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নারী িনযরাান  িাতরাতে  ইসাতের  ভ িেমা 

 ভ িেমা: 

নারী ও পুরষ অখ� োনব ইোতজর দু’িট অপিরহাযর অঅ। পুরষ 

োনব ইোতজর এমিট অংতশর  িািনিে� মরতস আতরমিট 

অংতশর  িািনিে� মতর নারী। নারীতম উতপকা মতর োনবাার 

জনয েয মেরইভসী ীারী হতব াা হতব অই�ভ�র। আেরা এেন 

েমাতনা ইোতজর মথা ম�না  মরতা পাির না যা েমবস পুরষ 

িনতয় গিঠা, েযখাতন নারীর  তয়াজন অনু ভ া হয় না।  মৃাপতক 

 িািট ইোতজ  নারী ও পুরষ ইোন াতব পর�তরর েুখাতপকী। 

াা  এর েমাতনাটাতম বাদ িদতয় োনব ইোজ েমান�তে  পভ�র� 

অজরন মরতা পাতর না। এ মারত�  নারী-পুরতষর ইুষে উ�য়ন 

ইোজ  গিার এমিট অিনবাযর পভবরশার। নারী ইুদীঘরমাস েতর 

নানা াতব িনপীিড়া ও িনত�িষা হতয়তছ এবং আজতমর ই য 

ইোতজও হত�।  ইসাে এতমবাতর শর েথতম  ইবরতাা াতব 

নারী-িনযরাাতনর িবপতক েইা�ার। াারপরও েুইিসে অেুযিষা 

আোতদর এ জনপতদ নারীরা িনপীিড়া, িনযরািাা ও অবতহিসা 
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েমন াা রীিাো িব�য়মর। ই�বা নারী িনযরাান েরাতে 

 ইসাে েয মেরইভসী ও মেরপপা িদতয়তছ াা  াতসা াতব অনুোবন 

এবং অনুইর� না মরা  এর ইবতসতয় বড় মার�। আজতমর 

আতসাসনায়  ইসােী ইোতজ নারীর অব�ান িনেরার� মতর নারী 

মী াতব িনযরািাা হয় এবং এর  িামাতর  ইসাে মী বযব�া 

িনতয়তছ াা আেরা াুতস েরব।  

 ইসাতের দৃি�তা নারী: 

ইোতজ নারীর অব�ান যখন িছস অোনিবম এবং অিা মর� 

াখন েথতম   ইসাে নারীর অিেমার ও েযরাদা উ�য়তনর জনয 

নজীরিবহীন পদতকপ িনতয়তছ। েই ইমস পদতকতপর েতেয 

উত�খতযাগয হস: 

(ম) নারী ই�ািনা ইৃি�:  ইসাতের দৃি�তা োনুষ অাীব 

ই�ািনা ও ইতবরা� েযরাদার অিেমারী।  ইসাে জ�গা াতব 

োনুষতম এ েযরাদা িদতয়তছ। েহান আ�াহ বতসন, 

ۡمَنا ۞َولََقدۡ ﴿ َّ  ]  ٧٠: ارساء[ ﴾ َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ََ
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‘‘আর িন�য়  আিে আদে ই�ানতদরতম ই�ািনা মতরিছ’’। 

[ইভরা আস- ইরা/বনী  ইরা স: ৭০] 

ব�া োনুষ ই�তমর  ইসাতের এ েঘাষ�া পুরষ ও নারী উ তয়র 

জনয  ইোন াতব শা�া ও িসর�ন। োনিবম ই�ান ও েযরাদার 

িবসাতর নারী ও পুরতষর োতঝ েমান  পাথরময েন । নারীতম শেু 

নারী হতয় জ�াবার মারত� পুরতষর াুসনায় হীন ও নীস েতন 

মরা ই�ভ�র জাতহসী েযান-োর�া, এরপ িস�া াবনা  ইসাে 

�ীমার মতর না। অাএব  ইসাতের দৃি�তা নারী হত� েহান ��া 

আ�াহর ই�ািনা ইৃি�। 

(খ) ঈোন ও আেস  নারী-পুরতষর েযরাদা িন�রতয়র ইিঠম 

োপমািঠ: 

 ইসাতের দৃি�তা োনুতষর ইফসাা ও বযথরাা ইু� িস�া ও ইিঠম 

মতেরর ইাতথ ই�ৃৃ। েয আদশর ও োবাদ নারীতম শেু নারী 

হওয়ার মারত� নীসু ও সা�নার েযাগয েতন মতর, োনবাার উ� 

আইন েথতম দভতর িনতকপ মতর এবং পুরষতম শেু পুরষ হওয়ার 

মারত� উ�ার আইতনর উপযুৃ েতন মতর,  ইসাে াাতম 
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জাতহিসয়াা বতস আখযািয়া মতরতছ।  ইসাে পিররার ও �যথরহীন 

 াষায় েঘাষ�া মতরতছ েয, েযরাদা সা�না এবং েহহ ও নীসাার 

োপমািঠ হতসা াামওয়া-পরতহযগারী এবং সির� ও ীনিামাা। 

এ োপমািঠতা েয যাটা খাঁিট  োি�া হতব েহান আ�াহর মাতছ 

েই াাটা  ই�ান ও েযরাদার অিেমারী হতব। আ�াহ বতসন, 

ٍَ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿ ََ وۡ  َذ
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
َِٰوةٗ  ََلَُنۡحََِِّنُهۥ ُمۡؤمِنٞ  َوُهوَ  أ ۖ  َح َِِّبٗة  َط

