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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมะฮฺกับการสรางสรรคสังคม 
 

ความสําคัญของการสรางสรรคสังคม 
การสรางสรรคสังคมที่อิสลามหมายถึง และมีบัญญัติไวในอัล-กุรฺอานคือ การรวมกัน

สงเสริมคุณธรรมการสั่งเสียในความดี และการยับยั้งหักหามความชั่วความเลวทราม 
)األمر باملعروف واجيه عن املنكر(   ในกรอบของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องความดีงาม
และการยําเกรง เชนที่อัลลอฮฺไดสั่งไววา 

ِويعاونوا بل الرب واحكقوى وال يعاونوا بل اإلثم والعدوان( َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ
ِ ْ ِ

َ ََ َْ ُْ َُ ََ ََ َ ْ   املائدة) (ِّ
 :٢(  

ความวา “จงชวยเหลือกันในเรื่องของความดีงามและการยําเกรง และ
อยาไดชวยกันในเรื่องของความผิดบาปและการละเมิด” (อัล-มาอิดะฮฺ 
:2) 

 
ทั้งนี้เพ่ือใหสังคมมนุษยสามารถดําเนินอยูดวยความเปยมสุข และปราศจากปญหา

ตางๆ ที่คุกคามความสงบสุขของสังคมมนุษย การสรางสรรคสังคมในความหมายนี้นับเปน
ภาระหนาที่ของผูศรัทธาทุกคนไมวาหญิงหรือชาย มีเชนฐานะเชนใดหรือมีอาชีพใดก็ตาม 

การสงเสริมความดีและคุณธรรมพรอมกับการตอตานความชั่วน้ันเปนคุณลักษณะของ
ประชาชาติที่ประเสริฐ สํานึกเชนนี้นับไดวาเปนคุณลักษณะหนึ่งของผูศรัทธาที่แทจริงและควรมี
อยูคูมุสลิมทุกคน  

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن ا(
َ َ ََ َ َْ ْْ َ ِ ِ ٍُ ُْ َ ََ ْ ِ ُ ُْ

ِ ْ ْ
ِ
ْ ُ ُ َ ِلمنكر ُ

َ ُ ْ

ِوتؤمنون باهللا ِ َ ُ ِ ْ ُ   )١١٠:  آل عمران) (َ
ความวา “พวกเจาน้ันเปนประชาชาติอันประเสริฐสุดที่ถูกใหกําเนิด
ข้ึนมาเพื่อมนุษยชาติ ดวยการที่พวกเจาสั่งเสียในความดี หักหาม
ยับยั้งจากความชั่ว และดวยการที่พวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺ” (อาล                   
อิมรอน :110) 

 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมีวจนะไวหลายบทที่สนับสนุนใหมุสลิมทุก

คนตองรวมรับผิดชอบในการสรางสรรคสังคมใหดีงามอยูเสมอ โดยจะตองคอยสอดสองดูแล
ไมใหเกิดความชั่วรายในสังคม เชนในวจนะของทานที่มีใจความวา 

“ใครคนหนึ่งในพวกทานที่เห็นความไมดีไมงาม เขาจะตองเปลี่ยนแปลงมันดวย
มือของเขา ถาไมมีความสามารถใหเขาใชปากพูด และถายังทําไมไดอีกใหเขาคิดปฏิเสธ
สิ่งน้ันในใจ และน่ันคือความศรัทธาข้ันต่ําสุด” (ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ, 6250) และในวจนะ
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ของทานอีกบทหนึ่งที่มีใจความวา “ขอสาบานดวยพระองคผูซึ่งชีวิตขาอยูในหัตถแหง
พระองค พวกทานตองรวมสั่งเสียในความดี หักหามจากความชั่ว หรือ(ถาพวกทานไม
ทําเชนน้ัน)เห็นทีอัลลอฮฺจะสงการลงโทษของพระองคลงมายังพวกทาน เมื่อน้ันแมพวก
ทานจะวิงวอนขอจากพระองค พระองคก็จะไมทรงตอบรับ” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ, 7070) 
 
