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Esipuhe I
Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen 
kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen 
välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta uskonnostaan ei ainoastaan ehkäise 
heidän sulautumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan vaan se myös estää heitä antamasta oikeaa 
kuvaa islamista. Asiallisen tiedon välittäminen on tärkeää sekä muslimeille että suomalaisille ja 
toivon, että tämä kirja auttaa heitä löytämään totuuden.

Islamin Neuvontakeskus 1995
M. Elsayed
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Esipuhe I
Länsi on tuntenut islamin jo yli kolmentoista vuosisadan ajan, mutta yleensä vain vihollisena ja 
uhkakuvana. Siksi ei ole yllättävää, että uskontomme on esitetty vihamielisenä, tyrannimaisena 
ja väkivaltaisena epäjumalanpalvontana, ja kulttuuriamme on kuvattu synkäksi ja lohduttomaksi. 
Tämä asiaintila ei saa enää jatkua ja pilata islamin ja läntisen maailman suhteita. Tieto lisääntyy
ja älylliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset, poliittiset sekä taloudelliset yhteydet parantuvat Euroopan 
ja muslimimaailman välillä. Toivomme, että se muuttaisi vanhoja asenteita ja tämä puolestaan an-
taisi tilaa paremmalle ymmärrykselle ja lähemmälle yhteistyölle, joka perustuisi tosiasioiden tun-
nustamiselle ja erilaisuuden vilpittömälle kunnioitukselle.

Lontoossa vuonna 1976 pidetty Kansainvälinen islamilainen konferenssi (International Islamic 
Conference) oli historiallinen, sillä koskaan ennen ei niin moni huomattava muslimitutkija ja -val-
tiomies ole kokoontunut yhteen minnekään Euroopassa selittämään maailmalle islamin opetuksia 
musliminäkökulmasta. Konferenssin päätavoite oli kehittää islamin ja muslimikulttuurin parempaa 
ymmärtämystä lännessä sekä parantaa suhteita muslimien ja muiden uskontojen ja ideologioiden 
kannattajien kesken. 

Eräs mieleenpainuvimmista istunnoista koski naista islamissa. Istunnon pitivät  kaksi taustaltaan 
länsimaista musliminaista, toinen englantilainen ja toinen saksalainen. Länsimaisella yleisöllä oli ti-
laisuus kuunnella islamilaista näkökulmaa sellaisten ihmisten esittelemänä, jotka olivat vakaumuk-
sesta ottaneet vastaan islamilaisen sosiaalisen viitekehyksen ja olivat valmiit jakamaan kokemuk-
sensa muiden arvioitavaksi. Olen iloinen että nämä luennot julkaistaan erillisen kirjan muodossa 
jopa ennen kuin ne ilmestyvät konferenssin mittavassa julkaisussa. Olen kiitollinen Islamic Founda-
tionille tämän kirjan nopeasta tekemisestä.

Salem Azzam
Islamic Council of European pääsihteeri, 1976
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Johdanto
Elämme levottomuuden ja muutoksen aikakautta. Epävarmuus ja tyytymättömyys yhdessä vallan-
kumouksen kaipuun kanssa näyttävät symboloivan ajan henkeä. Ikivanhat instituutiot hajoavat. 
Menneisyyden arvot kyseenalaistetaan, tai jopa asetetaan naurunalaisiksi. Kaikki näyttää olevan 
alituisen muutoksen alaisena.

Kyseenalaistamisessa ja uudelleenarvioinnissa ei pohjimmiltaan ole mitään pahaa. Ne ovat olleet 
edistyksen päälähteitä ja voivat olla sitä myös tulevaisuudessa. Tilanne muuttuu jos tasapaino ja 
maltti menetetään. Jos tällaiset ajat saavat ihmisen arvioimaan ja arvottamaan asioita korkeammil-
la kriteereillä,kysely ja uudelleenarviointi voivat avata uusia horisontteja ja osoittaa tulevaisuuden
edistyksen edelläkävijät. Mutta jos aika aiheuttaa avoimen negatiivisen asenteen, ne johtavat 
moraaliseen ja kulttuuriseen hävitysvimmaan. Aletaan arvostaa ja tavoitella itse muutosta. Un-
ohdetaan, että se voi tapahtua joko hyvään tai huonoon suuntaan. Itse muutosta tärkeämpää 
on sen suunta ja se, että sitoudumme oikeaan väärän asemesta, totuuteen valheen asemesta, ja
oikeuteen epäoikeudenmukaisuuden asemesta. On olemassa runsaasti todisteita siitä, että me 
olemme keskellä vallankumouksellisen muutoksen aikakautta. Mutta on vain vähän todisteita siitä, 
että muutoksen suunta olisi oikea.

Tällaisena aikakautena on hyvin tärkeää, että huomion keskipiste olisi siirretty itse muutoksesta 
sen suuntaan. Ajatukset tulisi kiinnittää niihin ihanteisiin, arvoihin ja periaatteisiin, jotka rakenta-
vat ihmisen tulevaisuudennäkymiä. Huomio tulisi siirtää yksityiskohdista perusteisiin, keinoista 
päämääriin, tekniikoista ihanteisiin ja aatteisiin. Tämä on haaste, joka ahdistaa nykyihmistä. Se ki-
innittää sellaisen ihmisen huomiota, joka yrittää katsoa ihmisen tilaa modernissa yhteiskunnassa 
musliminäkökulmasta.

Islam on tietoinen ihmiselämän materiaalisesta puolesta. Se ei ole vain hengen uskonto. Islamin 
ainutlaatuisuus on siinä, että sille koko ihmiselämän alue on uskonnon piiriä. Materiaalisen elämän 
ongelmat koskettavat sitä yhtä paljon, kuin sielun puhdistaminen tai ihmisen yhteys Luojaansa. 
Islam vastustaa kaikkea sellaista materiaalista tai henkistä kehitystä, joka yrittää ratkoa ongelmia
erottamalla nämä puolet toisistaan. Se on omaksunut yhdentävän lähestymistavan. Islam haluaa 
hyödyntää kaikkia ihmisen käytettävissä olevia lähteitä luodakseen maailman, missä ihminen eläisi 
rauhassa Luojansa ja koko luomakunnan kanssa, lyhyesti sanottuna, rauhassa itsensä kanssa. Juuri 
tämä puuttuu nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

Yksi ihmisyhteisön tärkeimmistä instituutioista on perhe. Kun ihminen ei ole rauhassa itsensä 
kanssa se heijastuu ihmissuhteiden alueelle, erityisesti perheeseen ja sukupuolien väliseen suh-
teeseen. Kaiken vakavista inhimillisistä ongelmista käytävän keskustelun on pakko sivuta sukupuo-
lien välisiä suhteita sekä perheen ja kasvatuksen instituutioita.

Lontoossa vuonna 1976 pidetty Kansainvälinen islamilainen konferenssi (jota suojelivat Islamic 
Council of Europe ja King Abdul Aziz University), keskittyi aiheeseen “Islam ja aikamme haaste”. 
Erityisesti tutkittiin islamilaista mallia sukupuolten välisistä suhteista. Aiheesta puhui kaksi euroop-
palaista musliminaista ja he saivat yleisöltä myrskyisät suosionosoitukset. Kaikki konferenssin
tiedonannot toimitetaan julkaisuksi, mutta eri tahojen painokkaista vaatimuksista johtuen, nämä 
kaksi tutkimusta ja osa niistä käytyä keskustelua julkaistaan nyt erikseen tässä kirjasessa.

Tämän johdannon kirjoittaja on vastuussa käsikirjoituksen toimittamisesta. Koraanin käännökset 
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on tarkastettu The Islamic Foundationissa tehdyn työn valossa (suom. huom. Koraanin suomen-
nos Jaakko Hämeen-Anttilan, ellei toisin mainita). Tämä kirjanen käännetään myös Indonesian ja 
Arabian kielille. Tri. M. Natsir valvoo indonesialaista painosta ja tri. Muhammad Sakr pitää
huolen arabialaisesta versiosta. 

Olen kiitollinen veli Salem Azzamille, Islamic Council of Europen pääsihteerille, siitä, että hän pyysi 
minua toimittamaan julkaisut ja The Islamic Foundationia julkaisemaan ne Islamic Council of Euro-
pen puolesta. Monet kiitokset myös hra E. Foxille käsikirjoituksen lukemisesta. Tri M. M. Ahsan ja
hra Ashraf Abu Turab ovat myös lukeneet ensimmäisen luonnoksen ja auttaneet minua kommen-
teillaan. Kiitokset myös rva K. Hollingworthille väsymättömästä sihteerin työstä.

Khursid Ahmad
The Islamic Foundationin pääjohtaja, 1976
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B. Aisha Lemu

MUSLIMINAINEN



NAINEN ISLAMISSA
(Aisha Lemu)

Viimeisen viidentoista vuoden aikana, siitä lähtien kun omaksuin islamin, monet ei-muslimi 
ystäväni ja tuttavani ovat kysyneet minulta useita kysymyksiä muslimin elämäntavasta. Tavallinen 
länsimainen ihminen on melkein täysin tietämätön islamista, ja tämä tyhjiö on täytetty tehokkaasti 
väärällä tiedolla varsinkin kun kyseessä on naisen rooli islamissa. Jotkut ei-muslimit kysyvät sellaisia 
kysymyksiä kuin “uskotaanko islamissa, että naisella on sielu?”, “musliminaiset eivät rukoile tai käy 
Mekassa, eiväthän?” tai “eikö islamissa Paratiisi ole vain miehille?”

Kuvitelmia ja pakoa todellisuudesta

Näiden olettamusten mukaan musliminainen olisi hengellisesti epähenkilö, syrjitty ja alistettu, 
eläen varjomaassa, josta hän kuolemassa siirtyisi eräänlaiseen sieluttomien epäolentojen limbo-ti-
laan. Tätä kuvaa ovat vaalineet kristityt lähetyssaarnaajat, joista jotkut ovat ehkä jopa uskoneet 
sen olevan totta. Tämän rinnalla länsimaisen ihmisen mielessä on toinen viihdeteollisuuden pro-
jisoima kuva: musliminainen haaremin jäsenenä Hollywoodin versioissa Tuhannesta ja yhdestä 
yöstä. Tässä kuvassa naiset muodostavat parven vähäpukeisia, kananaivoisia nuoria neitokaisia, 
jotka oleilevat palatsissa odottaen mahdollisuutta tulla huomatuiksi herransa ja isäntänsä sultta-
anin taholta.

Tietysti nämä kuvat vetoavat länsimaiseen mielikuvitukseen. Ensinnäkin on salaperäinen ja siveä 
hunnutettu nainen, joka elää mustasukkaisen ja karkean aviomiehensä pelossa. Hän on perin-
teinen “neito ahdingossa” odottaen Pyhää Yrjänää, joka tappaisi lohikäärmeen ja pelastaisi hänet. 
Toiseksi on silkissä ja jalokivissä kimaltava orja-tyttö. Kukapa länsimainen mies tai nainen ei olisi
ainakin kerran antautunut mielikuvituksen valtaan ja nähnyt itsensä jossain näistä rooleista? Tämä 
on epäilemättä syy siihen, miksi mielikuvat pysyvät hengissä niin kauan. Me tahdomme uskoa, 
että nämä naiset ovat olemassa, niin että voimme sepittää heistä näitä unikuvia, vaikka julkisesti 
meidän täytyy paheksua sen olevan niin selkeästi naisten vapautusliikkeen periaatteiden vastaista.

Äskeinen oli siis mielikuvitusta ja niin kauan kun myönnämme sen sellaiseksi, se on miellyttävä 
tapa paeta todellisuutta. Mutta me olemme täällä keskustellaksemme naisesta islamissa ja hah-
mottelemassa musliminaisen roolia. Silloin parhaat tietolähteet eivät saa olla mielikuvitustarinat tai 
Hollywoodin annit vaan islamin lähteet — Koraani ja hadith, profeetta Muhammedin tallennetut
sanonnat ja teot.

