িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম

ইসলােম নারীর অিধকার
[বাংলা - bengali - ] ﻛﻨﻐﺎﺔ

েলখক: আলী হাসান ৈতয়ব

সম্পাদনা : েমা: আবদুল কােদর

2011- 1432

﴿ ﺣﻘﻮ ﻤﻟﺮ ﻲﻓ ﻹﺳﻼ ﴾
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﻐﺎﺔ «

ﻋﻲﻠ ﺣﺴﻦ ﻃﻴﺐ

ﻣﺮﺟﻌﺔ :ﺤﻣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﻟﻘﺎ.,

2011 - 1432

1

ইসলােম নারীর অিধকার
আলী হাসান ৈতয়ব
ইসলাম তার িশক্ষা ও আদেশর্র মাধ+েম মানব পৰ্কৃিতেক- যা িদেয় আল্লাহ তা‘আলা মানু ষেক সৃ িষ্ট
কেরেছন- সমথর্ন ও শিক্তশালী কের5 আল্লাহ তা'আলা মানু ষেক দব্+থর্হীন িকছু েমৗিলক ৈবিশষ্ট+ িদেয় নারীপুরুষ দু ই েশৰ্ণীেত সৃ িষ্ট কেরেছন5 এরা যােত এেক অপেরর সম্পূ রক হয়5 এ েক্ষেতৰ্ নারী-পুরুষ িঠক
রাত-িদেনর মেতা5 েয দু েয়র সমনব্েয় হয় একিট িদন5 িকংবা বলা যায় ইিত ও েনিতবাচক েসৰ্াত তথা
েজায়ার-ভাটার মেতা, েয দু ইেয়র েযােগ গিঠত হয় িবদু ্ত্-শিক্ত5 এ িবদু ্ত্-শিক্ত সঞ্চার কের বহু জড়
পদােথর্ পৰ্াণ ও পৰ্াণস্পন্দন5
আল্লাহ তা‘আলা নারীেক েযসব অনন+ ৈবিশেষ্ট+ েশািভত কেরেছন, তার অন+তম হেলা আচার-আচরেণ
আহ্লােদর পৰ্াচুযর্ ও আেবেগর বাহুল+5 েতমিন গঠন-পৰ্কৃিতেতও নারী েকামলতা ও এমন নমৰ্তায় সমুজ্জব্ল,
যা পুরুেষর সেঙ্গ বসবাসরত পিরেবেশ তার সব্াধীনতােক কের সীমাবদ্ধ5 আল্লাহ তা‘আলা নারীেক সব্ভাবচিরেতৰ্ও বািনেয়েছন েকামল5 যােত েস শুেষ িনেত পাের পুরুেষর যাবতীয় রুক্ষতা5 েকেড় িনেত পাের
তার হৃদয়-অন্তর5 নারীর সািনব্ধ+ পুরুষেক েদয় মানিসক আশৰ্য়5 েযখােন এেল তার েটনশন-অিস্থরতা লঘু
হয়5 েকেট যায় সব ক্লািন্ত ও িবসব্াদ5 একইভােব েস যােত হয় মমতাময়ী এবং িশশুর লালন-পালেন
উপযু ক্ত5
আেবগ ও অনু ভূিতপৰ্বণ এক েকামল সৃ িষ্ট নারী5 অপেরর সু েখর জন+ নারীই পাের সবেচ েবিশ ত+ােগর
মহতব্ পৰ্কাশ করেত5 এসব মানিবক গুণ ও সহজাত উপাদান ছাড়া েকােনা পিরবার ও সমাজ েটকসই
হয় না5 ৈবজ্ঞািনক অনু সন্ধান পৰ্মাণ কেরেছ, নারীই সবেচ েবিশ কিঠন মানিসক চাপ বহন করেত সক্ষম5
মানিসক আঘাত সারােত নারীই রাখেত পাের সবেচ েবিশ কাযর্কর ভূ িমকা5
অন+িদেক আল্লাহ তা‘আলা পুরুষেক সৃ িষ্ট কেরেছন রূঢ়তা ও কেঠারতা িদেয়5 যা তােক স্থান ও কােলর
িবেবচনায় বৃ হত্তর অঙ্গেন িবচরেণর সু েযাগ এেন েদয়5 মানু ষ েযসব ঝুঁিকর সম্মু খীন হয় তা েথেক
আত্মরক্ষায় শারীিরকভােব পুরুষ অিধক সক্ষম5 তাই শতৰ্ু কতৃর্ক তুলনামূ লক েস কমই আকৰ্ান্ত হয়5
েতমিন তার মানিসক গঠেনও দৃ ঢ়তা েবিশ5 এ কারেণ েস অেনক দু ঘর্টনার সামেনও অিবচল থাকেত
পাের5 েযমন অকস্মাত্ েকােনা সরীসৃ প বা ভীমদশর্ন পৰ্াণীর আিবভর্াব ইত+ািদ5 এ জন+ই েস নারীর
তুলনায় েবিশ িনরাপত্তা ও সাহিসকতার সেঙ্গ ভীিতকর, ঝুঁিকপূ ণর্ ও িবভীিষকাময় পিরিস্থিতেত এিগেয়
