
     ةينى(ــاري هــاونيشاني )وتـــن 
 

 ثَيطةي ئافرةت لة ئيسالمدا
 مكانة املرأة يف اإلسالم

 

ئاييين ثريؤصي ئيظالَ سَيضو حوِسًةتي صؤسي بؤ ئافشةت داُاوة، سَيٌِاييء ئاًؤرطاسمياْ دةكات كة هةطةَي 
ةيّء ًافياْ بجاسَيضيّ، هةبةساًبةسيشذا طؤصو سَيضةوة ًاًةَهةياْ هةطةَي بل ءئافشةتاْ باش بنيء بة ًئشةباُي

 ٓةًوو جؤسة طتةًلشدْء ئاصاسداْء توُذوتيزيةكي قةدةغة كشدووة ض دةسووُي بَيت ياْ جةطتةيي.
ئافشةتاْ ُاصُاوي خوشمء دايمء كضء ٓاوطةسياْ ثَيذساوةء، ثةسوةسدةكاسي سؤَهةكاْء ٓاوكاسو ثشتيواْء 

 . ء، خاوةْ كةطَييت تايبةت بةخؤياُّاسوباسةكاُي دوُياشةسيلي ثياواُّ هة بةسَيوةبشدُي رياْء ك
كة  ( هة قوسئاُذا ٓاتووة،املرأة( جاس ُاوي )42( ُاوُاوةو )النساءخواي طةوسة طوسةتَيلي هة قوِسئاْ بةُاوي )
شى ئةًة هةكاتَيلذا ثَيش ئيظالَ ًايف ئافشةت بةٓةًوو شَيوةيةن ثَي ئةًة ئاًارةية بؤ طشُطي ئيظالَ بة ئافشةت،

 دةكشاو ئةوثةِسي طوكايةتي ثَى دةكشا، بةآلَ كة ئيظالَ ٓات حوسًةت و بةٓاي بؤ ئافشةت طةِساُذةوة.

جرٔيّا ا زِجَالّا كََٖا أََّٖٗا الٍٖاسُ اتٖكُٕا زَبٖكُيُ الَّرٔٙ خَمَكَكُيِ ؤَِ ٌَِفسٍ َٔاحٔدَٕٚ َٔخَمَلَ ؤٍَِّا شَِٔجََّا َٔبَحٖ ؤٍُِّىَخواي طةسوة دةفةسًوَى: )
وة (. السِّجَاهِ شَكَائٔلُ الٍِّسَاءَ إٌِٖىا. ٓةسوةٓا ثَيغةًبةس )دسودي خواي هةطةس بَيت( دةفةسًوَي: )1:لنساء( أٌَٔسَاءّ

 .79اهِخى: ( وََِ عَىٔنَ صَالٔحّا ؤَِ ذَكَسٍ أَِٔ أٌُِجَٜ ََُِٕٔ وُؤِؤَْ فَمٍَُحٍَُِْٖٗٔٗ حََٗاّٚ طَِّٗبَّٛدةفةسًوَي: )

هة ِسووى عةقيذةء ًشؤظبووْء تةكاهيفى شةسعىء خيتابى دةقةكاْء ًاَيء ًافء ئةسنء ئةَ دةقاُة  بةثَيى
كاسوباسى كؤًةآليةتى جياواصى هة َُيواْ ئافشةتء ثياو ُية، هة ُوَيزو حةجء سؤرو و صةكاتء فةسًاْ بةضاكةء 

ياًةتي، وةن خواي ثةسوةسدطاس قةدةغةكشدُي خشاثةء هة ًافذا يةكظاُة هةطةَي ثياو ض دوُيايي بَيت ياْ ق
. بةَهلو جياواصى هة 171:آل عمران( أٌُِجَٜ أَِٔ ذَكَسٍ ؤَِ ؤٍِكُيِ عَاؤنٍ عَىَنَ أُضٔٗعُ لَا أٌَِّ٘ زَبُّٗيِ لَُّيِ فَاسِتَجَابَدةفةسًوَى: )

بلؤَهيِةوة، ئةَ ثَيلٔاتةى طشوشتى دسوطتبووْء ٓةُذَى بواسى سؤَيء ئةسنء كاسةوةية، كة ئةطةس بة وسدى هَيى 
جياواصيية هة بةسرةوةُذى ٓةسدوو ِسةطةص داية، ئةطةسُا شتَيم ُية هة ئيظالًذا بة ُاوى ئيٌتياصو خةآلتلشدُى 

