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  ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ئورنى

گىرىكى ئىسالم دىنىنىڭ ئايالالرغا تۇتقان پۇزىتسىيىدە مهيلى ئىسالمدىن ئىل

ياكى كېيىنكى بولسۇن بارلىق تۈزۈم ۋە پىرىنسىپالردىن روشهن پهرقلىنىپ 

تۇرىدىغان تهرىپى شۇكى، ئوقۇم ۋە شهرىئهت ئهھكاملىرىنى ئىجرا قىلىش جهھهتته 

ئايالالرغا ھهقىقىي ئىنسانپهرۋەرلىك پىرىنسىپ ئاساسىدا مۇئامىله قىلغانلىقى ۋە 

  .بىلهن قارىغانلىقىدا بولسا كىرەكئايالغا ئايالچه، ئهرگه ئهرچه كۆز 

ئىسالم ئهرلهرگه ئىنسانلىق سۈپىتى بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۇنىڭغا مۇئهييهن 

تهرتىپ، مۇئهييهن كۆرسهتمىلهرنى بهرگهندە، ئايالغىمۇ ئوخشاشال ئىنسانلىق 

ئىنسانالرنىڭ . خۇسۇسىيىتىنى ئېتىبارغا ئېلىپ، ئهرلهر بىلهن ئوخشاش دەپ قارىدى

 ھۆرمىتى، ئېهتىياجىنىڭ مۇئهييهن ئورتاقلىققا ئىگه بولغانلىق ھهق ۋە

سهۋەبىدىن،ئىنسانپهرلىك بابىنىڭ بارلىق تۈزۈم ۋە كۆرسهتمىلىرىدە ئهرلهر بىلهن 

  .باراۋەر دەپ قارىدى

ئهمما، ئىسالم ئايالالرغا ئاياللىق خۇسۇسىيىتىنى ئېتىبارغا ئېلىپ قاراپ، ئۇنىڭ 

ىپ، تۈزۈم ئورۇنالشتۇرۇپ، مهسئۇلىيىتىنى بهلگىلىگهن ئاياللىقىغا ماس ھالدا تهرت

چاغدا، ئهرلهرگىمۇ ئهرلىك خۇسۇسىيهتلىرىنى نهزەرگه ئېلىپ، مهسئۇلىيهت 

  .دائىرىسىنى بهلگىلىدى

جهمئىيهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئىش تهقسىم قىلىش پىرىنسىپلىرى ۋە 

ل ئىنسان تىپىغا تهبىئىتىگه ئويغۇن ھالدا، ئهر ۋە ئايالدىن ئىبارەت بۇ ئىككى خى

بۇ خىل پهرقلىق .  ئايرىم ھالدا ھوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتلهرنى بهلگىلهپ بهردى- ئايرىم

ھوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتلهرنىڭ ئىستىخىك تهلىۋى ئهر ۋە ئايالالر ئوتتۇرىسىدا پهرقلىق 

دەرۋەقه، ئىسالم دىنى ئايالالرغا . ھۆكۈملهرنىڭ مهيدانغا كېلىشىنى تهلهپ قىالتتى

  ملهر ۋە ئهرلهرگه خاس ھۆكۈملهرنى ئۇالرنىڭ خاراكتېرىدىكى ئهرلىك ۋە خاس ھۆكۈ
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ئاياللىك خۇسۇسىيهتلهرنى توغرا مۆلچهرلهش ئارقىلىق، ھهر ئىككىلىسىنىڭ 

  .تهبىئىتىنىڭ تهقهززاسى ماس ھالدا، ئېنىق بهلگىلهپ بهردى

غان  بىرى بىلهن مۇناسىۋەتلهشتۈرىدى- ئهمما، ئىنسانالرنىڭ ئىنسانلىقىنى بىر

تۈزۈملهردە، ئىسالم تهلىماتلىرىغا كۆرە ئهرلهر بىلهن ئايالالر ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق 

