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Statutul femeii în lumea islamică este un subiect de preocupare pentru modelul 
occidental de civilizație. Multe dintre angoasele dialogurilor dintre Occident și lumea 
islamică se învârt în jurul unor raportări absolutiste și egocentrice, modelul nostru de 
înțelegere al unei culturi diferite fiind bazat pe o tipologie de gândire strict raportată la 
valorile occidentale. Prin prezenta lucrare ne propunem să facem o trecere în revistă a 
celor mai importante aspecte care definesc caracterul feminin într-o societate islamică 
utopică. Așadar, în rândurile acestei lucrări nu ne vom axa asupra statutului pe care îl 
au femeile în anumite țări musulmane,1 ci ne vom axa asupra formelor de reprezentare 
a femininului într-un stat islamic ideal – bazat în totalitate (din punct de vedere juri-
dic, politic și moral) pe textele sacre ale Islamului.

În linii generale, azi, femeia musulmană este privită ca fiind o ființă subjugată și 
deposedată de feminitatea ei2. O femeie care nu se poate reprezenta pe ea însăși, re-
prezentarea acesteia fiind una oglindită de către bărbați. Un lucru este sigur: bărbatul 
arab, războinic neînfricat a fost singura persoană vizibilă pe scena politică a lumii. 
Singura voce răsunătoare a Peninsulei Arabe fiind vitregia și spiritul patriarhal spe-
cifice triburilor arabe. Pentru a înțelege mai bine rolul femininului musulman,vom 
încerca să trasăm niște paralele între trecut și prezent. Când ne referim la trecut, ne 
referim la cel al femeii în Peninsula Arabă. Cultura spațiului arabo-islamic poate fi 
împărțită temporal în două perioade: perioada preislamică (al-Jahiliyah) și perioada de 
după Islam.

În perioada preislamică femeia era privită ca fiind un obiect material a cărui exis-
tență depindea de deciziile bărbaților care îl avea în stăpânire – tată, soț, unchi sau 

1 A se face diferența dintre țări musulmane și țări islamice.
2 Edward Said, Orientalism, Timișoara: Editura Amarcord, 2001, p. 18.
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frate. Venirea pe lume a unei femei era privită ca fiind un păcat sau un semn al ghinio-
nului care avea să se abată peste trib.3 Nașterea unei fetițe aducea multă rușine asupra 
familiei în care se năștea. În istoriografia preislamică, tatăl în a cărui familie se năștea 
o fetiță era portretizat ca fiind furios, cu fața înnegrită de rușine și lovit de un puternic 
sentiment de păcat.4 Pruncuciderea era o practică socială integrată în cultura arabilor 
din perioada preislamică. Arabii obișnuiau să își îngroape de vii copiii de sex feminin. 
Vitregia deșertului a modelat personalitatea arabului, inoculându-i atât o predispozi-
ție meditativă/contemplativă cât și o predispoziție războinică. Întreaga stigmatizare a 
femininului în perioada preislamică este strâns legată de cea din urmă predispoziție 
a arabului tribal. Dacă e să vorbim despre istoriografia preislamică, vorbim despre 
genealogii și cronici ale războaielor inter-tribale. Luptele permanente dintre triburile 
arabe impuneau o feudă a sângelui, fiind de datoria fiecărei familii să dea tribului băr-
bați puternici.5 În toată această construcție socială, femeile erau irelevante. Femininul, 
sexul slab, era privit ca fiind o povară pusă pe umerii familiilor și a tribului. Nu exista 
nicio rentabilitate care putea fi luată în calcul. De ce? Pentru că femeile nu puteau lup-
ta la fel ca și bărbații și în plus erau capturate în urma războaielor. Capturarea lor era o 
pierdere a tribului deoarece implica costuri, mai ales când era vorba de răscumpărări.

Dreptul femeilor la proprietate sau moștenire le este acordat abia după venirea 
Profetului Muhammad.6 Până atunci ele nu puteau să dețină proprietăți decât în ca-
zuri excepționale, rar întâlnite în mediile elitiste.7 O altă realitate a societății preislami-
ce era reprezentată de faptul că femeile nu se puteau căsători după voia lor; căsătoriile 
fiind de regulă aranjate de către tutorii lor.