 .91: سراءاإل (َٔلَكَدِ كَسٖوٍَِا بٍَٔ٘ آَدًََ)خظتِى ئافشةت! خواي طةوسة دةفةسًوَي:  ثياو ء كح كشدْء ثةساوَيض

 فٔ٘ ذَل ََٔ آَٖاتْٔٔ أَُِ خَمَلَ لَكُي وَِِّ أٌَفُسٔكُيِ أَشَِٔاجّا لٔٓتَسِكٍُُٕا إِلََِّٗا َٔجَعَنَ بٍََِٗكُي وَٖٕدّٖٚ َٔزَحِىَّٛ إُِٖ َٔؤَِ﴿خواي طةوسة دةفةسًوَى: 

 . 12﴾ الروم: آلَٖاتٕ لٔٓكًٍَِٕ َٖتَفَكَّسَُُٔ

بؤ رياُي ٓاوطةساْ  هَيشةدا دةسةكةوَيت خواي طةوسة ضةُذ بة جواُي ٓةسدوو ضةًلي )ًودةو سةمحة(ي
 .ُواُذُة بةساًبةس يةكرت دةسبرِبْ بةصةييبةكاسَٓيِاوة، كة هة كاتي ُاخؤشيء ُةبووُيء ثريي ئةو خؤشةويظيتء 

َٔعَاشٔسَُُِٖٔ ) ًاًةَهة كشدْ هةطةَي ٓاوطةسي رياْ ثَيٌاْ دةفةسًوَى: ءٓةسوةٓا خواي طةوسة هةباسةى ٓةَهظوكةوت
َُِٖ لٔبَاسْ لَكُيِ : ) دةفةسًوَي وة.  17:النساء (تُىَُُِٕٖ فَعَسَٜ أَُِ تَِكسَُِٕا شَِٗئّا ََٖٔجِعَنَ المَُّْ فْٔٗٔ خَِٗسّا كَجرٔيّابٔاِلىَعِسُٔفٔ فَإُِِ كَسِِِ

وةن ضؤْ جووبةسط ًشؤظ هة دةسكةوتين عةيبة دادةثؤشَى، هة طةسًاو طةسًا  .189: البقرة (َٔأٌَِتُيِ لٔبَاسْ لََُّٖ
 دةبةخشَيت، بةٓةًاْ شَيوةش ٓاوطةساْ بؤ يةكرتي واْ.بةًشؤظ جواُي دةيجاسَيضَىء 
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خَِٗسُكُيِ خَِٗسَكُيِ ألَِِمْٔٔ َٔأٌََا خَِٗسُكُيِ : ) دةفةسًوَي هةباسةي خَيضاُةوة)دسودى خواى هةطةس بَيت(  ثَيغةًبةسطةيشكة 
وَا ؤَِ وُسِمٔيٍ لَُْ ابٍَِتَاُِ فَُٗحِسَُٔ إِلَِِّٗىَا وَا صَحٔبَتَآُ أَِٔ صَحٔبَُّىَا إاِل : ) دةفةسًوَيةوة اُكضثةسوةسدةكشدُي هةباسةي  .(ألَِِمٔ٘

فكاه:  -ٔسمي عمْٗ اهلل صمٜ-جاء زجنْ إىل زسٕهِ اهللٔ دايلةوة ضي دةفةسًوَي: )خضًةتلشدُي ، هة باسةي (أَدِخَمَتَآُ اِلجٍََٖٛ
ثي  :؟ قاهثي وََِ :ثي أُوٗ َ، قاه :؟ قاهثي وََ :أُوٗ َ، قاه :؟ قاهصَحابيت َِ أحلٗ الٍاسِ حبُسَِٖا زسٕهَ اهللٔ، وَ

 .(ثي أبٕك :ثي وََ ؟ قاه :قاه أُوٗ َ،

. (َٔاسِتَِٕصُٕا بٔالٍِّسَاءٔ خَِٗسّابة ئوًةتي فةسًوو: ) )دسودى خواى هةطةس بَيت(هة وتاسي حةجي ًاَهئاوايي ثَيغةًبةس 
تا ئَيظتا ٓيض ياطاو  ،سواُطةي ئيظالًةوة هةو ثةِسي بةسصي و طةُطيين دايةو كةواتة ثَيطةو سَيضي ئافشةت هة

، بطشة بةشَيلي باُطةشةكاْ تةُٔا سَيظايةكي دوُيا بةقةد ئيظالَ ئةو ًةكاُةتةي بؤ ئافشةت دياسي ُةكشدووة
 دسومشةء ٓيض خضًةتَيلي بؤ سةوشي ئافشةتاْ ىَل بةدي ُاكشَيت.

