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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

ขอสงสัยเกีย่วกับสิทธิ อิสระ และความเสมอภาคของสตรีในอิสลาม 
 
การสรรเสริญทั้งมวลเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  เราขอสรรเสริญพระองค เราความชวยเหลือ

จากพระองค   เราขออภัยโทษจากพระองค  ขอความคุมครองจากพระองคใหพนจากความชั่วราย
ในตัวของเรา  จากการงานที่เลวรายของเรา  ผูใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงนําทาง  เขาจะไมหลงทาง   
และผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลงทาง  ก็จะไมมีผูใดนําทางเขา   ขาพเจาขอปฎิญานตนวา  ไมมีพระ
เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียวเทานั้น  และไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค  และขาพเจา
ขอปฎิญานตนวามุฮัมมัดคือบาว และศาสนทูตแหงพระองค ขอความสันติสุขจงมีแดทาน และ
ครอบครัวของทาน  สาวกของทาน และบรรดาผูปฏิบัติตามเขาเหลานั้นดวยความดีงาม  

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา :  
َ وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً ﴿ ن

ُ
َها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأ فُّ

َ
يَا ك

ْيَقاُكْم إِنَّ ا
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اِهللا أ

َ
 ﴾َهللا َعِليٌم َخِبريٌ َوَقبَائَِل حِكََعاَرفُوا إِنَّ أ

  ) ١٣: احلجرات (
“โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และ
เพศหญิง  และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผา และตระกูลเพื่อจะไดรูจัก
กัน  แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผูที่มีความ
ยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา” ( อัล-หุุรอต : ๑๓)  
 

อนึ่ง ถือเปนความผิดอันใหญหลวง สําหรับการกลาวถึงอิสลามในส่ิงที่ไมเปนความจริง 
ตัวอยางเชน การเขาใจวา  อิสลามคือศาสนาที่ไมใหเกียรติเเกสตรี  หรือไมเคารพเธออยางสมควร   
อิสลามคือศาสนาที่ขมเหง เเละรังแกสตรีมาตลอด   

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ไดตรัสไวในคัมภีรอัลกุรอานวา :  
َ  َكِرْهتُُموُهنَّ  فَإِن﴿ ن َفَع

َ
ْ  أ ً  ِفيهِ  اهللاُّ  َوجَيَْعَل  َشيْئاً  تَْكَرُهوا  َخرْيا

 ً  )١٩ : النساء( ﴾َكِثريا
“หากพวกเจาเกลียดพวกนาง ก็อาจเปนไปไดวา การที่พวกเจาเกลียด
สิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรงใหมีในสิ่งนั้นซ่ึงความดีอันมากมาย” 
(อัน-นิสาอ : ๑๙ ) 
 

 เเละอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานอีกวา : 
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نْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ ﴿
َ
نُفِسُكمْ  مِّنْ  لَُكم َخلََق  أ

َ
ْزَواجاً  أ

َ
َْها لِّتَْسُكنُوا أ َ

 وََجَعَل  إِ
ةً  بَيْنَُكم وَدَّ ُرونَ  لَِّقْومٍ  َآليَاٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َورمَْحَةً  مَّ   )٢١:  الروم( ﴾َفتََفكَّ

“และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือ ทรงสรางคูครองใหแก
พวกเจาจากตัวของพวกเจา เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับนาง 
และทรงมีความรักใคร และความเมตตาระหวางพวกเจา  แทจริงใน
การนี้ แนนอน ยอมเปนสัญญาณแกหมูชนผูใครครวญ” (อัรฺรูม : ๒๑ ) 
 