যায়5 এ কারেণই েস িনরব িনষু িত রােতও আতঙ্ক জাগািনয়া নানা পৰ্ান্ত বীরদেপর্ অিতকৰ্ম করেত পাের5
িনরাপেদ িফের আসেত পাের সব্জেনর কােছ5 যা পাের না একজন নারী5
উেল্লখ+, সাধারণত আমরা যখন পুরুষ বা নারীর ৈবিশষ্ট+ আেলাচনা কির, তা িকন্তু ব+িতকৰ্ম অবস্থার
অিস্ততব্ অসব্ীকার কের না5 কারণ, অেনক সময় নারীর ৈবিশেষ্ট+র জায়গায় েদখা যায় পুরুষেক5 েযমন
পুরুেষর সব্কীয় স্থােন েদখা যায় নারীেকও5
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পু রুেষর তু লনায় নারীর মযর্াদা
নারী-পুরুেষর পৰ্কৃিতগত সম্পকর্ িবষেয় এমন ব+িতকৰ্মী বক্তব+েক অেনেক পৰ্মাণ িহেসেব হািজর কেরন,
সমান গুরুতব্ সেত্তব্ও পৰ্কৃিতর িভন্নতায় যার সম্পকর্ রাত-িদেনর মেতা5 পূ বর্াপর িবেবচনায় না এেন
বক্তব+েক ভুল েবাঝার একিট সরল দৃ ষ্টান্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনেচ উেল্লিখত
বক্তব+ :
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'েহ নারী সমপৰ্দায়, েতামরা েবিশ েবিশ সদকা কেরা5 েকননা, আিম েতামােদর েবিশ জাহান্নােমর
অিধবাসী েদেখিছ5' মিহলারা বলেলন, েকন েহ আল্লাহর রাসূ ল? িতিন বলেলন, 'েতামরা অিধকহাের
অিভশাপ দাও এবং সব্ামীর অকৃজ্ঞতা েদখাও5 বুিদ্ধমান পুরুষেক িনবুর্িদ্ধ বানােত অল্প বুিদ্ধ ও খােটা
দীনদািরর আর কাউেক েতামােদর েচেয় অিধক পটু েদিখিন5' তাঁরা বলেলন, েহ আল্লাহর রাসূ ল,
আমােদর জ্ঞান ও দীেনর অল্পতা কী? িতিন বলেলন, 'মিহলােদর সাক্ষী িক পুরুষেদর সাক্ষীর অেধর্ক নয়?'
তাঁরা বলেলন, জী, হ+া5 িতিন বলেলন, 'এিটই তােদর জ্ঞােনর অল্পতা5 যখন তােদর মািসক শুরু হয়
তখন িক তারা নামায ও েরাজা বাদ েদয় না?' তাঁরা বলেলন, জী, হ+া5 িতিন বলেলন, 'এিটই তােদর
দীনদািরর সব্ল্পতা5'1
এ বক্তেব+র েপৰ্ক্ষাপট হেলা, েসিট িছল ঈেদর িদন5 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম চাইিছেলন
তাঁেদরেক সদকা দােন উদব্ু দ্ধ করেত5 বাস্তেব এিট িছল এমন কথা বেল হাস+-েকৗতুক করার আদশর্ সময়,
যা আংিশক সত+5 তা হেলা, িকছু েক্ষেতৰ্ নারীর সাক্ষী পুরুেষর সাক্ষীর অেধর্েকর মযর্াদা রােখ এবং
মািসক অবস্থায় তােদর নামায পুেরাপুির ক্ষমা করা হয় আর রমজােনর েরাজা অন+ সময় আদায় করেত
হয়5 েদােষর েক্ষেতৰ্ গুণ বেল এখােন েকৗতুক করা হেয়েছ5 অথর্াত্ জ্ঞােন ও দীেন কম হেল কী হেব
বুিদ্ধমান পুরুষেক পযর্ন্ত েবাকা বািনেয় ছােড়!
পক্ষান্তের জাহান্নােম তােদর সংখ+া েবিশ হওয়া- তা েতা সব্াভািবক5 েকননা, বাস্তেব তােদর সংখ+া পুরুেষর
েচেয় অেনক েবিশ5 এছাড়া অন+ কারণও েতা রেয়েছ5 এিদেক সব্ামীর অকৃজ্ঞতা তারাই েবিশ পৰ্দশর্ন
কের থােক5 আসেল এিটই েতা আেবগী মেনর অপিরহাযর্ দািব5 যােহাক সব্াভািবকভােব ইসলােম পুরুেষর
মযর্াদার তুলনায় নারীর মযর্াদা িতন রকম :

