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УТИЦАЈРЕЛИГИЈА
НАПОЛОЖАЈЖЕНЕУДРУШТВУ

Сажетак
Религије су кроз векове извршиле утицај на човека, на његов

животирад,регулишућиипродирућиунајтананијесфересветовног
живота.Томутицајунисууспелидасеодупруниљудикојизарелигију
нисумногомарили,будућидасурелигије,пореддржава,другивелики
стуб,чијезидиненијебиломогућезаобићи,адапојединацусвакоднев
номживотунеосетипоследицетаквогпокушаја.Урадућебитиречи
оутицајуразличитихрелигијанадруштвениположајженакрозвеко
веиоњиховимставовимаоположајукојиженамаприпадаубракуи
породици.Далисунекерелигијеблагонаклоноокренутежениисходно
томе„напреднијеимодерније“оддругих„ретрограднихрелигија“,или
јесуштинаиста,атумачењаразличита,узависностиодрасподеле
политичкихснагаусвету,питањејенакојесеусветлусавременихде
шавањаморадатиодговор.

Кључнеречи: хри шћан ство, ислам, ју да и зам, бу ди зам, хин ду и
зам, по ло жај же не, ре ли ги је и род на рав но прав ност. 

1.Ислам,хришћанствоијудаизам-основниконцептиожени

1.1.На ста нак и ево лу ци ја Ше ри јат ског пра ва 
и ње гов ути цај на по ло жај же на

Ше ри јат је је вер ски за кон Исла ма, за сно ван на Бо жи јој во љи 
из че га се из во ди и ње го ва са вр ше ност. У ра ном сред њем ве ку, по ред 
рим ског пра ва, са мо је још ше ри јат ско пра во пред ста вља ло за о кру жен 
прав ни си стем. Ње го ви из во ри су:

 Кур’ан  у ње му су са др жа ни основ ни прин ци пи ве ре, мо ра ла 
и пра ва. Ку ран из обла сти по ро дич ног и брач ног пра ва, о по ди за њу де
це, по том ству, на след ству, до је њу и по ли га ми ји са др жи око 70 из ре ка 
(аје та);

1 На уч ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град (tankosicana@yahoo.
com).
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 Су нет  пред ста вља те о риј ско ту ма че ње и прак тич ну при ме ну 
Кур’ана и пре ци зи ра ње го ве основ не нор ме;

 Иџ ма (кон сен зус) – је дин стве ни став ислам ских на уч ни ка о 
од ре ђе ном вер ском или прав ном пи та њу;

 Ки јас (ана ло ги ја) – ана лог но ре ша ва ње ше ри јат ског пи та ња 
ко је ни је из ри чи то ре ше но за ко ном, по узо ру на ре ше ње слич ног пи та
ња због исто вет ног раз ло га.

На уч ни ци су нит ског прав ца су на осно ву на ве де на че ти ри из
во ра из ра ди ли си стем ше ри јат ског пра ва (fikh), ту ма че њем про пи са, 
из во ђе њем на че ла, об ра дом и раз вр ста ва њем уста но ва. У ислам ским 
зе мља ма ду го ни је би ло зва нич них за ко на, а ко ди фи ка ци ји ше ри јат ског 
пра ва пр ва је при сту пи ла Тур ска ко ја је ко ди фи ко ва ла ше ри јат ско гра
ђан ско пра во у за ко ни ку ко ји се зо ве „Ме џе ла“. Ка сни је су исто учи ни
ли Еги пат, Ту нис, Ал жир и Иран. Тур ска је 1926. го ди не уки ну ла при
ме ну ше ри јат ског пра ва, а да нас оно има нај ши ру при ме ну у Са у диј ској 
Ара би ји. Ше ри јат је по де љен на че ти ри основ на де ла. Пр ви ре гу ли ше 
ве зе из ме ђу чо ве ка и Бо га, дру ги уре ђу је имо вин ско пра во, тре ћи брач
но пра во и че твр ти ка зне но пра во.2

У Ара би ји су пре исла ма Ара пи за ко па ва ли жи ве де вој чи це чим 
се ро де. У Кур’ану се из ри чи то осу ђу је овај по сту пак, па та ко у јед ној 
из ре ци пи ше да је та кво су ђе ње не ра зум но. Брак се за кљу чи вао от ми
цом, ку по ви ном же не или уго во ром стра на ка, а муж је имао пра во да 
вр ши власт у бра ку. Кур’ан мо но га ми ју сма тра основ ном фор мом бра
ка, а по ли га ми ју усло вља ва мо гућ но шћу јед на ког по сту па ња му жа пре
ма свим же на ма. Брач ним уго во ром се мо же огра ни чи ти пра во му жа на 
по ли га ми ју.3 Кур’ан је уки нуо све брач не оби ча је Ара па ко ји су би ли у 

2 М. Бе го вић, Настанакиразвитакшеријатскогправа, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Бе о град

1984.
3 Ста ри За вет и ра бин ски спи си до ка зу ју ле га ли тет по ли га ми је. Та ко се за 

кра ља Со ло мо на ка же да је имао се дам сто ти на же на и три сто ти не кон ку би
на (Пр ва књи га Кра ље ва 11:3). Европ ски Је вре ји на ста ви ли да је прак ти ку ју до 
ше сна е стог ве ка, а ори јен тал ни Је вре ји док ни су сти гли у Изра ел где је она за
бра ње на ци вил ним за ко ном. Исус ни је го во рио про тив по ли га ми је иако су је 
Је вре ји ње го вог дру штва прак ти ко ва ли. Рим ска цр ква је за бра ни ла по ли га ми ју 
да би се при ла го ди ла грч корим ској кул ту ри ко ја је про пи са ла са мо јед ну за
ко ни ту же ну, али је на ста ви ла да то ле ри се кон ку би не и про сти ту ци ју. S. Muh
ha mad (пре вод На та ша Јев то вић), ЖенеуИсламунаспрамЈеврејскеиХришћанске
традицијемитиреалност(WomeninIslamVersustheJudeoChristianTradition
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су прот но сти са ње го вим мо рал ним нор ма ма, а брак је уме сто уго во ра о 
ку по про да ји по стао уго вор о за јед ни ци жи во та. Му жу се при зна је власт 
над же ном, али не и над ње ном имо ви ном, уки да се оби чај по ко ме је 
же на ула зи ла у ње го ву за о став шти ну и при зна је јој се пра во да на сле ди 
му жа. Је дин ствен си стем брач ног пра ва је на стао ре ви зи јом арап ских 
брач них оби ча ја, на тај на чин што су не ки од њих уки ну ти, дру ги су 
из ме ње ни, а усво је не су и не ке но ве од ред бе. Ислам је од же не објек та 
ство рио же ну су бјек та, при знав ши јој прав ну и по слов ну спо соб ност, 
пра во на раз вод бра ка, пра во да сло бод но рас по ла же имо ви ном и пра во 
на сле ђа из оста ви не му жа. У Кур’ану та ко ђе пи ше: „Бој те се Бо га ако 
окр њи те пра ва ва ших же на, ис пла ти те им уго во ре не ме хро ве, не мој те 
их зло ста вља ти, јер ће вам на суд њем да ну ва ша до бра де ла оста ти без 
на гра де.“4 Та ко ђе, и у чла ну 20 Оп ште по ве ље о људ ским пра ви ма у 
исла му, го во ри се о пра ви ма су пру ге.5 

–MythandReality), King ston, Fe bru ary 10, 1995, Uni ver sity of Es sex Isla mic So
ci ety, https://www.scribd.com/doc/66552943/%C5%BDeneuislamunaspramjevrejske
ihri%C5%A1%C4%87ansketradicije, 11,12.

