
Sieviešu loma Islāmā



AHMADIJU  MUSULMAŅU KOPIENA

Ahmadiju Musulmaņu Kopiena tika 
dibināta 1889. gadā. To dibināja Hazrat 
Mirza Gulāms Ahmads (lai miers ir ar 
viņu) no Indijas, Kadiānas (1835-1908). 
Viņš sevi pasludināja, Dievišķā vadībā, 
par Apsolīto Mesiju un Imāmu Mahdi, 
kura atnākšanu gaidīja pasaules lielāko 
reliģiju sekotāji. Viņa misija bija 
atdzīvināt Islāma mācības un raisīt 
Dieva mīlestību cilvēku sirdīs un 
pienākumu kalpot cilvēcei. Šobrīd 
kopiena ir pārstāvēta 212 valstīs un to 
vada Khilafat sistēma (garīgā vadība).

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) ir 
Kopienas piektais kalifs, un viņš atrodas 
Londonā. Viņš vada globālo Kopienu un 
iedvesmo to kalpot cilvēcei ar laipnības 
un pazemības garu, kas ir neatņemama 
Islāma sastāvdaļa. Saskaņā ar Islāma 
mācībām viņš atbalsta tiesības, kuras 
Islāms ir piešķīris sievietēm un izceļ to, 
ka Ahmadiju Musulmaņu sievietēm var 
būt patiesa neatkarība, patiesa 
apgaismība un patiesa brīvība.

Ahmadiju Musulmaņu Kopienas 
dibinātājs

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Apsolītais Mesija (lai miers viņam)

Hazrats Mirza Masrūrs Ahmadsaba

Vispasaules Ahmadija Musulmaņu 
Kopienas augstākais līderis



Vienlīdzīga un taisnīga loma

Visu musulmaņu, gan vīriešu, gan sieviešu, augstākais pienākums, ir kalpot 
viņu Radītājam un paust taisnīgumu, uzņemoties jebkuru lomu. Islāmā 
vīrieši un sievietes stāv vienlīdzīgi Dieva priekšā. Visā Svētajā Korānā tiem 
ir doti vienādi norādījumi, un atlīdzības, kuras ir apsolītas tiem par labajiem 
darbiem, arī ir vienādas. 
‘’ Viņš radīja jūs no viena. No tā viena Viņš radīja viņa sievu...’’ (��:�)
‘’Ja ticīgie rīkojas taisnīgi, vai tie ir vīrieši vai sievietes, un ir ticīgie, viņi 
nokļūs Paradīzes dārzos...'' (�:���)
Kad starp sievieti un vīrieti ir iedibināta garīgā vienlīdzība, islāms atzīsts arī 
to, ka vīrieši un sievietes nav identiski. Dievs radīja vīriešus un sievietes ar 
unikālām fizioloģiskām un psiholoģiskām īpašībām. Tiem katram ir savas 
stiprās un vājās puses, kuras līdzsvaro viena otru. Islāms pieņem šīs stiprās 
puses un trūkumus, lai sadalītu sieviešu un vīriešu attiecīgās lomas un 
pienākumus, tādā veidā, ka tās sekmētu ģimenes vienotību un dotu iegul-
dījumu mierīgā un harmoniskā sabiedrībā. 
“Islāms sadala darbus starp dzimumiem, un tā ir mūsu reliģijas izcila 
priekšrocība, jo tā ir padarījusi tik skaidras mūsu atbilstošās lomas un 
pienākumus.’’    Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotās 
Karaliste, ����. gada ��. februārī.
Vīriešiem tiek piešķirta ģimenes galvenā apgādnieka loma, līdz ar to tas ir 
viņu reliģiskais pienākums rūpēties par visām vajadzībām saistībā ar māj-
saimniecību. Tāpat kā sievietes spējas lieliski atbilst viņas lomai bērnu 
dzemdēšanā un audzināšanā, sievietēm ir uzticēta galvenā atbildība par 
bērnu emocionālo, izglītojošo un garīgo attīstību, kā arī par mājas vidi, kas 
to atbalsta. Tas, protams, neatbrīvo vīriešus no tēvu atbildības tai ziņā, ka 
viņiem ir pienākums labot bērnu audzināšanu, tomēr primārā atbildība 
Islamā, kura attiecas uz bērnu pieskatīšanu, tiek piešķirta sievietēm. 
‘’Gadījumos, kuros sievietēm tiek prasīts izpildīt konkrētus pienākumus, 
viņas atbildība paciest stresu un izrādīt iecietību ir daudz lielāka nekā 
vīrieša, un noteiktās situācijās sievietes pacietība un tolerance ir daudz 
pārāka nekā vīrieša. Parasts piemērs ir bērnu audzināšana - sieviete 
auklē bērnu, kurš naktīs raud un viņa ceļās augšā vairākas reizes, lai 
pabarotu zīdaini ar krūti. Šajā ziņā neviens vīrietis nespēs sacensties ar 
sievieti.’’    Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Vācija, ����. gada �. 
septembrī.

