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ভূশেকা
প্রিাংসা ও স্তুশত সব েহাশবমের স্রিা ও প্রশতপালক আল্লাহর জনয।
সালাত ও সালাে বশষৃত মহাক মিষ নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে এবাং পৃশর্বীমত িাশন্ত প্রশতষ্ঠার ব্রমত মপ্রশরত আল্লাহর সকল
নবী-রাসূ মলর ওপর। আল্লাহ তা‘আলা সন্তুি মহান েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইশহ ওয়াসাল্লামের মসৌভােযবান প্রমতযক সাহাবী, সকল নবীরাসূ মলর প্রমতযক একশনষ্ঠ সঙ্গী-সার্ী এবাং শকয়ােত পর্ৃন্ত আেত তামদর
অনু সরণকারী প্রশতশট োনু মষর ওপর।
উমদ্দিযপূ ণৃ ও উমদ্দিযহীন প্রচশলত শনমরট ভ্রাশন্তশবলামসর অনযতে হমলা,
োনু মষর সসীে ও সীশেত মবাধিশিমত শনভৃর কমর অসীে জ্ঞানী
আল্লাহর প্রণীত আইন ও শবচামরর প্রাোণযতা বা শবোসমর্ােযতা শনময়
প্রশ্ন মতালা। অর্চ োনু মষর শ্রবণ, দিৃন ও ঘ্রামণশিয় সবৃাধু শনক প্রর্ু শির
র্ন্ত্র বযবহামরর পরও আোমদর আনু ষশঙ্গক ও পাশরপাশেৃক জীবমনর
অমনক শকছু ই বুঝমত অক্ষে।
বস্তুতঃ আেরা মর্ জ্ঞান অজৃন কশর তা প্রাোণযকরমণর দু ’শট পদ্ধশত
রময়মছ: আল-োনহাজুন নাকলী বা বশণৃত পদ্ধশত এবাং আল-োনহাজুল
আকলী বা অশজৃত পদ্ধশত। বশণৃত পদ্ধশত শনভৃর কমর বণৃনাকারীর
প্রাোশণকতার ওপর। চাই শতশন একজন হন বা বহুজন, চাই এ বণৃনার
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পরম্পরায় বযশি র্াকুন বা দল। পক্ষান্তমর অশজৃত পদ্ধশত শনভৃর কমর
প্রধানত আোমদর পমেশিয় এবাং উদ্ভাবনী ক্ষেতার ওপর।
তমব শবমিষত প্রাোণযতার শবষয়শট র্খ্ন সােমন আমস প্রতযক্ষভামব
স্রিার সমঙ্গ সম্পৃ ি তর্য মর্েন, পশবত্র গ্রন্থাবশল শনময়, তখ্ন সাংশিি
ধেৃীয় গ্রমন্থর প্রচারক ঐ নবী-রাসূ মলর পরবতৃী প্রজমের জনয বশণৃত
পদ্ধশতর প্রোণ র্াকমল তামক প্রাধানয মদওয়া ছািা েতযন্তর র্ামক না।
অশজৃত পদ্ধশতর কর্া আমস এরপমর। কারণ, জ্ঞান-শবজ্ঞামনর
ক্রেশবকামির ইশতহাস সােমন রাখ্মল আেরা মদখ্মত পাই, োনু ষ
প্রকৃশতমত অনাশদকাল মর্মক শবরাজোন অমনক শকছু ই বুঝমত পামর শন।
যুগ-র্ু োন্তমরর সাধনা আর শবরােহীন প্রমচিার পরই মকবল তার
সম্পমকৃ ক্রোন্বময় ধারণা লাভ কমরমছ। এরপরও স্রিার েিা েহাশবমের
অমনক শকছু ই দু মবৃাধয ও রহসযাবৃ ত রময় মেমছ, োনু মষর সীশেত জ্ঞান
