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حقوق زن در اسالم
خطبه اول

منزل الكتاب و  هدى وذكرى ألولي األلباب و  والصالة والسالم على نبينا محمد املفضل  احلمد هللا
على البشر بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب.

تنجي  شهادة  ورسوله  عبده   ً محمدا أن  وأشهد  و  له  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
صاحبها يوم احلساب.

 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  M!
( 1 (النساء: L ? > = < ; : 98 7 6 5

( L (آل عمران: 102 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 M4
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u Mu

( 71 - 70 ¨ © L ¯ ® ¬ « ª( األحزاب:
أما بعد: 

برادران وخواهران عزيز: از آنجاييكه زن وظيفه مهم تربيت فرزندان را به عهده دارد و  از نظر
اسالم به عنوان مربى نسلها قرار داده شده و  واصالح جامعه مرهون درستكارى زن مى باشد زيرا
فرزندانى كه افراد جامعه را تشكيل مى دهند بدست او تربيت مى شوند ودر ميان افراد جامعه است
كه دولت اسالمى شكل مى گيرد و تمامى اين امور مهم در گرو تربيت صحيحى است كه زن در

مورد فرزندان خود بكار مى برد.
براى بزرگداشت مقام زن در اسالم در قرآن مجيد سوره اى بنام «نساء» اختصاص داده شده است
واين در حالى است كه سوره اى بنام مردان وجود ندارد وبه ويژه مادر و  در اسالم جايگاهى واال
دارد واهللا در قرآن مجيد بعد از عبادتش سبحانه وتعالى و  به نيكى نمودن در حق والدين توصيه

وتاكيد كرده است.
اهللا مى فرمايد: 

(اإلسراء: 23) L ¢ on m l k j i h g M
«(اى انسان) پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و  وبه پدر ومادر نيكى كنيد.»
و پيامبر صلي اهللا عليه وسلم امانت تربيت فرزندان را به عهده مادر نهاده است چنانكه فرموده: 

(والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها) متفق عليه
«و زن در خانه شوهرش مسئول زيردستان خويش است.»

زنان در دوران جاهليت از بسيارى حقوق انسانى واجتماعى خود محروم بودند:
1- زن حق ارث بردن را نداشت واعراب مى گفتند: «از ما ارث نمى برد مگر كسى كه شمشير 

واسلحه بر دوش مى گيرد واز كيان وشرافت ما دفاع مى كند.»
2- زن حقى بر شوهر نداشت و  وتعداد طالق معين نبود ونيز تعدد همسر حد ومرز مشخصى 
نداشت و  واگر مردى كه داراى چند همسر بود وفات مى نمود فرزند بزرگتر براى ازدواج با زنان 
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پدر  از  مانده  بجا  موروثى  اموال  بقيه  چون  را  خود  ونامادرى  و   بود  مستحق تر  ديگران  از  پدرش 
مى شمرد!

از ابن عباس رضي اهللا عنه روايت شده است كه فرمود: «هرگاه پدر كسى مى مرد و  او بيشتر از
ديگران مستحق بود كه نامادرى خود را بگيرد و  اگر مى خواست آن را براى خود نگه مى داشت
يا اينكه او را زندانى مى كرد تا اينكه از مهريه اش گذشت كند ويا آنقدر او را نگه مى داشت كه

مى مرد ومالش براى او باقى مى ماند».
به  حالت  ترين  وزشت   بدترين  به  وزنان  و   بود  كامل  سال  يك  جاهليت  زمان  در  زن  عده   -3
سوگ شوهران از دست داده خود مى نشستند و  زن در مدت عده بدترين لباسها را مى پوشيد ودر 
بدترين خانه سكنى مى گزيد وآرايش وپاكيزگى واستعمال خوشبويى را ترك مى كرد و  آب به 
بدنش نمى زد وناخنهايش را كوتاه نمى كرد وموهاى اضافى بدنش را نمى گرفت ودر ميان مردم 
واجتماع حاضر نمى شد وبه اين صورت تا پايان سال به سوگ مى نشست وبعد از اينكه يكسال از 
مرگ شوهرش تمام مى شد با زشت  ترين قيافه وبويى زننده از خانه سوگ بيرون مى آمد وبه سوى 

مردم مى رفت.
در  وپول  كنند  فروشى  خود  تا  مى كردند  مجبور  را  خود  كنيزان  جاهليت  دوران  در  اعراب   -4

بياورند چنانكه قرآن اعراب تازه مسلمان را اينگونه مورد خطاب قرار داد:
(النور: 33) L i _^ ] \ [ Z Y X W V U T S M

«كنيزان خود را كه خواهان عفت وپاكدامنى هستند به زنا وادار نكنيد تا بدينوسيله مال ودارائى 
دنيا را بدست آوريد.»

