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ইসলােম নারীর মযর্াদ
ইসলাম পূ বর্যুেগ নার
আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নবুওয়য্ত লােভর পূেব ধরা-পৃ � িছল মূ খ্তা
র
ও েঘার অ�কারা��। �িতিট িবষয় ও �ােন িছল িবশৃ �লার জয়জয়কার। আকীদা-িব�াস, অভয্াআচরণ, চির�-মাধু যর্ সক েক্ষে�ই িছল অরাজকতা িবরাজমান । তথাকিথত কিতপয় �, বয্ি�
�াথর্ ৈ এমন েকান নীিত-আদশর্ িবদয্মান িছল , যার উপর িনভর্রশীল হেত পাের একি সমাজ,
রা� িকংবা মানব েগা�ী।
যার িকছু ন� িচ� , বা�ব �িত�িব: নারীেদর সােথ ৈবষময্মূলক আচরেণর েভতরিদেয় আমােদর
েগাচরীভূ ত হয়। েদখেত পাই নারীরা েকমন েবদনাদায়ক পিরেবেশ িদনািতপাত করত। েকান
অিধকার েনই , দািয়� েনই , সামথর্য্ের বাইের সামানয্ �াপয্ও েনই। এরই কিতপয় নমুনা 
এখােন তুেল ধরিছ।
(ক) জে�র পর েথেকই নারী অপয়া। জে�র পূ েবর্ িপত

অধীর আ�েহ অেপক্ষা ক , িবিভ�

পিরক�না িনেয় বয্� থাক , পু� স�ােনর আগমেন কীভােব আন� করেব , েকান ধরেনর উৎসেবর
আেয়াজন করেব ইতয্াি

িবষেয়। হঠাৎ কনয্া স�ােনর সংবাদ শুনেল মাথা নত হেয় েযত। ম

সংকীণর্ হে আসেতা। িববণর্ হেয় েযত েচহারা। অ�কার মেন হত সূযর্ােলািকত এ পৃিথবী। অপম
আর ল�ার �ািনেত েলাকালয় পিরতয্াগ করত
(খ) েকউ েকউ কনয্াস�ান জিন

�ািন মুছেত জীিবত দাফন কের িদত তােক। আবার বাঁিচেয়

রাখেলও অপমান আর লা�নার সােথ। �য়ং আ�াহ তাআলা যার উে�খ করেছন পিব� কুরআেন।
এরশাদ হে�
‘তােদর কাউেক যখন কনয্া স�ােনর শুভসংবাদ �দান করা 
কােলা হেয় যায় এবং অসহয্ মন�ােপ ি�� হেত থােক

, তখন সােথ সােথ তার মুখাবয়ব

�া� অশুভ সংবাদ শুেন �জািত হেত মাথ

লুিকেয় েনয়। িকংকতর্বয্িব মূঢ় হ যায় �ীয় িস�াে�র বয্াপাে —িক করেব এেক িনেয়। অপমানসহ
বাঁিচেয় রাখেব , না মািটর নীেচ পূ েত েফলেব। েজেন নাও , তারা েনহােয়ত িনমর্ , িন�ুর ও অসু�র
িস�া� �হণ কের। আ�াহ তাআলা আেরা বেলন- ‘�রণ কর, যখন জীব� ে�ািথত কনয্ােক িজেজ্
করা হেব, িক অপরােধ তােক হতয্া করা হ?’
(গ) নারীর অথর্ৈনিতক অিধকার ? েসও িছল তৈথবচ। উ�রািধকার বলেত েকান িজিনসই িছল
তােদর েক্ষে�।বয্াপারিট এপযর্� সীিমত থাকেল কথা িছল িক�

না

অব�া িছল আেরা অমানিবক

আেরা করুন,�ামীর মৃ তুয্র পর তােকই বর উ�রািধকার ও েভাগয্পণয্ গণয্ করা হ
(ঘ) নারী যখন জায়া তখন েস িক তার

