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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความเปนอยูของสตรีในยคุกอนอิสลาม 
 
ความเปนอยูของสตรีในยุคญาฮิลียะฮ ฺ 

สตรีในยุคนี้จะอยูอยางถูกหลอกหลวง ตองเผชิญกับความยากลําบาก เเละถูกกดขี่อยาง
รุนเเรง สิทธิของเธอถูกทําลาย ทรัพยสินเงินทองของเธอถูกจํากัด ไมมีสิทธิในมรดก เพราะมรดก
นั้นจะจัดเเบงเฉพาะบรรดาชายที่ขับข่ีมา หรือออกสูรบกับเหลาศัตรูเเลวยึดทรัพยกลับมาเทานั้น    
เธอตองตกเปนกรรมสิทธิ์ของใครๆ เยี่ยงสินคาที่ไรราคาหลังจากสามีของเธอเสียชีวิต และถาสามี
ของเธอมีลูกๆ ที่มาจากภรรยาอีกคนนอกจากเธอ ลูกชายคนโตของเขาจะมีสิทธิในการครอบครอง
ตัวเธอมากกวาใครเยี่ยงทรัพยสินทั่วไป เธอจะไมมีสิทธิ์ในการออกจากบานนอกเสียจากวา เธอ
ตองเสียสละรางกายของตนเองแกผูอ่ืน เเละหลังที่เธอถูกหยา เธอก็ไมสามารถเรียกรองกลับไปยัง
สามีไดอีก ผูชายในสมัยนั้นจะเเตงงานกับหญิงตามที่เขาพึงพอใจโดยไมจํากัดจํานวน สตรีไมมี
สิทธิ์ในการเลือกสามีของเธอได และไมไดรับสิทธิใดๆ จากสามีเธอ ไมมีกฎหมายใดที่หามผูชาย
รังเเกสตรีได คนอาหรับในยุคโงเขลาไมอยากใหภรรยาคลอดลูกเปนหญิง เพราะพวกเขาเชื่อวา จะ
มีลางรายหรือมีเคราะหรายตามมา ทันทีที่ลูกของเขาคลอดออกมาเปนหญิงพวกเขาจะกังวลใจ 
เเละมีความทุกข  การเกลียดชังในลักษณะนี้ทําใหพวกเขาจับลูกสาวไปฝงทั้งเปน ซึ่งการฝงลูกสาว
เปนที่กระทํากันในบางเผาอาหรับสมัยนั้น สาเหตุที่หลากหลายขึ้นอยูกับฐานะของเเตละครอบครัว  
บางคนทําไปดวยความละอายใจ บางคนทําไปเมื่อพบวาในตัวเธอมีขอบกพรอง อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา :  

َ  َوإَِذا﴿ َحُدُهمْ  برُشِّ
َ
َ  أ ن

ُ
ً  وَْجُههُ  َظلَّ  بِاأل  ِمنَ  َفتََوارَى ، َكِظيمٌ  َوُهوَ  ُمْسوَّدا

َ  َما ُسوءِ  ِمن الَْقْومِ  ُفْمِسُكهُ  بِهِ  برُشِّ
َ
مْ  ُهونٍ  بَلَ  أ

َ
هُ  أ َاِب  يِف  يَُدسُّ الَ  الرتُّ

َ
 َساء أ

  )٥٩-٥٨:  اجحل( ﴾حَيُْكُمونَ  َما
“และเมื่อผูใดในหมูพวกเขาไดรับขาววาไดลูกผูหญิง ใบหนาของเขา
กลายเปนหมองคล้ํา และเศราสลด เขาจะซอนตัวเองจากกลุมชน 
เนื่องจากความอับอายที่ไดถูกแจงแกเขา เขาจะเก็บเอาไวดวยความ
อัปยศหรือฝงมันในดิน พึงรูเถิด ! สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นมันชั่วยิ่ง
นัก”1 
    

บางคนฝงลูกไปเพราะกลัวความยากจน พวกเขาคือคนยากไรในบรรดาชาวอาหรับ   
คัมภีรอัลกุรอานไดจารึกเหตุการณเหลานี้ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
วา : 
                                                            
1 อัน-นะหฺลุ ๕๘- ๕๙   
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ْ  َوالَ ﴿ ْوالَدُكمْ  َيْقتُلُوا
َ
ْنُ  إِْمالقٍ  َخْشيَةَ  أ  َقتْلَُهمْ  إنَّ  َوإِيَّاُكم نَْرُزُقُهمْ  حنَّ

ً  اَكنَ  ً  ِخْطءا  )٣١:  اإلرساء( ﴾َكِبريا
“และพวกเจาอยาฆาลูกๆ ของพวกเจาเพราะกลัวความยากจน เราให
ปจจัยยังชีพแกพวกเขา และแกพวกเจาโดยเฉพาะแทจริงการฆาพวก
เขานั้นเปนความผิดอันใหญหลวง” 2 