ََّنُهمۡ َوَ�َ  ِِ ََُهم ۡۡ ۡج
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  ]  ٩٧: الحل[ ﴾ ٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

‘‘পুরষ বা নারীর েেয েথতম েয-   াতসা মাজ মরতসা েই 

ঈোনদার হতস আিে াাতম এমিট পিব� জীবন যাপন মরার 

ইুতযাগ েদব এবং াারা েয মাজ মরিছস আিে াাতদরতম াার 

উ�র পাির�িেম দান মরব।’’ [ ইভরা আন-নাহস: ৯৭] 

আ�াহ আতরা বতসন, 

اَب ﴿ َۡ ُُّهمۡ  لَُهمۡ  ََٱۡسَت ََ  ِ�ّ
َ
ِضِعُ  َ�ٓ  �

ُ
ٍَ  ّمِن ّمِنُ�م َ�ِٰملٖ  َ�َمَل  أ ََ وۡ  َذ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 ﴾ أ

 ]  ١٩٥: عدران ال[

‘‘াাতদর রব াাতদর েদা‘আ মবুস মরতসন এ েতের েয, পুরষ 
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েহাম বা নারী েহাম োাোতদর েমাতনা আেসমারীর আেস আিে 

ন� মরব না।’’ [ইভরা আতস- েরান: ১৯৫] 

অথরাা োনব জািার দু’েটা শাখার েেয হতা েয-  মতেরর 

পিব�াার �ারা াারা আেসনাো উ�স মরতব, আ�াহর মাতছ 

েযরাদা ও ইফসাার  াি� ঘটতব াার । েই দৃি�তমা� েথতম বহ 

নারী ঈোন ও আেতস বহ পুরষতম ছািড়তয় েগতস িনঃইত�তহ 

াারা েই ইব পুরতষর েসতয় েযরাদাবান িবতবিসা হতবন।  

(গ) নারী ও পুরষ উ য়  ই যাার িনেরাাা: 

আস-মুরআন আস-মারীতের বৃবয েথতম এ মথা �যথরহীন াতব 

 োি�া েয, জীবতনর ইবরমতের াাপরাা ও উ�ান-পাতনর 

েকত� ইবরদা  নারী ও পুরষ পর�রতম ইহতযািগাা মতরতছ। 

উ তয় িেতস জীবতনর মিঠন  ার বহন মতরতছ এবং উ তয়র 

ঐমযবব  তস�ায় ই যাা ও াাোাুতনর �েিবমাশ ঘতটতছ। 

আ�াহ বতসন, 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� ﴿
َ
ََۡنَهۡوَن  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ وِف َو َُ وَن بِٱلَۡمۡع َُ ُم

ۡ
يَأ

لَٰوةَ  َّ َُقُِِموَن ٱل َِ َو
ََ ۥٓۚ َعِن ٱلُۡمن ََُسوَ�ُ َ َو َّ ُِعوَن ٱ ِِ َُ ٰوةَ َو ََ ِّ َُۡؤوُوَن ٱل  ﴾َو
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 ]  ٧١: الر�ة[

‘‘আর েু’িেন পুরষ ও েু’িেন নারী এতম অপতরর ব�ু। াারা 

 াস মাতজর আতদশ েদয়, ে� মাজ েথতম িনতষে মতর, ইাসাা 

মাতয়ে মতর, যামাা েদয় এবং আ�াহ ও াাঁর রাইভতসর আনুগায 

মতর।’’ [ইভরা আা-াাওবাহ: ৭১] 

(ঘ) নারী ই�তমর  ুস দৃি� িঅর অপতনাদন: 

 ইসাে আগেতনর পভতবর েগাটা দুিনয়া নারী জািাতম এমিট 

অমসযা�মর াথা ই যাা ও াাোাুতনর জনয অ তয়াজনীয় 

উপাদান েতন মতর মেরতক� েথতম অপইািরা মতরিছস। াাতম 

অেঃপাতনর এেন এম অ�মার গহায় িনতকপ মতরিছস েযখান 

েথতম াার উ�িা ও �েিবমাতশর আশা মরা িছস বাাুসাা 

ো�। দুিনয়ার এ আসরত�র িবরতব  ইসাে উ� মত�  িাবাদ 

মতর বসতসা েয, গিাশীস জীবন নারী ও পুরতষর উ তয়র 

েুখাতপকী। নারীতম এ জনয ইৃি� মরা হয় িন েয, েই ো�া েখতা 

থামতব এবং াাতম জীবতনর রাজপথ েথতম াুতস মাটঁার ো দভতর 

িনতকপ মরা হতব। মার� পুরষতম ইৃি� মরার েযেন এমটা সকয 
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ও উতাশয আতছ োেিন নারীতম ইৃি�রও এমটা সকয ও উতাশয 

আতছ। োনুতষর এ দু’েটা ে��ী িদতয় আ�াহ অ ী� সকয পভর� 

মতরতছন, 

﴿  ِ ّ ِ �ِض�  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َّ
َ
ۚ  َما َ�ۡلُقُ  َوٱۡ� َََهُب  إَِ�ٰٗثا �ََشآءُ  لَِمن َ�َهُب  �ََشآُء  لَِمن َو