Aikomukseni on tuoda esille joitain naisia koskevia Koraanin jakeita ja profeetta Muhammedin 
sanontoja, ja yrittää tehdä johtopäätöksiä niiden merkityksestä käytännössä — tai siitä, mitä ni-
iden tulisi merkitä. En kuitenkaan aio kuvata musliminaisen asemaa yksittäisissä maissa menneinä 
aikoina tai nykyisin, koska se vaihtelee huomattavasti aikakausittain ja maittain johtuen paikallisten
tapojen vaikutuksesta, olkoonpa ne sitten esi-islamilaisia tai nykyisen kulttuurin tuotteita.
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Naisen hengellinen asema 

Aloitan esittämällä selkeän todisteen, joka oikoo väärinkäsityksiä naisen hengellisestä asemasta 
ja siitä onko heillä sielu, joka voisi kokea paratiisin vai eikö ole. Koraani ilmaisee järkähtämättä, 
että sekä miehet ja naiset, jotka noudattavat islamin periaatteita, tulevat saamaan ponnistelujensa 
vertaisen palkkion:

“Jumala on valmistanut anteeksiannon ja suuren palkan alistuville
miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, nöyrille miehille ja

naisille, hurskaille miehille ja naisille, kärsivällisille miehille ja naisille,
hartaille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille,

paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille ja niille
miehille ja naisille, jotka usein ajattelevat Jumalaa” (33:35).

Jumala sanoo myös: 

“Jos joku uskova, mies tai nainen, tekee hyvää, Me herätämme hänet
hyvään elämään ja palkitsemme hänet hänen parhaimpien tekojensa

mukaan” (16:97).

Jokainen islamin viidestä pilarista (uskontunnustus, rukous, paasto, hyväntekeväisyys ja pyhiinvael-
lus) on yhtä tärkeä niin naisille kuin miehille, eikä heidän palkkiossaan ole eroa. 

Kuten Jumala sanoo Koraanissa: 

“Ihmiset, Me olemme luoneet teidät mieheksi ja naiseksi ja tehneet
teistä kansoja ja heimoja, jotta te tuntisitte kuuluvanne yhteen.

Jumalan luona jalosukuisin teistä on se, joka on hurskain” (49:13).

Voidaan myös mainita, että eräs kuuluisimmista islamin mystikoista, Raabi’a al-Adawiyya, oli nainen.

Älyllinen asema
 
Nyt kun olemme todistaneet miesten ja naisten hengellisen tasa-arvon islamissa niin miten on 
heidän älyllisen asemansa, tiedon ja koulutuksen, laita? Profeetta Muhammed on sanonut:

“Tiedon hankkiminen on jokaisen muslimin (miehen tai naisen) velvollisuus”.
“Etsi tietoa kehdosta hautaan”.

Muslimi ei jaa “tietoa” pyhään ja maalliseen. Nämä Profeetan sanonnat merkitsevät sitä, että jokai-
sen muslimin, pojan tai tytön, miehen tai naisen, pitäisi pyrkiä kouluttamaan itsensä niin pitkälle 
kuin mahdollista ja pitää mielessä seuraavat Jumalan sanat:

“Ne Jumalan palvelijoista, jotka tietävät (eli ovat oppineita), pelkäävät
Häntä” (35:28).

Islamin mukaan sekä miehet, että naiset ovat saaneet kyvyn oppia, ymmärtää sekä opettaa, ja yksi 
tiedon hankkimisen tavoitteista on tulla tulla enemmän tietoiseksi Jumalasta. Mitä enemmän ih-
minen, mies tai nainen, tutkii luomakuntaa ja havainnoi sen toimintaa, sitä enemmän hän tulee 
tietoiseksi Luojasta, ja Voimasta, joka sai luomisen aikaan ja pitää sitä yllä. 

Eräs kaikkein kuuluisimmista naisista islamin historiassa on A’isha,
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Profeetan vaimo. Hänet muistetaan ensisijaisesti hänen älynsä ja ilmiömäinen muistinsa täh-
den. Näiden ominaisuuksien ansiosta A’ishaa pidetään eräänä kaikkein luotettavimmista had-
ith-lähteistä. Hän on välittänyt meille enemmän kuin tuhat hadithia ja häntä pidetään yhtenä 
suurimmista hadithien opettajista. 

Yleisesti ottaen varhaiskeskiajan muslimimaailmassa naisten opiskelulle ei ollut mitään estettä tai 
kieltoa — päinvastoin, uskonto rohkaisi opiskelemaan. Tämän johdosta monesta naisesta tuli kuu-
luisa uskonnollinen tutkija, kirjoittaja, runoilija, lääkäri tai opettaja omien ansioidensa perusteella. 
Esimerkiksi Nafisa, Alin jälkeläinen, oli niin suuri hadith-auktoriteetti, että Imam al-Shafi’i istui hänen 
opintopiirissään al-Fustatissa ollessaan uransa huipulla. Shaikha Shuhda taas luennoi julkisesti 
suurelle yleisölle eräässä Bagdadin päämoskeijassa kirjallisuudesta, retoriikasta ja runoudesta, ja 
hän oli eräs tunnetuimpia islamilaisia oppineita.

On olemassa lukuisia muita esimerkkejä oppineista musliminaisista, jotka ovat olleet opettajia, 
kirjailijoita ja runoilijoita, ja joita muslimiyhteiskunnassa on arvostettu suuresti. Musliminaisia siis 
kannustetaan kouluttamaan itseään mille tahansa alalle ja käyttämään akateemisia tai ammatillisia 
kykyjään yhteisön hyväksi. 

Sukupuolten väliset suhteet

Nyt kun olen selvittänyt naisen itsenäistä hengellistä ja älyllistä asemaa islamissa, siirryn käsit-
telemään naisen asemaa verrattuna mieheen, sekä heidän välistä suhdettaan. Se on keskinäinen 
riippuvuussuhde. Koraani sanoo: 

“Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän on luonut teidän omasta joukostanne teille puolisoita, 
jotta voisitte levätä heidän luonaan. Hän on asettanut rakkauden ja armon teidän välillenne. Tässä 

on merkkejä niille, jotka ajattelevat” (30:21).

Tämä on hyvin tärkeä määritelmä miehen ja naisen välisestä suhteesta. Heidän odotetaan löytävän 
lepoa ja rauhaa toistensa seurassa ja olevan sidottuja toisiinsa, ei pelkästään seksuaalisen suhteen, 
vaan “rakkauden ja armon” takia. Tällainen määritelmä pitää sisällään molemminpuolisen huolen-
pidon, kunnioituksen ja kiintymyksen.

Lukuisia hadithit antavat selvän kuvan siitä, miten Profeetta kohteli vaimojaan ja miten he puolesta-
an kohtelivat häntä. Ne todistavat selvästi keskinäisestä huolenpidosta ja aviollisen suhteen kun-
nioituksesta. Vaimot eivät nöyristelleet orjamaisesti. Hadithit viittaavat luultavasti yhtä monta ker-
taa siihen, että Profeetta teki asioita, jotka miellyttivät hänen vaimojaan kuin päinvastoinkin.

Koraani viittaa vaimoihin sanoessaan:

“... olettehan te toistenne peittoja ” (2:187).

Toisin sanoen, niin kuin peitto antaa lämpöä, suojaa ja säädyllisyyttä, niin myös aviomies ja vai-
mo antavat toisilleen läheisyyttä, lohtua ja suojaa aviorikosta ja muita rikkomuksia vastaan. Tästä 
seuraa, että yksi ihmissuhteita ja käyttäytymistä säätelevien islamilaisten määräysten tärkeimmistä 
päämääristä on perheen varjeleminen sillä tavalla, että rauhan, rakkauden ja armon sekä jumalati-
etoisuuden ilmapiiri voi kehittyä ja kukoistaa sekä aviomiehen ja vaimon
että myös lasten hyväksi.

Kun tutkimme miten miehen ja naisen odotetaan käyttäytyvän toisiaan kohtaan niin avioliitossa 
kuin sen ulkopuolellakin, meidän täytyy pitää mielessä nämä päämäärät ja punnita niiden hyötyä 
yksilölle ja yhteisölle. Meidän tulee myös pitää mielessä se, että islam on yhtenäinen elämäntapa, ja 
että sen eri puolia ei tulisi arvioida erillään toisistaan. Jokainen islamilaisen elämäntavan osa tulee 
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nähdä asiayhteydessään.

Ymmärtääksemme naisen roolia muslimiyhteisössä meidän täytyy siis tutkia sekä hänen velvolli-
suuksiaan ja oikeuksiaan, että sitä käytöstä, jota häneltä ja vastaavasti mieheltä odotetaan.

Oikeudet ja velvollisuudet

Tutkikaamme ensiksi mitä nainen voi odottaa mieheltä. Koraani sanoo:

“Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin
toisia ja koska mies elättää vaimoaan” (4:34). 

Muslimiyhteiskunnassa miehellä on täysi vastuu perheensä elättämisestä. Se ei ole vain moraalin-
en, vaan myös lakisääteinen velvollisuus. Kaikki mitä vaimo ansaitsee on hänen omassa hallussaan. 
Hän voi vapaasti käyttää sen itselleen tai avustaa sillä perheen taloutta jos niin haluaa.

Vaimo itse on vastuussa kodinhoidosta ja perheensä hyvinvoinnista. Hän voi ilmaista mielipiteensä 
ja tehdä ehdotuksia kaikista asioista, mutta pitääkseen aviositeen vahingoittumattomana ja vah-
vana, hänen pitäisi tunnustaa aviomiehensä vastuu perheasioiden hoidossa. Siten vaimon tulisi 
totella miestä, vaikka ei hyväksyisikään tämän päätöstä tietyssä asiassa, edellyttäen, ettei mies riko 
islamin asettamia rajoja. Tämä on tottelemisen merkitys avioliiton yhteydessä islamissa. Se on avio-
miehen roolin tunnustamista perheen päänä, ja sekä miehen että vaimon uskollisuutta korkeam-
malle laille, shari’alle.

Profeetta on sanonut: “Paras nainen on sellainen, että katsoessasi häneen olet tyytyväinen, ja ohja-
tessasi häntä hän tottelee. Hän suojelee oikeuksiasi ja on siveellinen kun olet poissa”.

Miehen odotetaan pitävän huolta vaimostaan ja osoittavan hänelle, ja kaikille muillekin naisille hien-
otunteisuutta heikompaa sukupuolta kohtaan. Käsite “ritarillisuus” on lähtöisin muslimimaailmasta 
ja monet tutkijat ovat sitä mieltä,että Eurooppa sai sen muslimeilta keskiajan ranskalaisten trubad 
uurien välityksellä.

Tämä ritarillisuus on joutunut moneen vastoinkäymiseen viimeisten viidenkymmenen vuoden aika-
na, sillä se on vastoin nykypäivän naisten yrityksiä ponnistella toimeentulonsa takia kovassa maail-
massa samaan tapaan kuin miehet. Muslimien mielestä nainen pitäisi säästää näiltä ponnisteluilta 
ja huolilta niin, että hän voisi antaa kaiken huomionsa kodilleen. 

Musliminaisen rooli kotona on elintärkeä aviomiehen onnellisuudelle ja lasten fyysiselle ja henk-
iselle kehitykselle. Nainen pyrkii tekemään perheensä elämästä miellyttävän ja iloisen ja luomaan 
kodistaan turvallisuuden ja rauhan tyyssijan. Näillä pyrkimyksillä ja sillä varhaisella luonteenmuok-
kauksella, jota nainen tekee lapsilleen, on kestävä vaikutus seuraavan sukupolven käytökseen
ja asenteisiin. On tunnettu arabialainen sanonta “Al-ummu madrasatun”, joka tarkoittaa “äiti on 
koulu”. Tämä ilmaisee naisen roolin tärkeyden.

