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ইসলােম নারীর মযরাাা 
ইসলাম পূবরযম েে নারী 

আমাোর নবী মমহাাা সা�া�াহ আলাইিহ  ওাসা�াম-এর নবম ওযত লােের পূেবর ধরা-পৃ� িছল মূখরতা 

  েঘার অ�কারা��। �িতিট িবষও   �ােন িছল িবশৃ�লার জওজওকার। আকীাা-িব�াস, অেযাস-

আচরণ, চির�-মাধমযর সকল েকে�ই িছল অরাজকতা িবরাজমান । ত াকি ত কিতপও � া, বযিি 

�া র  ব এমন েকান নীিত-আাশর িবাযমান িছল না, যার উপর িনেররশীল হেত পাের একিট সমাজ, 

রা� িকংবা মানব েো�ী। 

 

যার িকছম ন� িচ� , বা�ব �িত�িব: নারীোর সাে   বষমযমূলক আচরেণর েেতরিােও আমাোর 

েোচরীেূত হও।  োখেত পাই নারীরা েকমন েবানাাাওক পিরেবেশ িানািতপাত করত। েকান 

অিধকার েনই , াািও� েনই , সাম রযের বাইের সামানয �াপয  েনই। এরই কিতপও নমমনা আমরা  

এখােন তম েল ধরিছ। 

 

(ক) জে�র পর ে েকই নারী অপওা। জে�র পূেবর িপতা  অধীর আ�েহ অেপকা করত , িবিে� 

পিরক�না িনেও বয�  াকত , পম� স�ােনর আেমেন কীোেব আন� করেব , েকান ধরেনর উৎসেবর 

আেওাজন করেব ইতযািা  িবষেও। হঠাৎ কনযা স�ােনর সংবাা  নেল মা া নত হেও েযত। মন 

সংকীণর হেও আসেতা। িববণর হেও েযত েচহারা। অ�কার মেন হত সূযরােলািকত এ পৃি বী। অপমান  

আর লুার �ািনেত েলাকালও পিরতযাে করত। 

 

(খ) েকউ েকউ কনযাস�ান জিনত  �ািন মমছেত জীিবত াাফন কের িাত তােক। আবার বাঁিচেও 

রাখেল  অপমান আর  লা�নার সাে । �ওং আ�াহ তাআলা যার উে�খ করেছন পিব� কম রআেন। 

এরশাা হে� 

‘তাোর কাউেক যখন কনযা স�ােনর  েসংবাা �াান করা হও , তখন সাে  সাে  তার মমখাবওব 

কােলা হেও যাও এবং অসহয মন�ােপ িি� হেত  ােক।  �া� অ ে সংবাা  েন �জািত হেত মা া 

লমিকেও েনও। িকংকতরবযিবমূম হেও  যাও �ীও িস�াে�র বযাপাের —িক করেব এেক িনেও। অপমানসহ 

বাঁিচেও রাখেব , না মািটর নীেচ পূেত েফলেব। েজেন না , তারা েনহােওত িনমরম , িন�ম র   অসম�র 

িস�া� �হণ কের। আ�াহ তাআলা আেরা বেলন-  ‘�রণ কর, যখন জীব� ে�াি ত কনযােক িজেেস 

করা হেব, িক অপরােধ তােক হতযা করা হল?’ 

(ে) নারীর অ র্ নিতক অিধকার ? েস  িছল ত্ বচ। উ�রািধকার বলেত েকান িজিনসই িছল  না 

তাোর েকে�।বযাপারিট এপযর� সীিমত  াকেল ক া িছল িকল বা�ব  অব�া িছল আেরা অমানিবক 

আেরা করন ,�ামীর মৃতম যর পর তােকই বরং উ�রািধকার   েোেযপণয েণয করা হত । 

(ঘ) নারী যখন জাওা তখন েস িক তার  াা�তয অিধকার িনেও োবার �ওাস েপত ? এ িচ�া িছল 

ক�নার  অতীত কারণ  �ামীর মৃতম যর পর  ী িছল উ�রািধকার , �ামীর অনয পেকর স�ান  অ বা 

েকান িনকট আ�ীও তােক উ�রািধকার িহেসেব িনেও িনত , যার ই�া িবেও  করত আবার েকউ 
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এমিনই আব� কের েরেখ িাত। অনয� িববােহর েকান ক�না করা  িছল িনিষ�। বরং বাধার সৃি� 

