PHỤ NỮ
Trong

ISLAM,
DO-THÁI VÀ
THIÊN-CHÚA GIÁO

1

PHỤ NỮ ISLAM VÀ
PHỤ NỮ DO THÁI-THIÊN CHÚA GIÁO:
CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG VÀ SỰ THẬT
Dr. Sherif Abdel Azeem – Trường ĐH Queens, Kingston,
Ontario, Canada.

1. GIỚI THIỆU
Năm năm trước, tôi đọc trong số báo Toronto Star ngày
3/7/1990 một bài tựa đề "Islam không phải duy nhất trong học
thuyết gia trưởng" của Gwynne Dyer. Bài báo mô tả những
phản ứng gay gắt của những người tham gia hội nghị về “phụ
nữ và quyền lực” tổ chức ở Montreal trước nhận xét của một
phụ nữ Ai Cập nổi tiếng Dr. Nawal Saadawi. Các câu nói "sai
trong nguyên lý cơ bản" của bà gồm: "Các yếu tố hạn chế đối
với phụ nữ được tìm thấy trong Do Thái giáo ở Kinh Cựu ước,
sau đó là Thiên Chúa giáo và Qur'an", "tất cả các tôn giáo là
gia trưởng vì chúng bắt nguồn từ các xã hội gia trưởng"; và
"khăn choàng ở phụ nữ không chỉ dành riêng cho phụ nữ
Islam mà là di sản văn hoá cổ xưa tồn tại trong các tôn giáo
khác”.
Những người tham dự trong hội nghị đã bức xúc về việc tôn
giáo của họ đang bị so sánh cùng với Islam. Cho nên Dr.
Saadawi đã bị số đông chỉ trích: Bernice Dubois của tổ chức
“đoàn kết các bà mẹ toàn cầu” tuyên bố: "Những nhận xét của
Dr. Saadawi là không thể chấp nhận được, đó là các câu trả lời
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thiếu hiểu biết về đức tin của người khác”. Còn bà Alice
Shalvi của trong tổ chức “đoàn kết Phụ nữ Israel” nói: "Tôi
phải phản đối, không có khái niệm trùm khăn trong Do Thái
giáo". Bài báo cho rằng các phản đối gay gắt này là xu hướng
mạnh mẽ của Tây phương đối với sự hành đạo của Islam vốn
chỉ là một phần của di sản văn hoá Tây phương. Gwynne Dyer
viết "Phụ nữ Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo sẽ không ngồi
để bàn luận cùng vấn đề với những người muslim độc ác đó".
Tôi không ngạc nhiên khi những người tham dự hội thảo giữ
một quan điểm phủ nhận Islam, và đặc biệt là vấn đề liên quan
đến của phụ nữ. Ở phương Tây, Islam được xem như biểu
tượng của sự hạ thấp phụ nữ. Một bằng chứng rõ ràng, đó là:
việc Bộ trưởng bộ Giáo dục Pháp gần đây đã ra lệnh đuổi
tất cả phụ nữ Muslim trẻ tuổi trùm khăn ra khỏi các
trường học Pháp. Một sinh viên muslim trẻ tuổi trùm khăn bị
từ chối quyền được học ở Pháp trong khi một sinh viên Thiên
Chúa giáo đeo cây thánh giá hay một sinh viên Do Thái giáo
đội mũ chỏm thì vẫn được học. Không thể quên được hình ảnh
cảnh sát Pháp ngăn không cho nữ sinh muslim trùm khăn vào
trường.
Nó gợi nhớ về một hình ảnh hổ thẹn khác của thống đốc
bang Alabama George Wallace năm 1962 đứng trước cổng
trường để ngăn cản sinh viên da đen không cho vào
trường. Sự khác nhau giữa hai hình ảnh này là các sinh viên
da đen có được sự thông cảm của nhiều dân Mỹ và toàn thế
giới. Tổng thống Kennedy đã gửi lệnh tới Ban An ninh quốc
gia Mỹ cho phép sinh viên da đen vào trường. Các nữ sinh
muslim mặt khác không nhận được sự trợ giúp nào. Họ dường
như có rất ít sự thông cảm cả bên trong và bên ngoài nước
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Pháp. Lý do là sự hiểu lầm về Islam đã lan rộng cùng với nỗi
sợ hãi về bất cứ điều gì liên quan đến Islam.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất về hội nghị Montreal là: trong
các câu nói của Saadawi hay của bất kỳ người nào chỉ trích bà,
đâu là sự thật? Nói cách khác, liệu Do Thái giáo, Thiên Chúa
giáo và Islam có cùng quan niệm về phụ nữ không? Hay là họ
có quan niệm khác nhau? Liệu Do tháo giáo và Thiên Chúa
giáo có thực sự đối xử với phụ nữ tốt hơn Islam không? Đâu
là sự thật?
Quả thật, để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này không phải là
việc dễ làm. Khó khăn đầu tiên là ta phải nói ngay thẳng và
khách quan hay ít ra phải cố gắng hết sức trong khả năng, có
thể nói như vậy. Đây là những gì Islam giáo huấn. Qur’an chỉ
dẫn người muslim nói sự thật thậm chí khi những người thân
thiết với họ không thích: “Bất cứ khi nào bạn nói, hãy nói sự
thật, thậm chí liên quan tới họ hàng gần”:

ْ ُﷲِ ﺃَﻭْ ﻓ
ْ َُﻭﺇِ َﺫﺍ ﻗُ ْﻠﺘُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋ ِﺪﻟ
ّ ﻮﺍ َﻭﻟَﻮْ َﻛﺎﻥَ َﺫﺍ ﻗُﺮْ ﺑَﻰ َﻭﺑِ َﻌ ْﻬ ِﺪ
ﻮﺍ َﺫﻟِ ُﻜ ْﻢ َﻭﺻﱠﺎ ُﻛﻢ ﺑِ ِﻪ
(152 :ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ َﺬ ﱠﻛﺮُﻭﻥَ )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
“...Và khi các người nói năng hãy công bằng trong lời nói,
dẫu rằng nó có nghịch với bà con ruột thịt đi nữa...” (6:152)

ْ ُ)ﻳَﺎ ﺃَﻳﱡﻬَﺎ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨ
ّ ِ َﻮﺍ ُﻛُﻮﺍْ ﻗَﻮﱠﺍﻣِﻴﻦ َ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﺷُﻬَﺪ
ﺍء ہﻠﻟِ َﻭﻟَﻮْ َﻋﻠَﻰ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ
ْ َﺎہﻠﻟُ ﺃَﻭْ ﻟَﻰ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﺘﱠﺒِﻌ
ّ ﻭِ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﻭَﺍﻷَﻗْﺮَﺑِﻴﻦَ ﺇِﻥ ﻳَﻜُﻦْ ﻏَﻨِﻴّﺎً ﺃَﻭْ ﻓَﻘَﻴﺮﺍً ﻓ
ُﻮﺍ
ْ ُْﺍﻟﻬَ َﻮﻯ ﺃَﻥ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟ
(135 :ﻮﺍ()ﺍﻟﻨﺴﺎء
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“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy là những người giữ vững
nền công lý như là nhân chứng cho Allah, dẫu điều đó có
nghịch với bạn thân của các ngươi, nghịch với cha mẹ và bà
con của các ngươi, và dẫu cho y giầu hay nghèo...” (4:135).
Khó khăn lớn khác là chủ đề này khá sâu rộng. Do đó, trong
vài năm gần đây, tôi đã dành nhiều giờ đọc Cựu ước, bộ sách
bách khoa về tôn giáo và bộ sách bách khoa về Do Thái giáo
để tìm câu trả lời. Tôi cũng đọc vài cuốn sách nói về vị trí của
phụ nữ trong các tôn giáo khác nhau của các học giả, người
biện giải cho tôn giáo và các nhà phê bình. Tài liệu ở các
chương sau đây trình bày những phát hiện quan trọng của
nghiên cứu khiêm tốn này. Tôi không nói là tôi tuyệt đối
khách quan. Điều này vượt quá khả năng của tôi. Tất cả tôi có
thể nói là tôi đã cố gắng tiếp cận ý tưởng của Qur’an về “nói
sự thật” qua nghiên cứu này.
Tôi muốn nhấn mạnh trong phần giới thiệu mục đích của
nghiên cứu này không phải là để phỉ báng Do Thái giáo hay
Thiên Chúa giáo. Như những người muslim, chúng tôi tin vào
các Thiên kinh gốc của cả 2 tôn giáo. Mục tiêu của tôi chỉ là
để minh oan và ngưỡng mộ Islam quá lâu ở phương Tây, tới
thông điệp chân thực cuối cùng từ Thượng Đế tới con người.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng tôi chỉ bận tâm đến Học
thuyết. Mối quan tâm chủ yếu là tới vị trí của phụ nữ trong ba
tôn giáo xuất hiện trong kinh sách gốc của chúng chứ không
dựa vào các thực hành của hàng triệu tín đồ trên thế giới ngày
nay. Do đó, bằng chứng đa số trích từ Qur’an, lời nói của
thiên sứ Mohammed , Tân ước, Talmud, lời nói của một số
Cha nhà thờ có ảnh hưởng nhất mà quan điểm của họ đóng
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góp rất to lớn để định nghĩa và định hình Thiên Chúa giáo.
Việc tìm hiểu một tôn giáo nào đó từ quan điểm và cách đối
xử của một số tín đồ nhỏ bé là sai lạc. Nhiều người nhầm lẫn
văn hoá với tôn giáo, nhiều người khác không biết sách tôn
giáo của họ nói gì, và một số khác thậm chí còn không quan
tâm.

2. LỖI CỦA EVE
Ba tôn giáo thống nhất trong một thực thể: cả nữ và nam đều
được Thượng Đế tạo ra, Ngài, Đấng Tạo Hoá hoàn tất toàn vũ
trụ. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa các tôn giáo bắt nguồn ngay
sau khi người đàn ông đầu tiên (Adam) và người phụ nữ đầu
tiên (Eve) được tạo ra. Quan niệm đức tin của Do Thái giáo và
Thiên Chúa giáo về sự tạo thành Adam và Eve được nói chi
tiết ở Genesis 2:4 – 3:24. Thượng Đế nghiêm cấm cả hai
không được ăn quả của cây cấm. Shaytan đã dụ dỗ Eve ăn quả
đó và Eve lại dụ dỗ Adam ăn cùng.
Khi Thượng Đế khiển trách Adam vì những gì ông đã làm,
Adam đổ hết lỗi lên Eve, “Người nữ mà Chúa đã để gần bên
tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.” (Genesis 3:12)
Sau đó, Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực
khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi
khi sanh con; sự dục vọng của ngươi là dành cho chồng, và
chồng sẽ cai trị ngươi, Ngài lại phán cùng Adam rằng: “Vì
ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây… đất sẽ bị rủa sả vì
ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh
ra mà ăn (Genesis 3:16-17)
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Khái niệm của Islam về sự tạo hoá đầu tiên được tìm thấy
vài chỗ trong Qur’an, ví dụ:

ُ ” َﻭﻳَﺎ ﺁ َﺩ ُﻡ ﺍ ْﺳ ُﻜ ْﻦ ﺃَﻧﺖَ َﻭﺯَ ﻭْ ﺟُﻚَ ْﺍﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ﻓَ ُﻜﻼَ ِﻣ ْﻦ َﺣﻴ
ْﺚ ِﺷ ْﺌﺘُ َﻤﺎ َﻭﻻَ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑَﺎ
ُ َﺱ ﻟَﻬُ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠﺸ ْﻴﻄ
ﻱ ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﻣﺎ
َ ﺎﻥ ﻟِﻴُ ْﺒ ِﺪ
َ  ﻓَ َﻮ ْﺳ َﻮ. َﻫَـ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮﺓَ ﻓَﺘَ ُﻜﻮﻧَﺎ ِﻣﻦَ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﻴﻦ
ﺎﻝ َﻣﺎ ﻧَﻬَﺎ ُﻛ َﻤﺎ َﺭﺑﱡ ُﻜ َﻤﺎ ﻋ َْﻦ ﻫَـ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮ ِﺓ ﺇِﻻﱠ
َ َﻱ َﻋ ْﻨﻬُ َﻤﺎ ِﻣﻦ َﺳﻮْ َءﺍﺗِ ِﻬ َﻤﺎ َﻭﻗ
َ ﻭﺭ
ِ ُﻭ
َ َﻭﻗَﺎ َﺳ َﻤﻬُ َﻤﺎ ﺇِﻧﱢﻲ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ﻟَ ِﻤﻦ. َﺃَﻥ ﺗَ ُﻜﻮﻧَﺎ َﻣﻠَ َﻜﻴ ِْﻦ ﺃَﻭْ ﺗَ ُﻜﻮﻧَﺎ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﺨَ ﺎﻟِ ِﺪﻳﻦ
ْ ُﻭﺭ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺫﺍﻗَﺎ ﺍﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮﺓَ ﺑَﺪ
َﺕ ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﺳﻮْ َءﺍﺗُﻬُ َﻤﺎ َﻭﻁَﻔِﻘَﺎ
ِ ﺍﻟﻨﱠ
ٍ  ﻓَ َﺪﻻﱠﻫُ َﻤﺎ ﺑِ ُﻐﺮ. َﺎﺻ ِﺤﻴﻦ
ﻕ ْﺍﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ َﻭﻧَﺎﺩَﺍﻫُ َﻤﺎ َﺭﺑﱡﻬُ َﻤﺎ ﺃَﻟَ ْﻢ ﺃَ ْﻧﻬَ ُﻜ َﻤﺎ ﻋَﻦ ﺗِ ْﻠ ُﻜ َﻤﺎ
ِ ﻳَ ْﺨ
ِ َﺼﻔ
ِ ﺎﻥ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ِﻣﻦ َﻭ َﺭ
َ ﺍﻟ ﱠﺸ َﺠ َﺮ ِﺓ َﻭﺃَﻗُﻞ ﻟﱠ ُﻜ َﻤﺎ ﺇِ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺸ ْﻴ
ٌ ِﻄﺂﻥَ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ َﻋ ُﺪ ﱞﻭ ﱡﻣﺒ
 ﻗَﺎﻻَ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻅَﻠَ ْﻤﻨَﺎ ﺃَﻧﻔُ َﺴﻨَﺎ.ﻴﻦ
(23 :19 ﺎﺳ ِﺮﻳﻦَ “)ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ِ ََﻭﺇِﻥ ﻟﱠ ْﻢ ﺗَ ْﻐﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ َﻭﺗَﺮْ َﺣ ْﻤﻨَﺎ ﻟَﻨَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﺨ
“Hỡi Adam! Ngươi và vợ của ngươi hãy ở trong Thiên
Đàng. Hai người ăn tuỳ thích (của ngon vật lạ) mà hai người
tìm thấy bất cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần cái
‘Cây’ này sợ rằng hai người sẽ trở thành những kẻ phạm giới.
- Nhưng Shaytan (Iblis) đã thì thào với hai người (lời đường
mật) để lộ ra cho hai người thấy điều xấu hổ đã từng được
giấu kín khỏi hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chị có
biết tại sao Rabb của anh chị cấm (anh chị) đến cái ‘Cây’ này
không? Chỉ vì lý do sợ anh chị trở thành thiên thần hoặc
thành người sống bất tử ấy thôi!”. - Và nó thề với hai người:
“Tôi là một người cố vấn tốt nhất cho hai anh chị.” - Bởi thế
nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Adam) rơi xuống
khỏi (Thiên Đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cây (đã bị
cấm) phần xấu hổ của họ đã lộ ra cho họ thấy và hai người
bắt đầu khâu lá cây trong Thiên Đàng để che kín thân thể của
họ. Và Rabb của hai người (vợ chồng Adam) gọi hai người, và
phán: "...Há, TA đã không cấm hai người cái Cây đó và bảo
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hai người rằng Shaytan là kẻ thù không đội trời chung với hai
ngươi hay sao?" (7:19-23).
Nhìn kỹ vào hai nhân vật của câu chuyện Tạo hoá cho thấy
một số khác nhau chủ yếu. Qur’an, đối ngược với Cựu ước,
chỉ trích các lỗi lầm của Adam và Eve ngang nhau. Không
thể tìm thấy chỗ nào trong Qur’an một dấu hiệu dù bé
nhất rằng Eve dụ dỗ Adam ăn quả cây hay bà ấy ăn trước
ông ấy. Eve trong Qur’an không phải là người đàn bà cám dỗ,
không gạ gẫm và không lừa gạt. Hơn thế nữa, Eve không bị
phê bình vì nỗi đau của sự sinh nở. Theo Qur’an, Thượng Đế
không phạt một ai vì lỗi của người khác. Cả Adam và Eve đều
phạm lỗi và xin Thượng Đế tha thứ và Ngài đã tha thứ cho cả
hai.

3. THỪA KẾ TỘI TỪ BÀ EVE
Hình ảnh Eve như một kẻ dụ dỗ trong Cựu ước đã gây nên
một ấn tượng cực kỳ không tốt về phụ nữ trong tín ngưỡng Do
Thái giáo – Thiên Chúa giáo. Tất cả phụ nữ đều được tin là
thừa kế từ mẹ của họ - bà Eve trong Cựu ước cả tội lỗi và
tính lừa dối. Cho nên tất cả họ đều không đáng tin cậy, thua
kém về đạo đức và độc ác. Kinh nguyệt, thai nghén và sinh nở
được coi là hình phạt cho tội lỗi vĩnh viễn của đàn bà đáng
ghét. Để đánh giá mức độ ấn tượng xấu của Eve trong Cựu
ước lên con cháu phụ nữ của bà, chúng ta phải nhìn vào sách
của một số người Do Thái và Thiên Chúa quan trọng nhất mọi
thời đại. Hãy bắt đầu từ Kinh Cựu ước và nhìn vào những
trích dẫn của cái gọi là Văn học uyên thâm:
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“Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn cái chết, ấy là một
người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay tựa như dây trói. Ai ở
đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi cô ta; còn ai có tội sẽ bị
cô ta vấn lấy… Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự
từng điều từng vật, đặng tìm chánh-lý, thì nầy là điều ta tìm
được: Ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: Trong một
ngàn người đàn ông ta đã tìm được một người; còn trong cả
thảy người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. (Ecclesiastes
Truyền đạo 7:26-28).
Một phần khác của văn học Hebrew được tìm thấy trong
Cựu ước Catholic viết rằng:
“Không có tính đồi bại đến vào bất kỳ chỗ nào gần với sự
đồi bại của phụ nữ… Tội lỗi bắt đầu từ phụ nữ và nguyên
nhân từ phụ nữ mà tất cả chúng ta phải chết” (Ecclesiasticus
25:19-24)
Các giáo sĩ Do Thái liệt kê chín điều nguyền rủa mà phụ
nữ phải chịu do kết quả của sa lầy:
"Với phụ nữ, Ngài đưa ra 9 điều nguyền rủa và cái chết:
gánh nặng của máu kinh nguyệt và máu trinh tiết; gánh nặng
mang thai; gánh nặng sinh đẻ; gánh nặng nuôi con; đầu cô ta
được che lại như người mặc đồ tang; cô ta xỏ lỗ tai giống như
một nô lệ lâu dài hay hầu gái phục vụ ông chủ; cô ta không
được tin tưởng như một người làm chứng; và sau mọi thứ là –
cái chết" [2].
Tới ngày nay, đàn ông Do Thái chính thống đọc trong lễ cầu
nguyện hàng ngày "cảm ơn Thượng Đế – Vua của vũ trụ Ngài
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đã không tạo ra tôi là một phụ nữ". Mặt khác, phụ nữ "cảm ơn
Thượng Đế Ngài tạo ra con theo ý muốn của Ngài" [3]. Một
cầu nguyện khác được tìm thấy trong nhiều sách cầu nguyện
Do Thái: "Xin ca ngợi Thượng Đế vì Ngài tạo ra con là người
Do Thái. Xin ca ngợi Thượng Đế vì Ngài không tạo ra con là
một phụ nữ. Xin ca ngợi Thượng Đế vì Ngài không tạo ra con
là người ngu dốt" [4].
Eve trong Cựu ước đóng vai trò lớn hơn nhiều ở Thiên Chúa
giáo hơn so với Do Thái giáo. Tội lỗi của bà là chủ chốt trong
toàn bộ đức tin Thiên Chúa giáo vì khái niệm của Thiên Chúa
giáo về lý do mà nhiệm vụ của Jesus Christ ( )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡtrên Trái
đất bắt nguồn từ sự bất tuân của Eve đối với Thượng Đế. Bà
đã mắc tội và sau đó dụ dỗ Adam làm theo. Do đó, Thượng
Đế đã trục xuất cả hai từ Thiên Đàng xuống Trái Đất – nơi bị
nguyền rủa vì họ. Họ truyền lại cho đời sau lỗi lầm của mình lỗi mà không được Thượng Đế tha thứ, do đó con người sinh
ra đã mang tội lỗi. Để làm trong sạch con người từ 'tội tổ tông'
Thượng Đế phải hy sinh Jesus ( )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡtrên cây thánh giá,
người được coi là Con trai của Thượng Đế. Do đó, Eve chịu
trách nhiệm cho lỗi của mình, lỗi của chồng, tội tổ tông của
toàn nhân loại, và cái chết của Con trai của Thượng Đế. Nói
cách khác, một phụ nữ hành động theo ý mình đã gây nên sự
sụp đổ của nhân loại.
“Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi
đàng. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được
cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam
được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải
Adam bị dỗ dành, mà là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào
tội lỗi”… (I Timothy 2:11-14)
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St. Tertullian thậm chí còn lỗ mãng hơn St. Paul, trong khi
ông đang nói với 'các bà các chị được yêu quý nhất' của mình
về đức tin, ông nói [6]:
"Các con có biết mỗi người trong các con là một Eve? Cái
gì Chúa gán cho các con thì nó tiếp tục tồn tại cho đến thời
đại của chúng ta bây giờ: tội lỗi cũng tiếp tục như thế. Các
con là cửa ngõ để Ma quỷ bước vào: các con là người mở dấu
niêm phong của cây cấm: các con là kẻ đầu tiên leo lên tội
lỗi: các con là kẻ đã thuyết phục anh ta - người mà ma quỷ
không đủ can đảm để tấn công. Các con đã phá huỷ dễ dàng
quan hệ giữa con người và hình tượng của Chúa. Vì tội lỗi đó
mà Con trai của Chúa bị giết".
St. Augustine trung thành với di sản của tổ tiên, ông viết cho
bạn:
"Đâu có sự khác nhau giữa vợ và mẹ, Eve vẫn là người dụ
dỗ mà chúng ta phải biết trong bất kỳ người phụ nữ nào… Tôi
không thể thấy phụ nữ có ích cho đàn ông như thế nào nếu
loại bỏ chức năng sinh đẻ ra".
Hàng thế kỷ sau, St. Thomas Aquinas vẫn coi phụ nữ là
người khiếm khuyết:
"Khi để ý đến bản chất cá nhân, phụ nữ khiếm khuyết và
thiếu chín chắn, vì sức chủ động trong đàn ông nghiêng về sự
sản sinh một chân dung hoàn hảo ở đàn ông; trong khi sự sản
sinh phụ nữ đến từ một khiếm khuyết trong sức chủ động hay
từ một số khó khăn vật chất, hay thậm chí từ một số ảnh
hưởng bên ngoài".
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Cuối cùng, người cải cách nổi tiếng Martin Luther không
thể thấy được lợi ích nào từ phụ nữ ngoài việc mang đến cho
thế giới nhiều trẻ con bất chấp mọi tác động:
"Nếu họ mệt thậm chí chết đi, không vấn đề gì cả. Hãy để họ
chết trong quá trình sinh đẻ, đó là lý do họ ở đây"
Lại lần nữa tất cả phụ nữ đều bị bôi xấu vì hình ảnh của Eve
- kẻ dụ dỗ, theo Genesis. Kết luận, khái niệm phụ nữ của Do
Thái – Thiên Chúa giáo bị huỷ hoại bởi niềm tin vào bản
chất tội lỗi của Eve và con cháu phụ nữ của bà.
Nếu chúng ta chú ý vào những gì Qur’an nói về phụ nữ,
chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng khái niệm của Islam về
phụ nữ khác cơ bản với Do Thái – Thiên Chúa giáo. Ngài
phán:

