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ماریا جوهرى متولد سال ۱۳۵۷  از جزیره قشم و مادر دو فرزند على 
۱٨ ساله و سونيا ۱۱ ساله است .

مى  جوابم  در  پرسيدم  است  کرده  انتخاب  که  شغلى  درباره  او  از 
گوید: خيلى وقت بود که ميخواستم شغلى را شروع کنم که به آن 

عالقه داشته باشم ولى با وجود بچه کوچك امكانش نبود.
به سراغ  بيشترى داشتم که  فراغت  اوقات  بزرگتر شدن  بچه ها که 
عالقه ام بروم و آن را دنبال کنم. ٢۳ سال در کشور امارات متحده 
زندگى کرده ام ،آشپزى و ادویه از کارهایي بود که از سن خيلي کم 
و خطا دستورات  آزمون  با  و  داشتم  آن عالقه  به  سالگى   ۱۵ یعنى 
و  دوستان  کنار  در  و  که شدم  بزرگتر  گرفتم.   یاد  را  زیادى  غذایى 
هاى  فليپين،آشپزى  و  اندونزى  و  پاکستان  و  هند  از  همسایگانى 
متنوع ترى یاد گرفتم. بعد از چندین سال زندگى در دبى چند دفتر 
پر از تجربيات آشپزى از آدم هاى مختلف داشتم . دفترى که پر بود 

از فرهنگ آشپزى و ادویه هند، مصر ، فليپين و انگليس
ميزدیم  و شغل حرف  زایي  درآمد  مورد  در  برادرم  خانم  با  روز  یك 
بازارى کنم و به  او از من خواست ادویه هاى ترکيبي که بلدم را   ،
را  بعد تصميم خود  تردید داشتم ولى  اولش خيلي  برسانم.  فروش 
ترکيب  آن  زدم،  کيلو   ۵،٤ حجم  در  رو  ترکيبات  از  یكى  و  گرفتم 

خمير سرخ بود .
جوغن یعنى چه؟ 

جوغن به اصطالع جنوبى ها همان هاون است. 
چطور با دنياى رنگى ادویه ها آشنا شدى؟ 

باز شدن چشمم به دنياى ادویه ها توسط همسایه عزیزمون از مشور 
هندوستان خانم دلدار صورت گرفت هر از گاهى براى ترکيب ادویه 

هاشون به کمك اش ميرفتم. این کار برایم بسيار لذتبخش بود.
تاکنون چند نوع ادویه را توليد کردید؟ 

تا کنون ۱٢ فرمول ترکيب ادویه وارد بازار فروش کرده ام.
بازار کار چطور است؟ 

بازار کار تا حدودى ضعيف شده است بنا به وضعيت اقتصادى این 
روزها،اما من سعى و تالشم براى فروش بيشتر کرده ام.

از چه طریق به فروش مى رسانى؟ 
و  در قشم  نماینده خوبم  دو  از طریق  و همچنين  اینترنتى  فروش 

بندرعباس صورت ميگيرد. 

با  بندى هایى  بگو؟ محصوالت در بسته  بندى محصوالت  از بسته    
طراحى خاص که برگرفته از فرهنگ،سنت و جغرافيا جنوب کشور 

باالخص جزیره قشم است مى باشد 
آیا صادرات هم دارید؟

به فكرش هستم و در آینده نزدیك حتماً آن را عملى مى کنم
نقاط ضعف و قوت محصولتان را بيان نمایيد؟ 

ایجاد  توانستم  و  زیادى دارد  نقاط قوت  نميبينم ولى  نقاط ضعفى 
جهت  فعاًل  اید؟  کرده  ایجاد  اشتغال  نفر  چند  براى  کنم.  اشتغال 

آماده کردنش خودم هستم که به وقتایي مادرم کمك ام ميكند.
ولى براى فروش خيلي ها ميبرن که درآمدزایي کنند،

چه توصيه اى براى بانوانى دارید که ميخواهند کسب و کارى براى 
خود راه اندازى کنند؟

 پيشنهاد بنده این است که حتماً عالیق و استعداد خود را ببينند 
و سپس به کار بگيرند.