করত অনয� িববাহ করেত। শাি�র ধমর ইসলাম  এেস তাোর এ অব�া হেত মমি কের। আ�াহ 

তাআলা বেলন- 

‘েহ ঈমানাারেণ! েজারপূবরক নারীোর উ�রািধকার িহেসেব �হণ করা েতামাোর জনয   বধ নও। 

েতামাোর �া� িকওাংশ স�া িনেও যােব বেল, তাোর আব� কের েরেখা না।’  

আ�াহ তাআলা আেরা বেলন- 

‘েয সকল নারীোর েতামাোর িপতা-িপতামহ িববাহ  কেরেছ, েতামরা তাোর িববাহ কেরা না। তেব 

অতীত েতা অতীতই। এটা অ�ীল, শাি�েযােয   িনকৃ� আচরণ। ’ 

(ঙ) ��া   সাান এবং এ জাতীও িবষও  িনেও নারীরা িচ�া  করত না।তাোর েকে� এ েলা িছল 

ক�না িবলাস। নারী েস সমেও! জীব� ে�াি ত হত  শশেব , নাহও -েবেচ  াকেল- লা�নার জীবন   

পণয� বরণ। তার েকান অিধকারই �ীকৃত িছল না।তাহেল   নারী েকমন জীবন যাপন  করত?! 

 

ইসলােম নারী 

নারীর এ হীনতর অব�াও ইসলাম জীবন তরী হেও  আেমন করল। েটেন তম লল িা�-হাবমডম বমরত 

নারীেক িব�ৃত-েিহন সমম� হেত।  উপহার িাল সমখকর �া��যমও একিট বনরীল-কাংিখত জীবন। 

েযখােন রেওেছ  িশ -িকেশারীোর ে�হ-মমতা-আার আর আার। সাবালকে� রেওেছ পছ�-

অপছে�র সব  অিধকার। পূণর বওয়াোর জনয আেছ েবােনর মযরাাা িকংবা  ীর সাান।  অতঃপর 

পরম ��াহর একজন মা। 

নারীর নযাযয-েযােয-�াপয সব অিধকারই  �াান করল ইসলাম। জ� ে েক মৃতম য পযর� সকল অিধকার 

িনি�ত  করল।এমনিক মৃতম যর পর । নীেচ তার সামানয িচ� �া� হল। 

(ক) আ�াহ তাআলা  মানবজািত সৃি� কেরেছন সাে  সাে  তার আনমেতয-এবাােতর াািও�  অপরণ  

কেরেছন। িবধান েরেখেছন জবাবিািহতার । নারী-পমরষ সকেলই সমান। িশে�র  লালন-াম ে�র ামন, 

োেলার �িতাান এবং মে�র শাি�র িবধান  েরেখেছন। আ�াহ তাআলা বেলন- 

‘েয ম� কাজ করেব , েস তার শাি� েোে করেব। আ�াহ  ছাড়া েস েকান ব�ম  িকংবা সাহাযযকারীর  

স�ান পােব না। পমরষ িকংবা নারী  েয েকউ ঈমান এেন সৎকমর করেব , েস জা�ােত �েবশ করেব। 

তারা িতল পিরমাণ  �াপয হেত বিিত হেব না।’ 

