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  ۱1/۳۱/۱۳1۴                              قیس کبیر 

 چرا و چگونه  زن و مرد مکمل همدیگر اند؟

 قسمت اول

تجلیل  یبصورت فوق العاده و باشکوهاز طرف مسؤولین افغان  جرمن آنالین  ،از روز بین المللی زنانامسال 
اشعار گیرا و دلنشین خویش بگونه  دل ومقاالت مستنم ها و آقایان با مضامین زیبا، خا ی ازبیشمار تعداد بعمل آمد.

زنان افغان را به تصویر کشیدند واز پامال شدن گستردۀ  طاقت فرسائیهای  ها و دردهای مختلف و متفاوت، رنج
زن و مرد به  هیچ تفاوتی در نوشتند که ی از قلمبدستانحقوق حقۀ زنان افغان در حد توان یادآوری نمودند. بسیار

 از حقوق مساوی برخوردار باشند که درست هم است. این دو لهذا در جامعۀ مدنی باید وجود ندارد،سان عنوان ان

      هرفته دیدزن و مرد مورد مطالعه قرار گ جسمانیقوۀ  واحساسی فکری، و ناتوانی های اما، در این نوشته توانایی 
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  تفاوت های مبرم در ساختار جسمانی و توانایی جسمانی زن و مرد

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

 

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

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

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

 

زنان با وجود داشتن جسم ظریف و نازک در بر داشت درد های جسمانی و روانی به مراتب از مردان قوی 

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

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

 زنان هستند. 

 حالیکه در اند، پنداشته ضعیف جنس کـُل در را زنان تغافل و  مسامحه بنابه ساالر مرد جامعه  گرچه
 زودبرعکس اکثریت مردان  زنان یجنس مسایل در.  میباشد مرد اراده از قویتر بسیار زن اراده طبیعیت

  مثال بطور.   دارد جامعه در را خاص فلسفه خود از «شینگری» عمل که آمد بیادم عنعنه. نمیروند بار زیر
 ایستاده قدم ثابت خود قرار قول بر که خانم دختر. است زده ازعاشقی دم که جوانی قرار قول به بنا دختری
 امتیازات تمام از عاشقش خانه به اراده با خانم دختر بناا   میشدند، ندپیو این مانع او اطرافیان ولی است

 دختر بزرگواری  را، امر این مردان از بسیاری. میبرد پناه ازدواج به مصمم و میگذشت اش خانوادگی
  .میکردند شایانی استقبال وی عمل از وعزت قدر با شمرده خانم
 

 خدا میبود میسر نیز مردان برای «شینگری» مسئلۀ و سنجیمب اگر ومرد زن بمقایسه را مسئله این حاال
 او  بخانه میدیدند  رو و راه در اکه ر زیبای خانم وهر. میکشاندند افتضاح چه به آنرا مردان که میداند

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

 .وی اناتومی این دو جنس مخالف درین جا صرف نظر میکنیمر ژرف
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 در مورد تفاوت های واقعی طرز  و مردان بصورت متفاوت شبکه سازی شده است. مغز زنان

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

 

 عدۀ دیگری معتقدند که  ،وری می پندارندرا نتیجٔه نفوذ کلت بسیاری از این اختالفات ،متخصصین بعضی از 

ایی توان که مردان ازین. گفته می شود کردح یتشر میتوان این تفاوت ها را توسط اناتومی مغز مرد و زن

ر عمل پیاده را بهتر تنظیم شده د  Sense“احساسات شخصی„ ،ساخت مغز خودبرکت از  دارند که برخور

  .داده میتوانندی را بهتر باهم در ارتباط قرار وو غریزذاتی  ،معلومات تحلیلی هازن ، وسازند

 

 
 ( بین هردو مناصفٔه مغزlink-up)پیوند                             ( در هردو مناصفٔه مغزlink-up)پیوند 

 در حجرات مغز مرد و زن، همسان نیست« تماس باهم»طریق حفظ و مراقبت که  ،تجارب نشان می دهد

 

