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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

ความเขาใจผิดบางประการเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม 
 
ขอยกบางประเด็นซึ่งเปนขอสงสัยของบางกลุมเพื่อโจมตี และทําลายภาพพจนอันดีงาม

ของอิสลามเกี่ยวกับสิทธิของสตรี  เร่ืองขอสงสัยดังกลาวนี้ถูกนําเสนอและถกเถียงกันอยาง
แพรหลายในงานพบปะหรืองานสัมมนาซึ่งลวนแลวแตมีจุดประสงคแอบแฝงลึกเกินกวาที่จะให
ความอิสระจอมปลอมแกสตรีเสียอีก 

ทําไมพวกเขาไมพูดคุยเรื่องสิทธิของเด็กๆ หรือ ไมก็สิทธิของคนพิการ หรือคนวางงาน หรือ
คนดอยโอกาสทั้งชายหญิงซึ่งถูกคุกคามดานศาสนา  การเปนอยู  บานเรือนของพวกเขาถูกยึดแลว
ถูกขับไลที่เราเห็นในหลายๆ ที่  ทําไมไมมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ เพื่อรองขอสิทธิของ
พวกเขาจากบรรดาโจรที่คอยดูดเลือดประชาชน   แลวทําไมพวกเขาไมยกอางนอกจากประเด็นที่
พวกเขาเชื่อวาจะเกิดผลเสียในความคิดของคนที่ไมเขาใจและไมรับรูส่ิงที่แทจริงเกี่ยวกับอิสลาม  
ทวาประเด็นตางๆ ที่สมควรจะมาเรียกรองกลับถูกลืมอยางสิ้นเชิง 

เราขอกลาวถึงจุดมุงหมายของพวกเขาพอสังเขปดังนี้ :  
• สรางกระแสในสังคมที่เกี่ยวกับอิสลามหรือประเด็นอื่นๆ ใหเปนไปตามความ

ประสงคของกลุมผลประโยชนสวนตัว เพราะเปาหมายหลักของพวกเขาคือ สรางกระแสในสังคม 
และขจัดพลังของสังคม  และชักชวนคนในสังคมไปสูประเด็นที่พวกเขาคิดวาสําคัญ แตที่ไหนได 
ตามความเปนจริงแลวพวกเขากําลังละทิ้งประเด็นที่สําคัญมากกวานั้น  พวกเราในฐานะมุสลิม
ทั้งหลายเชื่อและขอยํ้าวา  ประเด็นเหลานั้นไมสมควรที่จะกุข้ึนมาเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน เพราะ
อิสลามไดยุติมันและไดอธิบายมันอยางชัดแจงแลว   ดังนั้นพวกเขาตองการที่จะแสดงตนใหดู
เหมือนคนที่ตักเตือนและแสวงหาความสัจธรรมเพื่อเรียกรองสิทธิสตรี  แลวดึงตัวพวกนางใหเขาใน
แถวเดียวกันกับพวกเขา  โดยที่พวกนางเปรียบเสมือนหมากบนกระดานที่พวกเขาบังคับไดตาม
ความตองการ  สุดทายก็เอาตัวพวกนางเปนเหยื่อสําหรับคนที่ตองการลาตัวของพวกนางหรือ แยง
ชิงพวกนางใหอยูในแถวเดียวกันกับพวกเขา 

• ตองการที่จะกระจายความเสื่อมเสียและความชั่วรายใหกับสังคม  เพราะสังคมที่
แพรระบาดดวยสิ่งชั่วรายและสิ่งตาง ๆ ที่สรางความเสื่อมเสียแกจริยธรรมอันดีงามงายแกการลา
อาณานิคมและการยึดครองทรัพยสมบัติอันลํ้าคาเพื่อผลประโยชนของเหลาศัตรูและกลุมคนที่ถูก
ความโลภครอบงํา สืบเนื่องจากพลังแหงมนุษยที่เปรียบเสมือนเกราะที่คอยปกปองถูกทําลายไป ณ 
สถานที่บันเทิงและหลุมบอแหงความสุขสวนตัวอยางไมชอบธรรม ซึ่งมันหางไกลจากความ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในดานการเงินและดานสังคม  ตามที่ Ph.D  Henry  Makow 1  ไดกลาววา : 