(খ) আ�াহ তাআলা �ীও সৃি� স�েকর  সমযক োত। েস োন   িহকমেতর িেি�েত কতক িজিনেসর 

েেতর আলাাা িবেশষ� �াান কেরেছন। যা তার াািও�   কাজ-কেমর িবকিশত হও। েতমিন কতক  

িবেশষে�র অিধকারী নারী। েযমন েকামলতা , নমনীওতা   �ত �িতি�ওাশীলতা।  এ েলা তাোর 

সৃি�েত �োব। এর িেি�েতই তার াািও�   কতরবয ব ন  কেরেছ মানমিষক �োেবর ধমর ইসলাম। 

এজনয আ�াহ তাআলা তাোর সৃি�েত   বিশে�র সাে  স�িত েরেখই াািও� িােওেছন , এমন েকান 

াািও� োনিন যা  তার সােধযর বাইের। আর পমরষেক নারীর উপর কমতা   কতৃর� িােওেছন ,তার 

াািওে�র চািহাা      বিশে�র কারেণ যা তােক আলাাা �াত� িােওেছ।  আ�াহই সমউ� েকৗশেলর 

মািলক । 
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(ে) েমেওোরেক েছাট অব�াও আােরর সাে  লালন পালন করার �িতাান অিধক।  

ইমাম মমসিলম র. আনাস রা. ে েক বণরনা কেরন নবী কিরম সা�া�হ আলাইিহ  ওাসা�াম বেলন:  

েয বযিি াম িট েমেওেক পূণর বওয় হ ওা পযর� োলোেব লালন -পালন করল , েকওামেতর িান েস 

আর আিম একে� আসব। বণরনাকারী বেলন, রাসূল স. আঙম ল একে� িমিলেও োখােলন। 

(ঘ) ইসলাম নারীোরেক েছাট অব�া ে েকই ধমরীও িশকা , উ�ম চির�, পিব�তা, সতী�রকা... িশকা 

ো ওার  র�   �েওাজনীওতার প  োিখেওেছ । রাসূলম�া ¬হ সা�া�াহ আলাইিহ  ওাসা�াম  

এরশাা কেরন― 

েতামরা েতামাোর স�ানোরেক সাত বছর বওেস উপনীত হেল  নামােযর আোশ কর আর াশ বছর 

হেও েেেল তার জেনয শাি� �েওাে কর এবং িবছানা  আলাাা কের াা । 

(ঙ) নারীেক �ামীর সাে  জীবন যাপন করেত হেব এিােকর   র� িবেবচনা কের ইসলাম আোশ 

িােওেছ েয ইিতপূেবর যারা তােক িববােহর  ��াব িােওেছ এোর মেধয কােক তার জেনয িনবরাচন করা 

যাও এিবষেও তার সাে  পরামশর করেত হেব।সাে  সাে  েকান েকান  েনর িবেবচনাও পা� িনবরাচন  

করা হেব তার  একিট িাকিনোরশনা িােওেছ। েযমন  ীনাারী এবং োল চির�।  রাসূলম�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  ওাসা�াম এরশাা কেরন― 

যখন েতামাোর কােছ িববােহর ��াব িনেও আেস এমন েলাক যার  ীন এবং চির� িনেও  েতামরা 

সল�, তাহেল তার সাে  িববাহ িােও াা । এবং বযিত�ম করেল  পৃি বীেত অশাি� এবং অিধক 

িবশৃ�লা হেব। 

(চ)আ�াহ তাআলা �ামীেক   ীর �িত সাান �াশরন , তার যতœ েনওা এবং সম�রোেব োখা-েশানা  

করার িনোরশ িােওেছন। েযমন হাাীেস রাসূলম�াহ সা�া�াহ আলাইিহ   ওাসা�াম এরশাা কেরন― 

েতামাোর সেবরা�ম েস েয তার পিরবােরর কােছ সেবরা�ম। আর আিম আমার পিরবােরর কােছ 

সেবরা�ম। আ�াহর রাসূল আেরা বেলন― 

েতামরা নারীর বযাপাের কলযাণ কামী হ । েকননা , নারীেক সৃি� করা হেওেছ পাঁজেরর ব� হাড় 