براى این کار با چه موانع و مشكالتى سر کار داشتى؟ 
 موانعى سر راه خود نداشتم همسرى دارم که در همه شرایط و همه 
مراحل با من همفكر و همراه بوده است و از لحاظ سرمایه گذاشتن 
و خرید مواد اوليه و خرید دستگاه هاى مورد نياز مشكلى نداشتم. 

تنها مانع من ندادن مجوز براى ثبت برند به اسم جوغن است.

به زندگی من خوش آمدید

رنگ ادويه ها چشم نواز و بوى آنها مثل عطر دلنشين است
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  گزارش  : زهره  کرمی

اخبار بانوان
دیدار مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندارى با تيم بانوان 

کارگرى استان                     
مراسم  در  هرمزگان  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
در  بانوان  از  حمایت  بر  استان  کارگرى  بانوان  تيم  از  استقبال 
جهت پيشرفت و موفقيتشان تاکيد کرد. وى گفت: تيم بانوان 
کارگرى استان با کسب یك مدال طال و دو نشان نقره به مقام 
سومى المپياد بانوان کارگرى در کشور دست یافت. یگانه اضافه 
کرد: این مسابقات در رشته هاى شنا، تيراندازى، شطرنج،  تنيس 
روى ميز  با حضور ٢٨ استان به ميزبانى تهران برگزار شد که 
هرمزگان افتخار آفرین این دوره مسابقات شد.                                             
واکنش شهردارى بندرعباس به اظهارات رئيس انجمن طراحان 

مد و لباس هرمزگان
به  بندرعباس  شهردارى  نوین  هاى  فناورى  و  خالقيت  مرکز   
اظهارات رئيس انجمن طراحان مد و لباس هرمزگان واکنش نشان 
داد. مرکز خالقيت و فناورى هاى نوین شهردارى بندرعباس به 
اظهارات رئيس انجمن طراحان مد و لباس هرمزگان در نشستى 
خبرى هفته جارى مبنى بر عدم همكارى این مرکز در برگزارى 
رویداد هودکس واکنش نشان داد. در بيانيه  مرکز خالقيت و 
پاسخ  در  است:  آمده  بندرعباس  شهردارى  نوین  هاى  فناورى 
طراحان  انجمن  محترم  رئيس  آریانا  آزاده  خانم  اظهارات  به 
مدولباس استان هرمدگان، اعالم مى دارد، ادعاى رعایت نكردن 
حق مالكيت معنوى رویداد هودکس ٢٠٢٠و مصادره آن از سوى 
این مرکز نه تنها ادعاى نسنجيده و خالق واقع است بلكه مرکز 
راستاى  در  بندرعباس  شهدارى  نوین  هاى  فناورى  و  خالقيت 
رسالت خود در حفظ، پاسداشت و گسترش صنایع دستى و آیين 
هاى سنتى موضوع پيوستن به شبكه شهرهاى خالق یونسكو، 
هررویداد، فعاليت و برنامه فرهنگى مرتبط با این حوزه را پوشش 
مى دهد. در خصوص هودکس٢٠٢٠نيز این مرکز با افتخار با نشر 
عكس هایى از رویداد باشكوه یادشده در شبكه هاى اجتماعى و 
تارنماى خودبدون درج هيچگونه نشانى از شهردارى، سازمان ها 
و مراکز وابسته، نسبت به بازتاب این رویداد فرخنده، اقدام کرد؛ 
براى  نيز  تبليغاتى شهردارى  تابلوهاى  از  اینكه شمارى  مصاف 
اطالع رسانى، به این امر اختصاص یافت. برگزارى همزمان ایونت 
هودکس ٢٠٢٠ وابسته به انجمن محترم و خالق طراحان لباس 
و صنایع دستى ساحل خليج  إذا  و جشنواره خيریه  هرمزگان 
فارس در هتل هما و تجميع ناخواسته و غير عمد عكس هاى این 
دو رویداد فرهنگى با یكدیگر در شبكه هاى اجتماعى، باعث یروز 
سوءتفاهم و رنجش خاطر اعضاى محترم انجمن طراحان لباس 
هرمزگان شد که بابت این موضوع از یكایك عزیزان این انجمن 