1

. বু খারী, হােয়য অধ+ায়5

3

ক. নারী েযসব অবস্থায় পুরুেষর সমান :
ইসলাম নারীেক পুরুেষর সেহাদরা বািনেয়েছ (রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েযমন ইরশাদ
2
কেরেছন ) এবং নারী-পুরুষেক এেক অপেরর শুভাকাঙ্ক্ষী বািনেয়েছ5 আল্লাহ তা‘আলা েযমন ইরশাদ

কেরন,
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'আর মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারীরা এেক অপেরর বন্ধু, তারা ভােলা কােজর আেদশ েদয় আর অন+ায়
3

কাজ েথেক িনেষধ কের5'

আল্লাহ তা'‘আলা আরও বেলন,
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'পুরুষেদর জন+ রেয়েছ অংশ, তারা যা উপাজর্ন কের তা েথেক এবং নারীেদর জন+ রেয়েছ অংশ, যা
তারা উপাজর্ন কের তা েথেক5'4
আল্লাহ তা‘আলা অন+তৰ্ বেলন,
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(c)
'েয মুিমন অবস্থায় েনক আমল করেব, পুরুষ েহাক বা নারী, আিম তােক পিবতৰ্ জীবন দান করব এবং
5
তারা যা করত তার তুলনায় অবশ+ই আিম তােদরেক উত্তম পৰ্িতদান েদব5'

আেরক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
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'িনশ্চয় মুসিলম পুরুষ ও নারী, মুিমন পুরুষ ও নারী, অনু গত পুরুষ ও নারী, সত+বাদী পুরুষ ও নারী,
ৈধযর্শীল পুরুষ ও নারী, িবনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, িসয়ামপালনকারী পুরুষ ও
নারী, িনজেদর লজ্জাস্থােনর িহফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহেক অিধক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী,
6

তােদর জন+ আল্লাহ মাগিফরাত ও মহান পৰ্িতদান পৰ্স্তুত েরেখেছন5'

আদম ও হাওয়া আলাইিহমাস- সালােমর জান্নাত েথেক েবিরেয় আসার ঘটনার েরশ ধের ইসলাম নারীর
ওপর অেধর্ক দািয়তব্ িদেয়েছ5 পিবতৰ্ কুরআেন এ ঘটনা িববৃ ত হেয়েছ এভােব :