Avioliitto islamissa

Siirrymme nyt islamilaiseen avioliitto-käytäntöön. Kun tyttö saavuttaa naimaiän, muslimivanhem-
milla on tavan mukaan suurin osuus aviopuolison valinnassa, mutta tytön kanssa täytyy neuvotella. 
On kerrottu, että kun eräs tyttö tuli Profeetan luokse valittamaan, että hänet oli naitettu kysymättä 
hänen mielipidettään, Profeetta sanoi, että tytöllä on halutessaan vapaus purkaa tämä avioliitto.

Nykyisin koulutetuilla muslimitytöillä on enemmän sanottavaa aviomiehen valinnassa, mutta yhä 
edelleen vanhempien mielipide pojasta on hyvin tärkeä. On harvinaista, että poika tai tyttö menee 
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naimisiin vastoin vanhempiensa tahtoa, sillä vanhempien tai holhoajien suostumus on osa mus-
limiperinnettä.

Leski tai eronnut nainen voi naida kenet haluaa, oletettavasti sen takia, että hän on tarpeeksi kypsä 
ja kokenut päättääkseen itse puolestaan. 

Kun tyttö tai nainen menee naimisiin, sulhasen tärkeä osa on antaa hänelle huomenlahja (mahr 
), jonka arvon pari on sopinut. Tämä huomenlahja ei ole sama kuin vanha eurooppalainen tapa 
“myötäjäiset”, jonka isä antoi tyttärelleen tämän mennessä naimisiin, ja josta sitten tuli aviomiehen 
omaisuutta. Eikä islamilainen huomenlahja ole myöskään sama kuin afrikkalainen “morsiusraha”,
jonka sulhanen antaa morsiamen isälle maksuksi. Islamilainen huomenlahja on sulhasen lahja 
morsiamelle ja siitä tulee morsiamen yksityisomaisuutta.(Se pysyy morsiamen omaisuutena jopa 
silloin,  jos mies ottaa hänestä avioeron. Jos taas nainen hakee avioeroa, häneltä voidaan vaatia 
osa tai kaikki lahjasta takaisin).

Se, millaista kohtelua aviomieheltä odotetaan riippumatta siitä onko hän hyvissä väleissä vaimonsa 
kanssa, on selvästi määrätty Koraanissa:

“Kohdelkaa heitä soveliaasti. Ja jos he ovat teille vastenmielisiä, niin
voi olla, että teille on vastenmielistä sellainen, mihin Jumala on pannut

paljon hyvää ” (suom. Aro-Salonen-Tallqvist) (4:19).

Toinen tärkeä etu vaimoille on se, ettei islamissa ole kaksinaismoraalia. Miehet kaikkialla maailmas-
sa tapaavat syyttää naisia teoista, joita he suvaitsevat itsellään, mutta Koraanin ja Profeetan ope-
tusten mukaan Jumala vaatii samaa moraalista käytöstä niin miehiltä kuin naisiltakin ja on säätänyt 
lakiin samat rangaistukset moraalisäädösten rikkomisesta miehille ja naisille. Tätä selvennetään 
esimerkeillä myöhemmin.

Vaikka päädyttäisiin avioeroon, vaimon hyvää kohtelua vaaditaan edelleen. Koraani sanoo: 

“Avioeron voi ottaa kahdesti ja sitten joko pitää vaimon sovussa tai päästää
hänet menemään sovussa. Te ette saa ottaa takaisin mitään siitä, mitä olette

hänelle antaneet” (2:229).

Siten huomenlahjaa ja mitään muuta lahjaa, jonka mies on antanut vaimolleen, ei voi ottaa pois. 
Koraani sanoo myös:

“Kun olette eronneet vaimostanne, ja hänen määräaikansa on tullut
täyteen, pitäkää hänet joko sovussa tai päästäkää hänet menemään
sovussa. Älkää pitäkö häntä väkisin loukataksenne häntä. Joka näin

tekee, tekee vääryyttä” (2:231).

Vaimon ja perheen ystävällinen kohtelu on islamin mukaan osa uskontoa. Profeetta Muhammed 
on sanonut: “Uskovista sellaisilla on täydellisin usko, joilla on ystävällisin mielenlaatu, ja jotka ovat 
ystävällisimpiä perheilleen”.

Toinen hadith: “Parhaita teistä ovat ne, jotka ovat ystävällisimpiä vaimoilleen”.

Avioeroa pidetään islamissa viimeisenä keinona. Profeetta Muhammed on sanonut: “Kaikista Jum-
alan sallimista asioista Hän vihaa eniten avioeroa”.
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Avioero

Islamin avioerokäytäntö rohkaisee paria sovintoon, jos se vain suinkin on mahdollista. Avio-
eropäätöksen jälkeen naisen tulee odottaa kolme kuukautiskiertoa ja sinä aikana aviomies on yhä 
vastuussa hänen hyvinvoinnistaan ja elatuksestaan. Aviomiehen ei ole lupa ajaa naista ulos talosta 
tämän odotusajan aikana, mutta nainen voi itse lähteä mikäli haluaa. Odotusajan päätarkoitus on 
selvittää onko vaimo mahdollisesti raskaana. Lisäksi tämän rauhoittumisajan kuluessa sukulaiset ja 
muut perheen- tai yhteisön jäsenet voivat yrittää hieroa sovintoa ja yhteisymmärrystä parin välille. 
Koraani sanoo: 

“Jos pelkäätte aviopuolisoiden riitelevän ja jos he haluavat sopia,
hankkikaa tuomari miehen ja toinen naisen suvusta, niin Jumala sovittaa

heidät” (4:35).

Jos pari tekee sovinnon, he voivat jatkaa aviosuhdetta milloin tahansa odotusajan kuluessa ja silloin 
avioero automaattisesti kumoutuu. Jos sitten ilmaantuu lisää ongelmia ja avioeropäätös tehdään 
toisen kerran, sama menettely toistuu. Vasta jos avioeropäätös tehdään kolmannen kerran se on 
peruuttamaton. Vaimo on sitten kolmen kuukautiskierron jälkeen vapaa halutessaan menemään
uusiin naimisiin. Hän ei voi naida uudelleen edellistä aviomiestään, ennenkuin on ollut jonkun 
toisen kanssa naimisissa ja eronnut.

Tämä käytäntö on tavanomainen silloin, kun aviomies hakee avioeroa tai kun se on parin yhteinen 
sopimus. Jos vaimo hakee avioeroa vastoin aviomiehensä tahtoa, hänen täytyy viedä tapaus oikeu-
teen. 

Profeetan aikana sattui seuraava; eräs nainen tuli hänen luokseen sanoen, että vaikka hänen avio-
miehensä oli hyvä mies eikä hänellä ollut valittamista tämän kohtelusta hän ei ollenkaan pitänyt 
miehestään eikä voinut elää tämän kanssa. Profeetta vastasi, että avioeron ehtona vaimon uli pa-
lauttaa aviomiehelleen puutarha, jonka oli tältä saanut huomenlahjaksi. Tämä käytäntö sallitaan 
Koraanissa, jossa Jumala sanoo: 

“Jos pelkäätte, etteivät puolisot voi noudattaa Jumalan säädöksiä, ei
heille asketa synniksi, jos vaimo lunastaa itsensä osalla siitä, mitä on

mieheltään saanut” (2:229)

Voidaan panna merkille, että avioliittolakien nykyinen kehitys Englannissa ja muissa länsimaissa 
pyrkii monin tavoin kohti islamilaista kaavaa, vaikkakin tiedostamatta. Korostetaan ohjausta ja neu-
vonpitoa ennen avioeroa, avioeromenettelyn rauhallista yksityisyyttä ja viimein avioeron nopeaa 
saamista sitten, kun on päätetty, että avioliitto on auttamattomasti kariutunut.

Islamin laki ei siis pakota onnetonta paria pysymään yhdessä, mutta sen menettelytapa auttaa 
paria löytämään perustan, jolla he voivat hieroa sovintoa. Jos sovinto on mahdollinen, laki ei määrää 
mitään tarpeetonta viivettä tai estettä suhteen jatkamiselle.
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Perintöoikeus

Toinen musliminaisen oikeus islamin laissa on oikeus periä omaisuutta. Tapa, jolla perintö jaetaan, 
on selvästi ilmaistu Koraanissa ja yleissääntö on, että naiset ovat oikeutettuja perimään puolet siitä 
määrästä, mitä mies perii. Jos tämän tapauksen ottaa erilleen muusta lainsäädännöstä, se saattaa 
näyttää epäreilulta. Tulee kuitenkin muistaa se, että Koraanin mukaan miesten vastuulla on naisten 
ja lasten elättäminen ja siten miesten pakolliset kulut ovat paljon suuremmat kuin naisten. Naisen 
puolta pienempi perintöosa tuntuu näin ollen runsaalta, sillä se on vain hänen omaan käyttöönsä. 
Kaikki naisen omistama omaisuus tai liiketoiminta, jota hän käy on kokonaan hänen omaansa eikä
hänen aviomiehellään ole siihen mitään oikeutta. 

Äidin rooli

Vaimon roolin lisäksi musliminmaisella on erittäin tärkeä rooli äitinä. Vanhempien asema ja ar-
vostus ovat muslimimaailmassa hyvin korkeat. Koraani sanoo:

“Herrasi on säätänyt, että teidän tulee palvoa Häntä ja että teidän tulee
tehdä hyvää vanhemmillenne, saavuttivatpa he molemmat tai vain toinen

heistä korkean iän luonasi. Älä sano heille »hyi« äläkä aja heitä
pois, vaan puhu heille ystävällisesti. Ole nöyrä ja levitä armon siipi
heidän ylleen ja sano: »Herrani, armahda heitä, sillä he kasvattivat

minua kun olin pieni«” (17:23-24).

Koraani sanoo myös:

“Me olemme säätäneet ihmiselle hänen vanhemmistaan — onhan
hänen äitinsä kantanut häntä vaivalla ja imettänyt häntä kaksi vuotta:

»Ole kiitollinen Minulle ja vanhemmillesi. Minun luonani on määränpää
«” (31:14).

Kerrotaan, että eräs mies tuli Profeetan luokse kysyen: “Jumalan Lähettiläs, kuka eniten ansaitsee 
huolenpitoni?“ Profeetta vastasi: “Äitisi” (ja hän toisti tämän kolme kertaa). “Sitten isäsi ja sitten 
sukulaisesi siinä järjestyksessä kuka on lähin”.

Toisessa hadithissa Profeetta sanoo: “Paratiisi on äitien jalkojen juuressa” — toisin sanoen Paratiisi 
odottaa niitä, jotka hoitavat ja kunnioittavat äitejään.
 
Muslimiäiti voi siis olla turvallisin mielin sen huolenpidon ja huomioonottamisen suhteen, mitä hän 
voi odottaa lapsiltaan saavutettuaan korkean iän. Kuten Koraani osoittaa, kiitollisuus vanhempia 
kohtaan on yhteydessä kiitollisuuteen Jumalaa kohtaan ja näistä jomman kumman laiminlyönti on 
totisesti uskonnollisten velvollisuuksien suuri laiminlyönti.