 
สตรีในยุคนี้จะไมไดรับสิทธิความเปนสตรีของเธอนัก อาหารบางอยางที่ไดจัดเตรียมเปน

การเฉพาะสําหรับผูชายเปนที่ตองหามสําหรับเธอ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา : 

﴿ ْ ْغَعامِ  َهـِذهِ  ُنُطونِ  يِف  َما َوقَالُوا
َ
ُكوِرنَا َخالَِصةٌ  األ ُ مٌ  ِّ  بَلَ  َوحُمَرَّ

ْزَواِجنَا
َ
 )١٣٩:  األنعام( ﴾أ

“และพวกเขากลาววา สิ่งที่อยูในทองของปศุสัตวเหลานั้น เฉพาะ
บรรดาผูชายของเราเทานั้น และเปนสิ่งที่ตองหามแกบรรดาภรรยาของ
เรา” 3 

 
ไมมีส่ิงใดที่เธอควรจะภูมิใจนอกจากการที่ผูชายปกปองเธอ เเละปกปองเธอเมื่อเกียรติเเละ

ศักดิ์ศรีของเธอถูกลวงเกิน  
 

ความเปนอยูของสตรีในสังคมอินเดียสมัยกอน 
ไดมีการจารึกในหนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อ (อัลฟเดีย) ซึ่งเปนหนึ่งในจํานวนหนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์

ของศาสนาฮินดูพราหมณ หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงสตรีดังนี้  4  : 
บทบัญญัติของศาสนาพราหมณไดใหความเเตกตางกันระหวางชายหญิงดานคุณคาของ

ความเปนมนุษย เเละดานสิทธิตางๆ  กลาวคือ สตรีคือบุคคลที่ไรสถานะในประเทศ เธออยูภายใต
การปกครองของผูชายในทุกชวงเวลาการดําเนินชีวิตของเธอ ดังที่ไดจารึกไวในกฎหมายมาโนซึ่งมี
ใจความวา สตรีไมมีสิทธิที่จะเลือกสรรรูปเเบบการดําเนินชีวิตของเธอเเมกระทั่งเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับชีวิตสวนตัวของเธอภายในบาน ในวัยเยาวเธออยูภายใตการดูเเลของผูเปนบิดา ในวัยสาวเธอ
จะอยูภายใตสามี เมื่อใดที่สามีเธอเสียชีวิตเธอจะตกอยูภายใตการดูเเลของพี่นองฝายพอ ถาเธอไม
มีพี่นองฝายพอ เธอจะตกภายใตการดูเเลของเจาหนาที่ผูปกครอง ดังนั้นสตรีไมมีอิสระในการ
ดําเนินชีวิตของเธอ และการดําเนินกิจการของเธอไมเปนตามความประสงคของเธอเอง” 

                                                            
2 อัล-อิสรออ ๓๑  
3 อัล-อันอาม ๑๓๙  
4 ดูหนังสือ อัลอัสฟารุล มุก็อดดะสะฮฺ ฟลอัดยานิสสาบิเกาะฮฺ ของ ดร. อะลี อับดุลวาฮิด วาฟย หนา ๑๖๘  
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สตรีในยุคอินเดียที่วานี้ เปรียบเสมือนทาสที่ตองตกอยูภายใตสามี โดยที่เธอไมมีสิทธิใน
การเลือกสิ่งใด ซึ่งบางครั้งเธอตองเสียตัวไปเพราะการเลนพนันของสาม5ี 

นอกจากนี้ เธอไมมีสิทธิเเตงงานอีกครั้ง และไมมีสิทธิที่จะเลือกมีชีวิตหลังจากสามีของเธอ
เสียชีวิตไป เธอตองเสียชีวิตตามสามี  ศพของเธอตองเผาพรอมกับสามีในโลงเดียวกัน   ในหนังสือ
ศาสนาของพวกเขามีกลาววา : 6 