মসসব শচনমত পামর শন। সক্ষম হয় শন মসগুমলামক বুঝমত বা তার
প্রকৃশত আশবষ্কার করমত।
অমনক তবজ্ঞাশনক আশবষ্কারও শকন্তু আোমদর মভতমর সাংিয় ও শবস্মময়র
জে মদয়। তারপরও মর্ সূ ত্র োরফত তা আোমদর কামছ মপৌঁমছমছ তার
ওপর আস্থার কারমণ আেরা তামত আস্থাবান হই। অর্ৃাৎ আেরা এ জনয
মসটামক গ্রহণ কশর না মর্ সাধারণ অশজৃত জ্ঞান তার অশস্তে প্রোণ
করমছ, বরাং আেরা তা মেমন মনই বশণৃত জ্ঞান ঐ বস্তুশটর অশস্তে প্রোণ
করার কারমণ।
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আমরকশট নগ্ন ভুল এই মর্, োনু ষ তার েহান স্রিার বযাপক ও পূ ণৃাঙ্গ
শবধামনর একশট সীশেত অাংি সম্পমকৃ জানার পর শনমজর অপর্ৃাপ্ত তর্য
ও অসম্পূ ণৃ মবাধিশির ওপর শনভৃর কমর এই ক্ষুমদ অাংমির
সোমলাচনার স্পধৃা মদখ্ায়। এ ভুমলর ঝুশুঁ ক আমরা মবমি র্ায় র্খ্ন এশট
হয় মকামনা পশবত্র উদ্ধৃশত, স্রিার সমঙ্গ র্ার সম্পৃ িতা অকাটয বা প্রায়
অকাটযভামব প্রোশণত। আর োনু ষ এই ভুল তর্া একশট পশবত্র উদ্ধৃশতমক
তার পূ বৃাপর বা মপ্রক্ষাপট শবমবচনায় না শনময় সোমলাচনা শকন্তু অজ্ঞতা
মহতু কমর না। এশট কমর বরাং তার প্রশত অবজ্ঞা বা শভন্নেমতর প্রশত
পক্ষপাত মদখ্ামত শেময়।
এেন ভুমলর একশট উদাহরণ হমলা, মকামনা েমবষমকর মকামনা আসোনী
আইন শনময় মকবল পাশর্ৃব জীবমনর দৃ শিমকাণ মর্মক শকাংবা ক্ষণস্থায়ী
দু শনয়া ও শচরস্থায়ী আশখ্রামতর েমধয সম্পকৃ োর্ায় না মরমখ্ আমলাচনা
করা। মকননা, পাশর্ৃব জীবন আশখ্রাত জীবমনর মক্ষত ছািা শকছু ই নয়।
দু শনয়ামত আেরা র্া চাষ করমবা, মস সাোনযরই ফসল উঠামবা
আশখ্রামত। আর আশখ্রামত মর্ ফসল উঠামবা তা শদময়ই আেরা পার
পামবা।
এর আমরক উদাহরণ জীবমনর অনয মক্ষমত্রর আইমনর সমঙ্গ এবাং
আশখ্রামতর সমঙ্গ একশট আইমনর সম্পকৃ শবমবচনায় না শনময় েমবষমকর
পাশর্ৃব জীবন সাংক্রান্ত মকামনা ইসলােী আইমনর সোমলাচনা করা। মর্
বযশি অজ্ঞতা বা অবজ্ঞাবিত মকামনা ইসলােী আইমনর প্রকৃশত ও
পূ বৃাপর সম্পমকৃ না মজমন আমলাচনা কমরন শতশন ঐ বযশির নযায় শর্শন
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একশট পূ ণৃাঙ্গ শবধামনর পরস্পর সম্পকৃর্ুি অাংিগুমলার একশটর
েূ লযায়ন কমরন তার সম্পূ রক অাংি সম্পমকৃ না মজমনই। এ বযশি
আসমল ঐ বযশির েমতা মর্ বমল রাত বা রামতর আধাুঁমরর কী দরকার?