มุสลิมะฮฺกับภาระการรับผิดชอบตอสังคม 
 ภาระหนาที่ในการสรางสรรคสังคมเปนสิ่งที่ตองรับผิดชอบรวมกันทั้งผูชายและผูหญิง 
ทั้งน้ีเพราะหลักฐานตางๆ ขางตนมิไดกําหนดวาภาระหนาที่น้ีเปนของฝายใดฝายหนึ่ง แตทวา
ไดบัญญัติไวครอบคลุมทั้งชายและหญิง อีกทั้งมีอีกอายะฮฺหน่ึงที่ระบุไวชัดเจนวา มุสลิมะฮฺเองก็
ตองมีสวนในการสรางสรรคสังคมเชนเดียวกัน ซ่ึงอัลลอฮฺไดตรัสวา 

اء نعض يأمرون بالمعروف ( ِوالمؤمنون والمؤمنات نعضهم أو ُِ ُْ ْ َْ ْ ْ ْ
ِ َ َُ ُْ َ َ ْ ٍَ َ ْ َ ُ ُ َُ ِ ِْ ُْ َُ َ

َوينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون َ َُ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ
َ ْ

ِ
ْ َ الزاكة ويطيعون اهللاَ َ ُ ِ ُ َ َ َ 

ورسو أ
ُ ُ َ ُ َ ُولـئك سريمحهم اهللاَ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ِ

َ ُ إن اهللاْ ٌعزيز ِ ِ
ٌ حكيمَ ِ   )٧١: احكوبة ) (َ

ความวา “บรรดาผูศรัทธาทั้งชายและหญิงน้ัน บางสวนของพวกเขา
ตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน พวกเขาจะใชใหปฏิบัติในสิ่งที่ชอบ(สิ่ง
ที่ดีและถูกตอง)และหามปรามในสิ่งที่ไมชอบ(สิ่งที่ไมดีไมถูกตอง) และ
พวกเขาจะดํารงไวซึ่งการละหมาดและจายซะกาต ภักดีตออัลลอฮฺ
และรสูลของพระองค พวกเขาเหลาน้ันคือผูที่อัลลอฮฺจะทรงเมตตา แท
จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชายิ่ง” (อัต-เตาบะฮฺ :71) 

 
ความเทาเทียมกันที่แตกตาง 
 จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามุสลิมและมุสลิมะฮฺตางมีภาระความ
รับผิดชอบที่เทาเทียมกัน ตาชั่งของความประเสริฐน้ันมิไดอยูที่ใครเปนเพศชายหรือเพศหญิง 
หากแตอยูที่ผูใดมีความยําเกรงมากกวา ซ่ึงปรากฏในดํารัสของอัลลอฮฺวา  

َيا كفها اجاس إنا خلقناكم من ذكر وأن وجعلناكم شعوبا وقبائل ( ِ َ َ َ َ ًَ َ َُ ُ ْ َُ َُ َْ َ َ ََ َُ
ٍ

َ ِّ ْ
ِ ُ ُّ َ

ُحكعارفوا  َ َ َ ِإن أكرمكم عند اهللاِ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ
َ أيقاكم إن اهللاِ ِ ْ ُ َ ْ ٌ عليم خبريَ ٌِ َ ِ َ (

     )١٣: احلجرات (
ความวา “โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศ
ชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูล 
เพื่อใหมีการรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่ อัลลอฮฺ
น้ันคือผูที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรง
รอบรูและประจักษยิ่ง” (อล-หุจุรอต : 13) 

 
กระนั้นสิ่งที่ตองคํานึงอีกประการหนึ่งคือ ความแตกตางระหวางสองเพศ อัล-กุรฺอานได

ระบุไววา 
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ألَ اكُرَك اَْسَيلَو(
ُ   )ْٰنْ

ความวา “และใชวาเพศชายนั้นจะเหมือนกับเพศหญิงก็หาไม” (อาล 
 อิมรอน : 36) 