ََ  �ََشآءُ  و َُ ُّ وۡ  ٤ ٱ
َ
ّوُِجُهمۡ  أ َِ اٗنا يُ ََ َۡ ۖ  ُذ َعُل  �َ�ٰٗثا ۡۡ ََ ۚ  �ََشآءُ  َمن َو  َعلِِمٞ  إِنُّهۥ َعِقًِما

 َٞ    ] ٥٠  ،٤٩: الشررى[ ﴾ ٥ قَِدي

‘‘আইোনইেভহ ও যেীতনর োিসমানা আ�াহর , িািন যা সান াা-

  ইৃি� মতরন। যাতম  �া াাতম মনযা দান মতরন এবং যাতম 

 �া পু� দান মতরন, আর যাতম  �া পু�-মনযা উ য়  মার 

ই�ান দান মতরন, আবার যাতম  �া ব�যা মতর েদন।’’ [ইভরা 

আশ-শরা: ৪৯–৫০] 

 ইসাে নারী জািাতম সা�না ও অেযরাদামর অব�ান েথতম 

�াাার ইাতথ উিঠতয় এতন এেন  অিেমার ও েযরাদা দান 

মতরতছ েয, আ�ু�াহ  বনু উোর রািদয়া�াহ ‘আনহ বতসন,  
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ِ  وََسغَّم « ّّ  َعغَْه ّ  ا ََ  َ َ َاهه   اّل   َْ  ا َىيَ غَي 
َ
َِ هِ  ى َىي

إه َم َوار 
َ َِ َ  ااه ّغي َكّو

ت 

ٌء فَغَ  ِ ْغَي َشه َل   
ْه ََ نه 

َ
ََة أ َْه غَي ََ ِ  وََسغَّم َََ�غّده ّّ  َعغَْه ّ  ا ََ  �   

َ الّ َّ ّدي َ ر 

غَي  »َواإهىََىطه

‘‘নবী ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াতের যুতগ আেরা আোতদর 

�ীতদর ইাতথ মথা বসতা এবং  া� খুতস েেসাতেশা মরতাও  য় 

েপাাে, এ ে তব েয, আোতদর ই�তমর েমাতনা আয়াা েযন  

নািযস না হয়। নবী ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াতের  ি�মাতসর 

পর আেরা  া� খুতস াাতদর ইাতথ িেশতা শর মরসাে।’’ 

[ইহীহ বুখারী, হাদীই নং ৫১৮৭] 

এ িনযরািাা ে��ীিটর েবঁতস থামার অিেমার পযর� িছস না। আস-

মুরআন বসতসা েয, না, াারাও জীিবা থামতব এবং েয বযিৃ  

াার অিেমাতর হ�তকপ মরতব, েহান আ�াহর মাতছ াাতম 

জবাবিদিহ মরতা হতব।  

يِّ  ٨ ُس�ِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ  �َذا﴿
َ
 ]  ٩  ،٨: الكر�ر[ ﴾ ٩ قُتِلَۡت  َذ�بٖ  بِأ

‘‘আর যখন জীব� ে াি�া মনযাতম িজজাইা মরা হতব, েমান 

অপরাতে াাতম হাযা মরা হতয়িছস?’’ [ইভরা আা-াাম ীর: ৮,৯] 
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আ�ু�াহ  বন আববাই রািদয়া�াহ ‘আনহ েথতম বি�রা রাইভস 

ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াে বতসন, 

ه  َعغَْهَهي « َ
َ
ِ ره َوك ْه غهَهي َولَمه ُ  ي َولَمه ُ ه 

ََ ََ فَغَمه َُِ  ه كه
 
  أ
َ
إَهه ُ ََ �   -َمكه 

عه ََ قَيَل 

رَر  ت  �ُ َغّة -ا
ه
ّّ  اْ ِ  ا غَ ََ ده

َ
 »أ

‘‘েয বযিৃর মনযা ই�ান আতছ, আর েয াাতম জযা� মবর� মতর 

িন িমংবা াার ইাতথ সা�নামর আসর� মতর িন এবং পু� 

ই�ানতম াার উপর অ�ািেমার েদয় িন, আ�াহ াাতম জা�াতা 

 তবশ মরাতবন।’’ [ইুনান আবু দাউদ, হাদীই ন�র: ৫১৪৮] 

রাইভসু�াহ ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াে আতরা বতসতছন, 

َّغة«
ه
ِ  اْ ّك فَغَ هه 

َ
َىَك ه ل

نه
َ
ّك َوأ ّك َوَزوَّجه  ّدَ ه 

َ
َّ فَُ َل ََِالَت َ غَي ََ  »َمكه 

‘‘েয বযিৃ িানিট মনযা ই�ান সাসন পাসন মতরতছ, াাতদরতম 

উ�ে আসর� িশিখতয়তছ, িবতয় িদতয়তছ এবং াাতদর ইাতথ ইদয় 

আসর� মতরতছ েই জা�াা সা  মরতব।’’ [ইুনান আবু দাউদ, 

হাদীই ন�র: ৫১৪৯] 
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নারীতদর  িা েমােস বযবহাতরর গর�  মাশ মরতছ মুরআতনর 