এশট আোমদর েমধয ভীশত ও ত্রাস জাশেময় মদয়। আোমদরমক কি কমর
আমলার বযবস্থা করমত হয়। অর্চ মস এ কর্া ভুমল র্ায়, র্শদ রাত ও
অন্ধকার না র্াকমতা তাহমল আেরা শদন ও আমলা শচনতাে না। শদন ও
আমলার েূ লযও বুঝমত পারতাে না।
এসব ভুমলর মর্ােফমল এ ধরমনর েমবষকেণ এেন বিবয উদ্ধার
কমরন, র্া ঐ উদ্ধৃশত বা বাণীর উমদ্দমিযর সমঙ্গ সাাংঘশষৃক বা তা মর্মক
সম্পূ ণৃ শভন্ন। তাই জ্ঞানী বযশি র্খ্ন পশবত্র মকামনা উদ্ধৃশতর সোমলাচনা
বা েূ লযায়ন কমরন, তখ্ন তামক প্রর্মে অবিযই মজমন শনমত হমব
শবধানশটমত এর ভূ শেকা কী। তারপরই মকবল শতশন এর প্রিাংসা বা
সোমলাচনা করমবন।
গ্রন্থশট প্রণীত হময়মছ দু ’শট লক্ষযমক সােমন মরমখ্:
1. আকীদা, ইবাদাত, আইন, োনবাশধকার, ইসলাে-প্রচার, উগ্রবাদচরেপন্থা ও নারীর ের্ৃাদা-অশধকার শবষময় ইসলামের অবস্থান
এবাং উগ্রবামদর অর্ৃ ও ইসলােী িরী‘আমক মকি কমর
উত্থাশপত ইসলামের নানা উষ্ণ সোমলাচনার জবাব প্রদান।
2. র্ু শিপূ ণৃ পদ্ধশতমত ইসলামের সােশিক শবষয়সেূ মহর পশরচয়
উপস্থাপন এবাং শকছু ভাইময়র কশতপয় মজারামলা প্রস্তামব সািা
দান।
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মলখ্ক এমত শনমনাি পদ্ধশত ধমর রাখ্ার মচিা কমরমছন:
1. শুধু অেুসশলে নয়, েুসশলেমদর েুমখ্ও অশধক উচ্চাশরত
প্রশ্নগুমলামক বাছাই করা হময়মছ।
2. আমলাচনার জনয উত্থাশপত শবষময়র বযাখ্যায় অশত সাংমক্ষমপ
বাস্তব শকছু দৃ িামন্তরও সাহার্য মনয়া হময়মছ। পািাপাশি নকলী
দলীলাশদ বা বশণৃত প্রোণসেূ হ তুমল ধরায় র্র্াসম্ভব েধযেপন্থা
অবলম্বন করা হময়মছ।
3. সু স্পি শবমরাধ ছািা েতশবমরাধপূ ণৃ শবষয়গুমলামত মকবল
অগ্রাশধকারপ্রাপ্ত েতই উমল্লখ্ করা হময়মছ।
4. মর্সব শবষময় শবমরাধ সু স্পি মসসমব পরস্পর শবমরাধী
দৃ শিভশঙ্গসেূ হ এবাং তার র্ু শিপ্রোণ উপস্থাপন করা হময়মছ।
5. ইসলামের শিক্ষার সমঙ্গ সম্পকৃহীন অশনভৃরমর্ােয তর্য মর্মক
শবরত র্াকা হময়মছ।
বক্ষোন গ্রন্থশট আশে েূ লতঃ শনমজর পঠন-অধযয়ন ও বযশিেত অশভজ্ঞতা
মর্মক শলমখ্শছ। মর্সব গ্রন্থ মর্মক আশে উপকৃত হময়শছ, তার মলখ্কমদর
কৃতজ্ঞতা প্রকাি করশছ। আর শুরু ও মিমষর সব প্রিাংসাই আল্লাহর
জনয। তাুঁর কামছ প্রার্ৃনা, শতশন মর্ন এ গ্রন্থশট প্রকামির পমর্ নানাভামব
র্ারা সাহার্য কমরমছন, তামদরমক উত্তে পুরস্কামর ভূ শষত কমরন এবাং
এর দ্বারা তাুঁর বান্দামদর উপকৃত কমরন।
ড. সাঈদ ইসোঈল চীনী
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েদীনা েুনাওয়ারা ০১/০৬/১৪৩০ শহজরী
আকীদা, ইবাদাত ও আইমনর সেশির নাে ইসলাে
আকীদা, ইবাদাত, আইন ও চাশরশত্রক আদিৃাবশলর সেশির নাে