ে েক। 

(ছ) নারী মা, এিাকিটেক িবেশষ  র� িােও ইসলাম তার জেনয এমন িকছম অিধকার  িনি�ত কেরেছ 

েয স�েকর �াচীন বা আধমিনক মানব রিচত েকান িবধানই কখেনা  িচ�া কেরিন।  

তার সাােনর জনয এতটম কম ই যে � েয , আ�াহ তাআলা িনেজর অিধকােরর পর মাতা -িপতার 

অিধকারেক �ান িােওেছন। আ�াহ তাআলা বেলন― 

আপনার পালনকতরা আোশ করেছন েয, তােক ছাড়া অনয কার  এবাাত কেরা না এবং  মাতা-িপতার 

সাে  স যবহার কর। তাোর মােে েকউ অ বা উেেওই যিা েতামার  জীব�শাও বাধরেকয উপনীত হও, 

তেব তাোর েক উফ শ�িট  বেলা না এবং তাোরেক  ধমক িােওা না। এবং বল তাোরেক িশ�চার 

পূণর ক া। তাোর সামেন ননতার  সাে  মা া েপেত াা । এবং বল েহ পালনকতরা ! তাঁোর উেেওর 

�িত রহম কর, েযমন তারা আমােক  শশেব লালন-পালন কেরেছ। 
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মমসিলম নারীর  বিশ�য: 

ইসলাম নারীেক মযরাাা িােওেছ , াান কেরেছ তাোর এমন  বিশ�য যার মাধযেম  তাোরেক অনযোর 

ে েক �ত� কের িােওেছ এবং তাোরেক েস েলা সংরকেণর  আোশ িােওেছ। েস  বিশ�াবলীর 

িকছম িনে� �াান করা হল: 

ক) নারীেক পারার িবধান োওা হেওেছ েয , নারীরা তাোর সম� শরীর অপিরিচত পমরষ হেত  েঢেক 

রাখেব, যােত কের তােক েোপন তীর আঘাত করেত না পাের। এবং তার সতী�   পিব�তা কািলমা 

যমি না হেও যাও। আ�াহ তাআলা বেলন― 

েহ নবী !  আপিন আপনার পত œ◌ী, কনযা এবং েমািমনোর  ী-েণ েক বলমন , তারা েযন তাোর  

চাােরর িকওাংশ িনেজোর উপর েটেন েনও। এেত তাোরেক েচনা সহজ হেব। ফেল  তাোরেক 

উ�যি করা হেব না। আ�াহ কমাশীল, পরম াওালম। আ�াহ তাআলা আেরা বেলন- 

এবং ঈমানাার নারীোরেক বলমন , তারা েযন তাোর াৃি�েক  অবনত রােখ এবং েযৗনাে�র েহফাজত 

কের।আর সাধারণত: যা �কাশমান , তাছাড়া তাোর েসৗ�যর েযন �াশরন না কের। এবং তারা েযন 

তাোর মা ার  ড়না বক-োেশ েফেল রােখ। 

খ) ইসলাম পমরষেক রেির স�করিবহীন নারীর সাে  একািকে� সাকাৎ িনিষ� কেরেছ , যিা  েস 

িনকট আ�ীও হও। েযমন চাচাত োই , মামাত োই , োবর ইতযািা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

 ওাসা�াম বেলন― 

মিহলাোর িনকট �েবশ করা ে েক সাবধান!  আনসারোর একজন বলেলন , েহ আ�াহর রাসূল ! 