ﺕ
ِ ﺕ َﻭ ْﺍﻟﻘَﺎﻧِﺘِﻴﻦَ َﻭ ْﺍﻟﻘَﺎﻧِﺘَﺎ
ِ ﺕ َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
ِ ”ﺇِ ﱠﻥ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤﻴﻦَ َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ َﻤﺎ
َﺎﺷ ِﻌﻴﻦ
َﺕ َﻭﺍﻟﺼﱠﺎﺑِ ِﺮﻳﻦ
ََﻭﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩﻗِﻴﻦ
ِ َﺕ َﻭ ْﺍﻟﺨ
ِ َﻭﺍﻟﺼﱠﺎﺑِ َﺮﺍ
ِ َﻭﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩﻗَﺎ
ْ
ْ
ﺕ
َ َﺼ ﱢﺪﻗِﻴﻦَ َﻭﺍﻟ ُﻤﺘ
َ ﺕ َﻭﺍﻟ ُﻤﺘ
ِ ﺕ َﻭﺍﻟﺼﱠﺎﺋِ ِﻤﻴﻦَ َﻭﺍﻟﺼﱠﺎﺋِ َﻤﺎ
ِ َﺼ ﱢﺪﻗَﺎ
ِ ﺎﺷ َﻌﺎ
ِ ََﻭ ْﺍﻟﺨ
ﺕ ﺃَ َﻋ ﱠﺪ ﱠ
ﺕ َﻭﺍﻟ ﱠﺬﺍ ِﻛ ِﺮﻳﻦَ ﱠ
ُﷲ
َ َﻭ ْﺍﻟ َﺤﺎﻓِ ِﻈﻴﻦَ ﻓُﺮ
ِ ﷲَ َﻛﺜِﻴﺮﺍً َﻭﺍﻟ ﱠﺬﺍ ِﻛ َﺮﺍ
ِ ُﻭﺟﻬُ ْﻢ َﻭ ْﺍﻟ َﺤﺎﻓِﻈَﺎ
(35 :َﻈﻴﻤﺎ ً “)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ِ ﻟَﻬُﻢ ﱠﻣ ْﻐﻔِ َﺮﺓً َﻭﺃَﺟْ ﺮﺍً ﻋ
“Quả thật, đối với những người Muslim, nam và nữ; những
người có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và
nữ; những người chân thật, nam và nữ; những người kiên
nhẫn, nam và nữ; những người khiêm tốn, nam và nữ; những
người bố thí, nam và nữ; những người kiêng cử nhịn chay,
nam và nữ những người giữ lòng trinh bạch, nam và nữ;
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những người nhiều tưởng nhớ Allah, nam và nữ...Allah sẽ tha
thứ và ban thưởng to lớn cho họ” (Qur’an 33:35)

ُ " َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﻥَ َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ُﻭﻑ
ُ َﺎﺕ ﺑَ ْﻌ
ِ ْﺾ ﻳَﺄْ ُﻣﺮُﻭﻥَ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ
ٍ ﻀﻬُ ْﻢ ﺃَﻭْ ﻟِﻴَﺎء ﺑَﻌ
ّ َﺼﻼَﺓَ َﻭﻳ ُْﺆﺗُﻮﻥَ ﺍﻟ ﱠﺰ َﻛﺎﺓَ َﻭﻳُ ِﻄﻴﻌُﻮﻥ
َﻭﻳَ ْﻨﻬَﻮْ ﻥَ ﻋ َِﻦ ْﺍﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َﻭﻳُﻘِﻴ ُﻤﻮﻥَ ﺍﻟ ﱠ
َﷲ
ّ ﷲُ ﺇِ ﱠﻥ
ّ َﻭ َﺭﺳُﻮﻟَﻪُ ﺃُﻭْ ﻟَـﺌِﻚَ َﺳﻴَﺮْ َﺣ ُﻤﻬُ ُﻢ
(71 :َﺰﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ" )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
ِ ﷲَ ﻋ
“Và những người tin tưởng, nam và nữ là bạn hữu và là
đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Họ ra lệnh làm điều phải và cản
nhau làm điều quấy và năng dâng lễ (Salah), bố thí (Zakat),
và tuân lệnh của Allah và Sứ giả của Ngài. Ðó là những người
mà Allah khoan hồng bởi vì Allah Toàn Năng, Thấu Suốt (tất
cả)” (Qur’an 9:71).

ﺿﻴ ُﻊ َﻋ َﻤ َﻞ ﻋَﺎ ِﻣ ٍﻞ ﱢﻣﻨ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ َﺫ َﻛ ٍﺮ ﺃَﻭْ ﺃُﻧﺜَﻰ
َ "ﻓَﺎ ْﺳﺘ ََﺠ
ِ ُﺎﺏ ﻟَﻬُ ْﻢ َﺭﺑﱡﻬُ ْﻢ ﺃَﻧﱢﻲ ﻻَ ﺃ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ﺎﺭ ِﻫ ْﻢ َﻭﺃﻭﺫﻭﺍ ﻓِﻲ
ُ ﺑَ ْﻌ
َ ْﺾ ﻓَﺎﻟ ِﺬﻳﻦَ ﻫ
ِ ََﺎﺟﺮُﻭﺍ َﻭﺃ ْﺧ ِﺮﺟُﻮﺍ ِﻣﻦ ِﺩﻳ
ٍ ﻀ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَﻌ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ﺕ ﺗَﺠْ ِﺮﻱ ِﻣﻦ
ٍ َﺳﺒِﻴﻠِﻲ َﻭﻗَﺎﺗَﻠﻮﺍ َﻭﻗُﺘِﻠﻮﺍ ﻷ َﻛﻔﱢ َﺮ ﱠﻥ َﻋ ْﻨﻬُ ْﻢ َﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِ ِﻬ ْﻢ َﻭﻷ ْﺩ ِﺧﻠَﻨﱠﻬُ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
ّ ﷲِ َﻭ
ّ ﺗَﺤْ ﺘِﻬَﺎ ﺍﻷَ ْﻧﻬَﺎ ُﺭ ﺛَ َﻮﺍﺑﺎ ً ﱢﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪ
:ﺏ" )ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ِ ﷲُ ِﻋﻨ َﺪﻩُ ُﺣﺴ ُْﻦ ﺍﻟﺜﱠ َﻮﺍ
(195
“Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo:
'TA sẽ không làm mất công lao của bất cứ người làm việc nào
trong số các người, dù là nam hay nữ, người này với người
kia...” (Qur’an 3:195)

ْﺻﺎﻟِﺤﺎ ً ﱢﻣﻦ َﺫ َﻛ ٍﺮ ﺃَﻭ
َ " َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ َﺳﻴﱢﺌَﺔً ﻓَ َﻼ ﻳُﺠْ ﺰَ ﻯ ﺇِ ﱠﻻ ِﻣ ْﺜﻠَﻬَﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
ﺏ
ٍ ﺃُﻧﺜَﻰ َﻭﻫُ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﺄُﻭْ ﻟَﺌِﻚَ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﻥَ ْﺍﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ﻳُﺮْ ﺯَ ﻗُﻮﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِ َﻐﻴ ِْﺮ ِﺣ َﺴﺎ
(40 :")ﻏﺎﻓﺮ
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“Ai làm điều tội lỗi thì chỉ bị phạt ngang bằng với tội phạm.
Ngược lại, ai làm điều thiện, bất luận là nam hay nữ, và là
người có đức tin thì sẽ vào Thiên Ðàng, nơi mà họ sẽ hưởng
vô số bổng lộc” (Qur’an 40:40)

ًﻁﻴﱢﺒَﺔ
َ ًﺻﺎﻟِﺤﺎ ً ﱢﻣﻦ َﺫ َﻛ ٍﺮ ﺃَﻭْ ﺃُﻧﺜَﻰ َﻭﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤْ ﻴِﻴَﻨﱠﻪُ َﺣﻴَﺎﺓ
َ " َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
ْ
َ
ُ
ُ
(97 :َﻭﻟَﻨَﺠْ ِﺰﻳَﻨﱠﻬُ ْﻢ ﺃَﺟْ َﺮﻫُﻢ ﺑِﺄﺣْ َﺴ ِﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳَ ْﻌ َﻤﻠﻮﻥَ " )ﺍﻟﻨﺤﻞ
“Ai làm việc tốt, bất luận nam hay nữ, và là một người có
đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống với một đời sống lành
mạnh tốt đẹp; và chắc chắn TA sẽ ban phần thưởng của họ tùy
theo điều tốt nhất mà họ đã làm.” (Qur’an 16:97).
Rõ ràng là quan điểm của Qur’an về phụ nữ không khác so
với đàn ông. Cả hai đều là tạo hoá của Thượng Đế, có mục
tiêu cao cả trên trái đất là tôn thờ Thượng Đế của họ, làm các
việc tốt tránh tránh việc xấu và cả hai sẽ được đánh giá phù
hợp. Qur’an không bao giờ nói rằng phụ nữ là cánh cửa của
ma quỷ hay là kẻ lừa dối bẩm sinh. Qur’an cũng không bao
giờ nói rằng đàn ông là hình ảnh của Thượng Đế; tất cả đàn
ông và phụ nữ đều là vật tạo hoá của Ngài. Theo Qur’an, vai
trò của phụ nữ trên trái đất không chỉ giới hạn ở sinh đẻ.
Phụ nữ được đòi hỏi phải làm nhiều việc thiện như đàn ông.
Qur’an chưa bao giờ nói không tồn tại phụ nữ ngay thẳng.
Ngược lại Qur’an dạy rằng tất cả người tin tưởng, nữ cũng
như nam đi theo mẫu hình của những phụ nữ lý tưởng như
Mary và vợ Pharao:

ﺏ ﱠ
ْ َﷲُ َﻣﺜَﻼً ﻟﱢﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍِ ْﻣ َﺮﺃَﺓَ ﻓِﺮْ ﻋَﻮْ ﻥَ ﺇِ ْﺫ ﻗَﺎﻟ
ﺖ َﺭﺏﱢ ﺍﺑ ِْﻦ ﻟِﻲ
َ ﺿ َﺮ
َ " َﻭ
ِﻋﻨﺪَﻙَ ﺑَﻴْﺘﺎ ً ﻓِﻲ ْﺍﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ َﻭﻧَ ﱢﺠﻨِﻲ ِﻣﻦ ﻓِﺮْ ﻋَﻮْ ﻥَ َﻭ َﻋ َﻤﻠِ ِﻪ َﻭﻧَﺠﱢ ﻨِﻲ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﻘَﻮْ ِﻡ
ْ ﺼﻨ
َﺖ ﻓَﺮْ َﺟﻬَﺎ ﻓَﻨَﻔَ ْﺨﻨَﺎ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣﻦ
َ ْ َﻭ َﻣﺮْ ﻳَ َﻢ ﺍ ْﺑﻨَﺖَ ِﻋ ْﻤ َﺮﺍﻥَ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺃَﺣ. َﺍﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﻴﻦ
15

ْ ﺕ َﺭﺑﱢﻬَﺎ َﻭ ُﻛﺘُﺒِ ِﻪ َﻭ َﻛﺎﻧ
ْ َﺻ ﱠﺪﻗ
-11:َﺖ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﻘَﺎﻧِﺘِﻴﻦَ " )ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
َ ﻭﺣﻨَﺎ َﻭ
ِ ﺖ ﺑِ َﻜﻠِ َﻤﺎ
ِ ﺭﱡ
(12
Và Allah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển
hình về bà (Asiyah) vợ của Fir'awn khi bà cầu nguyện thưa:
'Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà
gần Ngài nơi Thiên Ðàng và cứu bề tôi thoát khỏi (tay của)
Fir'awn và việc làm (tội lỗi) của y và cứu bề tôi thoát khỏi
đám người làm điều sai quấy (Zâlimun) - Và (thí dụ về)
Maryam, đứa con gái của Imran: Nàng đã giữ mình trinh tiết.
Bởi thế, TA (Allah) đã cho Ruh (Thiên thần Jibril) của TA hà
vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự thật về Lời Phán
(Kul: Hãy thành) của Rabb của Nàng và (xác nhận sự thật về)
Kinh Sách của Ngài và Nàng là một nữ tín đồ sùng đạo.
(Qur’an 66 :11-12).

4. CON GÁI ĐÁNG HỔ THẸN?
Thực tế, quan điểm khác nhau giữa Cựu ước và Qur’an về
phụ nữ bắt đầu ngay sau khi phụ nữ được sinh ra. Ví dụ, Cựu
ước nói rằng thời kỳ ô uế của người đàn bà nếu sinh con gái
thì dài gấp hai so với sinh con trai (Lev. 12:2-5).
Cựu ước Catholic nói dứt khoát rằng:
“Việc sinh con gái là một mất mát” (Ecclesiasticus 22:3)
Đối ngược với các câu gây sốc trên, đàn ông nhận được lời
ca ngợi đặc biệt:
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"Một người đàn ông giáo dục con trai mình sẽ là sự ghen tị
của kẻ thù của anh ta” (Ecclesiasticus 30:3)
Giáo sĩ Do Thái bắt buộc đàn ông Do Thái phải có con để
tăng dân số. Cùng lúc đó, họ không dấu diếm việc ưa thích bé
trai hơn: "Thật tốt cho những ai có con trai nhưng thật tồi nếu
có con gái", "khi đứa bé trai được sinh ra, tất cả đều vui
mừng… khi đứa bé gái được sinh ra tất cả đều đau buồn", và
"khi bé trai chào đời, hoà bình đến với thế giới… khi bé gái
chào đời, chẳng có gì đến cả." [7]
Con gái bị coi là một gánh nặng vất vả, sẽ gây hổ thẹn cho
người cha:
"Con gái của ngươi ương ngạnh? Hãy giám sát cẩn thận để
cô ta không làm cho ngươi trở thành trò cười của kẻ thù, câu
chuyện của thành phố, chủ đề của chuyện tầm phào tầm
thường, và đặt ngươi vào cảnh xấu hổ công khai”
(Ecclesiasticus 42:11).
"Giữ người con gái ương ngạnh dưới sự kiểm soát chắc
chắn, nếu không cô ta sẽ lạm dụng bất kỳ sự xá tội nào mà cô
ta nhận được. Hãy theo dõi nghiêm ngặt đôi mắt trơ tráo của
cô ta, đừng ngạc nhiên nếu cô ta làm ngươi hổ thẹn"
(Ecclesiasticus 26:10-11).
Điều này rất giống quan niệm đối xử với con gái như nguồn
gốc gây hổ thẹn dẫn tới việc người ngoại giáo Ả Rập thời tiền
Islam đã có hủ tục giết trẻ sơ sinh gái.
Qur’an cực lực chỉ trích hủ tục cực kỳ tàn ác này:
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Phải nói rằng tội phạm độc ác này đã có thể không dừng lại
ở Arab, nó không dành cho sức mạnh của các từ ngữ nghiêm
khắc mà Qur’an đã dùng để chỉ trích hủ tục này (16:59, 43:17,
81:8-9). Hơn nữa, Qur’an không phân biệt giữa bé trai và bé
gái. Ngược lại với Kinh sách, Qur’an coi sự ra đời của bé gái
là một món quà và ân huệ từ Thượng Đế, giống như sự ra đời
của bé trai.

َﺍﺭﻯ ِﻣﻦ
َ  ﻳَﺘ ََﻮ." َﻭﺇِ َﺫﺍ ﺑُ ﱢﺸ َﺮ ﺃَ َﺣ ُﺪﻫُ ْﻢ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻅَ ﱠﻞ َﻭﺟْ ﻬُﻪُ ُﻣﺴ َْﻮ ّﺩﺍً َﻭﻫُ َﻮ َﻛ ِﻈﻴ ٌﻢ
ﺏ ﺃَﻻَ َﺳﺎء
ِ ﻮﻥ ﺃَ ْﻡ ﻳَ ُﺪ ﱡﺳﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﱡ َﺮﺍ
ٍ ُْﺍﻟﻘَﻮْ ِﻡ ِﻣﻦ ﺳُﻮ ِء َﻣﺎ ﺑُ ﱢﺸ َﺮ ﺑِ ِﻪ ﺃَﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻜﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻫ
(59 -58:َﻣﺎ ﻳَﺤْ ُﻜ ُﻤﻮﻥَ " )ﺍﻟﻨﺤﻞ
“Y nhục nhã lẩn trốn thiên hạ vì hung tin vừa mới nhận. Y
phải giữ nó (đứa bé gái) lại trong tủi nhục hay phải chôn sống
nó dưới đất? Ôi xót xa thay điều mà y quyết định.” (Quran
16:58-59).
Qur’an thậm chí nhắc đến món quà của sự ra đời bé gái đầu
tiên:

ُ ُﺽ ﻳَ ْﺨﻠ
ُ ِ ﱠﻟِ ُﻣ ْﻠ
ُﻖ َﻣﺎ ﻳَ َﺸﺎ ُء ﻳَﻬَﺐُ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎ ُء ﺇِﻧَﺎﺛﺎ ً َﻭﻳَﻬَﺐ
ِ ﺎﻭﺍ
َ ﻚ ﺍﻟ ﱠﺴ َﻤ
ِ ْﺕ َﻭ ْﺍﻷَﺭ
(49 :ﻮﺭ )ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
َ ﻟِ َﻤﻦ ﻳَ َﺸﺎ ُء ﺍﻟ ﱡﺬ ُﻛ
“Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài
tạo hoá vật gì Ngài muốn. Ngài ban con gái cho người nào
Ngài muốn và con trai cho người nào Ngài muốn”. (Qur’an
42:49)
Để xóa bỏ mọi vết tích của nạn giết trẻ gái ở xã hội Muslim
thời tiền Islam, Nabi Muhammad
hứa với những người
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được ban ân huệ có con gái phần thưởng lớn nếu họ nuôi nấng
chúng một cách tốt đẹp:
"Người nào nuôi dưỡng con gái và đối xử rộng lượng với
chúng, họ sẽ được bảo vệ khỏi Lửa Hoả Ngục (Bukhari and
Muslim).
"Ai nuôi dưỡng hai con gái đến khi chúng trưởng thành thì
Ngày Phán xử cuối cùng đến, Tôi và anh ta như thế này” và
Ông đan các ngón tay lại với nhau (Muslim).

5. SỰ GIÁO DỤC PHỤ NỮ
Sự khác nhau giữa Tân Ước và Qur’an về khái niệm phụ nữ
không chỉ giới hạn ở trẻ gái mới sinh mà vượt xa hơn thế. Hãy
so sánh mối liên quan giữa Luật Islam và Kinh Tân Ước về
việc một phụ nữ muốn học hỏi tôn giáo của mình. Nguyên lý
căn bản của Do Thái giáo là kinh Tân Ước, theo Talmud, "phụ
nữ không bắt buộc học kinh Tân Ước".
Một số giáo sĩ Do Thái tuyên bố chắc chắn “Thà đốt kinh
Tân Ước còn hơn là dạy cho phụ nữ”, và “Quả thật là không
bắt buột cho người đàn ông dạy cho con gái mình kinh Tân
Ước.” [8]
Quan điểm của St. Paul trong kinh Tân ước trong thời hiện
đại không mấy sáng sủa hơn:
“Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, đàn bà
phải nín lặng trong nhà thờ. Họ không được phép nói, nhưng
phải phục tùng như luật pháp dạy. Nếu họ muốn học khôn
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điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở
nhà; bởi vì đàn bà nói trong nhà thờ là đáng hổ thẹn” (I
Corinthians 14:34-35).
Làm sao phụ nữ học được nếu họ không được phép nói?
Làm sao phụ nữ phát triển trí tuệ nếu họ bị buộc ở trạng thái
hoàn toàn tuân lệnh? Làm sao cô ấy mở rộng tầm nhìn nếu
nguồn thông tin duy nhất là chồng ở nhà?
Giờ đây để công bằng, chúng ta nên hỏi: vị trí trong Qur’an
có khác gì không? Một câu chuyện ngắn được kể trong Qur’an
kết luận vị trí của nó một cách súc tích. Khawlah là một phụ
nữ muslim, ông chồng Aws của cô ấy đã nói trong lúc giận
dữ: "Nàng với tôi như cái lưng của mẹ tôi". Người Ả Rập
ngoại đạo coi câu này có nghĩa là li dị, giải phóng người
chồng khỏi bất kỳ trách nhiệm vợ chồng nhưng không để cho
người vợ tự do rời bỏ nhà chồng hay cưới người đàn ông khác.
Nghe được những lời này từ chồng mình, Khawlah rơi vào
tình trạng đau khổ. Cô đi thẳng tới nhà Nabi để kiện. Nabi
cho ý kiến là cô ta nên kiên nhẫn vì dường như không có
cách giải quyết. Khawla vẫn tranh cãi với Nabi trong sự cố
gắng giữ gìn cuộc hôn nhân bị ngưng lại. Một thời gian ngắn
sau, Qur’an can thiệp vào; Lời yêu cầu của Khawla được chấp
nhận. Câu kinh thiêng liêng đã huỷ bỏ phong tục bất hợp lý
này. Một chương của Qur’an có tên "Almujadilah" hay
"Người Phụ nữ Khiếu Nại" được đặt tên sau sự việc này:

" ﻗَ ْﺪ َﺳ ِﻤ َﻊ ﱠ
ﷲِ َﻭ ﱠ
ﷲُ ﻗَﻮْ َﻝ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺗُ َﺠﺎ ِﺩﻟُﻚَ ﻓِﻲ ﺯَ ﻭْ ِﺟﻬَﺎ َﻭﺗَ ْﺸﺘَ ِﻜﻲ ﺇِﻟَﻰ ﱠ
ُﷲ
ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺗ ََﺤﺎ ُﻭ َﺭ ُﻛ َﻤﺎ ﺇِ ﱠﻥ ﱠ
(1 :ﺼﻴ ٌﺮ )ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ
ِ َﷲَ َﺳ ِﻤﻴ ٌﻊ ﺑ
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“Chắc chắn Allah đã nghe lời nói của người phụ nữ (tên
Khaula bint Tha’laba) đã khiếu nại với Người (Muhammad)
về việc người chồng của bà (tên Aus bin As-Samit) và than thở
với Allah; và Allah nghe lời đối thoại giữa hai người
(Muhammad và bà). Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng
Thấy (mọi việc).” (Qur’an 58:1)
Người phụ nữ theo quan niệm của Qur’an có quyền tranh cãi
thậm chí với bản thân Nabi . Không ai có quyền chỉ thị cho
cô ta giữ im lặng. Cô ta không buộc phải coi chồng mình là
nguồn tham khảo duy nhất cho các vấn đề luật và tôn giáo

6.PHỤ NỮ KHÔNG TRONG SẠCH?
Luật và các quy định của Do Thái coi người phụ nữ khi có
kinh nguyệt cực kỳ hạn chế. Kinh Cựu ước coi bất kỳ phụ nữ
nào đang có kinh nguyệt là không trong sạch và tội lỗi. Hơn
nữa, sự không trong sạch của cô ta còn "gây nhiễm" cho cả
người khác. Bất cứ ai hay cái gì cô ta chạm vào đều trở nên
không sạch trong một ngày:
"Khi nào một người nữ có kinh nguyệt, phải chịu ô uế trong
7 ngày, hễ ai đụng đến người, sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm
vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ
bị ô uế. Ai đụng đến giường người, phải giặt quần áo mình,
tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. Ai động đến vật gì
người đã ngồi trên, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và
bị ô uế đến chiều tối. Nếu có vật gì nơi giường, hoặc trên đồ
người ngồi, hễ ai đụng đến, sẽ bị ô uế đến chiều tối." (Lev.
15:19-23)
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Do bản chất "ô nhiễm", phụ nữ có kinh thỉnh thoảng bị "trục
xuất" để tránh khả năng tiếp xúc với cô ta. Cô ta được gửi đến
một nhà đặc biệt gọi là "nhà bẩn" trong thời gian cô ta không
sạch [9]. Talmud coi phụ nữ có kinh là "tai hoạ" thậm chí khi
không tiếp xúc:
“Nếu một phụ nữ có kinh nguyệt đi qua hai người đàn ông,
nếu khi đó là lúc cô ta mới có kinh thì một trong hai người sẽ
chết, nguyên nhân do từ cô ta, và nếu cô ta sắp hết kinh nguyệt
thì cô ta sẽ gây ra sự xung đột giữa họ” (bPes. 111a.)
Hơn thế nữa, chồng của phụ nữ có kinh bị cấm vào giáo
đường Do Thái nếu anh ta bị vợ làm cho không trong sạch
thậm chí chỉ là do hạt bụi dưới chân cô ấy. Một linh mục (thầy
tu) có vợ, con gái hay mẹ đang trong kỳ kinh không thể đọc
kinh ở thánh đường [10]. Dĩ nhiên nhiều phụ nữ Do Thái vẫn
nói về kinh nguyệt như "sự nguyền rủa" [11].
Islam không coi phụ nữ có kinh mang bất kỳ một loại
"không trong sạch truyền nhiễm" nào. Cô ta không phải loại
"không thể chạm vào được" hay "bị nguyền rủa". Cô ta vẫn
sống cuộc sống bình thường chỉ với một hạn chế: cặp vợ
chồng không được phép quan hệ tình dục trong thời gian vợ
có kinh. Bất kỳ sự tiếp xúc nào khác giữa hai vợ chồng đều
được phép. Phụ nữ có kinh được miễn một số nghi thức như
cầu nguyện hàng ngày và nhịn chay trong chu kỳ của mình.

