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 1تر 1 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

  
  2018-03-08   معظمیانارا س      

 پیش از زن بودن و مادر بودن، یک انسان استزن 

 خود یطه زندگیفقط در ح ما  .است رممكنیش غیشناخت كامل انسان به خاطر وجود روح متعال شناخت زن و كلا 

 میم راجع به انسان به شناخت برسیناتویم

  ییاما تفاوتها ست!ین یشكاست  كسانینكه جنس جسم و روح هردو ید .درایفرآدركنار هم باهم و  ادم و حوا رآ )ج( خداوند

فتر یظر ۀ درشت تر وجث صدا، داشتن اندام، دیده میشودح بطور واضدر ظاهر  .ددارنروانی  یها یدگیچیو پظاهری 

ه ك گونهناهم و روانی یروح یها یدگیچیدرپ .در برابر همدیگر شان تیل محبوبیو دل خصوصیت های شاناز  دناتویم

ط بغرنج ئدر شرا دنناتویاما به نظر من م ،درتر از مردها هستنیب پذیسآتر و  فیلط روان یدارازن ها  گفتم،فوق در 

ل شكل و ین لطافت روح و به دلیازیرا  ،ددارن یفیروح ضعزنان گفت  نمیتوانپس  ،دفراموش كنن اف ریه لطین روحیا

مرد و زن  یبرا ینقش همدم و حام كه مردها هم دارند( یازی)ند دار یهمراه و حام از به همدم،ین یاجتماع یفرم زندگ

 .د كننیم یرا صاحب زن تلق خودش مرد ما،ۀ فعلی نكه در جامعیم ازیبگذر ،بازی میکندزن مرد  یبرا

بعد و  دردا یكه نقش اجتماعاست  ك انسانیاول ك زن یكه فراموش نکنیم  ك زن،یم به مبحث مادربودن یرسیحاال م

انسان یک به  مبدلو  پیدا میکند یكه به محض مادر شدن نقش اجتماعاست  ك مادرینكه ینه ا .دك مادر باشی نداتویم

ادامه  خود یاجتماع یبه زندگ رفتن نقش مرد خانواده و نقش پدر،یبدون پذ دناتویك مرد می ی مادر جامعه امروز ،ودشیم

ك طفل صرفنظر از یوردن آا یبه دنو مشکل است.  اردشواریست اما بسیرممكن نیغ، ك زنی ین كار برایاما ا ،دهد

در وجود  یمراقبت و رشد انسان ،است ه دادهیهدبه ن نوع بشر یكه خدا به ا است یموهبت مشقات و تحمل درد و رنج،

ۀ این نشانۀ لیوسیگانه ست و زن وندیقدرت مطلق خدا نشانۀكه  یتجربه ا ،دك زن به عهده داریست كه فقط یدم تجربه اآ

اما تمام مراحل تكامل مگر که خواست خدا باشد. ست یهم ن یخلقتعدم موجودیت مرد در صورت . بدون شک قدرت

در بطن و بعد از والدت هم انوزادش ر ره وجودشیش خون و كه از است ن مادریو ا ودشیم یطفل در بطن مادر سپر

 میکند.پرورش  در بیرون از وجودش اورا

 ییبایزن ذاتأ انسان زو این یک حقیقت است که  ه اند زن اشاره داشت ییباگرایبه ز اکثریت مردان م،ین بحث بگذریاز

 یكسهیچ  ،دهم داشته باش هاییبد هایخوب علوه بر دناتویم هر خصوصیت)د ش داریگرا ییبایسمت ز ه و روحش بهیطلب

 درنیهم برعهده بگ ار یخطرناكبسیارو  یجد ینقش ها دنناتویف میه لطیرغم روحال یزنها عل. ستیه نین قضیمنكر ا

 گردند.ك زن رو عهده دار ی ینقش ها دنناتوینمهرگز مردها  یول

ست ین بدین معنی ودشیكه گفته م ی)مسائل ستتر باالن شا دركچون قدرت استدالل و  دهستن یران خوبیزنها مد گفته اند

خ یو در طول تارشان است ۀ ل حس مادرانین به دلیو ا دهستن یوفادار و فداكار یزنها ذاتا انسانها( اندن آفاقد  آقایانكه 

و است  ادیز یگفتن شده است. دهیشن ر شانفرزندان و همس یزنها برا یاز فداكار یادیز یا ها و داستانه تیهم حكا

 مجال كم

ا  در فوقكه  سخنانی  است ثابت شده اکثریت آن بلکه ست ویدرك من از مقوله زن ن گفتم صرفا

 . دننیبیب نمآاما متاسفانه  دشنا كنن بحر تا کجای دانندیمخوب كه  هستند یماهر انم كه زنها شناگروینم بگاتویم در اخیر
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