4 М. Бе го вић, Шеријатскобрачноправо, Г. Кон, Бе о град 1936, 65.
5 На во ди се да она жи ви та мо где жи ви и њен су пруг, да је су пруг за вре ме бра ка и 

и за вре ме че ка ња ка да је от пу сти из др жа ва, да има пра во да на сле ди су пру га, да мо
же да тра жи од су пру га раз ре ше ње ње них брач них ду жно сти по хул’ (са мо ку по ви на 
же не из бра ка на су прот од ште ти) и да оба су пру жни ка мо ра ју др жа ти у тај но сти ин
тим ну сфе ру дру го га. За јед нич ка пра ва и ду жно сти су пру жни ка су вр ше ње пол них 
од но са, вер ност и уза јам но ле по по сту па ње. Сма тра се да је ду хов на пре љу ба ве ћи 
грех од те ле сне пре љу бе, јер у овом жи во ту оста је не санк ци о ни са на. Муж има пра во 
да од ре ђу је ме сто ста но ва ња и да над зи ре по на ша ње же не, чи ја је ду жност да во ди 
до ма ћин ство и да се по ко ра ва му жу. Ислам ски брак же ни при зна је и од ре ђе на пра ва. 
То су пра во из др жа ва ња, пра во на ме хр (вен ча ни дар) и пра во на рав но прав ност са 
оста лим же на ма. Уло га ме хра је ве ли ка, јер се по мо ћу ње га же на шти ти од са мо во ље 
су пру га. У ше ри јат ском пра ву брак мо же пре ста ти при род ним пу тем услед фак тич ке 
или прет по ста вље не смр ти јед ног од су пру жни ка, а прав ним пу тем от ка зом бра ка, 
уза јам ним спо ра зу мом, суд ском пре су дом и по ни шта јем. Пра во от ка за при зна је се 
нај че шће са мо му жу, а же ни са мо уко ли ко јој то муж до зво ли или при зна на осно ву 
уго во ра. Оправ да ње раз во да бра ка на осно ву спо ра зу ма на ла зи се у Ку ра ну у ко ме 
пи ше: „Ако се же на бо ји гру бо сти и од врат но сти сво га му жа, он да за њих не по сто ји 
грех да се уза јам ним спо ра зу мом на го де“, јер пра во и си ла не мо гу да за ме не брач ну 
љу бав. Ibid.,120. 

Муж нај че шће тра жи раз вод бра ка на осно ву суд ске од лу ке у два слу ча ја: ка да се 
же на огре ши о вер ност или о ду жност по кор но сти. Ово из раз ло га што муж у овим 
си ту а ци ја ма има ин те рес да суд кон ста ту је ње ну кри ви цу, ка ко би се он осло бо дио 
ма те ри јал них ду жно сти пре ма раз ве де ној же ни. Сто га, суд ски раз вод бра ка има ве ћи 
зна чај за же ну, јер је то је ди на мо гућ ност да брак пре ста не уко ли ко муж не по шту је 
сво је ду жно сти, а не при ста је да се раз ве де от ка зом или на осно ву спо ра зу ма. Као 
мо гу ћи раз ло зи за раз вод бра ка на во де се по вре да вер но сти, пол не бо ле сти, по сле
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Пре по ја ве исла ма же на ни је ужи ва ла мно га пра ва. У ста рој 
Грч кој је би ла део имо ви не, а у рим ском пра ву ни је има ла пот пу ну 
по слов ну спо соб ност и ни је по се до ва ла имо ви ну. Му шки чла но ви 
по ро ди це су та ко мо гли да је по кло не, про да ју, му че или уби ју. Код 
ста рих Је вре ја је би ла ис кљу че на из на сле ђа. Ислам ме ња по ло жај 
же не из ко ре на да ју ћи јој лич ност ко ју пре то га ни је има ла. Ислам у 
то вре ме пред ста вља пра ву ре во лу ци ју ка да је реч о по ло жа ју же не, 
јер не спре ча ва же ну да се обра зу је и укљу чу је у дру штве не то ко ве. 
Он до зво ља ва и раз вод бра ка, што је у су прот но сти са ста во ви ма ка
то лич ке цр кве. У пр во вре ме исла ма же не се ни су ни чим по кри ва ле, 
ме ђу тим не ке же не, а на ро чи то ро би ње, из ла зи ле су на ули цу оскуд но 
оде ве не што је иза зи ва ло по жу ду му шка ра ца и сла би ло јав ни мо рал у 
Ме ди ни. У Ку ра ну ајет 59. про пи су је сле де ће: „О Бо жи ји по сла ни че 
про пи ши тво јим же на ма и тво јим кће ри ма као и же на ма вер ни ка, да 
се огр ну џил ба бом (ду гач ким ша лом), та ко ће лак ше по сти ћи да бу ду 
пре по зна те и да не бу ду вре ђа не.“6 Ниг де се не про пи су је да же не мо
ра ју по кри ва ти ли це. До то га је до шло под ути ца јем дру гих на ро да, 
пре све га Пер си ја на ца и Гр ка, чи ји су оби ча ји на ла га ли по кри ва ње 
ли ца, као и Ри мља на и хри шћа на, јер су хри шћан ке на ис то ку кри ле 
сво је ли це до 4. ве ка. Но ше ње ве ла и по кри ва ње ли ца је по ста ло мо
да ко ја је на кон из ве сног вре ме на ушла у оби чај, а ка сни је до би ла и 
санк ци ју од стра не др жав них вла сти и мо рал но оправ да ње од ве ћи не.7 
По сле ди це по кри ва ња ли ца и за тва ра ња же на у ха ре ме до ве ло је до 
то га да се сма њио број му сли ман ки јав них рад ни ка, на уч ни ка, прав
ни ка и умет ни ка, а то је би ла по сле ди ца гу ше ња сло бо да и огре ше ња 
му сли ма на о Бо жи ји за кон.8 

Бе го вић сма тра да ислам ни је био крив за та кво ста ње, не го 
ње го ва по гре шна ту ма че ња и не при ја тељ ско рас по ло же ње му сли ма на 
пре ма же ни пр вих ве ко ва. Оме та ло се сло бод но раз ви ја ње на у ке, а др
жав не вла сти су про го ни ле сло бод не ми сли о це, јер се сма тра ло да су 

брач на им по тен ци ја и не сло жан жи вот. По ни штај на ста је по си ли за ко на у сле де ћим 
слу ча је ви ма: због ства ра ња срод ства из ме ђу су пру жни ка, ху ле ња вер ских све ти ња, 
про ме не ве ре јед ног од брач них дру го ва вен ча них пре ма ше ри јат ским про пи си ма, 
пре ла за у ислам ко ји из вр ши је дан од су пру жни ка вен ча них по про пи си ма не ке дру
ге ве ре и због ро до скрв ну ћа ко је из вр ши је дан брач ни друг са срод ни ци ма у пра вој 
уз ла зној и си ла зној ли ни ји дру гог брач ног дру га. Ibid., 139. 

6 М. Бе го вић, Оположајуидужностимамуслиманкепремаисламскојнауциидуху
данашњегвремена, Гра фич ки умет нич ки за вод „Пла не та“, Бе о град 1931, 21.

7 Ibid., 27.
8 Ibid., 30.
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они штет ни по ин те ре се вла да ју ћих ку ћа, а да ни је би ло та ко, Ара пи би 
у на у ци дав но до шли до истих ре зул та та до ко јих су до шли европ ски 
на ро ди, а све то је ути ца ло и на по ло жај же на.9

1.2.По ло жај же на у исла му 
у од но су на хри шћан ство и ју да и зам

Да нас је у за пад ном све ту ра ши ре на пред ра су да да је све што 
је ве за но за ислам ре тро град но, јер се по ла зи од екс трем них слу ча је ва 
кр ше ња пра ва же на у по је ди ним др жа ва ма. Че сто се за кљу чу је да је 
та кво по на ша ње ка рак те ри стич но за све му сли ман ске др жа ве, на ро де 
и по ро ди це. Ислам се сма тра ве ром ко ја про па ги ра на си ље и глав ним 
узро ком кр ше ња људ ских пра ва. Пре про из вољ ног да ва ња та квих оце
на, по треб но је да се бли же упо зна мо са исла мом и прин ци пи ма на 
ко ји ма он по чи ва.