پوزش مى طلبيم. این مرکز، با قدردانى از تالش هاى دستگاه 
نهاد،  مردم  هاى  سازمان  هنرمندان،  کارآفرینان،  اجرایى،  هاى 
دانشگاهيان و أصحاب حرف و مشاغل در معرفى هرچه بيشتر 
صنایع فاخردستى و آیين هاى ماندگار سنتى بندرعباس نه تنها 
از حق پيگيرى حقوقى و قضایى در خصوص ادعاهاى یادشده، 
صرف نظر مى کند که همانندگذشته، حمایت و پشتيبانى همه 
جانبه خودرا از برگزارى جشنواره ها، نمایشگاه ها و رویدادهاى 
سنتى  هاى  آیين  و  دستى  صنایع  محور  با  هنرى  و  فرهنگى 

وظيفه مى داند.
رویداد هودکس توسط مرکز خالقيت و نوآورى شهردارى 

بندرعباس مصادره شد
رئيس هيأت مدیره انجمن طراحان لباس استان هرمزگان گفت: 
در حالى که ما از مرکز خالقيت و نوآورى شهردارى بندرعباس 
خواهان حمایت غيرمالى)اختصاص بيلبورد( براى تبليغات این 
رویداد بودیم، نه تنها حمایتى صورت نگرفت بلكه شاهد انتشار 
جشنواره  پنجمين  عنوان  با   ٢٠٢٠ هودکس  رویداد  تصاویر 
بودیم.  شهرخالق  اینستاگرام  درپيج  بندرعباس  دستى  صنایع 
آزاده آریانا صبح امروز)٢۳ بهمن( در نشست خبرى با خبرنگاران 
عنوان کرد: متاسفانه على رغم تالش هاى شبانه روزى انجمن 
این رویداد،  برگزار شدن  بهتر  لباس، در جهت هرچه  طراحان 
رویداد  عنوان  بلكه  نكرد  قول خود عمل  به  تنها  نه  شهرخالق 
مصادره  بندرعباس  شهردارى  نوآورى  و  خالقيت  مرکز  توسط 
استان  لباس  طراحان  انجمن  مدیره  هيأت  رئيس  است.  شده 
هاى  تالش  با  رویدادها  این  کهبرگزارى  این  بيان  با  هرمزگان 
شبانه روزى انجمن طراحان لباس هرمزگان برگزار شد، افزود: 
انجمن طراحان لباس استان، انجمنى مردم نهاد است و با وجود 
ماه مطلع  بهمن  از مشغله هاى کارى مسئوالن در  ما  این که 
هستيم اما چگونه مى شود که تمامى دعوت شدگان به خصوص 
استاندارهرمزگان در مراسم افتتاحيه این رویداد حضور مى یابند 
از مسئوالن شهردارى در آن حاضر نمى شوند؟!  اما هيچ یك 
آریانا با اشاره به این که جالب است بدانيد که در یكى از تصاویر 
این پيج، خانمى آیدى کارت رویداد هودکس  منتشر شده در 
در  کارت  آیدى  متاسفانه  اما  آویخته،  به گردن خود  را   ٢٠٢٠
این پيج محو شده است، بيان کرد: این رویدادها على رغم اعالم 
ما طى هفته گذشته و تشكر و قدردانى از حاميان این رویداد از 
جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى و همچنين شهرخالق، 
این نهاد متاسفانه نه تنها حمایتى نكرده بلكه چنين اقدامى را در 
خصوص تغيير نام رویداد داشته است. رئيس هيأت مدیره انجمن 
طراحان لباس استان هرمزگان گفت: برنامه هاى انجمن طراحان 