                                                 
1 ดูวารสาร อัลมุสตักบัล อัลอิสลามี ฉบับที่ ๑๔๖   ๖/๑๔๒๔ . The Debuchery Of American Womanhoot 
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“แทจริงแลวการทําสงครามของโลกตะวันตกที่มีตอประชาชาติอาหรับและอิสลาม  ลวน
แลวแตมีวัตถุประสงคทางการเมือง อารยธรรมและจริยธรรม  เพราะสงครามที่วานี้ไดมุงไปที่ทรัพย
สมบัติอันมีคาของประชาชาติ  ตลอดจนการยึดครองสิ่งที่มีคาที่สุดสําหรับพวกเขา นั่นคือ ศาสนา  
ซึ่งเปนคลังสําคัญทางวัฒนธรรมและจริยธรรม  สําหรับสตรีแลวคือการเปลี่ยนแปลงจากการปด
หนาไปยังสภาพการเปลือยกาย” 

การใหความสําคัญแกสตรีนั้น ถาพวกเขาจริงใจไมเพียงแคการเรียกรองเพื่อสิทธิของเธอใน
บางวัยเทานั้นแลว แตวัยตางๆ ของเธอกลับถูกทอดทิ้งละเลยไมมีใครมาเลียวแล  ดังที่เห็นวาสิทธิ
ของเธอในฐานะแมอยูไหนเหตุใดไมมีการเรียกรอง และไหนเลาสิทธิของเธอในวัยชราซึ่งเปนวัยที่
เธอตองการการดูแลเปนพิเศษ - อิสลามถือวา การทําดีตอสตรีโดยเฉพาะในวัยที่เธอแกชรานั้น 
เปนผลบุญที่ทําใหเราไดใกลชิดพระเจา  - สาเหตุเชนนี้แหละที่ทําใหจํานวนหญิงชราเพิ่มข้ึนสูงใน
ประเทศที่เรียกรองเพื่อความอิสระและปกปองสิทธิความชอบธรรมของสตรี มันชางเปนเรื่องที่
ยิ่งใหญเหลือเกินกับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเรียกรองสิทธิของเธอกลับคืนมาได โดยที่เขา
กระทําไปดวยความยําเกรงตออัลลอฮฺ เขายอมไดรับผลตอบแทนและความโปรดปรานจาก
พระองค  นาแปลกใจนักที่เห็นวารสารหลายๆ ฉบับลวนแลวแตนําเสนอรูปผูหญิงสาวสวยๆ  แตลืม
รูปหญิงในวัยอื่นๆ ที่สวยเหมือนกันหรือรูปหญิงอื่นในวัยชรา   พวกเขาเหลานั้นไมใชสตรีหรือ ? 
หรือมันเปนการลาเหยื่อหรือการเสนอสินคาโดยอาศัยสตรีและฐานะของเธอเปนเครื่องมือกันแน. 
!!?? 

• ความเกลียดชังของกลุมผูที่นับถือศาสนาอื่นที่มีอคติตอศาสนาอิสลามและคน
มุสลิมทั่วไป แซมมวล ซวิมเมอร หัวหนาสโมสรมิชชันนารี กลาวตอหนาบรรดามิชชันนารีในงาน
สัมมนาเมืองกุดส ป ๑๙๓๕ วา2 : งานสําคัญของการเผยแผศาสนาคริสตที่หลายๆ ประเทศคริส
เตียนฝากไวกับพวกคุณมิใชเฉพาะเพื่อตองการใหพวกมุสลิมเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต เพราะ
การเขารับคริสเตียนถือวาเปนของขวัญสําหรับพวกเขามากกวา  แตงานสําคัญของพวกคุณคือ 
การทําใหพวกเขาออกจากศาสนาอิสลาม ... ใหพวกเขาเปนมนุษยที่ถูกสรางซึ่งไรความผูกพันใดๆ 
กับพระเจา...ตอไปพวกเขาจะไมมีความผูกพันใดๆ ที่เชื่อมตอกับจรรยามารยาทที่หลายๆ 
ประชาชาติไดยึดมันมาใชในการดํารงชีวิต...ดังนั้น งานของพวกคุณในลักษณะนี้ถือวา เปนประตูสู
การพิชิตประเทศราชในหลายๆ ประเทศมุสลิม 