7. LÀM CHỨNG
Một vấn đề nữa mà Qur’an và Kinh Sách không đồng tình
với nhau là vấn đề phụ nữ làm chứng. Đúng là Qur’an đã chỉ
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thị cho các tín đồ giải quyết các giao dịch tài chính cần 2 nhân
chứng nam hoặc một nhân chứng nam và hai nhân chứng nữ:

ْ " َﻭﺍ ْﺳﺘَ ْﺸ ِﻬ ُﺪ
ﻭﺍ َﺷ ِﻬﻴ َﺪﻳ ِْﻦ ﻣﻦ ﺭﱢ َﺟﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈِﻥ ﻟ ﱠ ْﻢ ﻳَ ُﻜﻮﻧَﺎ َﺭ ُﺟﻠَﻴ ِْﻦ ﻓَ َﺮ ُﺟ ٌﻞ
َﻀ ﱠﻞ ْﺇﺣْ ﺪَﺍﻫُ َﻤﺎ ﻓَﺘُ َﺬ ﱢﻛ َﺮ ﺇِﺣْ ﺪَﺍﻫُ َﻤﺎ
َ َْﺎﻥ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﺗَﺮ
ِ ﺿﻮْ ﻥَ ِﻣﻦَ ﺍﻟ ﱡﺸﻬَﺪَﺍء ﺃَﻥ ﺗ
ِ َﻭﺍ ْﻣ َﺮﺃَﺗ
(282 :ﺍﻷُ ْﺧ َﺮﻯ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
“ Và hãy gọi hai người đàng ông của các ngươi đến làm
chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì chọn một
người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm
chứng” (Qur’an 2:282).
Tuy nhiên đúng là Qur’an trong các tình thế khác chấp nhận
lời khai của phụ nữ như lời khai của nam giới. Trong thực tế,
lời khai của phụ nữ có thể thậm chí làm mất hiệu lực lời khai
của nam giới. Nếu người đàn ông buộc tội vợ mình không
trong trắng, theo Qur’an anh ta được yêu cầu thề trang nghiêm
5 lần như là bằng chứng cho lỗi của vợ như anh ta nói. Nếu
người vợ từ chối và thề tương tự 5 lần thì cô ta không bị coi là
có tội và trong trường hợp khác thì hôn nhân bị huỷ bỏ. Allah
phán:

ﺍﺟﻬُ ْﻢ َﻭﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜﻦ ﻟﱠﻬُ ْﻢ ُﺷﻬَﺪَﺍء ﺇِ ﱠﻻ ﺃَﻧﻔُ ُﺴﻬُ ْﻢ ﻓَ َﺸﻬَﺎ َﺩﺓُ ﺃَ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ
َ َﻭﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳَﺮْ ُﻣﻮﻥَ ﺃَ ْﺯ َﻭ
 َﻭ ْﺍﻟﺨَ ﺎ ِﻣ َﺴﺔُ ﺃَ ﱠﻥ ﻟَ ْﻌﻨَﺖَ ﱠ، َﺎﺩَﺍﺕٍ ﺑِﺎہﻠﻟِ ﺇِﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﻤﻦَ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩﻗِﻴﻦ
ﱠ
ﷲِ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺇِﻥ
ﺭْﺑَﻊُ ﺷَ َﻬ
ُ
ْ
ﱠ
ﺎﺩَﺍﺕٍ ﺑِﺎہﻠﻟِ ﺇِﻧﻪُﱠ
ﻨْﻬَﺎ ﺍﻟْﻌَﺬﺍﺏَ ﺃَﻥْ ﺗَﺸْﻬَﺪَ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﺷَ َﻬ
، َﻛﺎﻥَ ِﻣﻦَ ﺍﻟ َﻜﺎ ِﺫﺑِﻴﻦَ َﻭﻳَ ْﺪ َﺭﺃ
َ
َ
ﱠ
َ
، َﺐ ﷲِ َﻋﻠ ْﻴﻬَﺎ ﺇِﻥ َﻛﺎﻥَ ِﻣﻦَ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩﻗِﻴﻦ
َ َﻀ
َ  َﻭ ْﺍﻟﺨَ ﺎ ِﻣ َﺴﺔَ ﺃ ﱠﻥ ﻏ، َﻟَ ِﻤﻦَ ْﺍﻟ َﻜﺎ ِﺫﺑِﻴﻦ
ﷲِ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭ َﺭﺣْ َﻤﺘُﻪُ َﻭﺃَ ﱠﻥ ﱠ
َﻭﻟَﻮْ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ﱠ
 ﺇِ ﱠﻥ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ َﺟﺎ ُﺅﻭﺍ، ﷲَ ﺗَ ﱠﻮﺍﺏٌ َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ
ﺉ ﱢﻣ ْﻨﻬُﻢ
ٍ ﺎﻹ ْﻓ ِﻚ ﻋُﺼْ ﺒَﺔٌ ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗَﺤْ َﺴﺒُﻮﻩُ َﺷ ّﺮﺍً ﻟﱠ ُﻜﻢ ﺑَﻞْ ﻫُ َﻮ ﺧَ ْﻴ ٌﺮ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟِ ُﻜﻞﱢ ﺍ ْﻣ ِﺮ
ِ ْ ِﺑ
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-6:َﻈﻴ ٌﻢ )ﺍﻟﻨﻮﺭ
َ ﱠﻣﺎ ﺍ ْﻛﺘَ َﺴ
ِ ﺍﻹ ْﺛ ِﻢ َﻭﺍﻟﱠ ِﺬﻱ ﺗ ََﻮﻟﱠﻰ ِﻛﺒ َْﺮﻩُ ِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ ﻟَﻪُ َﻋ َﺬﺍﺏٌ ﻋ
ِ ْ َﺐ ِﻣﻦ
(11
(Kinh Qur’an (24:6-11).
Mặt khác, phụ nữ không được quyền làm chứng trong xã hội
Do Thái cũ. [12] Giáo sĩ coi sự không thể làm chứng của phụ
nữ là một trong 9 điều nguyền rủa mà tất cả phụ nữ phải chịu
đựng vì Fall (xem phần "Di sản của Eve"). Phụ nữ Israel hôm
nay không được phép đưa ra bằng chứng tại toà Do Thái. [13]
Giáo sĩ thanh minh vì sao phụ nữ không thể làm chứng bằng
trích dẫn Genesis 18:9-16, cho rằng Sarah - vợ của Ibrahim đã
nói dối. Các giáo sĩ dùng sự việc này làm bằng chứng cho việc
phụ nữ không đủ tư cách làm nhân chứng. Ở đây cần chú ý là
câu chuyện được kể lại trong Genesis 18:9-16 đã được nhắc
tới hơn 1 lần trong Qur’an mà không hề có điểm nào Sara nói
dối (Qur’an 11:69-74, 51:24-30).
Ở phương Tây Thiên Chúa giáo, cả luật giáo hội và luật dân
sự ngăn cấm phụ nữ làm chứng cho đến tận cuối thế kỷ trước.
[14].
Theo Kinh sách, nếu đàn ông buộc tội vợ không trong sạch,
lời khai của vợ sẽ không được xem xét. Người vợ bị buộc tội
thì phải chịu thử thách. Trong thử thách này, người vợ đối mặt
với một nghi thức phức tạp và nhục nhã mà được cho là chứng
minh cô ta có tội hay vô tội (Num. 5:11-31). Nếu thấy cô ấy
có tội sau sự thử này, cô ta sẽ bị xử tử hình. Nếu thấy cô ta vô
tội, người chồng sẽ không bị phạt vì hành vi sai trái đối với
vợ.
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Bên cạnh đó, nếu người đàn ông lấy vợ và sau đó buộc tội
cô ấy không trinh trắng, lời khai của cô ấy sẽ không được tính
đến. Cha mẹ cô ấy phải mang đến bằng chứng về sự trinh
trắng của cô trước những người cao tuổi trong làng. Nếu cha
mẹ không thể chứng minh sự vô tội của con gái mình, cô ta sẽ
bị ném đá đến chết trước nhà của người cha. Nếu cha mẹ
chứng minh được sự vô tội của cô ấy, người chồng sẽ chỉ bị
phạt 100 đồng tiền bạc và anh ta không thể li dị vợ cho đến
khi chết:
“Khi một người nam đã cưới vợ, ăn ở cùng nàng, rồi sau lại
ghét đi, phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá, và
gièm pha nàng, mà rằng: ‘Tôi có lấy cô ấy, khi đã đến gần,
thấy không còn trinh’, bây giờ cha mẹ cô sẽ lấy và bày ra
những bằng chứng cô ấy còn trinh trước mặt các trưởng lão
thành phố đó. Cha cô ấy sẽ nói với các trưởng lão rằng: ‘Tôi
có gả con gái cho người này làm vợ, mà người lại ghét nó.
Này người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá, mà
rằng: Tôi không thấy con gái ông còn trinh. Và đây là bằng
chứng về trình tiết của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải áo-xống
nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. Bấy giờ các
trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt, và bởi
vì có gièm pha một người đồng trinh của Israel, nên sẽ phạt
người 100 đồng tiền bạc và trao cho cha cô gái. Nàng sẽ tiếp
tục làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào
người còn sống. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng
không còn trinh, thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa
nhà cha nàng, và đàn ông của thành sẽ ném đá cho nàng chết,
vì nàng có phạm tội gian ác tại Israel, mà hành dâm trong nhà
cha mình. Ấy, ngươi sẽ làm trong sạch khỏi cái ác trong số các
ngươi.” (Deuteronomy 22:13-21)
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8. NGOẠI TÌNH
Ngoại tình bị coi là một tội trong tất cả các tôn giáo. Kinh
Sách phạt tử hình cho cả người ngoại tình nam và nữ:
“Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác,
hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người
nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử” (Lev. 20:10).
Islam cũng phạt ngang nhau với người ngoại tình nam và nữ

ﺍﺣ ٍﺪ ﱢﻣ ْﻨﻬُ َﻤﺎ ِﻣﺌَﺔَ َﺟ ْﻠ َﺪ ٍﺓ َﻭ َﻻ ﺗَﺄْ ُﺧ ْﺬ ُﻛﻢ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ
ِ )ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻧِﻴَﺔُ َﻭﺍﻟ ﱠﺰﺍﻧِﻲ ﻓَﺎﺟْ ﻠِ ُﺪﻭﺍ ُﻛ ﱠﻞ َﻭ
ﱠ
ﻳﻦ ﱠ
ﻨﺘُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎہﻠﻟِ َﻭ ْﺍﻟﻴَﻮْ ِﻡ ْﺍﻵ ِﺧ ِﺮ َﻭ ْﻟﻴَ ْﺸﻬَ ْﺪ َﻋ َﺬﺍﺑَﻬُ َﻤﺎ
ﷲِ ﺇِﻥ
ِ َﺭ ْﺃﻓَﺔٌ ﻓِﻲ ِﺩ
(2 :ﻁَﺎﺋِﻔَﺔٌ ﱢﻣﻦَ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ ( )ﺍﻟﻨﻮﺭ
Đối với người phụ nữ và người đàn ông mắc tội zina (gian
dâm), hãy đánh cả hai một trăm roi và chớ động lòng thương
hại họ trong việc chấp hành Lệnh phạt của Allah nếu các
người (thực sự) tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán Xét cuối
cùng. Và hãy mời một số người tin tưởng đến chứng kiến việc
trừng phạt hai (tội nhân này)” (Quran 24:2).
Tuy nhiên, định nghĩa của Qur’an về ngoại tình rất khác với
định nghĩa của Kinh sách. Theo Qur’an, ngoại tình là sự bao
gồm một người đàn ông hoặc người đàn bà đã lập gia đình với
một người ngoài hôn nhân. Kinh sách chỉ coi người ngoài hôn
nhân của người đàn bà có gia đình là ngoại tình.
“Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ
có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị
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chết. Ấy, ngươi sẽ làm trong sạch khỏi cái ác từ Israel” (Deut.
22:22).
Theo định nghĩa của Kinh sách, nếu một người đàn ông có
gia đình ngủ với một người phụ nữ chưa có gia đình thì không
bị coi là tội phạm. Người đàn ông có gia đình quan hệ ngoài
hôn nhân với một phụ nữ độc thân thì không phải là ngoại
tình, người phụ nữ độc thân cũng không phải là kẻ ngoại tình.
Tội ngoại tình chỉ xảy ra khi một đàn ông, có gia đình hay độc
thân, ngủ với một phụ nữ có gia đình. Trong trường hợp này,
đàn ông bị coi là ngoại tình thậm chí khi anh ta chưa có gia
đình và phụ nữ bị coi là ngoại tình. Nói tóm lại, ngoại tình là
bất kỳ quan hệ tình dục nào trái phép liên quan đến phụ nữ có
gia đình. Quan hệ ngoài hôn nhân của đàn ông có gia đình
thực chất không phải là một tội trong Kinh sách. Vì sao có hai
chuẩn đạo đức? Theo bộ Bách khoa về Do Thái giáo, vợ được
coi là sở hữu của chồng và ngoại tình tạo ra một vi phạm độc
quyền của chồng với cô ấy; người vợ khi là sở hữu của chồng
không có quyền gì với chồng. [15] Đó là, nếu một đàn ông
quan hệ với một phụ nữ đã có chồng thì anh ta vi phạm tài sản
của một người đàn ông khác và sẽ bị phạt.
Tới ngày nay ở Israel, nếu một người đàn ông có vợ tự cho
phép mình quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ chưa
chồng, con của ông ta với người phụ nữ đó được coi là hợp
pháp. Nhưng nếu một phụ nữ có chồng có quan hệ với đàn
ông khác dù có vợ hay chưa thì con của cô ta với người này
không những bất hợp pháp mà còn bị coi là con hoang và bị
cấm cưới bất kỳ người Do Thái nào trừ người cải đạo và cưới
con hoang khác. Sự cấm này truyền cho 10 đời con cháu của

27

đứa trẻ tới khi sự hư hỏng của ngoại tình được coi là yếu đi.
[16]
Mặt khác, Qur’an không bao giờ coi bất kỳ người phụ nữ
nào là sở hữu của bất kỳ đàn ông nào. Qur’an hùng hồn mô tả
mối quan hệ giữa hai vợ chồng như sau:

ﻖ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ ﺃَ ْﺯ َﻭﺍﺟﺎ ً ﻟﱢﺘَ ْﺴ ُﻜﻨُﻮﺍ ﺇِﻟَ ْﻴﻬَﺎ َﻭ َﺟ َﻌ َﻞ ﺑَ ْﻴﻨَ ُﻜﻢ
َ َ) َﻭ ِﻣ ْﻦ ﺁﻳَﺎﺗِ ِﻪ ﺃَ ْﻥ ﺧَ ﻠ
(21 :ﺕ ﻟﱢﻘَﻮْ ٍﻡ ﻳَﺘَﻔَ ﱠﻜﺮُﻭﻥَ ( )ﺍﻟﺮﻭﻡ
ٍ ﱠﻣ َﻮ ﱠﺩﺓً َﻭ َﺭﺣْ َﻤﺔً ﺇِ ﱠﻥ ﻓِﻲ َﺫﻟِﻚَ َﻵﻳَﺎ
“Và trong Ayat (Dấu hiệu) của Ngài có điều này: Ngài đã
tạo từ bản thân của các người những người vợ cho các người
để các người sống an lành với họ và Ngài đã đặt giữa các
người tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc
đó là những Ayat (Dấu hiệu) cho một số người biết ngẫm
nghĩ.” (Qur’an 30:21).
Đây là quan niệm của Qur’an về hôn nhân: tình yêu, lòng
nhân từ và sự thanh bình chứ không phải là sự sở hữu và tiêu
chuẩn kép.

9. LỜI THỀ
Theo Cựu ước, một đàn ông phải hoàn thành bất cứ lời thề
nào anh ta đã thề với Thượng Đế. Anh ta không được sai lời
thề. Mặt khác, lời thề của phụ nữ không cần phải ràng buộc
với cô ấy. Nó phải được cha cô ấy chấp thuận nếu cô ta đang
sống trong nhà cha, hay bởi chồng cô ấy nếu cô ấy đã kết hôn.
Nếu cha/chồng cô ấy không chứng thực lời thề của con gái/vợ,
tất cả lời thề của cô ta trở nên vô hiệu và không có giá trị:
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“Nhưng nếu cha nàng cấm nàng khi ông nghe về nó thì
không lời thề hay bằng chứng nào của nàng mà nàng tự ép
buộc mình có giá trị… Chồng nàng có thể khẳng định hay huỷ
bỏ bất kỳ lời thế nào nàng đã thề hay bất kỳ bằng chứng có thề
thốt để từ chối bản thân cô” (Num. 30:2-15).
Vì sao lời nói của phụ nữ không gắn liền với cô ta? Câu trả
lời thật đơn giản: vì cô ta thuộc sở hữu của cha trước hôn nhân
hay của chồng sau hôn nhân. Sự kiểm soát của cha đối với con
gái là tuyệt đối tới mức nếu ông ta muốn, ông ta có thể bán
con gái. Giáo sĩ từng viết rằng: “Đàn ông có thể bán con gái,
nhưng phụ nữ không thể bán con gái mình; đàn ông có thể hứa
hôn cho con gái mình, nhưng đàn bà thì không.” [17] Các tác
phẩm văn học của giáo sĩ Do Thái cho thấy hôn nhân là kết
quả của sự chuyển giao quyền kiểm soát từ cha sang chồng:
“hứa hôn làm cho một phụ nữ sự bị sở hữu bất khả xâm phạm
– tài sản không thể xâm phạm -- của chồng cô ta…” Rõ ràng,
nếu phụ nữ bị coi là tài sản của ai khác thì cô ta không thể thề
nếu chủ nhân của cô ta không chứng nhận.
Cần chú ý rằng tài liệu của Cựu ước về lời thề của phụ nữ có
tác động tiêu cực đến phụ nữ Do Thái- Thiên Chúa giáo tới
đầu thế kỷ này. Một phụ nữ có chồng trong thế giới phương
Tây không có địa vị hợp pháp. Không hành động nào của họ
có giá trị pháp lý. Chồng họ có thể từ chối bất kỳ hợp đồng,
thoả thuận mà cô ấy đã làm. Phụ nữ ở phương Tây (lớp thừa
tự lớn nhất của di sản Do Thái-Thiên Chúa giáo) không thể
làm hợp đồng liên kết vì họ thực tế bị sở hữu bởi một người
khác. Phụ nữ phương Tây đã chịu đựng trong gần hai ngàn
năm vì quan điểm của Cựu ước về vị trí của phụ nữ so với cha
và chồng họ. [18]
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Trong Islam, lời thề của mọi người muslim, nam hay nữ,
đều gắn liền với họ. Không ai có quyền phản đối lời thề của
người khác. Không giữ được lời thề long trọng của người nam
hay người nữ thì phải chuộc tội như trong Qur’an đã nói:

ّ ﺍﺧ ُﺬ ُﻛ ُﻢ
َﺍﺧ ُﺬ ُﻛﻢ ﺑِ َﻤﺎ َﻋﻘﱠﺪﺗﱡ ُﻢ ﺍﻷَ ْﻳ َﻤﺎﻥ
ِ َﷲُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ْﻐ ِﻮ ﻓِﻲ ﺃَ ْﻳ َﻤﺎﻧِ ُﻜ ْﻢ َﻭﻟَـ ِﻜﻦ ﻳُﺆ
ِ َ" ﻻَ ﻳُﺆ
ْ ُﻁ َﻌﺎ ُﻡ َﻋ َﺸ َﺮ ِﺓ َﻣ َﺴﺎ ِﻛﻴﻦَ ِﻣ ْﻦ ﺃَﻭْ َﺳ ِﻂ َﻣﺎ ﺗ
ْ ِﺎﺭﺗُﻪُ ﺇ
ﻄ ِﻌ ُﻤﻮﻥَ ﺃَ ْﻫﻠِﻴ ُﻜ ْﻢ ﺃَﻭْ ِﻛﺴ َْﻮﺗُﻬُ ْﻢ
َ ﻓَ َﻜﻔﱠ
ﺎﺭﺓُ ﺃَ ْﻳ َﻤﺎﻧِ ُﻜ ْﻢ ﺇِ َﺫﺍ
َ ﺼﻴَﺎ ُﻡ ﺛَﻼَﺛَ ِﺔ ﺃَﻳﱠ ٍﺎﻡ َﺫﻟِﻚَ َﻛﻔﱠ
ِ َﺃَﻭْ ﺗَﺤْ ِﺮﻳ ُﺮ َﺭﻗَﺒَ ٍﺔ ﻓَ َﻤﻦ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَ ِﺠ ْﺪ ﻓ
ْ َُﺣﻠَ ْﻔﺘُ ْﻢ َﻭﺍﺣْ ﻔَﻈ
(89 :" )ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ....ﻮﺍ ﺃَ ْﻳ َﻤﺎﻧَ ُﻜ ْﻢ
“… Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng của
các người. Để chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo
theo cân lượng trung bình mà các người dùng để nuôi gia
đình hoặc phải may mặc cho họ hoặc giải phóng một người nô
lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì phải nhịn chay 'Siyâm'
ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho các lời thề nghiêm
trọng mà các người đã phạm. Hãy coi chừng lời thề của các
người…” (Qur’an 5:89)
Bạn đạo của Nabi , nam và nữ, thường đích thân thề về
lòng trung thành với Người. Phụ nữ cũng như nam giới có thể
tự thân đến chỗ Người và thề:
Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi những người phụ nữ tin tưởng
đến gặp Ngươi để xin tuyên thệ (Bay’ah) với Ngươi, gồm việc
họ sẽ không gán chung với Allah bất cứ cái gì (trong việc thờ
phụng Ngài), và sẽ không ăn cắp, và sẽ không ngoại tình (hay
thông gian), và sẽ không giết con của họ, và sẽ không nói xấu
kẻ khác, cố tình bịa đặt điều gian dối giữa tay và chân của họ
(cho rằng con ngoại tình là con của chồng), và sẽ không bất
tuân Ngươi (Muhammad) về điều gì tốt (Ma’ruf) thì hãy chấp
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nhận lời tuyên thệ (Bay’ah) của họ và hãy xin Allah tha thứ
cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung.
(Qur’an 60:12).
Đàn ông không thể thề thay mặt cho con gái hay vợ. Họ
cũng không thể vức bỏ lời thề con cái hay vợ.