িনত�াৃ িনতদরশ, 

وُهنّ  ﴿ ُ ِِ ََ وِف�  َو َُ  ]  ١٩:  اانىيء[ ﴾ بِٱلَۡمۡع

‘‘আর নারীতদর ইাতথ ইদয় আসর� মর।’’ [ইভরা আন-িনইা: ১৯] 

এম ইেয় রাইভস ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াতের �ীগ� উতটর 

িপতঠ ইফর মরিছতসন। �ীতদর মাঁতসর ইাতথ াুসনা মতর িািন 

বসতসন, 

�ر« َقَرار 
ه
قََك ن يا َو�هً ا َسره  »ر 

‘‘মাঁসগতসাতম (�ীতদরতম) এমটু েদতখ শতন যতের ইাতথ িনতয় 

যাও।’’ [ইহীহ েুইিসে, হাদীই নং ৬১৮২] 

এইমস হাদীই েথতম আেরা নারী জািা ই�তমর  ইসাে োনুতষর 

েতেয েয েেজাজ, আতবগ ও ইহানু ভ িা ই�ার মরতা েসতয়তছ াা 

ইহতজ  উপসি� মরতা পাির।  
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(ঙ) েৌিসম অিেমাতরর েকত�  নইাফ ও নযায়নীিা  িাতা: 

 ইসাে ইুিবসার ও নযায়  িাতার জনয েমবসো� উাইাহবয্ম 

উপতদশ িদতয়  কা� হয় িন, নারী ও পুরষ উ তয়র অিেমার 

আ তনর ইাোিজম ও রা�ীয় পযরাতয়ও  িািতা মতরতছ। েই 

আ ন ইবরিদম িদতয়  ারইােযপভ�র।  

 ইসাে নারীর িশকা অজরতনর অিেমার, ই�ি�র অিেমার, 

�ােীন িস�া ও ো  মাতশর অিেমার  াযািদর িন�য়াা িবোন 

মতরতছ।  ইসােী শরীয়াতার ইীোর েতেয েথতম অথর্নিাম 

বযাপাতর �ে-ইােনা মরার অনুেিা রতয়তছ নারী-পুরষ উ তয়র 

জতনয ।  

নারী ও আোতদর ইোজ : 

আেুিনম ইোতজ নারীতম অ�ইর  াবা হতসও আোতদর ইোতজ 

নারীরা এখনও অতনম িপিছতয় আতছ, অতনম ইুিবো েথতম াারা 

বি�া এবং বহ েকত� াারা িনযরাাতনর িশমার। আোতদর 

ইোতজ নারীর  িা ব�না ও িনযরাাতনর িমছু গর�পভ�র িবষয় 

িনতস াুতস েরিছ। 
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(ম) নারীর িনরাপ�াজিনা ইেইযা: 

আেতদর ইোতজ নারীরা পভ�র িনরাপ�া ে াগ মতর না। আ�ীতয়র 

বািড়তা যাওয়ার পতথ অতনতম অপহা হয়। রুস মতসতজ 

যাওয়ার পতথ িমতশারী যুবাীরা হয়রািনর িশমার হয়।  মৃিার 

ডাতম ইাড়া িদতা িগতয় �াে�তস এখনও অতনম নারী েিষরাা 

হয়। 

(খ) নারী পাসার: 

নারী পাসার আোতদর েদতশ এমিট িবশাস ইেইযা। পাসার সত�র 

ইদইযরা ছতস বতস েমৗশতস িমংবা ফুইিসতয় নারীতদরতম িবি � 

েদতশ েোটা অংতমর িবিনেতয় পাসার মতর থাতম। অিেমাংশ 

েকত�  পাসারমৃা এইমস নারীতদরতম েজার পভবরম েদহ বযবইা 

ও অনযানয অবাি�া মাতজ বযবহার মরা হয়। 

(গ) েবশযাবৃি�তা িনতয়াগ: 

েবশযাবৃি� নারীতদর জনয এমিট অবোননামর েপশা। এ বৃি�তা 

িনতয়ািজা মরার জনয বহ স� নারীতদরতম মাতজর  তসা ন 
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েদিখতয় এবং নানা েমৗশতস পিাাাসতয় িনতয় আতই। 

পিাাাবৃি�র েপশায় িনতয়ািজা হতয় এইব নারীতদর জীবন িবিষতয় 

উতঠ। শেু াা  নয় পিাাাসতয়ও াারা নানা িনযরাাতনর েুতখােুিখ 

হয়। 

(ঘ) েযৗন হয়রািন: 

আোতদর েদতশ িমতশারী েেতয় েথতম শর মতর িবি � বয়তইর 

নারীরা েযৗন হয়রািনর িশমার হতয় থাতম। এ েকত� গাতের্তই 

মেররা েেতয়রা ইবতসতয় েবশী িশমার হয়। বাইায় মেররা 

মাতজর েেতয়তদর েকত�ও এেনিট হতয় থাতম। াতব েয িবষয়িট 

অিেম দুঃখজনম াা হতসা, িশকা  িাতাতন িবতশষ মতর 

িব�িবদযাসতয় যখন ছা�ীতদর েমউ েমউ েযৗন হয়রািনর িশমার 

হয়। 

(ঙ) গ রবাী নারীতদর িনযরাান: 