‘’Fakts, ka islāms ir iedalījis dažādus pienākumus sievietēm un vīriešiem, 
nenozīmē, ka sievietēm nav prasmju veikt vīriešu darbu vai ka viņas ir 
mazvērtīgākas jebkādā veidā.’’   Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam 
palīdz) Apvienotās Karaliste, ����. gada ��. septembrī.



Mātes un mājsaimnieces loma
Viena no svarīgākajām lomām, ko islāms ir piešķīris sievietēm, ir Māte. 
Mātēm ir iedots viss augstākais stāvoklis sabiedrībā, augstāks nekā 
tēviem. Neviena sabiedrība vai ticība nav tik ļoti uzsvērusi augsto mātes 
statusu. Šis krāšņais kronis ir paredzēts tikai sievietēm – lomai, uz kuru 
vīrieši nevar pat tiekties.
‘’Jebkuras nācijas vai sabiedrības izveidē un attīstībā, sievietes spēlē 
fundamentālu un vitālu lomu, tā kā atbildība par nākotnes paaudžu 
apmācību gulstas uz māšu pleciem.’’ Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs 
viņam palīdz) Apvienotās Karaliste, ����. gada ��. februārī.
Islāms ir uzsvēris to, ka galvenais mātes pienākums ir paaugstināt nākamo 
paaudžu dzīves līmeni, uzstādot viņiem ļoti augstus standartus, no kuriem 
mācīties un kuriem sekot. Islāms iedrošina māti ieguldīt viņas audz-
ināšanas spējas, rūpējoties par nākamo paaudzi ar mīlestību, taisnīgumu, 
rūpēm un gudrību. Tā ir vissvarīgākā loma, jo cilvēces nākotne ir atkarīga 
no tā, cik labi viņa ir to paveikusi.
‘’Jebkuras nācijas uzplaukuma un progresa atslēga ir šo tautu māšu 
rokās.’’ Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotās Karaliste, ����. 
gada ��. februārī.

Personiskā pieredze

‘’Tā ir bijusi mana personīgā izvēle kļūt par mājsaimnieci, kamēr mani bērni ir 
mazi. Lai gan mūsdienu pasaules skarbā ekonomiskā realitāte varētu izskaidrot 
mājsaimniecību pieaugumu ar diviem strādājošiem vecākiem rietumu valstīs, 
sabiedrības likumpaklausīgu un labu pilsoņu audzināšanas svarīgums nedrīkst būt 
par zemu novērtēts un tas ir fundamentāls uzdevums, kurš ir uzticēts 
mājsaimniecei. Mani audzināja vientuļā māte Pakistānā un caur šo pieredzi, viņai 
nācās novērtēt rūpju nastas smagumu, kas jāuzņemas ģimenes apgādniekam.  
Tas ir smags slogs, kas jāpilda tam, kurš ir uzņēmies pienākumu, neskatoties uz 
viņu citiem dzīves izaicinājumiem. Tā mēs saskatām gudrību Dieva priekšrakstos 
islāmā, uzliekot šo pienākumu nastu vīriešiem, atbrīvojot sievietes, lai viņas spētu 
rūpēties par citām svarīgām lietām, kas ir daļa no mājsaimniecības pienākumu 
veikšanas. Šis lomu dalījums nekādā ziņā nenozīmē sieviešu piespiedu 
ieslodzījumu mājās. Mūsdienās britu musulmaņu sievietes tiek atzinīgi novērtētas 
katrā profesijā un daudzas izvēlas turpināt savu karjeru kopā ar ģimenes 
pienākumu veikšanu. Padarot vīrieti par apgādnieku, islāms patiesībā ir piešķīris 
sievietei brīvību izvēlēties, vai viņa vēlēsies strādāt un kā viņa gribētu rīkoties ar 
savu nopelnīto naudu. Viņai netiek uzlikts pienākums tērēt savus ienākumus 
mājas uzturēšanai. Musulmaņu sievietes ieguva šīs tiesības 7. gadsimtā pretstatā 
nemusulmaņu sievietēm, kuras ieguva šīs tiesības ne ātrāk kā 19. un 20. 
gadsimtā.