10.TÀI SẢN CỦA VỢ
Ba tôn giáo chia sẻ một đức tin không thể lay chuyển về tầm
quan trọng của hôn nhân và cuộc sống gia đình. Các tôn giáo
này cũng đồng tình về vai trò đầu tầu của người chồng trong
gia đình. Tuy nhiên, sự khác nhau hiển nhiên tồn tại giữa 3 tôn
giáo về giới hạn của vai trò đầu tầu này. Truyền thống Do
Thái-Thiên Chúa không giống với Islam, hầu như mở rộng vai
trò này của người chồng vào việc sở hữu người vợ
Truyền thống Do Thái về vai trò của người chồng đối với
người vợ có gốc rễ từ quan niệm anh ta sở hữu cô ta như sở
hữu nô lệ. [19] Quan niệm này là lý do đằng sau việc chuẩn
kép trong luật về ngoại tình và đằng sau khả năng của chồng
bãi bỏ lời thề của vợ. Quan niệm này là lý do từ chối không
cho vợ kiểm soát tài sản của cô ấy hay nguồn thu nhập của cô
ấy. Ngay sau khi phụ nữ Do Thái kết hôn, cô ta hoàn toàn mất
quyền kiểm soát tài sản và nguồn thu của mình vào tay chồng.
Giáo sĩ Do Thái đã khẳng định quyền của chồng với tài sản
của vợ như một hệ quả của quyền sở hữu người vợ: "Vì người
đó có quyền sở hữu người phụ nữ thì sao họ lại không sở hữu
tài sản của cô ta?", và "Vì anh ta giành được người phụ nữ thì
vì sao không giành luôn được tài sản của cô ấy?" [20] Do
vậy, hôn nhân làm cho người phụ nữ giàu nhất trở nên không
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một xu dính túi. Talmud mô tả tình hình tài chính của một
người vợ như sau:
“Làm sao mà phụ nữ có thể có thứ gì; bất cứ thứ gì của cô
ấy đều thuộc về chồng cô ta? Những gì của anh ta là của anh
ta và những gì của cô ta thì cũng là của anh ta… Thu nhập
của cô ta và những gì cô ta có thể tìm thấy trên phố cũng là
của anh ta. Những đồ vật trong nhà, thậm chí là những mẩu
bánh mì trên bàn là của anh ta. Nếu cô ta mời khách đến nhà
và cho anh ta ăn, cô ta đã ăn trộm của chồng mình…” (San
71a, Git 62 a)
Bản chất của vấn đề là tài sản của phụ nữ Do Thái có nghĩa
là để hấp dẫn người cầu hôn. Một gia đình Do Thái có thể chia
cho con gái họ một phần đất của cha để dùng làm của hồi môn
khi kết hôn. Của hồi môn này làm cho con gái Do Thái trở
thành gánh nặng khó chịu cho cha họ. Người cha phải nuôi
nấng con gái hàng năm và sau đó chuẩn bị kết hôn cho cô ta
bằng việc cung cấp của hồi môn to lớn. Do vậy, một cô gái
trong gia đình Do Thái là khoản nợ và không tài sản. [21]
Khoản nợ này giải thích vì sao sự ra đời của một bé gái không
được ca tụng với niềm vui trong xã hội Do Thái xưa (xem
phần “Con gái đáng hổ thẹn?”. Của hồi môn là quà tặng đám
cưới dâng lên chú rể dưới dạng thuê mướn. Người chồng có
thể hành động như chủ sở hữu thực tế của hồi môn nhưng anh
ta không thể bán nó được. Cô dâu có thể mất quyền kiểm soát
của hồi môn vào thời điểm hôn nhân. Hơn nữa, cô ta có bổn
phận làm việc sau khi kết hôn và tất cả thu nhập của cô ấy đều
đến tay người chồng để đền đáp sự cưu mang của người chồng
mà đó là nghĩa vụ của anh ta. Cô ta chỉ có thể lấy lại tài sản
của mình trong 2 trường hợp: li dị hoặc chồng chết. Nếu cô ta
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chết trước, anh ta sẽ thừa kế tài sản của cô. Trong trường hợp
chồng chết, vợ có thể lấy lại tài sản trước khi cưới nhưng cô ta
được quyền thừa kế bất kỳ phần nào trong tài sản sở hữu bởi
người chồng quá cố. Phải nói thêm rằng chú rể cũng phải tặng
quà cưới cho cô dâu, nhưng anh ta là chủ sở hữu thực tế của
món quà này chừng nào họ còn là vợ chồng. [22]
Thiên Chúa giáo cho tới gần đây vẫn theo đức tin giống như
của Do Thái giáo. Cả trong luật tôn giáo và dân sự ở Đế chế
La Mã thiên chúa giáo (sau Constantine) đòi hỏi sự thoả thuận
tài sản như một điều kiện để công nhận hôn nhân. Các gia
đình dạm hỏi con gái tăng dần của hồi môn và kết quả là đàn
ông có xu thế cưới vợ sớm hơn trong khi các gia đình hoãn
cưới cho con gái muộn hơn so với phong tục thông thường.
[23] Dưới luật giáo hội nhà thờ, người vợ có quyền lấy lại của
hồi môn của mình nếu cuộc hôn nhân bị huỷ bỏ trừ khi cô ta
phạm lỗi ngoại tình. Trong trường hợp này, cô ta để mất
quyền về của hồi môn nằm trong tay người chồng. [24] Dưới
luật giáo hội và luật dân sự, phụ nữ Thiên Chúa giáo có chồng
ở châu Âu hay Mỹ bị mất quyền về tài sản tới tận cuối thế kỷ
19 đầu thế kỷ 20. Ví dụ, quyền của phụ nữ dưới luật của Anh
Quốc được biên soạn và công bố năm 1632. “Những quyền
này’ bao gồm: “Cái gì người chồng có thuộc sở hữu của anh
ta. Cái gì người vợ có thuộc quyền sở hữu của chồng”. [25]
Người vợ không chỉ mất tài sản sau khi kết hôn, mà còn mất
nhân phẩm của mình. Không có hành động nào của cô ta có
giá trị pháp lý. Chồng cô ta có thể bác bỏ bất kỳ sự mua bán
hay quà tặng nào của cô ta khi không gắn liền giá trị pháp lý.
Người nào có hợp đồng với cô ta bị coi là tội phạm vì tham
gia vào một sự gian lận. Hơn nữa, cô ta không thể kiện hoặc bị
kiện dưới tên của mình, cũng không thể kiện chồng mình. [26]
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Một phụ nữ có chồng bị đối xử như một đứa trẻ dưới con mắt
của luật. Đơn giản người vợ thuộc về chồng và do đó cô ta
mất tài sản, nhân cách pháp lý và tên họ. [27]
Islam, từ thế kỷ thứ 7 đã trao cho phụ nữ có chồng quyền cá
nhân độc lập mà Do Thái-Thiên Chúa giáo Tây phương gần
đây mới có. Trong Islam, cô dâu và gia đình cô ấy không có
bổn phận tặng chú rể bất cứ thứ gì. Cô gái trong gia đình
muslim không phải là của nợ. Phụ nữ được Islam đề cao đến
mức cô ta không cần phải tặng quà để hấp dẫn người chồng
tương lai. Đó là chú rể phải tặng quà cô dâu một món quà
cưới. Món quà này được coi là tài sản của cô ấy và chú rể
hoặc gia đình cô dâu không có phần hoặc không được kiểm
soát nó. Ngày này trong một số xã hội muslim, quà cưới bằng
kim cương trị giá hàng trăm ngàn đô la không phải là hiếm.
[28] Món quà cưới vẫn là của cô dâu thậm chí nếu sau này cô
ấy li dị đi nữa. Người chồng không được phép chia phần tài
sản của vợ trừ khi cô ấy đồng ý tặng. [29] Qur’an đã phán về
vị trí của nó về vấn đề này rất rõ ràng:

ْ ُ" َﻭﺁﺗ
َ ﻮﺍ ﺍﻟﻨﱠ َﺴﺎء
ُﺻ ُﺪﻗَﺎﺗِ ِﻬ ﱠﻦ ﻧِﺤْ ﻠَﺔً ﻓَﺈ ِﻥ ِﻁ ْﺒﻦَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻋَﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﱢﻣ ْﻨﻪُ ﻧَ ْﻔﺴﺎ ً ﻓَ ُﻜﻠُﻮﻩ
(4 :ﻫَﻨِﻴﺌﺎ ً ﱠﻣ ِﺮﻳﺌﺎ ً " )ﺍﻟﻨﺴﺎء
“Và hãy tặng cho các người vợ tiền cưới bắt buộc (Mahr)
của họ. Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phần nào cho các
người, thì hãy hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích.” (Qur’an
4:4)
Tài sản và thu nhận của vợ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm
soát của cô ấy và chỉ cô ấy được sử dụng vì nuôi dưỡng vợ
con là nghĩa vụ của chồng. [30] Dù người vợ có giàu đến đâu
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thì cô ta không có bổn phần hành động như người đồng chu
cấp cho gia đình trừ khi cô ấy tự nguyện làm như vậy. Vợ
hoặc chồng thừa kế của nhau. Hơn nữa, một phụ nữ có chồng
trong Islam giữ quyền pháp lý cá nhân độc lập và giữ nguyên
tên họ. [31] Một thẩm phán người Mỹ có lần bình luận về
quyền của phụ nữ muslim nói rằng: "Quả thật phụ nữ giống
như mặt trời, vì cô ta độc lập, và cô ta giữ được quyền pháp
nhân cả mình, và tên họ của dòng họ mình, mặc cho cô ta có
thể cưới đến 10 lần” [32]

11. LY DỊ
Ba tôn giáo có quan điểm khác nhau đáng kể về ly dị. Thiên
Chúa giáo hoàn toàn ghê tởm việc ly dị. Kinh Tân ước ủng hộ
rõ ràng tính bền vững của hôn nhân. Jesus ( )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡđược cho là
đã nói: "Song ta phán cùng các ngươi: nếu người nào ly dị vợ
mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình
thành người ngoại tình; lại nếu người nào cưới đàn bà bị ly
dị, thì cũng phạm tội ngoại tình" (Matthew 5:32). Ý kiến
không thoả hiệp này, không còn nghi ngờ, là phi hiện thực. Nó
thừa nhận trạng thái của sự hoàn thiện đạo đức mà xã hội loài
người không bao giờ đạt được. Khi cặp vợ chồng nhận ra rằng
cuộc sống hôn nhân của họ không thể cứu vãn nổi thì sự cấm
ly dị sẽ không mang lại điều tốt đẹp nào cho họ. Ép buộc vợ
chồng không hợp nhau phải chung sống cùng nhau trái với ý
muốn của họ sẽ không hiệu quả và không hợp lý. Không ngạc
nhiên việc thế giới Thiên Chúa giáo đã buộc phải ủng hộ việc
ly dị.
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Do Thái mặt khác cho phép ly dị thậm chí không cần
nguyên nhân. Kinh Cựu ước trao cho người chồng quyền ly dị
vợ thậm chí chỉ cần anh ta không thích cô ấy nữa:
“Khi một người đàn ông cưới vợ, nếu nàng làm người phật
lòng bởi ngươi thấy nơi nàng một sự không đứng đắn nào, thì
người được viết một tờ đơn ly dị, trao vào tay nàng, đuổi khỏi
nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một
người khác, nếu người chồng thứ hai lại ghét nàng, viết cho
một tờ đơn ly dị, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay
là người chồng thứ hai này chết đi, thì người chồng thứ nhất
là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy lại nàng làm
vợ, sau khi nàng bị ô uế ” (Deut. 24: 1-4).
Các câu kinh trên gây ra một số tranh luận đáng kể giữa các
học giả Do Thái vì sự bất đồng của họ vượt khỏi sự giải nghĩa
của từ "làm phật lòng", "sự không đứng đắn" và "sự không
thích" được nêu trong các câu kinh. Talmud ghi lại những ý
kiến khác nhau của họ:
"Trường phái Shammai cho rằng đàn ông không nên ly dị vợ
trừ khi anh ta phát hiện lỗi của cô ấy trong một số hành vi
tình dục, trong khi trường phái Hillel nói anh ta có thể ly dị cô
ấy thậm chí nếu cô ấy đơn thuần chỉ nấu hỏng một món ăn.
Giáo sĩ Akiba nói anh ta có thể ly dị cô ấy thậm chí nếu anh ta
tìm thấy một phụ nữ khác đẹp hơn vợ" (Gittin 90 a-b).
Kinh Tân ước đi theo quan điểm của Shammaites ( )ﺷﺎﻣﺎﻱtrong
khi luật Do Thái theo quan điểm của Hillelites ( )ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﻣﻴﻦvà
Akiba ([ )ﻋﻘﻴﺒﺎ33]. Vì quan điểm Hillelites chiếm ưu thế nên nó
trở thành truyền thống không thể phá vỡ của luật Do Thái trao
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cho người chồng quyền tự do ly dị vợ mà không cần lý do.
Kinh Cựu ước không chỉ cho người chồng quyền ly dị người
vợ "làm phật lòng", nó còn coi việc ly dị một "người vợ tồi" là
một nhiệm vụ:
“Một người vợ tồi mang đến sự nhục nhã, cái nhìn thất
vọng, và trái tim bị thương. Uể oải bàn tay và yếu ớt đầu gối
là người đàn ông có vợ không làm anh ta hạnh phúc. Phụ nữ
là nguồn gốc của tội lỗi, và qua cô ta chúng ta tất cả đều chết.
Đừng để lại một thùng chứa bị thủng gây nên chảy nhỏ giọt
hay cho phép một người vợ tồi nói cái gì cô ta muốn. Nếu cô
ta không chấp nhận sự kiểm soát của ngươi, hãy ly dị cô ta và
đuổi cô ta đi” (Ecclesisticus 25:25)
Talmud đã ghi lại vài hành động cụ thể của vợ mà buộc
người chồng phải ly dị họ: "Nếu cô ta ăn uống ngoài đường,
trong mọi trường hợp giáo sĩ Meir nói rằng cô ta đáng bị li
dị" (Git. 89a).
Talmud cũng bắt buộc ly dị người vợ vô sinh (người không
sinh con trong 10 năm): Giáo sĩ của chúng ta dạy rằng: “Nếu
một người đàn ông lấy vợ và sống với cô ta trong 10 năm và
không sinh con, anh ta phải ly dị cô ấy" (Yeb 64a)
Mặt khác, người vợ không thể phát đơn ly dị dưới luật Do
Thái. Một người vợ Do Thái tuy nhiên có thể thỉnh cầu quyền
ly dị trước toà án Do Thái với lý do rõ ràng. Có rất ít lý do
người vợ được đề ra để thỉnh cầu ly dị. Những lý do này là:
chồng bị dị tật hay bệnh da liễu, chồng không hoàn thành
trách nhiệm hôn nhân của mình… Toà phải ủng hộ lời thỉnh
cầu ly dị của vợ nhưng không thể huỷ cuộc hôn nhân. Chỉ có
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người chồng có thể huỷ cuộc hôn nhân bằng cách đưa cho vợ
đơn ly dị. Toà có thể trừng phạt roi, phạt tiền, bỏ tù và rút
phép thông công của anh ta để buộc anh ta đưa đơn ly dị cho
người vợ. Tuy nhiên, nếu ông chồng bướng bỉnh thì sẽ từ chối
ly dị vợ và giữ cô ta gắn liền với mình vô hạn định. Tồi tệ hơn
nữa, anh ta có thể bỏ rơi cô ta mà không ly dị và để cô ta ở
trạng thái không kết hôn, không ly dị. Anh ta có thể cưới
người phụ nữ khác hay thậm chí sống cùng và có con với bất
kỳ phụ nữ độc thân nào mà không cần kết hôn (những đứa trẻ
này được coi là hợp pháp theo luật Do Thái). Người vợ bị bỏ
rơi mặt khác không thể cưới bất kỳ người nào khác vì cô ta
vẫn có chồng theo pháp luật và không thể sống với người đàn
ông khác vì cô ta sẽ bị coi là ngoại tình và đứa trẻ sinh ra từ sự
kết hợp này sẽ bị coi là bất hợp pháp cho 10 đời. Phụ nữ trong
tình thế như vậy được coi là agunah (phụ nữ bị trói buộc). [34]
Ngày nay ở Mỹ có khoảng 1000 tới 1500 phụ nữ Do Thái là
agunah, trong khi ở Israel con số này có thể lên đến 16000.
Người chồng có thể tống tiền vợ hàng ngàn đô la để đổi lấy ly
dị. [35]
Islam có lập trường nằm giữa Do Thái giáo và Thiên Chúa
giáo về ly dị. Hôn nhân trong Islam là một giao kèo hợp pháp
hoá và không nên bị phá vỡ trừ khi có các lý do thuyết phục.
Các cặp vợ chồng được dạy bảo để theo đuổi tất cả biện pháp
có thể bất cứ khi nào cuộc hôn nhân của họ đang gặp nguy
hiểm.
Ly dị không phải là phương sách trừ khi không còn cách nào
khác. Tóm lại, Islam thừa nhận ly dị, nhưng tất nhiên không
khuyến khích. Đầu tiên hãy tập trung vào khía cạnh thừa nhận.
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Islam thừa nhận quyền ly dị từ cả hai phía để kết thúc quan hệ
hôn nhân.
Islam cho người chồng quyền Talaq (ly dị). Hơn nữa, không
như Do Thái giáo, Islam trao cho người vợ quyền huỷ hôn
nhân gọi là Khula'. [36] Nếu người chồng huỷ hôn nhân bằng
việc ly dị vợ, anh ta không thể lấy lại bất kỳ phần quà cưới
nào đã tặng vợ. Qur’an dứt khoát cấm người chồng ly dị lấy
lại quà cưới bất chấp giá trị của món quà đắt đến đâu:

ْ ﺝ َﻭﺁﺗَ ْﻴﺘُ ْﻢ ﺇِﺣْ ﺪَﺍﻫُ ﱠﻦ ﻗِﻨﻄَﺎﺭﺍً ﻓَﻼَ ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ
ﻭﺍ
َ َﻭﺇِ ْﻥ ﺃَ َﺭﺩﺗﱡ ُﻢ ﺍ ْﺳﺘِ ْﺒﺪ
ٍ ْﺝ ﱠﻣ َﻜﺎﻥَ ﺯَ ﻭ
ٍ َْﺍﻝ ﺯَ ﻭ
(20 :ِﻣ ْﻨﻪُ َﺷﻴْﺌﺎ ً ﺃَﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬﻭﻧَﻪُ ﺑُ ْﻬﺘَﺎﻧﺎ ً َﻭﺇِ ْﺛﻤﺎ ً ﱡﻣﺒِﻴﻨﺎ ً )ﺍﻟﻨﺴﺎء
“Và nếu các ngươi muốn lấy vợ sau thay cho người vợ trước
và các ngươi đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới)
thì các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải
chăng các ngươi muốn lấy lại của cải bằng cách vu oan hoặc
làm nên tội công khai?” (Qur’an 4:20).
Trong trường hợp người vợ chọn việc kết thúc hôn nhân, cô
ấy có thể trả lại quà cưới cho chồng. Trả lại quà cưới trong
trường hợp này là một đền bù tốt đẹp cho chồng người đã thiết
tha giữ vợ ở lại trong khi cô ấy lựa chọn rời bỏ anh ta. Qur’an
đã dạy đàn ông muslim không lấy lại bất kỳ phần quà cưới nào
đã tặng vợ trừ trường hợp vợ chọn cách kết thúc hôn nhân.

ْ ) َﻭﻻَ ﻳَ ِﺤﻞﱡ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺃَﻥ ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ
ﻭﺍ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺁﺗَ ْﻴﺘُ ُﻤﻮﻫُ ﱠﻦ َﺷﻴْﺌﺎ ً ﺇِﻻﱠ ﺃَﻥ ﻳَﺨَ ﺎﻓَﺎ ﺃَﻻﱠ ﻳُﻘِﻴ َﻤﺎ
ّ ﷲِ ﻓَﺈ ِ ْﻥ ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ﺃَﻻﱠ ﻳُﻘِﻴ َﻤﺎ ُﺣ ُﺪﻭ َﺩ
ّ ُﺣ ُﺪﻭ َﺩ
ْ َﺎﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻓِﻴ َﻤﺎ ﺍ ْﻓﺘَﺪ
َﺕ ﺑِ ِﻪ
َ ﷲِ ﻓَﻼَ ُﺟﻨ
ّ ﷲِ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﻌﺘَ ُﺪﻭﻫَﺎ َﻭ َﻣﻦ ﻳَﺘَ َﻌ ﱠﺪ ُﺣ ُﺪﻭ َﺩ
ّ ﺗِ ْﻠﻚَ ُﺣ ُﺪﻭ ُﺩ
( َﷲِ ﻓَﺄُﻭْ ﻟَـﺌِﻚَ ﻫُ ُﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮﻥ
(229 :)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
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“ Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới
(mahr) nào mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường
hợp đôi bên sợ không thể giữ được những giới hạn (qui định)
bởi Allah. Nhưng nếu các ngươi sợ đôi bên không thể giữ
được những giới hạn của Allah, thì đôi bên không mắc phải
tội về phần tặng vật mà bà vợ dùng để chuộc sự tự do cho
mình. Đây là những giới hạn quy định bởi Allah. Do đó, chớ
vi phạm chúng…” (Qur’an 2:229).
Một phụ nữ đã đến chỗ Thiên sứ Mohammad để xin huỷ
bỏ hôn nhân, cô ta nói với Thiên sứ rằng cô ta không phàn
nàn gì về tính cách hay phẩm chất của chồng. Vấn đề duy nhất
của cô ta là cô thực sự không thích chồng tới mức không thể
sống tiếp với chàng nữa. Thiên sứ
hỏi cô: "Cô sẽ trả lại
vườn cho chồng chứ” - quà cưới chồng cô đã tặng vợ- cô ấy
bảo người chồng lấy lại
trả lời: "Vâng". Sau đó Thiên sứ
vườn và chấp nhận kết thúc hôn nhân” (Bukhari)
Trong một số trường hợp, người vợ muslim có nguyện vọng
gìn giữ hôn nhân nhưng thấy bản thân buộc phải yêu cầu ly dị
vì một số lý do thuyết phục như: sự tàn bạo của chồng, bỏ trốn
không lý do, chồng không làm tròn trách nhiệm hôn nhân…
Trong các trường hợp này toà Muslim cho huỷ hôn nhân. [37]
Nói tóm lại, Islam ban cho phụ nữ một số quyền hơn những
người khác: cô ấy có thể kết thúc hôn nhân bằng Khula' và cô
ta có thể yêu cầu ly dị trước toà. Người vợ muslim không bao
giờ bị bó buộc bởi người chồng ngoan cố. Những quyền này
đã lôi kéo phụ nữ Do Thái đang sống trong xã hội Islam xưa
kia vào thế kỷ thứ 7 tìm kiếm đơn ly dị từ người chồng Do
Thái ở toà án Muslim. Giáo sĩ công bố rằng giấy tờ này không
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hợp lệ. Để kết thúc thông lệ này, giáo sĩ cho các quyền và đặc
ân cho phụ nữ Do Thái để cố làm suy yếu sự hấp dẫn của toà
án Muslim. Phụ nữ Do Thái sống ở các nước Thiên Chúa giáo
không được trao bất kỳ đặc ân nào tương tự vì luật La mã về
ly dị không có gì hấp dẫn hơn luật Do Thái. [38]
Hãy tập trung sự chú ý vào cách mà Islam không khuyến
khích ly dị. Thiên sứ đã nói với các tín đồ có đức tin rằng:
"Trong số tất cả các hành động được phép, ly dị là hành động
đáng ghét nhất với Thượng Đế" (Abu Dawood).
Một người đàn ông muslim không nên ly dị vợ chỉ vì anh ta
không thích nàng. Qur’an dạy đàn ông muslim đối xử tốt với
vợ thậm chí trong trường hợp có cảm giác lãnh đạm hay
không thích:

