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" چرا و چگونه زن و مرد مکمل همدیگر اند؟"  مقالۀبه  ۀرصبت  

تحت عنوان " چرا و چگونه زن  شان  شدۀ مطالب نشر در ارتباط به ر محترم قیس کبیر،در بارۀ تالشهای پیگیر و مؤث

به عنوان طبیبی نه تنها به عنوان یک زن افغان، بلکه هم  میخواهم مراتب قدردانی ام را و مرد مکمل همدیگر اند؟ "،

 ، ابراز نمایم.ه استکه در گذشتۀ نه چندان دور معالج  امراض زنانه در افغانستان بود

در قبال  نااندیشه های شبر اساس آشنائی من با طرز تفکر، تحلیل و نتیجه گیری محترم قیس کبیر، آشنائی من با 

 .  ۀ افغانی استهای اجتماعی جامع واقعیتت های علمی، حوادث سیاسی، و یعواق

بنای اساسات مرا بر  انسان و اجتماع محترم کبیر در نوشته هایش بصورت سیستیماتیک پیش میرود، او خصوصیات 

ش را راجع به تفاوت های و متکی بر تحقیقات طبی، معلومات با ارزاسبت و روشنی قرار میدهد، در من ساینسعلم 

 . رد، به دسترس خوانند گان قرار میدهددماغ زن و م

 انسانیحقوقی از جانب  خالهای  عنعنات اجتماع افغانیو کلتور از روانشناسی انسان و اجتماع،  ءاتکا نویسنده با

ر میدهد. آنچه نوشته قرا همورد مطالع ل کم بودن ارزش زن در این اجتماع راچگونگی روامنشأ انسانها و بخصوص 

شمان دیگران های حوادث اجتماعی پنهان از چ دیدگاه و برداشت او از زاویهبرایم دلچسب میسازد،  محترم کبیر را

جرم و جنایت  لسله وار پیوند خورده،سبه شکل ، مانند یک داستان نهایت جالب، حوادث ویاست. در نوشته های 

 انسان در مقابل انسان، بزبان حوادث روز بیان میگردد.

و شعور آگاه " و تاثیرات  شعورال، ارائۀ معلومات راجع به " ماتحت این مقاله های مهمترین بخشی برای من یک 

ود هرگاه این اجتماع است. کمک کننده خواهد ب کل ها باالی آن باالی عملکرد انسانها و تاثیرات این عملکردعمیق 

 .معلومات در دست داشته بحیث یک بحث جداگانه در اختیار گذاشته شود

صحبت در مورد خصوصیات و تفاوت های برخورد زن و مرد در مورد  ،بخش مهم دیگر در این مقالهاز دیدگاه من، 

ۀ حل شده و برعکس خواست ها و نیاز های جنسی شان میباشد. این بحث بسیار مهم در دنیای غرب، بیشتر یک مسئل

 بگوش ها نا آشنا و جز گفتگو های ممنو ع است. ،در دنیای شرق

برداشت  تنها از برداشت های مردساالری، بلکهدر کشورهای اسالمی، " حق و حاکمیت " خود بخشیدۀ مردان، نه  

برای شکایت و گذاشته شده است که زن درین قلمرو هیچگونه حق داب کج هم، آنچنان با سنگ ته های دینی شان

آن.  مقاربت جنسی که در هنگام عادت میل، و یا به زمان وقوع چه رسد به ابراز نظر به شوق و  حکایت ندارد،

نه  مقاربت جنسی بهنگام بیماری جنسی یک و یا هر دو جانب، ۀ استراحت بعد از سقط و یا والدت وزن، وقف ماهوار

اوی عدم نتیجۀ تد بلکه هم از لحاظ دینی ممنوع قرار داده شده است.، تنها از لحاظ طبی به اساس توصیۀ داکتر معالج

بندی شوهر مریض به توصیه های داکتر معالج در  در اکثریت واقعات، عدم پادر چنین موارد نزد مریض زن، 

مده است موارد زیادی بدین ارتباط پیش آاگر دقیق به تجارب خویش نظر بیاندازم، جلوگیری از مقاربت جنسی میباشد. 

که شوهر نخواسته است، توصیۀ معالج خانمش را در به تعویق انداختن مراقبت جنسی الی ختم تداوی داوطلبانه قبول 

 نماید.
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و دختران بدون هیچگونه آمادگی های ذهنی از جانب والدین و یا از طریق  اندر اکثریت کشور های اسالمی پسر

از نقطۀ نظر تحوالت و  که عدم آگاهی این مراحل دنخل میشولوغ دادروس مکتب، از طفولیت به نوجوانی و دروۀ ب

مقاربت جنسی بدون  یرات هورمونی در زندگی دختر و پسر رول و سهم تعیین کننده در تمام ابعاد زندگی شان دارد.یتغ

باعث  هیچ گونه آگاهی ذهنی قبل از ازدواج، در شب ازدواج میتواند باعث مأیوسیت یک یا هر دو جانب شده و

 صدمات روحی جبران ناپذیر در زندگی زناشوهری گردد.

. توصیه مثال های روشن از یک جامعۀ مرد ساالر و از قربانی بودن زن و دالیل شان ذکر گردیده است ،در این مقاله

و از این طریق باعث  شعورالهای ذکر شده درین مقاله و اینکه چگونه میتوان با تغییر ذهنیت باعث تغییر ماتحت 

تغییر ذهنیت منفی جامعه در مورد ارزش زن گردید، واقیعت مطلق و ثابت شدۀ علمی تحقیقاتی است. نویسنده در هر 

 ازد. واقعیت معتقد بسبخش رجوع به ثابت شده های علم نموده، و کوشش نموده است تا خواننده را به 

نشان میدهد که چگونه جنس زن " در  "، در این بحث به مقابل انسان با صفای قلب و عاطفۀ انسانی نگارندۀ این مطلب

توانائی مردانۀ شان میدانند، در اصل  ءبسیاری مردان جزکه آنچه را ت نمود، دیدگاه اجتماع شناس ثاب میتوان از یک

پرابلم های یل دال بیانگر آشنائی اش از ،کبیرعاطفۀ نوشته های آقای در اینجا گویای ناتوانی انسانی شان است. 

 شخصی و اجتماعی زن افغان است. 

دگی کرده است. برای فهمیدن کبیر از سالیان طوالنی بدینسو، در خارج از وطن زن مستم، محترئی که آگاه هتا جا

ن باشد و یا یکی از ، رنج و بیعدالتی مقابل آنان، شرط حتمی نیست که نویسنده در میان آنانامالئمات زندگی دیگران

مقولۀ زیبای " اهمیت نویسندگان معروف در اینست که آنچه را دیگران دیده اند اینها توانسته اند بیان نمایند" باشد.  آنان

 نماید. بیند و سکوت نمی درستی را می . او نامیتواند به ایشان صدق کند
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