“เปนอันควรสําหรับภรรยาที่จะตองสละตัวดวยการโยนตัวเธอไปในกองไฟที่ไดเตรียมไว
เพื่อเผาศพสามีเธอ เมื่อพวกเขายกรางสามีเธอเขาไปในกองฟนเธอจะตองรีบเขาหาในลักษณะที่
เธอปดหนา หลังจากนั้นพราหมณจะรีบดึงผาปดหนาของเธอ และเอาเครื่องประดับของเธอออก  
แลวเเจกมันใหกับญาติพี่นองของเธอ และพราหมณจะถอดขมวดผมของเธอออก หลังจากนั้น 
พราหมณที่อาวุโสกวาจะพาเธอเดินรอบๆ กองฟนสามรอบ  ตอไปเธอจะเดินกาวเขาไปในกองฟน 
เเละยกเทาของสามีเธอขึ้นมายังหนาผากเธอเพื่อเเสดงถึงความภักดีของเธอที่มีตอสามี หลังจาก
นั้นเธอจะเปลี่ยนที่ไปนั่งตรงหัวของสามีเธอแลวตั้งฝามือขวาของเธอบนหนาผากสามีเธอ วินาทีนี้
ทุกคนจะรีบจุดไฟทันทีเพื่อเผารางเธอและรางสามีเธอ”   พวกเขาเชื่อวา การกระทําในลักษณะนี้ 
จะทําใหเธอไดรับความสุขกับสามี และอยูเคียงคูกับสามีเธอบนชั้นฟาเปนเวลา ๓,๕๐๐,๐๐๐ ป 
การกระทําของเธอถือวา เปนการขจัดบาปญาติพี่นองทางแม และพอของเธอและญาติพี่นองทาง
สามีเธอ และเปนการขจัดบาปกรรมสามีเธอใหบริสุทธิ์  สวนตัวเธอเอง  ถือวาเปนกุลสตรีที่บริสุทธิ์
เเละประเสริฐยิ่ง ประเพณีเเบบนี้เปนที่รูจักอยางกวางขวางในชวงนั้น ซึ่งมีผูหญิงเผาตัวทั้งเปน
จํานวนเกือบ ๖,๐๐๐ คน ไดนับต้ังเเตป ค.ศ. ๑๘๑๕  จนถึง ๑๘๒๕ มีการปฏิบัติเชนนี้มาตลอด
จนถึงศตวรรษที่ ๑๗  หลังจากนั้นประเพณีนี้ไดถูกยกเลิกเนื่องดวยความเกลียดชังของผูนําศาสนา
ฮินดูเอง  

เเละสิ่งที่บงบอกถึงฐานะความตํ่าตอยของสตรีในสมัยนั้น คือบัญญัติทางศาสนาฮินดูเอง
ซึ่งมีการจารึกวา 7 “ไมมีที่กลับตามชะตากรรมของมนุษยอยาง ลม ความตาย ไฟนรก ยาพิษ งู
ใหญ เเละนรก ที่เลวรายยิ่งกวาสตรี และบางครั้งสตรีคนเดียวจะมีสามีกันหลายๆ คนในเวลา
เดียวกัน ดังนั้นฐานะของเธอจึงเหมือนหญิงขายตัวไมมีผิด” 8   

 

                                                            
5 ดูหนังสือ มาซา เคาะซิเราะ อัลอาลัม บินฮิฏอฏิล มุสลิมีน ของ อันนัดวีย คัดมาจากเรื่องเลาของมะฮา บะฮา
รอต ในหนังสือ (อัลมัลฮะมะตุล ฮินดียะฮฺ อัลกุบรอ)  
6 ดุหนังสือ กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ ของ W Durant ๓/๑๗๘-๑๘๑  เเปลโดย มุฮัมมัด บัดรอน    
7 ดูหนังสือ หะฎอเราะตุลอะเราะบิ  ขอ ง Dr. G  Lebon  ตะอซีรุลอิสลาม  ฟ อะฮฺวาลินนิสาอ  ฟ อัชชัรก หนา 
๔๐๖ 
8  มาซา เคาะซิเราะ อัลอาลัม บินฮิฏอฏิล มุสลิมีน ของ อันนัดวีย  คัดมาจากหนังสือ R.C.DUTT.  331  
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ฐานะของสตรีในสังคมจีนสมัยกอน   
เจาของหนังสือ กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ ไดอธิบายถึงฐานะของสตรีในสังคมจีนดั้งเดิมวา9: 

สตรีในสมัยนั้นจะตามผูชายตลอด และรับใชผูชายเรื่อยมาเหมือนราววาเธอถูกหามใชสิทธิของเธอ
ดานการเงิน การเปนอยูในสังคม เธอไมมีสิทธิใดๆ ในตัวเธอเเมเเตนอยนิด ผูชายคือคนคอย
ควบคุมเธอตลอดในทุกเรื่อง เธอไมมีสิทธิดานการศึกษา เเละเเสวงหาความรูใสตัว เธอเพียงแคถูก
กักขังภายในบานไมออกไปไหน เอาเเตรับใชเเละทํางานบาน เย็บปกถักรอยภายในบาน  หรือทํา
เเตงานอื่นๆ ที่รับใชบริการ เธอตองตัดเเตงผมของเธอเมื่อเธออายุ ๑๕ ป และเธอจะตองเเตงงาน
เมื่อเธออายุ ๒๐ ป พอของเธอจะเปนผูเลือกสามีใหเธอโดยอาศัยคนกลางที่มาติดตอเทานั้น 