দা�তয্ অিধকার িনেয় ভাবার �য়াস েপ ? এ িচ�া িছল

ক�নারও অতীত কারণ �ামীর মৃ তুয্র পর �ী িছল উ�রািধকা , �ামীর অনয্ পেক্ষর স অথবা
েকান িনকট আ�ীয় তােক উ�রািধকার িহেসেব িনেয় িনত
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, যার ই�া িবেয় করত আবার েকউ

এমিনই আব� কের েরেখ িদত। অনয্� িববােহর েকান ক�না করা

িছল িনিষ�। বরং বাধার সৃ ি�

এেস তােদর এ অব�া হেত মু� কের। আ�াহ

করত অনয্� িববাহ করেত। শাি�র ধমর্ ইসল
তাআলা বেলন-

‘েহ ঈমানদারগণ! েজারপূ ব্ক নারীেদর উ�রািধকার িহেসেব �হণ করা েতামােদর জন
র

ৈবধ নয়।

েতামােদর �দ� িকয়দংশ স�দ িনেয় যােব বেল, তােদর আব� কের েরেখা না।’
আ�াহ তাআলা আেরা বেলন‘েয সকল নারীেদর েতামােদর িপতা-িপতামহ িববাহ কেরেছ, েতামরা তােদর িববাহ কেরা না। তেব
অতীত েতা অতীতই। এটা অ�ীল, শাি�েযাগয্ ও িনকৃ� আচরণ’
(ঙ) ��া ও স�ান এবং এ জাতীয় িবষয় িনেয় নারীরা িচ�াও করত না।তােদর েক্ষে� এগুেলা ি
ক�না িবলাস। নারী েস সমেয়! জীব� ে�ািথত হত ৈশশেব , নাহয় -েবেচ থাকেল- লা�নার জীবন ও
পণয্� বরণ। তার েকান অিধকারই �ীকৃত িছল না।তাহেল ঐ নারী েকমন জীবন যাপ করত?!
ইসলােম নারী
নারীর এ হীনতর অব�ায় ইসলাম জীবন তরী হেয়
নারীেক িব�ৃ ত-গিহন সমু� হেত।
েযখােন রেয়েছ

আগমন করল। েটেন তুলল �া�-হাবুডুবুরত

উপহার িদল সুখকর �া��য্ময় একিট বনর্-কাংিখত জীবন।

িশশ-িকেশারীেদর ে�হ-মমতা-আদর আর আদর। সাবালকে� রেয়েছ পছ�-

অপছে�র সব অিধকার। পূ ণ্ ব
র য়�ােদর জনয্ আেছ েবােনর মযর্াদা িকংবা �ীর স�

অতঃপর

পরম ��াহর্ একজন মা
নারীর নয্ায-েযাগয-�াপয্ সব অিধকার �দান করল ইসলাম। জ� েথেক মৃ তুয্ পযর্� সকল অিধকা
িনি�তও করল।এমনিক মৃ তুয্র পরও নীেচ তার সামানয্ িচ� �দ� হল
(ক) আ�াহ তাআলা মানবজািত সৃ ি� কেরেছন সােথ সােথ তার আনুগতয-এবাদেতর দািয়�ও অপর্
কেরেছন। িবধান েরেখেছন জবাবিদিহতারও। নারী-পুরুষ সকেলই সমান। িশে� লালন-দু ে�র দমন,
ভােলার �িতদান এবং মে�র শাি�র িবধানও েরেখেছন। আ�াহ তাআলা বেলন‘েয ম� কাজ করেব , েস তার শাি� েভাগ করেব। আ�াহ ছাড়া েস েকান ব�ু িকংবা সাহাযয্কারীরও
স�ান পােব না। পুরুষ িকংবা নার েয েকউ ঈমান এেন সৎকমর্ করে , েস জা�ােত �েবশ করেব।
তারা িতল পিরমাণও �াপয্ হেত বি�ত হেব না’
(খ) আ�াহ তাআলা �ীয় সৃ ি� স�েকর সময্ক জ্ঞাত। েস জ্ঞান ও িহকমেতর িভি�েত কতক িজি
েভতর আলাদা িবেশষ� �দান কেরেছন। যা তার দািয়� ও কাজ-কেমর্ িবকিশত হয়। েতমিন কত
িবেশষে�র অিধকারী নারী। েযমন েকামলতা , নমনীয়তা ও �ত �িতি�য়াশীলতা।
সৃ ি�গত �ভাব। এর িভি�েতই তার দািয়� ও কতর্বয্ ব