2

. িতরিমযী, তাহারাত অধ+ায়5

3

. সূ রা আত-তাওবা, আয়াত : ৭১5

4

. সূ রা আন-িনসা, আয়াত : ৩২

5

. সূ রা আন-নাহল, আয়াত : ৯৭5

6

. সূ রা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৫5

4
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‘আর আিম বললাম, 'েহ আদম, তুিম ও েতামার স্তৰ্ী জান্নােত বসবাস কর এবং তা েথেক আহার কর
সব্াচ্ছেন্দ+, েতামােদর ইচ্ছানু যায়ী এবং এই গাছিটর িনকটবতর্ী হেয়া না, তাহেল েতামরা যািলমেদর
অন্তভুর্ক্ত হেয় যােব5 অতঃপর শয়তান তােদরেক জান্নাত েথেক স্খিলত করল5 অতঃপর তারা যােত িছল
তা েথেক তােদরেক েবর কের িদল, আর আিম বললাম, 'েতামরা েনেম যাও5 েতামরা এেক অপেরর
7

শতৰ্ু5 আর েতামােদর জন+ যমীেন রেয়েছ িনিদর্ষ্ট সময় পযর্ন্ত আবাস ও েভাগ-উপকরণ' 5 এ ব+াপাের
বরং পুরুষই বড় দািয়তব্ বহন কের5 েকননা চূ ড়ান্ত িসদ্ধান্ত তার হােত5 পিবতৰ্ কুরআনই েস ইিঙ্গত
িদেচ্ছ5 ইরশাদ হেয়েছ,
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‘অতঃপর শয়তান তােক কুমন্তৰ্ণা িদল, বলল, 'েহ আদম, আিম িক েতামােক বেল িদব অনন্ত জীবনপৰ্দ
গাছ এবং অক্ষয় রাজতব্ সম্পেকর্?' অতঃপর তারা উভেয়ই েস গাছ েথেক েখল5 তখন তােদর উভেয়র
সতর তােদর সামেন পৰ্কাশ হেয় পড়ল এবং তারা জান্নােতর গােছর পাতা িদেয় িনজেদরেক আবৃ ত
করেত লাগল এবং আদম তার রেবর হুকুম অমান+ করল; ফেল েস িবভৰ্ান্ত হল’58
খ. েযসব অবস্থায় নারী পুরুেষর েচেয় িভন্ন :
ইসলাম একজন মাতােক িপতার েচেয় েবিশ হক িদেয়েছ95 েযমন েসৗিদ আরেব সরকাির চাকিরজীিব
মােয়েদর জন+ বািষর্ক ছু িটর অিতিরক্ত পৰ্সবকালীন ছু িট হাদীেস বিণর্ত িনফােসর েময়াদ
কমপেক্ষ পঁয়তািল্লশ িদন েদয়া হয়5 েতমিন তােক পিবতৰ্ কুরআেন উেল্লিখত েময়াদ

11

10

অনু যায়ী

অনু যায়ী সব্ামী মারা

েগেল বািষর্ক ছু িটর অিতিরক্ত পৰ্ায় একশ িদেনর িবেশষ ছু িট েদয়া হয়5 অথচ পুরুষেদর জন+ এ ধরেনর
েকােনা ছু িটর ব+বস্থা েনই5 একইভােব ইসলাম নারীেদর জন+ েসানা ও েরশমী কাপড় ব+বহােরর অনু মিত
িদেয়েছ5 পুরুেষর জন+ েদয়িন5 নারীেদর মােস পৰ্ায় এক সপ্তাহ এবং বছের পৰ্ায় একমাস সালাত মাফ
করা হেয়েছ, যা পুরুেষর েক্ষেতৰ্ করা হয়িন5
শুধু তাই নয়, নারীেদর পৰ্িতপালেন ইসলাম েয মযর্াদা েরেখেছ পুরুষেদর জন+ তা রাখা হয়িন5 রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন,
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7

