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1. Uwagi ogólne na tle Koranu i pism pokrewnych
Temat dotycz¹cy relacji kobieta a islam wzbudza wspó³czenie wiele kontrowersji. Z jednej strony, powszechnie s¹dzi siê, ¿e islam szykanuje, a nawet
przeladuje kobiety. Z drugiej za, czêæ osób twierdzi, ¿e muzu³mañskie kobiety
mog¹ same stanowiæ o sobie, chocia¿ w inny sposób ni¿ kobiety w spo³eczeñstwach niemuzu³mañskich1. Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie statusu
wspó³czesnej kobiety w tradycji Islamu.
Islam jest religi¹ monoteistyczn¹, która opiera siê na judaizmie, chrzecijañstwie, elementach kulturowych Staro¿ytnego Wschodu, filozofii hellenistycznej
oraz dawnych wierzeniach, obyczajach, obrzêdach arabskich2. Ta najm³odsza
z wielkich religii uniwersalnych objawiona zosta³a na Pó³wyspie Arabskim w VII w.
Mahometowi z plemienia Kurajszytów. Pogl¹dy i nauki g³oszone przez Proroka
Adres/Adresse/Anschrift: dr Kamil Fr¹ckowiak, mgr Hanna Fr¹ckowiak, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Katedra Postêpowania Cywilnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, kamilfrackowiak@o2.pl
1 M. Ruthven, Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie, t³um. K. Pachniak, Warszawa 1998, s. 108.
2 M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 7.
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arabskiego spisano po jego mierci i wydano w 644 r. jako Koran3. wiêta ksiêga
wyznawców islamu zawiera przepisy religijne, prawne i nakazy moralne4.
W krajach islamu, ze wzglêdu na niezwykle silny wp³yw religii i tradycji,
problem pozycji i roli kobiety w spo³eczeñstwie muzu³mañskim nale¿y rozwa¿aæ
w nieco innym porz¹dku. Przede wszystkim nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
 religijno-moralne wskazania islamu,
 ustawodawstwo rodzinne oraz
 tradycje islamiczne, dotycz¹ce ró¿nych aspektów ¿ycia rodzinnego.
Te trzy p³aszczyzny badawcze nie daj¹ siê cile wyodrêbniæ, poniewa¿
ka¿da z nich jest czêci¹ kulturowej syntezy, w której interpretacja religijna jest
g³ównym sk³adnikiem. Elementy te s¹ ze sob¹ cile powi¹zane, wspó³zale¿ne od
siebie i w du¿ej mierze to¿same5.
Koran i hadisy6 tworz¹ce sunnê, czyli cie¿kê Proroka, stanowi¹ znakomite ród³o o sytuacji spo³eczno-prawnej muzu³manki. Wiele sformu³owañ Koranu
odnosi siê do rzeczywistoci spo³ecznej wiata arabskiego w VII w., dotycz¹ one
m.in. miejsca rodziny w ¿yciu wiernych, ról rodzinnych oraz pozycji kobiety
w ma³¿eñstwie.
Pozycja kobiety w kulturze islamskiej podlega³a zmiennym wp³ywom ró¿nych przemian obyczajowych, uwarunkowañ rodowiskowych i st¹d znajdujemy
zarówno piêkne hymny na czeæ kobiet, ale tak¿e przejawy antyfeminizmu. Od
tych sprzecznoci nie jest wolny równie¿ Koran i hadisy. Tak¿e Mahomet, któremu przypisuje siê nastêpuj¹ce s³owa: Z pokus, jakich dowiadczy³em, nie znam
bardziej szkodliwej ni¿ ta, jak¹ stanowi¹ dla mê¿czyzny kobiety, a tak¿e: Bóg
stworzy³ wiat ku radoci wiernych, ale tym, co jest na nim najradoniejsze, jest
uczciwa kobieta7.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w Arabii przedislamskiej mê¿czyzna posiada³ autorytet absolutny i niepodwa¿alny. Islam naruszy³ tê zasadê, przyznaj¹c tak¿e kobiecie
3 KORAN [arab.], wiêta ksiêga islamu, któr¹ Allah mia³ objawiæ Mahometowi za porednictwem archanio³a Gabriela; objawienie zawarte w Koranie Prorok g³osi³ w l. 61032 w Mekce i Medynie;
zosta³o ono spisane za kalifa Usmana (64456) i tê wersjê uznano za ostateczn¹ i obowi¹zuj¹c¹
(kanoniczn¹); Koran zawiera przepisy dogmatyczne, kultowe i rytualne, nakazy moralne, przepisy
prawa karnego i cywilnego oraz wiele opowieci zarówno z ¿ycia Mahometa i legend arabskich, jak i ze
Starego Testamentu i chrzecijañskiej literatury apokryficznej, Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/37271_1.html (8.07.2012).
4 Por. A. Mrozek, Koran a kultura arabska, Warszawa 1967; D. R. Piwiñscy, Wzór osobowy
muzu³manina i system wartoci w Koranie, Kultura i Spo³eczeñstwo 3 (1977), s. 173178.
5 E. Puchnarewicz, Pozycja spo³eczna wspó³czesnej kobiety arabskiej. Przyk³ad Egiptu, w: Z. Gorczyñska (red.), P³eæ  Kobieta  Feminizm, Gdañsk 1997, s. 166.
6 HADISY  relacje o dzia³alnoci i zachowaniu Mahometa, przekazane przez jego ¿ony
i towarzyszy; zebrane i opracowane w VIII w. przez El Bokhariego.
7 Cyt. za: Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Warszawa 2002, s. 295.
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pewne prawa. Koran np. wyranie zabrania umiercania niemowl¹t p³ci ¿eñskiej8,
które w epoce przedislamskiej bezkarnie grzebano ¿ywcem po urodzeniu9 z obawy przed ubóstwem, czemu dowodz¹ nastêpuj¹ce wersy: ,,[...] I nie zabijajcie
waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste zabijanie ich jest wielkim grzechem!10.