Căsătoria nu era cu nimic mai deosebită de un oricare alt act comercial dintre două 
persoane. Femeia era cumpărată în schimbul unei sume de bani, a unor animale sau 
a unor produse. Cu sau fără voia ei, tranzacţia era încheiată între tutorele ei și viitorul 
soț. Dota (mahr) stabilită pentru mâna miresei îi revenea în totalitate tutorelui acesteia, 
femeia neavând niciun drept asupra bunurilor oferite. Acestea îi erau oferite strict tu-
torelui legal, omul care avea în proprietate femeia. Divorțul îi revenea unanim și unila-
teral bărbatului. Bărbatul era singurul care putea divorța de o femeie. Totuși divorțul 
putea fi evocat și revocat oricând și ori de câte ori voia [doar] bărbatul. Femeia nu pu-
tea să decidă dacă dorește sau nu să se reîntoarcă în căminul din care a fost alungată. 
Ba, mai mult, în multe cazuri, femeia avea nevoie de permisiunea fostului soț pentru 
a se putea recăsători cu un alt bărbat8. Probabil din moment ce divorțurile puteau fi 

3 Haifa Jawad, The rights of women in Islam, An Authentic Approach, London: Macmillan Press 
LTD, 1998, p. 12.

4 Ibidem, p. 2.
5 Ibidem.
6 610 d.Hr.
7 Abdul Rahman al-Sheha, Women in Islam: The common misconceptions, Fortress iPublication, 

2013 p. 18.
8 Ibidem, p. 16.
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revocate în orice moment, necesitatea permisiunii fostului soț pentru o eventuală re-
căsătorire a soției divorțate, ar putea fi justificată ca fiind o decizie menită să prevină 
eventuale conflicte inter-tribale sau în interiorul clanului. Așadar, în rândurile acestei 
lucrări ne vom axa, în mare parte, asupra noii poziții pe care o capătă femininul în 
noua societate islamică, instituită de către Profetul Muhammad, personajul care avea 
să remodeleze tipologiile culturale ale arabilor peninsulari.

În conturarea portretului femeii musulmane, cele mai importante aspecte sociale 
pe care le vom aborda sunt legate de teme precum imaginea femeii musulmane eter-
ne,căsătorie, divorț, moștenire, implicarea femeii în viața publică și mărturia femeii 
în sistemul judiciar. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, cele mai contrastante 
aspecte vis-à-vis de femininul occidental. Imaginea și statutul pe care femeia le are în 
unele țări musulmane nu sunt neapărat legitimate de către textele sacre ale Islamului. 
Auzim zilnic diferite legitimări sau dezaprobări vis-à-vis de statutul pe care îl au fe-
meile în anumite țări musulmane. Totuși, se impune o precizare mai mult decât nece-
sară: un stat musulman nu este una și aceeași cu un stat islamic. Un stat musulman nu 
transcede reflecția unei demografii confesionale. Comparativ, o țară musulmană este 
aproape una și aceeași cu ceea ce am putea defini ca fiind o ţară ortodoxă (de exemplu: 
România, Rusia, Serbia etc.), diferențele nefiind fundamentale. Diferența dintre o țară 
musulmană și o țară islamică survine la nivel de organizare și percepție politică. O 
țară în care majoritatea populației este de religie islamică nu este neapărat și o țară is-
lamică. Un stat islamic presupune o formă de guvernare islamistă, erijată de la textele 
sacre, definit prin constituție, instituții și mecanisme proprii (pur-islamice) – un stat în 
fruntea căruia se află un calif (khilafa) și nu un președinte.9 Statul islamic este un stat 
prin excelență unul teocratic în care toate aspectele sociale/cotidiene sunt islamizate. 
În linii mari așa arată statul ideal (islamiyah)prezent în mentalul comunității musulma-
ne universale (ummah)10 asupra căruia ne vom îndrepta studiul.

Primul stat teocratic islamic a fost statul Medinez întemeiat de către Profetul 
Muhammad în anul 623 d.Hr. Până la moartea profetului acest stat ideal a ajuns să se 
extindă și să cucerească prin mesajul Islamului întreaga Peninsulă Arabă. Acest stat a 
fost condus de către profet în conformitate cu normele și perceptele religioase revelate 
acestuia de către Allah (Dumnezeu). Muhammad devine, astfel, șeful unei comunități 
supratribale.11 Primul stat islamic reprezintă modelul ideal al unei guvernări încunu-
nate de succes la care fac apel liderii unor țări musulmane. Vitregia și austeritatea de-
șertului au lăsat întotdeauna loc idealului în mintea arabului peninsular, strădalnic în 
cucerirea paradisului...

9 Shahul Hameed, „The Relevance of the Caliphate in Islam”, http://www.onislam.net/en-
glish/ask-about-islam/islam-and-the-world/politics-and-economics/166232-the-relevan-
ce-of-the-caliphate-in-islam.html, accesat 20.04.2015.