لباس تنها به برگزارى رویداد هودکس محدود نمى شود و در 
آینده برنامه ها، نمایشگاه ها و ورکشاپ هاى متنوعى را برگزار 
 Hormozgan خواهيم کرد. وى بيان کرد: هودکس مخفف
طراحان  نمایشگاه  معنى  وبه   Designers Exhibitios
لباس  طراحان  انجمن  مدیره  هيأت  رئيس  است.   هرمزگانى 
در  با  گذارى  نام  این  درحقيقت  کرد:  عنوان  هرمزگان  استان 

نظرگرفتن استاندارهاى جهانى انتخاب شده است.
وى اظهارکرد: این رویداد را نه تنها براى استان هرمزگان بلكه 
تاجایى پيش برده ایم که در سطح کشور رویدادى مطرح است 
فرهنگى جنوب  قرابت  دليل  به  دور  نه چندان  اى  آینده  در  و 
کشور با کشورهاى حوزه خليج فارس این پيشروى به خارج از 
کشور نيزمنتقل خواهدشد. وى ادامه داد: اداره اى که از دستاورد 
طراحان هرمزگانى وام مى گيرد و حمایتى نمى کند بلكه نام 
آن را مصادره مى کند سبب نااميدى جوانان مى شود. همچنين 
عضو دیگر انجمن طراحان لباس به تشریح جزئيات این رویداد 
پرداخت و تصریح کرد: دو داورحاضر از بنياد ملى مد و لباس 
و دیگرى ازطرف انجمن طراحان مدولباس ضمن بازدیداز غرفه 
شرکت کنندگان در این رویدادبراى  طراحى هاى واجدشرایط 
کدشيما صادر کردند. اميدواریم حمایت ها به گونه اى باشد که 
سبب باالرفتن انگيزه و روحيه افراد شود. زینب موسوى پور با 
بيان این که زیورآالت سنتى تمام کننده و تكميل کننده لباس 
هاى ارائه شده در این رویدادها و نمایشگاه ها هستند، افزود: به 
رویدادها  این  داران  غرفه  و  کنندگان  از شرکت  عنوان عضوى 
جاى خالى برگزارى نمایشگاه هاى زیوراالت و اکسسورى سنتى 
مشاهده کردم. وى ادامه داد: در صورت موافقت اداره کل ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان، ما آمادگى پذیرش 

مسئوليت برگزارى نمایشگاه هاى صنایع دستى را داریم.
نخستين یخ نورد هرمزگانى:

اميدوارم در رشته یخ نوردى موفق شوم
از  یخ نوردانى  حضور  با  آسيا  کاپ  یخ نوردى  مسابقات   
و  افغانستان  و  گرجستان  ارمنستان،  قزاقستان،  کشورهاى 
استان  در  واقع  ميگون  در  ایران  یخ نورد  مردان  و  زنان  نيز 
حضور  که  یافت  پایان  برتر  نفرات  معرفى  با  حالى  در  تهران 
بود. جالب توجه  نيز  مسابقات  این  در  هرمزگانى  بانوى  یك 

کبرى لكزایى فر بانوى سنگنورد هرمزگانى و ملى پوش کشورمان 
با سابقه حضور در بازى هاى آسيایى جاکارتا نيز این بار در رشته 
یخ نوردى حضور یافت و توانست به مرحله نهایى صعود کند. این 
ورزشكار هرمزگان در گفت وگو با ایسنا، افزود: این مسابقات در 
دو بخش ليد و سرعت برگزار شد و بنده در بخش سرعت رقابت 