Islam przyzna³ kobiecie prawa, których nie posiada³a w okresie przedmuzu³mañskim. Przede wszystkim nada³ równy status kobietom i mê¿czyznom w spo³ecznoci wierz¹cych: Ja nie pozwolê zgin¹æ ¿adnemu uczynkowi tego sporód
was, który czyni dobro, czy bêdzie to mê¿czyzna czy kobieta11. Koran nie mówi
o ¿adnej nierównoci w sensie duchowym i jest adresowany zarówno do mê¿czyzn, jak i do kobiet  które podobnie jak mê¿czyni  bêd¹ odpowiadaæ za swe
uczynki na S¹dzie Ostatecznym12: Zaprawdê  muzu³manie i muzu³manki, wierz¹cy i wierz¹ce, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, [...] wspominaj¹cy Boga czêsto i wspominaj¹ce  przygotowa³ dla was Bóg przebaczenie
i nagrodê ogromn¹13.
Kobieta zrównana z mê¿czyzn¹ w wietle religii i prawa, w praktyce nadal
odsuniêta jest od udzia³u w ¿yciu spo³ecznym14. Powy¿sze uprawnienia kobiet
zawarte w Koranie wiadcz¹ o tym, ¿e islam, w czasach gdy ta religia siê
kszta³towa³a, spe³nia³ wobec swoich wiernych rolê postêpow¹. Normy moralno-religijne porz¹dkowa³y, a wielu wypadkach ³agodzi³y obyczaje plemienne Arabów. Koran nakaza³ oddawaæ kobietom czeæ i szacunek oraz troszczyæ siê o ich
wygody15. Jednak¿e akcentuj¹c model rodziny patriarchalnej, w wielu zapisach
Koran wskazuje na w³adczoæ ojca, brata oraz mê¿a.
Kobieta w islamie ju¿ od pocz¹tku swego ¿ycia okrelana jest jako istota
s³aba, bezbronna i wra¿liwa, a zatem zale¿na od woli mê¿czyzny. Rozró¿nienie
p³ci opiera siê na upodobaniu sobie przez Boga mê¿czyzny. W IV surze Koranu
zatytu³owanej Kobiety czytamy: Mê¿czyni stoj¹ nad kobietami ze wzglêdu na
to, ¿e Bóg da³ wy¿szoæ jednym nad drugimi, i ze wzglêdu na to, ¿e oni rozdaj¹ ze
swego maj¹tku. Przeto cnotliwe kobiety s¹ pokorne i zachowuj¹ w skrytoci to,
co zachowa³ Bóg. I napominajcie te, których niepos³uszeñstwa siê boicie, pozo8

W Tunezji do dzi zdarzaj¹ siê przypadki pozostawiania niemowl¹t p³ci ¿eñskiej w szpitalach.
Do sytuacji takiej dochodzi wówczas, gdy kobieta rodzi pi¹t¹ lub szóst¹ córkê, a rodzina prze¿ywa
trudnoci finansowe.
9 A. Barska, Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzêdowym, Opole 1994, s. 42.
10 Koran, t³um. J. Bie1awski, Warszawa 1986, sura XVII, w. 31, s. 337.
11 Ibidem, sura III, w. 195, s. 91.
12 M. Ruthven, op. cit., s. 110.
13 Koran, sura XXXIII, w. 35, s. 505.
14 B. Zaorska, W cieniu islamu, Niepokalanów 1991, s. 40.
15 E. Puchnarewicz, op. cit., s. 168.
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stawiajcie je w ³o¿ach i bijcie je! A jeli s¹ wam pos³uszne, to starajcie siê nie
stosowaæ do nich przymusu16.
Dla z³agodzenia tego przepisu przytacza siê wypowiedzi Proroka, a tak¿e
prawników muzu³mañskich, mówi¹ce o tym, ¿e nale¿y wyczerpaæ wszystkie inne
rodki: ³agodniejszej perswazji, napominania, pozostawiania kobiety w samotnoci,
a dopiero w ostatecznoci, kiedy tamte rodki nie skutkuj¹, nale¿y j¹ ukaraæ
fizycznie17.
W Komentarzu do Koranu Abu al-Ala al-Mawdudi pisze: Chocia¿ Prorok,
pokój mu, pozwoli³ mê¿czynie wymierzaæ kary fizyczne w³asnej ¿onie, uczyni³ to
niechêtnie i nie przesta³ okazywaæ odrazy wobec takich postêpków. Nawet
w przypadku, kiedy to jest konieczne, Prorok, pokój mu, nakaza³ mê¿czynie, aby
nie bi³ kobiety w twarz ani te¿ nie bi³ jej zbyt mocno, ani nie u¿ywa³ niczego, co
mog³oby pozostawiæ lady na jej ciele18. Mê¿czyzna ma zatem obowi¹zek
zaspakajania potrzeb ¿ony, siostry czy córki, czuwania nad ich postêpowaniem,
a w razie potrzeby korygowania ich niew³aciwej postawy.
Kobiety nale¿y traktowaæ jako osoby s³absze, z ograniczonym do nich zaufaniem. Nieufnoæ tê potwierdzaj¹ przepisy koraniczne, które wyranie mówi¹,
¿e zamiast zeznania jednego mê¿czyzny, mog¹ wiadczyæ dwie kobiety19.
W muzu³mañskim krêgu kulturowym, zarówno w ¿yciu rodzinnym, jak
i publicznym, obowi¹zuje separacja p³ci. Zamkniêty wiat domostwa jest przeznaczony kobietom, podczas gdy ulica i obszar poza murami przynale¿y mê¿czynie20. Nakaz ten funkcjonowa³ jako ochrona przed niebezpieczeñstwami, jakie
kry³a w sobie przestrzeñ otwarta21.
Pozycja kobiet arabskich, wynikaj¹ca z przepisów Koranu i hadisów, jest
okrelana nie tyle przez prawa skierowane bezporednio do nich samych, co
przez nakazy skierowane do mê¿czyzn, okrelaj¹ce ich obowi¹zki i odpowiedzialnoæ za ¿ony oraz krewne.
Prawo w krajach islamskich nie opiera siê jednak tylko na Koranie i hadisach, ale zawarte jest równie¿ w dokumentach, takich jak: Powszechna Islamska
Deklaracja Praw Cz³owieka z 19 wrzenia 1981 r. (PIDPC) oraz projekt Karty
Praw Cz³owieka i Ludu w wiecie Arabskim z 1988 r. (KPCiL)22. Z uwagi na
16
17
18

Koran, sura IV, w. 34, s. 99.