10 Paul Brusanowski, Religie şi stat în Islam, București: Herald, 2009, p. 35.
11 Laura Sitaru, Gândirea politică arabă, București: Editura Polirom, 2009, p. 37.
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Femeia musulmană ideală

Idealul feminin musulman este privit în Occident ca fiind o limitare profundă a 
drepturilor femeii. În general femeia musulmană este de etnie arabă, nu vorbește des-
pre sine, dorințele ei sunt supuse în totalitate în fața dorințelor soțului ei, iar în unele 
cazuri ea este parte a unor haremuri precum cele din O mie şi una de nopţi. Edward Said 
consideră că acestă imagine a femeii este un bazată pe abstracții și portretizări făcu-
te din exteriorul culturii musulmane – portretizări orientaliste. O imagine construită 
în jurul unor proiecții occidentale a ceea ce numim noi Orient.12 În teologia islami-
că femeia este percepută ca fiind egală cu bărbatul. Se consideră că atât femeia cât și 
bărbatul au fost creați pentru a se completa unul pe celălalt – ambii având atribuții și 
îndatoriri diferite vis-à-vis de umanitate. Coranul afirmă că femeia și bărbatul au fost 
creați din aceeași ființă.13

În societatea islamică femeia și bărbatul au îndatoriri diferite. Femeia este percepu-
tă ca având un rol moralist și educațional, fiind responsabilă de modelarea și educația 
generațiilor, iar bărbatul ca având rolul de întreținător (qiwamah) și protector al socie-
tății și al familiei,14 care este stâlpul de bază al societății islamice. Chiar și în cazul în 
care soția este bogată, iar soțul este sărac, bărbatului îi rămâne rolul de întreținător. 
Soțul nu are niciun drept asupra bunurilor personale ale soției. În cazul unui eventual 
divorț, bunurile pe care femeia le dobândește prin forțele proprii nu fac temeiul unui 
partaj. Totuși, în viziunea lui Zainab al-Ghazali și nu numai, cel mai important rol al 
femeii este acela de a fi mamă și soție.15

Mawdudi consideră femeia ca fiind legată de cămin datorită următoarelor aspecte 
biologice: menstruație, sarcină, alăptare, grija copiilor etc. De aceea femeile nu pot fi 
împovărate și cu alte sarcini precum agricultură, comerț, apărare etc. Tocmai deoarece 
o astfel de situație nu ar duce decât la o subminare a calităților feminine16. Discursul 
islamist se bazează pe comparație; femininul musulman este comparat cu femininul oc-
cidental. Femeia occidentală este percepută în discursul islamist ca fiind o femeie sub-
jugată și sclavagizată pe piața muncii. Totodată, promovarea unei concurențe între fe-
meie și bărbat (pe piața muncii) este privită de către Al-Ganoushi ca fiind distructivă.17

În privința activității femeii în sfera publică, opiniile sunt numeroase și diverse. 
Unii teologi susțin că femeia nu poate lua parte decât la anumite activități din sfera 
publică și în anumite condiții, iar alții susțin că femeia poate lua parte la orice activități 
fără nici o limitare. Opiniile conform cărora femeia nu poate lua parte la viața publică 

12 Edward Said, Orientalism, Timișoara: Editura Amarcord, 2001.
13 Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română, ediția a V-a, București: Editura Islam, 

2006, p. 140.
14 Lamia Rustum, The idea of women in fundamentalist Islam, Gainsville: University Press of 

Florida, 2003, p. 37.
15 Ibidem, p. 132.
16 Ibidem, p. 137.
17 Ibidem, p. 187.
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le vom ignora – țin strict de discursul islamist radical. Conform tradiției profetice, fe-
meilor nu le este interzis în a lua parte la viața publică atâta timp cât nu își neglijează 
îndatoririle casnice și familiale18 – sunt chiar încurajate să ia parte (de exemplu: soții-
le profetului). În perioada statului Medinez, acestea luau parte activ la viața publică, 
ocupau posturi și funcții de conducere în sistemul administrativ (în special în domeni-
ile economice). Limitările femeilor în a deține funcții publice apar atunci când vorbim 
despre sistemul juridic și politic. În viziunea lui Abu Hanifa, femeile pot ocupa funcții 
în sistemul judiciar fără nici o problemă, atâta timp cât nu tratează cu cazuri penale 
care implică crime19 – pentru a fi protejate. Mergând puțin mai departe, Ibn Hazm 
al-Andalusi consideră că femeile pot lua parte și la cazurile penale care implică omuci-
deri, în cazul în care acestea implică și domeniul financiar.20

Femeia poate deține și funcții politice, cu excepția funcției de conducător al sta-
tului. Al Qardawi afirmă că o astfel de funcție vine în contradicție cu îndatoririle na-
turale ale femeii – ea nemaiavând timp să se ocupe de sarcinile casnice și familiale.21 
Opinia cum că mărturia femeii în instanță valorează jumătate față de cea a bărbatului 
este una destul de controversată. O astfel de opinie beneficiază și nu beneficiază de 
susținere teologică. Unele voci proeminente ale islamismului afirmă că aceasta se ba-
zează pe anumite deficienţe biologice, pe care femeia le-ar avea față de bărbat. Și anume, 
în opinia lui Sayyid Qutb, emoționalitatea femeii este criteriul care diferențiază cele 
două genuri, femeile fiind mai influențabile decât bărbații.22 Totuși, acesta afirmă în 
contradicție cu Mawdudi că mărturia femeii nu are nici o legătură cu intelectul aceste-
ia (aql) – femeia fiind înzestrată cu aceleași capacități intelectuale precum bărbatul – ci 
cu firea sa emoțională.