ในโลกยุคปจจุบันนี้เราจะเห็นกันบอยครั้งวา มีกลุม และองคกรตางๆ ไดออกมาเคลื่อนไหว
ในการเรียกรองเพื่อสิทธิสตรี เเละความอิสระของเธอ    ดวยจุดประสงคคือ ตองการความเทาเทียม
กันระหวางชาย และหญิง   การเรียกรองในลักษณะนี้อาจไดรับการยอมรับ  หากกระทําในสังคมที่
ไมเคยใหความยุติธรรมเเกเหลาสตรี หรือไมเคยเคารพสิทธิความชอบธรรมของพวกเธอเลย แตใน
สังคมมุสลิมมีการเคารพสิทธิ เเละใหอิสรภาพเเกพวกเธออยางสมํ่าเสมอนับต้ังเเตยุคเริ่มเเรกของ
อิสลามกอนที่พวกเธอจะเรียกรองสิทธิของพวกเธอเองเสียอีก การเรียกรองดังกลาวขางตนจึงถือ
เปนเรื่องนาขันยิ่ง อันเนื่องจากวาอิสลามไดวางกรอบ และจัดระเบียบของสิทธิความชอบธรรม
เหลานั้นไวในขอบังคับทางศาสนาประการหนึ่งที่มิอาจตอรองได ซึ่งอาจจะสรางความคลางแคลง
ใจใหกับผูคนในสังคมที่มิไดมีความเขาใจในระบอบอิสลาม แตกระนั้นก็เปนไปไดวา อาจจะมีผูที่
ขมเหงรังเเกสตรีหรือละเมิดสิทธิของเธอในสังคมมุสลิมบางสังคม เพราะความบกพรองในการ
ปฏิบัติตามคําสอนของอิสลามนั่นเอง  

เเทจริงเเลว  บรรดาผูคนที่ไดเรียกรองเพื่อความอิสระ เเละสิทธิของสตรี - ตามที่พวกเขา
กลาวอาง1 - ก็คงไมพนจากจุดประสงคดังตอไปนี้ :  

1- ตองการปลดปลอยสตรีใหเปนอิสระเสรี  
2- เพื่อใหสตรีไดรับความเทาเทียมกันกับผูชาย 
3- เรียกรองสิทธิความชอบธรรมของสตรี  

 
การเรียกรองเพื่อปลดปลอยสตรีใหเปนอิสระ 

คําวา ปลดปลอยใหเปนอิสระ  ฟงดูเหมือนวาเธอนั้นกําลังโดนกีดกันจนไมมีอิสระเลย ซึ่ง
เปนการกลาวที่หางไกลจากความเปนจริงมาก เพราะบงบอกใหเราเขาใจวา สตรีเปรียบเสมือนทาส
คนหนึ่งที่สมควรปลดปลอยเธอใหเปนอิสระ พึงรูเถิดวา ความอิสระที่ใหความหมายอยางไมมี

                                                            
1 ถาไมเชนนั้นเเลว  ไหนละส่ิงที่พวกเขาเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิของผูคนที่โดนไลฆาฟนหรือโดนยึดถิ่น
กําเนิดของพวกเขา  ซึ่งบางทีพวกเขาโดนขับไลออกจากมันโดนยึดทรัพยสมบัติ? ไหนละส่ิงที่พวกเขาเรียกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิทธิของเหลาผูยากไรอดอยากเเละบรรดาคนปวยที่เราพบเห็นในบางประเทศที่ยากจนในโลกนี้    ดังนั้น 
พวกเราเพียงเเคขอรองใหพวกเขาอยาขัดขวางในการปฏิบัติหนาที่ของประเทศมุสลิม เพื่อชวยเหลือกลุมชน
เหลานั้น ทั้งๆ ที่จุดประสงคคือ การภักดีตออัลลอฮฺ เเละเเสวงผลบุญจากพระองคเทานั้น                                                                        



3 
 

ขอบเขตนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไมได เนื่องจากวาตามธรรมชาติของมนุษยตองอยูภายใตขอบเขต  
ทั้งนี้ก็เพราะความสามารถ เเละพลังของมนุษยมีขีดจํากัด ดังนั้นถึงเเมวามนุษยจะอาศัยอยูใน
สังคมที่กาวหนาหรือสังคมสมัยเกาดั้งเดิมก็ตาม ลวนยอมตองอยูภายใตกฎหมาย ซึ่งคอยควบคุม
การดําเนินชีวิตของพวกเขา หรือคอยจัดระเบียบความเรียบรอยของชีวิตเเตละวันของพวกเขา    
เชนนี้เราจะบอกวาพวกเขาไมไดรับอิสระกระนั้นหรือ ?  ดังกลาวนี้เราจะเห็นไดวาความอิสระยอมมี
ขอบเขต ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ความอิสระของมนุษยเกินเลยเกินขอบเขต  มนุษยก็คงไมตางอะไรจาก
สัตวที่ไมมีการเคารพกฎระเบียบเเละกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น  