5- در ميان اعراب دوران جاهليت انواعى از ازدواج فاسد رواج داشت كه در ميان بسيارى از 
قبايل شايع بود و اكنون نيز در بعضى جوامع غير اسالمى رواج دارد از جمله: 

(الف) گروهى از مردان با يك زن همبستر مى شدند وآن زن حق داشت فرزندى را كه به دنيا 
مى آورد به هريكى از آن مردان كه مى خواست نسبت دهد.

(ب) مرد از همسرش مى خواست تا با فرد مشخصى از سران قوم وافرادى كه به شجاعت معروف 
بودند همبستر شود تا فرزندى چون آن مرد در شجاعت به دنيا بياورد.

(ج) نكاح موقت نيز يكى از انواع ازدواج هايى بود كه در آن زمان رواج داشت.
مى آورد  در  ديگر  مردى  ازدواج  به  را  خواهرش  يا  دختر  مردى  اينكه  يعنى  و   شغار  نكاح  (د) 
بشرط اينكه او دختر يا خواهرش را به ازدواج او در بياورد بدون اينكه هيچ يك ازآن دو مهريه اى 
براى زن مقرر كنند زيرا آنها زن را ملك مرد مى دانستند ومرد همانطوركه اختيار دار اموالش بود 

ميتوانست هر گونه كه بخواهد با زنش برخورد كند
هنوز هم در ميان بعضى ملتها اين سنت جاهلى رواج دارد!! البته اعراب متمدن مانند قريش در آن 
زمان و  نيز به همين منوال كه امروزه مسلمين ازدواج مى كنند ازدواج مى كردند. آنها ابتدا از زن 
خواستگارى مى كردند ومهريه اش مقرر مى شد وعقد انجام مى گرفت و  اسالم فقط اين نوع ازدواج 
را برقرار گذاشت اما بعضى از سنت هاى ظالمانه مانند اجبار زن به ازدواج با افرادى كه نمى خواستند 
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ويا جلوگيرى از ازدواج وتصرف يا ندادن مهريه زن وغيره را باطل نمود. امير المؤمنين عمر بن
حساب چيزى  را  زنان  و   اسالم  از  قبل  جاهليت  دوران  در  فرمايد: «ما  مى   عنه  اهللا  رضي  الخطاب  
نمى كرديم و  اما وقتى اسالم آمد واهللا متعال حقوق زنان را در قرآن ياد آورى نمود ما پى برديم

كه زنان بر گردن ما حق دارند» 
زنده به گور كردن دختران در جاهليت

اعراب در دوران جاهليت دختران را ناپسند وبدشگون مى دانستند وفرزندان دختر خود را از ترس
عيب وعار زنده به گور مى كردند و  اسالم اين عادت بد را نپذيرفت وقرآن به بدترين صورت اين

عمل آنها را به تصوير كشيده ودر مورد اعراب دوران جاهليت چنين فرموه است: 
L  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M L  K  M

(النحل: 59)
«و هنگامى كه به يكى از آنها مژده تولد دخترى داده مى شد صورتش سياه مى گرديد ومملو از
خشم وغضب وغم واندوه مى شد. از قوم وقبيله (خود) به خاطر اين خبر بدى كه به او داده مى شد
خويشتن را پنهان مى كرد آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد ودختر را نگاه دارد ويا او را در زير خاك

زنده به گور سازد؟ چه قضاوت بدى كه مى كردند!»
و اهللا متعال بيشتر از اين نيز و  اين عمل زشت اعراب را تقبيح نموده وفرموده است: 

التكوير: (8 - 9 ) L D C B A @ ? > = M
«و هنگامى كه از دختر زنده بگور پرسيده شود و  به كدامين گناه كشته شده است؟»