کردم که توانستم به فينال مسابقات راه پيدا کنم. لكزایى فر با 
اشاره به قرارگيرى در رتبه هفتم مسابقات یخ نوردى کاپ آسيا، 
خاطرنشان کرد: قهرمان رشته سرعت در این دوره از مسابقات به 
ورزشكار قزاقستانى رسيد و مقام هاى دوم و سوم هم ورزشكاران 
تجربه  اولين  باوجوداینكه  اضافه کرد:  ایرانى کسب کردند. وى 
شرکت در مسابقات یخ نوردى را سپرى کردم و تعداد جلسات 
بسيار کمى در این رشته تمرین کردم اما فاصله زمانى ام با سایر 
ورزشكاران بسيار کم بود. لكزایى فر با اشاره به اینكه رتبه خوبى 
توانستم به دست بياورم، تصریح کرد: یخ نوردى رشته اى است 
است  محدود  و  سخت  بسيار  تمرینى اش  شرایط  ایران  در  که 
و فصل هاى خاصى از سال را مى شود روى یخ تمرین کرد. وى 
ادامه داد: در این چند جلسه اى تمرینى هم براى رسيدن به محل 
تمرین هر روز مسير طوالنى رو باید طى مى کردم و در شرایط 
سخت جوى و سرماى زیاد باید شروع به فعاليت مى کردم. این 
ورزشكار هرمزگانى با بيان اینكه یخ نوردى تجهيزات خاصى دارد 
که در این مدت کم نتوانستم تهيه کنم و با کفش و تبر قرضى 
وجود  با  کرد:  عنوان  دادم،  مسابقه  بودم  گرفته  دوستان  از  که 
تمام این سختى ها این رشته و تجربه جدید را دوست داشتم  
و به خاطر آمادگى بدنى باالیى که از رشته سنگ نوردى دارم، 
اميدوارم بتوانم در این رشته هم در آینده موفق باشم. لكزایى 
فر در پایان گفت: اگر بتوانم تجهيزات این رشته ورزشى را تهيه 
کنم و از سوى مسئوالن استان هرمزگان حمایت شوم، به طور 
حتم در کنار سنگ نوردى، رشته یخ نوردى را هم ادامه مى دهم.
بازدید معاون صنایع دستى وزیر ميراث فرهنگى و گردشگرى 

از غرفه هاى هرمزگان
معاون صنایع دستى وزیر ميراث فرهنگى و گردشگرى از غرفه 
هاى هرمزگان در سيزدهمين نمایشگاه بين المللى گردشگرى 
بازدید  تهران  دستى  صنایع  ملى  نمایشگاه  سومين  و  سى  و 
و  فرهنگى  ميراث  وزیر  دستى  صنایع  معاون  کردمحمودیان 
مدیرکل  ى  الدین  رکن  همراه  به  دستى  صنایع  و  گردشگرى 
روابط عمومى و امور بين الملل استاندارى و یگانه مدیرکل امور 
و  فرهنگى  هرمزگان  ميراث  غرفه  استاندارى هرمزگاناز  بانوان 
سيزدهمين  در   هرمزگانى  بانوان  دستى  صنایع  هاى  غرفه 
نمایشگاه بين المللى گردشگرى و سى و سومين نمایشگاه ملى 

صنایع دستى تهران بازدید کرد. 
بانوان  برپاست،  امروز  تا  که  نمایشگاه  این  در  است؛  گفتنى 
به  را  خود  دستى  صنایع  و  هنرهاى  استان  سراسر  هرمزگانى 

معرض نمایش مى گذارند.
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۱۰ تفاوت عمده بین مغز زنان و مردان! 