และอีกคนกลาววา : เมื่อไหรที่เราเอาสตรีออกนอกบาน เมื่อนั้นแหละเราไดบรรลุ
จุดมุงหมายที่พวกเราตองการ !...  

พวกเขาไมตองการนอกจากเพื่อกระจายความเสื่อมเสีย  และความชั่วรายจนกระทั่งการ
ยึดครองประเทศและพลเมือง ดังนั้นการกระทําของพวกเขาแทจริงแลวคือตองการโจมตีอิสลาม  
และเสนอจุดบกพรองพรอมดวยประเด็นตางๆ ที่นาสงสัยโดยหวังที่จะสรางความเสื่อมเสียแก

                                                 
2 จากหนังสือ กอดะตุลฆอรบฺ ยะกูลูน ... 
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ภาพพจนอันดีงามของอิสลาม  และพวกเราไมพบการเปนศัตรูในลักษณะนี้นอกจากตออิสลาม
และผูนับถืออิสลามเทานั้น ดังที่พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา 

َُهوُد َوَال اجَصارَى َح تَتِبَع مِ ﴿ ْ َ َعنَك ا لتَُهْم قُْل إِن ُهَدى َولَن تَْر
ِي َجاءَك مِ اهللاِ  ْهَواءُهم َنْعَد ا

َ
َن الِْعلِْم َما لََك  ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايبَْعَت أ

ِ َوَال نَِصريٍ ِمَن اهللاِ    ) ١٢٠: اكقرة ( ﴾ ِمن َو
ความวา “และชาวยิวและชาวคริสตนั่น จะไมยินดีแกเจา (มุฮัมมัด) เปน
อันขาด จนกวาเจาจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขา จงกลาวเถิด 
แทจริงคําแนะนําของอัลลอฮฺเทานั้นคือทางนําที่แทจริง แนนอน ถาเจา
ปฏิบัติตามความใครของพวกเขา หลังจากที่มีความรูมาแลว ก็ยอมไมมี
ผูคุมครองและผูชวยเหลือใดๆ สําหรับเจาใหพนจากการลงโทษ
ของอัลลอฮฺได” 3 
 
• จุดมุงหมายของการนําเสนอประเด็นที่เปนขอสงสัยเกี่ยวกับสตรีในอิสลามเปน

ระยะๆ นั้น  คือการดึงตัวนางใหออกหางจากความบิรสุทธิ์และเกียรติของนาง จนทําใหนางตองตก
หลุมพรางแหงความชั่วรายและตองสูญเสียมารยาทอันงดงามไป  ดวยการเอาสตรีตะวันตกมาเปน
ตนแบบที่นางสมควรปฏิบัติตาม   ดังนั้น ขอใหแตละคนถามตนเองและพิจารณาสมองตนเองวา – 
ทั้งมุสลิมะฮฺ และไมใชมุสลิมะฮฺ – ส่ิงที่สตรีแถบตะวันตกในยุคปจจุบันไดนําเสนอมันคือ
ภาพลักษณของสตรีที่นาชื่นใจและเหมาะสมกับเพศสตรี หรือมันเปนภาพลักษณที่นาสลดใจยิ่ง ?? 
Ph.D  Henry  Makow 4  ไดกลาววา :  