ইসলাে। এশটই মস আসোনী শরসালত ঐিী বাতৃার সবৃমিষ রূপ র্া
সবৃপ্রর্ে এমনশছমলন আদে আলাইশহশহস সালাে। যুগগ যুগগ যার
সংস্কার সাধন কগরগেন নূহ, ইবরাহীে, েূ সা, ঈসা ও েুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লােসহ1 সকল নবী-রাসূ ল। সব শরসালাত বা
প্রতযামদিই োনু ষমক আহ্বান জাশনময়মছ তার ক্ষণস্থায়ী ও শচরস্থায়ী
মসৌভােয বাস্তবায়মনর পমর্। তমব এসব শরসালমতর সবই শছল মর্ র্ু মের
নবী বা মর্ স্থামনর নবী মকবল তার উপমর্ােী। একোত্র ইসলােই
এমসমছ সেগ্র োনমবর জনয রহেত ও িাশন্ত স্বরূপ এবাং আসোনী
সকল শরসালাতমক রশহত করমত। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূ লমক
সমম্বাধন কমর বমলন,

َ َۡ ََۡ َ َ َۡ َ َۡ ََ
]٧٠١ :﴾ [االنبياء١٠٧ٓي
َٓ ۡحةٓٓل ِلعَٰل ِم
ّلٓر
ٓ ِ كٓإ
ٓ َٰ﴿ومآٓأرسلن

“আর আেরা মতা মতাোমক সৃ শিকুমলর জনয রহেত শহমসমবই মপ্ররণ
কমরশছ”। [সূ রা আল-আশম্বয়া, আয়াত: ১০৭]
আল্লাহ তা‘আলা আমরা বমলন,

1

সূ রা আল-আহর্াব, আয়াত: ৪০।
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َ َ ََ َ َ ح
َ ح
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ح
ٓٱّلل
ٓنٓ ح
ٓ نٓوَك
ٓي
ٓ ِ ِ ٱّللِٓوخات ٓمٓٱنلب
ٓ ٓول
ٓ نُٓم َمدٓٓأبَآٓأ َحدٓٓمِنٓرِ َجال ِك ۡٓمٓ َولَٰكِنٓرس
ٓ ﴿مآَك
ح
ۡ َ ٓل
]٠٠ :﴾ [االحزاب٤٠َٓشءٓٓ َعل ِيما
ِٓ بِك
“েুহাম্মাদ মতাোমদর মকামনা পুরুমষর শপতা নয়, তমব আল্লাহর রাসূ ল ও
সবৃমিষ নবী। আর আল্লাহ সকল শবষময় সবৃজ্ঞ”। [সূ রা আল-আহর্াব,
আয়াত: ৪০]
মেৌশলক আকীদা ও ইবাদাতগুমলা কী কী?
ইসলামের মেৌশলক আকীদা এ বাস্তবতামক শঘমর আবশতৃত মর্ দু শনয়ার
জীবনই পূ ণৃ েল্প নয়। মদখ্মবন শকছু োনু ষ জে মনয় তার মেধা অর্বা
তপতৃকসূ মত্র পাওয়া সম্পশত্তমক কামজ লাশেময় জীবনটামক উপমভাে
করার জনয। শকছু মলাক জে গ্রহণ কমর তার মবাকােী ও শনবুৃশদ্ধতা
অর্বা দাশরমের সমঙ্গ র্ু ঝবার জনয। আবার মকউ িত্রুমদর িত্রুতার বলী
হয়, মর্মকামনা েমত এ জেমতর িাশস্তর হাত মর্মক মকামনােমত পাশলময়
র্ায়। মতেশন আবার মকউ জীবন তার মসৌভামেযর বমদৌলমত সু খ্ মভাে
কমর পক্ষান্তমর অনযজন দু ভাৃ মেযর শিকার হময় কি ও বেনাভরা
জীবমনর ঘাশন মটমন মবিায়। এখ্ন র্শদ জীবমনর েল্প দু শনয়া পর্ৃন্তই
সীোবদ্ধ হয় তাহমল ইনসাফ র্ামক কীভামব? এ কারমণই ইসলাে
আমরকশট িােত জীবমনর কর্া বমল। মসখ্ামনই হমব চূ িান্ত শহসাব।
মসখ্ামনই প্রশতশষ্ঠত হমব পূ ণৃ ইনসাফ।
প্রকৃত মেৌশলক আকীদাগুমলা অতীমতর সব আসোনী গ্রন্থ কতৃৃকই