এগুেলা তােদর

কেরেছ মানু িষক �ভােবর ধমর্ ইসলাম।

এজনয্ আ�াহ তাআলা তােদর সৃি�গ ৈবিশে�র সােথ স�িত েরেখই দািয়� িদেয়েছন , এমন েকান
দািয়� েদনিন যা তার সােধয্র বাইের। আর পুরুষেক নারীর উপর ক্ষমতা ও কতৃর্� িদ

,তার

দািয়ে�র চািহদা ও ঐ ৈবিশে�র কারেণ যা তােক আলাদা �াত� িদেয়েছ। আ�াহই সুউ� েকৗশেলর
মািলক ।
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(গ) েমেয়েদরেক েছাট অব�ায় আদেরর সােথ লালন পালন করার �িতদান অিধক।
ইমাম মুসিলম র. আনাস রা. েথেক বণর্না কেরন নবী কিরম সা�া�হু আলাইিহ ওয়াসা�াম বে:
েয বয্ি� দুিট েমেয়েক পূণর্ বয়� হওয়া পযর্� ভালভােব ল

-পালন করল , েকয়ামেতর িদন েস

আর আিম একে� আসব। বণর্নাকারী বেল , রাসূ ল স. আঙু ল একে� িমিলেয় েদখােলন।
(ঘ) ইসলাম নারীেদরেক েছাট অব�া েথেকই ধমর্ীয় িশক , উ�ম চির�, পিব�তা, সতী�রক্... িশক্ষ
েদওয়ার গুরু�

�েয়াজনীয়তার পথ েদিখেয়েছ । রাসূ লু�া

¬হ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

এরশাদ কেরন―
েতামরা েতামােদর স�ানেদরেক সাত বছর বয়েস উপনীত হেল নামােযর আেদশ কর আর দশ বছর
হেয় েগেল তার জেনয্ শাি� �েয়াগ কর এবং িবছান আলাদা কের দাও।
(ঙ) নারীেক �ামীর সােথ জীবন যাপন করেত হেব এিদেকর

গুরু� িবেবচনা কের ইসলাম আেদ

িদেয়েছ েয ইিতপূ েবর্ যারা তােক িববােহ ��াব িদেয়েছ এেদর মেধয্ কােক তার জেনয্ িনবর্াচন ক
যায় এিবষেয় তার সােথ পরামশর্ করেত হেব।সােথ সােথ েকান েকান গুেনর িবেবচনায় পা� িনবর্
করা হেব তারও একিট িদকিনেদর্শনা িদেয়েছ। েযমন �ীনদারী এবং ভাল চির� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন―
যখন েতামােদর কােছ িববােহর ��াব িনেয় আেস এমন েলাক যার �ীন এবং চির� িনেয়
স��, তাহেল তার সােথ িববাহ িদেয় দাও। এবং বয্িত�ম করে

েতামরা

পৃ িথবীেত অশাি� এবং অিধক

িবশৃ �লা হেব।
(চ)আ�াহ তাআলা �ামীেক �ীর �িত স�ান �দশর্ , তার যতœ েনয়া এবং সু �রভােব েদখা-েশানা
করার িনেদর্শ িদেয়েছন। েযমন হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাই

ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন ―

েতামােদর সেবর্া�ম েস েয তার পিরবােরর কােছ সেবর্া�ম। আর আিম আমার পিরবােরর কাে
সেবর্া�ম। আ�াহর রাসূল আেরা বেল ―
েতামরা নারীর বয্াপাের কলয্াণ কামী হও। েকন

