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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

ความเขาใจผิดเกีย่ วกับการทํางานของผูหญิง
อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวะตาอาลา ไดทรงสรางมนุษยเปนเพศชายและเพศหญิง และทรงได
สรางความรักใคร และความเมตตาระหวางเพศทั้งสอง นั่นเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรวมมือในการ
สรางสรรคความเปนอยูของพวกเขา อัลลอฮฺไดทรงบรรจงสรางผูชายใหมีความแข็งแกรงดาน
รางกาย ความสามารถแบกรับในภาคอุตสาหะและทํางานหนัก พระองคก็ทรงบรรจงสรางเพศ
หญิงใหมีสรีสระที่ตองรับการตั้งครรภ การใหนม เลี้ยงดูลูก และสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ไมวาจะ
เปนความรัก ความหวงใย ความเมตตา ฉะนั้นดวยโครงสรางที่พระผูอภิบาลทรงสรางขางตน เปน
ธรรมชาติของผูชายที่จะตองทํางานนอกบาน และเปนธรรมชาติของผูหญิงที่ทํางานในบาน
จริงๆ แลว อิสลามไมไดหามผูหญิงทํางาน หากแตยอมรับการซื้อขาย การทําธุรกรรมตางๆ
ของสตรี และยอมรับความถูกตองของการซื้อขายนั้นโดยไมตองรออนุมัติจากผูปกครองหรือสามี
แตอยางใด เพียงแตมีการจัดระเบียบ มีขอกําหนด มีกฎกติกาและวางเงื่อนไขไววา หากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งก็จะกลายเปนที่ตองหาม ดังตอไปนี้
1. งานที่ทําจะตองไมชนกับงานในบาน โดยงานที่ทํานั้นจะไมเปนสาเหตุของความ
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของนางที่มีตอสามี และตอลูก ๆ ของนาง และไมทําใหเกียรติของนาง
ภายในบานตองเสียไป เพราะผูหญิงในอิสลามนั้น อยางที่กลาวมาแลวขั้นตน คือ สามีมีหนาที่ตอ
นาง นางก็มีหนาที่ตอสามีดวยเชนกัน และนางยังมีหนาที่ตอลูกๆ อีกดวย
ทานศาสนทูต (ขอความสันติจงมีแดทาน) ไดกลาววา “....และสตรีคือผูดูแลภายในบาน
สามีของนาง และนางตองรับผิดชอบตอหนาที่ที่นางดูแล...”1
2. ตองเปนงานที่ทํารวมกับเพศเดียวกัน หางไกลการปะปนและคลุกคลีกับเพศ
ชาย ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันใหเธอหางไกลจากสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหเธอตกเปนเหยื่อ และพลาด
พลั้งตออารมณใฝต่ําของเพศชายซึ่งไมใชสามีของตน และความสูญเสียในเกียรติของเธอจาก
หลุมพรางอันชั่วราย
ทานศาสนทูต (ขอความสันติและความสงบสุขมีแดทาน) ไดกลาววา “เจาอยาไดอยูกับ
ผูหญิงแบบสองตอสอง เพราะจะมีซาตานเปนบุคคลที่สาม” 2
นักเขียนชาวอังกฤษ เลดี้ โคค ไดเขียนในหนังสือพิมพ อีโก 3วา :
การอยูปะปนชายหญิงนั้นเปนที่ชื่นชอบของผูชาย และผูหญิงเองก็ละโมบที่จะทําอะไรให
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เศาะฮีฮฺบุคอรีย เลมที่1 หนาที่ 304 หมายเลข853
2
เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน เลมที่ 16 หนาที่ 239 หมายเลข7254
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ผิดแผกแตกตางจากธรรมชาติของเธอ ตราบใดที่มีการอยูปะปนระหวางชายหญิงมากเทาใด บุตร
นอกสมรสก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น และนี่คือ ความหายนะอันใหญหลวง...