با سر آشپز = کاتغ ماهی ) قلیه ماهی(
مواد الزم :

ماهی یک کیلوگرم
 گشنیز 100 گرم

شنبلیله ۵0 گرم 
سیر 3 تا 4 حبه

فلفل سبز یک عدد 
ادویه یک قاشق مربا خوری 

رب گوجه فرنگی یک قاشق سوپ خوری
 زردچوبه یک دوم قاشق چای خوری

 نمک و فلفل به مقدار الزم 
گوجه فرنگی 1 عدد رنده شده 

مغز لیمو خشک ۲ قاشق سوپخوری
 روغن مایع به مقدار الزم

طرز تهیه
و  کردن  تمیز  از  پس  را  ماهی  ابتدا  در 
کنید  تقسیم  کوچک  قطعات  به  شستن 

. سپس ماهی را نمک زده و به مدت نیم 
ساعت در یخچال قرار دهید. شنبلیله ، 

گشنیز ، سیر ، پیاز و فلفل سبز را با هم 
چرخ کنید و سپس در روغن تفت دهید 

تا آب آن کشیده شود. 
لیمو  مغز  و  فلفل   ، ادویه   ، زردچوبه 
خشک را اضافه کنید. سپس رب گوجه 
با  را  شده  رنده  فرنگی  گوجه  و  فرنگی 
سبزی مخلوط کرده و به ماهی خرد شده 

بیافزایید و مجدداً تفت دهید .
زیاد  را  حرارت  و  بریزید  آب  پیمانه  دو 
آن  نمک  بیاید.  جوش  به  آب  تا  کنید 
باز  نیمه  را  دیگ  درب   . کنید  میزان  را 
گذاشته و حرارت را کم کنید و به مدت 
10 تا 1۵ دقیقه با حرارت مالیم بجوشانید. 
در صورت تمایل می توانید به جای لیمو 
 ۵0 کنید.  استفاده  تمرهندی  از  خشک 
و  خیسانده  آب  در  را  هندی  تمر  گرم 

سپس صاف کنید و به آن اضافه کنید

دختران زودتر از پسران به حرف می آیند و دامنه لغات آن ها بیشتر 
است همچنین سرعت حرف زدن زنان بیشتر از مردان می باشد.

همانطور که بین دو جنس زن و مرد تفاوت های ظاهری وجود دارد 
در مغز آن ها نیز ویژگی های خاصی وجود دارد که موجب تفاوت های 
اصلی بین زنان و مردان می شود و واکنش های آن ها را در برابر مسائل 
اینکه بدانید تفاوت مغز زنان و مردان  مختلف متفاوت می کند.برای 
چیست و هرکدام موجب بروز چه ویژگی منحصر به فردی می شود 

با ما همراه شوید.
تفاوت مغز زنان و مردان

پس بار دیگر که همسر، دوست یا پدر و مادرتان به شما تذکر دادند که 
چطور باید کاری را انجام می دادید، در این صورت به این ده فرق اساسی 

بین زن و مرد رجوع کنید.
۱- روابط انسانی

یک تفاوت مغز زنان و مردان این است که زنان تمایل دارند به نحو 
کارآمدتری با دیگران ارتباط برقرار کنند و توجه خویش را به یافتن 
راه حل مفید گروهی، حل و فصل مسایل و کاربرد نشانه های غیرکالمی 

همچون لحن، هیجان و همدردی معطوف نمایند.
و  دارند که وظیفه شناس، کم حرف   تمایل  بیشتر  مردها  در حالی که 
زبان  به  آشکارا  که  هیجاناتی  درک  حیث  از  مردان  باشند.  منزوی تر 
نمی آیند، با اشکال مواجه می  شوند و حال آن که زنان معموال هیجانات و 
نشانه های عاطفی را احساس می کنند. این تفاوت ها مشخص می سازند 
که چرا زنان گاهی از لحاظ ارتباط دچار مشکل اند و چرا دوستی های 

مردانه و زنانه با هم متفاوت اند.
۲- مغز سمت چپ

در سنجش با هر دو نیمکره مغز مردها گرایش دارند در نیمکره چپ 
نیمکره  دو  هر  از  می توانند  زن ها  که  صورتی  در  کنند  پردازش  مغز 
تفاوت مشخص می سازد که چرا مردان  این  استفاده کنند.  به خوبی 
از  و  قوی هستند  نیمکره چپ  از  ناشی  فعالیت های  لحاظ  از  معموال 
چشم انداز وظیفه شناسی به مشکل گشایی راه می یابند، اما زنان معموال 
گره مشکالت را خالقانه تر حل می کنند و هنگام ارتباط، از احساسات، 