اسالم و  (هرگز) زن را همچون دوران جاهليت موجودى زشت وبى ارزش نمى داند بلكه گامهاى
موثرى براى رفع تبعيض وباال بردن مقام زن برداشته است و  اسالم همه آن حقوق انسانى واجتماعى
وساختمان فطرت  اساس  بر  وهمچنين  كرده  مقرر  نيز  زن  براى  است  برخوردار  آن  از  مرد  كه  را 
جسمانى وروحى وآنچه مناسب حال اوست وظايفى را براى زن در نظر گرفته است. از آنجايى
وتوانايى عاطفى  احساسات  كنترل  دليل  وبه  كاملتريست  وعقلى  جسمانى  نيروى  داراى  مرد  كه 
ومقاومت در برابر مشكالت وصبر بر سختيها بردبارتر است اسالم مرد را مسئول امور زن قرار داده

تا از زن دفاع كند واز دسترنج خود براي اوخرج نمايد.
در مورد مسئوليت پذيرى وانجام مسئوليت و  زن با مرد برابر است واز ديدگاه اسالم زن مى تواند
به صورت مستقيم خريد وفروش كند وحق مالكيت وانجام ديگر معامالت را داشته ودر سرنوشت

اجتماعى خود مشاركت نمايد كه اين نيز يكى از مظاهر تجليل زن در اسالم است.
اهللا متعال در قرآن فرموده است كه انسانها را از زن ومرد آفريده است وهمه با هم برابرند ومعيار

برترى نزد اهللا و  عمل صالح وتقوا است چنانكه فرموده است:
 X W VU T S R Q PO N M L K J I H G F E M

(13 L [ Z Y (الحجرات:
«اى مردمان! ما شما را از مرد وزنى آفريده ايم وشما را مليت ها وقبايل گردانيده ايم تا همديگر را
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بشناسيد بيگمان گرامى ترين شما نزد اهللا باتقواترين شما است. اهللا مسلما دانا وبا خبر است».
ونيز از ديگر نشانه هاى مقام باالي زن در اسالم اين است كه آموختن علم ودانش را به زنان با 
اهميت دانسته است. از ابى سعيد خدرى رضي اهللا عنه روايت شده: كه زنان صحابه به پيامبر صلي 
اهللا عليه وآله وسلم گفتند: «كه مردان از ما بيشتر از محضر مبارك شما استفاده مى كنند و  يك روز 

را براى ما معين كنيد كه در آن روز به ما آموزش دهيد».
به اين صورت رسول اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم روزى را مشخص نمودند وزنان در آن روز 
جمع مى شدند وپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم براى آنان سخنرانى مى كردند وبه آنها دستورات 
الزم را مى دادند يكى از مطالبى كه پيامبر صلى اهللا عليه وآله وسلم به آنها مى  آموختند اين بود كه: 
«هر زنى از شما سه كودك خود را از دست بدهد براى او حجابى خواهد بود كه او را از آتش 
جهنم نجات مى دهند» زنى گفت: «اگر كسى دو فرزند خود را از دست داده باشد» پيامبر صلي اهللا 

عليه وآله وسلم فرمود: «اگر دو تا باشند نيز چنين است»
به روايت بخاري. 

اهللا متعال در قرآن مجيد از زنان در كنار مردان اينگونه تعريف نموده است: 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r Mr
} | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

(األحزاب: 35) L ² ± °
وزنان اهللا  فرمانبردار  مردان  و   ايمان  با  وزنان  ايمان  با  مردان  و   مسلمان  وزنان  مسلمان  «مردان 
فرمانبردار اهللا و  مردان راستگو وزنان راستگو و  مردان شكيبا وزنان شكيبا و  مردان فروتن وزنان
فروتن و  مردان بخشايشگر وزنان بخشايشگر و  مردان روزه دار وزنان روزه دار و  مردان پاكدامن
وزنان پاكدامن ومردانى كه بسيار اهللا را ياد مى كنند وزنانى كه بسيار اهللا را ياد مى كنند اهللا براى همه

آنها آمرزش وپاداش بزرگى فراهم ساخته است.» 
الغفور الرحيم. أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو

خطبه دوم
تِهِ  وَ عْ ا بِدَ نْ دَعَ ابهِ وَمَ وَ وْ ح لى آلِهِ وَأصْ دٍ و  وَعَ امّ اَ ح ا مُ لىَ نَبِينّ الَمُ عَ مَّ مَ الَةُ وَالس املِنيْ و  وَالصَّ َبِّ العَ

م
ال الَّ ِِ دُ هللاِ بَباحلَمْ

يْن.  مِ الدِّ إلىَ يَوْ
ا بعد:  أمّ

ِ

وخانواده  زن  به  كه  است  پرداخته  مهمى  امور  بيان  به  نساء  سوره  در  متعال  اهللا  مسلمانان!  اي 
وحكومت وجامعه مربوط است وبيشترين بخش سورة نساء دربارة حقوق زنان ميباشد و  بدينجهت 
اين سوره بنام سوره نساء ناميده شده است و  اگر در مفهوم اين سوره فكر كنيم و  مى بينيم كه اهللا 

متعال زن را بسيار اكرام نموده است.
1- اهللا متعال نخستين زن را از پهلوى نخستين مرد آفريد واز آميزش زن ومرد و  زنان ومردان 

بسيارى آفريد ودر دنيا منتشر كرد:
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4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  M!
(1 (النساء: L ? > = < ; : 98 7 6 5

«اى مردمان از (نافرمانى) پروردگارتان بپرهيزيد و  پروردگارى كه شما را از يك انسان بيافريد
وهمسرش را از نوع او آفريد واز آن دو نفر مردان وزنان فراوانى منتشر ساخت.

2- زنان در اسالم از ارث سهم مى برند: اهللا متعال فرموده است: 
0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  M!

(النساء: 7) L 5 4 3 21
MM

«براى مردان وبراى زنان از آنچه پدر ومادر وخويشاوندان از خود بجاى مى گذارند سهمى است.
خواه آن تركه كم باشد خواه زياد. سهم هر يك را اهللا متعال مشخص وواجب گردانيده است».

3- در ايام جاهليت قبل از اسالم فقط مردان ارث مى بردند وزنان از ارث محروم بودند. اسالم به
اين قانون جاهلى خاتمه داده وبراى زن نيز سهمى در ارث مقرر نمود. متأسفانه امروز نيز در بعضى
مناطق همان قانون جاهلى قريش در مورد ارث زنان اعمال مى شود و  يعنى فقط مردان وفرزندان

پسر از ميراث پدر بهره مندند وزنان ودختران محروم مى شوند.
4- تفاوت ميان سهم ميراث مرد وسهم ميراث زن: 

L × lk j i h gf e d c M (النساء: 11)
«اهللا در باره فرزندانتان به شما فرمان مى دهد وبر شما واجب مى گرداند كه بهره يك مرد به اندازه 

بهره دو زن مى باشد».
از آنجايى كه مرد عهده دار تامين نفقه فرزندانش مى باشد ونيز در هنگام ازدواج بايد مهريه زن 

را بپردازد و  اهللا تعالي سهم مرد از ميراث را دوبرابر سهميه زن قرار داده است.
از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است كه: «(در دوران جاهليت يا قبل از نزول سوره 
نساء) مال از آن فرزند بود ووصيت نامه به والدين تعلق مى گرفت اهللا از اين احكام چيزى را نسخ 
نموده وسهميه مرد را دو برابر زن قرار داده وبراى هر يك از پدر ومادر يك ششم ويك سوم مقرر 
نموده وسهميه زن را از مال همسرش يك هشتم ويك چهارم قرار داد وبراى شوهر نصف و يك 

چهارم را معين كرد.» (بخارى)
همچنين مهريه را شوهر بايد به زن بپردازد. اهللا متعال فرموده:

(النساء: 4) L z y x wv u t s M } | { ~ ے ¡ ¢ £
«و مهريه زنان را به عنوان هديه اى خالصانه وفريضه اى الهي بپردازيد و  پس اگر با رضايت خاطر 

چيزى از مهريه خود بشما بخشيدند آن را حالل وگوارا مصرف كنيد.»
ابن عباس رضي اهللا عنهما مى  فرمايد: نحله يعنى مهريه .