অতনম পিরবাতর েদখা যায় গ রবাী নারীরা গ রাব�ায় �ােী, 

�াশড়ী ও ননদ মাৃরম িনগৃহীা হন। এ অব�ায় নারীতদর পতক 
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গৃহা�াসীর �া ািবম মাযর�ে মরা ই�ব হয় না িবোয় াারা 

োনিইম এবং অতনম ইেয় শারীিরম িনযরাাতনর িশমার হন। 

(স) ই�ি�র অিেমার েথতম বি�া মরা: 

আোতদর েদতশ অিেমাংশ েকত�  নারীরা িপাৃই�ি�র 

উ�রািেমার েথতম বি�া হতা েদখা যায়। অতনম েকত� নারীরা 

�ােীর ই�ি� েথতমও বি�া হতয় থাতম।  

(ছ) েোহরানা না েদয়া: 

িবপুস ইংখযম নারী আোতদর েদতশ াাতদর  াপয েোহরানা েথতম 

বি�া থাতম। যারা েোহরানা পায় াারাও  ায় েকত� নগদ পায় 

না। আর অতনম সাুর �ােী িবতয়র রাতা  �ীর মাতছ োফ েসতয় 

িনতয় েোহরানা আদাতয়র দািয়� েথতম েুিৃ সা  মরার হীন েস�া 

মতর।  

(জ) িশশনারীতম �তে বােয মরা:  

আোতদর েদতশ এখন িবপুস ইংখযম নারী িশশতম �তের মাতজ 

সাগাতনা হয় যা অোনিবম। িবি � বাইা-বািড়তা মাতজর েেতয় 
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িহতইতব এতদর  ায়  নানা রমে েসােহষরম িনযরাাতনর েুতখােুিখ 

হওয়ার মথা শনা যায়।  

(ঝ) নারী �তের ইিঠম েুসযায়ন না মরা:  

বহতকত� নারীরা াাতদর  াপয েবান  াাা  া� হয় না। নােো� 

েবাতন বাইা-বািড়তা মাতজর েেতয় ও বুয়াতদরতম রাখা হয়। 

এছাড়াও ীদিনম ি ি�তা মেররা নারী �িেম এবং গাতের্তই 

মেররা েেতয়রাও সামুিরর নানা অথর্নিাম ইুতযাগ ইুিবো েথতখ 

 ায়  বি�া থাতম। েুইিসে ইোতজ বহ নারীরা আজও গৃহ�াসী 

মাতজ াাতদর পুতরা ইেয়টুমু  বযয় মতর। অথস াাতদর এ িবশাস 

�তের েমান অথর্নিাম েভসযয়ন আোতদর ইোতজ আজও হয় িন। 

(ঞ) নারীতম প�য িহতইতব বযবহার: 

িবজাপন িসত� নারীতম েযৗন  াীম িহতইতব  দশরন মরা হয়। 

এছাড়া ফযাশান েশা ও ইু�রী  িাতযািগাাও নারীতদতহ  দশরতনর 

এম এমিট েহড়া। এইব িমছুতা েভসাঃ নারীতম প�য িহতইতব 

বযবহার মরা হয়, যা নারীর আ�েযরাদাতবাে, ই�ান ও োনব 

েযরাদার ইাতথ অইংগিাপভ�র। 
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(ট) নারীর েেরীয় অিেমার হর�: 

েের নারীতম েয ইমস অিেমার িদতয়তছ অতনম ইেয় েইমুযসার ও 

ইংমী�র দৃি� িঅর মারত� অতনতম  াাতদর অেীন� নারীতম াা 

েথতম বি�া মতর থাতম। আবার অতনম েকত� নারীর েেরীয় 

অনুশাইন োনার েকত�ও অতনম অ�রায় ইৃি� মরা হয়। েযেন 

নারীতম াার িহজাব পিরোতনর অিেমার েথতম বি�া মরার 

জনয অতনম েইমুযসার  িাতান িহজাব পিরোন িনিষব মতর। 

এছাড়াও আোতদর েদতশর  ায় ইমস  িাতাতন নারীতম পুরতষর 

ইাতথ এম  মেরতকত� মাজ মরতা বােয মরা হয়। এর ফতস 

 ইসাে নারীতম িনজ� মেরতকত� মাজ মরার েয অিেমার 

িদতয়তছ াা সরে াতব শেু িবিিা  হয় িন, বরং পুরষ 

ইহমেরীতদর �ারা াারা অতনম ইেয়  েযৗন িনযরাাতনর িশমারও 

হতয় থাতমন। 

(ঠ) াাসাতমর অপবযবহার: 

�ােী-�ীর ইু�র ইহাব�ান ই�ব না হতস  ইসাে াাতদর পর�র 

েথতম িবি�� হওয়ার জনয াাসাতমর িবোন িদতয়তছ এবং এ 
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েকত�  াথিেম াতব াাসাম েদওয়ার অিেমার �ােীর হাতা নয� 

মতরতছ। অতনম �ােী  াাসাতমর অপবযবহার মতর াাতদর 

�ীতদর  িা িনযরাান মতর থাতম। েই েকত� াাসাম হয় 

িনযরাাতনর এমিট হািায়ার।  

নারী িনযরাান েরাতে  ইসাতের  ভ িেমা: 