Ayesha Malik, Hārvardas Juridiskās skolas absolvente un mājsaimniece



Profesionāles, kuras kalpo cilvēcei

Islāms iedrošina sievietes izvēlēties profesijas, ar kuru palīdzību viņas var 
dot labumu cilvēcei. Kamēr islāms uzliek atbildību uz vīrieti pelnīt, lai 
apgādātu ģimeni, Musulmaņu sievietes ir brīvas strādāt un pelnīt naudu, ja 
viņas tā vēlas. Viņām ir pilnīga finansiālā autonomija, un viņas ir brīvas 
tērēt savu nopelnīto naudu tā, kā viņas vēlas. Ja viņas izvēlas tērēt savu 
naudu ģimenei, tā ir viņu izvēle, bet ne pienākums. 

‘’Islāms nekur nerunā par to, ka sievietēm vajadzētu būt ieslodzītām 
mājās, kā tas dažreiz tiek apgalvots. Piemēram, ir dažas meitenes un 
sievietes, kuras visus pārspēj mācībās un sasniedz izcilus rezultātus, un 
islāms nediktē to, ka viņām vajadzētu izšķiest savus talantus vai spējas 
sēžot mājās. Islāms neierobežo viņas, un viņas var piepildīt savu 
potenciālu. Tieši otrādāk viņas var izvēlēties profesijas, ar kuru palīdzību 
viņas var dot labumu un kalpot cilvēcei.’’ 

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotās Karaliste, ����. 
gada ��. februārī.

Personiskā pieredze

‘’Man, kā sievietei, no daudzajām lomām, ir loma būt britānietei, musul-
manietei un ārstam. Lai gan tā varētu šķist neparasta kombinācija, tā gluži 
nav. Islāms ļoti skaidri izsakās par to, ka lojalitāte valstij ir ticības daļa, un 
tādejādi, kalpošana tai, ir ne tikai liela privilēģija, bet arī pienākums, ko 
islāms man ir piešķīris. Būdama musulmaņu sieviete, es eju uz darbu ar 
pārliecību, ka pēc pienākumu veikšanas mājā, islāms ne tikai atļauj, bet arī 
iedrošina mani kalpot cilvēcei. Es neizjūtu vajadzību sacensties ar 
vīriešiem. Es zinu, ka garīguma ziņā, mēs esam līdzvērtīgi, bet fiziskajā 
sfērā, Islāms mums ir devis atšķirīgas lomas. Pirmkārt es esmu sieva un 
māte, un tikai tad ārsts, kurš iet uz darbu, ne dēļ karjeras un algas, bet lai 
kalpotu cilvēcei Radītāja vārdā.’’

Dr. Maleeha Mansur, ārsts Nacionālajā veselības dienestā



Cieņas, miera un iecietības veicināšana 
sabiedrībā

Ahmadiju Musulmaņu sievietes cenšas dzīvot atbilstoši patiesām 
Islāma mācībām. Visā pasaulē viņas ir pārspējušas citas sievietes, 
pildot meitu, sievu, māšu, ārstu, zinātnieku, juristu un skolotāju 
lomas un viņas ir pilnībā integrētas un labumu dodošas sabiedrības 
locekles. Viņas strādā kopā ar vīriešiem, uzņemot viesus, organizējot 
starptautiskus pasākumus un piesaistot tūkstošus labdarībai. Viņas 
aktīvi iesaistās, veicinot cieņu, mieru un iecietību sabiedrībā. 