Islamin perusteet, jotka on selvästi ilmaistu Koraanissa ja haditheissa, ovat usko ja hyvä käytös. 
Hyvä käytös alkaa kotoa lähisukulaisten parista. Muslimiyhteiskuntaan läheisessä yhteydessä ollut 
länsimainen ihminen voi vain ihastella sitä vanhempia (tai vanhoja ihmisiä yleensä) kohtaan osoitet-
tua rakkautta ja kunnioitusta, joka seuraa näiden perusteiden suorasta soveltamisesta.
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Sukupuolisuhteet ja yhteiskunta

Olemme keskustelleet musliminaisen asemasta aviomieheensä ja lapsiinsa nähden. Entä hänen 
suhteensa muihin miehiin? Tässä asiassa ero islamilaisen käytännön ja länsimaissa nykyisin vallit-
sevien tapojen välillä on huomattava. Lännessä avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita pidetään 
yhä teoriassa syntinä tai ainakin hienoisesti ei-toivottuina, mutta käytännössä ei olla tehty mitään 
esiaviollisten ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden vähentämiseksi huolimatta huimiin korkeuksiin 
nousseista laittomien suhteiden ja sukupuolitautien määrästä. Päinvastoin; Elokuvat, televisio ja ti-
etyt lehdet rohkaisevat pitämään esiaviollisia kokeiluja haluttavina ja avioliiton ulkopuolisia suhteita
aivan normaaleina. Ehkäisyllä ja abortilla odotetaan sopivasti päästävän eroon tämän elämäntavan 
ikävistä sivuvaikutuksista. 

Tämän hallitsemattoman tilanteen vastakohtana islam esittää tiettyjä toimenpiteitä vähentääkseen 
kiusausta avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. 

Ensinnäkin, Profeetta neuvoi ihmisiä menemään naimisiin mikäli vain mahdollista, niin että heidän 
luonnolliset halunsa saisivat lainmukaisen täyttymyksen. Toiseksi islam sallii rajoitetun moniavio-
isuuden ja sen takia yhteiskunnassa ei ole ylimääräisiä naimattomia naisia. Kolmanneksi Koraani 
ohjaa naisia peittämään itsensä säädyllisellä asulla esiintyessään julkisilla paikoilla, niin etteivät 
he vetäisi puoleensa miesten huomiota. Neljänneksi islamilainen elämäntapa sulkee pois poika- 
ja tyttöystävät, sukupuolten yhteiset juhlat ja tanssin, alkoholin, huumeet ja muut länsimaisen 
elämäntavan puolet, joiden hyvin tiedetään luovan otolliset olosuhteet esiaviollisten ja avioliiton 
ulkopuolisten suhteiden kehittymiselle. Sosiaalinen ajanvietto islamissa tapahtuu yleensä perheen 
tai perhetuttujen parissa, tai miesten ja naisten erillisissä ryhmissä. Viidenneksi islamilainen laki ei 
pidä avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita vain syntinä, vaan myös rikoksena, joka rangaistaan 
samalla tavoin kuin varkaus tai murha. Rangaistus koskee yhtäläisesti niin miestä kuin naistakin ja 
se on ankara ja vaikuttavan pelottava.

Tarkastellaan joitain näistä kohdista yksityiskohtaisemmin, sillä ne ovat hyvin olennaisia tekijöitä 
musliminaisen elämäntavassa.

Pukeutuminen

Musliminainen voi pukeutua miten ikinä haluaakin aviomiehensä, perheensä tai naisystäviensä 
seurassa. Mutta kun hän menee ulos, tai kun muut kuin lähisuvun miehet ovat läsnä, naisen odo-
tetaan pitävän asua, joka peittää koko hänen vartalonsa eikä paljasta sen muotoja. Mikä vastakohta 
tämä onkaan länsimaiselle muodille, joka vuosi vuodelta aivan tietoisesti keskittyy paljastamaan
lisää eroottisia alueita julkisille katseille! Viime vuosien aikana olemme nähneet minihameen, mikro-
hameen, ”wet lookin”, tiukat housut, läpikuultavat kankaat, yläosattomat asut ja muut vaatekap-
paleet, jotka on suunniteltu näyttämään tai korostamaan naisen vartalon intiimejä osia. Voimme 
huomata samanlaisen kehityksen viimeaikaisissa miesten asuissa, mutta onneksi miehet eivät
ole vielä tarpeeksi vapautuneita hyväksyäkseen läpinäkyviä housuja. 

Länsimaisen asun tarkoitus on paljastaa vartalon muoto, kun taas muslimiasun tarkoitus on kätkeä 
se, ainakin julkisilta katseilta. Asiaankuuluva Koraanin jae sanoo:

“Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he
panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnettaisiin

siveiksi eikä heitä häirittäisi” (33:59).

Kun musliminainen menee ulos, häntä siis vaaditaan pukeutumaan asuun, joka peittää hänet 
päästä jalkoihin eikä paljasta hänen vartalonsa muotoa. Joidenkin oppineiden mukaan ainoastaan 
kädet ja kasvot pitäisi jättää peittämättä,
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kun taas joidenkin toisten mukaan myös kasvot tulisi peittää. Tästä asiasta on siis kaksi näkemystä.

Säädyllisen käyttäytymisen taakka ei lankea ainoastaan naisten harteille. Koraanin määräykset on 
osoitettu yhtä hyvin miehille kuin naisillekin. Jumala sanoo:

“Käske uskovien miesten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään,
sillä se on heille sopivinta. Jumala tietää mitä he tekevät. Ja

käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään,
olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat

näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla. Heidän ei tule näyttää sulojaan
muille kuin aviomiehilleen...” (24:30-31).

Roolin erilaisuus

Toinen tapa, joka tähtää kodin vahvistamiseen ja vapaiden sukupuolisuhteiden minimoimiseen on 
naisten eristäminen. Sen sanotaan perustuvan seuraaviin Koraanin jakeisiin:

“Profeetan vaimot! Ette te ole samassa asemassa kuin tavalliset vaimot.
Jos olette hurskaita, älkää puhuko liian nöyrästi vieraille miehille,
etteivät ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, alkaisi himoita. Puhukaa

kuitenkin kohteliaasti. Pysykää taloissanne älkääkä koristautuko pakanuuden
ajan tapaan. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuja ja totelkaa

Jumalaa ja Hänen lähettilästään. Talon väki! Jumala haluaa puhdistaa
teidät saastasta” (33:32-33).

Kirjaimellisesti nämä jakeet on suunnattu vain Profeetan vaimoille, ja jotkut auktoriteetit ovat 
sitä mieltä, että jakeita tulisi soveltaa vain heihin. Toiset teologit ja lainlaatijat kuitenkin tulkitsevat 
jakeiden tarkoittavan kaikkia musliminaisia ja tämä näkemys on vallalla monissa muslimimaissa, 
joissa nainen

yleensä pysyy kotona ja tulee ulos vain jonkin pakottavan syyn vaatiessa. Voidaan silti ottaa lukuun 
muita Koraanin jakeita, jotka kehottavat naisia peittämään itsensä ulos mennessään, ja vaativat 
sekä miehiä että naisia pitämään katseensa kurissa ja käyttäytymään säädyllisesti vastakkaisen 
sukupuolen läsnäollessa. Nämä jakeet osoittavat, että naiset voivat mennä ulos asiallisesta syystä. 
Voidaan myös harkita sitä, että joidenkin musliminaisten täytyy mennä ulos opiskellakseen ja har-
joittaakseen tiettyjä ammatteja (esim. lääkäri, hoitaja ja opettaja). Nämä palvelut muslimitytöille ja 
-naisille pitäisi tarjota naisen taholta.

Voimme siis huomata, että tästä asiasta vallitsee kaksi eri mielipidettä, ja että käytännössä eri puo-
lilla muslimimaailmaa eristämistä harjoitetaan eriasteisena.

Suurimmassa osassa maailmaa muslimien sosiaaliset tilaisuudet vietetään joko perheen kesken 
tai naisten ja miesten erillisissä ryhmissä. Tällainen sosiaalinen elämä saattaa länsimaalaisen mie-
lestä kuulostaa tylsältä, sillä hän on tottunut siihen, että juhlissa miehet ja naiset tanssivat ja juovat 
yhdessä. Kuitenkin perhepiiri on muslimimaailmassa yleensä laaja, veljeyden ja sisaruuden tunne 
vahva ja muslimien vieraanvaraisuus niin lämmin, että tunnelma on iloinen ilman tarpeettomiksi 
koettuja alkoholia ja vastakkaisen sukupuolen läsnäoloa.

16



Moniavioisuus

Naisia koskevista islamin puolista ehkä kaikkein huomiota herättävin on moniavioisuus. Haluan sel-
ventää ensinnäkin sitä, että islam ei määrää moniavioisuutta yleiseksi käytännöksi. Profeetta itse oli 
yksiavioinen suurimman osan avioelämäänsä 25-vuotiaasta 50-vuotiaaksi, eli siitä lähtien kun hän
meni naimisiin Khadijan kanssa siihen asti kun tämä kuoli. Yksiavioisuutta tulisi siis pitää sääntönä 
ja moniavioisuutta poikkeuksena.

Vaikka moniavioisuutta on joinakin aikoina joissakin paikoissa käytetty väärin, sillä on silti tietyissä 
olosuhteissa arvokas tehtävä. Joissain tilanteissa se voi olla pienempi kahdesta pahasta, ja toisi-
naan jopa hyödyllinen järjestely.

Sota-aika tuo väistämättömästi suuren määrän leskiä ja tyttöjä, joiden aviomiehet ja sulhaset ovat 
saaneet surmansa. Meidän tarvitsee vain muistella ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa 
kaatuneiden miesten määrää huomataksemme, että kirjaimellisesti miljoonat naiset ja tytöt men-
ettivät aviomiehensä ja sulhasensa ja jäivät lapsineen yksin ilman elatusta ja huolenpitoa. Jos yhä 
pidetään kiinni siitä, että tällaisissa olosuhteissa mies saa naida vain yhden vaimon, niin mitä vaih-
toehtoja jää niille miljoonille naisille, joilla ei ole toivoa saada aviomiestä? Kiertelemättä sanottuna 
heistä tulee siveitä ja lapsettomia vanhojapiikoja tai sitten jonkun rakastajattaria eli epävirallisia 
toisia vaimoja, jolla ei lapsineen ole minkäänlaisia laillisia oikeuksia. Useimmat naiset eivät pidä 
kummastakaan näistä vaihtoehdoista, sillä naiset ovat aina halunneet, ja yhä haluavat, laillisen avio-
miehen ja perheen suomaa turvaa. 

liikeyritystä ja saada perinnön. Naista ei saa naittaa kysymättä ensin hänen mielipidettään ja ha-
lutessaan hän voi saada avioeron. Rajoitetun moniavioisuuden järjestelmästä hyötyvät niin naiset 
kuin miehetkin. Lopulta nainen voi katsoa eteenpäin vanhuuteen, jossa häntä kunnioitetaan ja 
jossa hänen lapsensa ja yhteiskunta kokonaisuudessaan antavat hänelle kaiken huolenpidon.

Näyttäisi siis siltä, että islamilaisessa järjestelmässä on oikea suhde naisten etsimää turvaa ja va-
pautta, ja että tämä koituu koko yhteiskunnan parhaaksi. Kuten mainitsin tämän kirjoituksen alus-
sa, olen ottanut lainauksia suoraan Koraanista ja haditheista, sillä ne ovat selvästi islamin aidoim-
mat lähteet. Jos eri aikoina ja eri paikoissa näitä periaatteita ja lakeja on käytetty väärin, halveksittu
tai pilkattu, se ei ole itse periaatteiden ja lakien syytä, vaan johtuu ihmisen itsekkyydestä, joka jo-
skus saa hänet vääristämään, halveksimaan ja pilkkaamaan sitä mistä ei pidä, ja poikkeamaan to-
tuudesta.