ْ ُُﻭﻑ ﻓَﺈِﻥ َﻛ ِﺮ ْﻫﺘُ ُﻤﻮﻫُ ﱠﻦ ﻓَ َﻌ َﺴﻰ ﺃَﻥ ﺗَ ْﻜ َﺮﻫ
ً ﻮﺍ َﺷﻴْﺌﺎ
ِ َﺎﺷﺮُﻭﻫُ ﱠﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮ
ِ ) َﻭﻋ
ّ َﻭﻳَﺠْ َﻌ َﻞ
(19 :ﷲُ ﻓِﻴ ِﻪ ﺧَ ﻴْﺮﺍً َﻛﺜِﻴﺮﺍً( )ﺍﻟﻨﺴﺎء
“… hãy sống chung với họ một cách tử tế bởi vì nếu các ngươi
ghét họ thì có lẽ các ngươi ghét một (sinh) vật mà Allah đã
ban nhiều cái tốt lành.” (Qur’an 4:19).
Thiên sứ Mohammad

dạy điều tương tự:

"Một người đàn ông có đức tin không được căm ghét người
phụ nữ có đức tin. Nếu anh ta không thích một trong các đặc
điểm của cô ấy thì cô ấy sẽ được hài lòng bởi người khác"
(Muslim).
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Thiên sứ cũng nhấn mạnh rằng những người muslim tốt
nhất là những người đối xử tốt nhất với vợ của họ:
"Những người có đức tin tỏ ra có đức tin hoàn hảo là những
người có đặc tính tốt nhất và những người tốt nhất là những
người tốt nhất đối với vợ của họ" (Tirmidthi).
Tuy nhiên, Islam là một tôn giáo thực tế và nó công nhận
rằng có các hoàn cảnh trong đó hôn nhân ở bên bờ vực của sự
sụp đổ. Trong những trường hợp như vậy, một lời khuyên về
lòng tốt hay kiềm chế bản thân không phải là giải pháp thiết
thực. Do vậy, phải làm gì để cứu vãn hôn nhân trong các
trường hợp này? Qur’an cho một số lời khuyên thiết thực cho
vợ hoặc chồng có chồng hoặc vợ mình mắc lỗi. Với người
chồng mà các hành động của sai trái của vợ đe doạ đến hôn
nhân, Qur’an đưa ra 4 loại lời khuyên cụ thể trong các câu
kinh sau:

ّ ﻀ َﻞ
ْﺾ َﻭﺑِ َﻤﺎ
ﺍﻟﺮﱢ َﺟﺎ ُﻝ ﻗَ ﱠﻮﺍ ُﻣﻮﻥَ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟﻨﱢ َﺴﺎء ﺑِ َﻤﺎ ﻓَ ﱠ
َ ﷲُ ﺑَﻌ
ٍ ْﻀﻬُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻌ
ْ
ْ ُﺃَﻧﻔَﻘ
ُّﺐ ﺑِ َﻤﺎ َﺣﻔِﻆَ ﷲ
ٌ ََﺎﺕ َﺣﺎﻓِﻈ
ٌ ﺎﺕ ﻗَﺎﻧِﺘ
ُ ﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺃَ ْﻣ َﻮﺍﻟِ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺎﻟﺼﱠﺎﻟِ َﺤ
ِ ﺎﺕ ﻟﱢﻠ َﻐ ْﻴ
ﺎﺟ ِﻊ
َ َﻭﺍﻟﻼﱠﺗِﻲ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻧُ ُﺸﻮ َﺯﻫُ ﱠﻦ ﻓَ ِﻌﻈُﻮﻫُ ﱠﻦ َﻭﺍ ْﻫ ُﺠﺮُﻭﻫُ ﱠﻦ ﻓِﻲ ْﺍﻟ َﻤ
ِ ﻀ
ْ َﻭﺍﺿْ ِﺮﺑُﻮﻫُ ﱠﻦ ﻓَﺈ ِ ْﻥ ﺃَﻁَ ْﻌﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺒ ُﻐ
ّ ﻮﺍ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﺳﺒِﻴﻼً ﺇِ ﱠﻥ
- ًﷲَ َﻛﺎﻥَ َﻋﻠِﻴّﺎ ً َﻛﺒِﻴﺮﺍ
ْ ُﻕ ﺑَ ْﻴﻨِ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺎ ْﺑ َﻌﺜ
ﻮﺍ َﺣ َﻜﻤﺎ ً ﱢﻣ ْﻦ ﺃَ ْﻫﻠِ ِﻪ َﻭ َﺣ َﻜﻤﺎ ً ﱢﻣ ْﻦ ﺃَ ْﻫﻠِﻬَﺎ ﺇِﻥ ﻳ ُِﺮﻳﺪَﺍ
َ َﻭﺇِ ْﻥ ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ِﺷﻘَﺎ
ّ ﷲُ ﺑَ ْﻴﻨَﻬُ َﻤﺎ ﺇِ ﱠﻥ
ّ ﻖ
(35– 34:ﷲَ َﻛﺎﻥَ َﻋﻠِﻴﻤﺎ ً َﺧﺒِﻴﺮﺍً )ﺍﻟﻨﺴﺎء
ِ ﺇِﺻْ ﻼَﺣﺎ ً ﻳ َُﻮﻓﱢ
“… và đối với các bà (vợ) mà các ngươi sợ họ thất tiết và
bướng bỉnh, (trước hết) hãy cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn
nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ (nhẹ tay); bởi thế, nếu họ
chịu nghe theo các người thì chớ kiếm chuyện (rầy rà) với họ
bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại. - Và nếu các người sợ
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hai (vợ chồng) thôi nhau, hãy mời một vị trọng tài của gia
đình bên chồng và một vị trọng tài của gia đình bên vợ đến
hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa
hai người trở lại...” (Qur’an 4:34-35).
Ba lời khuyên đầu được thử trước. Nếu không thành công
thì tìm sự trợ giúp của hai gia đình. Cần phải chú ý rằng, trong
sự sáng tỏ của các câu kinh trên, đánh người vợ bất trị là một
cách tạm thời được dùng như là sự lựa chọn thứ 3 trong
trường hợp cực kỳ cần thiết với hy vọng nó sẽ là phương
thuốc cho việc làm sai trái của vợ. Nếu cách này hiệu quả,
người chồng không được phép tiếp tục quấy rầy vợ như đã nói
rõ trong câu kinh. Nếu nó không giúp gì được, người chồng
vẫn không được phép dùng cách này lâu hơn và con đường
cuối cùng của sự hoà giải với sự trợ giúp của gia đình sẽ được
dùng.
Thiên sứ Mohammad
đã chỉ dẫn cho các ông chồng
muslim rằng họ không nên trông cậy vào các cách này trừ các
trường hợp rất nghiêm trọng như người vợ có hành vi dâm
dục. Thậm chí trong các trường hợp này, hình phạt nên nhẹ
nhàng và nếu người vợ đã chừa rồi thì người chồng không
được phép chọc tức vợ nữa:
“Trong trường hợp họ mặc tội dâm dục, bạn có thể để họ
một mình trên giường và phạt nhẹ nhàng. Nếu họ biết nghe lời
thì không chống lại họ bằng bất kỳ cách nào nữa”
(Tirmidthi)
Hơn nữa, Thiên sứ của Islam đã chỉ trích bất kỳ sự đánh
đập vô lý nào. Một số bà vợ muslim phàn nàn với Người rằng
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họ bị chồng đánh. Nghe thấy điều này, Thiên sứ
dứt khoát rằng:

tuyên bố

“Những người làm như vậy (đánh vợ) không phải là những
người tốt nhất trong các anh” (Abu Dawood).
Cần phải nhớ rằng về điểm này Thiên sứ

cũng nói:

“Người tốt nhất trong số các anh là người tốt nhất đối với
gia đình của anh, và tôi là người tốt nhất trong số các anh đối
với gia đình tôi”(Tirmidthi).
đã khuyên một phụ nữ Muslim tên là Fatimah
Thiên sứ
bint Qais đừng cưới một người đàn ông vì ông này được biết
là đánh phụ nữ:
Tôi tới chỗ Thiên sứ và nói: “Abul Jahm và Mu'awiyah đã
cầu hôn tôi. Thiên sứ
(bằng cách khuyên giải) đã
nói:“Mu'awiah thì rất nghèo còn Abul Jahm thường đánh phụ
nữ" (Muslim).
Phải chú ý rằng Talmud ủng hộ việc đánh vợ như sự trừng
phạt với mục đích kỷ luật. [39] Người chồng không bị giới
hạn trong các trường hợp nghiêm trọng như dâm dục công
khai. Anh ta được phép đánh vợ thậm chí nếu vợ từ chối làm
công việc nội trợ. Hơn nữa, anh ta không bị giới hạn chỉ dùng
các hình phạt nhẹ nhàng. Anh ta được phép đập tan sự bướng
bỉnh của vợ bằng việc đánh roi hay bỏ đói cô ấy. [40]
Với những người vợ mà các việc làm sai trái của chồng làm
cho cuộc hôn nhân gần đổ vỡ, Qur’an cho các lời khuyên sau:
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ْ ََﻭﺇِ ِﻥ ﺍ ْﻣ َﺮﺃَﺓٌ ﺧَ ﺎﻓ
ﺖ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌﻠِﻬَﺎ ﻧُ ُﺸﻮﺯﺍً ﺃَﻭْ ﺇِ ْﻋ َﺮﺍﺿﺎ ً ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎْ َﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﺃَﻥ
(128 :ﻳُﺼْ ﻠِ َﺤﺎ ﺑَ ْﻴﻨَﻬُ َﻤﺎ ﺻ ُْﻠﺤﺎ ً َﻭﺍﻟﺼﱡ ْﻠ ُﺢ ﺧَ ْﻴ ٌﺮ…)ﺍﻟﻨﺴﺎء

“Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc bị bỏ
rơi, thì hai đằng không có tội nếu chịu hoà giải với nhau; và
hoà giải luôn luôn là (một giải pháp) tốt...” (Quran 4:128).

Trong trường hợp này, người vợ được khuyên đi tìm sự hoà
giải với chồng (có hay không có sự trợ giúp của gia đình).
Đáng chú ý là Qur’an không khuyên vợ sử dụng đến hai
phương sách là tránh quan hệ tình dục và đánh đập. Lý do cho
sự khác biệt này có thể là để bảo vệ người vợ khỏi các phản
ứng bạo lực từ chồng cư xử không đúng đắn. Những phản ứng
bạo lực như vậy sẽ tổn hại cả người vợ và hôn nhân chứ
không mang lại điều tốt. Một số học giả Muslim đề nghị rằng
toà án có thể thay mặt người vợ áp dụng các phương sách này
chống lại người chồng. Đó là toà án đầu tiên khiển trách người
chồng bất trị, sau có cấm anh ta động đến giường của vợ và
cuối cùng thi hành việc đánh phạt tượng trưng. [41]
Tóm lại, Islam cho các cặp vợ chồng muslim lời khuyên có
tính khả thi hơn để cứu vãn hôn nhân trong trường hợp rối
loạn và căng thẳng. Nếu một trong hai vợ chồng huỷ hoại mối
quan hệ hôn nhân thì người kia được Qur’an khuyên làm bất
cứ điều gì có thể và hiệu quả để giữ gìn mối liên hệ thiêng
liêng này. Nếu tất cả các cách đều thất bại, Islam cho phép vợ
chồng chia tay một cách yên bình và thân thiện.

12. NGƯỜI MẸ
Kinh Cựu ước trong một số chỗ ra lệnh đối xử với cha mẹ tử
tế và chu đáo và chỉ trích những người làm cha mẹ mất danh
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dự. Ví dụ, "Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì
phải bị xử tử" (Lev. 20:9) và "Con khôn ngoan làm vui vẻ cha
nó; còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình" (Proverbs 15:20).
Dù một số nơi chỉ nói kính trọng người cha, ví dụ: "Con
khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha" (Proverbs 13:1),
nhưng chưa bao giờ nói chỉ kính trọng mẹ. Hơn nữa, không có
sự nhấn mạnh đặc biệt nào về đối xử tử tế với mẹ như một dấu
hiệu của việc đánh giá cao sự chịu đựng to lớn của người mẹ
trong việc sinh con và cho con bú. Bên cạnh đó, người mẹ
không hề được thừa kế từ con cái như người cha. [42]
Thật khó nói rằng kinh Tân ước là một kinh thánh kêu gọi
kính trọng người mẹ. Trái lại, người ta có ấn tượng rằng
kinh Tân ước coi việc đối xử tử tế với người mẹ là một
điều ngăn trở trên con đường đến với Thượng Đế. Theo
kinh Tân ước, một người không thể trở thành một con chiên
tốt xứng đáng với việc trở thành một tông đồ của Giê-su trừ
khi anh ta căm giận mẹ mình. Nó cho rằng Giê-su đã nói:
“Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh
em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được
làm môn đồ của ta” (Luke 14:26).
Hơn nữa, kinh Tân ước mô tả một bức tranh của Giê-su khác
đi hay thậm chí bất kính với người mẹ của mình. Ví dụ, khi bà
mẹ đến tìm ông trong khi ông đang thuyết giáo cho một đám
đông, ông không quan tâm đến việc ra ngoài gặp bà:
“Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn
dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và
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anh em thầy ở ngoài kia, đương tìm thầy. Song Ngài phán
cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt
liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là
mẹ ta và anh em ta! Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời,
nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. (Mark 3:31-35)
Người ta có thể biện luận rằng Giê-su đang cố dạy cho
người nghe một bài học quan trọng rằng các ràng buộc tôn
giáo không kém phần quan trọng hơn các ràng buộc gia đình.
Tuy nhiên, ông đã có thể dạy cho người nghe cũng bài học
này mà không cần tỏ ra tuyệt đối lãnh đạm thờ ơ với mẹ
mình như vậy. Quan điểm bất kính giống như vậy được mô tả
khi ông từ chối tán thành một câu nói bởi một trong đám
người nghe tôn sùng vai trò của mẹ ông trong việc sinh ra và
chăm sóc ông:
“Đức Chúa Giê-su đang phán những điều ấy, có một người
đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: Phước cho mẹ
đã mang thai Ngài và cho Ngài bú! Đức Chúa Giê-su đáp
rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước
hơn” (Luke 11:27-28).
Nếu một người mẹ với tầm cỡ như bà Mary trinh tiết bị đối
xử khiếm nhã như vậy, như mô tả trong kinh Tân ước, bởi
người con trai tầm cỡ như Giê-su Christ thì một người mẹ
Thiên Chúa giáo bình thường được đối xử bởi con trai Thiên
Chúa giáo bình thường như thế nào?
Trong Islam, lòng tôn kính, kính trọng và sự kính mến
gắn liền với bổn phận làm mẹ là không gì bằng. Qur’an đặt
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tầm quan trọng của lòng tốt đối với cha mẹ đứng thứ 2 chỉ sau
tôn thờ Thượng Đế:

ْ ﻀﻰ َﺭﺑﱡﻚَ ﺃَﻻﱠ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ
ﻙ
َ ﻭﺍ ﺇِﻻ ﱠ ﺇِﻳﱠﺎﻩُ َﻭﺑِ ْﺎﻟ َﻮﺍﻟِ َﺪﻳ ِْﻦ ﺇِﺣْ َﺴﺎﻧﺎ ً ﺇِ ﱠﻣﺎ ﻳَ ْﺒﻠُﻐ ﱠَﻦ ِﻋﻨ َﺪ
َ ََﻭﻗ
ُ
ًﻑ َﻭﻻَ ﺗَ ْﻨﻬَﺮْ ﻫُ َﻤﺎ َﻭﻗُﻞ ﻟﱠﻬُ َﻤﺎ ﻗَﻮْ ﻻ
ْﺍﻟ ِﻜﺒَ َﺮ ﺃَ َﺣ ُﺪﻫُ َﻤﺎ ﺃَﻭْ ِﻛﻼَﻫُ َﻤﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﻘُﻞ ﻟﱠﻬُ َﻤﺎ ﺃ ﱟ
ْ  َﻭ- ً َﻛ ِﺮﻳﻤﺎ
ﺍﺧﻔِﺾْ ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﺟﻨَﺎ َﺡ ﺍﻟ ﱡﺬﻝﱢ ِﻣﻦَ ﺍﻟﺮﱠﺣْ َﻤ ِﺔ َﻭﻗُﻞ ﺭﱠﺏﱢ ﺍﺭْ َﺣ ْﻤﻬُ َﻤﺎ َﻛ َﻤﺎ
(24-23 :ﺻ ِﻐﻴﺮﺍً )ﺍﻹﺳﺮﺍء
َ َﺭﺑﱠﻴَﺎﻧِﻲ
“Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) quyết định rằng
các ngươi chỉ được thờ phụng một mình Ngài, và ăn ở tử tế
với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai
người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng 'uff'
vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha
mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. Và
hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu nguyên)
thưa: "Lạy Rabb của con! Xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ
của con giống như cha mẹ của con đã thương yêu, chăm sóc
con lúc con hãy còn bé." (Quran 17:23-24).
Qur’an trong một vài nơi khác đã nhấn mạnh đặc biệt tới vai
trò to lớn của người mẹ trong việc sinh con và chăm sóc con:

ﺼﺎﻟُﻪُ ﻓِﻲ
َﻭ َﻭ ﱠ
َ ِﺍﻹﻧ َﺴﺎﻥَ ﺑِ َﻮﺍﻟِ َﺪ ْﻳ ِﻪ َﺣ َﻤﻠَ ْﺘﻪُ ﺃُ ﱡﻣﻪُ َﻭ ْﻫﻨﺎ ً َﻋﻠَﻰ َﻭ ْﻫ ٍﻦ َﻭﻓ
ِ ْ ﺻ ْﻴﻨَﺎ
(14 :ﺼﻴ ُﺮ )ﻟﻘﻤﺎﻥ
َ ﻋَﺎ َﻣﻴ ِْﻦ ﺃَ ِﻥ ﺍ ْﺷ ُﻜﺮْ ﻟِﻲ َﻭﻟِ َﻮﺍﻟِ َﺪ ْﻳ
ِ ﻲ ْﺍﻟ َﻤ
ﻚ ﺇِﻟَ ﱠ
“Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với)
cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này
chồng lên đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứt sữa y
trong vòng hai năm; bởi thế hãy tạ ân TA – Allah – và biết ơn
cha mẹ của ngươi...” (Qur’an 31:14).
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Nơi rất đặc biệt của người mẹ trong Islam đã được mô tả
hùng hồn bởi Thiên sứ Mohammed :
"Một người đàn ông hỏi Thiên sứ :"Tôi phải kính trọng ai
nhất?' Thiên sứ trả lời: "Mẹ của anh". "Và ai tiếp theo?"
người đàn ông hỏi tiếp. Thiên sứ trả lời: "Mẹ của anh". "Và
ai tiếp theo?" người đàn ông hỏi. Thiên sứ trả lời: "Mẹ của
anh". "Và ai tiếp theo?" người đàn ông hỏi. Thiên sứ
trả
lời: "Cha của anh" (Bukhary và Muslim).
Trong số ít lời giáo huấn của Islam mà người muslim vẫn
trung thành tuân theo cho tới ngày nay là đối xử chu đáo với
mẹ. Lòng tôn kính mà các bà mẹ muslim nhận được từ con
trai và con gái là mẫu mực. Mối quan hệ nồng ấm mãnh liệt
giữa các bà mẹ muslim và con cái của họ cùng với lòng kính
trọng sâu sắc mà đàn ông muslim dành cho mẹ của họ thường
làm kinh ngạc người Tây phương. [43]

13. QUYỀN THỪA KẾ CỦA PHỤ NỮ
Một trong những khác nhau quan trọng nhất giữa Qur’an và
Cựu ước là quan điểm của chúng về quyền thừa kế tài sản của
phụ nữ từ người thân qua đời.
Quan điểm của Cựu ước được mô tả ngắn gọn bởi giáo sĩ
Epstein: "Truyền thống liên tục và không bị gián đoạn kể từ
những ngày có Cựu ước không đưa cho những người phụ nữ
của gia đình, vợ và con gái, quyền thừa kế di sản của gia đình.
Trong kế hoạch thừa kế cổ xưa hơn, các nữ thành viên trong
gia đình được coi là một phần của di sản và vì xa vời với pháp
nhân của một người thừa kế như một nô lệ. Trong khi đạo luật
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Mosaic con gái được phép thừa kế nếu không còn đàn ông,
người vợ không được công nhận là người thừa kế thậm chí
trong các điều kiện như vậy."[44] Vì sao nữ thành viên của gia
đình được coi là một phần của di sản gia đình? Giáo sĩ Epstein
đã trả lời: "Họ được sở hữu - trước hôn nhân bởi người cha;
sau hôn nhân bởi người chồng." [45]
Các luật thừa kế của Cựu ước được nói đến trong (Number
27:1-11). Người vợ không có phần trong di sản của chồng,
trong khi anh ta là người thừa kế đầu tiên của cô ấy, thậm chí
trước cả con trai. Người con gái chỉ có thể thừa kế nếu không
còn người thừa kế nam tồn tại. Người mẹ hoàn toàn không
phải là người thừa kế trong khi người cha được thừa kế. Bà
goá phụ và con gái trong trường hợp con trai vẫn còn, phó
mặc cho người thừa kế nam cung cấp. Đó là vì sao bà goá
phụ và bé gái mồ côi thuộc số các thành viên nghèo túng
nhất của xã hội Do Thái.
Thiên Chúa giáo đã hành động theo cách này trong thời gian
dài. Cả luật giáo hội và dân sự ở các nước theo đạo Cơ Đốc
không cho con gái cùng chia sẻ với anh em trai phần di sản
của cha. Bên cạnh đó, người vợ bị tước mọi quyền thừa kế.
Những luật phi lý này tiếp tục tồn tại đến cuối thế kỷ trước.
[46]
Trong số những người ngoại giáo trước Islam, quyền thừa
kế chỉ hạn chế riêng cho những người họ hàng nam giới.
Qur’an loại bỏ tất cả phong tục bất công này và cho tất cả họ
hàng nữ giới quyền thừa kế:
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َﺼﻴﺐٌ ﱢﻣ ﱠﻤﺎ
ِ َﺍﻥ َﻭﺍﻷَ ْﻗ َﺮﺑُﻮﻥَ َﻭﻟِﻠﻨﱢ َﺴﺎء ﻧ
ِ ﻟﱢﻠﺮﱢ َﺟ
ِ ﺎﻝ ﻧَﺼﻴِﺐٌ ﱢﻣ ﱠﻤﺎ ﺗ ََﺮﻙَ ﺍ ْﻟ َﻮﺍﻟِﺪ
:َﺼﻴﺒﺎ ً ﱠﻣ ْﻔﺮُﻭﺿﺎ ً )ﺍﻟﻨﺴﺎء
ِ َﺍﻥ َﻭﺍﻷَ ْﻗ َﺮﺑُﻮﻥَ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻗَ ﱠﻞ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺃَﻭْ َﻛﺜُ َﺮ ﻧ
ِ ﺗ ََﺮﻙَ ْﺍﻟ َﻮﺍﻟِﺪ
(7
“Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha
mẹ và bà con gần để lại; người đàn bà được hưởng một phần
của gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít
hay nhiều – chia phần đều có tính nhất định” (Quran,4:7).
Những bà mẹ, người vợ, con gái và chị em gái muslim được
nhận quyền thừa kế 1300 năm trước khi châu Âu công nhận
những quyền này tồn tại. Việc chia tài sản thừa kế là một chủ
đề rộng lớn với rất nhiều chi tiết (Qur’an 4:7,11,12,176).
Luật chung là nữ giới được hưởng một nửa phần của nam giới
trừ trường hợp mẹ được nhận phần bằng với cha. Luật chung
này nếu đem tách ra riêng biệt khỏi các luật khác liên quan
đến đàn ông và phụ nữ thì có vẻ như không công bằng. Để
hiểu lẽ phải đứng sau luật này, người ta phải tính đến thực tế
rằng các bổn phận tài chính của đàn ông trong Islam vượt xa
so với bổn phận của phụ nữ (xem phần "Tài sản của vợ?").
Chú rể phải đưa cho cô dâu quà cưới. Quà cưới này trở
thành tài sản độc quyền của cô ấy và giữ nguyên như vậy
thậm chí sau này cô ấy ly dị. Cô dâu không bị buộc phải
tặng chú rể bất cứ món quà tặng nào.
Hơn nữa, người chồng Muslim có nhiệm vụ nuôi vợ con.
Người vợ mặt khác không bị buộc phải giúp chồng trong
vấn đề này. Tài sản và thu nhập của cô ấy là chỉ để cho cô ấy
chi dùng trừ khi cô ấy tự nguyện đưa cho chồng. Bên cạnh đó,
người ta phải nhận thấy rằng Islam ủng hộ mạnh mẽ cuộc
sống gia đình. Nó rất khuyến khích thanh niên lập gia đình,
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can ngăn sự ly dị và không coi việc sống độc thân là đức tính
tốt. Do vậy, trong một xã hội Islam đích thực, cuộc sống gia
đình là cuộc sống bình thường và đơn giản hiếm khi có ngoại
lệ. Đó là, hầu hết tất cả phụ nữ và nam giới trong độ tuổi kết
hôn đều lập gia đình trong xã hội Islam. Trong chân lý của
những thực tế này, người ta sẽ đánh giá cao đàn ông muslim
nói chung chịu gánh nặng tài chính lớn hơn phụ nữ muslim và
do vậy luật thừa kế có ý nghĩa bù đắp lại sự mất cân bằng này
do vậy cuộc sống xã hội không có chiến tranh giữa giới và
giữa các tầng lớp. Sau một so sánh đơn giản giữa quyền và
nghĩa vụ tài chính của phụ nữ Muslim, một phụ nữ muslim
Anh quốc đã kết luận rằng Islam đã đối xử với phụ nữ không
những công bằng mà còn hào phóng. [47]

14. CẢNH KHÓ KHĂN CỦA BÀ GOÁ
Vì thực tế kinh Cựu ước không công nhận quyền thừa kế
cho họ nên các bà goá thuộc số bị tổn thương nhất trong xã
hội Do Thái. Các họ hàng nam giới thừa kế tất cả tài sản của
người chồng quá cố cung cấp cho bà goá từ tài sản đó. Tuy
nhiên các bà goá không có cách nào đảm bảo mình được cung
cấp đầy đủ và sống nhờ lòng nhân từ của người khác. Do đó,
các bà goá thuộc tầng lớp thấp nhất ở nước Israel cổ xưa và
cảnh goá chồng được coi là một biểu tượng của sự hèn hạ lớn
(Isaiah 54:4). Nhưng cảnh khó khăn của bà goá trong truyền
thống Cựu ước kéo dài thậm chí vượt quá thời gian cô ấy được
hưởng tài sản của chồng. Theo Genesis 38, một goá phụ
không con phải cưới anh hay em trai của chồng, thậm chí nếu
họ đã kết hôn, để anh ta có thể sinh con cho anh/em trai đã
chết, do vậy đảm bảo tên của anh/em trai sẽ không bị mất hẳn.