J. Bielawski, Komentarz do Koranu, w: Koran, s. 861.
Ishak Ansari Z. (t³um., red.), Islamie Foundation, Leicester 1989, s. 36. Cyt. za: M. Ruthven,
Islam, s. 111.
19 Koran, sura II, w. 282, s. 58.
20 Koran, sura XXXIII, w. 33, s. 504.
21 A. Barska, op. cit., s. 46.
22 Treæ obu dokumentów w jêzyku polskim udostêpniona i przet³umaczona przez prof. Tadeusza Jasudowicza.
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specyficzne powi¹zania pomiêdzy religi¹ a prawodawstwem w krajach muzu³mañskich, pañstwa te przyznaj¹, ¿e wystêpuj¹ du¿e trudnoci w przystosowaniu
uznanych miêdzynarodowych standardów dotycz¹cych praw cz³owieka do prawa
islamskiego.
We wprowadzeniu do PIDPC sekretarz generalny Salem Azzam podkreli³,
¿e Islam przyniós³ ludzkoci idealny kodeks praw cz³owieka, który ma czternacie stuleci. Prawa te maj¹ za swój przedmiot nadanie ludzkoci honoru i godnoci, a tak¿e wyeliminowanie wyzysku, przemocy i niesprawiedliwoci. W islamie
prawa cz³owieka s¹ solidnie zakorzenione w przewiadczeniu, ¿e Bóg jest autorem Prawa i ród³a wszystkich praw cz³owieka. Z uwagi na ich boskie pochodzenie, ¿aden przywódca ani rz¹d, ¿adne zgromadzenie ani w³adza, nie mog¹
ograniczaæ, znosiæ ani w jakikolwiek sposób naruszaæ praw cz³owieka nadanych
przez Boga.
Azzam zauwa¿y³ jednak, ¿e prawa cz³owieka s¹ naruszane równie¿
w krajach wiata muzu³mañskiego, dlatego te¿ Deklaracja ta powinna byæ impulsem do wiernoci, troski oraz zdecydowania w bronieniu tych praw, praw które
zosta³y nadane ludnoci muzu³mañskiej przez samego Boga.
Deklaracja islamska oparta jest na Koranie i Sunnie23, a termin prawo
u¿ywany w tekcie oznacza Shariat24, tj. ogó³ nakazów wywodz¹cych siê
z Koranu i Sunny oraz wszelkie inne prawo wywiedzione z tych dwu róde³ za
porednictwem metod uznanych za wa¿ne w orzecznictwie islamskim25.
Ju¿ w samej preambule zawarte s¹ przepisy dotycz¹ce równoci i niedyskryminacji w porz¹dku islamskim, w którym wszystkie istoty ludzkie s¹ równe,
¿adna za nie ma przywileju ani nie podlega ograniczeniom czy dyskryminacji
z samego tylko wzglêdu na jej rasê, jej kolor skóry, jej p³eæ, jej pochodzenie lub jej
jêzyk, wszyscy s¹ równie¿ równi wobec prawa26.
Prawo do równoci i zakaz wszelkiej dyskryminacji zawarte s¹ równie¿
w art. III PIDPC, który stanowi w punkcie a): Wszystkie osoby s¹ równe wobec
23 SUNNA [arab.], w islamie tradycja Mahometa, która obejmuje zbiór opowieci (hadis) dotycz¹cych postêpowania Proroka, jego wypowiedzi i opinii na temat wiary oraz zachowania siê muzu³manów;
sunna jest ród³em wiedzy religijnej i podstaw¹ prawa muzu³mañskiego (szariat); jej autorytet uznaj¹ wszyscy
muzu³manie, ró¿nice s¹ zwi¹zane z jej interpretacj¹; wiêkszoæ, nazywaj¹ca siebie sunnitami, uznaje
tylko tradycjê Proroka, szyici do³¹czaj¹ do niej tradycj¹ w³asnych imamów studia nad sunn¹ s¹ podstaw¹
teologii i prawa islamu; Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/71463_I.hml (8.07.2012).
24 SZARIAT [arab.], szaria, prawo muzu³mañskie; zbiór zasad i przepisów porz¹dkuj¹cych
wierzenia, przekonania, postawy moralne i dzia³ania wyznawców islamu; wed³ug muzu³mañskich teologów i prawników szariat [s³uszna cie¿ka] jest dzie³em Boga, zosta³o objawione prorokom islamu
i w zwi¹zku z tym stanowi czêæ wiary muzu³mañskiej obowi¹zuj¹cej wszystkich cz³onków gminy;
w islamie nie ma rozdzia³u miêdzy prawem o charakterze wieckim a zasadami religii, czyli miêdzy
prawem a teologi¹, Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/72178_1.html (8.07.2012).
25 Powszechna Islamska Deklaracja Praw Cz³owieka, Uwagi wyjaniaj¹ce.
26 Powszechna Islamska..., Preambu³a, pkt g), i), v).
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Prawa oraz maj¹ prawo do równych mo¿liwoci i równej ochrony Prawa.
Równouprawnienie za obu wspó³ma³¿onków gwarantuje art. XIX pkt b): Ka¿dy
z partnerów zwi¹zku ma prawo do szacunku i do uwzglêdnienia go przez drugiego. Jednak¿e to na mê¿u, a nie ¿onie, spoczywa obowi¹zek utrzymania rodziny,
o czym wiadczy treæ art. XIX pkt c): Ka¿dy m¹¿  stosownie do swoich
rodków  zobowi¹zany jest do utrzymywania swojej ¿ony i swoich dzieci.
Kolejne punkty tego artyku³u traktuj¹ o prawie macierzyñstwa do poszanowania i szczególnej troski (art. XIX pkt g)), o równym podziale obowi¹zków
i odpowiedzialnoci mê¿czyzn i kobiet w ³onie rodziny (art. XIX pkt h)) oraz
o zakazie zmuszania kogokolwiek do zawarcia ma³¿eñstwa wbrew jego woli
(art. XIX pkt i)).