. সূ রা আল-বাকারা, আয়াত : ৩৫-৩৬5

8

. সূ রা তব্-হা, আয়াত : ১২০-১২১5

9

. েযমন েদখুন, বু খারী, আদব অধ+ায়5

10

. িতরিমযী, তাহারাত অধ+ায়5

11

. সূ রা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪5

5

'েতামােদর েয কারও যিদ িতনজন কন+া বা েবান থােক আর েস তােদর সু ন্দরমত েদখাশুনা কের, তেব
েস অবশ+ই জান্নােত পৰ্েবশ করেব5'12
েতমিনভােব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ কেরেছন,
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'েতামােদর মেধ+ েস-ই সেবর্াত্তম েয তার স্তৰ্ীর কােছ েতামােদর মেধ+ সেবর্াত্তম5'13
এ হাদীেস স্তৰ্ীর সেঙ্গ সদব্+বহারেক পুরুেষর চািরিতৰ্ক মযর্াদার মাপকািঠ িনধর্ারণ করা হেয়েছ5 সু তরাং
এখন আমরা িক বলেবা েয ইসলাম পুরুেষর িবপেক্ষ বণর্ৈবষম+েক পৰ্শৰ্য় িদেয়েছ?
গ. পুরুেষর িকছু েযাগ+তা ও ৈবিশষ্ট+ :
পুরুেষর ওপর ইসলাম পিরবােরর েনতৃতব্ভার অপর্ণ কেরেছ এবং উত্তরািধকাের তার অংশ েবিশ িদেয়েছ5
কারণ, নারীর ভরণ-েপাষণ তার দািয়েতব্5 আর িকছু েক্ষেতৰ্ নারীর সাক্ষীেক পুরুেষর অেধর্ক গণ+ কেরেছ5
িবিনমেয় তােক এমন িকছু দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ, যা নারীেক েদয়া হয়িন5 পুরুেষর ওপর পিরবােরর
আিথর্ক ভার ন+স্ত করা হেয়েছ5 পিরবােরর েমৗিলক অিথর্ক খাতগুেলা তােকই সামলােত হয়5 আর তােকই
িনযু ক্ত করা হেয়েছ পিরবােরর তত্তব্াবধায়ক5
আমরা েদখেত পাই, ইসলাম অেনক েক্ষেতৰ্ নারী-পুরুষেক একইরকম অিধকার িদেয়েছ5 পাশাপািশ
উভেয়র আলাদা ৈবিশষ্ট+ও েরেখেছ5 এভােবই ইসলাম উভেয়র মেধ+ সমতা িবধান কেরেছ5 তেব এ
সমতা িদেনর সেঙ্গ িদেনর িকংবা রােতর সেঙ্গ রােতর সমতার মেতা নয়5 বরং তা গুরুেতব্র িদক িদেয়
রাত ও িদেনর সমতার মেতা5 েযমন আদশর্ জীবন িকছু েতই উভয়িটেক উেপক্ষা করেত পাের না5 আর
েযমন একিট িদবস রাত বা িদেনর েকােনািটর পৰ্েয়াজনেকই উেপক্ষা করেত পাের না5
সাধারণভােব আমরা যখন ইসলাম িনেয় আেলাচনা কির, তখন ইসলাম ও ইসলাম অনু সারী তথা
মুসিলমেদর আচরেণর মেধ+ পাথর্ক+ মাথায় রাখা উিচত5 ইসলাম ও মুসিলম দু িট িভন্ন িজিনস5 েকননা
মুসিলম অেনক সময় ইসলামী িশক্ষা েথেক িবচু+ত হেত পাের5 মুসিলম নারীমােতৰ্রই উিচত, পুরুেষর সেঙ্গ
সমানািধকার দািব না জািনেয় ইসলাম তােক েয অিধকারগুেলা িদেয়েছ তা দািব করা5 েকননা,
সমানািধকার িনেত েগেল ইসলাম পৰ্দত্ত অেনক পৰ্াকৃিতক অিধকারও তােক হারােত হয়5
নারীর অবাস্তব সমানািধকােরর দািবদাররা যার গান গায় আমরা যিদ েসই ফরািস িবপ্লেবর নিথপতৰ্ এবং
গণতািন্তৰ্ক েদশসহ বহু েদেশর সংিবধান েঘঁেট েদিখ, তাহেল েদখেবা অেনক েক্ষেতৰ্ই তারা নারীর েসই
অিধকারগুেলার সব্ীকৃিত মাতৰ্ েসিদন িদেয়েছ, ইসলাম যা পৰ্িতষ্ঠা কেরেছ েচৗদ্দশ বছর আেগ! শুধু তাই