Onneksi kukaan ei ole muuttanut, eikä voikaan muuttaa Koraanin sanoja. Naista suojelevat säädök-
set, jotka Jumala ilmoitti 600-luvulla, voidaan helposti osoittaa oikeiksi 1900-luvulla, kuten olemme 
juuri tehneet. Uskon, että nämä naista koskevat lait ja sosiaaliset säännöt sisältävät tiettyjä perus-
tavanlaatuisia totuuksia, jotka hyödyttävät jokaista, joka niitä noudattaa. Nykyaika laajalle levinneine 
naisten roolin ja oikeuksien uudelleenarviointeineen on ehkä sopiva aika katsoa uudelleen islami-
laista näkökulmaa, joka on myötävaikuttanut vakaiden yhteiskuntien muodostumiseen laajoilla al-
ueilla yli neljäntoista vuosisadan ajan. Läntisellä maailmalla saattaa olla tästä jotain opittavaa.
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Ratkaisu tällaisiin olosuhteisiin on tunnustaa se tosiasia, että jos naisille annettaisiin mahdollisuus 
valita, monet heistä mieluummin jakaisivat aviomiehen toisen kanssa kuin olisivat kokonaan ilman. 
Eikä ole epäilystäkään siitä, että on helpompaa jakaa aviomies silloin, kun se on yleisesti hyväksytty
ja tunnustettu käytäntö, kuin jos se tapahtuisi salaa ensimmäisen vaimon pettämiseksi.

Ei ole salaisuus, että eräänlaista moniavioisuutta harjoitetaan laajasti Euroopassa ja Amerikassa. 
Ero on siinä, että länsimaisella miehellä ei ole mitään lain määräämiä velvollisuuksia toista, kolmatta 
tai neljättä rakastajatartaan ja heidän lapsiaan kohtaan, kun taas muslimimiehellä on täydet velvolli-
suudet toista, kolmatta tai neljättä vaimoaan sekä heidän lapsiaan kohtaan.

Sodan lisäksi on muitakin olosuhteita, jolloin avioliitto useamman kuin yhden vaimon kanssa voi 
olla muita vaihtoehtoja parempi — esimerkiksi, kun ensimmäinen vaimo on kroonisesti sairas tai 
vammautunut. On tietysti olemassa aviomiehiä, jotka pärjäisivät tällaisissa tilanteissa, mutta ei voi-
da kiistää, etteikö siinä olisi riskejä. Joissain tapauksissa toinen avioliitto voisi olla kaikkien kolmen 
osapuolen hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

Voi olla, että avioliitto ei ole erityisen onnistunut ja aviomies rakastaa toista naista. Tätä tuttua 
tilannetta kutsutaan “kolmoisdraamaksi”. Länsimaisten lakien mukaan aviomies ei voi naida toista 
naista eroamatta ensin ensimmäisestä vaimostaan. Mutta vaimo ei ehkä halua eroa. Hän ei ehkä 
enää rakasta aviomiestään, mutta voi vielä arvostaa tätä ja avioliiton itselleen ja lapsilleen suomaa 
turvaa. Samoin toinen nainen ei ehkä halua rikkoa miehen ensimmäistä perhettä. On tapauksia, 
jolloin molemmat naiset hyväksyisivät moniaviollisen liiton mieluummin kuin avioeron tai avioliiton 
ulkopuolisen suhteen.

Suurin osa länsimaalaisista liittää moniavioisuuden vain haaremin lumoaviin nuoriin tyttöihin eikä 
ajattele sitä mahdollisena ratkaisuna oman yhteiskuntansa ongelmiin. Tästä syystä olen esittänyt 
muutamia esimerkkejä moniavioisuudesta ja antanut sille tilaa kirjoituksessani. En halua puolustaa
sen mielivaltaista käyttöä, vaan yritän näyttää, että sitä ei tulisi tuomita harkitsematta sen mahdolli-
sia hyötyjä mille tahansa yhteisölle.

Yhteenvetoa

Tiivistääkseni edellä olevan sanoisin sen, että naisen rooli islamissa on ymmärretty väärin länsimais-
sa. Syynä tähän ovat yleinen tietämättömyys islamissa vallitsevasta järjestelmästä ja sen elämän-
tavasta kokonaisuudessaan sekä tiedotusvälineiden vääristely.

Musliminainen on hengellisesti ja älyllisesti täysin tasa-arvoinen miehen kanssa ja häntä rohkaista-
an harjoittamaan uskontoaan ja kehittämään älyllisiä kykyjään läpi koko elämänsä. Suhteessaan 
miehiin heidän molempien tulee olla säädyllisiä käytöksessään ja pukeutumisessaan ja noudattaa 
tiukkaa moraalisäännöstöä, joka rajoittaa eri sukupuolten tarpeetonta yhdessäoloa. Naisen suh-
teen aviomieheensä tulisi perustua molemminpuoliselle rakkaudelle ja armolle. Mies on vastuussa 
vaimonsa ja lastensa elatuksesta ja vaimon tulee kunnioittaa miestään perheen päänä. Vaimo on 
vastuussa kodinhoidosta ja lasten varhaiskasvatuksesta. Hän voi omistaa omaa omaisuutta, pyörit-
tää omaa
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PERHE-ELÄMÄ ISLAMISSA
(Fatima Heeren)

Aikana, jolloin arvot pyrittiin kääntämään ylösalaisin yhteiskunnan keskuksena olevaa perhe-elämää 
kohtaan hyökättiin aivan yhtä paljon kuin muitakin perinteitä kohtaan. Noin kymmenen vuotta sit-
ten kun ”modernismin” nuorten soihdunkantajien muotina oli elää “yhteisöissä” ja pitää seksiä, 
lapsia ja tuloja yhteisinä, monet pelkäsivät tämän merkitsevän perhe-elämän loppua. Onneksi
näin ei käynyt. Nuorten naisten musertava enemmistö yhä unelmoi kihlasormuksesta ja elämästä 
rouvana mukavassa asunnossa ja lapsien kasvattamisesta siistissä kodissa. Nuoret miehet taas 
esittelevät elämäntoverinsa mieluummin vaimona kuin kumppanina. Ei sosialismi, eikä mikään 
muukaan ”ismi” ole kyennyt kitkemään sitä, mikä ihmisluontoon on istutettu ikimuistoisista
ajoista lähtien. 

Jos perhe-elämän ja erityisesti aviollisen elämän vaarantavat tekijät voitettiin menestyksellisesti län-
nessä niin vielä vaikeampi niiden oli saada jalansijaa muslimimaailmassa. Siellä perinne ja uskon-
nolliset lait ovat perustaneet perheelämän — mukaanlukien ei vain aviomies, vaimo ja lapset, vaan 
kaikki muutkin sukulaiset — niin lujasti, ettei sitä voi vahingoittaa vakavasti.

Islamilainen lähestymistapa

Joku voisi sanoa, että onnellista ja tervettä perhe-elämää ei voi taata lailla. On totta, että parhaatkin 
lait jäävät vain kirjoitetuiksi korulauseiksi ilman asianosaisten hyvää tahtoa. Kuitenkin, määräävä 
tekijä tässä on se tosiasia, että islam ei ole uskonto sanan länsimaisessa merkityksessä, vaan todella
ELÄMÄNTAPA niille, jotka noudattavat sitä. Islam tarkoittaa toisaalta täydellistä antautumista Jum-
alan tahtoon, ja toisaalta se on Jumalan säätämän ihmisen maanpäällisen sijaishallitsijuuden ti-
etoinen hyväksyntä.

Perhe-elämään sovellettuna Jumalan tahtoon antautuminen merkitsee sitä, että hyväksytään ih-
misen luontaiset halut ja eletään niiden mukaan: Halu kumppaniin, jonka kanssa voi jakaa rakkaud-
en, molemminpuolisen luottamuksen, ystävyyden, uhrautuvaisuuden ja lohdutuksen; halu lapsiin, 
vanhempiin, veljiin, sisariin, setiin ja kaikkiin muihin sukulaisiin, joihin voi luottaa ja jotka voivat antaa 
suojelua; halu rauhalliseen ja hoivaavaan kotiin; halu hyvään kasvatukseen; halu apuun hädän het-
kellä; halu tehdä ja vastaanottaa hyvää.

Ihmisen maanpäällisen sijaishallitsijuuden tietoinen hyväksyminen merkitsee sitä, että etsimme 
parhaat mahdolliset keinot ollaksemme siinä menestyksekkäitä. Ja tässä taas perhe-elämä tarjoaa 
lupaavimmat lähtökohdat toiminnallemme. Hyvä ja terve perhe-elämä antaa meille oikean lähesty-
mistavan elämään ja auttaa meitä näkemään asiat oikeassa valossa. Se antaa meille kaikista
hyödyllisimmän kasvatuksen ja koulutuksen ajatellen, ei vain tulevaa ammattiamme, vaan myös itse 
elämää. Kun olemme aikuisia se antaa meille turvallisen kodin, josta käsin pystymme osallistumaan 
yhteiskuntaelämään, ja kun tulemme vanhoiksi se takaa meille elatuksen aivan kuin mekin teimme 
silloin kun vielä kykenimme siihen.

Ihmisistä, jotka ovat täysin nykyisen länsimaisen elämäntavan vallassa, tämä saattaa kuulostaa us-
komattomalta. Miksei jätettäisi lapsia hoitopaikkaan ja annettaisi koulun huolehtia heidän kasvatuk-
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sestaan ja koulutuksestaan — onhan tähän tarkoitukseen maksettu niin paljon verorahoja! Ja miksi 
tuntea vastuuta hädänalaisista sukulaisista ja vanhoista perheenjäsenistä, sillä heillä on varmasti 
vakuutus kaikenlaisten ikävyyksien varalle, ja onhan olemassa vanhainkoteja, joissa heitä ei häiritä 
ja joissa he eivät häiritse...? On niin paljon hyödyllisempiä ja tuottoisempia asioita tehtävänä sen 
sijaan, että huolehtisi lapsista ja vanhoista tai sairaista perheenjäsenistä.

Kuitenkin, niin uskomattomalta kuin se saattaa kuulostaakin muslimimaailmassa useimmat per-
heet yhä kantavat nämä vastuut. Tämä johtuu islamilaisista määräyksistä, joista ei ole ollenkaan 
tullut vanhentuneita modernin teknoteollisen kehityksen kuluessa, vaan jotka muslimit yhä tänä 
päivänä ottavat vakavasti. Ja miksi näin? Mielestäni siksi, että muslimit uskovat vilpittömästi olevan-
sa vastuussa tekemisistään täällä maan päällä koska he ovat täysin tietoisia roolistaan Jumalan 
sijaishallitsijoina. He tuntevat iloa täyttäessään uskonnolliset velvollisuutensa saavuttaen siten Jum-
alan tyytyväisyyden, joka on heidän olemassaolonsa päätarkoitus.

Ei-muslimit voivat ihmetellä kuinka uskonnolla voi yhä nykyaikana olla niin voimakas vaikutus ihmi-
siin, että päinvastoin kuin tavallisesti, ainakin tällä alalla länsimaisia esikuvia pikemminkin kartetaan 
kuin jäljitellään.

Muslimiperheen rakenne

Islamilaisen perheen luja rakenne tekee näistä arvoista kestäviä ja saa ne elämään kauemmin kuin 
länsimaiset tavat. Se lepää seuraavilla neljällä pilarilla, jotka perustuvat Koraanin sääntöihin ja pro-
feetta Muhammedista (r. h.) kertovaan perinteeseen, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle.

1) Perhe-elämä on ihmisyhteisön kehto tarjoten turvaa ja terveyttä ja rohkaisten vanhempia ja 
kasvavia lapsia.
2) Perhe-elämä vartioi naisten ja miesten luonnollisia eroottisia haluja kanavoiden tämän voimak-
kaan tarpeen tervehenkiseen suuntaan.
3) Perhe-elämä on ihmishyveiden (esim. rakkauden, ystävällisyyden ja armon) kasvualusta.
4) Perhe-elämä on kaikista varmin turva sisäisiä ja ulkoisia vaikeuksia vastaan.