În antiteză cu arhetipul femeii occidentale, calitățile aspectuale ale femeii musul-
mane sunt strâns legate de vestimentația modestă, promovată de către jurisprudența 
islamică (shari’a): voal (hijab) și haine care acoperă corpul femeii în totalitate (cu excep-
ția feței și a mâinilor). În viziunea lui Fadlallah, care privește hijabul ca fiind un simbol 
al identității femininului musulman, înlocuirea voalului (hijab) cu preocupările narci-
siste întruchipate în cosmetică și industria modei, nu este o soluție de dorit pentru o 
societate musulmană.23 Revenind la mărturia femeii, cealaltă tabără a ulemalelor afirmă 
că mărturia femeii este egală cu cea a bărbatului. Opiniile vis-à-vis de o înjumătățire 
a mărturiei femeii fiind legate strict de tranzacții comerciale și nu de instanță. Chiar și 
așa, reformiștii susțin că este vorba de o normă contextuală care a fost aplicată la nive-
lul unei societăți, marcată de lipsa femeilor în chestiunile financiare. Un argument pu-

18 Islam’s Women, „Women’s Rights in Islam”, http://www.islamswomen.com/articles/do_
muslim_women_have_rights.php, accesat 21.05.2015. 

19 Yusuf al-Qardawi, Statutul femeii în Islam, București: Femeia Musulmană, 2009, p. 31.
20 Ibidem.
21 Haifa Jawad, op.cit., p. 93.
22 Latmia Rustum, op.cit., p. 63.
23 Ibidem, p. 210.
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ternic în favoarea egalității mărturiei este adus prin contribuția femeilor la colectarea 
hadith-urilor – acestea reprezentând cea de-a doua sursă importantă de inspirație divi-
nă – foarte multe hadith-uri fiind relatate de femei (de exemplu: soțiile profetului).24

Căsătoria și divorțul

În Islam acțiunile umane sunt puse în două categorii: îndatoriri individuale (fard al-
ayn) și îndatoriri colective (fardal-kifayah).25 Descurajând viața celibatară și interzicând 
cu strictețe relațiile extraconjugale,căsătoria intră în categoria îndatoririlor individuale 
și este considerată a fi obligatorie (fard). Totodată, căsătoria este considerată ca fiind un 
act religios prin care divinul este slăvit (ibadah),iar individul răsplătit pentru obediența 
sa. Îndatorirea fiecărui individ al societății islamice este de a se căsători și a procrea în 
virtutea dezvoltării societății. Contrar opiniei cum că femeia nu are dreptul de a deci-
de în privința căsătoriei, în Islam femeia are dreptul de decide persoana cu care doreș-
te să se căsătorească. Să ținem cont de faptul că lumea arabă este locul în care oamenii 
nu își urmează religia.26 În contradicție cu dreptul femeii de a își alege partenerul de 
viață, unele femei sunt forțate să ia parte la căsătorii aranjate de către propriile lor 
familii. Yusuf al Qardawi afirmă că femeia nu poate fi căsătorită fără acordul ei, dar 
că la rândul ei nici ea nu se poate căsători fără acordul tatălui ei – de dragul păstrării 
unității familiale.27 Marele teolog Abu Hanifa este în dezacord cu această percepție, 
considerând că o femeie se poate căsători și fără acordul tatălui ei atâta timp cât soțul 
este unul potrivit pentru ea.28

În tradiția profetică există mai multe relatări care atestă faptul că Muhammad a 
invalidat personal mai multe căsătorii, în cadrul cărora femeile respective s-au plâns 
profetului că au fost implicate după vechea tradiție preislamică, adică fără voia lor.29 
În urma căsătoriei, femeia își păstrează în continuare numele de familie, ea neluând 
numele soțului ei deoarece, de facto, se consideră că o schimbare a numelui nu ar fi 
benefică pentru prezervarea identității și individualității individului. Pentru ca o căsă-
torie să fie validă trebuie să fie fixată o dotă pe care bărbatul va trebui să o ofere femeii 
în ziua nunții. Dota îi este oferită femeii și nu tatălui ei după cum se obișnuia în pe-
rioada preislamică. O diferență fundamentală dintre femei și bărbați este că femeilor 
nu le sunt permise relațiile maritale cu non-musulmani,30 spre deosebire de bărbați, 
care se pot căsători cu femei din rândul oamenilor cărţii (Ahlul Kitab) – evreii și creștinii. 