, নারীেক সৃ ি� করা হেয়েছ পাঁজেরর ব� হাড়

েথেক।
(ছ) নারী মা, এিদকিটেক িবেশষ গুরু� িদেয় ইসলাম তার জেনয্ এমন িকছু অিধ িনি�ত কেরেছ
েয স�েকর্ �াচীন বা আধুিনক মানব রিচত েকান িবধানই কখেন
তার স�ােনর জনয্ এতটুকুই যেথ� ে

িচ�া কেরিন।

, আ�াহ তাআলা িনেজর অিধকােরর পর মাতা

-িপতার

অিধকারেক �ান িদেয়েছন। আ�াহ তাআলা বেলন ―
আপনার পালনকতর্া আেদশ করেছন ে , তােক ছাড়া অনয্ কারও এবাদত কেরা না এব মাতা-িপতার
সােথ স�য্বহার কর। তােদর মােঝ েকউ অথবা উভেয়ই যিদ েতামা জীব�শায় বাধর্েকয্ উপনীত  ,
তেব তােদর েক উফ শ�িটও বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদেয়া না। এবং বল তােদরেক িশ�চার
পূ ণ্ কথা। তােদর সামেন 
র
ন�তা সােথ মাথা েপেত দাও। এবং বল েহ পালনকতর্া! তাঁেদর উভেয়র
�িত রহম কর, েযমন তারা আমােক ৈশশেব লালন-পালন কেরেছ।
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মুসিলম নারীর ৈবিশ�য:
ইসলাম নারীেক মযর্াদা িদেয়ে , দান কেরেছ তােদর এমন ৈবিশ�য্ যার মাধয্
েথেক �ত� কের িদেয়েছ এবং তােদরেক েসগুেলা সংরক্ষ

তােদরেক অনয্েদর

আেদশ িদেয়েছ। েস ৈবিশ�াবলীর

িকছু িনে� �দান করা হল:
ক) নারীেক পদর্ার িবধান েদয়া হেয়েছ ে , নারীরা তােদর সম� শরীর অপিরিচত পুরুষ হে েঢেক
রাখেব, যােত কের তােক েগাপন তীর আঘাত করেত না পাের। এবং তার সতী� ও পিব�তা কািলমা
যু� না হেয় যায়। আ�াহ তাআলা বেলন ―
েহ নবী ! আপিন আপনার পত œ◌ী, কনয্া এবং েমািমনেদর �-গণ েক বলুন , তারা েযন তােদর
চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন েনয়। এেত তােদরেক েচনা সহজ হেব। ফেল

তােদরেক

উ�য্� করা হেব না। আ�াহ ক্ষমা, পরম দয়ালু। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনএবং ঈমানদার নারীেদরেক বলু ন , তারা েযন তােদর দৃ ি�েক অবনত রােখ এবং েযৗনাে�র েহফাজত
কের।আর সাধারণত: যা �কাশমান , তাছাড়া তােদর েসৗ�যর্ েযন �দশর্ন না কের। এবং তারা েয
তােদর মাথার ওড়না বক-েদেশ েফেল রােখ।
খ) ইসলাম পুরুষেক রে�র স�কর্িবহীন নারীর সা একািকে� সাক্ষাৎ িনিষ� কের , যিদও েস
িনকট আ�ীয় হয়। েযমন চাচাত ভাই

, মামাত ভাই , েদবর ইতয্ািদ। রাসূল সা�া�াহু আলাইি

ওয়াসা�াম বেলন―
মিহলােদর িনকট �েবশ করা েথেক সাবধান!

আনসারেদর একজন বলেলন , েহ আ�াহর রাসূ ল !