52

“Giu-đa bèn bảo Onan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con,
kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh”
(Genesis 38:8).
Không đòi hỏi bà goá phải đồng ý với đám cưới này. Bà
goá được đối xử như một phần tài sản của người chồng
quá cố mà chức năng chính là đảm bảo cho hậu thế của
chồng. Luật Thiên Chúa này vẫn được thực hành ở nước
Israel ngày nay [9]. Một bà goá không con ở Israel được
truyền lại cho anh/em trai của chồng. Nếu anh/em trai quá
nhỏ, cô ấy phải đợi tới khi anh ta trưởng thành. Nếu anh/em
trai của người chồng quá cố từ chối cưới cô ấy thì cô ấy được
tự do và có thể cưới bất kỳ người nào cô chọn. Ở Israel, bà
goá phải tống tiền anh/em chồng để được tự do không phải là
hiện tượng hiếm thấy.
Những kẻ ngoại giáo Ả Rập thời tiền Islam cũng có thông lệ
tương tự. Bà goá được coi là một phần tài sản của chồng được
thừa kế bởi họ hàng nam giới của chồng và thường thường cô
ấy được gả cưới cho con trai cả của chồng quá cố có với người
vợ khác. Qur’an công kích gay gắt và bãi bỏ tục lệ hèn hạ này
(4:22).

ْ َﻭﻻَ ﺗَﻨ ِﻜﺤ
ًﺎﺣ َﺸﺔ
ِ َُﻮﺍ َﻣﺎ ﻧَ َﻜ َﺢ ﺁﺑَﺎ ُﺅ ُﻛﻢ ﱢﻣﻦَ ﺍﻟﻨﱢ َﺴﺎء ﺇِﻻﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﺳﻠَﻒَ ﺇِﻧﱠﻪُ َﻛﺎﻥَ ﻓ
(22 :َﻭ َﻣ ْﻘﺘﺎ ً َﻭ َﺳﺎء َﺳﺒِﻴﻼً )ﺍﻟﻨﺴﺎء
Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã
cưới làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá
khứ) bởi vì đó là một điều ô nhục và là một tập tục đáng ghê
tởm (Qur’an 4:22).
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Bà quá và phụ nữ ly dị bị coi thường trong truyền thống
Thiên Chúa giáo đến mức thầy tu cấp cao không thể cưới một
goá phụ, một phụ nữ ly dị hay một con điếm:
“Người (Cha cấp cao) phải cưới gái đồng trinh làm vợ.
Người chẳng nên cưới bà goá, đàn bà bị ly dị, hay gái điếm ô
uế, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong người dân
của mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa
người dân của người. (Lev. 21:13-15)
Ở Israel ngày nay, con cháu của đẳng cấp Cohen (Cha cao
cấp của thời Temple) không thể cưới một goá phụ, một phụ nữ
ly dị hay một con điếm. [49] Trong luật pháp Do Thái giáo,
một phụ nữ goá phụ 3 lần mà cả 3 người chồng đều chết vì lý
do tự nhiên thì bị coi là 'tai hoạ' và bị cấm kết hôn lần nữa.
[50] Qur’an mặt khác không công nhận những người có
đẳng cấp hay đặc quyền và người tai hoạ. Goá phụ và phụ
nữ ly dị có quyền tự do cưới bất kỳ ai họ muốn.
Không có vết nhơ gắn liền với ly dị hay sự goá phụ trong
Qur’an:

ُﻭﻑ ﺃَﻭْ َﺳﺮﱢ ﺣُﻮﻫُ ﱠﻦ
ٍ َﻭﺇِ َﺫﺍ ﻁَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻢ ﺍﻟﻨﱠ َﺴﺎء ﻓَﺒَﻠَ ْﻐﻦَ ﺃَ َﺟﻠَﻬ ﱠُﻦ ﻓَﺄ َ ْﻣ ِﺴ ُﻜﻮﻫُ ﱠﻦ ﺑِ َﻤ ْﻌﺮ
ْ ﺿ َﺮﺍﺭﺍً ﻟﱠﺘَ ْﻌﺘَ ُﺪ
ُﻭﺍ َﻭ َﻣﻦ ﻳَ ْﻔ َﻌﻞْ َﺫﻟِﻚَ ﻓَﻘَ ْﺪ ﻅَﻠَ َﻢ ﻧَ ْﻔ َﺴﻪ
ٍ ﺑِ َﻤ ْﻌﺮ
ِ ُﻭﻑ َﻭﻻَ ﺗُ ْﻤ ِﺴ ُﻜﻮﻫُ ﱠﻦ
ْ
ّ
ً
(231 :ﺕ ﷲِ ﻫُ ُﺰﻭﺍ …)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ِ َﻭﻻَ ﺗَﺘﱠ ِﺨ ُﺬ َﻭﺍ ﺁﻳَﺎ
Và khi các ngươi ly dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ở vậy
(‘Iddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho
họ một cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế
các ngươi sẽ phạm tội. Và ai làm thế thì thật sự sẽ làm hại bản
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thân (linh hồn) mình; và chớ mang các Lời Mặc Khải của
Allah ra làm điều bỡn cợt…” (Qur’an 2:231).

َﻭﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳُﺘ ََﻮﻓﱠﻮْ ﻥَ ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َﻭﻳَ َﺬﺭُﻭﻥَ ﺃَ ْﺯ َﻭﺍﺟﺎ ً ﻳَﺘَ َﺮﺑﱠﺼْ ﻦَ ﺑِﺄَﻧﻔُ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ ﺃَﺭْ ﺑَ َﻌﺔَ ﺃَ ْﺷﻬ ٍُﺮ
َﺎﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻴ َﻤﺎ ﻓَ َﻌ ْﻠﻦَ ﻓِﻲ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ
َ َﻭ َﻋ ْﺸﺮﺍً ﻓَﺈ ِ َﺫﺍ ﺑَﻠَ ْﻐﻦَ ﺃَ َﺟﻠَﻬ ﱠُﻦ ﻓَﻼَ ُﺟﻨ
(234 :ُﻭﻑ … )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ِ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ
“Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các goá phụ
này vì quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy (‘Iddah) bốn
tháng và mười ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy,
các ngươi không có tội về việc họ tự giải quyết bản thân của
họ một cách biết điều…” (Qur’an 2: 234).
ﺻﻴﱠﺔً ﱢﻷَ ْﺯ َﻭﺍ ِﺟ ِﻬﻢ ﱠﻣﺘَﺎﻋﺎً ﺇِﻟَﻰ ْﺍﻟ َﺤﻮْ ِﻝ َﻏﻴ َْﺮ
ِ َﻭﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳُﺘَ َﻮﻓﱠﻮْ ﻥَ ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َﻭﻳَ َﺬﺭُﻭﻥَ ﺃَ ْﺯ َﻭﺍﺟﺎ ً َﻭ
ّ ُﻭﻑ َﻭ
َﺰﻳ ٌﺰ
ٍ َﺎﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ َﻣﺎ ﻓَ َﻌ ْﻠﻦَ ﻓِ َﻲ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﱠﻣﻌْ ﺮ
َ ﺍﺝ ﻓَﺈ ِ ْﻥ َﺧ َﺮﺟْ ﻦَ ﻓَﻼَ ُﺟﻨ
ِ ﷲُ ﻋ
ٍ ﺇِ ْﺧ َﺮ
(240 :َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
“Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại (trần gian) thì
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng và
không được trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì
các ngươi không có tội về điều họ tự giải quyết bản thân của
họ một cách biết điều. Và Allah Toàn Năng, Rất Mực Sáng
Suốt (trong việc quy định đó)”. (Qur’an 2:240)

15. CHẾ ĐỘ ĐA THÊ
Bây giờ hãy thảo luận câu hỏi quan trọng về chế độ đa thê.
Đa thê là một tập quán cổ tìm thấy ở nhiều xã hội loài người.
Cựu ước đã không chỉ trích chế độ đa thê. Ngược lại, kinh
Cựu ước và các tác phẩm của các nhà thông thái Do Thái
thường xuyên chứng thực cho tính hợp pháp của chế độ đa
thê. Vua Solomon có 700 vợ và 300 nàng hầu (1 Kings 11:3).
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Vua David có nhiều vợ và nàng hầu (2 Samuel 5:13). Kinh
Cựu ước có một vài huấn thị cách phân chia tài sản của một
người đàn ông cho con trai từ các bà vợ khác nhau (Deut.
22:7). Chỉ có một giới hạn cho sự đa thê là cấm lấy chị/em gái
của vợ làm vợ lẽ (Leviticus 18:18). Talmud khuyên số vợ
nhiều nhất là bốn [51]. Người Do Thái ở châu Âu tiếp tục thực
hành chế độ đa thế đến thế kỷ 16. Người Do Thái ở phương
Đông đều đặn thực hành chế độ đa thê tới khi họ đến Israel
nơi mà đa thê bị cấm bởi luật dân sự. Tuy nhiên, khi luật tôn
giáo mạnh hơn luật dân sự thì trong các trường hợp này là
được phép [52].
Thế còn kinh Tân ước thì sao? Theo Cha Eugene Hillman
trong sách sâu sắc ‘Chế độ đa thê được xét lại’, “Không có
chỗ nào trong kinh Tân Ước có điều răn rõ ràng rằng hôn
nhân phải là một vợ một chồng hay không có điều răn rõ
ràng nào cấm chế độ đa thê” [53]. Hơn nữa, Giê-su ( ﻋﻠﻴﻪ
 )ﺍﻟﺴﻼﻡkhông nói gì chống lại chế độ đa thê mặc dù nó được
người Do Thái thực hành trong xã hội của ông. Cha Hillman
nhấn mạnh thực tế là nhà thờ ở Rome đã cấm đa thê để phù
hợp với văn hoá Hy Lạp – La Mã (đã quy định chỉ một vợ hợp
pháp trong khi không phản đối việc lấy vợ lẽ và nạn mại dâm).
Ông đã trích lời St. Augustine, “Bây giờ thực sự trong thời
đại của chúng ta, và để giữ phong tục La Mã, chúng ta không
được phép lấy thêm vợ” [54].
Các nhà thờ châu Phi và người Thiên Chúa giáo châu Phi
thường nhắc nhở các anh em châu Âu của họ về lệnh cấm chế
độ đa thê của nhà thờ là một truyền thống văn hoá chứ không
phải lệnh huấn thị đích thực của Thiên Chúa giáo.
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Qur’an cũng cho phép chế độ đa thê nhưng không bỏ qua
các điều khoản:
ْ ﻮﺍ ﻓِﻲ ْﺍﻟﻴَﺘَﺎ َﻣﻰ ﻓَﺎﻧ ِﻜﺤ
ْ َُﻭﺇِ ْﻥ ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ﺃَﻻﱠ ﺗُ ْﻘ ِﺴﻄ
َ َﺎﺏ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ ﺍﻟﻨﱢ َﺴﺎء َﻣ ْﺜﻨَﻰ َﻭﺛُﻼ
ﺙ
َ َُﻮﺍ َﻣﺎ ﻁ
ْ َُﻭ ُﺭﺑَﺎ َﻉ ﻓَﺈ ِ ْﻥ ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ﺃَﻻﱠ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟ
(3 :ﻮﺍ ﻓَ َﻮﺍ ِﺣ َﺪﺓً…)ﺍﻟﻨﺴﺎء
“Và nếu các sợ không thể đối xử công bằng với các con
(gái) mồ côi, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các
người vừa ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các
người sợ không thể (ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới
một bà thôi…” (Qur’an 4:3).
Qur’an ngược lại với Cựu ước, giới hạn số vợ nhiều nhất là
bốn dưới điều kiện nghiêm ngặt là phải đối xử với các bà vợ
như nhau và công bằng.
Không nên hiểu rằng Qur’an thúc đẩy người có đức tin thực
hành chế độ đa thê hay chế độ đa thê được coi là lý tưởng. Nói
cách khác, Qur’an đã “không phản đối” hay “cho phép” chế
độ đa thê, nhưng vì sao? Vì sao chế độ đa thê được cho phép?
Câu trả lời thật đơn giản, có những nơi và những lúc có những
lý do thuyết phục cho chế độ đa thê. Islam như một tôn giáo
cho tất cả mọi người, phù hợp cho mọi lúc, mọi nơi.
Trong hầu hết xã hội loài người, phụ nữ nhiều hơn nam
giới.
1.Ở Mỹ phụ nữ nhiều hơn nam giới ít nhất là 8 triệu
người.
2.Ở một nước như Guinea, cứ 122 phụ nữ mới có 100
nam giới.
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3.Ở Tanzania, cứ 95.1 nam giới có 100 phụ nữ [55].
Xã hội phải làm gì về sự mất cân bằng về tỷ lệ giới như
vậy?
Có một vài cách giải quyết khác nhau, một số gợi ý sống
độc thân, số khác thích việc giết trẻ sơ sinh gái (đã xảy ra ở
một số xã hội ngày nay trên thế giới như Trung Quốc và Việt
Nam (người dịch) !). Số khác có thể nghĩ về lối thoát duy nhất
là xã hội nên dung thứ cho mọi loại buông thả tình dục: mại
dâm, tình dục ngoài hôn nhân, đồng tính… Một số xã hội
khác, như hầu hết các xã hội châu Phi hiện nay, lối thoát xứng
đáng nhất là cho phép đa thê như một thể chế được chấp nhận
về văn hoá và được xã hội tôn trọng.
Điều hay bị hiểu lầm ở phương Tây là phụ nữ ở các nền văn
hoá khác không nhìn chế độ đa thê nhất thiết là một dấu
hiệu của sự giảm giá trị phụ nữ. Ví dụ, nhiều cô dâu châu
Phi trẻ, dù là người Thiên Chúa giáo, Muslim hay người mang
tôn giáo khác, thích cưới một người đàn ông đã có vợ hơn người đã tự chứng minh mình là một người chồng có trách
nhiệm. Rất nhiều bà vợ châu Phi thúc giục chồng lấy vợ hai để
họ không cảm thấy cô đơn. [56] Một cuộc điều tra trên sáu
ngàn phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 59 được tiến hành ở thành
phố lớn thứ hai Nigeria cho thấy 60 phần trăm phụ nữ sẽ hài
lòng nếu chồng họ lấy vợ nữa. Chỉ có 23 phần trăm tỏ ra giận
dữ với ý kiến chia sẻ chồng với một vợ khác. Sáu mươi bảy
phần trăm phụ nữ trong cuộc điều tra ở Kenya xem đa thê là
tích cực. Trong một cuộc điều tra tiến hành ở vùng nông thôn
Kenya, 25 trong số 27 phụ nữ coi chế độ đa thê tốt hơn chế độ
một vợ một chồng. Những phụ nữ này cảm thấy chế độ đa thê
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có thể là một trải nghiệm hạnh phúc và có lợi nếu các bà vợ
hợp tác với nhau. [57]
Chế độ đa thê ở hầu hết xã hội châu Phi là một thể chế được
tôn trọng tới mức một số nhà thờ Tin lành ngày càng trở nên
khoan dung với nó. Một giám mục của nhà thờ giáo phái Anh
ở Kenya nói rằng: “Mặc dù chế độ một vợ một chồng có thể lý
tưởng cho sự biểu lộ tình yêu giữa hai vợ chồng, nhưng nhà
thờ nên xem xét rằng trong một số xã hội nào đó sự đa thê
được xã hội chấp nhận và rằng niềm tin sự đa thê trái ngược
với đạo Thiên Chúa không còn trụ được lâu hơn”. [58]
Sau khi nghiên cứu cẩn thận về sự đa thê ở châu Phi, đức
cha David Gitari của nhà thờ giáo hội Anh đã kết luận
rằng chế độ đa thê như một thực hành lý tưởng, mang đặc
điểm của Thiên Chúa giáo hơn so với ly dị và cưới lại đối
với các bà vợ và con cái bị bỏ rơi. 59
Tôi biết vài bà vợ châu Phi có giáo dục tốt mặc dù sống ở
phương Tây trong nhiều năm không phản đối chế độ đa thê.
Một trong số họ sống ở Mỹ, chính thức ủng hộ chồng lấy vợ
hai để giúp cô ấy nuôi dưỡng con cái.
Vấn đề mất cân bằng tỷ lệ giới trở nên thực sự khó giải
quyết ở thời điểm chiến tranh. Các bộ tộc bản xứ da đỏ ở
Mỹ thường trải qua việc tỷ lệ giới mất cân bằng lớn sau những
mất mát thời chiến. Phụ nữ của các bộ tộc này thực tế được
hưởng địa vị khá cao, đã chấp nhận chế độ đa thê là sự bảo vệ
tốt nhất chống lại sự ham muốn trong các hành động không
đứng đắn. Những người châu Âu định cư, không đưa ra bất kỳ
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lựa chọn nào khác, đã chỉ trích chế độ đa thê của người da đỏ
này là ‘không văn minh’ [60].
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, số phụ nữ nhiều hơn
nam giới là 7,3 triệu người ở Đức (3,3 triệu là goá phụ). Cứ
100 đàn ông tuổi từ 20 tới 30 thì có 137 phụ nữ trong nhóm
tuổi này [61]. Nhiều phụ nữ cần đàn ông không chỉ như một
người bạn mà còn là người chu cấp cho gia đình trong thời kỳ
nghèo khổ và khó khăn chưa từng có. Những người lính của
quân đồng minh chiến thắng đã lợi dụng chỗ yếu của phụ nữ
này. Nhiều cô gái và goá phụ trẻ có quan hệ nam nữ bất chứng
với các thành viên của lực lượng chiếm đóng. Nhiều lính Mỹ
và Anh trả cho ham muốn của họ bằng thuốc lá, sô cô la và
bánh mì. Trẻ con thì vui mừng với những quà tặng mà những
người lạ này mang đến. Một đứa trẻ 10 tuổi khi nghe nói về
những món quà như vậy từ các trẻ khác đã ước mơ từ đáy lòng
là mẹ nó kiếm được một người đàn ông Anh để khỏi bị đói lâu
thêm [62].
Chúng ta phải hỏi chính lương tâm mình điểm này: Cái
gì đề cao phụ nữ hơn? Một người vợ hai được chấp nhận
và tôn trọng như trong cách của người da đỏ, hay một con
điếm thực sự như cách của quân đồng minh "văn minh"?
Nói cách khác, cái gì đề cao phụ nữ hơn, mệnh lệnh của
Qur’an hay lý thuyết dựa vào văn hoá của Đế chế La Mã?
Thật thú vị khi chú ý rằng trong một hội nghị thanh niên
quốc tế tổ chức ở Munich năm 1948, vấn đề mất cân bằng về
tỷ lệ giới ở Đức đã được thảo luận. Khi mọi người không
thống nhất được giải pháp nào thì một số người tham gia gợi ý
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chế độ đa thê. Phản ứng ban đầu của cuộc họp là hỗn hợp sốc
và phẫn nộ. Tuy nhiên, sau khi xem xét cẩn thận về đề nghị
này, những người tham gia đồng ý rằng đó là giải pháp duy
nhất có thể. Do vậy, chế độ đa thê được bao gồm trong các
tiến cử cuối cùng của hội nghị. [63]
Thế giới ngày nay sở hữu nhiều vũ khí huỷ diệt hàng loạt
hơn trước kia và sớm hay muộn thì các nhà thờ châu Âu sẽ bị
buộc phải chấp nhận chế độ đa thê là giải pháp duy nhất. Cha
Hillman đã sâu sắc nhận ra thực tế này, “Có thể tưởng tượng
rằng các kỹ thuật diệt chủng này (hạt nhân, sinh học, hoá
học…) có thể tạo ra một sự mất cân bằng mạnh giữa các giới
đến nỗi hôn nhân đa thê sẽ trở thành một phương tiện cần
thiết để tồn tại… Sau đó, trái với phong tục và luật lệ trước
đây, thái độ thiên về tự nhiên và đạo đức quan trọng hơn có
thể nổi lên ủng hộ chế độ đa thê. Trong hoàn cảnh như vậy,
các nhà lý luận và lãnh đạo nhà thờ sẽ nhanh chóng tạo ra
các lý do nặng ký và văn bản Cựu ước để thanh minh một khái
niệm mới về hôn nhân.” [64].
Cho tới ngày nay, chế độ đa thê tiếp tục là một phương
thuốc khả thi cho một số bệnh xã hội của các xã hội hiện đại.
Các bổn phận chung mà Qur’an nhắc tới cùng với việc cho
phép đa thê vào lúc này trong một số xã hội phương Tây thiết
yếu hơn ở châu Phi. Ví dụ ở Mỹ hiện nay, có một thảm hoạ
giới tính nghiêm trọng trong cộng đồng da đen.
1. Cứ 21 nam thanh niên da đen có 1 người có thể chết
trước tuổi 21.
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2. Với những người tuổi từ 20 đến 35, giết người là
nguyên nhân đứng đầu gây tử vong. [65]
3. Bên cạnh đó, nhiều nam giới da đen thất nghiệp, vào
tù hay sử dụng ma tuý. [66]
4. Kết quả là, cứ 4 người phụ nữ da đen thì có 1 người
vào tuổi 40 vẫn chưa kết hôn, ở phụ nữ da trắng tỷ lệ này
là 1 trên 10 . [67]
5. Hơn nữa, nhiều phụ nữ trẻ da đen trở thành mẹ độc
thân trước tuổi 20 và cần người chu cấp.
Kết cục cuối cùng của các bi kịch này là sự tăng số phụ nữ
da đen tham gia ‘chia sẻ đàn ông’. [68] Đó là nhiều phụ nữ da
đen độc thân không may mắn vướng vào quan hệ với đàn ông
có vợ. Các bà vợ thường không biết sự thật về những phụ nữ
khác đang cùng ‘chia sẻ’ chồng với mình. Một số nhà quan sát
cuộc khủng khoảng chia sẻ đàn ông ở cộng đồng người Mỹ
gốc Phi kiên quyết đề nghị chế độ đa thê liên ứng làm giải
pháp tạm thời cho sự thiếu đàn ông da đen tới khi có những
đổi mới toàn diện hơn ở xã hội Mỹ. [69] Chế độ đa thê liên
ứng nghĩa là một chế độ đa thê được phê chuẩn bởi cộng đồng
và tất cả các bên liên quan đều đồng ý, không giống như sự
chia sẻ đàn ông bí mật thường thấy gây thiệt hại cho cả vợ và
cho cộng đồng nói chung. Vấn đề của sự chia sẻ đàn ông trong
cộng đồng người Mỹ gốc Phi là chủ đề của một cuộc thảo
luận nhóm tổ chức ở trường đại học Temple ở
Philadelphia vào ngày 27/1/1993. [70] Một số người phát
ngôn giới thiệu chế độ đa thê như một phương thuốc tiềm
năng cho cuộc khủng khoảng. Họ cũng gợi ý rằng luật pháp
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không nên ngăn cấm chế độ đa thê, đặc biệt trong xã hội
dung thứ cho mại dâm và ngoại tình. Lời nhận xét của một
phụ nữ mà người Mỹ gốc Phi cần phải học từ châu Phi nơi chế
độ đa thê được thực hành một cách hợp lý tạo ra một tràng vỗ
tay nhiệt tình.
Philip Kilbride, một nhà nhân loại học người Mỹ thuộc nhà
thờ La Mã Thiên Chúa, trong cuốn sách gây chú ý của ông,
Đa thê cho thời đại của chúng ta, đã đề xuất chế độ đa thê là
cách giải quyết triệt để cho một số vấn đề tồn tại của xã hội
Mỹ. Ông biện luận rằng đa thê có thể là một lựa chọn tiềm
năng thay cho ly dị trong nhiều trường hợp để ngăn ngừa ảnh
hưởng xấu của ly dị lên con cái. Ông xác nhận rằng nhiều
cuộc ly dị xảy ra do quan hệ ngoại tình quá nhiều trong xã hội
Mỹ. Theo Kilbride, kết thúc một quan hệ ngoại tình bằng
một hôn nhân đa thê tốt cho con cái hơn là ly dị, “nếu mở
rộng gia đình thì con cái sẽ được phục vụ tốt hơn so với
chia rẽ và giải tán được xem như là sự lựa chọn.”. Hơn
nữa, ông gợi ý rằng các nhóm khác cũng sẽ hưởng lợi từ đa
thê như: phụ nữ nhiều tuổi - những người đối mặt với sự thiếu
đàn ông lâu dài và những người Mỹ gốc Phi - những người
đang phải chia sẻ đàn ông. [71]
Năm 1987, một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện bởi
một tờ báo sinh viên ở trường đại học California at Berkely đã
hỏi sinh viên rằng họ có đồng ý với việc đàn ông nên được
pháp luật cho phép lấy nhiều vợ để đối phó với sự thiếu đàn
ông để kết hôn đã thấy ở California. Hầu như tất cả sinh viên
được thăm dò ý kiến đồng ý với ý kiến trên. Một nữ sinh viên
thậm chí nói rằng hôn nhân đa thê sẽ đáp ứng nhu cầu tình
cảm và thể chất của cô ấy trong khi cho cô ấy sự tự do lớn hơn
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so với hôn nhân một vợ một chồng. [72] Thực tế, lý luận này
cũng được vài phụ nữ Mormon chính thống còn lại sử dụng những người vẫn thực hành chế độ đa thê ở Mỹ. Họ tin rằng
chế độ đa thê là một cách lý tưởng cho phụ nữ để có cả sự
nghiệp và con cái vì các bà vợ giúp đỡ nhau chăm sóc bọn trẻ.
[73]
Phải nói thêm rằng chế độ đa thê trong Islam là một vấn
đề có sự đồng ý của cả 2 bên. Không ai có thể ép buộc một
phụ nữ lấy một người đàn ông đang có vợ. Bên cạnh đó,
người vợ có quyền đặt điều kiện cho người chồng không
lấy vợ hai. [74]
Cựu ước mặt khác đôi khi phải viện đến chế độ đa thê
bằng vũ lực. Một bà goá không có con phải cưới anh/em
trai của chồng, thậm chí nếu anh ta đã kết hôn (xem phần
“Cảnh khó khăn của bà goá”), bất chấp cô ta đồng ý hay
không (Genesis 38:8-10).
Cần chú ý rằng nhiều xã hội Muslim ngày nay hiếm khi thực
hành chế độ đa thê vì sự chênh lệch về dân số giữa nam và nữ
không lớn.
Người ta có thể nói chắc chắn rằng tỷ lệ hôn nhân đa thê
trong thế giới muslim ít hơn nhiều so với tỷ lệ ngoại tình ở
phương Tây. Nói cách khác, đàn ông ở thế giới muslim
ngày nay đang ở chế độ một vợ một chồng nghiêm khắc
hơn nhiều so với đàn ông ở thế giới phương Tây.
Billy Graham, người truyền bá Phúc âm nổi tiếng đã nhận ra
thực tế này: “Thiên Chúa giáo không thể dàn xếp vấn đề về
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chế độ đa thê. Nếu Thiên Chúa giáo ngày nay không thể làm
việc đó, đó là sự thiệt hại của riêng nó. Islam cho phép chế độ
đa thê như là một giải pháp cho các vấn đề của xã hội và cho
phép một phạm vi nhất định cho bản tính loài người nhưng chỉ
trong khuôn khổ luật pháp nghiêm ngặt. Các nước Thiên
Chúa giáo theo chế độ một vợ một chồng nhưng thực tế họ
thực hành chế độ đa thê. Không ai là không biết về tình nhân
(già nhân ngãi non vợ chồng) lén lút trong xã hội phương Tây.
Về khía cạnh này, Islam là một tôn giáo trung thực về cơ
bản, và cho phép một người muslim cưới vợ hai nếu anh ta
phải làm như vậy, nhưng cấm triệt để tất cả sự kết giao tình ái
bí mật để bảo vệ tính trung thực về đạo đức của cộng đồng.”
[75]
Nhưng, ta nhận thấy rằng ở nhiều nước không có muslim và
phụ nữ muslim ngày nay cấm chế độ đa thê. Và việc lấy vợ
hai, thậm chí với sự đồng ý của vợ cả là vi phạm luật pháp.
Mặt khác, lừa gạt vợ, không cho cô ấy biết hoặc cô ấy
không đồng ý là hoàn toàn hợp pháp theo luật! Đâu là sự
sáng suốt của luật pháp đằng sau một mâu thuẫn như vậy? Có
phải luật pháp được lập nên để ủng hộ dối trá và trừng phạt
tính trung thực? Đó là một trong những nghịch lý không thể
hiểu được của thế giới ‘văn minh” hiện đại của chúng ta.