12

. িতরিমযী, সদাচার ও সু সম্পকর্ অধ+ায়5

13

. িতরিমযী, মানােকব অধ+ায়5

6

নয়, বরং অেনক অিধকার এমনও আেছ যার সব্ীকৃিত আেজা তারা েদয়িন5 েযমন পিরবাের নারীর আিথর্ক
দািয়তব্ ক্ষমা করা এবং তােক যাবতীয় অথর্ৈনিতক ভার েথেক অব+হিত েদয়া ইত+ািদ514
সু তরাং এসব বাস্তবতা সম্পেকর্ অবগিতর পরও িক েকােনা জ্ঞানসম্পন্ন মুসিলম রমণী ইসলােমর েদয়া
তার অিধকার ও ৈবিশষ্ট+সমূ হেক অবজ্ঞা কের পিশ্চমােদর নারীেদর তথাকিথত অিধকার দািব করেবন?
নারীর উত্তরািধকার িকছু েক্ষেতৰ্ পুরুেষর অেধর্ক েকন
পূ েবর্ েয পৰ্াকৃিতক বাস্তবতার কথা আেলািচত হেয়েছ তা েথেক অগৰ্সর হেয় পিরবােরর জীবেনাপকরণ
সংগৰ্েহর ভার ন+স্ত কেরেছ ইসলাম পুরুেষর কাঁেধ5 পুরুেষর স্তৰ্ী-সন্তান, অক্ষম িপতা-মাতা িকংবা
কামাইেয়র অেযাগ+ ভাই অথবা দািয়তব্ েনয়ার েকউ েনই এমন িববািহত েবান েহাক- সবার রুিট-রুিজর
দািয়তব্ তার ওপর5 পক্ষান্তের এ সংকৰ্ান্ত েকােনা দািয়তব্ নারীর ওপর েদয়া হয়িন5 এমনিক তার িপতামাতা বা যারা তােক েছাট েথেক পৰ্িতপালন কেরেছন- তােদর কােরা দািয়তব্ও তার ওপর ন+স্ত করা
হয়িন5
উদারণত এ জন+ই ইসলাম মুসিলমেক অনু মিত েদয় না তার সম্পেদর যাকাত আপন স্তৰ্ী বা সন্তানেদর
িদেত5 েকননা, তােক িনেজর দািয়েতব্র অংশ িহেসেবই তােদর পৰ্েয়াজন পুেরা করেত হেব; সদকার অংশ
েথেক তােদর ওপর খরচ করেব েকন5 এ কারেণ যাকাত েকবল সীিমত কেয়কিট খােতই ব+য় করেত
হেব; এর বাইের েকাথাও ব+য় করা যােব না5 এসব খাত হয়েতা হকদার ব+িক্তর সমস+া স্থায়ী বা
সামিয়কভােব দূ র করেব অথবা উচ্চতর েকােনা কল+াণ বেয় আনেব5 আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
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'িনশ্চয় সদাকা হেচ্ছ ফকীর ও িমসকীনেদর জন+ এবং এেত িনেয়ািজত কমর্চারীেদর জন+, আর যােদর
অন্তর আকৃষ্ট করেত হয় তােদর জন+; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার েক্ষেতৰ্, ঋণগৰ্স্তেদর মেধ+,
আলল্লাহর রাস্তায় এবং মুসািফরেদর মেধ+5 এিট আল্লাহর পক্ষ েথেক িনধর্ািরত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,
পৰ্জ্ঞাময়5'15
তাছাড়া নারীরা তােদর সিঞ্চত সম্পদ সব্তন্তৰ্ভােব সংরক্ষণ করেত পারেবন- চাই তার মািলক হন িবেয়র
আেগ িকংবা পের5 উপরন্তু িতিন আপন সব্ামীেক তার িনজসব্ সম্পেদর তত্তব্াবধায়কও িনযু ক্ত করেত
পারেবন5 ইসলাম এ জন+ িববাহপূ বর্ ও িববাহপরবতর্ী সমেয় তার সব্তন্তৰ্ আইনী সত্তা সংরক্ষেণরও
িনশ্চয়তা িদেয়েছ5 সু তরাং িবেয়র আেগ েমেয়রা েযমন তার িপতার পিরবােরর সেঙ্গ সম্পৃ ক্ত, িবেয়র পরও
তার অবস্থা েতমিন5 িবেয়র পর তার েগাতৰ্নােম েকােনা পিরবতর্ন আসেব না5 েযমনিট পৰ্চিলত
14