24 Zainab bint Younous, „Women Inferior or Hadith Misinterpreted?”, http://www.onislam.
net/english/shariah/contemporary-issues/islamic-themes/480091-women-rights-islam-ha-
dith-mind-intellect-deficient.html, accesat 01.04.2015.

25 Yusuf al-Qardawi, op.cit., p. 94.
26 Ibidem, p. 4.
27 Ibidem, p. 84.
28 People of Sunnah, „Marriage without a Wali”, http://www.peopleofsunnah.com/fiqh/rulin-

gs/marriage/62.html, accesat 12.03.2015. 
29 Haifa Jawad, op.cit., p. 8.
30 Lamia Rustum, op.cit., p. 110.
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Divorțul (talaq) este o acțiune nerecomandată, dar permisă. În cultura islamică avem 
două tipuri de divorț: divorţul unanim și divorţul prin instanţă. Așadar, două persoane 
căsătorite pot divorța fie printr-un divorț unilateral pe care îl poate iniția doar bărba-
tul, fie printr-un divorț pronunțat de o instanță civilă. Divorțul este privit ca fiind o 
ultimă măsură la care se poate apela, doar în cazul în care au căzut toate modalitățile 
de salvare a căsniciei. Primul pas este arbitrajul. Pentru ca un divorț să fie valid din 
punct de vedere Islamic, trebuie respectate anumite condiții. Divorțul poate fi pronun-
țat doar după ce s-a recurs la arbitraj31. Înaintea oricărui tip de divorț, soții au datoria 
de apela la arbitraj. Și anume, fiecare parte are datoria de a își desemna una sau mai 
multe persoane care să încerce (prin dialog/cooperare) să rezolve problemele ambelor 
părți, evitând divorțul. În cazul în care arbitrajul cade, nu mai există nici o procedură 
pentru salvarea căsniciei, iar divorțul poate fi inițiat.

Pornind de la premisa, conform căreia perioada menstruală influențează compor-
tamentul feminin, divorțul poate fi inițiat doar atunci când femeia se află într-o stare 
de puritate (tuhr), i.e. în afara perioadei menstruale. Totodată, din punct de vedere 
islamic, inițierea divorțului nu este validă dacă prin acestă formalitate nu se dorește 
decât o separare de dragul propriilor dorințe egoiste – dacă bărbatul nu are argumen-
te întemeiate împotriva femeii (de exemplu: sterilitate, lipsa de afecțiune, neglijarea 
îndatoririlor casnice). Inițierea divorțului se face verbal în prezența a doi martori de-
semnați de către soț. Aceasta se face prin rostirea cuvântului ,,talaq” (divorțez) în fața 
soției și a martorilor. Odată cu pronunțarea acestui cuvânt, divorțul a fost inițiat, însă, 
nu și finalizat. Din momentul în care divorțul a fost inițiat soții intră într-o perioadă 
de așteptare (iddah) care durează trei luni. Pe parcursul acestei perioade de așteptare, 
persoanelor în cauză le este interzis să mai întrețină relații sexuale. Bărbatul are în 
continuare îndatorirea de a își susține financiar soția pe întreaga durată a perioadei de 
așteptare32. Spre exemplu, dacă unul din soți decedează în perioada de așteptare, atât 
moștenirea, cât și responsabilitățile funerare îi revin persoanei văduvite.33

Perioada de așteptare (iddah) are scopul de a le da indivizilor un răgaz în urma 
căruia s-ar putea ajunge la o reconciliere;de a stabili dacă poate fi vorba de o eventuală 
sarcină și totodată este considerată ca fiind o perioadă de (re)acomodare socială. În ca-
zul în care soții nu își reconciliază căsnicia și trec cele trei luni de așteptare, divorțul a 
fost finalizat (bayyan),iar persoanele în cauză nu mai au nici o responsabilitate una față 
de cealaltă. Dacă bărbatul se răzgândește, în privința divorțului inițiat, soția trebuie să 
fie de acord cu intenția lui. Divorțul unilateral, adică cel pronunțat de bărbat, poate fi 
de trei tipuri: talaq al-ahsan, talaq hasan și talaq al-bidah.34

31 Islam About, „Steps to an Islamic divorce”, http://islam.about.com/od/marriage/ss/stepsto-
divorce_2.htm, accesat 22.03.2015.