การคลอดของเธอถือวาเปนสัญญาณความเลวราย W Durant กลาวในหนังสือเลม
เดียวกันของเขาวา10 : ผูเปนบิดามักจะกลาวขอพรในบทขอพรของเขาในพิธีกรรมทางศาสนา
เพื่อใหพระเจาประทานลูกผูชาย ดังนั้น ฐานะของผูเปนเเมจะถูกเยาะเยยเเละดูเเคลน  ยิ่งถาเธอไม
มีบุตรชายเพราะพวกเขาคิดวาผูชายมีความสามารถเหนือผูหญิงในการทํางานหากิน มีพลังในการ
ตอสูกับขาศึกในสนามรบมากกวาผูหญิง พวกเขาคิดวา การมีลูกผูหญิงจะสรางความอับอายเเกผู
เปนพอ เพราะพวกเขาอุตสาหทุมเทเลี้ยงดู และอดทนในความเหน็ดเหนื่อยในการเลี้ยงดูเธอ แลว
สุดทายพวกเขาจําเปนตองสงพวกเธอไปอยูในบานสามีพวกเธอ จนกระทั่งเกิดประเพณีการฆา
ลูกผูหญิงดวย ดังนั้นครอบครัวใดถามีลูกผูหญิงจํานวนมากเกินความจําเปน ยิ่งถาเปนครอบครัวที่
ยากจนและมีอุปสรรคในการเลี้ยงดูพวกเธอ พวกเขาจะนําพวกเธอไปทิ้ง ณ ทุงนาหรือไรสักเเหง  
ปลอยพวกเธอตามลําพังโดดเดี่ยวในความมืด และใหเปนเหยื่อของสัตวราย โดยที่สมาชิก
ครอบครัวไมมีความรูสึกเจ็บปวดตอกรณีของพวกเธอเเมเเตนิดเดียว   

สุภาษิตจีนดั้งเดิมกลาววา11 “เจาจงฟงคําพูดของภรรยาเจาแตอยาเชื่อฟงเธอ”  
 

ฐานะของสตรีในสังคมโรมันโบราณ 
เจาของหนังสือกิศเศาะตุลหะฎอเราะฮฺกลาววา12 : การคลอดบุตรหญิงเปนเรื่องที่ไมพึง

ชอบนัก ธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติในสมัยนั้น อนุญาตใหพอเสนอตัวเพื่อตายไดถาไดลูกพิการหรือ
เปนผูหญิง ในทางกลับกันพวกเขาชอบที่จะไดลูกชายมากกวา   

สตรีในสังคมโรมันอยูอยางมีขีดจํากัด เธอไมสามารถเลือกทําอะไรได  ทั้งหมดตองอยู
ภายใตการดูเเลของผูชาย อํานาจอยูในกํามือผูชายเพียงคนเดียว ซึ่งเขามีสิทธิกับสมาชิกใน

                                                            
9  อัลมัรอะฮฺ ฟศ ศีน ของ W Durant เลมที่ ๓  
10 เลมที่ ๔ ในหนังสือเดียวกัน 
11 หะฎอเราะตุลอะเราะบิ ของ Dr. G Lebon หนา ๔๐๖  เเปลโดย ซุอัยตัร   
12  สวนที่ ๑ เลม ๓ ของดร W Durant 
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ครอบครัวเต็มที่จนกระทั่งวาเขามีสิทธิที่จะลงโทษภรรยาเขาดวยการประหารชีวิตในบางคดี 13  
และเขาก็มีอํานาจกับบรรดาภรรยาลูกๆ ของเขา และหลานของเขาเต็มที่ อํานาจสวนนี้จะรวมทั้ง
อํานาจในการซื้อขาย การลงโทษ เนรเทศ และประหารชีวิต   

หนาที่ของสตรีมีเพียงเเคเชื่อฟง ภักดีตอสามี และทําตามเขาทุกอยางโดยที่เธอไมมีสิทธิ
ปฏิเสธหรือฟองรองเเตอยางใด เธอไมมีสิทธิไดรับมรดก เพราะมรดกเปนของลูกชายคนโตเทานั้น  
แคนั้นยังไมพอ ผูชายยอมมีสิทธิที่จะนําใครเขามาเปนสมาชิกครอบครัวก็ได และขับไลลูกคนไหน
ออกจากการเปนสมาชิกของครอบครัวไดโดยวิธีการประกาศขาย 14   

ฐานะของสตรีในสังคมกรีกโบราณ  
ฐานะของสตรีในสังคมกรีกไมไดมีอะไรดีมากกวาฐานะของเธอในสังคมของประชาชาติ

กอนๆ เลย เธอถูกมองวาตํ่าตอยที่สุดจนกระทั่งเอาตัวเธอมาเปนสิ่งของที่ไดเเลกยืมกันได แทจริง
เเลวผูหญิงที่คลอดบุตรมากๆ จะถูกขอยืมจากสามีเธอเพื่อไปอยูกับชายอื่นสักพักเเลวคลอดบุตร
ใหกับประเทศชาติ15 นอกจากนี้เธอถูกหามไมใหเเสวงหาความรูภายนอก เธอถูกดูถูกถึงขั้นเรียก
เธอวา ของสกปรกจากนํ้ามือของซาตาน 16  