 
 ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงมิไดเปนขออางวาผูหญิงดอยกวาผูชาย 
หรือผูชายเหนือกวาผูหญิงในแงของความเทาเทียมและคุณคาความประเสริฐ แตเปนปจจัย
ชี้ใหเห็นวา ผูหญิงมีหนาที่ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตนที่ไมเหมือนผูชาย และผูชายก็มี
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะของเพศตน อันเปนสิ่งที่ตองยอมรับและคํานึงถึงในการ
กําหนดบทบาทและหนาที่ของตนในการสรางสรรคสังคมตอไป 
 
จุดเริ่มตนในการสรางสรรคสังคม 

ถาหากทุกสิ่งทุกอยางในโลกมีจุดเริ่มตน การทํางานเพื่อสรางสรรคสังคมหรือการ
ชวยกันสงเสริมความดีงามและหักหามความเลวทรามก็ยอมมีจุดเริ่มตนของมันเชนกัน ความ
เขาใจในประเด็นจุดเริ่มตนน้ีมีความสําคัญที่จะทําใหสามารถเขาใจบทบาทของตนในการทํางาน
น้ีไดชัดเจนขึ้น และมีเกณฑที่ยึดใชเปนหลักในการทํางานตอไปได 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูใหเกณฑของจุดเริ่มตนในการทํางานนี้
ดวยวจนะของทานที่ มีความวา “ใครคนหนึ่งในพวกทานที่เห็นความชั่ว เขาจะตอง
เปลี่ยนแปลงมันดวยมือของเขา ถาไมมีความสามารถใหเขาใชปากพูด และถายังทํา
ไมไดอีกใหเขาคิดปฏิเสธสิ่งน้ันในใจ และนั่นคือความศรัทธาขั้นต่ําสุด” (อางแลว) 

นัยยะที่ไดจากหะดีษบทนี้บอกเราวา การทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นตองเร่ิม
จากจุดที่เรามีความสามารถมากที่สุดกอนเปนอันดับแรก สังเกตใหดีวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม สั่งใหเราเริ่มดวยการใชมือ(คือใหเปลี่ยนแปลงดวยการกระทํา) ความหมายกค็อื
ภายในปริมณฑลที่เรามีอํานาจและสามารถใชมือหรือการกระทําของเราเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ถาหากนอกเขตที่อาจจะเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวผูอ่ืนนั่นแสดงวาเรา
ไมสามารถที่จะใชมือเปลี่ยนแปลงแกไข จึงตองหันไปใชวิธีอ่ืนที่ไมละเมิดสิทธิของผูน้ัน น่ันคือใช
คําพูดแทน สวนระดับขั้นของความสามารถที่ต่ําที่สุดคือการปฏิเสธในใจ เพราะถาหากการใช
การกระทําหรือคําพูดอาจจะเปนภัย สิ่งที่ทําไดเพียงอยางเดียวก็คือปฏิเสธและไมยอมรับมัน
เงียบๆ ในใจคนเดียว  

สิ่งที่ตองการเนนก็คือ “จุดที่เรามีความสามารถมากที่สุด” เปนจุดเริ่มตนในการทํางาน
ของเราเพื่อสรางสรรคสังคม แลวที่ไหนคือจุดที่วานั้น? 
 
บานเปนจุดเริ่มตนของสังคม 

สังคมมีมนุษยเปนหนวยหลัก และมนุษยทุกคนยอมมีครอบครัวของตน ครอบครัวและ
บานจึงเปนจุดเริ่มตนของสังคมที่มีความสําคัญยิ่ง จําเปนตองไดรับการเอาใจใสดูแล สรางสรรค
ใหดีตามที่หวังไววาอยากเห็นสังคมที่ดี เพราะบานก็เปนสังคม เปนรากฐานแรกของสังคมดวย
ซํ้า และบานก็คืออาณาบริเวณที่เรามีความสามารถและอํานาจในการเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งไมดี
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ไมงาม รวมทั้งวางแผนจัดการสรางสรรคสิ่งดีงามทั้งหลายไดอยางเต็มที่ บานจึงเปนจุดเริ่มตน
แรกของผูทํางานเพื่อสรางสรรคสังคม 