আপিন িক োবেরর ক া বলেছন ? রাসূল¬হ সা�া�াহ আলাইিহ  ওাসা�াম বেলন-  োবর হল মৃতম য 

সমতম লয। 

ে) নারীর �ান তার ঘের। ঘরই তার কােজর মওাান। ঘরই তার াাওব�তার জাওো , েসখােন তার 

াৃি�র েহফাজত হেব। স�ানোরেক লালন-পালন করেব। িনজ �ামীর িবষওািা োখেব। সহীহ হাাীেস 

এেসেছ, েতামরা �েতযেক াািও�শীল , �েতযকেক তার অিধন� স�েকর �  করা হেব। ইমাম 

াািও�শীল এবং তােক তার অিধন� স�েকর �  করা হেব। .......নারী তার �ামীর ঘের  াািও�শীল, 

তােক তার াািও� স�েকর �  করা হেব। েসবক তার মািলেকর  স�োর াািও�শীল তােক তার 

াািও� স�েকর �  করা হেব।  

আর আ�াহ বেলন- 

েতামরা েৃহােয�ের অব�ান করেব , মূখরতার যমেের অনমুপ িনেজোরেক �াশরন কের েবড়ােব না।  

এর অ র এই নও েয, নারীোর জনয েকান কমরই  বধ নও বরং তাোর িনজ� পিরমরেল  স�ম বজাও 

েরেখ কাজ করােত েকান োাষ েনই। েযমন েমেওোর িশককতা করা , তাোর িচিকৎসা করা এবং 

সামািজকোেব তাোর োখােশানা করা। এবং শরীওেতর িনওেমর  িেতের ে েক এ জাতীও যা করা 

যাও। 

ঘ) িনেজর ঘর ে েক েবর হ ওার সমও  সংি�� আাব রকা কের েবর হেব। েযমন পারা রকা করা , 

শরীর োলোেব েঢেক  েনওা, োি�যর রকা করা ইতযািা। �েওাজন ছাড়া েবর হেব না , সমেি� লািেেও 

সাজসুা কের েবর হেব না। 

আবম াাউা শরীেফ এেসেছ, রাসূলম�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  ওাসা�াম বেলন- 
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নারী যখন সমেি� বযবহার কের েকান মজিলেশর পাশ িােও যাও , তখন (তার স�েকর বলাবিল হেত 

 ােক) েস এমন, এমন। অ রাৎ বযিেচািরণী। 

আর এই সতকরতা এই জেনয েয, শওতান েযন তার িকংবা পমরষোর অ�ের �েবশ করেত না পাের।  

ঙ) েবোনা পমরেষর সাে  অিত �েওাজন ছাড়া েকান ক া না বলা , যিা িকছম বলার  �েওাজন হও 

তাহেল য ায  আাব   সাােনর সাে  নন   েকামলতা ছাড়া ক া বলেব।  আ�াহ বেলন- 

নবী প�ীেণ! েতামরা অনয নারীোর মত ন , যিা েতামরা  আ�াহেক েও কর , তেব পর-পমরেষর 

সাে  েকামল   আকষরণীও েি�েত ক া বেলা না। ফেল েসই বযিি যার অ�ের বযািধ আেছ কম -বাসনা 