Artyku³ XX dotyczy praw kobiety zamê¿nej, która ma prawo:
a) ¿yæ w domu, w którym ¿yje m¹¿;
b) otrzymywaæ rodki konieczne do utrzymania poziomu ¿ycia, który nie
by³by ni¿szy od poziomu ¿ycia jej wspó³ma³¿onka, za na wypadek rozwodu  do
otrzymywania przez okres legalnego oczekiwania (Iddah)27 rodków utrzymania
kompatybilnych z zasobami jej mê¿a, dla siebie samej, jak te¿ dla dzieci, które ono
¿ywi lub nad którymi sprawuje pieczê; [ ];
c) domagaæ siê i uzyskiwaæ rozwi¹zanie ma³¿eñstwa (Khula) zgodnie
z przepisami Prawa; prawo to uzupe³nia jej prawo do domagania siê rozwodu
przed s¹dami;
d) dziedziczyæ po swoim mê¿u, po swoich rodzicach, po swoich dzieciach
oraz po innych osobach krewnych, zgodnie z Prawem;
e) do cis³ej poufnoci ze strony swojego mê¿a lub swego by³ego mê¿a,
[ ] jeli chodzi o informacje, która mog³aby byæ na jej temat uzyskana, a której
ujawnienie mog³oby byæ szkodliwe dla jej interesów. Takie same zobowi¹zanie
ci¹¿y na mej w stosunku do jej ma³¿onka albo jej by³ego ma³¿onka.
W Uwagach wyjaniaj¹cych czytamy równie¿, ¿e termin »osoba« ogarnia jednoczenie p³eæ mêsk¹ i p³eæ ¿eñsk¹, co wiadczy o równouprawnieniu
kobiet i mê¿czyzn w islamie, jeli nie jest to sprzeczne z prawem, a wiêc
z Koranem i Sunn¹.
Prawnicy arabscy spotkali siê na zaproszenie Miêdzynarodowego Instytutu
Studiów Wy¿szych w Naukach Karnych w Syrakuzach we W³oszech i przygotowali projekt Karty Praw Cz³owieka i Ludu w wiecie Arabskim, apeluj¹c do
obywateli Narodu Arabskiego o przyjêcie go jako wspólnego idea³u do osi¹gniêcia.
Karta ju¿ w Preambule przyznaje wszystkim ludziom, a wiêc zarówno kobietom, jak i mê¿czyznom, równe i niezbywalne prawa, które stanowi¹ podstawê
27 IDDAH  okres oczekiwania wdowy lub rozwiedzionej, w którym nie powinna ona ponownie
wychodziæ za m¹¿.
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wolnoci, sprawiedliwoci i pokoju na wiecie. Kolejne postanowienia odnosz¹ce
siê do zasady równoci i niedyskryminacji odnajdujemy w art. 12, którego punkt 1
stanowi: Wszystkie osoby s¹ równe wobec prawa, bez dyskryminacji ze wzglêdu
na rasê, kolor skóry, p³eæ, urodzenie, pochodzenie narodowe, jêzyk, religiê lub
pogl¹dy, a punkt 2: Wszystkie osoby s¹ równe przed s¹dami. Zatem wszystkie
prawa te przys³uguj¹ równie¿ kobietom.
W ma³¿eñstwie i rodzinie KPCiL równie¿ gwarantuje równe prawa, wyra¿aj¹c to w art. 14: Ka¿dy ma prawo do za³o¿enia rodziny. Ma³¿eñstwo mo¿e
zostaæ zawarte jedynie na podstawie wolnej woli i za pe³n¹ zgod¹ potencjalnych
wspó³ma³¿onków. Dodatkowo prawo chroni kobiety-matki w art. 15, w którym
czytamy: Pañstwo zapewni troskê i ochronê matek i dzieci.
Karta przyznaje tak¿e równe prawo do obywatelstwa, ka¿dy ma równie¿
prawo do przekazania swego obywatelstwa swoim dzieciom, bez dyskryminacji
pod tym wzglêdem miêdzy mê¿czyznami i kobietami, które to uregulowanie
zawarte jest w art. 36.
Oba dokumenty, spe³niaj¹c miêdzynarodowe wymogi, przyznaj¹ równe prawa i nak³adaj¹ równe obowi¹zki na kobiety i mê¿czyzn bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
W schemacie funkcjonowania tradycyjnej, patriarchalnej rodziny (silna w³adza mê¿czyzny, podporz¹dkowanie m³odszych starszym, rozdzia³ p³ci), kobiety,
zgodnie z zaleceniami islamu, zajê³y stosunkowo wysok¹ pozycjê. Ich presti¿
ronie z up³ywem lat oraz kiedy zostaj¹ matkami kolejnych synów. Dlatego te¿
stare matki znajduj¹ siê na szczycie piramidy28 spo³ecznej wiata muzu³mañskiego.

2. W sprawie tradycji islamskich oraz ich implikacji
Postêpowanie muzu³manina tak w ¿yciu prywatnym, jak i spo³ecznym nie
jest tylko uzale¿nione od jednej ksiêgi  Koranu. Ju¿ piêædziesi¹t lat po mierci
Proroka zorientowano siê, ¿e nauki zawarte w Koranie nie s¹ wystarczaj¹ce dla
rozwijaj¹cego siê spo³eczeñstwa muzu³mañskiego. Zaczêto wiêc zbieraæ hadisy przekazy o tym, co w danej sytuacji Prorok móg³by uczyniæ lub powiedzieæ,
wzglêdnie milcz¹co aprobowaæ. W ten sposób powsta³a Sunna, czyli tradycja
pozwalaj¹ca kszta³towaæ bardziej szczegó³owo osobiste ¿ycie muzu³manina na
przyk³adzie samego Mahometa.
Hadisy zebrane w ci¹gu dziesiêcioleci wype³ni³y szeæ opas³ych tomów.
W³anie w tych tekstach kanonicznych znalaz³o siê najwiêcej nieprzychylnych
28

E. Puchnarewicz, op. cit., s. 169.
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sformu³owañ pod adresem niewiast29, choæ nie brakuje i przychylnych, bowiem
Prorok przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do poprawy losu kobiet, ich pozycji w spo³eczeñstwie oraz zapewnienia im równego i sprawiedliwego traktowania, jak równie¿ tego, by zwracano siê do nich z szacunkiem30.