ดร. เฮนร่ี มาโคว ( PhD Henry  Makow )2 กลาววา  “เเทจริงเเลวการเรียกรองเพื่ออิสระ
ของสตรีคือ การหลอกลวงชนิดหนึ่งในโลกปจจุบัน  การหลอกลวงที่โหดเหี้ยมทําใหสตรีอเมริกา
หลงผิด เเละทําลายอารยธรรมยุโรป”  

อิสลาม เปนศาสนาเเรกที่ใหอิสระเเกสตรีในการเขารวมกับสังคมสวนรวมโดยตรง  แต
ความอิสระนั้นยอมมีขอบเขตภายใตการดูแลและการอนุญาตของผูปกครองของเธอ  หรือผูรับ
หนาที่ดูเเลเธอเทานั้น  เพื่อปกปองมิใหเธอเสื่อมเสียเกียรติ ไรคาไรราคา ซึ่งความอิสระในทํานองนี้
ก็มีขอบเขตจํากัดสําหรับบุรุษเชนเดียวกัน  

ความอิสระในอิสลามที่เเทจริง คือตามนิยามของทานศาสนทูตมุฮัมมัด – ขอความสันติจง
มีเเดทาน - กลาวความวา : “อุปมาผูที่ยืนหยัดบนขอบเขตแหงอัลลอฮฺกับผูที่ลวงเกินนั้น ด่ัง
คนกลุมหนึ่งซ่ึงทั้งหมดอยูในเรือลําเดียวกัน บางคนไดอยูชั้นบน  บางคนไดอยูชั้นลาง  
สําหรับคนที่อยูชั้นลางตองเดินผานคนชั้นบนเมื่อตองการตักน้ํามาใช  ดังนั้นพวกเขาจึง
กลาววา  ถาพวกเราเจาะรูที่ไหนสักเเหงใกลตัวเรา  พวกเราคงไมจําเปนตองไปรบกวนคน
ชั้นบน  ฉะนั้นถาพวกเขาละเลย เเละวางเฉยปลอยใหคนที่อยูชั้นลางกระทําในสิ่งที่พวก
เขาตองการ โดยไมหามปรามกัน  พวกเขาทั้งหมดตองเผชิญกับความหายนะ หากพวก
เขาตางหามปรามซึ่งกันและกัน พวกที่อยูชั้นลางเเละทุกคนก็จะปลอดภัยกันหมด” 3 

เชนนี้คือ นิยามอันเเทจริงของความอิสระในทัศนะอิสลาม  โดยความอิสระสวนตัวตอง
เปนไปดวยเงื่อนไขเเหงศาสนบัญญัติ ดวยการไมสรางผลเสียตอตนเองเเละสังคม 

ฉะนั้น ส่ิงที่พวกเขาควรเรียกรองเพื่อความอิสระของสตรี  ก็คือ ตองหาวากฎหมายใดกันที่
สมควรยิ่ง เเละมีประโยชนในการพิทักษรักษาเกียรติของสตรีเเละปกปองสังคมมนุษยมากกวา ? 
และแนนอนเราสามารถกลาวไดวา กฎหมายอิสลามคือกฎหมายที่ยกระดับของสตรีไดดีที่สุด ใน
ฐานะที่เธอคือสวนหนึ่งของบุรุษเพศเเละเปนพี่นองรวมชีวิตในโลกนี้ ทานศาสนทูตมุฮัมมัด-ขอ

                                                            
2  นักวิชาการชาวอเมริกา  นักวิจัยเเละผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสังคมสตรีระดับโลก ( ดูวารสารอิสลามที่ชื่อ อัลมุส
ตักบัล อัลอิสลามีย  ฉบับ ๑๔๖  วันที่ ๖/ ๑๔๒๔ ฮ.ศ. TheDebuchery Of American Womanhoot Bikini vs 
Burka  
3 อัลบุคอรีย ๒/ ๘๘๒ เลขที่ ๒๓๖๑  
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ความสันติจงมีเเดทาน -  กลาวความวา “ทานจงรักเพื่อนของทานเสมือนที่ทานรักตัวของ
ทานเอง”  

เชนนี้แลว  พวกเขายังตองการเรียกรองกฎหมายอื่นๆ ที่เขียนขึ้นโดยฝมือมนุษยซึ่งเเอบเเฝง
ดวยจุดมุงหมายเเละเจตนาเฉพาะที่เปนอื่นอีกหรือ  ? 