ไมมีระบบใดในสมัยนั้นที่จะประกันสิทธิของเธอในการไดรับมรดก เธอไมมีสิทธิกาวกายใน
ทรัพยของตัวเอง เธอไมมีอิสระ ทุกความตองการของเธอตกอยูภายใตอํานาจของสามีตลอดชีวิต   
เธอไมมีสิทธิฟองรองเพื่อขอหยาเด็ดขาด เพราะสิทธิสวนนี้เปนของสามีอยางสิ้นเชิง 17  

ฐานะของเธอถูกดูถูกขนาดนั้นยังไมพอ  ยังมีการเรียกรองจากบรรดานักวิชาการของพวก
เขาเองวา จําเปนตองกักขังชื่อของสตรีใหอยูภายในบานเทานั้นดังที่ตัวของเธอถูกกักขังภายใน
บาน18   

สตรีในสังคมกรีกไมไดเปนอะไรมากกวาที่เธอถูกมองวา เปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีฐานะ
ตํ่าตอยที่สุด เจาของหนังสือ หะฎอเราะตุลอะเราะบิ  กลาววา 19  : ชาวกรีกสมัยกอนสวนมากแลว
ถือวา สตรีเปนมัคลูก( ส่ิงที่ถูกสราง ) ที่ต่ําตอยอยูในฐานะตํ่าที่สุดไมมีคานอกจากเพื่อขยายวงศ
ตระกูลหรือทํางานบานเทานั้น ถาสตรีคลอดบุตรมีหนาอัปลักษณพวกเขาจะฆาบุตรคนนั้นทันที  

                                                            
13 กิศเศาะตุลหะฎอเราะฮฺ W Durant  ๑/ ๑๑๘-๑๒๐  เเปลโดยมุฮัมมัดบัดรอน  
14 มุกอเราะนะตุลอัดยาน / ดร อะฮฺหมัด ซะลาบี หนา ๑๘๘ เเละดูหนังสือ ฮะฎอเราะตุลอะเราะบิ / DrGLebon 
เเปลโดย ซุอัยตัร หนา ๔๐๘   
15 หะฎอเราะตุลอะเราะบิ / DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หนา ๔๐๖  
16 หะฎอเราะตุลอะเราะบิ / DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หนา ๔๐๘  
17 มุกอเราะนะตุลอัดยาน / ดร อะฮฺหมัด ชะละบีย หนา ๑๘๖  
18 กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ /w Durant เเปลโดย มุฮัมมัดบัดรอน ๗/ ๑๑๗-๑๑๘   
19 หะฎอเราะตุลอะเราะบิ / DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หนา ๔๐๖  
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นักบรรยายธรรมผูมีชื่อเสียงในบรรดาพวกเขาที่ชื่อ เดมุสตีน เคยกลาวถึงสภาพสตรีวา 20  :  
พวกเราไดเอาผูหญิงขายตัวเพื่อเสพสุขเทานั้น  และเราไดเอาผูหญิงรับใชมาเพื่อดูเเลสุขภาพ
รางกายของเราของเเตละวัน  และเราไดเอาผูหญิงมาเปนภรรยาเพื่อตองการใหพวกเขาคลอดลูก
ชายใหเราเทานั้น   

ดังนั้น สตรีจะอยูสวนไหนของสังคมเลา  ถาระดับปญญาชนในบรรดาพวกเขาไดกลาว
ออกมาเชนนี้ ? !    

  
ฐานะของสตรีในสังคมยิวดั้งเดิม 

ในสังคมยิว สตรีคือตนเหตุเเหงบาปกรรม  ตามที่ไดจารึกในคัมภีรเตารอต (โตราห) วา 21 :  
สตรีคือที่มาเเหงความผิดทั้งปวง  เพราะเธอทําใหทุกคนหลงทางหมด  

ดังนั้นฐานะของสตรีในสังคมยิวมิไดอยูในสภาพที่ดีเลย  กฎบัญญัติของพวกเขาไมไดยก
ฐานะของเธอเลย เเถมยังเตือนใหระวังเธอ  ไดมีกลาวในคัมภีรยิวภาควรรณกรรม (Writings) 22 ; 
ฉันหมุนตัว ในขณะที่หัวใจของฉันอยากรู อยากมีชีวิต อยากเเสวงหาปรัชญาเเละสติปญญา และ
เพื่อฉันจะไดรับรูวา แทจริงแลวความชั่วรายทั้งปวงคือ ความโงเขลา และความโงเขลาคือ ความบา
คลั่ง   ดังนั้นฉันพบวา ส่ิงที่คมกวาความตายคือ ผูหญิง  ซึ่งเธอคือตาขายที่คอยดักเหลาผูโงเขลา  
และหัวใจของเธอคือ เชือกที่คอยผูกพวกเขาไว  และมือทั้งสองขางของเธอ  คือโซตรวนผูภักดีตอ
หนาพระองคอัลลอฮฺ  หาใชวาเขาจะรอดพนจากมันได   ผูใดไมเชื่อฟงอัลลอฮฺยอมไดรับโทษ
เนื่องจากความผิดของเขาเอง  