প্রোশণত। আর ইসলামের দৃ শিমত তা দৃ িযাশয়ত হয় স্রিার একে, তাুঁর
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শনমদৃি পালমনর অতযাবিযকতা এবাং একোত্র তাুঁরই ইবাদাত তর্া
দাসমের েধয শদময়। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,

َ
َ ََ َ
َ
َ َ َ ََۡ ح َ ح
َ ۡ ّلٓ َي ۡغف حِٓرٓأنٓي ح
]٠٤ :ِكٓل َِمنٓيَشا حٓء﴾ [النساء
ٓ ونٓذَٰل
ٓ كٓبِهِۦٓويغف ِٓرٓمآد
َٓ ۡش
ٓ ٓٱّلل
ٓ ٓن
ٓ ِ ﴿إ

“শনশ্চয় আল্লাহ তাুঁর সামর্ িরীক করামক ক্ষো কমরন না। শতশন ক্ষো
কমরন এ ছািা অনযানয পাপ, র্ার জনয শতশন চান”। [সূ রা আন-শনসা,
আয়াত: ৪৮, ১১৬]
ইসলামের মেৌশলক আকীদাগুমলা বাস্তবাশয়ত হয় এক আল্লাহ, তাুঁর
শফশরিতােণ, শকতাবসেূ হ, রাসূ লেণ, মিষ শদবস এবাং ভামলা-েমন্দ
তকদীর তর্া ভামেযর ওপর ঈোন2 ও শবোমসর োধযমে। পক্ষান্তমর
মেৌশলক ইবাদাত হয় ইসলামের পেশভশত্তর েধয শদময়। অর্ৃাৎ আল্লাহ
ছািা মকামনা সশতযকার উপাসয মনই এবাং েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূ ল এ কর্া স্বীকার করা, সালাত কাময়ে করা,
র্াকাত আদায় করা, রের্ামন শসয়াে পালন করা এবাং র্ার সাধয আমছ
তার বাইতুল্লাহর হজ করা।3
এসব ইবাদাত োনু মষর শনতয জীবমনর সমঙ্গ সম্পৃ ি। মর্েন, শনশদৃি
সেময় পশবত্রতা ও অর্ু র িমতৃ পাুঁচবার সালাত আদায় করা। এশট
োনু ষমক সেয়, িূ শচতা ও িৃ ঙ্খলায় র্ত্নবান হবার প্রশিক্ষণ মদয়।
একইসমঙ্গ তা োনু ষমক শনমজর কামজ এবাং তার স্রিার হক সম্পমকৃ
2

সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫; সহীহ েুসশলে: ঈোন অধযায়।

3

সহীহ েুসশলে: ঈোন অধযায়।
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আন্তশরক ও সমচতন হমত শিক্ষা মদয়। মতেশন র্াকাত োনু ষমক তার
অশভন্ন জাশত তর্া োনু মষর হমকর কর্া, শসয়াে ক্ষশত কমর না এেন সব
সৃ শির প্রশত দয়ােৃ হবার প্রময়াজনীয়তার কর্া এবাং হজ োনু মষর সমঙ্গ
মেলামেিা, মর্াোমর্াে ও পারস্পশরক সহমর্াশেতার কর্া স্মরণ কশরময়
মদয়।
এটা শঠক মর্ ইসলামের ইবাদামত মকামনা মকামনা আেল বাশহযকভামব
মপৌত্তশলক ধেৃীয় আচামরর সমঙ্গ সাদৃ িয রামখ্। মর্েন, কাবােুখ্ী হময়
সালাত আদায় এবাং তামক মকি কমর তাওয়াফ করা ইতযাশদ; শকন্তু
বাস্তমব এতদু ভময়র োমঝ সু স্পি পার্ৃকয রময়মছ। ইসলােী রীশত মকামনা
র্ু শির আমলামক নয়। এশট সরাসশর আল্লাহর শনমদৃি শহমসমব সম্পাদয।
তাই তা পালমনর অর্ৃ মকবল আল্লাহ তা‘আলার পূ ণৃ আনু েতয প্রদিৃন।
পক্ষান্তমর োনু ষ মর্সব আচার ও রীশতর কর্া বমল- চাই তা মর্ৌশিক
মহাক বা অমর্ৌশিক- তা আল্লাহ তা‘আলার েূ ল শিক্ষার শবকৃত রূপ।