1) Koti ja kannustus
2) Erotiikka ja lapset
3) Myötätuntoiset hyveet
4) Suoja

Tarkastelkaamme nyt lähemmin jokaista näistä pilareista. Kaikkien neljän pilarin vahvuus perustuu 
järjestelmään. Emme saa unohtaa, että perhe-elämän edut eivät ulotu vain verisukulaisiin, vaan ne 
kattavat myös muslimien maailmanlaajuisen perheen, islamilaisen veljeyden.
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I–PERHE IHMISYHTEISÖN KEHTONA

Jos perhettä pidetään ihmisyhteisön tervehenkisenä kehtona se tarkoittaa sitä, että lasten ihmisla-
jin jatkajina täytyy löytää sieltä lämpöä, kärsivällisyyttä ja kaikkea mahdollista, mikä edistää heidän 
monipuolista kasvatustaan. Tähän tarkoitukseen heillä täytyy olla äiti, joka ei pidä lapsistaan huole-
htimista osaaikatyönä vaan eräänä tärkeimmistä velvollisuuksistaan. Ja heillä täytyy olla isä, joka 
on Syed Abul A’la Mawdudin sanoin ”islamin patriarkaalisen luonteen mukaisesti perheen imaa-
mi, jonka harteilla lepäävät perheen uskonnolliset velvollisuudet. Hänen täytyy pitää yllä uskon 
periaatteita ja hänen arvovaltansa symboloi Jumalan arvovaltaa maailmassa. Itse asiassa miestä 
kunnioitetaan perheessä juuri pyhän kokonaistehtävänsä takia. Musliminaisten kapina joissain
islamilaisen yhteisön osissa alkoi, kun miehet itse lopettivat uskonnollisen tehtävänsä täyttämisen 
ja kadottivat miehisen ja patriarkaalisen luonteensa”. Tämä on maailmanlaajuisesti tunnetun is-
lamilaisen oppineen huomionarvoinen näkemys.

Yhteiskunnan perusta pysyy koskemattomana sellaisen kodin ansiosta, jossa äiti ja isä ovat tietoisia 
tärkeästä roolistaan ja ymmärtävät, että huomisen maailma on sellainen millaiseksi he kasvattavat 
lapsensa.

Mitä tulee lasten kasvatukseen, mielestäni sen tulisi koostua seuraavista neljästä vaiheesta:

Islamilainen ympäristö

Kasvatuksen perustana on ajanjakso syntymästä 20. ikävuoteen, eli aikaan, jolloin lapsi lähtee ko-
toa. Tänä aikana perheessä täytyy olla islamilainen ympäristö. Niin kuin moderni psykologia op-
ettaa, ympäristö vaikuttaa lapseen jo ensimmäisten elinvuosien aikana. Islamilaisen ympäristön 
muodostavat monet pienet ja suuret tekijät. Tärkein ehto on se, että vanhemmat rakastavat ja
kunnioittavat toisiaan, ja että he ovat — islamilaisen mallin mukaan — kärsivällisiä ja ulottavat 
hellän huolenpitonsa lapsiin. Mutta on myös tärkeää, että lapset saavat kuulla Koraanin kaunista 
resitaatiota (nykyisin on saatavissa erinomaisia nauhoituksia), että he tietävät milloin on ramadanin 
paastokuukausi ja milloin vietetään suuria juhlapäiviä ja myös, että he tapaavat muslimiystäviä ja
-sukulaisia. Lasten tulee voida kuulla sellaisia rakastavalla äänellä lausuttuja  sanoja, kuten esim. 
”Allah” ja ”Muhammad”. Itseasiassa tätä monet meistä tekevät joka tapauksessa. Islamilaiselle 
ympäristölle on myös merkittävää se, että muslimien koti on kalustettu edes joillain islamilaisilla 
esineillä. Lasten tulisi voida nähdä todella kaunista kalligrafiaa seinillä ja ehkä maton siellä täällä, 
sekä muita esineitä, joita ei ole länsimaisissa talouksissa. Ja muslimien tulisi ainakin kotona pitää 
yllä perinteistä asua ja ottaa sisällä kenkänsä pois, edes silloin kun astutaan olohuoneeseen.Täten 
heillä on läheinen kosketus omaan perintöönsä ja lapset tuntevat selkeästi olevansa muslimeja. 
Tämä tunne täyttää heidät luottamuksella ja kunnioituksella yhteisöään kohtaan.

Kasvatusmenetelmä

Toista vaihetta kutsuisin kertomisvaiheeksi. Tiedemiehet ovat osoittaneet kuinka lapsen tietoisuus 
muotoutuu varhaislapsuudessa kuuntelemalla kauhutarinoita ja jännitysjuttuja ja kuinka lapsen ti-
etoisuudelle voi toisaalta antaa siivet lumoavilla kertomuksilla. Tässä vanhemmilla, joilla on mieliku-
vitusta ja hyvää tahtoa, on edessään avoin kenttä. He voivat tutkia uudestaan Koraanin kertomuk-
sia edellisistä profeetoista, lukea monia kauniita perinteitä viimeisestä profeetasta Muhammedista 
(r.h.) ja islamilaisen historian sankareista. Keräämällä kaiken rakkautensa, älynsä ja huumorinta-
junsa, he voivat tehdä kaikesta tästä mielenkiintoisia ja inspiroivia tarinoita. Kokemukseni mukaan
erityisesti 2—5 vuotiaat lapset ovat kaikista kiinnostuneimpia kuuntelemaan tällaisia tarinoita. Äiti 
voi kertoa niitä lapselle tehdessään kotiaskareita ja usein tästä seuraa mukavia keskusteluja, sillä 
lapsella on kysymyksensä ja hän haluaa tuoda esiin oman näkemyksensä. Tällä tavalla lapsen luon-
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netta voi epäilemättä muokata ja läpi elämän kestävät normit voidaan iskostaa hänen mieleensä.

Islamilaiset velvollisuudet

Kolmatta vaihetta, joka perustuu ensimmäiselle ja toiselle, kutsun islamilaisiksi velvollisuuksiksi. 
On luonnollista että lapsi haluaa jäljitellä rukoilevia vanhempiaan. Hänelle annetaan pieni ruk-
ousmatto ja vaikka hän ensin pystyy keskittymään vain muutamia minuutteja, aikanaan hän oppii 
rukoilemaan ja tottuu päivittäiseen rytmiin ja rutiiniin. Samoin tapahtuu paaston suhteen.
Ensiksi lapsi ei kestä kuin muutamia tunteja. Mutta vähitellen hän paastoaa puoli päivää ja sitten 
jopa kokonaisen päivän. Tällöin on tärkeää juhlia hiukan suhur ja iftar -aterioilla (ennen ja jälkeen 
paaston). Millaista ylpeyttä lapsi tunteekaan, kun hänen ensimmäistä kertaa annetaan nousta 
aamulla aikaisin syömään varhaisaamiaista (suhur) vanhempiensa kanssa ja miten hän onkaan 
tyytyväinen, jos hän todella pystyi paastoamaan koko päivän. Luulenpa monien vanhempien 
huomaavan, että lapsi itse pyytää saada paastota uudestaan sen sijaan että häntä pitäisi suos-
tutella liittymään aikuisten seuraan. Almujen antoon on aina mahdollisuus. Lapsen tulisi saada 
hieno kiiltävä kolikko, jonka hän sitten voisi itse antaa. Näin hän oppii, että osa rahoista tulisi antaa 
puutteenalaisille tai moskeijan keräyslippaaseen sen sijaan, että niillä ostettaisiin leluja ja makeisia. 
Mitä tulee pyhiinvaellukseen, lapselle tulisi kertoa kuinka muslimit kaikkialta maailmasta yhdessä 
kokoontuvat pyhiin paikkoihin palvoakseen Luojaa niin kuin Kaikkivaltiaan palvelijat ovat tehneet 
katkeamattomana ketjuna Abrahamista lähtien.

Lapsi on nyt tiedostava muslimi ja näin hänellä on vakaa jalusta seuraavan vaiheen perustamiselle.

23

NELJÄ PERUSASIAA ISLAMILAISESTA KOTI-
KASVATUKSESTA JA PERHEESTÄ

JIHAD

VELVOLLISUUDET

KERTOMUKSET JA PERINTEET

ISLAMILAINEN YMPÄRISTÖ



Valmentautuminen elämää varten

Tämä on jihadin vaihe. Noin 15-vuotias lapsi on oppinut, että elämä täällä maan päällä on koettele-
musta ja, että vain ne, jotka antautuvat Jumalan tahtoon syvällä kunnioituksella ja nöyryydellä voivat 
menestyä siinä. Ihmisen, erityisesti nuoren ja energisen ihmisen luonteessa on kuitenkin sellainen 
piirre, että hän etsii elämälleen todellista tavoitetta, jotain jonka puolesta hän voisi kamppailla.
Arkipäivän elämässä on tietenkin monia erilaisia perustavoitteita, sellaisia kuten uskonnollisista 
velvollisuuksista kiinnipitäminen, koulutenttien läpäiseminen, sairauksien voittaminen, työn saanti, 
rakastavan aviopuolison löytäminen ja lasten kasvattaminen. Terve kunnianhimo tulee kuitenkin 
suunnata kohti korkeampia tavoitteita. Jos sitä ei ohjata oikeisiin kanaviin, se voi helposti joutua 
kansankiihottajien taivuttelun uhriksi ja alkaa tavoitella vaarallisia epäjumalia, sellaisia kuten kaikki 
”ismit” nationalismista kommunismiin.

Jihad, kamppailu islamin takia, tarjoaa niin monia mahdollisuuksia, että jokainen muslimi voi löytää 
omaan mielenlaatuunsa ja kykyihinsä sopivan toimintakentän. Tarpeen tullen kamppailua voi 
johtaa miekalla yhtä hyvin kuin kynällä, lapiolla yhtä hyvin kuin leikkausveitsellä tai jopa ompelu-
koneella tai kauhalla. Jihad on kamppailua kaikkien islamia vastaan hyökkäävien voimien kanssa. 
Olkoonpa näiden voimien tarkoitus sitten saada islam naurunalaiseksi, heikentää sen perinteitä 
ja tapoja tai kaivaa maata sen poliittisen voiman alta — niihin täytyy suhtautua vakavasti, sillä ne 
tuhoavat perintömme juuret.

Perhe, jossa tämä henki on jatkuvasti valppaana, on paras tae aidolle islamilaiselle yhteiskunnalle, 
koska se tekee mahdolliseksi kaikkien perheenjäsenten kantaa sijaishallitsijuutta tietoisesti. Tämä 
on yksi perheen tärkeimmistä tehtävistä.

Oli tarpeen selittää erityisen huolellisesti perhe-elämän ensimmäistä ja tärkeintä pilaria, joka 
sisältää kasvatusnäkökohdan, sillä se on laajasti ottaen yhteydessä ihmisyhteisön tulevaisuuteen 
yleensä. 
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II–PERHE HALUJEN VARTIOIJANA 

Olemme nyt tulleet toiseen pilariin, joka käsittelee perhettä ihmisen luonnollisten eroottisten ha-
lujen vartioijana. Puhun tarkoituksella erotiikasta enkä seksistä sillä jälkimmäistä sanaa on käytetty 
niin paljon väärin, että se vääristäisi sen mitä haluan sanoa.