آگاه ترند.
۳- توانایی های ریاضی

ناحیه ای از مغز موسوم به بخش آهیانه ای تحتانی )آی پی ال( معموال 
در مردان به ویژه در سمت چپ، به طرز بارزی بزرگ تر از زنان است و 
این  یک تفاوت مغز زنان و مردان است. تصور می شود این بخش از مغز 
بر قدرت ذهنی ریاضی نظارت می کند و شاید روشن می سازد که چرا 
مردها اغلب بهتر از زنان از عهده حل مسایل ریاضی برمی آیند. جالب 
است بدانید این همان ناحیه مغز اینشتین است که معلوم شد به طرز 
)آی.پی .ال(  تحتانی  آهیانه ای  بخش  در ضمن  است.  بزرگ  غیرعادی 
اطالعات حسی را آمایش می کند و طرف راست بزرگ تر مغز زنان، به 
آنها کمک می کند که متوجه مسایلی مانند گریه شبانه کودکشان شوند.

۴- واکنش نسبت به فشار روانی )استرس(
نشان  گریز  یا  واکنش ستیز  از خود  تنش زا،  مقابل شرایط  در  مردان 
می دهند. در حالی که به نظر می آید زنان در رویارویی با چنین اوضاعی، 
روان شناسی  پیش می گیرند.  در  را  و دوستی کردن  تمایل  استراتژی 
به نام شلی ایی تیلر بعد از این که متوجه شد زن ها موقع مواجه شدن 
با فشار روحی از خود و فرزندانشان مراقبت کرده و پیوندهای استوار 
گروهی به وجود می آورند، عبارت تمایل و دوستی کردن را وضع کرد. 
چرایی این واکنش های ناهمانند، ریشه در هورمون ها دارد. هنگامی که 
همه دچار فشار روانی می شوند، هورمون اکسی توسین آزاد می  گردد. با 
این وصف، استروژن معموال اکسی توسین را افزایش داده و به آرامش 
منجر می شود. در صورتی که تستوسترونی که مردها موقع بروز فشار 

روحی تولید می کنند، اثرات اکسی توسین را می کاهد.

۵- زبان
دو بخش از مغز که عهده دار زبان بوده، در زنان بزرگ تر از مردان است 
به یک دلیل که زن ها، به خصوص در موضوعات وابسته به زبان برتر از 
مردان هستند. عالوه بر این، مردان معموال فقط زبان را در نیمکره اصلی 
آماده می کنند، حال آن که زنان در هر دو نیمکره به این امر می پردازند. 
این تفاوت مغز زنان و مردان در صورت بروز سکته مغزی، کمی مصونیت 
به وجود می آورد. امکان دارد زنان بتوانند از ضایعه ای که سکته مغزی 
به نواحی زبانی وارد می کند، کامال بهبود یابند، ولی شاید مردها از این 

امتیاز محروم بمانند.
۶-توانایی ارتباطی

زن ها، دارای دستگاه حاشیه ای )کناری( عمیق و بزرگ تری نسبت به 
مردها هستند که سبب می شود بیشتر با احساساتشان تماس داشته و 
قادر باشند آنها را بهتر بر زبان آورند و رشته پیوند با دیگران را محکم تر 
از مردها  بیش  آنها  ارتباطی است که  توانایی  به خاطر همین  سازند. 