บทบาทของมุสลิมะฮฺในบานหรือในครอบครัวมีความสําคัญชัดเจนจนอาจจะไมตองพูด
ถึงอีกแลว เพราะภาระหนาที่ของพวกเธอโดยดั้งเดิมแลวเกือบทั้งหมดอยูในบาน อาจจะกลาวได
วาทุกความเคลื่อนไหวและทุกสิ่งที่เปนไปในเรือนชาน ลวนแลวเปนความรับผิดชอบของพวก
เธอแทบทั้งสิ้น ในฐานะที่เปนภรรยาของสามี เปนแมของลูกๆ และผูดูแลวิมานของครอบครัว 
แคบทบาทในสามดานนี้ถาทําใหดีที่สุดก็เกือบจะเอาเวลาไปคิดอยางอ่ืนแทบจะไมทันแลว มิพัก
ตองเอยถึงภารกิจอ่ืนๆ อีกตอไป อยางไรก็ตามแตละครอบครัวยอมตองมีความแตกตาง การพูด
ถึงบทบาทของมุสลิมะฮฺในครอบครัวจึงมีความยืดหยุนอยูบางตามแตกรณีน้ันๆ 

การสรางสรรคสังคมในบานใหเปนสังคมที่พึงประสงค นอกเหนือจากการเอาใจใสใน
เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยทั่วๆ ไปแลว ยังตองใหความสําคัญในดานของการสงเสริมความ
ดีและยับยั้งความชั่วอีกดวย มีหลายตัวอยางในหะดีษที่บงบอกถึงบทบาทของมุสลิมะฮฺในเรื่องน้ี 
เชน 

- ชวยเหลือสามีในเร่ืองอาคิเราะฮฺ น่ันคือในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทั้งที่เปนวาญิบ
และสุนัต มีระบุในหะดีษวา “อัลลอฮฺไดเมตตาชายผูหนึ่ง ที่ไดตื่นข้ึนมาเพื่อ
ละหมาดกลางคืน แลวเขาก็ปลุกภรรยาของเขาเพื่อใหลุกข้ึนมาละหมาด ถา
นางไมยอมลุก เขาก็เอานํ้ามาปะพรมบนหนาของนาง และอัลลอฮฺไดเมตตา
หญิงหนึ่ง ที่ไดตื่นข้ึนมากลางคืนเพื่อทําการละหมาด แลวนางก็ปลุกสามีของ
นาง เพื่อใหลุกข้ึนมาละหมาด ถาเขาไมยอมลุก นางก็เอาน้ํามาปะพรมบน
หนาของเขา” (ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ  3494) หะดีษนี้ไดบรรยายภาพของความ
รวมมือระหวางสองสามีภรรยาในเรื่องอาคิเราะฮฺที่ชางงดงามยิ่งนัก การชวยเหลือ
กันระหวางคูชีวิตมิใชมีเพียงในเรื่องการทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพเทานั้น ทวาการ
รวมมือกันสรางสรรคชีวิตคูดวยสัมภาระสูอาคิเราะฮฺน่ันตางหากเลาที่ควรไดรับการ
เอาใจใสมากกวาเปนหลายเทา เพราะมันหมายถึงการเตรียมพรอมเพ่ือจะไดอยู
รวมกันอีกยาวนานในโลกหนาอันสถาพร กิจกรรมอ่ืนๆ ก็อาจจะทําไดเชน การชวย
กระตุนใหสามีรักษาละหมาดญะมาอะฮฺ การถือศีลอด การอานอัลกุรอานรวมกัน 
การอานดุอาอประจําวัน การทําทานเศาะดะเกาะฮฺ และอีกหลายๆ อยางที่สามารถ
ทําได ทั้งหมดอยูในขายของการสนับสนุนความดีทั้งสิ้น 