32 Lamia Rustum, op.cit., p. 209.
33 Haifa Jawad, op.cit, p. 80.
34 Ibidem, p. 80.
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Talaq al-ahsan este considerată ca fiind cea mai recomandată formă de divorț. 
Această formă de divorț presupune, nu mai mult, de două repudieri35 din partea soțu-
lui. În acest caz, soții se pot împăca în orice moment în perioada de așteptare. Totodată, 
chiar dacă divorțează, ei se pot recăsători unul cu celălalt în orice moment, fără nici un 
fel de problemă sau limitare. Talaq al-hasan este o formă de divorț nerecomandată însă 
permisă. Spre deosebire de prima formă de divorț prezentată în rândurile de mai sus 
(talaq al-ahsan), acest tip de divorț implică trei repudieri din partea soțului și este nere-
comandat deoarece odată divorțate cele două persoane nu se mai pot recăsători una cu 
cealaltă decât dacă femeia a fost recăsătorită în urma divorțului cu o altă persoană, iar 
mai apoi a divorțat sau a rămas văduvă. La fel ca și în cazul primului tip de divorț, fe-
meia trebuie să fie într-o stare de puritate (tuhr) în momentul repudierii, iar repudieri-
le sunt făcute lunar (o repudiere pe lună). Divorțul talaq al-hasan implică trei repudieri. 
Odată ce a fost pronunțată cea de-a treia repudiere (talaq), divorțul devine irevocabil, 
iar persoanele în cauză nu mai pot da înapoi chiar dacă încă se află în ultima lună a 
perioadei de aștepare (iddah).36

Talaq al-bidah este una dintre cele mai frecvente metode de divorț, întâlnită în multe 
societăți musulmane contemporane. Această formă de divorț este considerată a fi o 
inovație și este puternic dezaprobată din punct de vedere teologic – fiind dezaprobată 
chiar și de către Muhammad.37 În cazul acestui tip de divorț femeia este repudiată 
de trei ori consecutiv fără a se respecta intervalul (lunar) impus după cum am văzut 
în cazul divorțului talaq al-hasan. Astfel, soțul rostește de trei ori cuvântul ,,talaq” în 
prezența soției. Divorțul devine de la bun început irevocabil, iar scopul reconciliator 
al perioadei de așteptare este anulat. Ibn Taymiyyah, unul dintre cei mai mari teologi 
tradiționaliști ai lumii islamice consideră talaq al-bidah ca fiind o formă de divorț inva-
lidă și nepermisă38. Musulmanii șiiți nu recunosc această practică. Odată cu inițierea 
oricărei forme de divorț, bărbatul își pierde dreptul de a fi despăgubit – de a primi 
înapoi dota, pe care a oferit-o soției la momentul căsătoriei cu aceasta. În cazul femeii, 
posibilitățile sale de divorț sunt diferite față de cele ale bărbatului. Formele de divorț 
la care femeia poate apela sunt următoarele: talaq al-tawfid, khula și mubara’ah. Talaq 
al-tawfid include toate tipurile de divorț accesibile bărbatului. Singura diferență este că 
femeii îi este permis să apeleze la aceste forme de divorț doar într-un singur caz: dacă 
își stipulează acest drept în contractul de căsătorie. Khula reprezintă posibilitatea fe-
meii de a îi cere soțului să îi ofere divorțul – este o soluție viabilă doar în cazul în care 
soțul acceptă cererea femeii39. În acest caz femeia trebuie să își asume despăgubirea 
bărbatului – ea trebuie să îi ofere înapoi dota obținută în momentul căsătoriei.

35 Rostirea cuvântului ,,talaq”.
36 Mohammad Ali Syed, The position of women in Islam, A progressive view, Albany: State 

University of New York Press, 2004, p. 63.
37 Haifa Jawad, op.cit., p. 80.
38 Ibidem, p. 92.
39 Islamic Sharia Council, „Khula”, http://www.islamic-sharia.org/khula/, accesat 08.03.2015.
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Totuși, cea mai accesibilă formă de divorț, pe care femeia o are la îndemână, este 
divorțul prin instanța civilă. În mare măsură este vorba de același tip de divorț care 
este prezent și în societățile occidentale. În cazul în care femeii nu îi este acordat divor-
țul, de către soț, aceasta își poate cere divorțul într-o instanță civilă40. La fel ca și în ca-
zul bărbatului, femeia trebuie să aibă argumente justificabile (de exemplu: impotență, 
nebunie, comportament necorespunzător, neglijarea obligațiilor familiale). Divorțul 
pronunțat de instanța civilă absolvă ambele părți de orice despăgubiri – femeia păs-
trează dota primită41. Un aspect important în cazul acestui tip de divorț este că decizia 
instanței civile este echivalentă cu divorțul talaq al-hasan. Și anume, foștii parteneri nu 
se mai pot recăsători unul cu celălalt decât dacă femeia a trecut printr-o altă căsătorie 
(consumată).

Să trecem la unul din cele mai controversate aspecte ce țin de căsătoria în Islam: 
poligamia. În accepțiunea islamică, această practică este una legitimă deoarece a fost 
practicată atât în iudaism cât și în creștinism. Totuși, unele argumente cum că Islamul 
promovează poligamia sunt false – cea mai recomandată formă de căsătorie în lumina 
textelor sacre este cea monogamă42. În perioada preislamică practicile poligame erau 
o realitate de necontestat la nivelul vieții sociale a triburilor arabe. Cel mai probabil 
această practică a fost influențată de efectele negative ale războaielor inter-tribale, care 
duceau la decimarea numărului bărbaților. Printre altele, un bărbat își putea lua oricâ-
te soții dorea, fără a exista vreo limită în privința numărului de soții.