 াঃপভতবরর বৃতবয এটা �� হতয়তছ েয,  ইসাে নারীর োন 

েযরাদা ও  ইা-আ� েহফাযতার বযব�া  শেু মতর িন, বরং 

নারী যাতা েমাতনা�তে  ীদিহম িমংবা োনিইম াতব অাযাসািরা 

ও িনযরািাা না হয় েই রমে িদম-িনতদরশনা িদতয়তছ এবং 

াদনুযায়ী িনয়ে-পবিা ও িবোন জারী মতরতছ। িনতস াার এমিট 

েছা� িববর� েদয়া হস: 

১.  ইসাে নারীর ইািবরম িনরাপ�া িবোন মতরতছ। রা�ায়, 

মের�তস ও য�া� নারীতদরতম হয়রািন মরা োা দভতরর মথা 

বরং  ইসাে নারীতদর েইৗ�তযরর  িা দৃি� না িদতয় অবনা 

রাখার িনতদরশ িদতয়তছ। আ�াহ বতসন,  
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ْ  ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  قُل﴿ ّضوا ُُ َِهِمۡ  ِمنۡ  َ� بَۡ�ٰ
َ
�  ْ ََۡحَفُظوا وَجُهمۚۡ  َو َُ ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  َُ

َ
 ﴾ لَُهمۚۡ  أ

 ]  ٣٠:  الرر[

‘‘েুিেনতদরতম বস, াারা েযন াাতদর দৃি� অবনা রাতখ এবং 

িনজতদর সইা�ান েহফাযা মতর। এটা াাতদর জনয পিব�াে।’’ 

[ইভরা আন-নভর: ৩০] 

 ইসাতের ��রযুতগ েদখা যায়, নারীরা ইুদভর বাগদাদ েথতম ে�া 

নগরীতা এমামী গেন মরতসও াাতদরতম েমউ উাযৃ মরা 

না। েমননা এরমে িনরাপ�া   ইসােী ইোতজ  াযািশা। যারা 

নারীতদর িনরাপ�ার জনয হেমী,  ইসাে াাতদরতম াা‘যীরেভসম 

শাি� েদয়ার পথ েখাসা েরতখতছ। আর েমউ েযন নারীতম হয়রািন 

না মতর বরং েবাতনর দৃি�তা েদতখ েইজতনয পুরষতম 

েন�ািহম াতব  �া মরার উতাতশয রাইভস ইা�া�াহ আসা িহ 

ওয়া ইা�াে বতসতছন, 

ُ  الرََجيل« َقيَ  ََ  »ه ّكَدي اانََىيء  

‘‘নারীরা পুরষতদর ইতহাদরা’’। [ইুনান আিব দাউদ ১/২৯৯, 

হাদীই নং ২৩৬] 



 

21 

শেু াা  নয়  ইসাতে নারীতম েষর� মরা িমংবা মরার েস�া মরা 

ও নারীতম িেথযা অপবাদ েদয়ার শাি� অায�  য়াবহ; যাতা 

খারাপ িসত�র পুরষগ� এইব অবাি�া মাজ েথতম িবরা থাতম।  

২.  ইসাে বযি সার, েদহবযবইা, ন�াা, েবহায়াপনা, অ�ীসাা ও 

েদহ দশরনীতম িনিষব মতরতছ। আ�াহ বতসন, 

ْ  َوَ� ﴿ ُُوا ََ ۖ  َ�ۡق ٰ ََ ِ ِّ  ]  ٣٢: ارساء[ ﴾ ٣ َسبِِٗ�  َوَسآءَ  َ�ِٰحَشةٗ  َ�نَ  إِنُّهۥ ٱل

 ‘‘আর োােরা বযি সাতরর িনমটবারী হতয়া না। িন�য় াা 

অ�ীসাা ও খারাপ পথ।’’ [ ইভরা আস- ইরা: ৩২] 

ْ  َوَ� ﴿ ُُوا ََ ََ  َما َفَ�ِٰحَش ٱلۡ  َ�ۡق َنۖ  َوَما ِمۡنَها َظَه َِ  ]  ١٥١: ارإعيم[ ﴾ َ�

‘‘আর োােরা  মাশয ও অ মাশয অ�ীসাার মাছামািছ েযতয়া 

না।’’ [ইভরা আস-আন‘আে: ১৫১] 

অাএব  ইসাতে েবশযাবৃি�র েমাতনা �ান েন  এবং নারীতদরতম 

প�য িহতইতব বযবহাতররও েমাতনা িবোন েন । বরং এ ইব  

 ইসাতের দৃি�তা িনিষব।  ইসাতের এ অনুশাইন েেতন সসতস 
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এগতসার মারত� নারী েয িনযরাান ও অবোননার েুতখােুিখ হয় 

েই পথ রব হতয় যাতব।  

৩.  ইসাে নারীতম েয অিেমার িদতয়তছ  াঃপভতবর াার িমছু 

িববর� েদয়া হতয়তছ, েইইব অিেমার েথতম াাতম বি�া মরার 

েমাতনা ীবোা  ইসাতে েন ।  ইসাে নর-নারী উ য়তম 

উ�রািেমাতরর অংশ িনেরার� মতর বতসতছ  

ِۗ  ّمِنَ  َََََِضةٗ  ﴿ َّ  ]  ١١:  اانىيء[ ﴾ ٱ

“এটা বা�বায়ন আ�াহর পক েথতম ফরয।” [ইভরা আন-িনইা:১১] 