Wiele przepisów Koranu, jak równie¿ wiele hadisów dotyczy szacunku do
kobiet i ich obrony. Niedostosowanie siê do nakazów poci¹ga za sob¹ sankcjê
religijn¹: Prawa kobiet s¹ wiête. Patrz aby zachowane by³y prawa przys³uguj¹ce kobietom31, oraz Okazywanie dobroci niewiastom stanowi os³onê przed
ogniem piekielnym32. Niektóre z hadisów mia³y l¿ejsz¹ wymowê, sugerowa³y
jedynie, ¿e: Muzu³maninowi nie wolno nie lubiæ ¿ony. Je¿eli niezadowolony jest
z jakiej jej wady, to niech siê cieszy inn¹, dobr¹ jej cech¹33.
Hadisy budz¹ wiele w¹tpliwoci w zakresie omawianego tematu. Wed³ug
nich kobiety maj¹ zarazem prawa i przywileje, ale te¿ obowi¹zki i ograniczenia.
Muzu³mañski system wartoci zawarty w hadisach akcentuje w wielu miejscach
dominacjê mê¿czyzny nad kobiet¹: Wobec kobiety najwiêksze prawa ma jej
m¹¿34. Jeden z hadisów, podobnie jak Koran, potwierdza wy¿szoæ mê¿czyzny
nad kobiet¹ w sferze prawnej, która polega na tym, ¿e wiadectwo mê¿czyzny
znaczy tyle samo co dwóch kobiet. Hadis ten jest bardzo rozpowszechniony
w rodowiskach muzu³mañskich, choæ jego autentycznoæ jest raczej dyskusyjna.
Stwierdza siê w nim, ¿e kobieta jest niedoskona³a w wierze i w inteligencji35.
Kobiety bywaj¹ traktowane tak¿e jako przedmiot, co bywa usprawiedliwiane rzekomo wypowiedzian¹ przez Proroka maksym¹: Ca³y wiat jest towarem,
lecz najlepszym towarem jest cnotliwa kobieta36.
Równie¿ zasadê separacji p³ci potwierdza i uzasadnia jeden z hadisów:
Mê¿czyzna nie powinien pozostaæ nigdy sam w towarzystwie obcej mu kobiety
(legalnie zakazanej dla niego  haram)37. W wiecie islamskim panuj¹ bardzo
restryktywne zasady zachowania czystoci, ka¿dy muzu³manin przed modlitw¹
musi dokonaæ rytualnych ablucji, w przeciwnym wypadku jego modlitwa nie
bêdzie przyjêta przez Boga. Bardzo popularne s¹ wiêc ³anie publiczne (hamamy), w których, tak ja wszêdzie, bardzo cile przestrzegana jest separacja p³ci.
Wyznaczone s¹ godziny dla kobiet i mê¿czyzn, i nie do pomylenia jest, aby ich
drogi mog³y siê tu przeci¹æ.
29
30
31
32
33
34
35
36
37

W. Michalska-Krajewska, Tajemnice haremu. Kobieta w wiecie islamu, Warszawa 2003, s. 32.
¯ycie wiêtego Proroka Mauhammada, Islam International Publications LTD, 1994.
Al Islam. Hadisy, t³um. imam M.T. ¯uk, Warszawa 1984, h. 239.
Ibidem, h. 236.
Ibidem, h. 242.
Mahomet, M¹droci proroka (hadisy), wybór i t³um. J. Danecki, Warszawa 1993, s. 96.
Cyt. za: S. K. Samir, Islam. Sto pytañ, t³um. K. Klauza, Warszawa 2004, s. 69.
Mahomet, M¹droci proroka..., s. 97.
Ibidem, s. 98.
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W³anie te zasady czystoci przewiduj¹, ¿e mê¿czyzna nie mo¿e pozdrowiæ
kobiety, gdy¿ ta mog³aby byæ w okresie menstruacji. Jest ona wtedy nieczysta,
a dotkniêcie jej w takim stanie czyni cz³owieka nieczystym38.
ród³em wszelkiego prawa w islamie jest Bóg. Wymaga On od cz³owieka
poszanowania swego prawa: ca³kowitego pos³uszeñstwa woli Bo¿ej, wyra¿onej
w Koranie i w Sunnie. Z tych dwóch podstawowych róde³ wyp³ywa szariat,
prawo islamskie, które posiadaj¹c autorytet objawienia, staje siê najwy¿sze
wzglêdem jakiegokolwiek prawa stanowionego przez cz³owieka. Z tego wzglêdu
szariat pojmuje siê jako doskona³y wyraz woli Bo¿ej zapewniaj¹cy ludziom
w³aciw¹ organizacjê spo³eczeñstwa39.
G³ówne miejsce w prawie szariatu zajmuj¹ regu³y zachowania siê i religijno-moralne kryteria. Najbardziej rozwiniêt¹ ga³¹ tego prawa zajmuj¹ prawa
statusu osobowego. W sk³ad prawa osobowego i rodzinnego, zawieraj¹cego normy rytualnego oraz religijnego zachowania siê, wchodz¹: ma³¿eñstwo, rozwód,
pokrewieñstwo, materialne zabezpieczenie rodziny, obowi¹zek wychowania dzieci, testament, sposób dziedziczenia i opieka40.

3. Wybrane aspekty statusu kobiety w ujęciu islamu
3.1. Dostęp do posług religijnych i prawo do modlitwy

W okresie ¿ycia Proroka prawo do modlitwy w miejscach wiêtych mia³y
tak samo kobiety, jak i mê¿czyni  pierwsze przecie¿ towarzyszy³y mu w mod³ach,
co zreszt¹ udowadnia sura XXXIII nosz¹ca tytu³ Frakcje, w wersecie 3541. Ale
ju¿ po dwóch wiekach od mierci Proroka ¿adna kobieta nie przekroczy³a progu
meczetu, by razem z mê¿czyznami oddawaæ ho³d Bogu. Nic te¿ dziwnego, ¿e
wtedy znaleli siê uczeni, którzy twierdzili, ¿e sam Prorok mia³ usprawiedliwiaæ tê
decyzjê, mówi¹c: Sta³em przed drzwiami raju i wiêkszoæ z tych, którzy tu
wchodzili to byli wierni i sta³em przed wejciem do piek³a, a ci, którzy tam
wchodzili to by³y przewa¿nie kobiety42.
