
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

УДК 316.356.2: 37.035(043.2)  

Кисельова Я. Я. 
Національний авіаційний університет, Київ 

СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ УКРАЇНИ ТА СХОДУ В СУСПІЛЬСТВІ 

На сьогоднішній день можна почути багато думок, щодо принизливого 

становища мусульманської жінки. В Україні, майже не можна знайти людину, яка 

вважає інакше, бо за для того, щоб знайти істину – треба зазирнути глибше в 

трактування Ісламу.  

Згідно з Кораном жінка абсолютно рівна з чоловіком перед Аллахом. Навіть в 

деяких випадках жінка має більше привілеїв в побуті та веденні господарства. 

Іслам стоїть на захисті жіночої честі та достоїнства і спонукає кожного поважати 

їх. 

Нам здається, що мусульманських жінок примушують повністю прикривати 

своє тіло, тим самим пригнічуючи себе, однак все зовсім інакше. В сімейному колі 

жінка може вдягати усе, що захоче, навіть носити будь-які прикраси. Також жінка 

в Ісламі завжди добре слідкує за своїм обличчям та тілом, а відповідний одяг за 

межами будинку говорить лише про те, що ця жінка скромна, слухняна та гідна 

належати до своєї релігії. Згідно із законом Шаріату все, що заробляє жінка, вона 

повинна витрачати на себе, чого не можна сказати про українських жінок. 

Зазвичай жінки в Україні витрачають зароблені гроші на дітей, їжу, побут, а вже в 

останню чергу на себе. Арабська жінка може заробляти кошти, однак на відміну 

від українських жінок, заробляння грошей не є обов'язком мусульманки. 

У країнах сходу усе життя людини упорядковане та унормоване Кораном, чого 

немає в Україні. Не дивлячись на те, що становище їх жінок нам здається набагато 

гіршим за наше, однак саме наше життя та діяльність майже нічим не 

регламентоване, лише незначні правила та закони змушують деяких людей 

триматися в рамках. Стільки законів написано, стільки прав людей, зокрема 

жінок, озвучено, але жінку в українському суспільстві поважають далеко не 

завжди. Через невиконання законів людьми, наша жінка повинна бути мужньою і 

сміливою, сама захищати себе, сама «виживати».  

Кожна жінка хоч раз у житті відчувала себе незахищеною, когось така 

практика обходить стороною, кого зачіпає моментами, а на комусь практикується 

все життя. Відношення чоловіків до жінок часто приголомшує і змушує змінити 

свою думку щодо життя жінок Ісламу. Напевно краще ходити у паранджі й бути 

захищеною Кораном, ніж відчувати себе рабинею у вільному одязі. 
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