“แทจริงแลว สตรีหนึ่งคนในอเมริกากําลังใชชีวิตอยางบาคลั่ง  ซึ่งผูชายหลายคนเปนสิบๆ 
ตางรูจักเธอกอนแตงงาน  และเธอตองสูญเสียความบริสุทธิ์ไปทั้งๆ ที่มันคือสวนหนึ่งแหงแรงดึงดูด
ความสนใจในตัวเธอ  ทําใหเธอตองกลายเปนสตรีที่มีจิตใจแข็งกระดางไมสามารถที่จะสัมผัสกับ
ความรักไดอีก  จากการสํารวจสตรีในอเมริกาพบวา ตัวของเธอกําลังเอนเอียงไปยังพฤติกรรมของ
เพศชาย  เปนเหตุทําใหพวกเธอกระวนกระวายงุนงานไมสามารถที่จะเปนภรรยาหรือแมได   ดังนั้น
เธอจึงมีฐานะเพียงแคเครื่องผอนคลายความสุขทางเพศเทานั้น ไมใชเพื่อความรักหรือการคลอด
บุตร”   

แทจริงแลว ชวงระยะเวลาการเปนเเมคือ จุดสูงสุดแหงการเจริญวัยของมนุษย ซึ่งเปนวัยที่
มนุษยเร่ิมปลีกหางจากหลุมแหงความใครใฝต่ําจนกระทั่งเราเปนบาวที่ภักดีตออัลลอฮฺ ...เปนการ
เรียนรูและการดํารงชีวิตในมุมใหม  ตางกับระบบความเปนอยูในโลกปจจุบันซึ่งไมปรารถนาใหเรา
ถึงจุดแหงการเจริญวัยที่สมบูรณแบบได แตส่ิงที่สังคมในโลกปจจุบันตองการก็คือ การทําใหมนุษย

                                                 
3 อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๑๒๐ 
4 ดูวารสาร อัลมุสตักบัล อัลอิสลามี ฉบับที่ ๑๔๖   ๖/๑๔๒๔ . The Debuchery Of American Womanhoot 
Bikini vs. Burka  



4 

มีชีวิตอยางโดดเดี่ยวอางวาง กระหายแตการรวมเพศ และจะเสนอใหเราเห็นแตแงมุมการมีชีวิตที่
นาอับอายแทนการมีชีวิตดวยการสมรส 

มนุษยผูมีสติปญญาทุกคนยอมทราบดีวา  การฉวยโอกาสกับเพศตรงขามอยางสตรีเพราะ
ความสวยงามของนางนั้น เมื่อใดที่ความสวยของนางจางหายไปนางก็จะถูกโยนทิ้งอยางไรคุณคา 
พวกเขาพยายามดึงพวกนางมาเปนสินคาแลกเปลี่ยนกัน ซื้อขายพวกเธอในโลกของสื่อหลากหลาย
ชนิดทั้งสิ่งตีพิมพ  ส่ิงที่ฟงได หรือ มองเห็นกับตาได   จะเห็นไดวาพวกนางเปนแคสินคาเพื่อเสพสุข
ทางเพศหรือเพื่อตอบสนองความใครเทานั้น  พวกเขาเหลานี้แหละที่ทําลายชีวิตหญิงสาว  ทําลาย
ชีวิตของภรรยา อกตัญูตอสตรีผูเปนแม พวกเขานี่เองที่ประพฤติไมดีตอเพื่อนบานดวยกัน   และ
ในความเปนจริงแลวพวกเขาคือบรรดาผูที่กลืนกินสิทธิความชอบธรรมของสตรี    พวกเขาลิดรอน
ความอิสระของพวกนางจนทําใหพวกนางเขาสูเวทีแหงความชั่วราย เคยครุนคิดถึงคํากลาวของ
ทาน ศาสนทูตของอัลลอฮฺบางไหม ซึ่งทานเคยกลาว ความวา “พวกเจาจงตักเตือนระหวางกัน 
เพื่อใหทําดีกับเหลาสตรีอยูเสมอ”  