Apariția Islamului duce la o reglementare a poligamiei în rândul arabilor penin-
sulari. Muhammad transformă poligamia dintr-o normă socială (‘adat) într-o practică 
contextuală și, totodată, limitează numărul de soții pe care un bărbat le poate avea 
–maxim patru soții. În privința poligamiei, putem constata că avem două poziții di-
vergente: tradiționaliști vs. moderniști. Unii tradiționaliști (usuliyyah) afirmă că poli-
gamia este o soluție pentru societățile în care numărul femeilor este mai mic decât cel 
al bărbaților43 sau atunci când soția se îmbolnăvește grav și nu își mai poate îndeplinii 
sarcinile, ori atunci când este vorba de infertilitate. Fiind interzise relațiile extraconju-
gale, aceștia o consideră a fi și un mijloc de protecție pe care bărbatul și-l poate asuma 
atunci când este tentat în a cădea în capcana adulterului. Dar atunci dat fiind faptul că 
poliandria este interzisă, care este mijlocul de protecție al femeii?44 Diferența funda-
mentală dintre tradiționaliști și moderniști este că cei dintâi, consideră poligamia ca 
nefiind o practică contextuală, ci una ce poate fi practicată în orice societate și perioa-
dă, singurul criteriu decident fiind capabilitatea bărbatului de a își trata în mod egal 
soțiile, atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional.

40 Mohammad Ali Syed, op.cit., p. 56.
41 Abdul Rahman Sheha, Women in Islam: The Common Misconceptions, Fortress iPublication, 

2013, p. 81
42 Mohammad Ali Syed, op.cit., p. 41.
43 Ibidem, p. 82
44 Lamia Rustum, op.cit., p. 215.
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Ei bine, moderniștii, spre deosebire de tradiționaliști, afirmă că poligamia este per-
misă doar dacă sunt întrunite anumite condiții. Se consideră că versetele coranice, care 
aprobă poligamia, au fost revelate în contextul bătăliei de la Uhud – când au murit 
mulți bărbați și au rămas multe văduve și mulți orfani.45 Fiind vorba de un context în 
care văduvele și orfanii au rămas fără întreținători, poligamia devine validă. În viziu-
nea moderniștilor, azi, poligamia nu poate fi validată din punct de vedere contextual, 
deoarece lipsesc implicațiile amintite în rândurile de mai sus. Așadar, poligamia devi-
ne validă doar în contextual în care numărul bărbaților este decimat considerabil, iar 
femeile și orfanii rămân fără întreținători. Chiar și așa, bărbatul trebuie să aibă abilita-
tea de își întreține în mod egal toate soțiile.46

Moștenirea

Bărbații sunt considerați ca fiind întreținătorii femeilor. Dacă în perioada preisla-
mică femeile nu aveau dreptul la moștenire, odată cu apariția Islamului acest aspect se 
schimbă. Chiar dacă femeia este considerată ca fiind egală cu bărbatul,anumite aspecte 
de ordin social îi sunt atribuite în mod diferit. Spre exemplu, moștenirea. În societatea 
islamică, femeia moștenește jumătate din bunurile patrimoniale care i se cuvin, spre 
deosebire de bărbat a cărui moștenire este dublă față de cea a femeii. În privința aces-
tei chestiuni de ordin financiar există un consens (ijma’) în rândul teologilor (ulema). 
Moștenirea bărbaților este dublă față de cea a femeilor, deoarece ei sunt întreținătorii 
familiei.47

Femeia nu are nici o îndatorire în a întreține familia din punct de vedere financiar – 
femeia nu este obligată să lucreze – aceasta fiind obligația bărbatului. Totodată, pentru 
a își putea întemeia o familie, bărbații sunt nevoiți să ofere o dotă viitoare soții. Atât 
dota, cât și bunurile personale ale femeii, sunt inviolabile – soțul nu se poate atinge de 
ele.48 Spre exemplu, în cazul în care întreținătorul unei familii decedează, cel care preia 
obligația de întreținător este fiul cel mai mare – dacă este cazul, iar dacă nu, cea mai 
apropiată rudă de sex masculin.