ซัยยิด กุฏบ (ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาแกทาน) กลาววา4 :
“แทจริงแลว สิทธิของผูชายและของผูหญิงคือ การที่แตละคนจากทั้งสองตางวางใจอีกฝาย
หนึ่ง และไมควรคบหากันในฐานะเพื่อนใกลชิด เพราะบางทีความรูสึกของเธอหรือเขาอาจจะโนม
เอี ย งไปยั ง เพื่ อ นดั ง กล า วได แม น ว า การโน ม เอี ย งที่ ว า นี้ จ ะไมทํ า ให เ ธอหรื อ เขาถึ ง ขั้ น กระทํ า
ความผิดรายแรงก็ตาม แตก็เปนเหตุใหเสื่อมความสัมพันธอันบริสุทธิ์ระหวางกันหรืออาจจะทําลาย
บรรยากาศการไววางใจและความเชื่อมั่นที่มีตอกัน หรือดวยความใกลชิดสนิทสนมอาจกอใหเกิด
ความรูสึกจนเกินเลยขอบเขต นําไปสูการตกหลุมพรางแหงความสัมพันธที่ไมชอบธรรมและยังทิ้ง
รองรอยที่ไมดีเกินการคาดเดาไดในทุกวินาที ดังที่เราพบเห็นในสังคมซึ่งนิยมการปะปนกันระหวาง
ชายหญิง เราจะเห็นไดวาผูหญิงในสังคมนั้นจะเดินออกจากบานในลักษณะที่นางแตงตัวโออวด
เปลือยรางและถูกตามดวยเหลามารรายที่คอยหลอกลวงนาง สําหรับใครที่พยายามจะกลาววา
การปะปนกั น หญิ ง ชายจะช ว ยขั ด เกลาความรู สึ ก ที่ มี ต อ กั น ช ว ยกระตุ น พลั ง ที่ ห ายไป ช ว ย
เสริมสรางมารยาทในการพูดคุยของสองบุคคลและมารยาทในการคลุกคลี เพิ่มพูนประสบการณ
ที่พอจะปองกันการหกลม และการเลือกคูที่อยูบนรากฐานแหงประสบการณการรูจักซึ่งกันอยาง
สมบูรณเทานั้น(แมวาจะเปนประสบการณที่ผิดๆ ก็ตาม)ที่จะรับประกันไดวาสามารถครองคูได
อยางยืดยาวถาวร เพราะเปนการเลือกที่มาจากความพอใจและประสบการณจริงของทั้งสอง ฉัน
ขอตอบวา ทั้งหมดคือคําพูดที่ไรสาระไมตรงกับสภาพความเปนจริง สภาพความเปนจริงนั้นโนม
เอี ย งไปยั ง หนทางที่ไม ถู ก ต อ งเรื่ อ ยๆ การสับ สนด า นจิตสํา นึก และความรั ก และการทํ า ลาย
ครอบครัวดวยการหยารางและดวยวิธีอื่น การหลอกลวงและการทุจริตตอชีวิตของสามีภรรยาเปน
เรื่องที่ รูจัก ทั่วไปในสังคม ถาจะเอย ถึงระบบการขัดเกลาที่อางมาหรือการมีความสัม พัน ธอัน
บริสุทธิ์ดวยวิธีการนัดพบหรือพูดคุยกันแลวละก็ จงสืบถามขอเท็จจริงเหลานี้จากจํานวนนักเรียน
ที่ตั้งทองในโรงเรียนมัธยมปลายอเมริกาแหงหนึ่ง ซึ่งบางโรงเรียนมีจํานวนถึง48% ของเด็กนักเรียน
ที่ตั้งทอง สวนการใชชีวิตครอบครัวที่แสนสุขหลังจากการแตงงานโดยผานวิธีการปะปนชายหญิง
หรือผานระบบการคบหากันเพื่อลองใจกัน ก็จงสืบถามขอเท็จจริงเหลานี้จากสถิติการลมสลายของ
ครอบครัวเพราะการหยารางในอเมริกา ซึ่งสติถิเหลานี้เพิ่มจํานวนขึ้นเปนระยะๆ ตามระดับความ
รุนแรงของการปะปนชายหญิงและการเลือกคูดวยการลองเปนแฟนกันมากอน”
3. ตองเปนงานที่อนุมัติโดยพื้นฐาน และตองเปนงานที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผูหญิง ดังนั้น เธอจะตองไมทํางานที่ไมเหมาะกับธรรมชาติของเธอ อยางเชน งานอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานหนักๆ หรืองานในสนามรบที่ใชเวลายาวนาน และงานที่หักโหมเกินไปสําหรับนาง เชน งาน
ทําความสะอาดที่เหมาะเฉพาะผูชาย และงานทําความสะอาดถนนหนทาง เปนตน ซึ่งเปนงานที่
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ในหนังสือ อัสสลามุลอาละมีย วัล อิสลาม หนาที่ ๕๖
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อิสลามไดหามไวสําหรับสตรี
แตในที่นี้เราจะถามกลับวา ทําไมผูหญิงตองทํางานดวยละ?
หากนางทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และเพื่อจายคาใชจายตามความจําเปนสวนตัวของนาง
แลวไซร อิสลามไดรักษาสิทธินี้ของนางไวแลว ซึ่งระบบการรับผิดชอบคาใชจายในอิสลาม คือ พอ
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของลูกสาวจนกวาเธอจะแตงงาน เมื่อเธอแตงงาน สามีจะรับผิดชอบ
คาใชจายของเธอและของลูกๆ ของเธอทั้งหมด เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตความรับผิดชอบนี้จะกลับ
สูพอเธออีกครั้ง ถาหากเธอไมมีพอแลว ลูกของเธอจะรับผิดชอบแทน หากลูกของเธอยังเล็กอยู พี่
นองของเธอตองรับผิดชอบเรื่องนี้ตอ จากนั้นก็ญาติที่ใกลชิดที่สุด แลวก็ญาติที่ใกลชิดที่สุดในขั้น
ตอๆ ไป ซึ่งจากวันที่เธอเกิดจนถึงวันที่เธอจากโลกนี้ไป เปนที่รับประกันแลววาเธอไมจําเปนตอง
ทํางานหาเลี้ยงชีพดวยตัวเธอเองเลย นอกเสียจากวา เธอทําไปเพื่อภารกิจทางสังคมที่เธอไดรับ
มอบหมายและเปนงานที่สังคมคาดหวังจากเธอ และงานที่คลายๆ กัน อาทิ การดูแลบานและงาน
ดูแลเด็ก เพื่อใหการดูแลสามารถทําไดอยางถูกตอง เธอตองใชความพยายามและแบกรับความ
ยากลําบากอันใหญหลวงนัก ซึ่งจําเปนจะตองจัดสรรเวลา และความคิดใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ดวย
แซมมวล สไมลั ส นั ก วิชาการชาวอัง กฤษซึ่ง เป นหนึ่งในคณะกรรมการฟน ฟูวิท ยาการ
ประเทศอังกฤษ กลาววา 5
“ระบบที่ใหผูหญิงหมกมุนในที่ทํางานนั้นเปนระบบที่รัฐมีเงินมากมายก็จริง แตผลของมัน
ทําใหชีวิตครอบครัวพังทลาย เพราะมันไปทําลายโครงสรางบานเรือน และทําลายรากฐานของ
สถาบันครอบครัว และคลายขอผูกมัดในการอยูรวมกัน เพราะมันทําใหเกิดการแยงความเปน
ภรรยาจากสามีไป และความเปนลูกจากผูที่ใกลชิดไป ทําใหเปนอีกรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งไมมีผล
ใดๆ นอกจากความตกต่ําทางศีลธรรมของผูหญิง เพราะจริงๆแลวหนาที่ของผูหญิงก็คือทํางานที่
จําเปนตางๆ ภายในบาน เชน จัดบานใหเปนระเบียบ อบรมเลี้ยงดูลูกๆ และบริหารคาใชจาย
ภายในบ า นเพื่อ สามารถพั ก อาศั ย ได อ ยา งปกติ สุข โดยทํ า พร อ มกั บงานที่ จํ า เป น ภายในบ า น
ทั้งหลาย แตถาหากเธอละเลยจากการทํางานเหลานี้ โดยปลอยใหภายในบานไมเปนเหมือนบาน
และลูกๆ ก็เติบโตอยางไรการอบรมเลี้ยงดูและพวกเขาถูกละเลย ความรักระหวางสามีภรรยาถูก
ดับมอด ผูหญิงจะออกจากความเปนภรรยาที่ดีที่เปนที่รักของสามีและเธอกลายเปนแคเพื่อนใน
การทํางานและคนรักของเขา และบังคับใหเธอตองตกอยูภายใตอิทธิพลตางๆ ซึ่งสวนมากแลว
สรางขอบกพรองตอความคิดถอมตัวของเธอ และอุปนิสัยอันทรงเกียรติของเธอ”
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