Vrouwen in de Islam
Ware het zo dat vrouwen slechts als goed werden gezien in de 6e eeuw, met de komst van de Islam veranderde de positie van de vrouw drastisch. Vrouwen en meisjes werden
gestimuleerd om te studeren. De eerste 100 jaar van de Islam, bekleden vrouwen belangrijke posities, vooral in de particuliere sector als ondernemers. Deze vooraanstaande rol in
de maatschappij is hierna afgenomen door een steeds macho-centrische cultuur van mannen, welke niet is gebaseerd op de Islam. Vrouwen hebben in bijna alle islamitisch maatschappijen
een vooraanstaande rol in genomen, zoals in de educatie en medicijnen. Er waren namelijk ook vele vrouwelijke chirurgen en artsen in ziekenhuizen in de 12de eeuw.
Moslim vrouwen zijn namelijk ook krijgers, leiders en ingenieurs.
Enkele interessante feiten over vrouwen in de Islam:
- In de 9e eeuw hadden moslims al zeer geavanceerde medicamenten. Hun gebruik en verkoop waren gebonden aan heel strenge regels. Eén van de eerste medische
inspecteurs was een vrouw die in 640 is benoemd door Kalief Umar in Medina.
- Umm Waraqa bint Abdullah, was getraind door de Heilige Profeet(vzmh) om als Imam en leider te functioneren voor haar stam. Er bestaat een lange
geschiedenis van vrouwelijke voorgangers (imams). In Turkije, China en de VSA zijn er ook moskee ’s alleen voor vrouwen.
- Nusaybah bint Ka’ab was een moeder, leerkracht en krijger. Bij de slag van Uhud, in gezelschap van de heilige profeet(vzmh), heeft zij meegevochten en is zwaar gewond geraakt.
Zij heeft ook meegevochten bij de slag van Hunain en Yamama. Haar twee oudste zonen, uit haar eerste huwelijk zijn gestorven in de oorlog. Ze heeft een derde zoon en een dochter
uit een tweede huwelijk. In vredestijd werkte ze als leerkracht.
- Enkele ander krijgersvrouwen waren; Azdah bint al-Harith bin Kaldah, Umm Umara en Umm Hakim. Azdah, een verpleger, heeft andere vrouwen
geleid in verdediging van het leger bij de slag van Al-Murghab. Umm Umara stond bij de Profeet (vzmh) bekend als een uitmuntende
zwaardvechter, “beter dan welke man dan ook”. Umm Hakim heeft bij de slag van Marj al-Saffar zeven Byzantijnse soldaten gedood, in haar eentje!
- Muziek, in het algemeen, is niet verboden in de Islam. Enkel muziek dat leidt tot misdragingen is verboden. Een van de bekende
zangeressen uit de Islamitische wereld is Umm Kulsum (Fatima Ibrahim), ook wel de “Nachtegaal van de Nijl” genoemd of de “Ster van het Oosten”.
Zij bracht haar gedichten middels mooi, zweverig gezang ten gehore. Van haar vader die Imam was leerde zij al heel jong de Quran reciteren en werd
Quran Hafiza (iemand die de Quran helemaal uit het hoofd kent).
- In de 14e eeuw was educatie standaard en waren moslims zo hoog opgeleid, dat er nauwelijks
een moslim te vinden was de niet kon lezen en schrijven. Een van de grootste universiteiten in Fez,
Marokko was Al-Qarawiyin. Deze werd gebouwd door een vrouw, Fatima al-Fihri genaamd, in het
jaar 841 na Christus. Zij was de dochter van een rijke zakenman en wilde de gemeenschap een
leercentrum (madrassa) te schenken. Er hoefde geen inschrijfgeld betaald te worden en studenten
kregen maandelijks geld voor eten en verblijf, welke gesponsord werd door de rijken uit de gemeenschap.
- In Timbuktu(Mali, West-Africa) staat de Sankore universiteit, welke werd bekostigd door een rijke dame
uit de Mandinka stam, een etnische groep in West Africa. De Mandinka hebben ook afstammelingen
onder Afro-Surinamers. Deze universiteit werd gebouwd rondom de Sankore moskee, welke in 989 werd gebouwd.
De Sankore universiteit was de grootste universiteit van de Islamitische rijken. Het kon tot 25.000 studenten
accommoderen en bezat 700.000 boeken. Hier gaven ook vrouwen les.

“Vrouwen hebben in bijna alle
Islamitische maatschappijen
een vooraanstaande rol ingenomen
in educatie en medicijnen. ”

- Hazrat Hafsah (vrede zij met haar), de dochter van de tweede Kalief Hazrat Umar (vzmh) hield de eerste
authentieke Quran in bewaring. Deze 7e eeuwse versie is gebruikt bij het controleren van elke copie van de Quran die daarna is gemaakt/gedrukt.
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