Considerații finale

Statutul femeii în Islam nu poate fi privit dintr-o perspectivă pur obiectivă, cât nici 
dintr-o perspectivă pur subiectivă. Ce înseamnă obiectiv și ce înseamnă subiectiv? 
Obiectivitatea la care fac referire, nu este nimic mai mult decât o formă inconștientă de 
subiectivitate vis-à-vis de propriile noastre sensibilități și tipologii mentale – ancorate 
în valorile occidentale, care ne definesc ca și indivizi. Privind dintr-o perspectivă su-

45 Mohammad Ali Syed, op.cit., p. 43.
46 Haifa Jawad, op.cit., p. 46.
47 Salman Al-Oadah, „Men are Protectors and Maintainers of Women”, http://www.onis-

lam.net/english/reading-islam/living-islam/islam-day-to-day/family/461705-men-protec-
tors-and-maintainers-of-women.html, accesat 12.05.2015.

48 Haifa Jawad, op.cit., p. 66
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biectivă, statutul femeii musulmane nu este unul inferior statutului pe care îl are băr-
batul. Într-o societate islamică, religia domină toate aspectele vieții (syumuliyyah) – toa-
te aspectele sociale sunt islamizate.49 Pornind de la textele sacre și discursul islamist, 
putem constata că rolul ideal al femeii este acela de a se completa cu bărbatul – în jurul 
valorilor propuse de Islam. Femeia are rolul de a educa și moraliza societatea, cel mai 
important statut al acesteia fiind cel de soție și mamă.

În linii mari drepturile sociale ale femeilor în societatea islamică (ideală) se dife-
rențiază de cele ale femeii în societatea occidentală, în ceea ce privește următoarele 
capitole: căsătorie, divorț și moștenire.

Femeilor nu le este permis să se căsătorească decât cu bărbați de religie musulma-
nă, însă constrângerile de orice fel menite să forțeze femeia spre o căsătorie nedorită 
sunt interzise și duc la invalidarea căsătoriei. Totodată, poligamia nu reprezintă un 
model recomandat ci o soluție contextuală. Aceasta poate fi practicată doar în anumite 
situații care sunt departe de a face temeiul realităților contemporane.

Divorțul implică mai multe proceduri la care indivizii pot apela – avem mai multe 
tipuri de divorț. Cu toate acestea, unanimitatea în procedura de divorț este la îndemâ-
na femeii doar în cazul în care alege divorțul prin instanță.

În privința moștenirii, femeii îi revine jumătate din cât primește bărbatul. Această 
practică fiind legitimată de faptul că femeii nu îi revine dreptul de întreținător al fami-
liei și nici nu este nevoită să achite dotă pentru a se căsători.

49 Lamia Rustum, op.cit., p. 55.
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Statutul femeii în societatea islamică ideală

Rezumat: Statutul femeii în lumea islamică este, poate că, cea mai prezentă tematică în dialogul 
comparativ dintre Occident și Orient. Făcându-se adesea o confuzie generală între un Islam practicat și 
Islamul ideal, femeia musulmană este considerată ca fiind deposedată de valorile și libertățile spiritului 
Occidental. Precum comunismul, democrația și creștinismul, atât religia, cât și sistemul politic islamic 
(islamismul) își are propriile sale utopii și idealuri. Idealul feminin își are propriul său rol în lupta pentru 
instaurarea și prezervarea sistemului ideal de mântuire, propovăduit de către textele sacre ale Islamului. 
Rolul pe care femeia îl are în cadrul societății islamice ideale, căsătoria, divorțul și moștenirea sunt 
câteva aspecte fundamentale, pentru a înțelege un sistem de viață diferit față de ce cel în care trăim. 
Islamul nu este doar o religie spirituală, Islamul este și o religie socio-politică, care se pretinde capabilă 
în a acoperi fiecare aspect al vieții individului – emoțional, social, instituțional etc. Femininul ideal al 
societății musulmane nu este discriminat prin ceea ce se vrea a fi, idealul feminin este discriminat doar 
atunci când este deposedat de condiția și poziția pe care și-o vrea asumată.

Cuvinte cheie: Islam, ideal feminin, poligamie, drepturi, divorț, căsătorie, societate.

Women’s Status in the Ideal Islamic Society

Abstract: The status of the woman in the islamic world is most probably one of the most frequent 
and debatable topics in the “dialog” between “West and East”. Most often the confusions made between 
a practiced Islam and an Ideal Islam (the islam of the theologians), the muslim woman is seen to be 
deprived of the western values and freedoms. Alike the communism, democracy or christianity, Islam 
has it’s own ideals and utopias. Islam does not have only a spiritual dimension. It has also a very well 
constructed socio-political dimension trough which claims itself tendencies in covering every single 
aspect concerning the life of the individuals – emotional, social, institutional, etc. The feminine ideal 
has it’s own role in the “fight” for the “instauration” and “preservation” of the ideal system of salvation, 
preached within the sacred texts of Islam. The status of the woman into the “ideal” Islamic society, the 
marriage and the divorce are to be considered fundamental aspects in understanding a way of life dif-
ferent than the one we are living in.

Keywords: Islam, the ideal woman, polygamy, rights, divorce, marriage, society.