Profeetta Muhammed (Jumalan rauha ja siunaus hänelle) on sanonut: ”Avioliitto on osa sunnaani. Se 
joka astuu harhaan polultani, ei ole yksi meistä”. Koraanissa, toisessa suurassa jakeessa 187 ihmis-
ille sanotaan: ”Olettehan te toistenne peittoja”. Islam, joka on täydellinen elämäntapa ja ottaa aina 
huomioon ihmisen luonnollisen taipumuksen, kehottaa avioliittoon. Se kertoo meille muutamin 
kaunein sanoin, kuinka aviomiehen ja vaimon tulisi peiton tavoin peittää ja suojata toinen toisiaan, 
kuinka he voivat löytää toisistaan eroottisten tarpeidensa täyttymyksen, kaipuunsa lapsiin sekä mo-
lemminpuolisen rakkauden ja hellyyden. Haluaisin lisätä tähän muutaman henkilökohtaisen
28 Nainen taitto 19.4.2005 10:49 Sivu 28 sanan, sillä koska olen kääntynyt islamiin minulta joskus 
kysytään miltä minusta tuntuu islamin suhtautuminen avioliittoon. 

Järjestetyt avioliitot

Muslimiperheiden tavoista arvostan ensinnäkin niin kutsuttua ”järjestettyä avioliittoa”, sillä olen 
huomannut kuinka hyvin se toimii. Oleskellessani muslimimaassa sain huomata, että perhe-elämä 
järjestetyissä avioliitoissa on kestävämpi ja vakaampi kuin länsimaisessa keskivertoperheessä. 
Näyttää siltä, että silloin kun vanhemmat tai sukulaiset kokeneina ja ymmärtävinä ehdottavat
avioliittoa, he perustavat ehdotuksensa laajalle pohjalle, joka käsittää perheen taustan, kasvatuk-
sen, päämäärät, makuasiat ja niin monet muut tekijät. Ja vaikka melkein kaikki muslimiavioliitot sol-
mitaan niin, ettei etukäteen tiedetä sopivatko osapuolet yhteen seksuaalisesti — toisin kuin on 
tapana Lännessä — niitä voidaan pitää paljon onnistuneempina kuin täkäläisiä avioliittoja.

Moniavioisuus

Toinen kutkuttava aihe on moniavioisuus. Ennen kuin tuomari vihki minut ja eurooppalaisen mus-
limimieheni, hän varoitti minua siitä, että jos miehenijoskus tulisi asumaan muslimimaassa, hän  
voisi naida neljä vaimoa. Olin ensin hiukan pelästynyt, mutta opin pian, että vaikka islam sallii monia-
vioisuuden, sitä käytännössä harjoitetaan hyvin harvoin. Havaitsin myös, että koska joillain miehillä 
epäilemättä on taipumus moniavioisuuteen, ja koska olosuhteet ovat joskus epätavalliset (kuten 
ensimmäisen vaimon pysyvä sairaus tai hedelmättömyys), ja koska islam kokonaan kieltää aviolii-
ton ulkopuoliset sukupuolisuhteet, se on mielestäni erittäin viisas ratkaisu. Jos muslimimies jostain 
syystä ei yksinkertaisesti voi olla haluamatta toista vaimoa, häntä ei pakoteta turvautumaan
mihinkään syntiseen tekoon, vaan hän voi aivan laillisesti täyttää halunsa samalla kun kantaa siitä 
seuraavan vastuun. Mielestäni tämä onkin pääasia: tuskin kukaan mies pelkästään himonsa takia 
elättäisi enemmän kuin yhden vaimon ja tämän lapset sekä jakaisi huomionsa tasaisesti vaimojensa 
ja jälkeläistensä kesken. Hän miettisi enemmän kuin kaksi kertaa ennen kuin  tekisi mitään, kun 
taas yhteiskunnissa, joissa ei ole tällaisia käytännöllisiä sääntöjä, on niin kauhean helppoa hypätä 
sänkyyn ja jälkeenpäin kävellä tiehensä. Sen sijaan, että toinen nainen säilyttäisi ihmisarvonsa 
hänelle ja hänen lapselleen ei jää muuta kuin kurjuus ja alennustila. Tällaisia surullisia esimerkkejä
on niin paljon, ettei tämä aihe kaipaa enempiä selityksiä.

Avioero

Kolmanneksi, avioeroasiassa islamilainen ratkaisu on mielestäni ylivoimaisesti parempi kuin mikään 
muu tuntemani. Jos aviomies ja vaimo katsovat mistä tahansa syystä, että heidän on mahdotonta 
elää yhdessä kauempaa vastenmielinen kahle ei sido heitä yhteen. He voivat erota rauhan vallitessa 
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ja kumpikin heistä voi etsiä täyttymystä jonkun toisen kanssa. Jos vaimo ei siedä sitä, että hänen 
aviomiehensä ottaa toisen vaimon, hän voi aina hakea avioeroa, eikä hänen tarvitse pakolla su-
vaita sellaista mitä hän ei tunnu suvaitsevan. Eikö ole paremmin ihmisarvon mukaista, että näissä 
asioissa ei tarvittaisi salaisuus-mutinoita? Aviomiehen ei tarvitsisi kertoa mielikuvituksellisia valheita
aina kun haluaa tavata tyttöystävänsä, eikä vaimon tarvitsisi teeskennellä tietämätöntä siitä, mitä 
tapahtuu hänen selkänsä takana. Jos aviomies ei voi sietää enää kauempaa joitain vaimonsa 
huonoja tapoja tms., hänen ei tarvitse alkaa kohdella vaimoaan huonosti — hän yksinkertaisesti 
vain ottaa avioeron. Sama koskee vaimoa. Tällä tavalla ihmisyhteisöstä tulee paljon puhtaampi ja
terveempi. Lasten mielestä kodit eivät olisi onnettomia eikä kumpikaan puolisoista olisi tuomittu 
elinikäiseen murheeseen. On olemassa lukuisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat avioeroa, (esim. 
eronneen vaimon ja hänen lastensa taloudellista asemaa) mutta niiden käsittely veisi keskustelua-
mme liian kauaksi aiheesta. Kuten Abu Dawud kertoo Profeetta on sanonut: ”Kaikista lain sallimista
asioista avioero on vihatuin Jumalan silmissä”. Luulenpa, että tämän erittäin vahvan hadithin ansio-
sta avioero — vaikkakin se saattaa joissain tapauksissa olla tarpeellinen — on käytännössä äärim-
mäisen harvinainen muslimiperheissä.

Naisen asema

Neljänneksi haluan sanoa muutaman sanan naisen asemasta islamissa. Koraanista voimme lukea: 
”Vaimoilla on myös sama oikeus kuin miehillä on heihin nähden, niin kuin kohtuullista on, mut-
ta miehet ovat heitä astetta ylempänä” (2:228 suom. Aro—Salonen—Tallqvist). Ne jotka haluavat 
löytää vikoja islamilaisista säädöksistä, pitävät tätä vahingollisena naisen asemalle. Mutta minä olen 
sitä mieltä, että tämä yksi lause sisältää kaiken mitä tarvitsen ollakseni onnellinen naisena. Se takaa 
minulle kaikki oikeudet, joita tavoittelen — oikeuden koulutukseen, omaan omaisuuteen ja jopa 
ansiotyöhön jos olosuhteet niin vaativat. Se takaa minulle oikeuden turvautua aviomieheeni to-
imeentuloani koskevissa asioissa tai perheen hyvinvointia koskevia tärkeitä päätöksiä tehdessä.
Aviomiehellä on suuri vastuu huolehtia perheestään löytäen parhaat mahdolliset ratkaisut neu-
vottelemalla vaimonsa kanssa ja käyttäen kaikkea viisauttaan. Eikö naisen luonteeseen kuulu se, 
että hän haluaa voimakkaan, oikeudenmukaisen, viisaan ja huomaavaisen aviomiehen, joka pystyy 
tekemään tällaisia päätöksiä? Tämä on mielestäni islamin mukainen ihanteellinen perhe-elämä. 
Tällaisessa ilmapiirissä molemmat puolisot löytävät täyttymyksen sukupuoliasioissa yhtä hyvin kuin 
kaikissa muissakin avioelämän asioissa, joista etusijalla on lasten kasvatus.

III–PERHE JA LUONTEENMUOKKAUS

Kolmas pilari sisältää sellaisia hyveitä kuin rakkaus, ystävällisyys ja armo.
Sen suhteen haluaisin antaa Koraanin puhua puolestani:

”Me olemme säätäneet ihmisen velvollisuudeksi kohdella hyvin vanhempiaan.
Hänen äitinsä on vaivalla kantanut häntä ja vaivalla synnyttänyt

hänet, ja hänen kantamisensa ja imetysaikansa on kestänyt kolmekymmentä
kuukautta. Kun hän sitten varttuu aikuiseksi ja saavuttaa

neljänkymmenen vuoden iän, hän sanoo:

“Herrani, tee minut kykeneväksi olemaan kiitollinen siitä armosta,
jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, ja tekemään hurskaita

tekoja, jotka miellyttävät Sinua. Anna minulle hyviä jälkeläisiä.
Minä käännyn Sinun puoleesi ja alistun Sinulle ” (46:15)

Koraani kertoo meille lisäksi:

”Herrasi on säätänyt, että teidän tulee palvoa vain Häntä ja että
teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne, saavuttivatpa he
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molemmat tai vain toinen heistä korkean iän luonasi. Älä sano
heille ’hyi’ äläkä aja heitä pois, vaan puhu heille ystävällisesti.
Ole nöyrä ja levitä armon siipi heidän ylleen ja sano: ’Herrani,

armahda heitä, sillä he kasvattivat minua, kun olin pieni”.
(17:23-24)

Mik molemminpuolisen ystävällisyyden henki, tämä armon siiven levittäminen avuttomien ylle! Ja 
suojeleva hellyys avun tarpeessa olevia lapsia ja vanhuksia kohtaan! Jos käyttäydymme hyvin ja kär-
sivällisesti, ymmärtäväisesti ja rohkaisevasti perheenjäseniämme kohtaan tuoden heissäkin esiin 
samat hyveet, siirrämme nämä hyveet varmasti myös yhteiskuntaan. Hellä ja huomaavainen
perheenisä on hyvä myös niille, joita hän tapaa kodin ulkopuolella, samoin kuin hän on ankara ja 
taipumaton suojellessaan perhettään tai kanssaihmisiään niiltä paheilta, jotka uhkaavat heikentää 
tai tuhota nämä hyveet.

IV–PERHE TURVAPAIKKANA

Neljäs pilari takaa meille turvapaikan sisäisiltä ja ulkoisilta vastoinkäymisiltä perhe-elämän helmas-
sa. Aikana, jolloin ihmiset eivät luota toisiinsa, jolloin jokainen ajattelee ensin itseään ja jolloin to-
isten huoliin sekaantumista pidetään rikoksena vain ne ovat vahvoilla, jotka tietävät, että heillä on 
ainakin yksi turvapaikka. Siellä me saamme hyviä neuvoja ja leivänpalan, auttavan käden ja vuoteen. 
Voimme olla varmoja, että siellä meitä puolustetaan ulkomaailmaa vastaan. Muut perheenjäsen-
et odottavat meiltä parasta ja se auttaa meitä tuomaan esiin parhaat puolemme. Perhe on ih-
meellinen instituutio yhtä hyvin niille, jotka tarvitsevat apua kuin niille, jotka kykenevät auttamaan. 
Mikään muu sosiaalinen instituutio ei ole tähän mennessä ottanut kantaakseen samanlaista
vastuuta kuin perhe.

Mitä täydellisemmältä yhteiskunta näyttää pinnallisen tarkkailijan silmissä, sitä sydäntävihlovam-
malta näyttävät kaikki sen sosiaaliset saavutukset niiden silmissä, jotka tuntevat todellisen islami-
laisen perhe-elämän hellivän huolenpidon ja lämmön.
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PERHE-ELÄMÄ ISLAMISSA
Kahta luentoa seurasi keskustelu, joka kuitenkin keskittyi ensimmäisen
luennon aiheisiin. Tässä siitä hiukan editoitu versio.

