . پدرساالر و مرد محور است

 بيکن، فرانسسخوئی ، يعنی قبول بدون انتقاد اسلوب و منطقی که در مسلک آنها حاکم است قرار دارند و به قول 
به اين دليل همه ی يافته های علمی موقتی اند و . بنيان گذار علم تجربی، از خطر بت های ذهنی در امان نيستند

دانشمند بايد حاضر باشد در هر قدم از پيشرفت علم، نظريات خود را يا تعديل کند و يا نظريه ی نوی برای شرح داده 
رگترين فيلسوفان و دانشمندان گاهی نتوانستند بر بت ها ی ذهنی حاکم بر چنانچه بز. های عينی و امپيريک ارائه نمايد
 پدر زيگموند فرويد که جامعه ی بی برده را نمی توانست تصور کند،  ارسطومثال . جامعه و مسلک شان تسلط يابند

انه و سنتی پا فرا روانکاوی، با وجود نبوغ غير قابل انکارش، با رابطه به جنسيت زنان هنوز از مواضع محافظه کار
نمود، چون از " مبارزه "  نابغه فزيک مدرن، تا وقتی زنده بود به مقابل فزيک کوانتم البرت انشتين،تر نگذاشت و 

خوشبختانه امروز همه ی کوشش ها برای ثبوت کمبود عقالنی . چو کات بت های ذهنی اش بيرون بود و نا کام ماند
تاثيری بر روانشناسی زن داشته که . اين تصورزن ستيز درطول قرن ها . اندزنان از نگاه علمی رد شده و مردود 

يکی از عواطفی که در زن ها سرکوب شده و متراکم شده .  خصو صيات آنرا با مقايسه روانی مرد و زن خواهيم ديد
ا هميشه کم آنه. اين خشم به دليل تحقير و بی توجهی است که در طول تاريخ به زن ها شده است. است خشم است

. ارزش، نا قص عقل، شيطان صفت، مکاره وغيره تلقی شده اند و هر مردی راجوامع سنتی به آنها ترجيح داده است
اين خشم را البته زن هادر اعماق روح خود مخفی . دراين صورت بديهی است که در انسان خشم بزرگی رشد کند

.  و شکست می گويند، می تواند به شکل شديدی ظاهر شودکرده اند و تنها درشرايطی که روانکاوان به آن اغوا 
. درجوامع سنتی به زنان می گويند که اگر پاک و عفيف و ازخود گذر و سرپائين افتاده باشند خوشبخت خواهند بود

ا اين خود خشم ر. ولی آنها اگر به اين نسخه ی مردان هم عمل کنند، مشاهده می کنند که دربند اند و خوشبخت نيستند
چون درچنين شرايط تبعيض و حقارت انسان نمی تواند زندگی سالم و متعادل را حفظ کند، بايد . افزايش می دهد

روش هايئ را بکار اندازد، تا ازدست تحقير خود واحساس خودکوچک بينی رهائی يابد تا تعادل روانی خود را حفظ 
بطورکلی روش های .  و فرد از وجود آنها درکل بی خبر استاين روش ها البته اکثرا نا خود آگاه تکامل می يابند. کند

. قبل از همه يک هشدار را الزم می دانم: ذيل را زنان به کار می بندند تا از اين حقارت جانکاه خود را نجات دهند
مه بطور کلی ه. وقتی در اين مقاله صحبت از مردان و يا زنان است، منظور ما اکثيريت آنها ست و نه همه آنها

گوئی هائی مانند افغان ها مهمان نواز اند، آلمان ها متفکر و غيره، ازنگاه منطق از يک سو، واز نگاه امپيريک و 
  !چون فقط يک مثال ضد آن کافی است که همه ای ادعا رد شود. علمی از سوی ديگر نادرست اند

  
داشته باشند، با کوشش و تالش بيشتری تحصيل  اگر به زنان جامعه اجازه دهد و آنها امکان آنرا :قابليت و کار آئی

آنها بدينوسيله هم جبران تحقير های جامعه را می کنند . می کنند و قابليت ها و کار آئی بيشتری از خود نشان می دهند
 و خشم پنهانی خود را بر ديگراند اين گروه متمايل به استعمال قدرت اند. و هم خود را ازديگران ممتاز می سازند

  .شوند و مردم ازآنها دوری کنند" بد نام"نتيجه اش اين است که اين نوع زنان نزد زن و مرد . برونفکن می کنند
  

 اين گروه از زنان، به سر و روی خود بسيار توجه می کنند و کوشش می نمايند هميشه خود :  فتانه گی و اغواگری
آنها نا توانی خود را بوسيله . يند و بدينوسيله بر مرد ها حاکم شوند و با زنان ديگر رقابت کنندرا مزين و آرايش نما

ما در تاريخ رد پای زنان اغوا گر . تسلط اغواگرانه بر مردان جبران می کنند و می دانند که بر آنها چه تسلطی دارند
  .ند و سياست آنها را تحت تاثير قرار داده اندرا مشاهده می کنيم که چه گونه عقل را از مردان حاکم زدوده ا