Ева у Кур’ану ни је из вор ис ку ше ња, јер нас Бог, пре ма Кур’ану, 
не ка жња ва за ту ђе гре хе. И Адам и Ева су по чи ни ли грех, али им је Бог 
опро стио јер су се по ка ја ли.10 

Ка да го во ри мо о Ста ром за ве ту, у од лом ку из књи ге Про по вед
ник, пи ше сле де ће:

„На ла зим да је гр ча од смр ти – же на, ко ја је зам ка, чи је је ср це 
клоп ка и чи је су ру ке лан ци. Чо век ко ји уго ди Бо гу ће јој по бе ћи, али 
ће гре шни ка она у зам ку ухва ти ти. Док сам још тра гао а ни сам на ла
зио, на шао сам јед ног че сти тог чо ве ка из ме ђу хи ља ду дру гих, а ни сам 
на шао ни ти јед не че сти те же не ме ђу њи ма сви ма“ (7:2628). Ор то док
сни Је вре ји за вре ме ју тар ње мо ли тве ка жу, „Не ка је бла го сло вљен Бог, 
Краљ све ми ра, што ме ни је учи нио же ном.“11 

На исти на чин се о же ни го во ри и у Но вом За ве ту, где Све ти 
Па вле ка же:

9 По чет ком 20. ве ка у Тур ској и Егип ту су се по ја ви ли по кре ти за еман ци па ци ју 
же на. Нај ви ше се го во ри ло про тив ха ре ма, по кри ва ња и по ли га ми је. Фе ми ни стич
ке иде је су про др ле и у Ал жир, Ин ди ју и Ру си ју. На кон И Свет ског ра та до пу шта се 
же на ма и кће ри ма да ра де и при вре ђу ју и уви ђа се нео п ход ност шко ле и мо дер ног 
вас пи та ња за са вре ме ни дру штве ни жи вот и бор бу. По че ло је при ла го ђа ва ње вре
ме ну, ко је се на ста ви ло и у ка сни јим де це ни ја ма. Нај ве ћа пре пре ка на том пу ту су 
уста ље ни оби ча ји. Иако су мо жда не ки од њих не са вре ме ни и не по треб ни, они се не 
сме ју по вре ди ти на груб на чин, јер би то зна чи ло по вре ди ти ду шу на ро да, ко ји би у 
оном ко вре ђа оби ча је ви део нај ве ћег не при ја те ља. Ibid., 89. 

10 S. Muh ha mad, 4.
11 Ibid. 
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„Же на не ка се учи у ми ру и сва кој по кор но сти. Же ни пак не 
до пу штам да дру ге учи, ни ти да го спо да ри над му жем, не го да бу де 
мир на. Јер је пр во ство рен Адам, а за тим Ева. И Адам не би пре ва рен, а 
же на пре ва ре на учи ни пре ступ. Али ће се спа си ти ра ђа њем де це.“  (Пр
ва по сла ни ца Ти мо те ју 2:1115).12   

Тер ту ли јан је го во рио: „Зар не зна те да сте Ева, сва ка од вас? 
Бо жи ја ка зна на ва шем ро ду жи ви у ово ме вре ме ну, кри ви ца ну жно мо
ра жи вје ти та ко ђе. Ви сте ђа во ља ка пи ја, ви сте от пе ча ти ле за бра ње но 
др во, ви сте пр ве на пу сти ле Бо жи ји за кон, ви сте она ко ја је за ве ла оно
га ко га ни ђа во ни је био до вољ но хра бар на па сти.“13

Кур’ан о же на ма го во ри сле де ће: „Ко учи ни зло, би ће пре ма ње
му ка жњен, а ко учи ни до бро – био му шка рац или  же на, а вер ник је – у 
џен нет ће, у ње му ће има ти у оби љу све га, без ра чу на.“(40:40)14 Кур’ан 
не спо ми ње да је чо век ство рен по сли ци Бо жи јој, јер су сви му шкар ци 
и све же не Ње го ва ство ре ња.15

У ка то лич кој Би бли ји се на ста вља у истом то ну: „Ро ђе ње кће ри 
је гу би так“ (Си рах, 22:3). 

„Тво ја кћер је твр до гла ва. До бро при па зи да не узро ку је да те 
исме ју тво ји не при ја те љи, да те не из врг не ру глу, да те не из ло жи ого
ва ра њу и јав но те не осра мо ти“ (Си рах 42:11).16 

У пр вом ве ку, ра бин Ели је зер је го во рио: „Ако ије дан чо век 
под у чи сво ју кћер То ри, то ће би ти као да ју је под у чио блу ду.“ Исти је 
став све тог Па вла у Но вом За ве ту: „Као у сви ма цр ква ма све тих, же не 
да ћу те у цр ква ма, јер њи ма ни је до пу ште но да го во ре, не го да се по
ко ра ва ју, као што и за кон на ла же. Ако ли же ле да на у че не што, не ка 
код ку ће пи та ју сво је му же ве, јер је не по доб но да же на го во ри у Цр
кви“ (Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма, 14:3435).17

У Кур’ану 58. су ра (ElMudžâdila или „же на ко ја се рас пра вља“) 
ка же:

„Al lah је чуо ре чи оне ко ја се с то бом о му жу сво ме рас пра вља
ла и Аllahu се ја да ла – а Al lah чу је раз го вор ваш ме ђу соб ни јер Al lah, 
уисти ну, све чу је и све ви ди“ (58:1). Ово на во ди на за кљу чак да же на 

12 Ibid.
13 Ibid., 5.
14 Ibid.
15 Ibid., 6.
16 Ibid.
17 Ibid.,7.
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пре ма Кур’ану има пра во да рас пра вља и лич но са По сла ни ком исла ма, 
јер ни ко не ма пра во да јој на ре ди да ћу ти.18

Би бли ја на ла же смрт ну ка зну за блуд ни ка и за блуд ни цу (Ле
вит ски за ко ник, 20:10), као и ислам ко ји јед на ко ка жња ва и блуд ни ка и 
блуд ни цу (24:2). Ме ђу тим, Би бли ја сма тра је ди но ван брач ни сек су ал ни 
од нос уда те же не за блуд (Ле вит ски за ко ник 20:10, По но вље ни за ко ни 
22:22, По сло ви це 6:207:27), али не и ван брач ни од нос оже ње ног чо ве
ка. Пре ма Кур’ану, сек су ал ни од нос из ме ђу му шкар ца и же не, ко ји ни су 
вен ча ни јед но за дру го, у сва ком слу ча ју пред ста вља блуд.19

Кур’ан је про пи сао вер ни ци ма у фи нан сиј ским тран сак ци ја
ма да узму два му шкар ца за све до ке, или јед ног му шкар ца и две же не 
(2:282). У дру гим си ту а ци ја ма се при хва та све до че ње же не исто као 
и све до че ње му шкар ца. Ако чо век оп ту жи сво ју же ну за не вер ство, 
Кур’ан од тра жи да се он све ча но за ку не пет пу та, али ако же на све 
по рек не и све ча но се за ку не пет пу та, не сма тра се кри вом, иако се у 
оба слу ча ја тај брак раз во ди (24:611). Пре ма Би бли ји, ако чо век оп ту
жи сво ју су пру гу за пре ва ру, ње но све до чан ство се не ће узе ти у об зир 
(Бро је ви 5:1131).20

По Бро је ви ма (27:111), удо ви це и се стре не мо гу да на сле ђу ју, 
а кћер ке је ди но у си ту а ци ји ка да пре ми ну ли отац ни је имао си но ва. И 
код Ара па пре исла ма, пра во на сле ђи ва ња је би ло огра ни че но на му шке 
ро ђа ке, а Кур’ан је уки нуо ове оби ча је. (4:7, 11, 12, 176)21

У је вреј ском пра ву, же ни чи ја су три му жа умр ла при род ном 
смр ћу, за бра ње но је да се уда. Пре ма Кур’ану удо ви це и раз ве де не же не 
има ју сло бо ду да се уда ју за ко га же ле. (2:231232, 234, 240)22

Ра бин ски за кон за бра њу је чи та ње бла го сло ва или мо ли тви у 
при су ству го ло гла вих уда тих же на, јер се от кри ва ње жен ске ко се сма
тра но за „го ло ти њу“.23 Та ко ђе, Све ти Па вле у Но вом За ве ту о ве лу го
во ри сле де ће:

„Али хо ћу да зна те да је Христ гла ва сва ком чо ве ку, а чо век је 
гла ва же ни, а Бог је гла ва Хри сту. Сва ки чо век, ко ји се мо ли Бо гу или 
про ро ку је по кри ве не гла ве, сра мо ти сво ју гла ву. А сва ка же на, ко ја се 
го ло гла ва мо ли Бо гу или про ро ку је, сра мо ти сво ју гла ву, јер је јед но 

18 Ibid., 8.
19 Ibid.
20 Ibid., 9.
21 Ibid, 10.
22 Ibid, 11.
23 Ibid, 14.
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исто са оши ша ном. Ако се, на и ме, же на не по кри ва, не ка се он да и ши
ша. Но ако је ру жно да се же на ши ша и бри је, не ка се и по кри ва. Чо век 
пак не тре ба да по кри ва гла ву за то што је он сли ка и сла ва Бо жи ја, а 
же на је чо ве ко ва сла ва. Јер ни је чо век по стао од же не, не го же на од чо
ве ка.“ (Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма, 11:3 – 10)24 

У Кур’ану се о ве лу го во ри на сле де ћи на чин: 
„О ве ро ве сни че, ре ци же на ма сво јим, и кће ри ма сво јим, и же на

ма вер ни ка не ка спу сте ха љи не сво је ни за се. Та ко ће се нај лак ше пре
по зна ти па не ће на па ство ва не би ти“  (Кур’ан, 33:59)25 

У Би бли ји се си ло ва ње санк ци о ни ше при лич но по пу стљи во: 
„Ако му шка рац срет не де ви цу ко ја ни је обе ћа на ко ме за брак и си лу је 
је, па се от кри је, мо ра пла ти ти ње ном оцу пе де сет сре бре них ше ке ла. 
Он мо ра оже ни ти ту де вој ку јер ју је на сил но узео. Он је не мо же раз
ве сти све док је жив“ (За ко ни по но вље ни, 22:2830).26 Став Кур’ана се 
раз ли ку је: 

„Они ко ји окри ве по ште не же не, а не до ка жу то са че ти ри све
до ка, са осам де сет уда ра би ча из би чуј те и ни ка да ви ше све до че ње њи
хо во не при мај те: то су не ча сни љу ди“ (Кур’ан, 24:4).27

1.3.По ло жај же на
 у му сли ман ском дру штву у 21. ве ку

Иако се мо же за кљу чи ти да осно ве исла ма не про мо ви шу род ну 
не јед на кост, не ки фе ми ни стич ки на уч ни ци сма тра ју да је ислам јед на 
од нај го рих вр ста па три јар хал не ре ли ги је, ко ја угње та ва же не (Espo tio 
1983, Na wol 1982), док дру ги твр де да је ова сли ка ре зул тат за пад ног 
ет но цен три зма (нпр. Mo hanty 1988).28 

Ри та Ли ле стром, швед ски со ци о лог, об ја шња ва да по сто ји ве
ли ка раз ли ка из ме ђу исла ма и хри ћан ства у њи хо вим ста во ви ма пре
ма сек су ал но сти, јер хри шћан ска цр ква на па да сек су ал ност у чо ве ку. 
Сек су ал ност је све де на на не што „гре шно“, што под ра зу ме ва по де лу 
људ ских би ћа на те ло и ду шу. Ислам има дру га чи ји при ступ, јер не 
од ба цу је сек су ал ност као та кву, већ на па да же не као из вор опа сно сти 

24 Ibid, 15.
25 Ibid, 16.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 M. Dar vis hpo ur,„Isla mic fe mi nism: com pro mi se or chal len ge to fe mi nism?“,Iranbul
letinMiddleEastForum, Sum mer 2003, 5558.
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због че га оне мо ра ју би ти под кон тро лом.29 Не ки на уч ни ци раз ли ку ју 
че ти ри фе ми ни стич ка трен да у ислам ским зе мља ма: ате и стич ки фе ми
ни зам, се ку лар ни фе ми ни зам, му сли ман ски фе ми ни зам и ислам ски фе
ми ни зам.30 Darvishpour по ста вља пи та ње због че га пра ва же на мо ра ју 
за ви си ти од би ло ко јих вер ских ста во ва и за кљу чу је да је се ку ла ри зам 
не за о би ла зан пред у слов у бор би же на за осло бо ђе ње.31

Аутор ка Mir –Hosseini Ziba је, као и ве ћи на иран ских же на, 
сна жно по др жа ла ре во лу ци ју 197879. го ди не, јер је ве ро ва ла у прав ду 
исла ма. Ме ђу тим, ка да су исла ми сти оја ча ли сво ју кон тро лу на вла сти, 
осе ти ла се као дру го ра зред ни гра ђа нин. Она сма тра да нај че шћа ту ма
че ња ше ри ја та не од ра жа ва ју вред но сти и прин ци пе ко ји су у сре ди шту 
ње не ве ре.32 Но ви век је до нео агре сив ну јед но стра ност у по ли ти ци, у 
ре то ри ци „про мо ци ја де мо кра ти је“ и „људ ских пра ва“ ко је по др жа ва ју 
вој не ин тер вен ци је. У Ав га ни ста ну, ин ва зи ја је би ла ре ак ци ја на на па
де од 11. сеп тем бра 2001, а оку па ци ја и „про ме на ре жи ма“ су пред ста
вље не и као спа ша ва ње ав га ни стан ских же на од угње та ва ња.33 Ве ћи на 
му сли ма на ви ди нео им пе ри ја ли стич ку ин тер вен ци ју као ди рек тан на
пад на њи хо ву ве ро и спо вест, што је да ло но ви ле ги ти ми тет ра ди кал
ним ислам ским гру па ма и угро зи ло де ло ва ње про гре сив них сна га. Без 
де мо кра ти за ци је и мо дер ни за ци је прав не ви зи је, по тра га му сли ман

29 Fa ti ma Mer nes si, по зна та арап ска фе ми нист ки ња, об ја шња ва да се хри шћан ски 
при каз по је дин ца као рас тр за ног из ме ђу два по ла (до бра и зла, те ла и ду ха, ин стинк
та и ра зу ма) ве о ма раз ли ку је од исла ма. Она пи ше: „У за пад ној кул ту ри, сек су ал на 
не јед на кост се те ме љи на ве ро ва њу у би о ло шку ин фе ри ор ност же не. У исла му, то је 
су прот но: це ли си стем се те ме љи на прет по став ци да је же на моћ но и опа сно би ће. 
Све сек су ал не ин сти ту ци је (по пут по ли га ми је) мо гу се схва ти ти као стра те ги је за 
огра ни ча ва ње ње не мо ћи.“ (Mer nis si, 1975, 16). Ibid.

30 Ате и стич ки фе ми ни зам сма тра да је ре ли ги ја про тив же не. Се ку лар ни фе ми ни
зам има не у тра лан по глед о ре ли ги ји. Они та ко ђе сма тра ју да су под те о крат ском 
вла шћу, еман ци па ци ја и вер ски по кре ти же на не мо гу ћи, али не сма тра ју да фе ми
ни стич ки по кре ти мо ра ју ну жно на па сти вер ска уве ре ња. Му сли ман ски фе ми ни зам 
по ку ша ва да при ла го ди ислам мо дер ном вре ме ну. Твр ди се да, ду го вре ме на, има мо 
пред ста ву о исла му као до ми нант но па три јар хал ној ре ли ги ји, али да то не пред ста
вља аутен ти чан ислам. Ислам ски фе ми ни зам је ре ли гиј ски по крет, ко ји сма тра да 
иден ти фи ка ци ја же на са вер ским по кре ти ма по ма же еман ци па ци ју же на. На при мер, 
Не ста Ра ма за ни, иран ски на уч ник ис ти че да њи хо во при су ство мо ли тва ма пет ком и 
уче шће у ре во лу ци ји, на кра ју мо ра ју до ве сти до њи хо ве еман ци па ци је. Ibid.