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

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

link-up )در هر  لنقاط زیاد ارتباط و اتصادر مردان در حالیکه  ،وجود دارد دو مناصفٔه مغز هر بین

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

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

 

 توانائی های مختلف

 محققان در کنار ،نداینکه مردان و زنان از مغز های خود به صورت متفاوت استفاده می کن 
زنان در  ند کهه اتحت آزمایش  تثبیت کرد در ارزیابی تابلوها توسط  اشخاص   ،دیگر مسایل

 .خویش می گرفتند و مردان صرف از یک نیمۀ مغز دو مناصفٔه مغز کار از هر ،ارزیابی
 
 بطور مثال زن ها می توانند هنگام پخت و  ،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 
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را ی موتر شانیا رادیو تا به آرامی در تیلفون  صحبت کنند وحتی تلویزیون را باید خاموش کنند 
 بتوانند از نظر بگذرانند.خاموش کنند تا نقشٔه سرک ها را 

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

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

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

 مردان دارند. با تناسب به شناخت اجتماعیظرفیت بهتر از 

وان به منزلۀ مشت بگونۀ مثال میتتصدیق و اثبات  فعالیت های اجتماعی زنان افغان  برای

شت گذاشت و ، به چند نمونۀ بارز از فعالیت های اجتماعی زنان فعال افغان انگنمونۀ خروار

اینها آن ستاره  داده و میدهند.ما چه کار های بزرگی را انجام  زنان هموطنتصدیق کرد که 

را فعالیت های بی غل و غش شان  و نانی نبوده نامنوع ی اند که در پی هیچ های خاموش

 م.یبوده و هستآن  شاهد ما همه صادقانه انجام میدهند، که

 

  بدین سو  ۱۳۳2و پرتالش افغان است که از سال خانم نادیه ناشر یک زن با همت

اخل کشور نموده و با پشت کار و خود را وقف خدمت به زنان و کودکان افغان در د

ش های خستگی ناپذیر توانسته است تعدادی از زنان افغان و آلمانی را در این  تال

در خدمت زنان و کودکان  ،اتحایۀ افغانها گردهم آورده و بدون اندک ترین چشم داشتی

 طق ادر داخل کشور  و در من هافغان بوده و جهت باز سازی مؤسسات عام المنفع

 و از نظر افتاده با جدیت در خدمت هموطنان خود باشد.  دستدور

Afghanischer Frauenverein e.V  

۱22frauenverein.de/index.php?id=-p://www.afghanischerhtt 

  خانم داکتر نجیبه بهمنش یکی از دکتوران موفق و فعال افغانستان در جرمنی هستند که
یکبار با جمع آوری مواد مورد ضرورت طبی و دیگر در این کمیته فعال بوده و هر سال 

مصارف  آن از پول شخصی خود به کشور  با  پراخت ،یات به مقدار  وافر و در حد توانضرور
مسافرت نموده و دانش و فهم و انرژی خود را بصورت خستگی ناپذیر در خدمت هموطنان محتاج 

 خود قرار میدهد.

Afghanistan - Aid that Reaches its Destinatio 
us.html-hilfe.de/about-stan.afghanihttp://www 

 

  خانم شیما غفوری یکی دیگر از این زنان فداکار و پرتالش هستند که همیشه در
خدمت هموطنان خویش قرار داشته اند. ایشان نیز جهت امداد و کمک رسانی به 

" انجمن صنایع دستی افغانی" را به وجود آوردند   ءهموطنان ما در داخل کشور ابتدا
الیت های خود را گسترش داده و نام انجمن را به " انجمن مدد رسانی عفکه بعداا 

در این  . در سلسله با وسعت ساحۀ فعالیت های انسانی شان،افغانی " تغییر دادند
فعالین دفاع از حقوق زن اعم از )زن و مرد( کمپاینی را  از با یک تعداد دیگر اواخر

اند که با جمع آوری مقولۀ های نموده  دازیبنام "کمپاین تفکر، تحریر و عمل " راه ان
قصد دارند آوای ملت افغان  چهار ماه معینه،ارزندۀ هموطنان ما از سراسر جهان در 

ازین طریق به گوش جهانیان برای نابودی خشونت در کل و خشونت علیه زنان، را 
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زنان فعالین و مسؤولین حقوق بشر رسانیده روزنۀ را برای بهبود زندگی و خاصتاا 
 در کشور باز نمایند. 

Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V.  
ev.de/pashtodari-http://www.iah 

 

 هستند. ایشان در ساحۀ هموطن ما خانم "ماللی موسی نظام" زنان پرتالش  یکی دیگر از
زمینه کمک به اطفال یتیم  ،نموده های جدی شتال ،فهبدون وق ست کهسالیان متوالیاقتصادی 

و در خدمت اوالد وطن را مساعد میسازند تا ازین طریق  و بی بضاعتزنان بیوه 
« داستان و طنز»ان نویسندۀ توانای قرار داشته باشند. ماللی موسی نظام همچنوطندارانش 

خارج از کشور هستند. ایشان در جامعۀ افغانها در داخل و  ۀ حقوق زنبوده فعال شناخته شد
مبارزۀ خستگی ناپذیر ، در قسمت  احقاق حقوق تلف  شدۀ زنان افغان با قدم و قلم  و درهم

 متروکناقضین حقوق بشر و چهره های داشته و هم در جهت افشای جنایتکاران جنگی، 
 اند.حکومت فعلی با قلم توانای خویش، خواب خوش را در چشم شان حرام ساخته پشت پردۀ 

   

 یکی از زنان  همچنان صالحه وهاب واصل شاعر توانا، نقاش و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور
به  ۱۳۳2ه از سال ، که از درد و رنج هموطنانش بیخبر نبودپر کار دیگر هموطن ما هستند

وری و فرستادن لباس و اسباب ضروری برای با جمع آ اینطرف هر سال یکبار حد اقل
نموده، با قلم توانای شان فعالیت  کشور و یسیر اطفال یتیم، و فقیران بیوه زندگی ابتدائیه زن

ش مبارزه و مجادله به حقدار وق حقهعین حقوق زن برای رسانیدن حقمنحیث یکی از مداف
مینمایند. خانم واصل اکنون در کنار خانواده، کار و وظیفۀ رسمی اش در هالند مسؤولیت 

یکی از سازماندهان کمپاین  ی مهاجرین را عهده دار بوده،کمسیون زنان اتحادیه سر تا سر
« ) خیریۀ»همچنان با ایجاد ارگان کمک رسانی  میباشند.« تفکر، تحریر و عمل»

OFoundation به کمک پسر و دخترش پروژه های کاری را برای مردمان فقیر و بی )
که اولین  نموده اند ( راه اندازی، هند و مراکشاعت در جهان سه ) منجمله افغانستانبض

 .اواخر سال جاری آغاز خواهد شد در در کشور پروژۀ کاری شان

OFoundation is meer dan sociaal   

o-ons/team-ation.nl/overhttp://www.ofound 

 ... و 

 

 

 ر آموزش ریاضیات، سیانس و مسائل تخنیکی بصورت عموم سطح رشد استعداد های مردان د

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

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

 توسط مردان مدیریت میشود. های انترنتیست که

افغان جرمن ساعت " و " ۱4"، " آسماییاز سایت های وزین " بحث  تا در این مقطع جا دارد

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

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

را که: )زنان و مردان در توانایی و واقعیت گفتۀ باال  ،هبی شائبه نمود کشور همکاریاز 

  .ناتوانی مکمل همدیگرند( به اثبات رسانیده اند، اظهار سپاس و امتنان کنیم
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه 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

 

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

شگران در سال های اخیر تأیید می کنند که زنان در زیرکی و تحقق بار، بار پژوه وجود آنهم
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 شاناین مؤفقیت زنان، استفادۀ دلیل نظر بنده 
 .ین زمان باشدع

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

نی های زن )جنس مذکر( با داشته ها و توانایی های زن) جنس مؤنث( اکمال شده، برعکس کمبودات و ناتوا
  )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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