 ইসাে নারীতদরতম দািয়� ার অনুযায়ী েমাতনা েমাতনা েকত� 

পুরতষর অতেরম ই�ি� িদতসও অতনম েকত� দািয়ত�র পাথরময 

না থামায় ইোন ই�ি� িদতয়তছ। েযেন পভতবরর আয়াািটর  

এমাংতশ বসা হতয়তছ,  

َۡهِ  ﴿ بََو
َ
 ]  ١١:  اانىيء[ ﴾ ٱلّسُدُس  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  لُِ�ِّ  َوِ�

“বাবা-ো  তাযতমর জনয রতয়তছ এম ষতাংশ।” [ইভরা আন-িনইা : 

১১] 
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 নারীর েোহরানার অিেমার ই�তমর  ইসাে বতসতছ, 

ََۡضَنا َما َعلِۡمَنا قَدۡ ﴿ ِِۡهمۡ  ََ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  ِ�ٓ  َعلَ
َ
 ]  ٥٠:  ارنزاب[ ﴾ أ

‘‘আিে জািন আিে াাতদর �ীতদর বযাপাতর মী (েোহরানা) ফরয 

মতরিছ।’’ [ইভরা আস-আহযাব: ৫০] 

নারীতদরতম যা অিেমার আ�াহ িদতয়তছন াা েথতম াাতদরতম 

বি�া মরার োেযতে াাতদরতম িনযরাান মরার এখিায়ার মাতরা 

েন ।  

এছাড়া নারীর গৃহা�সী মাতজর �ীমৃিা আেরা েদখতা পা  

আেীরস েু’েেনীন উোর  বনুস খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহর 

জীবতন। এম বযিৃ াার �ীর েদৗরা�পনা ই�তমর অি তযাগ 

মরার জনয াার মাতছ এতই েদখস েয, �য়ং উোর রািদয়া�াহ 

‘আনহর �ী েসঁসাতেিস মরতছ আর উোর রািদয়া�াহ ‘আনহ ীেযর 

েতর সুপ মতর আতছন। েই বযিৃ  াবস উোতরর অব�া োা েদিখ 

আোর েসতয় খারাপ। াা  িমছুটা িবফস েতনারথ হতয় েই সতস 

েযতা থামতস উোর রািদয়া�াহ ‘আনহ াার আগেন ও  �ান 

েটর েপতয় াাতম ডামতসন এবং ইবিমছু শতন বসতসন, েদখ 
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আোতদর �ীতদর অবদান আোতদর  িা অতনম েবশী। ইুারাং 

াাতদর  িা আোতদর যতথ� ইহনশীস হওয়া উিসা। 

৪. বাইা-বাড়ীতা মেররা মাতজর েেতয় এবং বুয়া �ীাদাইী নয়। 

�ীাদাই  থা আজ আর েন । অথস িবদায় হতইর  াষত� 

রাইভস ইা�া�াহ আসা িহ ওয়া ইা�াে এেন িম �ীাদাই-

দাইীতদর  িাও ইদয় আসরত�র িনতদরশ িদতয় বতসিছতসন, 

ّدي « مه م   َ ر ى 
ه
غ رَن َوات  ُ

ه
ّدي ََُ مه م   َ ر د  ع  عه

َ
مه أ ّقيَءم  ر 

َ
مه أ ّقيَءم  ر 

َ
مه أ ّقيَءم  ر 

َ
أ

رن ىَى 
ه
 »ََغ

 ‘‘োাোতদর দাইদাইীতদর বযাপাতর ইাবোন! োাোতদর 

দাইদাইীতদর বযাপাতর ইাবোন! োাোতদর দাইদাইীতদর বযাপাতর 

ইাবোন! োােরা যা খাতব াাতদরতম াা েখতা েদতব এবং োােরা 

যা পরতব াাতদরতম াা পরতা েদতব।’’ [েুইনাদ আহোদ, হাদীই 

নং ১৬৪০৯, ২১৪৮৩, ২১৫১৫, আা-াাবামাা আস-মুবরা 

২/১৮৫]। ইুারাং াাতদর  িা দভবরযবহার মরার েমাতনা �ান 

 ইসাতে েন ।  
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৫. নারীতম েয েমান ছুতাায় ীদিহম াতব িমংবা োনিইম াতব 

িনযরাান মরা শরীয়তা ীবে নয়। �য়ং রাইভস ইা�া�াহ আসা িহ 

ওয়া ইা�াে িনতজর জীবতন াার েমাতনা �ী  িমংবা মনযার গাতয় 

হাা োাতসন িন।  

৬. নারীতম অপবাদ িদতয় োনিইম িনযরাান মরা  ইসাতে 

িনিষব। আ�াহ বতসন, 

ِينَ ﴿ ُّ ُمو َوٱ َۡ َ�ِٰت  نَ يَ ََ ْ  لَمۡ  ُُمّ  ٱلُۡمۡح وُوا
ۡ
ََُعةِ يَ� َۡ وُهمۡ  ُشَهَدآءَ  بِأَ  ثََ�ٰنِ�َ  ََٱۡجِ�ُ