16. KHĂN TRÙM ĐẦU
Cuối cùng, hãy soi sáng cái mà ở phương Tây được coi là
biểu tượng lớn nhất của sự áp bức và nô lệ của phụ nữ - khăn
trùm đầu. Có thực sự là không có thứ như khăn trùm đầu trong
truyền thống Thiên Chúa – Do Thái giáo? Hãy xem xét tài liệu
một cách trung thực.
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Theo giáo sĩ Dr. Menachem M. Brayer (Giáo sư dạy Văn
học Phúc âm ở trường đại học Yeshiva) trong sách của ông
‘Phụ nữ Do Thái trong văn học Rabbin’, phụ nữ Do Thái có
truyền thống đi ra ngoài với chiếc khăn trùm đầu mà đôi khi
thậm chí che toàn bộ mặt chỉ để hở đôi mắt [76]. Ông trích
dẫn một số lời nói của Rabbis cổ xưa nổi tiếng, “Con gái của
Israel đi ra ngoài mà không trùm đầu là không đúng” và “
Nguyền rủa người đàn ông nào để người khác nhìn thấy tóc
vợ mình… phụ nữ để lộ mái tóc để tô điểm cho mình sẽ mang
lại sự nghèo khổ.”
Luật Rabbin cấm đọc các câu kinh hay lời phúc lành với
sự có mặt của phụ nữ có chồng không che đầu vì sự không
che tóc phụ nữ được coi là “khoả thân”. [77]
Dr. Brayer cũng nói rằng “Trong thời kỳ Tannaitic việc
không che tóc của phụ nữ Do Thái được coi là một sự sỉ nhục
tới tính khiêm tốn của cô ta. Khi cô ta không trùm đầu thì có
thể bị phạt 400 Dirham cho vi phạm này.” Dr. Brayer cũng
giải thích rằng mạng che mặt của phụ nữ Do Thái có khi
không được coi là dấu hiệu của tính khiêm tốn. Đôi khi, mạng
che mặt tượng trưng cho trạng thái độc đáo và xa hoa hơn là
tính khiêm tốn. Mạng che mặt là hiện thân của phẩm giá và
sức mạnh của phụ nữ quý tộc. Nó cũng đại diện cho sự không
tới gần được của phụ nữ như một sở hữu hợp pháp của chồng
cô ta. [78]
Kinh Cựu ước cũng nói rõ rằng không trùm đầu phụ nữ là
một sự ô nhục to lớn và đó là vì sao thầy tu phải tiết lộ người
phụ nữ ngoại tình bị nghi ngờ trong phiên toà của cô ta bằng
cách thử tội (nhúng tay vào nước sôi). (Numbers 5:16-18).
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Mạng che mặt biểu hiện cho tính tự trọng và địa vị xã hội
của phụ nữ. Phụ nữ thuộc tầng lớp thấp hơn thường đeo mạng
để gây ấn tượng của người có địa vị cao. Hiện thực mạng che
mặt là biểu tượng của sự quý phái là lý do vì sao gái điếm
không được phép che tóc trong xã hội Do Thái xưa. Tuy
nhiên, gái điếm thường đội một chiếc khăn đặc biệt để trông
có vẻ đáng kính. [79]
Phụ nữ Do Thái ở châu Âu tiếp tục che mạng đến thế kỷ 19
khi cuộc sống của họ trở nên hoà lẫn với văn hoá trần tục
xung quanh. Áp lực bên ngoài của cuộc sống châu Âu vào thế
kỷ 19 buộc nhiều người trong số họ ra ngoài mà không che
đầu. Một số phụ nữ Do Thái thấy thuận tiện hơn khi thay thế
mạng che mặt truyền thống của họ bằng một bộ tóc giả như
một dạng khác để che tóc. Ngày nay, hầu hết phụ nữ Do Thái
mộ đạo không che tóc trừ khi trong giáo đường Do Thái. [80]
Một vài trong số họ như môn phái Hasidic vẫn dùng tóc giả.
[81].
Thế còn truyền thống Thiên Chúa giáo thì sao? Nhiều người
đều biết rằng bà xơ Thiên Chúa giáo đã trùm đầu trong hàng
trăm năm, nhưng đó không phải là tất cả. St. Paul trong kinh
Tân ước đã có những tuyên bố thú vị về mạng che mặt:
“Dầu vậy tôi muốn anh em biết rằng đứng đầu của tất cả
đàng ông là Masih; người đàn ông đứng đầu người đàn bà; và
chỉ huy Masih là Đức Chúa Trời. Tất cả người đàn ông cầu
nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu
mình. Nhưng người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà
không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: Thật chẳng khác
gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu, thì
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cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc
hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. Vả đàn ông là
hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên
trùm đầu; nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi vì
không phải đàn ông ra từ đàn bà, mà là đàn bà ra từ đàn ông;
không phải đàn ông được dựng nên là vì đàn bà, mà là đàn bà
được dựng nên là vì đàn ông. Bởi đó, và bởi vì các thiên thần,
đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình
nương cậy” (I Corinthians 11:3-10).
Các phân tích của St. Paul về mạng che mặt phụ nữ là nó đại
diện cho biểu tượng quyền lực của đàn ông - hình ảnh và ánh
hào quang của Thượng Đế, đối với phụ nữ - người được tạo ra
từ đàn ông và để dành cho đàn ông.
St. Tertullian trong chuyên luận nổi tiếng của ông ‘Về mạng
che mặt của trinh nữ’ đã viết, “Hỡi những phụ nữ trẻ tuổi, các
bà che mạng khi đi ngoài phố, vì vậy các bà nên che mạng khi
ở nhà thờ, các bà che mạng khi các bà ở giữa những người lạ,
vì thế hãy che mạng khi ở giữa anh em trai…”
Trong số các luật giáo hội của nhà thờ Thiên Chúa giáo
ngày nay, có một luật đòi hỏi phụ nữ phải trùm đầu trong nhà
thờ [82].
Một số giáo phái Thiên Chúa giáo ví dụ như Aish và Menno
(chi nhánh tin lành ở Hà Lan) vẫn giữ cho phụ nữ được che
mặt cho tới ngày nay. Lý do của mạng che mặt, như được
các lãnh đạo nhà thờ của họ đưa ra, là “Sự trùm đầu là
biểu tượng của sự khuất phục của phụ nữ đối với đàn ông
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và đối với Thượng Đế”: cùng lý lẽ của St. Paul trong kinh
Tân ước [83].
Từ tất cả các bằng chứng trên, rõ ràng là Islam đã không
phát minh ra khăn trùm đầu, nhưng Islam tán thành nó. Qur’an
thúc giục những người đàn ông và đàn bà có đức tin hạ thấp
cái nhìn của họ và giữ gìn tính khiêm tốn và sau đó thúc giục
phụ nữ có đức tin mở rộng khăn trùm đầu đề che cổ và ngực
“Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) họ…
Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) họ và
chớ phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra
ngoài tự nhiên (như hai bàn tay, cắp mắt…); và họ nên kéo
khăn choàng phủ lên ngực… (Qur’an 24:30,31).
Qur’an rất rõ ràng rằng mạng che mặt là cần thiết cho tính
khiêm tốn, nhưng vì sao tính khiêm tốn lại quan trọng? Qur’an
vẫn rất rõ ràng:

ﺍﺟﻚَ َﻭﺑَﻨَﺎﺗِﻚَ َﻭﻧِ َﺴﺎء ْﺍﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ ﻳُ ْﺪﻧِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِﻣﻦ
ِ ﻳَﺎ ﺃَﻳﱡﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ ﻗُﻞ ﱢﻷَ ْﺯ َﻭ
َﺟ َﻼﺑِﻴﺒِ ِﻬ ﱠﻦ َﺫﻟِﻚَ ﺃَ ْﺩﻧَﻰ ﺃَﻥ ﻳُﻌ َْﺮ ْﻓﻦَ ﻓَ َﻼ ﻳ ُْﺆ َﺫ ْﻳﻦَ َﻭ َﻛﺎﻥَ ﱠ
ً ﱠﺣﻴﻤﺎ
ِ ﷲُ َﻏﻔُﻮﺭﺍً ﺭ
(59 :)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
« Hỡi Nabi (Thiên sứ Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của
Ngươi và các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín
đồ phủ áo choàng (Jalâbib) che kìn thân mình của họ. Làm
thế để dễ nhận biết họ và vì thế, họ không bị xúc phạm… »
(Qur’an 33:59).
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Đây là toàn bộ lý do, tính khiêm tốn được quy định là để
bảo vệ phụ nữ khỏi sự quấy nhiễu hay đơn giản, tính
khiêm tốn là sự bảo vệ.
Do vậy, mục đích duy nhất của khăn trùm đầu trong
Islam là sự bảo vệ. Khăn trùm đầu của Islam, không giống
như mạng che mặt truyền thống của Thiên Chúa giáo,
không phải là biểu tượng của quyền lực đàn ông đối với
phụ nữ hay không là sự quy phục của phụ nữ đối với đàn
ông. Khăn trùm đầu của Islam không giống như khăn
trùm đầu truyền thống của Do Thái giáo, không phải là
biểu tượng của sự xa hoa và độc đáo của một số phụ nữ có
chồng quý tộc. Khăn trùm đầu của Islam chỉ là một biểu
tượng của tính khiêm tốn với mục đích duy nhất là bảo vệ phụ
nữ, tất cả phụ nữ. Triết lý của Islam là an toàn luôn luôn tốt
hơn lo lắng.
Thực tế, Qur’an rất quan tâm tới bảo vệ cơ thể người
phụ nữ và danh tiếng của phụ nữ mà một người đàn ông
dám buộc tội sai một phụ nữ về sự trong trắng sẽ bị phạt
rất nặng,

َﺕ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ ﻳَﺄْﺗُﻮﺍ ﺑِﺄَﺭْ ﺑَ َﻌ ِﺔ ُﺷﻬَﺪَﺍء ﻓَﺎﺟْ ﻠِ ُﺪﻭﻫُ ْﻢ ﺛَ َﻤﺎﻧِﻴﻦ
َ َْﻭﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳَﺮْ ُﻣﻮﻥَ ْﺍﻟ ُﻤﺤ
ِ ﺼﻨَﺎ
(4 :ﺎﺳﻘُﻮﻥَ )ﺍﻟﻨﻮﺭ
ِ ََﺟ ْﻠ َﺪﺓً َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻘﺒَﻠُﻮﺍ ﻟَﻬُ ْﻢ َﺷﻬَﺎ َﺩﺓً ﺃَﺑَﺪﺍً َﻭﺃُﻭْ ﻟَﺌِﻚَ ﻫُ ُﻢ ْﺍﻟﻔ

“Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh
thục nhưng không đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy
đánh chúng tám mươi (80) roi và chớ bao giờ nhận bằng
chứng từ chúng nữa bởi vì chúng là những người nói dối, bất
tuân Allah” (Qur’an 24:4).
So sánh quan điểm khắt khe này của Qur’an với hình
phạt rất lỏng lẻo với tội cưỡng hiếp trong Cựu ước
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“Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh, chưa
hứa gả, bắt nàng nằm cùng, mà người ta gặp tại trận, thì
người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng
năm mươi đồng tiền bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì
người đó làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào, thì chẳng
được phép đuổi nàng đi” (Deut. 22:28-29).
Người ta có thể hỏi một câu đơn giản ở đây, ai thực sự bị
phạt? Người đàn ông chỉ phải nộp phạt cho tội cưỡng hiếp,
hay cô gái bị buộc phải cưới người đã cưỡng hiếp cô và
sống với anh ta tới khi anh ta chết? Một câu hỏi khác cũng
nên đặt ra: đâu sẽ bảo vệ phụ nữ hơn, quan điểm khắt khe của
Qur’an hay quan điểm dễ dãi của Cựu ước?
Một số người đặc biệt là ở phương Tây sẽ hướng tới sự chế
nhạo toàn bộ lý lẽ tính khiêm tốn là để bảo vệ. Lý lẽ của họ là
sự bảo vệ tốt nhất là sự mở rộng giáo dục, đối xử văn minh và
tự kiềm chế. Chúng ta có thể nói: đúng nhưng chưa đủ.
1. Nếu sự ‘văn minh’ là đủ để bảo vệ, thì tại sao phụ nữ ở
Bắc Mỹ không dám đi một mình trên phố tối – hay thậm chí đi
ngang qua một bãi đỗ xe vắng vẻ?
2. Nếu giáo dục là giải pháp thì vì sao một trường đại học
được kính trọng như trường của chúng ta có một ‘dịch vụ đi
kèm về nhà’ cho nữ sinh viên trong trường?
3. Nếu tự kiềm chế là câu trả lời thì vì sao có các vụ quấy rối
tình dục nơi công sở trên các phương tiện truyền thông đại
chúng hàng ngày? Một ví dụ tiêu biểu của nạn quấy rối tình
dục trong vài năm ngầy đây, gồm: cán bộ hải quân, giám đốc,
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giáo sư đại học, thượng nghị sĩ, thẩm phán toà án tối cao và
Tổng thống Mỹ.
Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc các số thống kê sau,
được viết trong một cuốn sách nhỏ xuất bản bởi Trưởng văn
phòng phụ nữ ở trường đại học Queen:
Ở Canada, cứ 6 phút có một phụ nữ bị tấn công tình dục
Cứ 3 phụ nữ Canada thì có 1 người có lúc sẽ bị tấn công
tình dục trong cuộc đời họ.
o Cứ 4 phụ nữ thì có 1 gặp rủi ro bị cưỡng hiếp hay suýt bị
cưỡng hiếp trong đời.
o Cứ 8 phụ nữ thì có 1 người bị tấn công tình dục khi đang
học cao đẳng hay đại học, và
o Một nghiên cứu cho thấy 60% đàn ông Canada ở độ tuổi
học đại học nói họ sẽ tấn công tình dục nếu họ chắc rằng họ
không bị tóm”.
o
o

Có cái gì đó sai lầm về cơ bản trong xã hội chúng ta đang
sống. Tuyệt đối cần thiết một sự thay đổi từ gốc rễ trong cách
sống và văn hoá của xã hội. Một văn hoá khiêm tốn là rất cần
thiết, khiêm tốn trong trang phục, lời nói và phong cách của cả
nam và nữ. Mặt khác, con số thống kê các vụ tàn ác sẽ tăng
lên từng ngày và không may, chỉ có phụ nữ sẽ phải trả giá. Do
đó, một xã hội như nước Pháp trục xuất phụ nữ trẻ ra khỏi
trường học vì trang phục khiêm tốn của họ cuối cùng có hại
cho chính xã hội đó.
Thật là một trong những trớ trêu lớn của thế giới chúng ta
ngày nay rằng cùng khăn trùm đầu được tôn kính như một dấu
hiệu của tính chất ‘thiêng liêng’ khi được bà xơ Thiên Chúa
giáo trùm với mục đích phô diễn quyền lực của đàn ông, thì
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lại bị xỉ vả như một dấu hiện của ‘sự đàn áp’ khi được phụ nữ
muslim đội với mục đích bảo vệ.