Wykluczenie kobiet z ¿ycia publicznego w najwa¿niejszych orodkach muzu³mañskich w nieunikniony sposób doprowadzi³o do wykluczenia ich równie¿
38
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40
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S.K. Samir, op. cit., s. 25.
Ibidem, s. 55.
E. Puchnarewicz, op. cit., s. 170.
Zaprawdê  muzu³manie i muzu³manki, wierz¹cy i wierz¹ce, prawdomówni i prawdomówne,
cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, daj¹cy ja³mu¿n¹ i daj¹ce ja³mu¿n¹, poszcz¹cy i poszcz¹ce,
zachowuj¹cy czystoæ i zachowuj¹ce, wspominaj¹cy Boga czêsto i wspominaj¹ce  przygotowa³ dla was
Bóg przebaczenie i nagrod¹ ogromn¹, Koran, s. 505.
42 Cyt. za: W. Michalska-Krajewska, op. cit., s. 30.
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z ¿ycia religijnego. Na przyk³ad w Kairze  jak opisywa³ w 1820 r. Edward Lane
 kobiety nie mog³y modliæ siê obok mê¿czyzn w meczetach, gdy¿ muzu³manie
twierdz¹, ¿e obecnoæ kobiet mo¿e zainspirowaæ zupe³nie inny rodzaj pobo¿noci
ni¿ ta, która jest wymagana w miejscu powiêconym Bogu43. Wykluczenie
kobiet z udzia³u w ¿yciu publicznym i religijnym mia³o te¿ zwi¹zek z tabu nieczystoci w czasie menstruacji, po narodzinach dziecka i kontaktach z m³odszymi
dzieæmi. Zbiory hadisów zawieraj¹ szczegó³owe wyliczenia rytualnych nieczystoci. Generalnie zasady te dotycz¹ g³ównie kobiet44. Kobieta podczas menstruacji
jest traktowana jako nieczysta i dlatego nie mo¿e wype³niaæ rytua³u modlitewnego. Ma natomiast obowi¹zek wykonaæ go w inny dzieñ. To samo dotyczy postu:
kobiety w okresie menstruacji w trakcie Ramadanu s¹ uwa¿ane za nieczyste
i dlatego nie mog¹ pociæ. Winny natomiast pociæ dodatkowo w ci¹gu roku45.
Meczet jest w islamie pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ instytucj¹. Kobiety mog¹
chodziæ do meczetu na ró¿nego rodzaju modlitwy, by s³uchaæ wyk³adów, na
czuwanie nocne lub na inne zajêcia. Warunkiem jest niemieszanie siê z mê¿czyznami oraz nieu¿ywanie perfum. Podczas modlitwy szeregi mê¿czyzn stoj¹
z przodu, a szeregi kobiet z ty³u. Dbaj¹c o czystoæ umys³u podczas modlitwy,
Prorok powiedzia³: Najlepsze szeregi mê¿czyzn to pierwsze, a najgorsze to ostatnie. Natomiast najlepsze szeregi kobiet to ostatnie, a najgorsze pierwsze.
Nie oznacza to, ¿e ostatnie szeregi mê¿czyzn i pierwsze kobiet s¹ grzeszne,
bowiem ka¿de przebywanie w meczecie jest dobrem i zostanie wynagrodzone.
Kobiety nie maj¹, tak jak mê¿czyni, obowi¹zku uczestniczenia w modlitwach
w meczecie, maj¹ jednak do tego pe³ne prawo i nie mo¿na im zabroniæ chodzenia
do meczetu, jeli tego pragn¹. Prorok powiedzia³: Modlitwa kobiety w domu jest
lepsza ni¿ jej modlitwa w meczecie. Daje to kobietom mo¿liwoæ powiêcenia
jak najwiêkszej iloci czasu na sprawy domowe i rodzinne.
W bardziej tradycyjnych krêgach spo³ecznych religijnoæ kobiet znajduje wyraz
w praktykach niepochwalanych przez pobo¿nych, takich jak kult zarów, czyli kult
ekstatycznego opêtania, szeroko rozpowszechniony w Egipcie i Afryce Pó³nocnej46.
3.2. Dziedziczenie

Do sukcesji maj¹tkowej wed³ug dawnych obyczajów mia³ prawo wy³¹cznie
mê¿czyzna. Koran zmodyfikowa³ to ustalenie, dopuszczaj¹c tak¿e kobietê do
przejmowania spadku: ,,[...] i kobietom przypada czêæ tego, co pozostawili jej
43

E. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Londyn 1836,
s. 82. Cyt. za: M. Ruthven, op. cit., s.122.
44 M. Ruthven, op. cit., s. 122.
45 S.K. Samir, op. cit., s. 23.
46 M. Ruthven, op. cit., s. 123.
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rodzice i krewni [...] synowi przypada udzia³ podobny do udzia³u dwóch córek47.
Kobiecie nale¿y siê po³owa tego, co mê¿czynie: Jeli mê¿czyzna zginie, nie
maj¹c dziecka, a ma on siostrê, to jej przypada po³owa tego, co on pozostawi³
[...]. A jeli ma braci i siostry, to mê¿czynie przypada udzia³ dwóch kobiet48.
Fakt ten niew¹tpliwie wyró¿nia³ muzu³mankê, stawiaj¹c j¹ w pozycji uprzywilejowanej w porównaniu np. z Francuzk¹, która prawo do dziedziczenia otrzyma³a
w okresie rewolucji francuskiej, a zatem dopiero w XVIII w., czyli tysi¹c lat
póniej.