''Mūsu sieviešu un vīriešu centieni ir vienlīdz nepieciešami, lai 
sasniegtu mūsu radīšanas mērķi.'' 

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz)Apsolītās Mesijas otrais pēctecis 
(miers viņam), kurš nodibināja Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociāciju ����. gadā

Personiskā pieredze

 Es piedzimu Spānijā un tiku audzināta kā katoliete. Es pārgāju 
islāma ticībā 2013. gadā. Pirms es pievērsos islāma ticībai, es neko 
nezināju par svarīgo lomu, ko islāms ir devis sievietēm. Es strādāju 
par skolotāju un māsiņu, pavadot laiku ar ģimeni un draugiem, un 
tomēr neapzinoties to potenciālu, ko es varēju sasniegt kā sieviete. 
Tagad, kad es esmu  Ahmadiju Musulmaņu sieviete, manai dzīvei ir 
skaidrs mērķis un man ir noteikta loma. Manas dzīves centrs ir 
mainījies. Es tagad pavadu savu laiku kalpojot Dievam, nododot 
islāma patiesās mācības, rakstot rakstu, pasniedzot lekcijas un 
sadarbojoties ar radio programmām. Islāms ir iemācījis man ne tikai 
kalpot ticībai, bet arī kalpot sabiedrībai un tāpēc es regulāri palīdzu 
maniem kaimiņiem un strādāju manā vietējā kopienā, lai stiprinātu 
attiecības, celtu tiltus un veicinātu savstarpējo cieņu un iecietību - 
tas viss kopā veido daudz mierīgāku sabiedrību. 

Marisa Butterworth, Islāma jaunpievērstā



Tiekšanās pēc izglītības
Islāms iedrošina sievietes tiekties pēc 
izglītības, mācīt, pētīt un kalpot tam, ko 
Dievs ir radījis, izmantojot viņu akadēmiskās 
zināšanas, lai sniegtu tās citiem. 
Svētais Korāns aicina mūs vairot mūsu 
zināšanas, nešķirojot sievietēs un vīriešos.
''Ak, mans Kungs, paplašini manas 
zināšanas.'' (20:115)
Islāma Svētais Pravietis (lai viņam miers un 
Allāha svētība) arī uzsvēra to, cik ir 
nozīmīga tiekšanās pēc zināšanām.  
''Tas ir katra musulmaņu vīrieša un katras 
musulmaņu sievietes pienākums iegūt 
zināšanas.'' (lbn Majah)
Svētā Pravieša (lai viņam miers un Allāha 
svētība) pirmā sieva Hazrat Khadijah (lai 
Allāhs ir mierā ar viņu) bija izglītota 
uzņēmēja un pirmais cilvēks, kurš pieņēma 
islāmu. Pēc viņas nāves Svētais Pravietis (lai 
viņam miers un Allāha svētība) aprecēja 
Hazrat Ayesha (lai Allāhs ir mierā ar viņu), 
kura bija viena no pirmajiem un arī 
produktīvākajiem zinātniekiem islāmā. 
''Svētais Pravietis (lai Allāhs ir mierā ar 
viņu) vienreiz sacīja: ''mācoties no Hazrat 
Ayesha var apgūt pusi no islāma reliģijas.'' 
(Al -Badayah wa Al-Nahayah, Sējums III, lpp.129)
Hazrat Ayesha (lai Allāhs ir mierā ar viņu) 
piemita izcils prāts, un intelekta un gudrības 
ziņā viņa bija tik ļoti pārāka pār citiem, ka 
viņai bija piešķirts tituls "Islama Sieviešu 
Apvārsnis''. Viņa ne tikai bija brīva izpaust 
sevi, arī viņas tiesiskos likumus dažādās 
jomās pieņēma Svētā Pravieša (lai viņam 
miers un Allāha svētība) Kalifi (vai viņa 
pēcteči). Viņa mācīja Svētā pravieša (lai 
viņam miers un Allāha svētība) 
līdzgaitniekiem, gan vīriešiem, gan 
sievietēm, kas meklēja viņas padomu 
neskaitāmos jautājumos. Viņas darba 
rezultātā attīstījās jurisprudences un 
zinātniskās skaidrošanas metodoloģija.