আপিন িক েদবেরর কথা বলেছন ? রাসূ ল¬হ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল- েদবর হল মৃ তুয্
সমতুলয্
গ) নারীর �ান তার ঘের। ঘরই তার কােজর ময়দান। ঘরই তার দায়ব�তার জায়গা , েসখােন তার
দৃ ি�র েহফাজত হেব। স�ানেদরেক লালন-পালন করেব। িনজ �ামীর িবষয়ািদ েদখেব। সহীহ হাদীেস
এেসেছ, েতামরা �েতয্েক দািয়�শী , �েতয্কেক তার অিধন� স�েকর্ �� করা হেব। ইমা
দািয়�শীল এবং তােক তার অিধন� স�েকর্ �� করা হেব।.......নারী তার �ামীর ঘের দািয়�শীল,
তােক তার দািয়� স�েকর্ �� করা হেব। েসবক তার মািলেক

স�েদর দািয়�শীল তােক তার

দািয়� স�েকর্ �� করা হেব।
আর আ�াহ বেলনেতামরা গৃ হাভয্�ের অব�ান করে , মূ খ্তার যু
র
েগর অনুরূপ িনেজেদরেক �দশর্ন কের েবড়ােব 
এর অথর্ এই নয় ে , নারীেদর জনয্ েকান কমর্ই ৈবধ নয় বরং তােদর িনজ� পিরম� স�ম বজায়
েরেখ কাজ করােত েকান েদাষ েনই। েযমন েমেয়েদর িশক্ষকতা ক
সামািজকভােব তােদর েদখােশানা করা। এবং শরীয়েতর িনয়েমর

, তােদর িচিকৎসা করা এবং

িভতের েথেক এ জাতীয় যা করা

যায়।
ঘ) িনেজর ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় সংি�� আদব রক্ষা কের েবর হেব। েযমন পদর্া রক্ষ ,
শরীর ভালভােব েঢেক েনয়া, গাি�যর্ রক্ষা করা ইতয্ািদ। �েয়াজন ছাড়া েবর হে , সুগি� লািগেয়
সাজস�া কের েবর হেব না।
আবু দাউদ শরীেফ এেসেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল5

নারী যখন সুগি� বয্বহার কের েকান মজিলেশর পাশ িদেয় যা , তখন (তার স�েকর্ বলাবিল হেত
থােক) েস এমন, এমন। অথর্াৎ বয্িভচািরণ
আর এই সতকর্তা এই জেনয্  , শয়তান েযন তার িকংবা পুরুষেদর অ�ের �েবশ করেত না পাের
ঙ) েবগানা পুরুেষর সােথ অিত �েয়াজন ছাড়া েকান কথা না বলা , যিদ িকছু বলার �েয়াজন হয়
তাহেল যথাযথ আদব ও স�ােনর সােথ ন� ও েকামলতা ছাড়া কথা বলেব। আ�াহ বেলননবী প �ীগণ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত ন , যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর , তেব পর-পুরুেষর
সােথ েকামল ও আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না ফেল েসই বয্ি� যার অ�ের বয্ািধ আেছ  -বাসনা
কের বসেব এবং েতামরা সংগত কথা বলেব।
নারী-পুরুেষর অবােধ েমলােমশার ক্
মুসিলম নারীর ৈবিশ�য্পূণর্ বয্ি�ে�র ক্ষিত সাধন করার জনয্ যতগুিল মা

, তার মােঝ

সবেচেয় ক্ষিতকর মাধয্ম , পর-পুরুেষর সােথ অবােধ েমলােমশা করা। িবেশ

কের িনজর্েন

েমলােমশা করা। বতর্মান যুেগ অমুসিলম নারীরা অবাধ েমলােমশার এ
হেয়েছ েয মানুষ নােমর েনকেড়র সামেন এরা স�া পেণয
কদর্মা� কের বড় বড় বয্বসা �িত�াে