31 Ibid.
32 Z. Mir – Hos se i ni, „Mu slim Wo men’s Qu est for Equ a lity: Bet we en Isla mic Law and 

Fe mi nism“,CriticalInquiry32, Sum mer 2006, 629–645.
https://www.amherst.edu/system/files/media/0207/MirHosseini%2520Mu
slim%2520Women%2527s%2520Quest.pdf,629.

33 Ibid., 630.
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ских же на за јед на ким пра ви ма за ви си ће од раз ли чи тих по ли тич ких 
тен ден ци ја.34 Све ти тек сто ви, као и за ко ни из ве де ни из њих, пи та ња 
су људ ског ту ма че ња. Ве ли ча се ве ра без при зна ва ња стра хо та и зло
ста вља ња ко ја су по чи ње на у ње но име. У окви ру две де це ни је на кон 
ре во лу ци је, ње ни на след ни ци су би ли ан га жо ва ни у огор че ној бор би 
око ње ног на сле ђа, уло ге исла ма у по ли ти ци и ути ца ју фикх пра ви ла у 
де фи ни са њу дру штве них нор ми и ре гу ли са њу лич них од но са.35

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, у по ступ ци ма пред но вим 
по ро дич ним су до ви ма, же не ко је су до ла зи ле на суд су би ле за па ње не 
са зна њем да би њи хо ви му же ви мо гли да се раз ве ду без прет ход ног 
обез бе ђи ва ња њи хо ве са гла сност. По ста вља ле су пи та ња: „Да ли је ово 
оно што ше ри јат ски за кон на ла же? Да ли је ово прав да исла ма, да мо же 
да рас по ла же са мном са да ка да сам из гу би ла сво ју мла дост и за ме ни 
ме са мла ђом же ном?“ На ова пи та ња, су ди је ни су има ле од го вор, по
го то во ка да је чо век ин си сти рао да се раз ве де од же не ко ја је би ла у 
пот пу но сти за ви сна од ње га, без дру гог из во ра при хо да и ме ста где би 
оти шла. Не ке су ди је до жи ве ле су мо рал ну ди ле му. Де ве де се тих го ди
на се си ту а ци ја про ме ни ла, јер је муж мо рао или да до би је са гла сност 
ње го ве су пру ге или да је ис пла ти да би оства рио сво је ислам ско пра во 
на раз вод.36 

Раз ли ка из ме ђу кон зер ва ти ва ца и ре фор ми ста се огле да у то ме 
што ре фор ми сти не од ба цу ју не ку иде ју са мо због то га што она до ла зи 
са За па да, ни ти сма тра ју да ислам има угра ђен план за ре ша ва ње со ци
јал них, еко ном ских, и по ли тич ких про бле ма му сли ман ског све та. Они 
твр де да је људ ско раз у ме ва ње исла ма флек си бил но, а да се ислам ска 
на че ла мо гу ту ма чи ти на на чин да под стак ну плу ра ли зам и де мо кра
ти ју. Они пре и спи ту ју пој мо ве све то и све тов но у Ше ри ја ту, та ко да 

34 Ibid., 631.
35 По бе да Мо ха ме да Ка та ми ја на пред сед нич ким из бо ри ма 1997. го ди не до ве ла је 

до по пу лар ног ре фор ми стич ког по кре та ко ји тра жи по сте пе но по вла че ње ре ли ги
је из др жав них ор га на и пре ла зак са те о крат ске на де мо крат ску осно ву Ислам ске 
ре пу бли ке. По сто ја ла су два глав на та бо ра: кон зер ва тив ци и ре фор ми сти. У Ира ну 
је по сто јао рас ко рак са са вре ме ним дру штве ним ре ал но сти ма, са осе ћа њем људ ске 
прав де и са жен ским те жња ма што је до ве ло до нео п ход но сти да се пре и спи та ју пој
мо ви Ше ри ја та као не про мен љи вог за ко на. Ниг де ни је ово би ло очи глед ни је не го у 
обла сти по ро дич ног пра ва. Ibid., 633, 634.

36 Исто та ко, исла ми за ци ја у дру гим обла сти ма пра ва, по себ но у кри вич ном за ко
но дав ству, по ве ћа ла је сто пу кри ми на ла. Со ро усх је на пра вио раз ли ку из ме ђу ре ли
ги је и вер ског зна ња, јер твр ди да је пр ва све ти ња и не про мен љи ва, а дру гаукљу чу
ју ћи и Ислам ски за кон људ ска и као та ква она ево лу и ра у вре ме ну. Овај дис курс је 
по стао ду хов на око сни ца ре фор ми стич ког по кре та ко ји је на стао у 1997. Ibid., 636
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ше ри јат ски за кон не гу би сво ју све тост, већ се чи ни ја сним да др жав на 
иде о ло шка упо тре ба ше ри ја та и ње го во про ди ра ње у при ват не жи во те 
по је ди на ца, до во ди до хит не по тре бе раз два ја ња ре ли ги је од др жа ве.37

Про тив ни ци фе ми ни стич ког про јек та у исла му спа да ју у три 
ши ро ке ка те го ри је: му сли ман ски тра ди ци о на ли сти, ислам ски фун да
мен та ли сти и се ку лар ни фун да мен та ли сти.38 

Не јед на ко сти угра ђе не у фикх ни су ма ни фе ста ци је бо жан ске 
во ље већ људ ска кон струк ци ја, у су прот но сти са су шти ном бо жан ске 
прав де, а јед но стра но пра во му шка ра ца на раз вод (Talak) и по ли га ми ја 
ни су одо бре ни од Бо га, већ од му сли ман ских прав ни ка му шка ра ца, јер 
сле де из на чи на на ко ји су они кон ци пи ра ли и де фи ни са ли брак. Ве ћи
на ових фе ми ни стич ких на уч ни ца је при ли ком ту ма че ња Ку ра на от кри
ла ега ли тар ну по ру ку, док ге не за род не не рав но прав но сти у ислам ској 
тра ди ци ји ле жи у кул тур ним нор ма ма ра ног му сли ман ског дру штва, 
иако су иде а ли исла ма сло бо да, прав да и јед на кост.39

2.Основниконцептиожениухиндуизмуибудизму

2.1.Же на у хин ду и зму
Хин ду и зам је јед на од нај ста ри јих ре ли ги ја у све ту. По ја вио се 

пре ви ше од 4000. го ди на у Ин ди ји. При пад ни ци ове ре ли ги је ве ру ју у 
збир иде ја ко је се на зи ва ју дар ма или исти на. Све жи ве ства ри има ју 
ду шу ко ја се из но ва ра ђа ви ше пу та, ка ко у жи во тињ ском та ко и у људ

37 Још јед но на сле ђе Ислам ске ре во лу ци је у Ира ну је по ја ва аутох то ног ислам ског 
фе ми ни зма. Као и ре фор ми сти, фе ми нист ки ње Ира на су те о рет ски ин спи ри са не Но
вим ре ли гиј ским ми шље њем. Но ви ре жи ми су по ку ша ли да де фи ни шу обим пра ва 
же на. Сте пен у ко ме су ус пе ли ва ри рао је од зе мље до зе мље и од јед ног пе ри о да до 
дру гог.Ibid., 637, 638.

38 Му сли ман ски тра ди ци о на ли сти се од у пи ру би ло ка квим про ме на ма и др же 
да тре ба да бу ду веч но ва лид ни на чи ни санк ци о ни са ња од стра не не про мен љи вог 
ше ри ја та. Ислам ски фун да мен та ли сти тра же да се про ме ни са да шња прак са по
врат ком на ра ни ју, „чи сти ју“ вер зи ју Ше ри ја та. Се ку лар ни фун да мен та ли сти не
ги ра ју да би ло ко ји вер ски за кон и дру штве на прак са мо гу би ти јед на ки. Они не 
при зна ју да су прет по став ке и за ко ни о по лу у исла му, као у сва кој дру гој ре ли ги ји, 
дру штве но кон стру и са ни и да се исто риј ски ме ња ју кроз отво ре ност за пре го во ре. 
Ibid., 639.