. দু য়ািলবী, মানবাধিকার, পৃ . ৪-৫; আরও েদখুন, ১৭৮৭ সােল পৰ্কািশত আেমিরকার সংিবধান5 আেমিরকায় ১৯২০ সাল

পযর্ন্ত েকবল েশব্তাঙ্গ সব্াধীনরাই নাগিরকতব্ েপত এবং নারীেক েকােনা সরাসির িনবর্াচেন অংশগৰ্হেণর সু েযাগ েদয়া হেতা না5
েদখুন, ডারইউন, সাংিবধািনক অিভজ্ঞতা5
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বস্তুগতভােব সভ+ অেনক সমােজ5 েসখােন িবেয়র আেগ েমেয়রা েগােতৰ্র নােম পিরিচত হয় আর িবেয়র
পর সমাজ বা আইন তােক সব্ামীর বংশ পিরচেয় অিধকার েদয়5 েযন িবেয়র পর তার মািলকানা িপতার
পিরবার েথেক সব্ামীর পিরবাের স্থানান্তিরত হেয়েছ!
আমরা যিদ সূ রা িনসার একাদশ আয়াত িনেয় গেবষণা কির, তাহেল েদখেত পাই পুরুষেক ৈপতৃক
সম্পিত্তেত েবিশ েদয়া হেয়েছ তার িকছু দািয়তব্ ও কল+ােণর সেঙ্গ শতর্যুক্ত কের5 যখন সরাসির এ দািয়তব্
চেল যােব, তখন অিতিরক্ত অংশটুকুও চেল যােব5 েকননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ কেরন,
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'আল্লাহ েতামােদরেক েতামােদর সন্তানেদর সম্পেকর্ িনেদর্শ িদেচ্ছন, এক েছেলর জন+ দু ই েমেয়র অংেশর
সমপিরমাণ5 তেব যিদ তারা দু ইেয়র অিধক েমেয় হয়, তাহেল তােদর জন+ হেব, যা েস েরেখ েগেছ তার
িতন ভােগর দু ই ভাগ; আর যিদ একজন েমেয় হয় তখন তার জন+ অেধর্ক5 আর তার মাতা িপতা
উভেয়র পৰ্েত+েকর জন+ ছয় ভােগর এক ভাগ েস যা েরেখ েগেছ তা েথেক, যিদ তার সন্তান থােক5 আর
যিদ তার সন্তান না থােক এবং তার ওয়ািরস হয় তার মাতা িপতা তখন তার মাতার জন+ িতন ভােগর
এক ভাগ5 আর যিদ তার ভাই-েবান থােক তেব তার মােয়র জন+ ছয় ভােগর এক ভাগ5 অিসয়ত
পালেনর পর, যা দব্ারা েস অিসয়ত কেরেছ অথবা ঋণ পিরেশােধর পর5 েতামােদর মাতা িপতা ও
েতামােদর সন্তান-সন্তিতেদর মধ+ েথেক েতামােদর উপকাের েক অিধক িনকটবতর্ী তা েতামরা জান না5
16

আল্লাহর পক্ষ েথেক িনধর্ািরত5 িনশ্চয় আল্লাহ সবর্জ্ঞ, পৰ্জ্ঞাময়5'