17. LỜI KẾT
Một câu hỏi cho tất cả những người không phải muslim,và
cho ai đã đọc phiên bản trước của nghiên cứu này, có ý kiến
chung: Liệu phụ nữ muslim ở thế giới muslim ngày nay nhận
được đối xử tốt như mô tả ở đây? Không may, câu trả lời là:
Không. Vì câu hỏi này không thể tránh được trong bất kỳ
cuộc thảo luận nào về tình trạng của người phụ nữ trong
Islam, chúng ta phải bàn chi tiết về câu trả lời để cung cấp cho
độc giả một bức tranh hoàn thiện.
Đầu tiên phải làm rõ rằng sự khác nhau lớn trong số các xã
hội muslim làm cho hầu hết các tổng hợp đều quá đơn giản.
Có một loạt quan điểm xa cách về phụ nữ trong thế giới
muslim ngày nay. Những quan điểm này khác nhau giữa các
xã hội và trong từng xã hội. Tuy nhiên có thể thấy rõ các xu
thế chung nhất định. Hầu hết các xã hội Muslim từ mức độ
này đến mức độ khác đã trệch hướng khỏi lý tưởng của Islam
về tình trạng của phụ nữ. Những sự trệch hướng này hầu hết ở
một trong hai hướng trái ngược nhau. Hướng thứ nhất bảo thủ
hơn, hạn chế và hướng về truyền thống trong khi hướng thứ
hai tự do hơn và hướng về phương Tây.
Những xã hội đã đi lạc hướng sang hướng thứ nhất đối xử
với phụ nữ theo truyền thống và phong tục thừa kế từ tổ tiên
của họ. Những truyền thống này thường lấy đi của phụ nữ
nhiều quyền lợi mà Islam đã trao cho họ. Bên cạnh đó, phụ nữ
được đối xử theo tiêu chuẩn khác xa với những gì được áp
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dụng cho nam giới. Sự phân biệt đối xử này kéo dài suốt đời
người phụ nữ: cô ấy nhận được ít niềm vui hơn bé trai lúc mới
sinh ra; cô ít khi được tới trường hơn; cô có thể bị lấy đi một
phần nào tài sản thừa kế của gia đình; cô liên tục bị giám sát
để không cư xử kiếm nhã trong khi hành động khiếm nhã của
anh/em trai cô được dung thứ; cô có thể thậm chí bị giết vì
phạm phải điều mà các nam thành viên trong gia đình thường
khoe khoang làm việc đó; cô có rất ít tiếng nói trong công việc
gia đình hay mối quan tâm của xã hội; cô có thể không được
hoàn toàn kiểm soát tài sản và quà cưới của mình; và cuối
cùng vì là một người mẹ bản thân cô muốn sinh con trai hơn
để cô nhận được vị thế cao hơn trong cộng đồng.
Mặt khác, có những xã hội Muslim (hay các tầng lớp nhất
định trong một số xã hội) đã bị văn hoá và lối sống phương
Tây cuốn đi. Các xã hội này thường bắt chước một cách
không suy nghĩ những gì họ nhận được từ phương Tây và
thường kết thúc bằng việc chấp nhận những trái đắng nhất của
nền văn minh phương Tây. Trong những xã hội này, quyền ưu
tiên nhất của phụ nữ hiện đại điển hình là làm nổi bật vẻ đẹp
cơ thể. Vì thế, các cô thường bị ám ảnh bởi hình dáng, số đo
và cân nặng của mình. Các cô nghiêng về chăm sóc cơ thể hơn
là trí tuệ và nghiêng về nhan sắc hơn là tài trí. Khả năng của
các cô về quyến rũ, hấp dẫn và kích thích có giá trị trong xã
hội hơn là thành tích học tập, hoạt động trí tuệ và công tác xã
hội. Người ta không mong đợi tìm thấy bản copy Kinh Qur’an
trong ví của các cô vì nó chứa đầy đồ trang sức đi cùng các cô
khắp nơi. Tinh thần của các cô không có chỗ trong một xã hội
bị bận tâm bởi sức hấp dẫn của các cô. Do đó, các cô sẽ dành
cuộc đời mình cố gắng nhiều hơn để thấy rõ được nữ tính hơn
là hoàn thiện nhân cách của mình.
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Vì sao các xã hội Muslim lại trệch hướng khỏi lý tưởng của
Islam? Không dễ dàng có câu trả lời. Một giải thích sâu sắc về
các lý do vì sao người muslim không gắn với những hướng
dẫn của Qur’an về phụ nữ sẽ vượt quá phạm vi của nghiên cứu
này. Tuy nhiên, chúng ta phải làm rõ rằng các xã hội Muslim
đã đi trệch khỏi lời giáo huấn của Islam liên quan đến rất
nhiều khía cạnh của cuộc sống lâu dài. Có một khoảng trống
lớn giữa những gì muslim phải tin và những gì họ đang thực tế
làm. Khoảng trống này không phải xuất hiện gần đây. Nó đã
có ở đó hàng thế kỷ qua và càng ngày càng rộng thêm.
Khoảng trống liên tục rộng thêm này đã gây hậu quả tai hại
cho thế giới muslim biểu lộ ở hầu hết các khía cạnh của cuộc
sống: chuyên chế và sự chia rẽ chính trị, lạc hậu về kinh tế, bất
công xã hội, phá sản tài chính, đình đốn về trí tuệ… Trạng thái
phi Islam của phụ nữ trong thế giới muslim ngày nay chỉ đơn
thuần là một triệu chứng của một tệ nạn sâu xa hơn. Bất kỳ sự
đổi mới nào trong tình trạng phụ nữ Muslim hiện nay không
hứa hẹn kết quả nếu không đi cùng với những cải cách tổng
hợp hơn đối với toàn bộ lối sống của xã hội muslim. Thế giới
muslim cần một sự phục hưng mà sẽ mang nó đến gần hơn và
không vượt xa hơn với lý tưởng của Islam. Tóm lại, khái niệm
về trạng thái tồi tệ của phụ nữ muslim ngày nay là do Islam là
một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Các vấn đề của người
muslim nói chung không phải do sự tham gia quá nhiều của
Islam, họ đang ở cực điểm của sự xa rời Islam lâu dài và sâu
sắc.
Cũng phải nhấn mạnh lại rằng mục đích đằng sau của
nghiên cứu so sánh này tất nhiên không phải để phỉ báng Do
Thái giáo hay Thiên Chúa giáo. Vị trí của phụ nữ trong truyền
thống Do Thái – Thiên Chúa giáo có thể dường như bị đe doạ
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bởi chuẩn mực của chúng ta cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, cần
phải xem bên trong bối cảnh lịch sử thích hợp. Nói cách khác,
bất kỳ đánh giá khách quan nào về vị trí của phụ nữ trong
truyền thống Do Thái – Thiên Chúa giáo phải tính đến
hoàn cảnh lịch sử của truyền thống này. Có thể không
nghi ngờ rằng quan điểm của giáo sĩ và cha nhà thờ về phụ
nữ bị ảnh hưởng bởi quan điểm phổ biến về phụ nữ ở xã
hội của họ. Bản thân kinh Cựu ước được viết bởi các tác
giả khác nhau ở các thời điểm khác nhau. Các tác giả này
không thể thấm nhuần các giá trị và cách sống của người dân
xung quanh họ. Ví dụ, luật ngoại tình của kinh Cựu ước có
thành kiến với phụ nữ đến mức họ coi thường sự giải thích
phải lẽ bởi trí lực của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi
thực tế rằng các bộ tộc Do Thái đầu tiên bị ám ảnh bởi tính
thuần nhất gen của họ và cực kỳ hăm hở định rõ họ tách rời
khỏi các bộ tộc xung quanh và thực tế rằng hành vi tình dục
sai trái của phụ nữ có chồng của các bộ lạc có thể đe doạ
những khát vọng được ấp ủ này, chúng ta sẽ có thể hiểu,
nhưng không cần thiết thông cảm với những lý do của sự
thành kiến này. Cũng những lời chỉ trích kịch liệt của các cha
nhà thờ chống lại phụ nữ không nên tách rời khỏi bối cảnh của
nền văn hoá Hy Lạp – La Mã ghét đàn bà mà họ đang sống.
Sẽ không công bằng khi đánh giá di sản Do Thái - Thiên Chúa
giáo mà không xét tới bối cảnh lịch sử phù hợp.
Thực tế, việc hiểu đúng bối cảnh lịch sử Do Thái – Thiên
Chúa giáo cũng quyết định việc hiểu tầm quan trọng của
những đóng góp của Islam tới lịch sử thế giới và nền văn minh
nhân loại. Truyền thống Do Thái – Thiên Chúa giáo đã bị ảnh
hưởng và định hình bởi môi trường, điều kiện và văn hoá
trong đó nó tồn tại. Trước thế kỷ thứ 7, sự ảnh hưởng này đã
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bóp méo thông điệp thiêng liêng nguyên bản đã được mặc
khải cho Môi-se và Giê-su vượt quá sự thừa nhận. Tình trạng
bần cùng của phụ nữ trong thế giới Do Thái – Thiên Chúa
giáo trước thế kỷ thứ 7 chỉ là một mặt của vấn đề. Do đó, rất
cần thiết một thông điệp thiêng liêng mới để dẫn dắt nhân loại
trở lại đúng con đường thẳng. Qur’an đã vạch ra nhiệm vụ của
Thiên sứ mới như một sự giải thoát cho người Do Thái và
Thiên Chúa giáo ra khỏi gánh nặng đè lên họ: “Những ai tuân
theo Sứ Giả (Muhammad), một Vị Đưa Tin không biết chữ
(Nabi Ummi) mà họ thấy được mô tả trong Kinh Tawrah và
Kinh Injil - Người ra lệnh cho họ làm điều thiện và cấm họ
làm điều ác;… và Người tháo bớt gánh nặng của họ cũng như
giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ…”
(Qur’an 7:157).
Do vậy, Islam sẽ không được nhìn nhận như một truyền
thống đối nghịch với Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo.
Nó phải được coi là sự hoàn hảo, sự hoàn thiện và lý tưởng
của các thông điệp thiêng liêng đã mặc khải trước nó.
Ở phần cuối của nghiên cứu này, tôi cũng muốn đề xuất một
số lời khuyên sau đây cho cộng đồng Muslim toàn cầu. Rất
nhiều phụ nữ Muslim bị từ chối quyền Islam căn bản của
họ trong thời gian quá dài. Lỗi của quá khứ phải được sửa
cho đúng. Làm việc đó không phải là ý thích mà là nhiệm vụ
của tất cả muslim. Cộng đồng người muslim khắp nơi phải
đưa ra một bản tuyên bố các quyền của phụ nữ muslim dựa
trên chỉ dẫn của Qur’an và giáo huấn của Thiên sứ
của
Islam. Bản tuyên bố này phải cho phụ nữ Muslim mọi
quyền mà họ được Thượng Đế trao cho. Sau đó, tất cả
phương tiện cần thiết phải được phát triển để đảm bảo việc
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thực hiện đúng bản tuyên bố. Bản tuyên bố này là quá
muộn, nhưng muộn còn hơn không. Nếu người muslim
khắp thế giới không đảm bảo đầy đủ quyền Islam của mẹ, vợ,
em, chị gái và con gái họ thì ai khác sẽ làm?
Hơn nữa, chúng ta phải can đảm đương đầu với quá khứ và
loại bỏ ngay lập tức những phong tục tập quán của ông cha
khi chúng trái với lời giáo huấn của Islam. Chẳng phải Qur’an
đã kịch liệt phê phán người Ả Rập ngoại giáo trong việc mù
quáng đi theo truyền thống của tổ tiên họ sao? Mặt khác,
chúng ta phải phát huy quan điểm phê phán bất cứ thứ gì
chúng ta nhận được từ phương Tây hay từ bất kỳ nền văn hoá
nào khác. Sự tương tác và học hỏi từ những nền văn hoá khác
là một trải nghiệm vô giá. Qur’an đã súc tích coi sự tương tác
này như một trong các mục đích của sự tạo hoá:
ﺎﺭﻓُﻮﺍ
َ ﻳَﺎ ﺃَﻳﱡﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱُ ﺇِﻧﱠﺎ ﺧَ ﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛﻢ ﱢﻣﻦ َﺫ َﻛ ٍﺮ َﻭﺃُﻧﺜَﻰ َﻭ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺷﻌُﻮﺑﺎً َﻭﻗَﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻟِﺘَ َﻌ
(13 :)ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ
“Hỡi nhân loại! TA đã tạo hoá các người từ một người nam
và người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để
các người nhận biết lẫn nhau (như anh em)…” (Qur’an
49:13).
Tuy nhiên, sự bắt chước mù quáng những nền văn hoá khác
là dấu hiệu chắc chắn của một sự hoàn toàn thiếu tự trọng.
Tôi nói với độc giả ngoài muslim, Do Thái giáo, Thiên Chúa
giáo hay đạo khác rằng những từ cuối cùng này là tận tâm.
Thật là bối rối không biết vì sao tôn giáo đã cách mạng
hoá tình trạng của phụ nữ lại đang bị chọn và bị phỉ báng
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là đàn áp phụ nữ. Nhận thức kiểu này về Islam là một
trong những chuyện hoang đường lan truyền rộng rãi nhất
trong thế giới của chúng ta ngày nay. Chuyện hoang đường
này đang được duy trì bởi một hàng rào không dừng lại gồm
sách, báo, hình ảnh giật gân trên phương tiện truyền thông đại
chúng và phim của Hollywood. Hậu quả không thể tránh được
của các hình ảnh sai lạc không ngừng này là sự hiểu lầm hoàn
toàn và sợ những gì liên quan đến Islam. Chân dung tiêu cực
của Islam trong truyền thông thế giới phải được dừng lại nếu
chúng ta sống trong một thế giới không có mọi dấu vết của sự
phân biệt đối xử, định kiến và hiểu lầm. Người ngoài muslim
phải nhận ra sự tồn tại của khoảng trống lớn giữa đức tin và
hành đạo của người muslim và hiện thực đơn giản rằng hành
động của muslim không nhất thiết đại diện cho Islam. Nếu gán
cho trạng thái của người phụ nữ trong thế giới muslim ngày
nay là “Islam” thì như ngược lại với sự gán cho vị trí của phụ
nữ phương Tây ngày nay là “Do Thái – Thiên Chúa giáo”.
Với cách hiểu này trong đầu, người muslim và ngoài muslim
nên bắt đầu một quá trình giao thiệp và đối thoại để loại bỏ tất
cả quan niệm sai lầm, nghi ngại và mối lo sợ. Một tương lai
hoà bình cho gia đình nhân loại cần phải có đối thoại như vậy.
Islam nên được nhìn nhận như một tôn giáo đã cải thiện rất
nhiều tình trạng người phụ nữ và ban cho họ nhiều quyền lợi
mà thế giới hiện đại mãi tận thế kỷ này mới công nhận. Islam
vẫn trao rất nhiều thứ cho phụ nữ ngày nay: phẩm giá, sự
tôn trọng và sự bảo vệ về mọi mặt và tất cả giai đoạn trong
cuộc đời họ từ lúc sinh tới lúc lìa đời, thêm vào sự thừa
nhận, sự cân bằng và phương tiện cho việc hoàn thiện sức
mạnh, trí tuệ, nhu cầu tâm sinh lý của họ.
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Đó là vì sao chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng
hầu hết những người cải đạo sang Islam ngày nay trong
một đất nước như Anh quốc là phụ nữ.
Ở Mỹ, số phụ nữ cải đạo sang Islam đông hơn so với
nam giới cải đạo là 4 so với 1 [85].
Islam giành rất nhiều cho thế giới của chúng ta mà đang rất
cần sự chỉ dẫn về đạo đức và sự lãnh đạo.
Đại sứ Herman Eilts, trong một lời chứng nhận trước Uỷ
ban Ngoại giáo của Đại hội Hạ nghị viện Mỹ ngày
24/6/1985 đã nói: “Cộng đồng muslim toàn cầu ngày nay
có chừng khoảng một tỷ người. Đó là một con số ấn tượng.
Nhưng với tôi điều cũng gây ấn tượng như thế là ngày nay
Islam là tôn giáo đơn thần phát triển nhanh nhất. Đây là
một điều chúng ta phải tính đến. Cái gì đó đúng về Islam.
Nó hấp dẫn nhiều người tốt”.

80

Tài Liệu Tham Khảo
1.The Globe and mail, Oct. 4, 1994
2.Leonard J. Swidler, Women in Judaism: the Status of
Women in Formative Judaism (Metuchen, N.J: Scarecrow
Press, 1976) p. 115.
3.Thena Kendath, “Memories of an Orthodox youth” in
Susannah Heschel, ed. On being a Jewish Feminist (New
York: Schocken Books, 1983), pp. 96-97.
4. Swidler, op. cit., pp.80-81
5.Rosemary R. Ruether, “Christianity”, in Arvind Sharma,
ed., Women in World Religions (Albany: State University of
New York Press, 1987) p. 209
6. For all the sayings of the prominent Saints, see Karen
Armstrong, The Gospel According to Women (London: Elm
Tree Books, 1986) pp. 52-62. See also Nancy van Vuuren,
The Subversion of Women as Practiced by Churches, WitchHunters, and Other Sexists (Philadelphia: Westminister Press)
pp.28-30
7. Swidler, op. cit., p. 140.
8. Denise L. Carmody, “Judaism”, in Arvind Sharma, ed.,
op. cit., p. 197
9. Swidler, op. cit., p. 137

81

10. Ibid., p. 138
11. Sally Priesand, Judaism and the New Woman (New
York: Behrman House, Inc., 1975) p. 24
12. Swidler,. Op. cit,. p. 115
13. Lesley Hazleton, Israeli Women The Reality Behind the
Myths (New York: Simon and Schuster, 1977) p.41.
14. Gage, op. cit. p. 142.
15. Jeffrey H. Togay, “Adultery”, Encyclopaedia Judaica,
Vol. II, col. 313. Also, see Judith Plaskow, Standing Again at
Sinai: Judaism from a Feminist Perspective (New York:
Harper & RowPublishers, 1990) pp.170-177.
16. Hazleton, op. Cit., pp. 41-42.
17. Swidler, op. Cit., p.141.
18. Matilda J. Gage, Woman, Church, and State (New
York: Truth Seeker Company, 1893) p.141
19. Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract (New
York: Arno Press, 1973) p.149.
20. Swidler, op. Cit., p.142.
21. Epstein, op. Cit., pp. 164-165.

82

22. Ibid., pp. 112-113. Xem cả Priesand, op. cit., p.15.
23. James A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in
Medieval Europe (Chicago: University of Chicago Press,
1987) p.88.
24. Ibid., p.480.
25. R. Thompson, Women in Stuart England and America
(London: Routledge & Kegan Paul, 1974) p.162.
26. Mary Murray, The Law of the Father (London:
Routledge, 1995) p.67.
27. Gage, op. cit., p.143.
28. For example, see Jeffrey Lang, Struggling to Surrender,
(Beltsville, MD: Amana Publications, 1994) p.167.
29. Elsayyed Sabiq, Fiqh al Sunnah (Cairo: Darul Fatah
lile’lam Al-Arabi, 11th edition, 1994), vol. 2, pp. 218-229.
30. Abdel-Haleem Abu Shuqqa, Tahreer al Mar’aa fi Asr al
Risala (Kuwait: Dar al Qalam, 1990) pp.109-112.
31. Leila Badawi, “Islam”, in Jean Holm and John Bowker,
ed., Women in Religion (London: Pinter Publishers, 1994)
p.102.
32. Amir H. Siddiqi, Studies in Islamic History (Karachi):
Jamiyatul Falah Publications, 3rd edition, 1967) p.138.

83

33. Epstein, op. Cit., pp.196.
34. Swidler, op. Cit., p.162-163.
35. The Toronto Star, Apr. 8, 1995.
36. Sabiq, op. cit., pp. 318-329. Cũng xem Muhammad al
Ghazali, Qadaya al Mar’aa bin al Taqaleed al Rakida wal
Wafida (Cairo: Dar al Shorooq, 4th edition, 1992) pp. 178180.
37. Ibid., pp. 313-318.
38. David W. Amram, The Jewish Law of Divorce
According to Bible and Talmud (Philadelphia: Edward Stern
& CO., Inc., 1896) pp. 125-126.
39. Epstein, op. Cit., pp.219
40. Ibid., pp. 156-157
41. Muhammad Abu Zahra, Usbu al Fiqh al Islami (Cairo: al
Majlisal A’la li Ri’ayat al Funun, 1963) p.66.
42. Epstein, op. Cit., pp. 122.
43. Armstrong, op. Cit., p. 8.
44. Epstein, op. Cit., pp. 175
45. Ibid., p. 121.

84

46. Gage, op. cit., p. 142.
47. B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, Woman in Islam
(London: Islamic Foundation, 1978) p. 23.
48. Hazleton, op. Cit., pp. 45-46.
49. Ibid., p. 47.
50. Ibid., p. 49.
51. Swidler, op. Cit., p. 144-148.
52. Hazleton, op. Cit., pp. 44-45.
53. Eugene Hillman, Polygamy Reconsidered: African
Plural Marriage and the Christian Churches (new York: Orbis
Books, 1975) p. 140.
54. Ibid., p. 17
55. Ibid., p. 88-89.
56. Ibid., p. 92-97.
57. Philip L. Kilbride, Plural Marriage For Our Times
(Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 1994) pp. 108-109.
58. The Weekly Review, Aug. 1, 1987.
59. Kilbride, op. cit., p. 126.

85

60. John D’Emilio and Estelle B. Freedman, Intimate
Matters: A history of Sexuality in America (New York:
Harper & Row Publishers, 1988) p. 87.
61. Ute Frevert, Women in German History: from Bourgeois
Emancipation to Sexual Liberation (New York: Berg
Publishers, 1988) pp. 263-264.
62. Ibid., p. 257-258.
63. Sabiq, op. cit., p. 191.
64. Hillman, op. cit., p.12.
65. Nathan hare and Julie Hare, ed., Crisis in Black Sexual
Politics (San Francisco: Black Think Tank, 1989) p. 25.
66. Ibid., p. 26.
67. Kilbride, op. cit., p. 94.
68. Ibid., p. 95.
69. Ibid.
70. Ibid., p. 95-96.
71. Ibid., p. 118.
72. Lang, op., cit., p.172.

86

73. Kilbride, op. cit., p. 72-73.
74. Sabiq, op. cit., p. 187-188.
75. Abdul Rahman Doi, Woman in Shari’ah (London: TaHa Publishers, 1994) p. 76.
76. Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic
Literature: A Psychosocial Perspective (Hoboken, N.J: Ktav
Publishing House, 1986) p. 239.
77. Ibid., p. 316-317. Cũng xem Swidler, op. Cit., p. 121123.
78. Ibid., p. 139.
79. Susan W. Schneider, Jewish and Female (New York:
Simon & Schuster, 1984) p. 237.
80. Ibid., p. 238-239.
81. Alexandra Wright, “Judaism”, in Holm and Bowker, ed.,
op. cit., pp. 128-129.
82. Clara M. Henning, “Cannon Law and the Battle of the
Sexes” in Rosemary R. Ruether, ed., Religion and Sexism:
Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions
(New York: Simon and Schuster, 1974) p. 272.
83. Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989) p. 56.

87

84. Khalil Gibran, Thoughts and Meditations (New York:
Bantam Books, 1960). P. 28.
85. The Times, Nov. 18, 1993.
 – 86ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻋﺸﺮ ،(1994 ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 – 87ﺃﻣﻴﺮ ﺻﺪﻳﻘﻲ ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﻛﺎﺭﺍﺗﺸﻲ :ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(1967 ،
 -88ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺃﺑﻮﺷﻮﻗﺔ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻠﻢ(1990 ،
 -89ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺩﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻟﻨﺪﻥ :ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻁﻪ(1994 ،
 -90ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ،ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺍﻟﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ(1963 :
 -91ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(1992 ،

Chuyển ngữ: Mieu Abbas và Fatihah Tran
Hà Nội, tháng 6 năm 2009

88

Mục lục
1. GIỚI THIỆU ........................................................................ 3
2. LỖI CỦA EVE ..................................................................... 7
3. THỪA KẾ TỘI TỪ BÀ EVE .............................................. 9
4. CON GÁI ĐÁNG HỔ THẸN? .......................................... 16
5. SỰ GIÁO DỤC PHỤ NỮ .................................................. 19
6. PHỤ NỮ KHÔNG TRONG SẠCH? ................................. 21
7.LÀM CHỨNG .................................................................... 22
8. NGOẠI TÌNH .................................................................... 26
9. LỜI THỀ ............................................................................ 28
10.TÀI SẢN CỦA VỢ ........................................................... 31
11. LY DỊ ............................................................................... 35
12. NGƯỜI MẸ...................................................................... 45
13. QUYỀN THỪA KẾ CỦA PHỤ NỮ................................ 49
14. CẢNH KHÓ KHĂN CỦA BÀ GOÁ .............................. 52
15. CHẾ ĐỘ ĐA THÊ ........................................................... 55
16. KHĂN TRÙM ĐẦU ........................................................ 65
17. LỜI KẾT .......................................................................... 73
Tài Liệu Tham Khảo .............................................................. 81

89