39 Сет те о ло шких, прав них, и дру штве них те о ри ја за сни ва се на од ре ђе ним прет
по став ка ма: же не су ин фе ри ор не у од но су на му шкар це; же не тре ба да бу ду за шти
ће не; љу ди су чу ва ри и за штит ни ци же на; му шка и жен ска сек су ал ност се раз ли ку ју, 
а жен ска је опа сна за дру штве ни по ре дак. Ове прет по став ке ни су ниг де очи глед ни је 
не го у пра ви ли ма ко ја де фи ни шу скла па ње и пре ста нак бра ка, кроз ко ји су се род не 
не јед на ко сти одр жа ле у да на шњим му сли ман ским дру штви ма. Ibid.,642, 643.



РЕЛИГИЈА – ПОЛИТИКА – ПРАВО

892

ском об ли ку. У древ ном ин диј ском дру штву же не су мо гле да при су
ству ју вер ским об ре ди ма, а ра ди ле су и као на уч ни це, фи ло зо фи и учи
те љи. Не ке же не (Brah ma va di na), од лу чи ле су да се не уда ју ка ко би по
све ти ле жи вот вер ским сту ди ја ма. Дру ге, ко је су ода бра ле по ро дич нии 
жи вот, би ле су по што ва не у уло зи су пру ге и мај ке. Ме ђу тим, жен ска 
пра ва у Ин ди ји на за до ва ла су то ком исто ри је, на шта је ути ца ло ви ше 
фак то ра: ислам ско осва ја ње, по ли тич ке не ста бил но сти, ло ши еко ном
ски усло ви и стра не ин ва зи је. Ка да је Ин ди ја сте кла не за ви сност, мно га 
жен ска пра ва су об но вље на, али не у истом сте пе ну.40

О ду жно сти ма же не у хин ду и зму се го во ри ло на сле де ћи на чин: 
„Де вој ка, мла да же на и ста ри ја же на, ни шта не мо гу да учи не са мо стал
но, чак ни у сво јој ку ћи. У де тињ ству же на је под вла шћу ње ног оца, у 
мла до сти под вла шћу су пру га, а ка да он умре, под вла шћу си но ва; же на 
ни ка да не мо же да бу де не за ви сна“. Же не су спре че не да оба вља ју вер
ске об ре де, па чак и да про у ча ва ју ре ли гиј ске спи се.41 Бо се на во ди да и 
у хин ду и зму „пе сни ки ње про на ла зе сло бо ду да ди рек тан, не по сре дан 
од нос с Бо гом, ко ји осе ћа ју, за ми сле и из ра жа ва ју кроз по е зи ју“.42 По
е зи је и пе сме им, на не ки на чин, слу же као бег од род ног иден ти те та. 
Оне по кре ћу сво је ду хов но пу то ва ње, ре а ли зу ју и из ра жа ва ју љу бав 
пре ма Бо гу и по ред свих пре пре ка ко је по сто је услед кон вен ци о нал них 
дру штве них про пи са.43 

Иако се сма тра ло да су Vede вр хов ни из вор вер ских ве ро ва
ња у хин ду и зму, у прак си по сто ји низ пи са них и усме них из во ра за 
усме ра ва ње жи во та. Ре ги о нал ни оби ча ји и тра ди ци је се раз ли ку ју и не 
по сто ји цен трал на ин сти ту ци ја или лич ност. Тра ди ци ја ни је ин си сти
ра ла на уни форм но сти у ре ли гиј ском жи во ту и у том сми слу се хин ду
и зам раз ли ку је од ју да и зма, хри шћан ства и исла ма. У свом не дав ном 
ис тра жи ва њу о же на ма у хин ду и зму, KatarinaK.Young скре ће па жњу 
на за бри ња ва ју ћи тренд у Ин ди ји, гдје је еко ном ски раст у ру рал ним 
под руч ји ма ре зул ти рао све кон зер ва тив ни јим ста во ви ма пре ма же на
ма, што је ути ца ло на њи хо во сла би је за по шља ва ње и на пу шта ње по

40 http://www.ameerkabob.com/article/ulogazenauhinduizmuibudizmu.html
41 S. De Sil va, „The Pla ce of Wo men in Bud dhism“ a talk gi ven to the Mi dlands Bud

dhist So ci ety (UK) on Sanghamittâ Day1988.
http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/D/DeSilva/WomenInBuddhism/womenIn
BuddhismSwarnaDeSilva.html

42 M. Bo se, Women in theHinduTradition:Rules,RolesandExceptions, Ro u tled ge, 
OxonNew York 2010, 8.

43 Ibid., 115.
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сло ва.44 Та кве тен ден ци је су опа сне, јер су по ве за не и са оправ да њем 
на си ља ко је же на до жи вља ва у по ро ди ци. Та ко SwamiRamsukhdas ну ди 
сле де ће са ве те зло ста вља ним же на ма.

„Ако је муж ту че, же на тре ба да схва ти да пла ћа дуг из ње ног 
прет ход ног жи во та и да јој на тај на чин гре си не ста ју. Она тре ба да убе
ре пло до ве ње них ак ци ја и де ло ва ња из про шло сти. Тре ба стр пљи во да 
под но си пре мла ћи ва ње свог су пру га. Под но се ћи по ста ће сло бод на од 
ње ног гре ха и мо гу ће је да је ће њен муж мо же по че ти и да је во ли.“45

Хин ду тра ди ци ја ши ро ко опи су је основ ни људ ски про блем или 
„не зна ње.“ Људ ска не во ља и пат ње уко ре ње ни су не ра зу ме ва њу пра
ве при ро де ствар но сти. Хин ду и зам је у це ли ни оп ти ми сти чан у ве зи 
људ ске при ро де ко ја се не сма тра фун да мен тал но по гре шном или не ис
прав ном, јер се не зна ње мо же пре ва зи ћи, а ка да се то до го ди и спо зна
мо пра ву при ро ду ствар но сти, де си ће се и од го ва ра ју ћа тран сфор ма ци
ја у ква ли те ту на ших од но са и ве ћој со ци јал ној хар мо ни за ци ји. Сва ко 
људ ско би ће, у при ка зу хин ду и зма, жу ди за пот пу но шћу, ко ја је већ 
свој стве на на шој при ро ди и нео дво ји ва од не у ни шти вог ап со лу та. Љу
ди ко ји ове исти не ни су све сни, же ле да до стиг ну пот пу ност кроз уве
ћа ње имо ви не и мо ћи. Му шкар ци тра же са мо за до во ље ње тре ти ра ју ћи 
же не као објек те у свом по се ду и оства ру ју ћи моћ и кон тро лу над њи
ма. Бу ду ћи да вред ност бо гат ства и мо ћи до ла зи из чи ње ни це да су они 
огра ни че ни и не јед на ко ди стри бу и ра ни, онај ко ји тра жи сво ју сре ћу 
пу тем ових сред ста ва жи ви у стал ној анк си о зно сти и не си гур но сти.46 

2.2.Же на у бу ди зму
Пре по ја ве бу ди зма као мо но те и стич ке ре ли ги је, у древ ној Ин

ди ји је био раз ви јен бра ма ни зам, ин диј ска ре ли ги ја чи је је глав но на
че ло би ло по сто ја ње нај ви ше или оп ште „ду ше све та“. Овај прин цип 
на зи ва се бра ман. На дру гој стра ни се на ла зи тзв. по је ди нач на ду ша 
 ат ман, ко ју по се ду је сва ка је дин ка.47 Бу да је био исто риј ски чо век и 

44 A. Ram bac han, „A Hin du Per spec ti ve“,WhatMenOwetoWomen:Men’sVoicesfrom
WorldReligions (eds. J.C. Ra i nes, D.C. Ma gu i re), Sta te Uni ver sity of New York Press, 
Al bany 2001, 18.