ความตกต่ําของสถานภาพสตรีชาวตะวันตกตลอดจนความเปนอยูของนางที่เราเห็นกับตา
ในสังคมปจจุบันนี้  เปนผลมาจากความอิสระอันเกินขอบเขต  ซึ่งสืบเนื่องจากการที่สตรีถูก
นําเสนอในโบสถในยุคกลาง เปนหลักการที่ขัดศีลธรรมและอธรรมตอสิทธิความชอบธรรมของกุล
สตรี  เหลาผูเเสวงหาผลประโยชนเเละความโลภตางฉกฉวยโอกาสนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสมาชิกสังคม
ใหมีอิสระเต็มที่ปราศจากจรรยามารยาทเเละหลักการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตอไปพวกเขาพรอมที่จะตก
เปนเหยื่อของเหลาศัตรู สวนอิสลามนั้นไมมีการอธรรมตอสตรีเเละไมลิดรอนสิทธิของเธอ เเต
อิสลามจะยินยอมใหนางอยูในฐานะเสมือนชายในทุกเรื่อง ยกเวนในประเด็นที่เพศชายเหนือกวา
เพศหญิงเนื่องจากความแตกตางทางดานโครงรางและจิตใจเทานั้น  ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนปฏิเสธไมได
เพราะทั้งสองไมใชเพศเดียวกัน  ดังนั้น ขอเเตกตางระหวางทั้งสองจะถูกวางอยูบนรากฐานดังที่วา
นี้   

Dr. G. Lebon  กลาวในหนังสือของทาน (วัฒนธรรมอาหรับ) วา : 
“ถาเราตองการรูระดับอิทธิพลของอัลกุรอานตอเร่ืองราวของสตรีแลว เราจําเปนตองมอง

สถานภาพของนางในสมัยที่อารยธรรมอาหรับกําลังรุงเรือง  ตามที่นักประวัติศาสตรรายงานมาวา 
บรรดาสตรีในยุคนั้นมีฐานะที่นาชมเชย เนื่องจากชาวยุโรปเหลานั้นไดนําเอาแนวคิดและเรื่องราว
เกี่ยวกับการใหเกียรติสตรีมาจากชาวอาหรับ  ดังนั้นอิสลามเทานั้น- ไมใชคริสเตียน- ที่ยกระดับ
ของสตรีจากฐานะที่ต่ําตอยสุด ผิดกับความเชื่อที่เขาลือกัน   ถาทานคิดยอนหลังไปถึงชนชาว
คริสตสมัยตนของยุคกลาง ทานจะพบวาพวกเขามิไดใหเกียรติสตรีเลย  ถาทานไดพลิกอานหนังสอื
หลายๆ เลมในประวัติศาสตรสมัยดังกลาวทานจะพบสิ่งที่ทําใหทานหายของใจในเรื่องนี้  และทาน
จะไดรูวาเหลาเผด็จการในสมัยนั้นชางโหดเหี้ยมกับสตรีเหลือเกิน  กอนที่พวกคริสเตียนจะเรียนรู
ระเบียบการคลุกคลีกับเหลาสตรีจากชาวอาหรับเสียอีก ...”  

ทุกคนที่มีสติสมบูรณตามธรรมชาติยอมปฏิเสธที่จะใหเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาถูกทํา
ใหปนสินคาอยางหนึ่งเพื่อสนองตอบความตองการของเหลามนุษยที่เปรียบเหมือนหมาปา
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ทั้งหลาย  ซึ่งเปาหมายของพวกเขาเพียงแคการสนองตอบอารมณของพวกเขาเยี่ยงสัตวเทานั้น   
เหลาสตรีผูมีสติครบสมบูรณตามธรรมชาติก็เชนเดียวกันยอมปฏิเสธที่จะเปนเสมือนสินคาที่
แลกเปลี่ยนในการซื้อขาย หรือเปนเสมือนดอกไมที่ถูกดมโดยคนทั่วไปซึ่งเมื่อไหรที่พวกเขาบรรลุ
ความปรารถนาแลวพวกเขาจะทิ้งเธอไปใหอยูอยางเหี่ยวแหงเเละไรคุณคา  จากจุดนี้จะเห็นไดวา
ส่ิงที่อิสลามเนนและสนับสนุนนั้นชัดแจงและสมเหตุสมผลตามธรรมชาติของมนุษยในการพิทักษ
เหลาประชาชาติอิสลาม   เปนการสงเสริมที่งอกงามมาจากระบบการดูแลรายบุคคลที่อยูบนฐาน
แหงความหวงใย   ดังนั้น ครอบครัวในอิสลามจึงอบรมบุตรหลานที่เปนสตรีทั้งหลายใหรูจักการ
สงวนตัว  รักษาความบริสุทธิ์และการรักในเกียรติและศักดิ์ศรี ส่ิงที่อิสลามสนับสนุนและสงเสริมถือ
วาสมบูรณแบบเเละมาจากระบบการดูแลรายบุคคลบนพื้นฐานเเหงความหวงใย  ซึ่งโดยระบบนี้
จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของแตละคนได  