และผูเปนพอมีอํานาจเต็มที่กับครอบครัวของเขาอยางไมมีขีดจํากัด  ยิ่งถามีลูกผูหญิง  ผู
เปนพอจะจัดใหเเตงงานกับชายคนไหนก็ได บางทีเขาจะมอบเธอใหใครก็ได หรือเขาจะขายเธอไป
ถาเขาตองการ  เหลานี้มีการกลาวไวในคัมภีรยิวบทอพยพหมวดที่ ๒๑ วรรคที่ ๗- ๑๑    

เจาของหนังสือกิศเศาะตุลหะฎอเราะฮฺไดกลาววา 23 : เเละเเทจริงเเลวพอนั้นมีอํานาจกับ
สมาชิกครอบครัวทุกคนไมมีขอบเขต ดังนั้นพื้นดินตกอยูภายใตอํานาจของเขา บรรดาลูกๆ ไมมี
สิทธิที่จะเลือกสวนหนึ่งของชีวิตพวกเขานอกจากเมื่อพวกเขาภักดีตอคําสั่งของเขา ดังนั้นเขาคือ
ประเทศชาติ เขามีสิทธิที่จะขายลูกสาวเขากอนบรรลุนิติภาวะเมื่อเขายากไร และเธอก็เลยตกเปน
ทาสไป และพอเธอมีสิทธิที่จะบังคับเธอเเตงกับชายคนไหนก็ไดตามอําเภอใจ ถึงเเมวาในบางกรณี
พอของเธอสละสิทธิดานนี้ และจะขอใหเธอยอมรับการเเตงงานที่เขาจัดให   

เมื่อสตรียิวแตงงานแลว ความรับผิดชอบของพอเธอที่มีตอเธอถูกยายไปยังสามีเธอโดย
ปริยาย เเละเธอกลายเปนสวนหนึ่งของทรัพยสมบัติของสามีคลายๆ กับทรัพยสมบัติของเขาทั่วไป 

                                                            
20 ดิรอสาต ฟ ตารีคิ หะฎอเราะติลยูนานิ วัรรูมานิ  / ดร.หุซัยนฺ  อัชชีค  หนา ๑๔๙   
21  บทปฐมกาล ๓/ ๑  
22 บทที่ ๗ วรรคที่ ๒๕/๒๖  
23 กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ /W Durant เเปลโดย มุฮัมมัด บัดรอน สวนที่ ๑ เลม ๑/ ๓๗๔  
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อาทิ บาน ทาส และเงินทอง   เชนนี้คือบทบัญญัติที่ไดปรากฎในคัมภีรโตราห (TORAH) ในบท
อพยพ ( EXODUS ) ตอนที่ ๒๐  วรรคที่ ๑๗   

นอกเหนือจากนี้เเลว  กฎบัญญัติเเหงยิวไดส่ังหามไมใหสืบทอดมรดกของพอเธอหากพอ
ของเธอมีลูกชายหลายๆ คน  ดังที่ไดจารึกไวในคัมภีรยิวบทกันดารวิถี ตอนที่ ๑๗ วรรคที่ ๘  : ชาย
คนใดที่ถึงเเกกรรมเเลวไมมีลูกผูชาย  มรดกทั้งหมดจะถูกครอบครองโดยลูกผูหญิงของเขา   

ในกฎบัญญัติของยิว  เมื่อสามีเสียชีวิตไปภรรยาของเขาจะตกอยูภายใตอํานาจของพี่ชาย
เขาทันทีเเมวาผูเปนเเมจะยินยอมหรือไมก็ตามยกเวนเมื่อพี่ชายของผูตายไดสละสิทธิดังกลาว
เทานั้น  ในคัมภีรยิวภาคพันธสัญญาเดิม ( The Old Testament ) 24 กลาววา : เมื่อมีพี่นองฝาย
ชายอาศัยอยูดวยกันเเลว บางคนในจํานวนพวกเขาไดเสียชีวิตไปในขณะที่ผูตายไมมีบุตรชาย  
ภรรยาของเขาจะไมไปอยูนอกบานกับชายเเปลกหนา  เเตพี่ชายหรือนองชายของผูตายจะเขาไป
อยูกับภรรยาผูตายเเทน   เเลวนําเธอมาเปนภรรยาได  เเละรับหนาที่เลี้ยงดูเธอเเทนผูตายทันที   

