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 خدا با محاربه
 

و اجتماعی ، سیاسی عرصه های آن در خداداد حقوق و مقام انسانی زن از محروم کردن، شدید در برابر خدا محاربه
 . است دینی

 

 
 

 . خداست به واقعی ایمان زن از محروم کردن در واقع - واندیشه تبدیل کردن زن را موجودی محروم از خرد
 را به تمام شرایطی است که او زن از واقع محروم کردن در - زمین را شخم بزند زن را موجودی تبدیل کردن که

  . تبدیل می کند هٔ واقعی و شایست مومن
انسانی جامعه  رگاصالح زن . ایمان است هٔ شایست زن - پیغمبران است لدوت شایسته زن -زن در اسالم امانت خداست 

به کار بر  هٔ شایست زن . استو احتماع سیاست  هٔ شایست زن  اندیشه است و خرد علم و آموزش زن شایستهٔ  . است
 با آمیخته وترس  جماعت در و نماز گزاری -خدا پرستی  و راستی و عفت ،پاکدامنی هٔ شایست زن .خاستن است

 زن . خداست ابستن کلمهٔ  هٔ شایست زن . است نسانیتوا جامعه از پاره ای زن . انسان است زن .تعظیم از خداست
 مهر مظهر زن . است و جامعه فامیلو اسایش  آرامش مایه زن . مرد است اصالحگر زن . مرد استو یاور  یاور

 صیف تو همه اینها . است مرد لباس زن چون . است بشر خلقت در سهم دار زن است . وباالخره مرد برای ومحبت
 ذکر نیز مردان برای این فرمان الهی شده و ضرور است ذکر قرآن کریم آیات آنها هٔ هم مورد در که اند زن از هایی

  ـ ۱۹کنید ( النسا  معاشرت شایسته طور زنان خود به با ) :فر ماید می شود که
 عمل نیز زن با شایسته رفتار فرمان الهی در مورد این ضد بر ما و رهبران مذهبی کشور ما جامعه اسالمی اما آیا و

 :؟ استنکرده 
 ؟ وآیا ندارد آیدیال مرد با تفاوتی هیچ زن آیدیال - اسالم شریعت نشده که در ما همیشه نقض جامعه این حقیقت در ایا
 ؟ نسیت و یکسان مساوی وزن مرد برای آیدیال شدن انسان شریعت اسالم شرایط در

 . والسالم
 . ادامه دارد
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