اهللا به شوهران دستور داده تا با زنهاى خود به خوبى زندگى كنند وفرموده است: 
L Â μ´ ³ M (النساء: 19)

يعنى «گفتار وكردارتان را بر حسب توان خود با زنان تان نيكو كنيد» همچنانكه شما انتظار داريد 
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كه همسرانتان با شما به نيكى رفتار كنند آنگونه كه اهللا فرموده است:
L u ml k j i h (البقرة: 228) M

«و براى همسران (حقوق وواجباتى) است (كه بايد شوهران) بگونه اى شايسته ادا بكنند همانگونه 
كه زنان نيز درقبال آن وظايفى دارند.

و پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 
لِي» َهْ مْ ألِ يْرُكُ  خَ

مم
َنَا لِهِ وَأ َهْ يْرُكمْ ألِ مْ خَ يْرُكُ مخَ مُ »

«بهترين شما بهترين تان با همسرش است ومن از همه شما با همسرانم بهتر رفتار مى كنم». (سنن 
ترمذى)

اهللا  نيايد.  خوشش  زنش  خصوصيات  از  گرچه  كند  رفتار  نيكى  به  زنش  با  است  موظف  شوهر 
متعال فرموده است: 

(19 L (النساء: Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ M
«اگر هم از آنها كراهت داشتيد چه بسا كه از چيزى بدتان بيايد واهللا در آن خير وخوبى فراوانى 

قرار بدهد». 
يعنى اميد است كه اگر شما با وجود نپسنديدن همسرانتان با آنها نيكى كنيد اهللا آن زن را مايه خير 

وبركت زيادى براى شما در دنيا وآخرت قرار دهد. 
اگر زنى را مى پسنديد ومى خواهيد با او ادامه زندگى بدهيد به تعبير قرآن با (امساك بمعروف) او 
را نگهداريد واگر او را نمى پسنديد پس «تصريح به احسان كنيد و  يعنى با پرداخت حق وحقوقش 

به خوبى از او جدا شويد
حفظ آبرو ونيك نامى زن چنان پيش اهللا مهم است كه در اين مورد قرآن آيه هايى نازل نموده 
كه تا قيامت تالوت مى شوند ودر اين آيات اهللا متعال مردم را از تهمت زدن وپخش كردن شايعه 

بد در مورد زن مسلمان بر حذر داشته است. چنانكه فرموده است: 
 n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \M

(4 L  ( النور: p o
«كسانى كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مى دهند و  سپس چهار گواه نمى آورند و  بديشان هشتاد 

تازيانه بزنيد وهرگز گواهى دادن آنان را نپذيريد وچنين كسانى فاسق مى باشند.»
اهللا در اين آيه سزاى كسى را كه به زن مؤمن تهمت مى زند و  هشتاد ضربه شالق قرار داده و  ونيز 
با نپذيرفتن شهادت تهمت زننده براى هميشه وتوصيف او به فسق و  سزايش را تشديد نموده است.

بنابراين زن مسلمان بايد به تعاليم اسالم كه عزت وكرامت را براى او به ارمغان آورده است و  
اعتماد ويقين كامل داشته باشد وباور داشته باشد كه تعاليم اسالمى در تمام زمينه هاى حقوق انسانى 
واجتماعى و  ميان زن ومرد به عدالت وانصاف حكم نموده وطبق فطرت وطبيعت زن كه اهللا متعال 

آن را بهتر مى دانسته و  مسير او را در زندگى مشخص كرده است.
سبحانه:  قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 
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 LPONMLKJIHG FEDCBM
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعني و  والتابعني عاللهم صلِّ وسلِّم على  (56 6(األحزاب:

إلى يوم الدين. لهم بإحسان
األبرار واللهم إنا نشهدك حبک وحب نبيك وأهل بيت  اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت

عليه وآله وسلم. نبيك وأصحاب نبيك ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا
َا حتب وترضى واللهم انصر اإلسالم واملسلمني ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا ملِ

أرحم الراحمني  لنا وآلبائنا وأمهاتنا وجميع املسلمني األحياء منهم وامليتني وبرحمتك يا لاللهم اغفر
و  اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي
بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي عباد اهللا! إن اهللا يأمر

ي

ويعظكم لعلكم تذكرون.
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