 
การเรียกรองใหสตรีไดรับความเทาเทียมกันเสมอชาย 

การเรียกรองเพื่อความเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในทุกดานนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมได  
เนื่องจากธรรมชาติของเพศชาย และหญิงนั้นมีความเเตกตางกัน  ไมวาจะเปนในดานสรีระรางกาย  
มันสมอง  หรือดานจิตใจ แมแตระหวางเพศเดียวกันก็ยอมมีความแตกตางกันออกไปตามแตละ
บุคคล เชนนี้แลวหากจะกลาวถึงความเทาเทียมกันระหวางเพศยอมเปนเรื่องที่เปนไปไมได  อัลลอ
ฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา : 

ءٍ  لُكِّ  َوِمن﴿ ْ ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َزوَْجنْيِ  َخلَْقنَا َ اريات( ﴾تََذكَّ  ) ٤٩:  ا
“และจากทุก ๆ สิ่งนั้น เราไดสราง (มัน) ขึ้นเปนคู ๆ เพื่อพวกเจาจะได
ใครครวญ” 4 

 
เนื่องจากอัลลอฮฺทรงสรางมนุษยออกเปนสองเพศ กําหนดใหเเตละเพศมีรูปลักษณที่

แตกตางจากเพศตรงขาม และทั้งสองมีหนาที่ที่เเตกตางซึ่งจะมีสวนชวยใหเกิดความสมบูรณซึ่งกัน
และกัน การสรางมนุษยออกเปนสองเพศแสดงใหเห็นวา เเตละเพศนั้นมีคุณลักษณะพิเศษ
บางอยาง ตัวอยางที่จะเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดเจนในเรื่องนี้คือ เวลากลางวันและกลางคืน ทั้ง
สองมีลักษณะรวมกันคือ เวลา แตเวลาทั้งสองนั้นก็มีความพิเศษตางกันออกไป หนาที่ของเวลา
กลางคืนคือใหความสงบ  และหนาที่ของเวลากลางวันคือการใหโอกาสในการเเสวงหาปจจัยยังชีพ   
เชนเดียวกันนี้ มนุษยเพศชายและหญิงก็มีลักษณะรวมกันคือความเปนมนุษย แตหนาที่บาง
ประการระหวางทั้งสองนั้นจะมีความแตกตางกันออกไป บางประการมีไวสําหรับเพศชายเทานั้น  
เเละบางประการก็เฉพาะเจาะจงสําหรับเพศหญิง ณ ที่นี้เราสามารถสรุปไดวา ทั้งสองมาจากจุด
รวมเดียวกัน มีหนาที่ที่เหมือนกันในฐานะของความเปนมนุษย และมีหนาที่อ่ืนๆ เปนการเฉพาะใน
ฐานะเพศที่เเตกตางกัน 5 

จะเห็นไดวาความเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในทุกเรื่องยอมเปนไปไมได ฉะนั้นการ
เรียกรองเพื่อความเทาเทียมกันดูจะเปนเรื่องที่ไรสาระ เพราะเปนการพยายามปรับเปลี่ยน
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ถูกสรางมา ในขณะเดียวกันถือวาเปนการดูถูกศักดิ์ศรีความเปนสตรีของเธอ 
เพราะการเรียกรองในเชิงนี้ดูเหมือนวาตองการใหเธอเฉออกจากธรรมชาติด้ังเดิมที่อัลลลอฮฺสราง
มาเพื่อเธอ  ซึ่งจะสงผลสะทอนในเเงรายตอสังคม 
                                                            