কের বসেব এবং েতামরা সংেত ক া বলেব। 

নারী-পমরেষর অবােধ েমলােমশার কিত 

মমসিলম নারীর   বিশ�যপূণর বযিিে�র কিত সাধন করার জনয যত িল মাধযম আেছ , তার মােে 

সবেচেও কিতকর মাধযম হল , পর-পমরেষর সাে  অবােধ েমলােমশা করা। িবেশষ  কের িনজরেন 

েমলােমশা করা। বতরমান যমেে অমমসিলম নারীরা অবাধ েমলােমশার এই  ফাসাো এমন োেব পিতত 

হেওেছ েয মানমষ নােমর েনকেড়র সামেন এরা স�া পেণয  পিরণত হেওেছ। মানব জাতীও সাানেক 

কারমাি কের বড় বড় বযবসা �িত�ােনর  �চার মাধযম িহসােব িনেজোর �চার করেছ। িনেজর 

পিব�তােক িশ�কারখানার ধমওা  ারা কলমিষত কেরেছ। এমনিক িনেজর সতী�েক পওসার  িবিনমেও 

িবিলেও িােওেছ। 

এই হল অমমসিলম নারীর সংিক� অব�া। এর মূল  কারণ হল আ�াহর িনওম প�িত ে েক াূের 

 াকা এবং পর-পমরেষর সাে  কমর�েল, কারখানাও, োাকােন েমলােমশা করা। সংেকেপ অবােধ 

েমলােমশা অপকার এবং কিত এোেব িনুপণ করেত পাির। 

ক) আ�াহ তাআলার েবেধ োওা প    প�া হেত েবন হেও আসা। কারণ মহান আ�াহ তাআলা তাঁর 

িনজ� �োনমযাওী  মানমষোর িে� িে�  বিশ� িােও নারী   পমরষ কের সৃি� কেরেছন ।  পম◌মরষ 

বািহের কাজ করেব   নারী অ�ের । এখন যিা নারী পমরষ অবােধ েমলােমশা   র কের তাহেল 

�েতযকেক এমন াািও� মা াও িনেত হেব যা মূলত তার  কমতার বাইের। আর এেত কের জীবেনর 

েিত-শৃংখলাই বযহত হেব । 

খ) এেত েকান  সে�হ েনই েয , নারী পমরষ অবােধ েমলােমশার  ারা েযৗবেনর ত� বাসনা  জা�ত 

হও। খারাপ কামনার আ নেক বািড়েও োও। এেক অনযেক আকৃ� করার েচ�া  কের, তখন 

পাশিবকতার লাোম এমনোেব িব�ার লাে কের েয তার েকান পিরসীমা   ােক না। তখন ামজনই 

কামনা বাসনা পূরণ করার কােজ বি� হেও যাও। 

ে) মানমষ যখনই অ্বধোেব েযৗন বাসনা পমরা করার িপছেন পেড় যাও , তখন তার িচ�াশিি  এবং 

বম ি�েলাপ পাও। এবং োল  ণাবিল  ংস হেও যাও। েযমন  ধযর, সহনশীলতা ইতযািা। 

ঘ) অবােধ েমলােমশা নারী-পমরষেক অ্নিতক স�কর �াপেনর িােক িনেও যাও। আর এর ে েক 

সৃি� হও কিঠন েরাে এইডস, যার েকান িচিকৎসা েনই। 

ঙ) মানমষ তার কামনার িপছেন োৗড়ােল যার সৃি� সাধারণত: নারী-পমরেষর অবােধ  েমলােমশার  ারা 

হও, সমাজ তখন আন�-ফম িতর, েখলাধমলা এবং অেহতমক কােজর সমাজ হেও যাও। 
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চ) �ামী- ীর মােে িবেরাধ এবং তালােকর �বনতা বৃি�  পাও। েকননা �েতযেক অনয� তার েযৗন 

চািহাা পূরণ করেত পাের। এেত কােরা  েকান াম :খ   মন�াপ হওনা কারন �েতযেকরইেতা িবক� 

িহসােব ব�ম  বা�বী আেছ । 

ছ) অিধক হাের জারজ স�ান জ� েনও। এবং সমােজ এর খারাপ �োব পেড়। 

জ) পািরবািরক ব�ন ন� হেও যাও , স�ােনর েিবষযত ন� হেও যাও , তাোরেক সম�রোেব লালন-

পালন করা যাও না। তাোর �িত কতরবয িল সিঠকোেব পালন  করা হও না।  

সবেশেষ মহান রা�মল আলািমেনর �শংসা কির িযিন মমসলমানোরেক  সম�র প  �াশরন কেরেছন , 

েয পে  মান-সাান, ধমর, চির�, বংশ মযরাাা, সম� িকছম রকা হও এবং জীবেনর সকল েক� সহজ-

সরল হও। 

 

 