می توانند از بچه ها مراقبت کنند.
۷- اندازه مغز

قاعدتا مغز مردان ۱۱-۱۲ درصد بزرگ تر از مغز زنان است. این گوناگونی 
وزن مطلقا ارتباطی به هوش ندارد، بلکه تنها بیانگر تفاوت جسمی بین 
زنان و مردان است. مردها به سلول های عصبی بیشتری نیاز دارند تا 
توده عضالنی بزرگ تر و اندازه بدنی حجیم تر را مهار کنند و از همین 

روست که معموال دارای مغز بزرگ تری هستند.
۸- درد

دیدگاه های زنان و مردان در مورد درد با هم فرق می کند. پژوهش های 
به عمل آمده حکایت از آن دارد که هنگام درد نیاز زن ها به مورفین 
بیش از مردهاست. از طرفی زنان بیشتر از مردان درد را بر زبان می آورند. 
آن قسمت از مغز که در طی درد فعال می شود، بادامک نامیده می شود 
و پژوهندگان دریافته اند که بادامک راست در مردان و بادامک چپ در 
زنان فعال است. بادامک راست با آن بخش هایی از مغز که اعمال خارجی 
را مهار می کند، مرتبط تر است در حالی که بادامک راست با کنش های 
داخلی ارتباط فزون تری دارد. شاید بر اثر همین تفاوت است که زن ها 

درد را شدیدتر از مردها احساس می کنند.
۹- توانایی فضایی

معموال قدرت های فضایی مردها چشمگیرتر است و آنها قادرند شکل یا 

پویایی اش را از نظر ذهنی مجسم کنند.
متخصصان کشف کرده اند که مغز زنان دارای ناحیه آهیانه ای ضخیم تری 

است که مانع از چرخش ذهنی اشیا در جهت توان فضایی می شود.
۱۰- آسیب پذیری در برابر نابسامانی ها

از آن جایی که زنان و مردان دو نیمکره مغز را به شکل متفاوتی به کار 
به شیوه های  زنان  می برند، بعضی اختالالت وجود دارند که مردان و 
گوناگونی در معرض آنها قرار می گیرند. مردها بیشتر دچار مشکالت 
زبانی اند. اگر زنان چنین وضعی را داشته باشند به احتمال زیاد به جبران 
از سویی دیگر بیشتر مستعد اختالالت خلقی نظیر  آن می پردازند و 
افسردگی و اضطراب اند. همچنین ابتالی مردها به اختالل کم توجهی 
و بیش فعالی بیش از جنس مخالف است. مردها به سلول های عصبی 
بیشتری نیاز دارند تا توده عضالنی بزرگ تر و اندازه بدنی حجیم تر را 

مهار کنند و از همین روست که معموال دارای مغز بزرگ تری هستند.
بد نیست بدانید آغاز ماجرا و جدا شدن راه مرد و زن

وقتی جنین انسان در شکم مادر شکل می گیرد، مغز جنین دختر و 
جنین پسر تفاوتی با هم ندارند. اگر جنین پسر باشد در پایان دو ماهگی 
جنینی، هورمون تستوسترون وارد مغز او می شود و اتفاق مهمی می افتد: 
تستوسترون، برخی سلول ها را از بین می برد و برخی دیگر را تقویت 

می کند.
توانمندی های  به  مربوط  سلول های  می روند،  بین  از  که  سلول های 
ارتباطی و تکلم هستند )البته خوشبختانه همه شان از بین نمی روند( 
و سلول هایی که تقویت می شوند، سلول های مرتبط با خشونت و میل 

جنسی اند.
این ترشح تستوسترونی در جنین دختر رخ نمی دهد.

دقیقاً از همین جا، راه زن و مرد ها از هم جدا می شود و تفاوت مغز زنان 
و مردان ایجاد می شود. دختران و زنان که از این هجوم تستوسترونی 
در امان مانده اند، در تمام عمرشان از قدرت ارتباطی و تکلمی بیشتری 
برخوردارند و مردان کم حرف تر از زنان می شوند و قدرت ارتباطی آنان 

را ندارند.
در عوض، قدرت جسمانی آن ها و نیز توانایی جنسی شان بیشتر می شود.

با دقت در این موضوع می توانیم متوجه شویم که اصل در مغز انسان، 
زنانه بودن آن است که با هجوم تستوسترون ها، مردانه می شود