- ดูแลอบรมสั่งสอนลูกๆ ในเรื่องศาสนา เปนเรื่องที่ชัดเจนวาผูเปนแมตองเอาใจใสใน
การอบรมมารยาทของลูกๆ ดูแลใหพวกเขารักษาละหมาด ฝกหัดใหปฏิบัติศาสนกิจ
อ่ืนๆ สอนอัลกุรอานใหพวกเขา เปนตัวอยางที่ดีใหลูกเห็น คอยสอดสองดูแลแกไข
พฤติกรรมที่ไมดีทั้งหลาย ฯลฯ เหลานี้คือปฐมแหงบทบาทที่สําคัญในการสราง
สมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งจะออกไปสูโลกกวางในวันขางหนา เปนที่แนนอนวา ถา
เด็กๆ ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองในครอบครัว เม่ือโตขึ้นและออกไปสูสังคมกวาง 
พวกเขาก็จะเปนคนที่ดีของสังคม เม่ือคนดีสังคมก็ยอมดีตามไปดวยเปนแนแท 
“ผูหญิงน้ันเปนผูเฝาดูแลในบานของสามีและลูกๆ ของเขา พวกนางจะถูก
สอบสวนในหนาที่น้ัน” (อัล-บุคอรียและมุสลิม ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 4569) 
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- การตักเตือนซ่ึงกันและกันกับสมาชิกในครอบครัวใหอยูในกรอบของศาสนา การ
รําลึกถึงอัลลอฮฺและอาคิเราะฮฺ การสรางนิสัยเชนนี้นับเปนสิ่งที่ดีและควรตองไดรับ
การสรางสรรคใหเกิดขึ้นในบาน การตักเตือนระหวางกันนั้นถือเปนแกนหนึ่งของ
อิสลาม ดังที่มีปรากฏในหะดีษวา “ศาสนาคือการนาซีฮัต(การตักเตือนซึ่งกัน
และกัน)” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3417) จึงเปนสิ่งสําคัญที่เหลาผูดูแลความเรียบรอย
ในครอบครัวตองถือเปนหลักในการสรางสรรคสังคมในบานใหอบอวลไปดวย
บรรยากาศที่นอกจากจะอบอุนแลว ยังมีความดีงามและการรําลึกถึงอาคิเราะฮฺอยู
เนืองนิตย “อุปมาบานที่มีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ กับบานที่ไมมีการรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ อุปมัยเหมือนคนเปนกับคนตาย” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 5827) การนา
ซีฮัตไมไดหมายความวาตองมาจากฝายใดฝายหนึ่งเพียงผูเดียว ทุกคนในบานมี
สิทธิหนาที่ที่จะตองชวยเหลือและตักเตือนกัน ไมวาจะเปนสามี ภรรยา พอแม หรือ
ผูเปนลูก ดังน้ันในฐานะผูรับผิดชอบความเรียบรอยในบาน มุสลิมะฮฺทั้งหลายจึงควร
มีบทบาทในการนาซีฮัตดวยเชนกัน ไมจําเปนวาตองเปนฝายรับการตักเตือนเพียง
อยางเดียว อยางไรก็ตามวิธีการและรูปแบบการตักเตือนนั้นมีหลากหลายมาก จึง
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและเลือกใชวิธีที่ดีที่สุด และไมจําเปนวาตองอยูในรูป
ของการใชคําพูดเสมอไป 

 
จะเห็นไดวาการสรางสรรคสังคมในบานของมุสลิมะฮฺน้ัน มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป

กวาการทํางานขางนอก เพราะถาหากบานคือฐานหลักของสังคมแลว การสรางสังคมในบานใหมี
ความแข็งแกรงก็คือจุดเริ่มตนของการสรางสรรคสังคมใหดีและเปนที่ปรารถนานั่นเอง 

 
การดะอฺวะฮฺญาติมิตรและเพื่อนบาน 

ถึงแมวามุสลิมะฮฺจะมีขอจํากัดในการทํางานเพื่อสังคมที่เกี่ยวของกับเง่ือนไขการออก
นอกบาน แตเราพบวายังมีโอกาสอีกอยางมากมายที่พวกเธอสามารถคิดและทําไดในกรอบที่
อิสลามอนุญาต เปนกรอบและโอกาสที่พวกเธอสามารถ “เปลี่ยนจุดดอยใหเปนจุดเดน” ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่พวกเธอจะคิดจัดการและวางแผนทําได 