ফাসােদ এমন ভােব পিতত

পিরণত হেয়েছ। মানব জাতীয় স�ানেক

�চার মাধয্ম িহসােব িনেজেদর �চার করেছ। িনেজর

পিব�তােক িশ�কারখানার ধুয়া �ারা কলুিষত কেরেছ। এমনিক িনেজর সতী�েক পয়সার

িবিনমেয়

িবিলেয় িদেয়েছ।
এই হল অমুসিলম নারীর সংিক্ষ� অব�া। এর ম
থাকা এবং পর-পুরুেষর সাে

কারণ হল আ�াহর িনয়ম প�িত েথেক দূ ের

কমর্�ে, কারখানায়, েদাকােন েমলােমশা করা। সংেক্ষেপ অবাে

েমলােমশা অপকার এবং ক্ষিত এভােব িনরূপণ করেত পা
ক) আ�াহ তাআলার েবেধ েদয়া পথ ও প�া হেত েবন হেয় আসা। কারণ মহান আ�াহ তাআলা তাঁর
িনজ� �জ্ঞানুযা মানুষেদর িভ� িভ� ৈবিশ� িদেয় নারী ও পুরুষ কের সৃি� কেরেছন 
বািহের কাজ করেব ও নারী অ�ের । এখন যিদ নারী পুরুষ অবােধ েমলােমশ

পু◌ুরুষ

শুরু কের তাহে

�েতয্কেক এমন দািয়� মাথায় িনেত হেব যা মূলত তা ক্ষমতার বাইের। আর এেত কের জীবেন
গিত-শৃ ংখলাই বয্হত হেব 
খ) এেত েকান সে�হ েনই েয , নারী পুরুষ অবােধ েমলােমশার �ারা েযৗবেনর ত� বাসন
হয়। খারাপ কামনার আগুনেক বািড়েয় েদয়। এেক অনয্েক আকৃ� করার েচ
পাশিবকতার লাগাম এমনভােব িব�ার লাভ কের েয তার েকান পিরসীমা

জা�ত

কের, তখন

থােক না। তখন দু জনই

কামনা বাসনা পূ রণ করার কােজ বি� হেয় যায়।
গ) মানু ষ যখনই অৈবধভােব েযৗন বাসনা পুরা করার িপছেন পেড় যায় , তখন তার িচ�াশি� এবং
বুি�েলাপ পায়। এবং ভাল গুণাবিল �ংস হেয় যায়। েযমন ৈধয, সহনশীলতা ইতয্ািদ
ঘ) অবােধ েমলােমশা নারী-পুরুষেক অৈনিতক স�কর্ �াপেনর িদেক িনেয় যায়। আর এর েথে
সৃ ি� হয় কিঠন েরাগ এইডস, যার েকান িচিকৎসা েনই।
ঙ) মানুষ তার কামনার িপছেন েদৗঁড়ােল যার সৃি� সাধারণ: নারী-পুরুেষর অবাে েমলােমশার �ারা
হয়, সমাজ তখন আন�-ফুিতর , েখলাধুলা এবং অেহতুক কােজর সমাজ হেয় যায়।
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চ) �ামী-�ীর মােঝ িবেরাধ এবং তালােকর �বনতা বৃ ি�
চািহদা পূ রণ করেত পাের। এেত কােরা

পায়। েকননা �েতয্েক অনয্� তার েযৗ

েকান দু :খ ও মন�াপ হয়না কারন �েতয্েকরইেতা িবক�

িহসােব ব�ু বা�বী আেছ ।
ছ) অিধক হাের জারজ স�ান জ� েনয়। এবং সমােজ এর খারাপ �ভাব পেড়।
জ) পািরবািরক ব�ন ন� হেয় যায় , স�ােনর ভিবষয্ত ন� হেয় যা , তােদরেক সু�রভােব লালনপালন করা যায় না। তােদর �িত কতর্বয্গুিল সিঠকভােব প
সবেশেষ মহান রা�ুল আলািমেনর �শংসা কির িযিন মুসলমানেদরেক

করা হয় না।
সু�র পথ �দশর্ন কেরেছ ,

েয পেথ মান-স�ান, ধমর, চির�, বংশ মযর্াদ, সম� িকছু রক্ষা হয় এবং জীবেনর সকল েক্ষ�সরল হয়।

7