আয়ােত েদখা েগল একমাতৰ্ েমেয় তার িপতার অেধর্ক সম্পিত্তর উত্তরািধকারীিণ হয় আর অবিশষ্ট অেধর্ক
সম্পিত্তর অংশীদার হয় নারী-পুরুষ উভেয় অথবা দু ই েমেয় থাকেল তারা িপতামাতার সম্পেদর দু ই
তৃতীয়াংেশর মািলক হয় আর অবিশষ্ট তৃতীয়াংশ বিণ্টত হয় নারী-পুরুষ উভেয়র মেধ+5 অতএব মীরাস বা
উত্তরািধকােরর অংশ িনধর্ািরত হয় দািয়েতব্র স্তেরর সেঙ্গ সম্পৃ ক্ত আত্মীয়তার স্তর অনু পােত5
আর সাধারণত এই উত্তরািধকার সম্পেদর মািলকানা লােভর একমাতৰ্ উপায় হয় না5 বরং তা একমাতৰ্
উপায় হওয়া সমীচীনও নয়, মানু ষ যার ওপর পুেরাপুির িনভর্রশীল5 েকননা আল্লাহ তা‘আলা মানু ষেক
নারী-পুরুষ দু ই েশৰ্ণীেত সৃ িষ্ট কেরেছন এবং তােদর পৰ্েত+কেক এমনসব সব্তন্তৰ্ ৈবিশেষ্ট+ সমুজ্জব্ল
কেরেছন, একিট সমােজর জন+ যার েকােনা িবকল্প েনই5 তাছাড়া তােদর পৰ্েত+কেক জ্ঞান ও ব+িক্তগত
অজর্েনর সু েযাগও দান কেরেছন5 তেব েয ব+িক্ত অক্ষম, তার ভার অপর্ণ কেরেছন সমােজর সু স্থ অংেশর
ওপর5 এজন+ই তার সম্পেদ ওই অক্ষম ব+িক্তর জন+ একিট অংশ েরেখেছন এবং তার নাম িদেয়েছন
ফরজকৃত যাকাত5 তদু পির তােদরেক অিতিরক্ত সদকা করেত উদব্ু দ্ধ কেরেছন5
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পক্ষান্তের পিশ্চমা সমােজ নারী যিদ ৈপিতৰ্ক সম্পেদ সমানািধকার চায়, তাহেল তা েস তখনই পােব যখন
েস পুরুেষর সেঙ্গ পিরবাের সমান দািয়তব্ পালন করেব5 এর িবিনমেয় তার সম্পেদ িবেশষত মানব রিচত
আইেন তার তালােকর পর িবেচ্ছেদর সময় তার সম্পদ নারী-পুরুেষর মেধ+ সমানভােব বিণ্টত হয়5 অথচ
অেনক েক্ষেতৰ্ই েদখা যায় এই সম্পদ সঞ্চেয় অেনক েক্লশ সহ+ কেরেছ অথবা েস মাতৰ্ই এ সম্পদ অজর্ন
কেরেছ আর তার সব্ামী এ সম্পদ অজর্েন েকােনাভােবই েকােনা অবদান রােখিন5
অতএব, পৰ্িতিট মুসিলম রমণীর উিচত, আল্লাহ পৰ্দত্ত তার হক ও অিধকার সম্পেকর্ জানা এবং িনেজর
পৰ্াপ+ অিধকার বুেঝ েনয়া5 আর মুসিলম পুরুষেদরও উিচত, আপন স্তৰ্ী-কন+া ও েবােনর পৰ্াপ+ অিধকার
িঠক মেতা পিরেশাধ করা5 িকন্তু দু ঃেখর সেঙ্গ লক্ষ+ কির অেনক মুসিলম পিরবােরই ভাইেয়রা সেহাদর
েবানেদর কুরআন বিণ্টত পদ্ধিতেত িপতার সম্পিত্ত না িদেয় গড়পড়তা িদেয় থােকন5 এটা স্পষ্টই যু লম
এবং অৈবধ কাজ5 েক জােন, হয়েতা আল্লাহর হুকুেমর যথাযথ অনু সরণ না করার আযাব সব্রূপই হয়েতা
ইদানীং আমােদর মা-েবানরা ইসলােমর সেঙ্গ সাংঘিষর্ক নারী অিধকােরর কথায় কান িদেচ্ছ5 আল্লাহ
তা‘আলা আমােদর সবাইেক তার বিণ্টত হকগুেলা যথাযথ আদায় করার তাওফীক দান করুন5 আমীন5
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