การเชิญชวนญาติมิตรในบริเวณบานใกลเรือนเคียงใหมารวมมือกันทํากิจกรรมโดยไม
ตองไปไหนไกลบาน เชนจับกลุมเพ่ือเรียนรูศาสนาดวยตัวเอง การทําฮาลาเกาะฮฺศึกษาอัลกุ
รอาน การใหนาซีฮัตซึ่งกันและกันการชวยสอนชวยฝกผูอ่ืนใหรูจักจรรยามารยาทอิสลามและบท
ดุอาอตางๆ  รวมทั้งไดทบทวนกิจวัตรของแตละคนใหถูกตองตามซุนนะฮฺ ฯลฯ นับเปนสิ่งที่
สงผลดีตอตัวเองและเพื่อนฝูงญาติมิตรผูใกลชิด  

โดยปกติผูหญิงหรือแมบานมักจะจับกลุมกันไดงายอยูแลว จึงควรหากิจกรรมทาง
ศาสนาที่เปนประโยชนมารวมกันทําบาง นอกจากจะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ที่กลุมแมบานรูจักและทํา
อยูบอยๆ เชนทําขนม ตัดเย็บเสื้อผา ฯลฯ 

กิจกรรมอยางการทําฮาลาเกาะฮฺอัลกุรอาน อาจจะทําเปนอาทิตยละครั้งหรือสองครั้ง 
โดยสามารถทําที่มัสยิดในหมูบาน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามบานของสมาชิกกลุมก็ได
เชนกัน  
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การสรางสรรคกิจกรรมเหลานี้ ถือเปนหน่ึงในกระบวนการเพื่อเพ่ิมอีมานและขัดเกลา
ตัวเองใหอยูบนเสนทางของศาสนาอยางเครงครัดอยูเสมอ เปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือ
ขยายความดีงามสูคนใกลชิด เปนจุดเริ่มตนในการเสริมสรางปจจัยแหงความสงบสุขในสังคม
หมูบานโดยมีกลุมแมบานเปนตัวหลักในการดําเนินงาน กิจกรรมเชนน้ียังสามารถที่จะทําไดโดย
ไมตองกังวลถึงเง่ือนไขและขอจํากัดสวนตัวของมุสลิมะฮฺอีกดวย ซ่ึงนับวาเหมาะสม มีวิธีการ
หลากหลาย และทําใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ ในสังคมกวาง 

บทบาทของมุสลิมะฮฺในสังคมกวาง จําเปนตองคํานึงถึงเง่ือนไขตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น 
เพราะเดิมทีเดียว อิสลามไมสนับสนุนใหผูหญิงออกนอกบาน ดวยอิสลามมองวายังมีงานและ
ภารกิจอีกมากที่มุสลิมะฮฺสามารถทําไดในขณะที่พวกเธออยูในบาน และโดยดั้งเดิมแลว งาน
นอกบานเปนความรับผิดชอบของผูชาย ซ่ึงพวกเขามิอาจจะเลี่ยงในหนาที่น้ีไดเลย อยางไรก็
ตามถามีความจําเปนหรือผลที่พึงรับได ก็อนุญาตใหพวกเธอออกไปได โดยควรตองไมกระทบ
ถึงบทบาทหลักในการเปนภรรยา มารดาและแมศรีเรือน 

การทํางานของมุสลิมะฮฺในสังคมนั้นมิใชถูกปดกั้นเหมือนดังที่หลายๆ คนเขาใจผิด งาน
ทุกชนิดที่ผูชายทําไดผูหญิงก็ทําไดถาหากอยูในกรอบและขอบเขตที่อิสลามอนุญาต การทํางาน
ในสังคมของมุสลิมะฮฺจึงไมไดแคบ เพียงแตมีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเปนผลดีตอตัว 
มุสลิมะฮฺเอง และควรตองคํานึงอยูเสมอวา ดวยธรรมชาติทางสรีระและจิตใจของผูหญิงนั้น งาน
ที่พวกเธอทําไดดีที่สุดมักจะเกี่ยวของกับการดูแลบาน การอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกลุมสตรี โดยที่เราไมไดปฏิเสธความสามารถดานอ่ืนๆ ของพวกเธอ 