เด็กหนุมคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แลวกลาววา  โอ  ทานศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ อนุญาตใหฉันทําซินาเถิด (กระทําผิดประเวณี ) !!! ผูคนตางหันมามองเขาเเละ
พยายามขับไลเขา พวกเขาตางสงเสียงวา “มะฮฺ มะฮฺ” (เตือนใหเขาหยุดเพราะความไมพอใจ) 
ทานนบีกลาววา “เขามาใกลๆ สิ”  เมื่อเขาเขามาใกลๆ ทานไดบอกกับเขาวา  “นั่งลงสิ”  เมื่อเขา
นั่งลง  ทานไดถามเด็กหนุมคนนี้วา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมารดาของเจาหรือไม ?”  
เขาตอบวา : ไม  ขอสาบานดวยนามอัลลลอฮฺ  ขอพระองคทรงใหฉันเปนสิ่งพลีแกทาน   ทานนบีได
กลาววา “และเชนเดียวกันนั้น มนุษยทุกคนยอมไมชอบที่จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมารดาของ
เขา”   แลวทานจึงถามตอวา “เจาพอใจจะใหส่ิงนี้เกิดขึ้นกับนองสาวหรือพี่สาวของเจาหรือไม ?”  
เขาตอบวา : ไม  ขอสาบานดวยนามอัลลลอฮฺ  ขอพระองคทรงใหฉันเปนสิ่งพลีแกทาน   ทานนบี
กลาววา “และเชนเดียวกันนั้น มนุษยทุกคนยอมไมชอบที่จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวหรือ
นองสาวของเขา”  แลวทานนบีไดถามเขาตอไปวา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอาหญิงหรือ
ปาฝายพอของเจาหรือไม ?”  เขาตอบวา : ไม  ขอสาบานดวยนามอัลลลอฮฺ  ขอใหอัลลอฮฺทรง
ทําใหตัวฉันเปนผูเสียสละแกทาน   ทานกลาววา “และเชนเดียวกันนั้น มนุษยทุกคนยอมไม
ชอบที่จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอาหญิงหรือปาของเขา”  แลวทานนบีไดถามเขาตอไปวา “เจา
พอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนาสาวหรือปาฝายแมของเจาหรือไม ?”  เขาตอบวา : ไม  ขอ
สาบานดวยนามอัลลอฮฺ  ขอใหอัลลอฮฺทรงทําใหตัวฉันเสียสละแกทาน   ทานกลาววา “และ
เชนเดียวกันนั้น มนุษยทุกคนยอมไมชอบที่จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนาสาวหรือปาของเขา”  
หลังจากนั้นทานไดวางมือบนตัวเขา และอานดุอาอ ( ขอพร ) ความวา “โอ อัลลอฮฺ  ขอพระองค
ทรงปลดบาปเขา  และจงทําใหหัวใจของเขาสะอาด และจงสงวนอวัยวะเพศของเขาเถิด” หลังจาก
นั้นไป ชายคนนี้ไมสนใจเรื่องนี้แมแตนิดเดียว 5  
 

                                                 
5 มุสนัดอิมามอะฮฺมัด ๕/๒๕๖ ลําดับที่ ๒๒๒๖๕  