45 Ibid, 21.
46 Ibid, 36.
47 У хин ду и зму као мно го бо жач кој ре ли ги ји, три су вр хов на бо жан ства: Бра ма  

ство ри тељ, Ви шну  бог ко ји одр жа ва тај ство ре ни свет, и Ши ва  ко ји ство ре ни свет 
по но во ра за ра. Ви шну и Ши ва од но се се као по зи ти ван и не га ти ван прин цип, као 
до бро и зло, док је Бра ма из над јед ног и дру гог. Хин ду и зам је и да нас до ми нант на 
ин диј ска ре ли ги ја, а на зи ва се и нео хин ду и зам. Бу ди зам је ве о ма за сту пље на ре ли ги
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су шти на бу ди зма не под ра зу ме ва ни ка кав култ Бу де (за раз ли ку од хри
шћан ства у ко ме се о Ису су го во ри у свој ству Си на Бо жи јег). Бу да је 
от крио уни вер зал ни за кон ко ји сва ко дру ги, не за ви сно од по ла, мо же 
да от кри је сле де ћи ње го ва упут ства, а култ Бу ди ног ли ца, обо жа ва ње 
ре ли кви ја и слич но, би ли су до га ђа ји ко ји су усле си ли ка сни је. Не ки 
му шкар ци су твр ди ли да Бу де (про све тље ни) мо ра ју би ти му шкар ци, 
док су дру ги на гла ша ва ли да не по сто ји пол, већ са мо кар мич ки по
ток. Ко ји фак то ри ути чу да јед но ли це по ста је му шко или жен ско, ни
су раз ма тра ни од стра не Бу де. Нај ве ћа до стиг ну ће бу ди зма, вр хов не 
про све ће но сти, до ступ не су и за му шкар це и за же не, што је ка те го
рич ки твр дио и сам Бу да. Бу ди стич ки ри ту а ли обич но под ра зу ме ва ју 
јед но став не об ли ке обо жа ва ња, пе ва ње или сим бо лич ке по ну де, и сви 
су до ступ ни за му шкар це и же не под јед на ким усло ви ма.48 У ве зи са 
овим тре ба на по ме ну ти да у бу ди зму не ма ме ста за све ште нич ку кла
су. Бу ди стич ки мо на си се по не кад по гре шно на зи ва ју „бу ди стич ки све
ште ни ци“, што пред ста вља по гре шну упо тре бу тер ми но ло ги је. Бу ди но 
уче ње се, пре све га, ба ви ин ди ви ду ал ном ду хов ном еман ци па ци јом. 
Бу ди стич ки став је био да пи та ња по пут бра ка мо ра ју би ти ре гу ли са на 
од стра не дру штва у со ци јал ном, по ли тич ком или прав ном про це су и 
да је са свим мо гу ће да има мно го раз ли чи тих вр ста со ци јал них и по
ро дич них аран жма на. Ка да се го во ри о бра ку, раз во ду, вла сни штву над 
имо ви ном, лич ним, по ли тич ким или вер ским уве ре њи ма, же на ма су 
до зво ље не зна чај не сло бо де, што по зи тив но из не на ђу је и хри шћан ске 
ми си о на ре у бу ди стич ким зе мља ма. Ипак у сво јим го во ри ма Бу да не 
из ра жа ва ста во ве, ни ти пре по ру чу је прак се ко је сма тра при хва тљи вим, 
док у исто вре ме на гла ша ва прин цип ре ци про ци те та. С тим у ве зи, као 
што же на има про пи са не оба ве зе пре ма му жу, та ко их има и муж пре ма 
же ни. Иако је у то вре ме по сто ја ла мо но га ми ја као фор ма бра ка, не ки 
од кра љев ских по кро ви те ља прак ти ко ва ли су по ли га ми ју у ве ли ким ха
ре ми ма, и за то ни су би ли опо ме ну ти од стра не Бу де. То је би ла ствар 
дру штве них кон вен ци ја.49 Бу да ни је го во рио да про све тље ње мо же до
ћи са мо од фор мал ног по што ва ња мо на шких ре до ва. И ла и ци му шки и 
жен ски след бе ни ци су по ста ли ара хан ти у про шло сти.50 Мо дер ни хин

ја из ван Ин ди је: у Ин до ки ни, Ти бе ту, Мон го ли ји, Ки ни, Ко ре ји и Ја па ну. http://www.
znanje.org/i/i19/99iv04/99iv0413m/99iv0413.htm

48 S. De Sil va.
49 Ibid.
50 Ара хан том се сма тра онај код ко га су умрт вље не све аса ве, или „при ли ви“, ко ји 

умно жа ва ју кар му про ду жа ва ју ћи по сто ја ње у чул ној сфе ри. Док је по сти за ње пр ва 
три ступ ња мо гу ће и све тов ња ци ма, по сти за ње че твр тог од стра не не ког све тов ња ка 
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ду и зам ни је се мно го про ме нио, јер же не и да ље не мо гу слу жи ти као 
све ште ни ци.

Дру штве ни од нос пре ма же на ма у да ни ма пре бу ди зма, мо же се 
пра ти ти од ра не вед ске ли те ра ту ре, као што је Ригве да. По сто је до ка зи 
ко ји ука зу ју на част и по што ва ње ко је су же не до би ја ле у сво јим до мо
ви ма. У обла сти ре ли ги је оне су има ле при ступ до нај ви шег зна ња Ап
со лут не или Брах ма. Ме ђу тим, ли бе рал ни став пре ма же на ма се про ме
нио с вре ме ном, под ути ца јем и до ми на ци јом све ште нич ке ка сте. Же на 
је по че ла да се сма тра фи зич ки и пси хич ки ин фе ри ор ном у од но су на 
му шкар це. Из гра дио се мит да су све же не гре шне и да се мо ра ју др жа
ти под кон тро лом за да ци ма мај чин ства и по сло ви ма у ку ћи. Ако уда та 
же на ни је има ла де це или му шко по том ство, мо гла је би ти из ба че на из 
ку ће, јер је по сто ја ло уве ре ње да је му шко де те нео п ход но за на ста вак 
по ро дич не ло зе и спро во ђе ње „об ре да пре да ка“. Мла да де вој ка ко ја се 
ни је уда ла би ла је пре зре на од стра не дру штва. По сто ја ла је екс трем на 
со ци јал на дис кри ми на ци је и по ни жа ва ју ћи од нос пре ма же на ма. Бу ди
но уче ње о при ро ди жи во та и смр ти и о кар ми, до ве ли су до зна чај не 
про ме не у дру штве ним ста во ви ма пре ма же на ма.51 Пре ма оно ме што је 
Бу да учио у За ко ну о Кар ми, по је ди нац је од го во ран за вла сти те ак ци је 
и ње не по сле ди це. До бро бит оца или де да не за ви си од де ло ва ња си на 
или уну ка. Они су би ли од го вор ни за сво је по ступ ке. Та кво про све
тље но уче ње по мо гло је да се из ме не до та да шњи ста во ви љу ди. Уче ње 
Бу де учи ни ло је мно го да се обе сми сле су је вјер ја и мно ги об ре ди и 
ри ту а ли, укљу чу ју ћи и жр тво ва ње жи во ти ња. Иако су ду жно сти же
не пре ма му жу би ле утвр ђе не у Кон фу чи ја ни зму, ни су би ле на гла ше не 
ду жно сти и оба ве зе му жа пре ма же ни. Уче ње Бу де је у том сми слу би
ло дру га чи је. У SigalovadaSutta, Бу да ја сно на ве де них ду жно сти му жа 
пре ма же ни и обр ну то.52

Пра ва сло бо да је сло бо да ко ја је сло бод на од свих об ли ка роп
ства, а мо же се по сти ћи са мо кроз пра ви лан ду хов ни раз вој и про
чи шћа ва ње соп стве ног ума – ка да очи сти мо се бе од свих не чи сто ћа 
по хле пе, мр жње и за блу де. Јав не рас пра ве, де мон стра ци је и уни вер
зал не по ве ље не мо гу до не ти истин ску сло бо ду, сма тра SriDhamma
nanda, ко ји до да је да се она до сти же кроз соп стве ну мар љи вост и 

сма тра ло се крај ње не у о би ча је ним. Ме ђу цеј лон ским бу ди сти ма сма тра се да све
тов њак ко ји до стиг не ара хант ство тре ба од мах да при сту пи мо на шком ре ду (sanghi).