Przy spadkobraniu kobieta otrzymuje po krewnych w linii mêskiej po³owê
tego, o móg³by otrzymaæ mê¿czyzna. Córka np. dziedziczy po ojcu po³owê spadku
swego brata i podobnie ¿ona dziedziczy po mê¿u po³owê tego, co on mo¿e
odziedziczyæ po niej: ,,I wam przypada po³owa z tego, co pozostawi³y wasze ¿ony,
jeli nie maj¹ dziecka. A im przypadnie czwarta czêæ z tego, co wy zostawicie,
jeli nie macie dziecka49. Pozostawienie mê¿czyznom wiêkszej czêci maj¹tku
wynika z ich funkcji opiekuñczej, jak¹ spe³niaj¹ w rodzinie tradycyjnej, paternalistycznej. Islam nak³ada na nich obowi¹zek ³o¿enia na utrzymanie kobiet, wspomaganie ich po rozwodzie przez by³ych mê¿ów, ojców lub braci50.
3.3. Wykształcenie

Artyku³ XXI Powszechnej Islamskiej Deklaracji Praw Cz³owieka stanowi,
¿e: Ka¿da osoba ma prawo do uzyskania wykszta³cenia, stosownie do jej naturalnych zdolnoci. Troska o zabezpieczenie kobiet nie tylko na tym wiecie, ale
i na tamtym, zaczyna³a siê w ich ¿yciu bardzo wczenie, poprzez odpowiedni¹
edukacjê: kto ma córkê, niechaj wychowuje j¹ jak najlepiej, niechaj jak najlepiej kszta³ci i obdarza tymi boskimi ³askami, jakie sam posiad³, w ten bowiem
sposób ochroni siê przed ogniem piekielnym51  mówi Prorok w jednym
z hadisów.
Tu¿ przed mierci¹ Prorok wystosowa³ apel do muzu³manów, aby traktowali
zawsze kobiety z trosk¹ i uprzejmoci¹. Prorok czêsto powtarza³, ¿e je¿eli mê¿czyzna ma córki i stara siê te córki wykszta³ciæ, ponosz¹c du¿e nak³ady na ich
wychowanie, Bóg oszczêdzi mu piekielnych katuszy52.
Stopieñ edukacji kobiety muzu³mañskiej wp³ywa na kszta³towanie w domu
 psychologiczne, kulturalne i spo³eczne. Wykszta³cone ¿ony i matki zaszczepiaj¹
47
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Koran, sura IV, w. 7, 11, s. 9394.
Koran, sura IV, w. 176, s. 125.
Koran, sura IV, w. 12, s. 95.
E. Puchnarewicz, op. cit., s. 169.
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aspiracje edukacyjne swoim dzieciom. Badania przeprowadzone poród ch³opców
w egipskich szko³ach potwierdzi³y, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na przekonanie, ¿e kobiety maj¹ siê uczyæ, by³o wykszta³cenie ich matek. Je¿eli
matki ch³opców by³y analfabetkami, to ich synowie byli przeciwko nauce dziewcz¹t. Jeli za matka chodzi³a do szko³y, byli oni przekonani o potrzebie nauki dla
swych kole¿anek53.
W Egipcie np. zrezygnowano z oddzielnych szkó³ dla dziewcz¹t i ch³opców.
Nauczanie na poziomie podstawowym jest koedukacyjne i jego obowi¹zek zosta³
w 1970 r. przed³u¿ony do 15 roku ¿ycia. W ten sposób dziewczêta zosta³y w³¹czone w proces spo³ecznej socjalizacji. Koedukacja os³abia w pewnym stopniu
rozdzia³ p³ci, który w tradycji obowi¹zuje dziewczêta pocz¹wszy od pierwszej
miesi¹czki. W Egipcie do szkó³ podstawowych uczêszcza 60% ch³opców i 40%
dziewcz¹t54.
Kobiety miejskie i wykszta³cone, szczególnie te z rodzin klasy wy¿szej,
stanowi¹ elitê, maj¹c¹ znaczn¹ autonomiê. Kobiety z tych rodowisk d³u¿ej siê
kszta³c¹, póniej wychodz¹ za m¹¿, czêciej pracuj¹ zawodowo, inaczej ni¿ to jest
w tradycji, spêdzaj¹ czas wolny55.
Przyk³ad prosto z Algieru: w godzinach rozpoczynania zajêæ, przed bram¹
uniwersyteck¹ zatrzymuj¹ siê samochody, z których wysiadaj¹ znajduj¹ce siê pod
opiek¹ ojców lub braci studentki. Czêsto oczekuj¹ na nie równie¿ po wyk³adach,
chocia¿ mog³yby wróciæ do domu autobusem zatrzymuj¹cym siê naprzeciw bram
uniwersyteckich. Mimo ¿e obowi¹zek nauki istnieje tak¿e dla dziewcz¹t, jednak
procent uczêszczaj¹cych do szkó³ jest wci¹¿ niezadowalaj¹cy, nawet w du¿ych
miastach. Zewnêtrzne przejawy emancypacji nie znajduj¹ odbicia w g³êbszych
warstwach obyczajowoci. Nadal kierowanie losem dziewczyny nale¿y do ojca,
brata, wreszcie mê¿a i zwykle wczenie porzucaj¹ one szko³ê, aby w domu, pod
opiek¹ matki, uczyæ siê prowadzenia gospodarstwa. Czêsto jest równie¿ tak, ¿e
kobiety, które rozpoczê³y pracê zawodow¹, rzucaj¹ j¹, gdy¿ m¹¿ ¿¹da tego
w umowie przedlubnej56.
Czêsto te¿ dziewczyna, podejmuj¹c studia, ma na celu g³ównie wyjcie za
m¹¿. Koedukacja na uczelni pozwala jej na czasowe rozlunienie kleszczy spo³ecznych, w jakich ¿y³a dotychczas. Trwa to jednak krótko, bo do momentu
zawarcia ma³¿eñstwa.
Mimo ¿e kobiety zajê³y ju¿ miejsca w ³awkach uniwersyteckich, a uczelnie
sta³y siê wizytówk¹ spo³eczeñstwa muzu³mañskiego, które chce byæ nowoczesne,
53
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Ibidem.
Ibidem.
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to jednak kobieta, choæ zrównana z mê¿czyzn¹ w wietle religii i prawa, pozostaje
wci¹¿ w cieniu, przestrzegaj¹c ró¿nych tabu, jak separacja p³ci, zas³anianie siê
haikiem, dziewictwo nowo polubionej57.