ةٗ  ْ  َوَ�  َجۡ�َ بَٗد�ۚ  َشَ�َٰدةً  لَُهمۡ  َ�ۡقَبلُوا
َ
ٰ�َِك  � ََ ْو

ُ
 ]  ٤:  الرر[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  َوأ

“আর যারা ই�ির�া নারীর  িা অপবাদ আতরাপ মতর, াারপর 

াারা সারজন ইাকী িনতয় আতই না, াতব াাতদরতম আিশিট 

েব�াঘাা মর এবং োােরা মখতনা  াাতদর ইাকয �হ� মতরা 

না। আর এরা  হতসা ফািইম।” [ইভরা আন-নভর : ৪] 

৭. �ােী-�ীর অ�ি�মর জীবতনর ইু�র ইোোতনর জনয  ইসাে 

াাসাতমর িবোন েরতখতছ। �ােীর হাতা যিদও াাসাতম  াথিেম 

অিেমার নয� হতয়তছ, িম� েই অিেমার অনযায় াতব  তয়াগ 

মরাও শরীয়তা আতরমিট অনযায় ও েগানাহরতপ িবতবিসা। েভসা 
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িববাহ েযেন mutual understanding এর ি ি�তা হতয় থাতম 

োেিন াাসামও েইরমে েবাঝাপড়ার েতেয ই�� হওয়া  

 ইসাতের িনতদরশ। এজনয  ইাংইািরম অশাি� েদখা িদতস 

উ তয়র েতেয দুপতকর ইািসই বিইতয় এমিট ইোোতন েপৗছার 

বযাপাতর আ�াহ বতসন, 

َۡنِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿ ْ  بَ ٗما ََٱۡ�َعُثوا ََ ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  َح
َ
ٗما أ ََ ٓ  ّمِنۡ  وََح ۡهلَِها

َ
 إِن أ

 ٓ ُ  يُوَّ�ِقِ  إِۡصَ�ٰٗحا يَََُِدا َّ ۗ  ٱ ٓ ََۡنُهَما َ  إِنّ  بَ َّ  ]  ٣٥:  اانىيء[ ﴾ ٣ َخبِٗ�� لًِِماعَ  َ�نَ  ٱ

“আর যিদ োােরা াাতদর উ তয়র েতেয িবত�তদর আশংমা মর 

াাহতস �ােীর পিরবার েথতম এমজন িবসারম এবং �ীর পিরবার 

েথতম এমজন িবসারম পাঠাও। যিদ াারা েীোংইা সায় াাহতস 

আ�াহ উ তয়র েতেয িেস মতর েদতবন। িন�য়  আ�াহ 

ইবরজানী, ইেযম অবগা।” [ইভরা আন-িনইা : ৩৫] 

মুরআতনর spirit হত� দু’পক বযাপম আতসাসনার ি ি�তা  

এমো হতয় াাসাতমর িইবা� িনতব। ইািসতইর পর মর�ীয় 

ই�তমর আ�াহ বতসন, 

وٍف  ََإِۡمَساُكۢ ﴿ َُ وۡ  بَِمۡع
َ
ٖن�  �َۡ�َِحُۢ  أ  ]  ٢٢٩: القرة[ ﴾ �ِإِۡحَ�ٰ
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“অাঃপর িবিে েোাাতবম েরতখ েদতব িমংবা ইু�র াতব েছতড় 

েদতব।” [ইভরা আস-বামারাহ : ২২৯] 

রাতগর োথায় াাসাতমর িবোন েভসা  ইসাতে ইেিথরা নয়। 

এজনয   ায় ইমস েুইিসে আতসে এমো েয,  স� রাতগর 

োথায় িহাািহা জানহারা হতয় াাসাম িদতস াাসাম মাযরমর হতব 

না। এছাড়া িান াাসাম এমইাতথ িদতস  োে  বনু াা িেয়াহ 

ও  বনুস মা তয়েইহ আতরা অতনম েুইিসে রসাতরর েতা এম 

াাসাম  পিাা হতব। এইব াথয জানা থামতস াাসাতমর 

অপবযবহার বহসাংতশ েরাে মরা ই�ব।  

৮. আতখরাতার জবাবিদিহাা: 

যিদ েমউ নারী িনযরাান মতর থাতম াাহতস আতখরাতা াাতম 

এজনয আ�াহর মাতছ জবাবিদিহ মরতা হতব। এ বযাপাতর আয়াা 

ও হাদীতইর ইংখযা অায� বযাপম। েভসা জবাবিদিহাা এমজন 

েুইিসেতম উ�ে সিরত�র েুইিসতে পির�া মতর। 
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উপইংহার: 

ব�া  ইসাে  েযেন নারীতম িদতয়তছ ইমস নযাযয অিেমার, 

োেিন াাতম েহফাযতার বযব�া মতরতছ ইমস  মার িনযরাান 

েথতম। েমননা  ইসােী িবোন োা েই েহান ইহার মাছ েথতম 

অবাািরা িযিন নারীর ��া। ইুারাং নারী-িনযরাান েুৃ ইোজ 

িবিনেরা� মরতা হতস আোতদর জনয  ইসােী অনুশাইন  িাতার 

েমাতনা িবম� েন । যিদ  মৃা   ইসাে েেতন সসা হয় াাহতস 

নারীর িনযরািাা হওয়ার েমাতনা ইুতযাগ  েন ।  