FAKTI

859. gadā pirms mūsu ēras nodibināto, 
visvecāko un joprojām darbojošos izglītības 
iestādi pasaulē, Al Quaraouiyine Universitāte, 
nodibināja musulmaņu sieviete Marokā. 

Mūsdienās Ahmadiju Musulmaņu sievietes ir 
parādījušas izcilus rezultātus dažādās 
akadēmiskajās un intelektuālajās jomās. 
Viņas kalpo kā ārstes, skolotājas, 
zinātnieces, inženieres un advokātes, 
atbalstot savu kopienu, tajā pašā laikā 
kalpojot savai ticībai.

''Lai gan islāms saka, ka pastāv atšķirība 
vīriešu un sieviešu fiziskajā struktūras ziņā 
un arī viņu pienākumos, runājot par 
intelektu, tieši, tāpat kā vīrietim ir dots 
intelekts, tāpat arī sievietei tas ir piešķirts. 
Tāpat kā vīriešiem ir likts iegūt izglītību, 
tāpat arī sievietēm ir teikts, ka viņām ir 
sevi jāizglīto. Visuvarenais Allāhs ir 
piešķīris vienādas spējas un līdzekļus gan 
vīriešiem, gan sievietēm, lai tie progresētu 
un attīstītos. Viņš tiem abiem ir piešķīris 
intelektu, tā, lai viņi varētu izmanto savu 
gudrību, aktivizētu savas prāta spējas un 
censtos pārspēt viens otru.''
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs 
viņam palīdz) Vācija, 2016. gada 25. septembrī.

''Es esmu 1871.gadā nodibinātās Newham 
koledžas biedre, institūcijas, kas atļāva 
sievietēm studēt Kembridžās Universitātē, 
vienā no pasaules izcilākajiem zināšanu un 
mācīšanās centriem, laikā, kad sievietes tur 
nebija gaidītas, un viņu prāts netika 
novērtēts. Tomēr, kā musulmaņu sievietei, 
man ir citas perspektīvas. Es piederu reliģijai, 
kuras pirmais izpaustais vārds bija ''atstāstīt'', 
kuras Svētie Raksti pieprasa tiekties gan pēc 
laicīgām, gan pēc garīgām zināšanām un 
kuras dibinātājs, Svētais Pravietis (lai viņam 
miers un Allāha svētība), aizstāvēja sieviešu 
un meiteņu izglītību jau simtiem gadu atpakaļ. 
Ahmadiju Musulmaņu sievietes ir 
pārliecinātas, ka zināšanas, kas pašas par sevi 
ir dārgums, vajag izmantot kalpošanai cilvēcei 
un kā sabiedrības locekles, mēs ceram dot 
ieguldījumu  modernās Britu kultūras dzīves 
dažādošanai.'' 

Tooba Khokhar, Kembridžas Universitātēs studente

Personiskā pieredze



Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija

Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija, pazīstama kā Ladžna 
Ima’illah, ir Ahmadiju Musulmaņu Kopienas palīgorganizācija. Tā 
paredz sievietēm tādu struktūru, lai attīstītu un vairotu reliģiskās 
un akadēmiskās zināšanas, iegūtu prasmes veselības un fiziskās 
sagatavotības jomā, vadītu tirdzniecības un industrijas 
darījumus un attīstītu viņu finansiālās prasmes. Ladžna Ima’illah 
mērķis (burtiski tulkojot Allāha kalpones) ir sniegt saprašanu 
sievietēm par savu svarīgo statusu saskaņā ar islāma macībām 
un viņu lielo atbildību reliģijas organizācijā. Tas viņām liek arī 
koncentrēties  uz saviem pienākumiem pret cilvēci, viņu 
ieguldījumu sabiedrībā, kurā viņas dzīvo, un audzināt nākotnes 
paaudzes. 

Mīlestība Visiem, Naids Nevienam
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