  
آنها هميشه به .  اين روش را زنانی که از ديگر زنان هم زن صفت تر اند، بکار می گيرند:ازخودگذشتگی و انفعال

 آنها به اين وسيله به. مردها تسليم اند و مردان را قوی تر و دانا تر می دانند و به قضاوت مردان اعتماد کامل دارند
مردان احساس برتری و بهتری می بخشند و درعوض مردها را از خود وابسته می کنند، طوريکه آنها بدون اين 

آنها هميشه اول به ديگران توجه دارند و آخرين . اين هم يک نوع کسب قدرت است. زنان احساس درماندگی می کنند
آنها به اميال و نياز ها . ی خواهند ديگران راضی باشنداز نياز ها و اميال خود می گذرند و فقط م. تکه نان از آنهاست

  . ی خود زاهد منشانه بی توجه اند
  

 زنان افسرده در حقيقت خشم خود را عوض اينکه متوجه مردان کنند، درونی می سازند و در رنج ودرد :افسرده گی 
اين روش متاسفانه به نا .  می سازنداين اسلحه ی آنهاست و بوينوسيله اطرافيان خود را هم متاثر. زندگی می کنند

  .بودی و استيصال خود آنها می انجامد
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اين روش ها همان روش های  برجسته اند که اکثر به چشم می . اين ليستی که در باال شرح داديم البته کامل نيست

ردبا رابطه با اين ها درحقيقت جزء خلق و خوی و يا منش فرد می شوند و در برگيرنده واکنش عاطفی ف. خورند
ما در بقيه ی اين نوشتار، به نگرش و جهانبينی وشناخت متفاوت مرد و زن توجه خود را معطوف می .  ديگران اند

اين نگرش است که بيشتر متوجه ديگران و رابطه با آنهاست و باعث سوأ تفاهم ها، پيش داوری ها و تعارض . داريم
بايد در . ، چند نگرش برجسته را مطالعه می کنيم و اين ليست کامل نيستما در انيجا نيز. ها بين زن و مرد می شود

نظر داشت، که خواصی که به مرد ها نسبت می دهيم، خود نتيجه ی قرن ها باور به برتری آنها از هر لحاظ نسبت به 
ت تاريخی به يعنی آنها مانند زنان طابع تصورات نادرست پدرساالری و مرد محوری اند و اين واقعي. زنان است

ولی چون مردان درکرسی قدرت نشسته اند، تصور می کنند که . همان اندازه شخصيت و خواص آنهارا معين می کند
هر نگرش ديگری که به مقابل نگرش پدرساالری قرار گيرد، يا غير . تنها نگرش آنها معقول، درست و معيار است

  !معقول است ويا فرد مبتال به بيماری روانی است 
ا به اين باور ايم، که هر نگرش به جای خود قابل فهم است و تنها به قبول نگرش ها و تفاهم به فرق هاو احترام م

  .متقابل آنها ست، که می توان رابطه های سالمتر، و با تفاهم تر بين مرد و زن بوجود آورد
  

 با ديگران می سنجد و معيار هايش خود را.  دررابطه ها، مردبيشتر متوجه موقعيت خود با ديگری است:رابطه ها
او هميشه نا خودآگاه خود را يا باالتر و يا کمتر از ديگران تصور می کند و رفتارش . قدرت، نفوذ، مقام وغيره است

زن ها برعکس، بيشتر متوجه خود رابطه اند، تا باال و پائين قرار گرفتن . را متناسب به اين شناخت عيار می سازد
  !ابل نسبت به طرف مق

  
او خود را از راه اين قابليت ها و کارآئی هايش .  تمرکز مرد بيشتر به کار و کارآئی  قابليت های اوست:محراق توجه

مرد ها فقط وقتی . زنا ن بيشتر متوجه رابطه ی انسانی و حفظ آن اند. تعريف می کند و اين بخشی از هويت اوست
 رابطه توجه می کنند وبيشتر وقت برای يکجا بودن وصحبت کردن می خواهند توجه زنی را به خود جلب کنند، به

آنها به مجردی که زنی را به خود مجزوب کردند، دوباره به همان کار و بار خود بر می گردنند و ديگر . می گيرند
  . آن توجه را به زن و يا رفيقه ی خود ندارند

  
. ا شهوت را در محراق رفتار خود با زن قرار می دهندو آنه.  برای مردان جنسيت تعيين کننده ی عشق است:جنسيت

  !برای زنان جنسيت و شهوت يک جنبه ی رابطه ی مرد و زن است و نه جهت عمده ی آن 
  

  صميميت در نگرش مردان بيشتر شامل نزديکی جسمانی است، درحاليکه برای زنان صميميت :صميميت و نزديکی
  . درد دل نمودن بوجود می آيددر شراکت زندگی ، گفتگو و باهم بودن و

  
  برای مردان رفيق کسی است که به او از هر نگاه می توان اعتماد کردو با او کار های مشترک :رفاقت و دوستی

اين راز دانی وراز داريی، عنصر . برای زنان دوستان کسانی اند که همه ی راز های همديگر را می دانند. انجام داد
درحاليکه .  آنها ساعت ها باهم در صحبت و باز کردن خود ودرددل کردن می گذرانند.عمده ی رفاقت زنان است