  . پهرق يوق، چۈنكى، ئۇالر ئوخشاش ئىنسانالردۇر

پهقهت ئىسالم دىنىال ئايالالرغا ئىنسانچه كۆز بىلهن قاراپ، ئۇنى ئهرلهر بىلهن 

 بىرى بىلهن -رىنى بىريوقىرىدا ئېيتقاندەك، ئىنسانالرنىڭ ئىنسانى ئاالقىلى

مۇناسىۋەتلهشتۈرىدىغان تۈزۈم ۋە بهلگىلىمىلهردە ئوخشاش ھۆقۇققا ئىگه، ئۇالرنىڭ 

لېكىن، باشقا ھازارەت ۋە مهدەنىيهتلهر . ئارىسىدا ھېچقانداق پهرق يوق، دەپ قارىدى

ھهتتاكى كىشىلىك ھوقۇق ئهڭ يۈكسهك ئۇرۇنغا قويۇلدى دەپ داۋراڭ سېلىۋاتقان 

للىرىمۇ ئايالالرغا پهقهت ھۇزۇر ۋە ھاالۋەت تهبىرى ماھىيىتىدىكى ئاياللىق ياۋرۇپا ئه

  .سۈپىتى بىلهن قاراشتىن خالىي بواللمىدى

ھهرقانداق جهمئىيهتنىڭ ئايالالرغا تۇتقان مهدەنىيهت پۇزىتسىيىسى، شۇ 

جهمئىيهتنىڭ ھادىسىلهرگه قارىتا تۇتىدىغان مهيدانى ۋە مهدەنىيهت تارىخى 

 جهريانىدا ئايالالرنىڭ قانچىلىك رول ئوينىيالىغانلىقىنى جانلىق ئهكس تهرەققىياتى

  .ئهتتۈرۈپ بىرىدۇ

ئايالالر ۋە ئهرلهرنىڭ ئىنسانلىق خۇسۇسىيهتلىرىگه چىن ئىشهنگهن بىر 

جهمئىيهتته ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي رولىنى جانلىق ئهكىس ئهتتۈرۈپ بىرىدۇ 

ه ئهرلهر يانداش ھالدا ئۆز تۆھپىلىرىنى قوشۇپ ۋە ئوخشاش بولمىغان ساھهلهر بويىچ

  .ماڭىدۇ ۋە نادىر ئۆلگىلهرنى يارىتىدۇ

ئهكسىچه، ئايالالرغا ئىنسان سۈپىتى بىلهن ئهمهس، ئاياللىق خۇسۇسىيىتى 

ئىنسانپهرۋەرلىك . ئايالالر تۆۋەن تهبىقه سانىلىدۇ، بىلهنال قارايدىغان جهمئىيهتته

  رقانداق رولىدىن مهھرۇم قىلىنىپال قالماستىن، ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان ھه
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ئۇالر ھهرخىل رەڭلهر بىلهن بويىلىپ، ئهرلهرنىڭ ھۇزۇر ۋە ھاالۋەتلىرىنى 