Moniavioisuudesta

Kysymys: Haluaisin kysyä moniavioisuudesta. Jos hyväksymme perustelut,
joita olette antaneet sen tueksi että mies tietyissä olosuhteissa voi naida useampia
vaimoja, voidaanko perusteluja laajentaa koskemaan myös naista? Toisin
sanoen, jos nainen vammautuu ja tulee seksuaalisesti kykenemättömäksi, ja
sen takia aviomiehen sallitaan ottaa toinen vaimo, miksi sama ei päde toisinpäin.
Jos aviomies vammautuu, sallittaisiinko vaimon ottaa toinen aviomies?

Aisha Lemu: Tapaukset, joita lainasin olivat esimerkkejä inhimillisistä
ongelmista. Mainitsin, että länsimaissa vaihtoehdot ovat rajalliset: ihmiset joko
elävät ongelman kanssa tai ottavat avioeron; kolmatta vaihtoehtoa, eli toista
vaimoa ei ole. Tapaus, jossa naisella olisi useampia aviomiehiä, tuo mukanaan
muita ongelmia. Eräs niistä on perinnönjako. Jos naisella on useampia aviomiehiä,
lapsen isyydestä ei voida olla varmoja ja mielestäni tämä herättäisi
miehissä paljon levottomuutta. Toinen ongelma on se, että jo yhdestä aviomiehestä
huolehtimisessa on naiselle yleensä ottaen tarpeeksi vaivaa (naurua ja
taputuksia). Tietääkseni islamilaisessa laissa ei ole tästä mitään erillistä määräystä,
mutta koska tämä on keskustelu, paikalla on joitain oppineita, jotka
voivat antaa asiasta enemmän tietoa.

Khursid Ahmad: Lisäisin pari sanaa siihen, mitä sisar Aisha sanoi.
Ensinnäkin yrittäkäämme ymmärtää kuinka islam suhtautuu asiaan. Tietyissä
tapauksissa Islam sallii useampia vaimoja, mutta se ei koskaan salli useampia
aviomiehiä. Tämä on lain kanta. Kysymys kuuluu miksi näin? Sisar Aisha on
antanut kaksi näkökohtaa. Subjektiivisen letkautuksensa ohella — että yhdessä
aviomiehessä on tarpeeksi vaivaa — hän toi esiin lasten isyydestä syntyvän
sekavuuden ja toiseksi perinnönjaon ongelmat. Haluaisin esittää teille muutamia
muita näkökohtia. 

Ensinnäkin sosiologian näkökulmasta patriarkaalisessa yheiskunnassa  perhe-instituutio voi toimia 
tehokkaasti vaikka siinä olisi monia vaimoja, mutta jos aviomiehiä olisi useampia, se yksinkertaisesti 
hajoaisi. Matriarkaalisessa yhteiskunnassa useampi aviomies perheessä olisi mahdollista,
mutta tämä vaatisi koko yhteiskunnan perustan muuttamista. 

Toiseksi miehen on mahdollista olla sukupuolisuhteessa kaikkien vaimojensa kanssa, ja tehdä 
heidät raskaaksi. Mutta vaikka naisella olisi useampi aviomies, hän voisi tulla raskaaksi vain yhden 
kanssa.

Tulisi myös pitää mielessä, että kun nainen on raskaana hän ei joinakin aikoina pysty olemaan suku-
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puolisuhteessa. Itseasiassa jotkut seksologit puoltavat moniavioisuutta siksi, että sukupuolisuhteet 
vaimon kanssa eivät ole mahdollisia näinä aikoina ja siten pakollinen yksiavioisuus olisi luonnon-
vastaista. Jos mahdollisuus viralliseen toiseen vaimoon kielletään, avioliiton ulkopuolisen suhteen 
vaara tulee hyvin todelliseksi. Jos tämä on tilanne yhden aviomiehen ja yhden vaimon suhteessa, 
miten tukala tilanne olisi monen aviomiehen ja yhden vaimon suhteessa?

Kolmanneksi jos tutkimme sukupuolitauteja ja niiden alkuperää eikä vain tarttumista, huomaamme, 
että ne saavat alkunsa tilanteesta, jossa yhdellä naisella on suhde useampaan mieheen. Niin kauan 
kuin suhde on ”yksi mies — yksi nainen”, sukupuolitauteja ei esiinny. Jos miehellä on sukupuolisuh-
de useamman naisen kanssa, mutta näillä naisilla ei ole suhdetta kehenkään muuhun mieheen, 
sukupuolitauteja ei esiinny. Mutta jos naisella on sukupuolisuhde useamman miehen kanssa, suk-
upuolitaudin syntymisen mahdollisuus on olemassa. Tämä on luonnonjärjestys ja sen vahingoit-
taminen häiritsisi koko elämänkulkua. Monivaimoisella suhteella on paikkansa tässä järjestyksessä,
monimiehisellä ei. 

Islam on kieltänyt vaimoa ottamasta useampia aviomiehiä. Ei siksi, että se suosisi miehiä vaan siksi, 
että se on molempien sekä miehen että naisen parhaaksi ja koko ihmisyhteisön parhaaksi.

Perinnöstä

Kysymys: Minulla on hyvin henkilökohtainen ongelma. Minulla on kaksi tytärtä. Koska olen epäon-
nistunut tuottamaan miespuolista jälkeläistä — mikä ei ole minun syyni — kuolemani jälkeen omai-
suuteni tullaan jakamaan aviomieheni, lasteni, sekä veljieni ja sisarieni kesken. Vanhempani eivät 
ole elossa. Jos minulla olisi yksi poikalapsi, tai toinen tyttäristäni olisi ollut poika, omaisuuttani
ei olisi jaettu veljilleni ja sisarilleni. Mielestäni tämä on rangaistus lapsiani kohtaan. Miksi näin?

Aisha Lemu: Mielestäni tämä on sellainen tapaus, että niin kuin luennossani sanoin, meidän tulee 
tarkastella islamia kokonaisuudessaan. Emme saisi ottaa jotain lain osaa erilleen muista. Kuten 
mainitsimme, islamin mukaan naisista huolehtiminen yhteiskunnassa on miehen vastuulla. Per-
heen miesjäsenet ovat vastuussa vaimoistaan, tyttäristään, äideistään ja kaikista naispuolisista
sukulaisistaan, joilla ei ole muita sukulaisia joiden puoleen kääntyä. Mitä vanhempi mies, sitä 
suurempi vastuu. Siksi meidän mielestämme suurempi osa perinnöstä pitäisi mennä miehille, he-
hän ovat vastuussa naisten huolehtimisesta. Jos tätä lakia tarkasteltaisiin erillään ja oletettaisiin, että 
naisilla olisi vastuu huolehtia itsestään ja olla turvautumatta kehenkään muuhun, niin sanoisimme,
että kyllä, tämä laki on epäreilu. Mutta islamilaisen lain yhteydessä, jossa nainen nauttii miehen 
huolenpidosta, on minusta selvää, että tämä ei ole epäreilua. Ehkä joku lain asiantuntija haluaa 
lisätä tähän jotain. Khurshid Ahmad: Saanko minä taas tehdä välihuomautuksen? Kysymys käsit-
telee erästä islamin erityisalaa, nimittäin perintölakeja. Islamilainen perintölaki on itsessään hyvin 
tasapainoinen ja sitä täytyy tarkastella kokonaisuudessaan. Mainitsemassanne erityistapauksessa 
olette oikeassa siinä, että lain mukaan osa perinnöstä jaettaisiin myös veljillenne ja sisarillenne. 
Laki tarkastelee aina yleistä tilannetta ei poikkeustapauksia, mutta islamilainen järjestelmä huolehtii 
jopa poikkeustapauksista. Mainitsemassanne tilanteessa olevia tyttöjä ei tulla heittämään koirille. 
Perhe tulee suojelemaan heitä ja perheellä en tarkoita vain äitiä ja isää. Perhe edustaa paljon laa-
jempia sukulaissuhteita. Veljenne ja sisarenne sekä vanhempanne ovat kaikki osa perhettänne ja 
poissaollessanne he pitävät huolta lapsistanne. Emme saa unohtaa islamilaista huoltajuuden
periaatetta. Tapauksessa, johon viittasitte teidän poissaollessanne perheessä joku toinen lähisuku-
lainen toimisi tyttöjen huoltajanaja. Siksi perintöä jaetaan niiden lähisukulaisten kesken, joilla on 
osansa tässä huoltajuusasiassa niin, että koko perhe pysyy yhtenäisenä yksikkönä ja kaikki tiedo-
stavat vastuunsa. On toivottavaa, että veljenne ja sisarenne eivät käyttäisi perintöosuuksiaan
pelkästään omaksi hyödykseen, vaan koko yksikön, perheen, hyväksi. Islamilainen laki painottaa 
sitä, että vanhempanne pitäisivät huolen lapsistanne taloudellisesti, moraalisesti, sosiaalisesti ja 
muutenkin. Nämä lapset ovat heidän lihansa lihaa ja verensä verta. Moraali ja laki käskevät tuke-
maan lapsianne. Tämän vuoksi järjestelmä antaa heille osan perinnöstä. Kaiken tämän lisäksi,
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islam ei ole vain lakipaketti — se on moraalilaki, yhteiskuntajärjestys ja tuen ja huoltajuuden järjest-
elmä. Perheellä on tämä rooli kaikissa tilanteissa. 
Kasvojen peittämisestä

Kysymys: Koraanin mukaan miesten ja naisten tulee pitää katseensa kurissa, kun heidän täytyy 
liikkua ihmisten keskellä. Mitä järkeä olisi siinä, että naisten täytyisi peittää itsensä päästä varpaisiin, 
kun kerran miesten täytyy pitää katseensa kurissa eikä jahdata heitä silmillään. Tämä merkitsisi 
sitä, että naiset pitäisivät kasvonsa paljaina. Koraani kehottaa sekä miehiä että naisia pitämään kat-
seensa kurissa toistensa läsnäollessa, mutta mitä kurissapitämistä katseissa olisi jos naisen kasvot 
olisivat peitossa? Lisäksi hajjin (pyhiinvaelluksen) aikana naisen on nimenomaan kiellettyä peittää 
kasvonsa.

Aisha Lemu: Arvostan suuresti sisaremme näkökantaa ja luulenpa, että voit nähdä silmilläsi mikä 
on minun oma kantani tässä asiassa. Minä hyväksyn nämä molemmat kannat, ja puheessani aino-
astaan mainitsin, että on olemassa toinenkin mielipide, jolle joidenkin mielestä on olemassa perust-
eet. Jos he haluavat tuoda sen esiin, annetaan heidän tehdä niin. 

Pukeutumisesta

Erään naiskuuntelijan huomio: Haluaisin sanoa muutaman sanan pukeutumisesta. Aisha Lemu 
viittasi siihen vain lyhyesti. Kysymys on tärkeysjärjestyksestä. Islam haluaa muuttaa sen miltä 
näytämme. Koraani kehottaa tarkoituksella miehiä ja naisia pitämään katseensa kurissa, se ei ole 
vain sattumaa. Koraani ja sunna eivät vaikene pukeutumissäännöistä. On olemassa yksityiskohtai-
sia ohjeita siitä, kuinka naisten tulisi peittää itsensä. Se täytyykö naisten peittää kasvonsa vai ei, on 
vain yksi osa koko järjestelmää. Nykytilanteessa olemme erittäin vaikean ongelman edessä, sillä 
koko järjestelmää ei seurata kunnolla. Jotkut miehet ovat vapauttaneet itsensä islamilaisista pukeu-
tumisvaatimuksista ja silti he odottavat naisväkensä peittävän itsensä. Miehillä ei ole lupaa olla 
ilman partaa, mutta jotkut miehet eivät kunnioita näitä sääntöjä. Islamilaiset ohjeet koskevat sekä 
miehiä että naisia ja mielestäni molempien tulisi vilpittömästi tutkia sydäntään ja miettiä kuinka 
paljon he yrittävät noudattaa niitä.
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