4 อัซ-ซาริยาต อายะฮฺที่ ๔๙  
5 จากหนังสืออัลเกาะฎออ วัลเกาะดัร โดย มุฮัมมัด มุตะวัลลี อัช-ชะอฺรอวีย หนา ๑๓๐-๑๓๒  
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การเรียกรองเพื่อสิทธิความชอบธรรมของสตรี 

ไมมีกฎหมายใดหรือระบบใดในอดีต และปจจุบันที่ปกปองรักษาสิทธิของสตรี เเละยก
ฐานะของเธออันสูงสงนอกเหนือจากอิสลาม   

นับต้ังเเตรัศมีเเหงอิสลามเริ่มฉายพรอมๆ กับการมาเยืยนของทานศาสนทูตมุฮัมมัด-
ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเกทานดวยเถิด - นับวาเปนเหตุการณคร้ังประวัติศาสตรที่
สรางความอัศจรรยใจเเกเหลาผูศรัทธาในสมัยนั้น เเละผูคนอื่นๆ ที่ศรัทธาตอมา  อันเนื่องมาจาก
การทุมเทของพวกเขาในการเผยเเผอิสลาม จนกระทั่งอิสลามไดรับการยอมรับจากผูคนอยาง
กวางขวาง   เนื่องดวยความสมบูรณเเบบของอิสลาม  ความละเอียดออน  เเละงายตอการเขาใจ   
เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย  ผูเขียนขอหยิบยกสวนหนึ่งจากเหตุการณในประวัติศาสตรใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับทัศนะของอิสลามตอฐานะความเปนอยูของสตรี เเละเรื่องอื่นๆ ดานสิทธิความชอบ
ธรรมของสตรีในทัศนะอิสลาม ซึ่งถือวาสําคัญที่สุดที่จะกลาวถึงในหนังสือฉบับนี้  

เจาของหนังสือ อารยธรรมชาวอาหรับ 6 กลาววา : “ความประเสริฐของอิสลามนั้นไมเพียง
เเตเนนหนักดานการยกฐานะของสตรีเทานั้น  ทวาอิสลามคือศาสนาเเรกที่ไดปฏิบัติตอสตรีใน
ลักษณะเชนนี้  หลักฐานที่เห็นไดอยางเดนชัดในเรื่องนี้  คือ ศาสนาอื่นๆ แเละประชาชาติตางๆ 
กอนอาหรับลวนเเลวแตทําลายเกียรติอันสูงสงของเธอ”  

ทานไดกลาวในหนา ๔๙๗ อีกวา : “สิทธิความชอบธรรมระหวางสามีภรรยาที่ถูกจารึกไวใน
คัมภีรอัลกุรอาน มีความประเสริฐยิ่งกวาสิทธิ เเละความชอบธรรมที่ใชกันในสังคมยุโรป”  

เเทจริงเเลว การเรียกรองเพื่อสิทธิของสตรีนาจะกระทํากันในสังคมยุโรปที่พยายามยึด
ครองสิทธิของเธออยางไมชอบธรรม  หรือในสังคมที่ใหอิสระแกเธออยางไมมีขอบเขตจนทําใหเธอ
ตองตกอยูในหนทางที่ไรความบริสุทธิ์   สรางความเสื่อมเสียกับชีวิตเธอ  เปนเหตุใหเธอตองตกเปน
เหยื่อเพื่อสนองตอบความสนุกสนาน เเละความตองการบางอยาง หรือเเคเพียงไดรับความสุขจาก
เธอเทานั้น  

ถาเรามองตามบทบัญญัติของอิสลามเเลว  อิสลามคือศาสนาที่ใหความยุติธรรมเเกสตรี
มากที่สุด ปกปองรักษาเธอซึ่งสิทธิของเธอ ทําใหเธอไดมีชีวิตในโลกนี้ที่เปยมดวยความสุขที่เเทจริง    
เธอจึงไดรับความสงบ เเละความปลอดภัยที่เเทจริง  สงผลใหเธอปฏิบัติทําหนาที่ในฐานะความ
เปนสตรีของเธอตามที่อัลลลอฮฺทรงมอบใหเธออยางเต็มรูปเเบบ 
 

                                                            
6 Dr.  G Lebon  หนา ๔๘๘  เเปลโดย อาดิล ซุอัยตัร  