  .ئىپادىلهيدىغان قهدىرسىز قونچاققا ئايلىنىپ قالىدۇ

ئىسالم ۋە باشقا مهدەنىيهتلهرنى سېلىشتۇرما قىلغان ھالدا ئهڭ جانلىق  بۇنىڭغا 

   ئهلۋەتته، ئايالالرنىڭ رولى ۋە ئوخشاش بولمىغان ساھهلهردە ياراتقانئوبراز ئىزدىسهك،

 ئىزلىرى شۇ خىل جهمئىيهت تايانغان مهدەنىيهت ئوقۇمى ۋە پرىنسىپلىرىنىڭ - ئىش

شهكىلدە ئىكهنلىكىنى بايقايمىز؛ ئىسالم دىنىدا  ىتى بىلهن تولىمۇ ماس تهبىئ

ئايالالرنىڭ ئىنسانلىق خۇسۇسىيتى ئهڭ جانلىق تهرۇزدە ئېتىراپ قىلىنىپ، 

 ئىزلىرى بو پرىنسىپقا ئاساسهن تۇرغۇزۇلغان بولسا، غهيرى ئىسالمىي - ئۇالرنىڭ ئىش

 -، شۇنىڭغا ماس ھالدا ئۇالرنى ھۇزۇرجهمئىيهتلهردە پهقهت ئايال دەپ ئىپادە قىلىنىپ

  .ھاالۋەتنىڭ ئايالالردىن تهركىپ تاپقان ماددى مهپكۇرىسىگه ئايالندۇرىۋالدى

  قهھرىمان مۇسۇلمان ئايالالر

گهرچه، فىزىلوگىيىلىك ۋە پىسخىلوگىيلىك ئاالھىدىلىكلىرىگه ئاساسهن، 

ان ئايالالر ئۇالرغا تاپشۇرۇلغان مهسئۇلىيهتلهر پهرقلىق بولسىمۇ، مۇسۇلم

 ئىزالرنى يارىتىشتا، ئىسالم بهرگهن يۈكسهك ئورۇندىن قالسىال، - قهھرىمانالرچه ئىش

ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانلىق روھىغا بهكرەك ئىشهندى ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئهرلهرگه ئوخشاش 

  .ئىنسان دېگهن تۇنىشىغا بهكرەك تاياندى

هشتۈرۈلگهن ئىسالم كىلىشتىن ئىلگىرى تارىخنىڭ ئهخلهت ساندۇقىىغا يهرل

ئايالالر ، ئىسالم بىلهن ئۆزىگه خاس مۇستهقىل ئىنسانلىق خۇسۇسىيىتى بار، 

تارىخقا نۇرغۇن شىرىن . ئهقىدىگه، ساماۋىي رىسالىگه ئىگه يېڭى بىر توپلۇمغا ئايالندى

غهرب ئهللىرىدە ئىسالمغا يۈزلىنىۋاتقانالرنىڭ . ئهسلىمىلهرنى ھهدىيه قىلدى

 بولىشىمۇ، ئىسالمنىڭ ئايالالرغا بهرگهن ئىلتىپاتىنىڭ كۆپىنچىسنىىڭ ئايال كىشى

  .زورلىغىنىڭ سهمىمىي ئىسپاتى بولۇشقا يېتهرلىك

 ئىزلىرى دەۋەت ۋە جىهاد ساھهسىدە - ئىسالم تارىخىدا ئهرلهرنىڭ ئىش

  بۇ .  ئىزلىرى ئوخشاش ساھه بويىچه داۋامالشتى- خاتىرلهنگهن بولسا، ئايالالرنىڭمۇ ئىش
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لالر ئۆزلىرىنى پهقهت ئايال دەپال ئهمهس، بهلكى، مهسئۇلىيهت خۇسۇستىمۇ ئايا

  .يۈكلهنگهن ئىنسان دېگهن تونۇشتا ياشىغان بولدى

ئىلمىي ۋە ئىسالم مهدەنىيىتىنى تارقىتىشتا ئوينىغان روللىرىنى خاتىرلهپ 

ھهۋۋا ئانىمىزدىن باشالنغان بۇ مۇساپه ئاسىيه، ھاجهر ۋە بۇۋى . چىقىش تېخىمۇ قېيىن

 هملهردىن ئۆتۈپ، خهدىچه رەزىيهلالھۇ ئهنها، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها، فاتىمهمهري

رەزىيهلالھۇ ئهنها ۋە ئهسما بىنت ئهبۇ بهكىر مىسالى ساناقسىز ئانىالر تارىخ بهتلىرىدە 

خۇسۇسهن، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنغان . نۇر چېچىپ تۇرۇپتۇ

  .تارىخىدىكى ئورنىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇھهدىسلهر ئۇالرنىڭ ئىسالم 

  دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمان ئايالالر

دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمان ئايالالر يوقىرىدا زىكىرى كهچكهن، ئاتىلىرى، ئهرلىرى ۋە 

پهرزەنتلىرىنىڭ پىداكارلىقىنى ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆرگهن قهھرىمان 

 - گۈنكى خۇتۇنشۇالرنىڭ قىزلىرى بولغان بۈ. ئانىلىرىمىزنىڭ قىزلىرى

قىزلىرىمىزنىڭ ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ، ئۆتكهن شۇ تارىختىكى 

  !قايتىلىيالمايدىغانغا قانداق تۇسالغۇالر بار؟

ئۇالرنىڭ ئىنسانلىق خۇسۇسىيىتىنىڭ ئىسالمنىڭ ھهقىقىي روھىدىن 

يىراقلىشىپ، ھهرخىل ئازغۇن ئېقىم ۋە قاراشالرنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ 

  .ا ھېچقانداق تۇتامغا چىققۇدەك سهۋەپ يوقكهتكهنلىكىدىن باشق

ھازىرقى ئاياللىرىمىز يوقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك ئازغۇن پىرقىلهرگه ئهگىشىپ، 

ئاياللىق ئوبرازىغا داغ تهككۈزدى ۋە ھاياتتىكى ئىنسانلىق ساالھىيىتىنى 

ئهگهشكهن ئېقىملىرى، تايانغان ئىدىلوگىيىسى ساغالم بولمىغاچ . خۇنۇكلهشتۈردى

بۇ . قانچه تىرىشسىمۇ مۇستهقىل ئىنسانلىق ساالھىيىتى شهكىللهندۈرەلمىدىھهر

  .بۈگۈنكى دۇنيا چىركىنلىكىنىڭ نىگىزلىك سهۋەپلىرىدىن بىرى
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بۈگۈنكى مۇسۇلمان ئاياللىرىمىزنىڭ ئىسالم كۆرسهتكهن بهلگىلىمىلهرگه 

ڭ يوللىرىنى ئاڭلىق بوي سۇنۇپ، ئىلمىي ۋە ئهمهلىي ساھهلهر بويىچه ھاياتتا ئۆزىنى

  ئايالالرنى تانسىخانا چىراقلىرى ئاستىدا ! يېرىپ مېڭىشىغا نىمه توسقۇنلۇق بار؟

لهرزان ئۇسۇلغا سېلىپ ئۈگىنىپ كهلگهن ئهرلهرنىڭ غهزىۋىدىن باشقا ھېچقانداق 

  .نهرسه يوق

 پهن ئۈگىنىشنىڭ شهرتىمۇ؟ دىننىڭ كۆرسهتمىسى، - يالىڭاچلىق ئىلىم

ىدىن تېنىش مهدەنىيهتلىك بولۇشنىڭ ئۆلچىمىمۇ؟ ياق،  ئادەتلىر-مىللهتنىڭ ئۆرپ

مىڭ قېتىمالپ ياق دەيمىزكى، ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ ئىلىم بىلهن، مهدەنىيهت 

 ئىكرامغا ئىرىشىش ئۈچۈن - ئايالالر ھاياتتا ئىززەت. بىلهن ئاالقىسى يوق

  .ئهسلىيىتىگه قايتىشى الزىم

ىڭاچلىقتىن، مهدەنىيهتنى بىراق، دىن دۈشمهنلىرى دائىم ئىلىمنى يال

مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ دۇنيادىكى . ئۆزلۈكتىن تېنىشتىن ئايرىغىلى يول قويمايدۇ

ئورنىنى خۇنۇكلهشتۈرۇش ئۈچۈن ھهر دائىم بۇ ئىككىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى باغالشقا 

بۇنى بىلىپ قېلىش يېڭى باشلىنىشنىڭ . تۈرلۈك ۋاستىالرنى قوللىنىدۇ

  .غۇسىمۇقهددىمىسى بولۇپ قال

                                    

 