นอกเหนือจากนี้  บทบัญญัติเเหงยิวจารึกวา บรรดาสามีจะไมเขาใกลภรรยาของพวกเขา
ในยามที่พวกเธอมีประจําเดือน  พวกเขาจะไมนอน เเละไมด่ืมกินพรอมกันกับพวกเธอ  เเตพวกเขา
จะออกหางจากพวกเธอจนกวาพวกเธอจะบริสุทธิ์ กฎบัญญัติของยิวไดกลาววา 25 : แทจริงแลว
สตรีจะไรบริสุทธิ์นับจากวันที่เธอรูสึกวาเธอกําลังจะมีประจําเดือนในไมชา เเมนวาสัญลักษณของ
มันยังไมปรากฎเดนชัด สามีไมสมควรเขาใกลตัวเธอเเมกระทั้งเทาระยะนิ้วกอยก็ตามเเต เเละเขา
จะไมยื่นสิ่งของใดใหเธอรับเเมวาสิ่งนั้นจะยาวขนาดไหนก็ตาม เเละเขาจะไมรับส่ิงใดจากมือเธอ  
ถึงเขาโยนใหเธอก็ไมได  เเละเธอก็เหมือนกัน ไมอนุญาตใหสามีรวมกินอาหารกับเธอในถาด
เดียวกันได นอกจากจะเเยกหางหรือเเยกเปนคนละจานกัน ไมอนุญาตใหเขาดื่มน้ําจากเเกวที่เหลือ
ของเธอได เขาทั้งสองจะไมรวมหลับนอนในเตียงเดียวกันได ทั้งสองจะไมขับข่ียานพาหนะเดียวกัน   
ถาทั้งสองทํางานในที่เดียวกันจําเปนตองไมเขาหาสูกัน  ถาสามีเธอเกิดเจ็บไขไดปวยในขณะที่เขา
ไมมีคนอื่นคอยดูเเลเขา กรณีนี้ใหภรรยาเขาดูเเลได ตราบใดทีเธอไมเเตะตองตัวเขาหรือสัมผัส
โดยตรง เเตถาภรรยาเขาเกิดเจ็บไขไดปวย จะไมอนุญาตใหเขาดูเเลเธอไดเเมเขาจะไมสัมผัสตัว
เธอก็ตาม เเละสตรีคนไหนที่คลอดบุตรเปนชายเธอจะอยูอยางไมบริสุทธิ์ประมาณ ๗ วัน ถาเธอ
คลอดบุตรเปนหญิงเธอจะอยูอยางไรความบริสุทธิ์ประมาณ ๑๔ วัน เเละเธอจะไมอาบน้ํานอกจาก
จะพน ๔๐ วันหลังคลอดบุตรชาย เเละพน ๘๐ วันหลังคลอดบุตรหญิง    

 
ฐานะของสตรีในสังคมคริสตโบราณ 

เเทจริงเเลวเหลาผูนําของศาสนาคริสตไดเกิดความคลั่งไคลในศาสนาพวกเขาจนเกินเลย
ขอบเขตของมัน  ซึ่งพวกเขาถือวาสตรีนั้นคือที่มาเเหงความผิดทั้งหลายแหล เธอคือรากฐานของ
บาปกรรมทั้งปวง เธอคือตนเหตุเเหงเคราะหกรรมที่ประสบกับมนุษยโลกทั้งหลาย ดังนั้น
                                                            
24 บทเลวีนิติ ( Leviticus ) ตอนที่ ๒๕ วรรค ที่ ๕  
25 ดูหนังสือ มัจญมูอะติน มินัลเกาะวานีนัลยะฮูดิยะฮฺ วัลอาดาต / บาดหลวงยิวสุไลมาน จาซฟรายด หนา ๒๒  
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ความสัมพันธระหวางชายกับสตรีตองสกปรกไปดวย  เลยตองหลีกหางจากเธอเเมนกระทั้งการ
ผูกพันดานการเเตงงานทางการก็ตาม  บาทหลวงคริสต ตารฺโตเลียน กลาววา : เธอคือตัวเปดทาง
ใหเหลาซาตานเขามายังรางมนุษย   เเละเธอคือตัวการหลักที่ชักนํามนุษยไปยังตนไมเเหงความ
สาปเเชง  เธอละเมิดบทบัญญัติของพระเจา เธอทําใหรูปลักษณของพระเจาตองเสียโฉม (หมายถึง 
ผูชาย)  

นักเขียนชาวเดนมารก Wieth Knudesen ไดอธิบายถึงฐานะของสตรีในสังคมยุคกลาง
ศตวรรษวา : การเอาใจใสตอสตรีมันชางมีขอบเขตเหลือเกิน  อันเนื่องมาจากอิทธิพลของนิกาย
โรมันคาทอลิกในสมัยนั้น  ที่มองสตรีเปนมนุษยที่ถูกสรางขึ้นมาอยูในชั้นรอง 26  