51 K. Sri Dham ma nan da, „Sta tus of wo men in Bud dhism“,https://ia800901.us.archive.
org/19/items/StatusOfWomenInBuddhism/StatusOfWomenInBuddhism.pdf

52 Ibid.
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по све ће ност, ре дов ном прак сом ме ди та ци је, ко ју је под у ча вао Бу да, 
пр ви еман ци па тор же на и про мо тер њи хо вог укљу чи ва ња у дру штве
не то ко ве жи во та.53

Аутор DeSilva сма тра да бу ди зам има нај ма ње дис кри ми на тор
ске ста во ве пре ма же на ма. Она за кљу чу је да је хри шћан ство тра ди ци
о нал но му шка ре ли ги ја, за то што се глав на дог ма од но си на Бо га ко ји 
се сма тра му шкар цем („отац“) и про рокучи те ља Ису са ко ји се сма тра 
ње го вим „си ном“. Цен трал ни део ре ли ги је је од нос отацсин, те не чу
ди што су же не би ле по ти сну те на се кун дар ну ме сто, чи ме им се не ги
ра ду хов на јед на кост са му шкар ци ма. Ни је дан од два на ест Ису со вих 
уче ни ка ни је био же на. Та ко ђе, и у исла му је у не ким зе мља ма же на ма 
за бра њен при ступ у џа ми ју. За бри ња ва ју ће је да ожи вља ва ње ислам
ског фун да мен та ли зма пре ти да по ни шти од ре ђе ни на пре дак ко ји је 
оства рен у не ким ислам ским зе мља ма. Бу да је био пр ви вер ски учи тељ 
ко ји је дао же на ма јед на ке и не сме та не мо гућ но сти на по љу ду хов ног 
раз во ја. Иако је на гла сио у не ко ли ко на вра та, од ре ђе не сла бо сти же не, 
он је истин ски за по чео пут ко ји је же не во дио ка пу ном ре ли гиј ском 
жи во ту. Оне су би ле у мо гућ но сти да раз ви ју и очи сте свој ум и оства
ре ста ње бла жен ства. Бу да је отво рио вра та за њи хо во пу но уче шће у 
обла сти ре ли ги је та ко што је омо гу ћио при јем у оно што је по зна то као 
BhikkuniSangha  ред опа ти ца ко ји је истин ски отво рен за же не, што је 
до ве ло до при зна ња њи хо ве ва жно сти за дру штво и знат ног по бољш ња 
дру штве ног ста ту са.54

3.Закључнаразматрања
Све ре ли ги је су за сно ва не на прин ци пи ма ко ји љу ди ма, уко ли ко 

се по шту ју, обез бе ђу ју ква ли тет ни ји жи вот и ду хов но спо кој ство. Ме
ђу тим, исти на је да су их љу ди то ком исто ри је зло у по тре бља ва ли, ка ко 
би оства ри ли ин те ре се ко ји се са њи ма ко се и ко је не по др жа ва ни јед на 
ре ли ги ја. И да нас смо све до ци та квих де ша ва ња. Ре ли ги је су по ста ја
ле ин стру мент и глав но сред ство за ши ре ње раз до ра и не тр пе љи во сти 
ме ђу љу ди ма, и је дан од глав них узро ка мно го број них ра то ва. Раз ло зи 
се не мо гу тра жи ти у ре ли ги ја ма, већ у њи хо вој зло у по тре би од стра не 
од ре ђе них по је ди на ца и дру штве них гру па кроз ве ко ве.

Да нас, је дан део му сли ма на ту ма че ћи ислам сход но сво јим по
тре ба ма и ин те ре си ма, сво ди људ ска пра ва и пра ва же на, на нај ни жи 

53 Ibid.
54 S. De Sil va.
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мо гу ћи ни во. Они про па ги ра ју и во ђе ње „све тог ра та“ по зи ва ју ћи се 
на Ку ран. Ови екс трем ни исла ми сти сма тра ју да је све што до ла зи са 
за па да ве ли ко зло, ко је пре ти да уни шти њи хо ве по ро ди це, дру штво и 
оп ста нак на ро да. Мно го не прав де се на но се же на ма у име исла ма, па 
се та ко же не уби ја ју, а де вој чи це са ка те, чи ме број не пред ра су де о по
ло жа ју же не у исла му до би ја ју сво ју по твр ду у не ким при ми тив ним 
сре ди на ма. Њи хов по ло жај по чи ње да ли чи на по ло жај ка кав су има ле 
пре исла ма. Док се глас му сли ма на ко ји не по др жа ва ју та кво по сту
па ње не бу де гла сни је чуо, мно ги не му сли ма ни ко ји ни су ни упо зна ти 
са осно ва ма исла мом, има ће ар гу ме на та да из ме ђу исла ма и тла че ња 
же на ста вља ју знак јед на ко сти. У исто вре ме, у Лон до ну се пи шу пе
ти ци је, а у Не мач кој одр жа ва ју про те сти про тив из град ње џа ми ја и 
мо же се за кљу чи ти да је све ма ње вер ске то ле ран ци је у све ту. Кр ше
ње пра ва же на је уоби ча је но и на про сто ри ма где је хин ду и зам до ми
нант на ре ли ги ја, а ни си ту а ци ја на за па ду ни је мно го бо ља. Же не су 
дис кри ми ни са не при ли ком тра же ња за по сле ња и то ком труд но ће. За 
исте струч не ква ли фи ка ци је и исти уло же ни рад, пре ма по след њим 
ис тра жи ва њи ма спро вед ним у зе мља ма ЕУ, же не су пла ће не ма ње за 
17 % у про се ку. Же на се из бо ри ла да иза ђе из ку ће, да се обра зу је и 
ра ди, што ни је су штин ски про ме ни ло њен по ло жај у ку ћи, у ко јој је 
она и да ље до ма ћи ца. Дру штво не пру жа за шти ту же ни као мај ци, па 
се све ма њи број скло пље них бра ко ва и ро ђе не де це прав да сло бо дом 
из бо ра.55 

Све свет ске ре ли ги је се су о ча ва ју са иза зо ви ма мо дер ног до ба. 
Да на шњи свет и љу ди се раз ли ку је од оног пре ви ше сто ти на го ди на. 
Дру штво ево лу и ра и тај про цес не мо же да спре чи ни да успо ри ни
јед на ре ли ги ја, што не зна чи да тре ба да се уда љи мо од њих, јер нам 
оне пру жа ју мо гућ ност да ре а ли зу је мо ду хов ни мир. Уче нас ка ко да 
бу де мо бо љи пре ма дру ги ма и пре ма се би, и ка ко да на пра ви лан на чин 
схва ти мо жи вот и све што нам се то ком ње га де ша ва. Основ ни прин ци
пи на ко ји ма по чи ва ју ре ли ги је не сме ју се и не мо гу се за не ма ри ти. На 
вер ским во ђа ма је од го вор ност и оба ве за да ре ли ги је при бли же са вре
ме ним усло ви ма жи во та. Уме сто то га, све до ци смо кр ше ња еле мен тар
них људ ских пра ва у име ве ре и са по зи ва њем на њу, чи је ве ће бре ме, 
ка ко у про шло сти, кроз ве ко ве, та ко и да нас, под но се же не. Раз не ре
ли гиј ске дог ме, ствар не и оне по гре шно ту ма че не, оп ста ле су до да нас 
за хва љу ју ћи људ ском стра ху и стра хо по што ва њу пре ма вер ским ин

55 А. Чо вић, „По ро дич но прав ни по ло жај же не у ше ри јат ском пра ву“, Религија и
толеранција 14/2010, 347–355.
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сти ту ци ја ма и ли ци ма у њи хо вој слу жби. Док се стра хо ви не пре ва зи ђу 
та ко што ће мо схва ти ти да је Бог у на ма, а осно ви сва ке ре ли ги је до бре 
ми сли, ре чи и де ла, истин ска сло бо да за сва ког по је дин ца, а на ро чи то 
за же ну, не ће се још ду го ре а ли зо ва ти. Она ће по сто ја ти са мо као реч, 
мр тво сло во на па пи ру, у го ми ли за кон ских про пи са, као реч оних ко ји 
су се, игром слу ча ја, на шли на од го вор ним по зи ци ја ма, би ло да се зо ву 
пре ми је ри, ми ни стри, све сте ни ци, хо џе или ра би ни.
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