مردان . بحث های مردان بيشتر مربوط به کار و سياست و آن جوانب زندگی است که عمومی و غير شخصی اند
ندرت می توانند مردان به . ساعت ها می توانند باهم صحبت کنند بدون اينکه چيز مهمی از خود را فاش کرده باشند

  .نزديکی وصميميت را زنان نزد زنان می جويند. نياز نزديکی و صميميت زنان را بر آورده سازند
  

هر چه بيشتر از آن را جمع کنند بيشتر خود را بی نياز .  ثروت برای مردان مظهر قدرت و مقام است:پول و ثروت
.  آن می خورد که با آن چيزی را که می خواهند بخرندبرای زنان پول ارزش نسبی دارد و به درد. احساس می کنند

به اين دليل است که بيشتر مردان از پول مصرف کردن زنان خود شکوه می کنند و می گويند پول را نبايد دست زن 
  ! داد 

  
استدالل آنها از الف به با و . تفکر در نگرش شناختی مردان يک جريان زنجيری و يک خطی است:  تفکر و منطق

تجارب روانشناسی نشان می . منطق زنان بيشتر چند بعدی است. از آنجا به جيم می انجامد و نتيجه گيری می شود
برای فهم موضوع ياد آور می شويم که دو . دهند که زنان از قابليت های  نيم کره راست مغز بيشتر استفاده می کنند

اين نوع . چپ مرکز استدالل زنجيری ويک خطی استنيم کره . نيم کره ی مغز انسان وظايف مختلفی را دارند
نيم کره راست مغز بيشتر . استدالل با مفهوم ها ی مجرد و کالمی بيشتر سروکار دارد و کار اش تحليل و تجزيه است

بطور کلی می توانيم بگوئيم که نيم . وظيفه اش تجسم، تصور، شهود، الهام، خالقيت، ترکيب و تماميت نگری است
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

باوجويكه اين از نگاه (ست مرکز ضمير باطن و ناخود آگاه ماست و نيم کره چپ مرکز خودآگاهی ماستکره ی را
ما به !).  روانشناس آامال درست نيست ومسئله تمرآز قوا درنقات مختلق مغزيك بحث دورودراز الزم دارد-عصب

به اين !  يشتر استفاده می کنند تا مردان ولی زنان از قابليت های نيم کره راست ب. هردوی اين قابليت ها نياز داريم
دليل است که زنان وقتی به نتيجه ی می رسند، آنرا کمتر می توانند به منطق يک خطی مستدل کنند، بلکه بيشتر 

آنها تفکر شان بيشتر شهودی وترکيبی است و به اين دليل شهود، . احساس می کنند که نتيجه گيری آنها درست است
به احتمال قوی و به حدث . ی نيم کره ی راست را کمتر می توان به وسيله زبان و کالم افاده نمودالهام وترکيب ها

  .من،  عارفان و صوفيان نيز بيشتر قادر اند از قابليت های نيم کره راست استفاده کنند
  : به گفته ی مولوی

   هر که را اسرار حق آموختند 
  . مهر کردند و دهانش دوختند

  !ودی الهامی را نمی توان شرح داد  يافته های شه
  

 ما در شرح تفاوت های مرد وزن ديديم که در اينجا دو نوع رابطه ی عاطفی و شناختی به مقابل هم قرار :پايان سخن
چون انسانها در زندگی روز مره،  از . اين دو نوع ديد می توانند منجر به سوء تفاهم های بزرگی شوند. گرفته اند

اين باعث می شود که . ر می گيرند و فکر می کنند که ديگران هم مانند آنها فکر و احساس می کنندقياس به نفس کا
در جامعه ی مرد ساالر ما افغانستان، نگرش مرد ها معيار . هر کس خود را مستحق و نگرش خود را معيار تلقی کند
نی که اين معيار را قبول نداشته باشند به نام به اين دليل زنا. معقوليت، درستی و نا درستی، خوبی و بدی و غيره است

ما ديديم که اين تصورات دوره حجر وسنتی هيچ ارتباطی به واقعيت ندارد و از . بد و شليته و غيره ناميده می شوند
  . نگاه علمی مردود اند

  
ن می توانند همديگر را تنها با قبول فرق ها در نگرش ها و جهانبينی ها، تفاهم و قبول همديگر است که مردان و زنا

بهتر درک کنند و با هم همکاری نمايند، تا در زندگی شخصی و اجتماعی از سالمت و آرامی بيشتری بر خوردار 
در جامعه ی ما، به درجه اول اين وظيفه ی مردان است، که با تفاهم بيشتر و رد اسطوره های سنتی با زنان . شوند

زنان نيز بايد بدانند که در تاريخ به ندرت حق کسی را به او . رخوردار شوندهمکاری کنند که از حق انسانی خود ب
زنان ما بايد خود را از زير سلطه نگرش های مرد ساالر برهانند و . داده اند، بدون مبارزه و کوشش به حصول آن

  ! از يک دست صدا بر نمی آيد: به قول معروف. گروهی عمل کنند
  

  پايان
  
 