ةكورسَى، طوكايةتى ثَى دةكشَى، توُذو تيزى هة طةَي بةكاس دَى، ًافى دةخوسَى، ئافشةت د بةداخةوة جاسي واية
ةكشآ، بة ضاوى طوون طةيش بَى ِسَيضى ثَى دةكشَى، ًافةكاُى صةوت دةكشآ، دةُطى ِسا دةسبِشيِى كح د

 .ٓتذ. بةآلَ ٓةًوو ئةًاُة صادةى ُةسيتى طةقةتى كؤًةَهطةْدةكشآ..

سيلالَء باصسطاُي كشدْء ًؤدةو جووبةسطء ئاسايشء قظةي باقء  بياُيةكاْء صؤس جاسيش هةسَيى فوٍء دساًا
بشيق طوكايةتي بة جةطتةء جواُي ئافشةت دةكشَىء بةدسومشي ئاصاديء ًؤدَيشُةو الطايي كوتوسي وآلتاْ 

هةو ثةُايةش توُذوتيزي در بة  ،ضةُذةٓا ُةٓاًةتيء ئاسيشة بؤ ُاو خاُةوادةي كوسدةواسي دسوطت دةكشَى
 .ي تَى دةكاتفشةتاْ ىَل دةكةوَيتةوةو بطشة جؤسةٓا قوِسبةطةسي سووئا

هةجياتي ئةوةي سَيلخشاوةكاُي بواسي ًايف ئافشةتاْ هةثةُاي ثاساطتين ًايف ئافشةتاْ دسصو ُاكؤكي خبةُة َُيواْ 
ايةتياْ رْء ثياوةوة، باشرت واية كاس هةطةس سَيضطشتّء خؤشةويظيت دوواليةُةء جوالُذُي ٓةطتء طؤصي ًشؤظ

 بلةْ، بؤ ئةوةي شرياصةي خَيضاُةكاْ ضيرت بةسةو هَيلرتاصاْ ُةضَيت.

سَيلخشاوةكاُي ئافشةتاْ بة هةبةس ضاوطشتين تايبةمتةُذيء ُةسييت سةطةُي كؤًةَهطةي  ءحلوًةت ثَيويظتة
 ْ دةكشَى.كوسدي صياتش بايةخ بة ٓؤشياسي كؤًةَهطة بذةْء سَيطشي هةو توُذوتيزياُة بطشْ بةساًبةس ئافشةتا

كةطَييتء سةوشتء سَيضي خؤياْ بجاسَيضْء بايي ئةوةُذة ٓؤشياس بّ ثَيطةء ةتء فئافشةتاْ خؤياْ عيفطشُطة 
 ء ببِة قوسباُي.، وة ُابَى بياُوو دسوطت بلةْ طوكايةتياْ ثَى بلشَيتسَيضي خؤياْ هةدةطت ُةدةْ

ووةو بةٓيض شَيوةيةن سَيطة ُادات توُذوتيزي ٓةًوواُيش ئةوة بضاُني ئيظالَ سَيضي صؤسي بؤ ئافشةت دياسي كشد
 ء بةضاوي طووكةوة طةيش بلشَيّء ًافةكاُياْ ثَى ُةدسَيت.بةساًبةس ئافشةتاْ بةكاس بَيت

طلاآلي خَيضاُي، ئاسيشةكاْء كةواتة طشُطة هةثَيِاو كةِساًةتي ئافشةتء كةًلشدُةوةي سَيزةي توُذوتيزيء 
بة خَيضاْ، ضوُلة بِاغةي كؤًةَهطةيةكي  طشُطيذاْوطتء ي تةُذسٓةًوواْ كاس بلةيّ هةطةس ثةسوةسدةيةك

ثَيشلةوتوو بشيتية هة خَيضاَُيم ٓةطت بة بةسثشطياسَييت بلات، بؤيةش ثَيغةًبةس )دسودي خواي هةطةس بَيت( 
 .(ئُٕلَْٛ عََِ زَعٖٔٗتَّٔاشَِٔجَّٔا ََِٔٔ٘ وَسِ زَاعَْٔٗٛ فٔ٘ بَِٗتَٔٔاِلىَسِأَُٚ ء دةفةسًوَي: )بةتايبةت سوو هة ئافشةتاْ دةكات