ทานนักบุญเปาโลไดกลาววา 27 : ฉันพึงประสงคใหพวกทานรับทราบวา สวนหัวของบุรุษ
คือพระเยซู (เมสสิอาห )  เเละสวนหัวของผูหญิงคือสวนหนึ่งของผูชาย   เเละสวนหัวของทานเมสสิ
อาหคือพระเจา ดังนั้นผูชายทุกคนจะไมปกปดสวนหัวของเขา เพราะมันคือรูปลักษณเเละความ
สูงสงของพระเจา  สวนผูหญิงก็คือความสูงสงของผูชายเพราะผูชายนั้นไมไดมาจากผูหญิง แต
ผูหญิงจะมาจากผูชาย   และเนื่องจากผูชายนั้นไมไดถูกสรางมาเพื่อสตรี  แตสตรีตางหากที่ถูก
สรางขึ้นเพื่อผูชาย  ดวยเหตุนี้สตรีควรมีอํานาจเหนือสวนหัวของเธอเพื่อตอบสนองความตองการ
ของบรรดามลาอิกะฮฺ (บรรดาเทวทูตของพระเจา )  

เเทจริงเเลว กฎบัญญัติของคริสตบังคับใหสตรีนอมรับตามผูชาย เเละเเสดงการภักดีตอเขา
ตลอดอยางตาบอด  ทานนักบุญเปาโลกลาววา 28 : โอบรรดาสตรีเอย  จงนอมรับตอบรรดาชาย
ของพวกเจาดังที่พวกเธอนอมรับตอพระผูเปนเจา  เพราะผูชายนั้นคือประธานของผูหญิง   
เหมือนกับเมสสิอาหที่เปนประธานแหงโบสถ 

นักวรรณกรรมชาวอังกฤษที่ชื่อเบอรนารด ชอว กลาววา : เมื่อหญิงเเตงงานกับชายนั้น  
ทรัพยสมบัติของนางจะถูกยึดครองโดยสามีเธอ ตามกฎหมายอังกฤษในสมัยนั้น  

กรณีนี้ยังไมรวมไปถึงการคงฐานะการเเตงงานของฝายหญิงที่อยูเคียงคูสามีตลอดไป  เพื่อ
ปฏิบัติตามกฎบัญญัติเเหงศาสนาเเละกฎหมายสมัยนั้น ดังนั้น  เเมนจะเกิดเรื่องบาดหมางระหวาง
สามีภรรยาเพียงใดก็ตามเเต  หรือมีอุปสรรคในครอบครัวมากมายเชนใด  การหยารางไมอาจทําได
เด็ดขาด  เเตจะกลับไปใชหนทางอื่นมากกวา  คือ การไมเขาใกลตัวซึ่งกันเเละกัน  หมายถึงตางคน
ตางออกหางกัน ซึ่งสงผลใหฝายชายไปหาเเฟนหญิงมาเปนที่รักไดหรือเพื่อนที่คบหากันได   สวน
ฝายหญิงก็เหมือนกัน จะคบหาผูชายคนอื่นไดในฐานะเพื่อนสนิทหรือเเฟน  

                                                            
26 มุกอเราะนะฮฺ อัลอัดยาน / ดร  อะฮฺมัด ชะละบีย หนา ๑๘๗    Feminism : translated to the English  by 
Arthur Chater 
27 คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหมตอนที่ ๑๑ ของจดหมายทานนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ (Corinthians) 
วรรคที่ ๓-๗-๙ หนา ๒๘๐   
28 คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหมตอนที่ ๕ ของจดหมายทานนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (Ephesians) วรรค
ที่ ๓-๗-๙ หนา ๒๘๐ 
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เชนเดียวกันกับกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิตกอน   อีกฝายหนึ่งที่ยังมีชีวิตจะไมมีสิทธิ
เเตงงานอีกครั้งได  ดวยเหตุนี้เองฐานะของสตรีจึงตกตํ่านัก  ตําเเหนงหนาที่ของเธอถูกมองขาม
ตลอด   ซึ่งทําใหเกิดผลเสียตามมาในภายหลังในสังคมยุโรปปจจุบัน จึงผลักดันใหเหลานักวิชาการ
ตางเรียกรองเพื่อคืนสิทธิอันชอบธรรมใหเเกทุกคนในสังคมทั้งผูหญิงเเละผูชายไมเวนใคร  ความ
อิสระอยางไมมีขอบเขตยอมตองเกิดขึ้นในสังคม  สงผลในเวลาถัดมาคือ การมีชีวิตความเปนอยูใน
สังคมดวยมารยาทที่ต่ําชา  ครอบครัวเเตกสาเเหรกขาด   ทั้งหมดนี้คือ ความเขมงวดของโบสถที่
เสนอวิถีปฏิบัติที่หลงผิด  อีกทั้งยังบังคับใชกฎหมายอันไมชอบธรรมที่ขัดกับธรรมชาติของความ
เปนมนุษยที่เเทจริง     
 
 


