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 آیا زن و مرد با هم برابر هستند؟!

  حتی مردها هم با هم برابر نیستند؛ چون نقش، شغلها، همه )زن و مرد( با هم برابریم؛ اما در  نقشدر ،

اندازه و مقدار  اساسولی شغل، بررابطه ی نیروهای ما شکل می گیرد؛  استعدادهای ما و ترکیب براساس

 .آن ها تقدیراستعدادها و 

 انسان قشن 

گر او تحرکی نداشته باشد ماشاچی ماندن و خوش بودن نیست. انوع ها، تکرارها، بازیگری ها، بازیچه شدن ها و تت

 تنوع ها هم او را ارضاء نمی کند. و در جهتی عالی تر حرکت نکند، حتی 

ه بترکیب نیروهای درونی او او پی می بریم و این نقش از نقش و هدف به شناخت ارزش و قدر انسان با شناخت 

 راه می برد، نه سنگ راه می شود و بازیگر صراطانسان می انجامد و او را در  تحرکدست می آید و این ترکیب به 

 (.ضالینیچه می شود و تماشاچی )( و نه بازمغضوب علیهم)

 های انسان شغل کارها و 

 نیروها و امکانات و شرایط او، وابسته به تقدیر اوست. وابسته به مقدار

 انسان است.تعیین کننده ی شغل انسان است که  نقشاین 

ر وقت دانجام بگیرد. کارها به عهده ی کسانی است که امکانات بیشتر و بهتر سیم کارها و شغل ها باید براساس تق

 از عهده ی آن برمی آیند. به شکل بهتر ، کمتر

 مالک ارزش 

 نیست. مالک ارزش و افتخار  تنگدستی ها فاوت در استعدادها، دارایی ها وو یا تشغل ها و عمل ها 

هرکس عملش بر طبق نیتی مهم، عامل هایی است که عمل را می سازد و نقشی که در پس هر شغل پنهان است. 

که است  بینشیو ، شکل حرکت، جهت حرکت، محرک ارزش عمل، وابسته به:است که به عمل شکل می دهد. 



از آنجا که عمل بی نهایت رابطه دارد، ارزش عمل وابسته به بینشی است که تو از این . ر عمل دارینسبت به آثا تو

 .رابطه ها داری

  دیه و خون بهاو  – ارثنابرابری در: 

در مسئله  است؛ لذای های زن و مرد مسئولیت ها و عهده دارمسئله ی در رابطه با مسئله ی تقسیم ارث و سهم، 

 ارزشی وجود ندارد. بریانابرابری در ارث، نابر ی

تر او بیش و ارزش اقتصادیاست و از آنجا که کار مرد و مسئولیت در رابطه با کارایی و ارزش اقتصادی و دیه نیز 

 است، ناچار دیه ی این دو هم با هم تفاوت دارد.

  .در جامعهو در هستی : و اثر داردجرم دتوجه کرد که در حقوق اسالمی، باید 

دیّات به ارزش فلذا  .آن بر هستی و جهان رانه اثر ، اثر جرم بر زندگی اجتماعی را کنترل می کند ،د و دیاتحدو

 کند.انسانی مربوط نیستند و فقط اثر اجتماعی آن را کنترل و جبران می 