อยางไรก็ตาม เม่ืออยูนอกบานแลวพวกเธอยังสามารถมีบทบาทในการรวมสนับสนุน
ความดีและยับยั้งความชั่วได โดยการเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนเชนเพ่ือนรวมงาน คนรอบขาง 
เปนตน อีกทั้งยังสามารถใหคําเชิญชวนและคําตักเตือนที่ดีแกผูคนเหลานั้นได 
 
ปจจัยเสริมสําหรับมุสลิมะฮฺในการสรางสรรคสังคม 

1. สรางตัวเองใหมีบุคลิกภาพของมุสลิมผูมีศรัทธาที่เขมแข็ง เพ่ือเปนตัวอยางที่ดีแกคน
อ่ืนๆ เพราะตัวอยางที่ดีก็นับเปนการดะอฺวะฮฺประการหนึ่ง วิธีการก็คือดวยการหา
ความรูอยางสม่ําเสมอ ไมวาจากการรับฟงผูรู อานหนังสือ จากสื่อตางๆ ที่มีอยูอยาง
หลากหลาย รวมถึงเอาใจใสในการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดทั้งที่วาญิบและสุนัต 
เหลานี้คือปจจัยเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมสําหรับคนทํางานเพื่อสรางสรรคสังคม 

2. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทั้งในหมูมุสลิมะฮฺกันเอง ในรูปแบบของการชวยเหลือและ
แลกเปลี่ยนความรูความสามารถระหวางกัน หรือจากที่ปรึกษาที่เปนมุสลิมีน โดยเฉพาะ
ผูใกลชิดเชน สามี บิดา พ่ีนอง ลูกๆ หรือญาติสนิทที่เปนมะหร็อม ถาหากจะขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนที่ไมใชญาติก็ทําได โดยใหอยูในกรอบและขอบเขตที่ไมผิดตอศาสน
บัญญัติ 
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บทสรุป 
เปนที่แนชัดวา บทบาทของมุสลิมะฮฺในการสรางสรรคสังคม ดวยการสงเสริมความดีงาม 

คอยดูแลปองกันความเลวทรามไมใหแพรขยายในสังคมนั้นมีความสําคัญยิ่ง และไมไดนอยกวา
บทบาทของผูชายเลยแมแตนอย เพราะผูหญิงคือครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในสังคม(หรือ
อาจจะมากวาครึ่งดวยซ้ํา) และพวกเธอยังสามารถเขาถึงในบางจุดบางแหงที่ผูชายเขาไปถึง
ไมได ดังน้ันจึงไมควรละเลยความสําคัญของมุสลิมะฮฺในดานนี้ ดวยสังคมปจจุบันกําลังอยูใน
ภาวะที่ตองการผูรวมอาสาเพื่อฟนฟูและดูแลจากความเสื่อมโทรมที่นับวันดูจะยิ่งแยลงไปเร่ือยๆ 

การทํางานของมุสลิมะฮฺในการสรางสรรคสังคมนั้น มีเง่ือนไขบางประการที่เหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริงของพวกเธอ ซ่ึงไมเปนปญหาแตอยางใด เพราะรูปแบบงานสรางสรรคสังคม
น้ันมีหลากหลาย สามารถที่จะเลือกทําไดภายใตกรอบและขอบเขตที่อิสลามกําหนด และทุกๆ 
กิจการความดีลวนไดรับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น  

มุสลิมะฮฺจึงควรตองเรียนรูใหมากขึ้น เพ่ือเสริมสรางตัวเองใหพรอมสําหรับการทํางาน
อันมีเกียรติยิ่งน้ี โดยตองอาศัยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และการสนับสนุนจากบรรดามุสลิมีน 
เพ่ือผลที่ดีที่สุดในการทํางาน  - วัลลอฮฺ อะอฺลัม 

 
  وصىل اهللا بل نبينا حممد وبل آ وصحبه وسلم

 