3.4. Praca zawodowa

Pracuj¹ce dziewczêta na rynku ma³¿eñskim s¹ rozpoznawane jako mniej
cenne, w odwrotnoci do tych, które zamkniête w domu gwarantuj¹ cnotê. Te,
które pracuj¹, pomniejszaj¹ swoje szanse wyjcia za m¹¿. Pracuj¹ce dziewczêta
w Egipcie mieszkaj¹ ze swoimi rodzinami a¿ do zam¹¿pójcia, oddaj¹ wszystkie
pieni¹dze do bud¿etu rodzinnego i s¹ ograniczane w ¿yciu towarzyskim. W wielu
wypadkach nie maj¹ prawa decyzji, kiedy i kogo polubiæ. Szczególnie le widziana jest praca dziewcz¹t niemaj¹cych wykszta³cenia i pochodz¹cych z ni¿szych
warstw spo³ecznych. Zarówno dziewczêta studiuj¹ce na uniwersytecie, jak i pracuj¹ce s¹ cile kontrolowane przez rodzinê, równie¿ w czasie kiedy przebywaj¹
poza domem58.
W propagandzie islamskiej dominuje obraz kobiety jako istoty s³abej, niezdolnej do obrony przed pokusami wiata zewnêtrznego, a zatrudnienie poza domem uznaje siê za czynnik sprzyjaj¹cy rozk³adowi wartoci religijnych. Aktywnoæ zawodow¹ dopuszcza siê wiêc w przypadkach nadzwyczajnych59.
Fakt, ¿e przemiany obyczajowe, zw³aszcza te zwi¹zane z rolami wype³nianymi przez kobiety, postêpuj¹ niezwykle wolno znajduje przede wszystkim wyjanienie w bardzo silnym wp³ywie religii muzu³mañskiej na ¿ycie Arabów. Islam
poród innym wielkich religii wiata jest najbardziej obecny w ¿yciu spo³ecznym
wiernych; jest g³êboko zakorzeniony w psychice ka¿dego z nich, bez wzglêdu na
to, czy jest muzu³maninem praktykuj¹cym. Jest to religia, która kszta³towa³a
i kszta³tuje nadal zarówno ¿ycie indywidualne, jak i spo³eczne, a tak¿e organizacjê
pañstwow¹ swoich wyznawców60.
Separacja p³ci, fundamentalna zasada rodziny arabskiej, jest nadal cile
przestrzegana. Dlatego w Algierii s¹ oddzielne poczekalnie dla mê¿czyzn i dla
kobiet w szpitalach, na dworcach, na poczcie, wydzielane s¹ ³awki dla kobiet.
Równie¿ oddzielne kolejki w sklepach, dla kobiet zawsze o wiele krótsze, bo na
ogó³ mê¿czyni zajmuj¹ siê zakupami61. Za w Arabii Saudyjskiej wystêpuje
zakaz prowadzenia samochodu przez kobiety, który wi¹¿e siê z pragnieniem pod57
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dania ich wiêkszej kontroli. Saudyjka mo¿e wiêc udaæ siê samochodem poza dom,
ale w towarzystwie szofera. Ma on obowi¹zek zawieæ j¹, gdzie sobie ¿yczy,
a potem zreferowaæ mê¿owi, gdzie by³a, co robi³a i z kim siê spotyka³a62.

Wnioski
Porównuj¹c wstêpne i koñcowe rozwa¿ania dotycz¹ce sytuacji kobiety
w kulturze islamu w zakresie prawa do pos³ug religijnych, prawa do modlitwy,
wykszta³cenia czy pracy zawodowej mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w wielu dziedzinach ¿ycia mamy do czynienia ze sprzecznoci¹. Z jednej strony deklarowana
troska o dobro kobiety i szacunek dla niej, z drugiej za ograniczenie jej praw
w wybranych aspektach ¿ycia. Muzu³manki maj¹ zarazem prawa i przywileje, ale
te¿ obowi¹zki i ograniczenia. Taka jest w³anie rzeczywistoæ wiata islamu.
Podsumowuj¹c mo¿na ponadto stwierdziæ, ¿e sytuacja wspó³czesnej kobiety muzu³mañskiej jest mocno zró¿nicowana i zale¿na od wielu ró¿nych czynników,
jak region geograficzny, stopieñ zamo¿noci kraju czy tradycja. Wynika to
z uwarunkowañ rodowiskowych, spo³ecznych, z dominacji wiata mêskiego,
z odpowiedniego interpretowania dzie³ sakralnych, jak i samej religii63.

SOCIO-LEGAL SITUATION OF MUSLIM WOMEN IN TERMS OF ISLAM
IN CHOSEN ASPECTS
(SUMMARY)

The article presents the issues related to the socio-legal status of women in the tradition of
contemporary Islam. In Islamic countries, due to the extremely strong influence of religion and
tradition, the problem of the position and role of women in Muslim society must be seen through
the prism of religious and moral readings of Islam, family law and Islamic traditions on various
aspects of family life. These three research areas can not be strictly distinguished because each of
them is a part of the cultural synthesis. The authors discuss some aspects of Muslim life, such as
religious services, the right to pray, inheritance, education, professional work.
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S.K. Samir, op. cit., s. 34.
Z. Lew-Starowicz, op. cit., s. 297.
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SOZIAL-RECHTLICHE SITUATION DER MUSLIMISCHEN FRAU IN BEZUG
AUF AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER ISLAMISCHEN TRADITION
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel bedenkt den sozial-rechtlichen Status der heutigen Frau in der islamischen Tradition. Die islamischen Ländern, aufgrund des extrem starken Einflusses der Religion und Tradition,
muss das Problem der Position und der Rolle der Frau in der muslimischen Gesellschaft durch das
Prisma der religiösen und moralischen Werte des Islams, des Familienrechts und der islamischen
Tradition über verschiedene Aspekte des Familienlebens gesehen werden. Diese drei Ebenen kann
man nicht streng extrahieren, weil jede davon ein Teil der kulturellen Synthese ist. Die Autoren
besprechen einige Aspekte des muslimischen Lebens, wie Gottesdienste, das Recht zu beten,
Vererbung, die Möglichkeit der Ausbildung und Arbeit.