লক্ষণীয়, আকীদার েমতা মেৌশলক ইবাদাতগুমলা ও তার মেৌশলক
উপাদানসেূ হ ইসলাে আেেমনর শদন মর্মক বতৃোন পর্ৃন্ত অপশরবশতৃত
রময়মছ। শনতযপশরবতৃিীল জীবমনর প্রময়াজন ও জীবমনাপকরমণর
পশরবতৃমনর োধযমে োনু মষর সহমজর জনয অল্প শকছু মক্ষত্র ছািা (মর্েন,
সফরকামল সালামত কসর এবাং শসয়াে পালন না কমর অনয শদন করা)
ইবাদাত খ্ুব একটা প্রভাশবত হয় না।
তমব োনু মষর সম্পকৃ সাংশিি শকছু আইন আমছ র্া জীবমনাপকরণ ও
জীবমনর শনতয নতুন ও পশরবতৃনিীল উপকরমণর দ্বারা প্রভাশবত হমব।
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শকন্তু ইসলাে মর্মহতু আসোনী শরসালাতসেূ হ ও সেগ্র শবোসীর জনয
সবৃমিষ দীন তাই শবেস্রিা আল্লাহ তা‘আলা এর এেন শকছু গুমণর
দাশয়ে শনময়মছন, র্া এমক সবৃর্ুমে সবৃস্থামন প্রময়াে ও বাস্তবায়মনর
মর্ােয করমব।
মচৌদ্দি বছর আমের িরী‘আত কীভামব বাস্তবায়ন সম্ভব
হযাুঁ, অমনমকই এ শবয়ষটায় শবস্ময় মবাধ কমরন মর্ মচৌদ্দি বছর আমে
আশবভৃাব হমলও ইসলাে কীভামব তার আইনগুমলামক এই র্ু মের জনয
প্রাসশঙ্গক ভামব। আশ্চর্ৃ, এরা কীভামব ভুমল র্ায় মর্, োনু ষ র্শদ এেন
শনয়ে ও আইন প্রণয়ন করমত সক্ষে হয় র্া র্ু ের্ু োন্তমরর জনয চলনসই
হয়, তাহমল এই েহাশবমের শনপুণ কাশরের ও মখ্াদ এই োনু মষরও
একক স্রিা, শর্শন অতীত, বতৃোন ও ভশবষযমতর সবই জামনন, তার
পমক্ষ এেন জীবন শবধান রচনা শক অসম্ভব হমত পামর?
একজন েুসশলে কতৃক
ৃ এেন প্রশ্ন উত্থাপমনর শবধান কী
শজজ্ঞাসু েুসশলে ভুমল র্ান তার ইসলামের আমলা-বাতামস মবমি ওঠা
শকন্তু অকাটয বা প্রায় অকাটযভামব প্রোশণত আল্লাহর সু শনশদৃি আইন ও
শবধামন প্রশ্নাতীতভামব ঈোন রাখ্ার দাবী রামখ্। ভুমল মেমল চলমব না,
শুধু তার সমন্দহই তামক কুফুরী ও কশঠন িাশস্তর েুমখ্ মঠমল শদমত
পামর। অনাশদকাল মর্মক েহা শবমের শনয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা‘আলাই
একোত্র এেন শবধান রচনা করমত সক্ষে, শকয়ােত পর্ৃন্ত র্ার আমবদন
ফুরামব না। তাই োনু মষর জনয তাুঁর এবাং সবৃস্রিা আল্লাহর শবধামনর
সোমলাচনা করা সেীচীন নয়। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
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َ َ َ َ َ َ َ َ َ ح ۡ ح َ َ َ َٰ ح َ ح َ َ َ َ َ َ ۡ َ ح ۡ ح
َ ح
ٓف ٓأنفسِ ِه ۡٓم
ٓ ِ ٓ َٓي حدوا
ٓ ٓ ِيما ٓشج ٓر ٓبينه ٓم ٓث ٓم
ٓ وك ٓف
ٓ ّت ُٓيكِم
ٓ ون ٓح
ٓ ّل ٓيؤمِن
ٓ ٓك
ٓ ِ ل ٓورب
ٓ ﴿ف
ِ ٓ ّل
َ
َ َ
]٥٦ :﴾ [النساء٦٥ٓتٓ َوي ح َسل حِموآٓت ۡسل ِيما
ٓ َ َح َرجآم َِمآقض ۡي
“অতএব, মতাোর রমবর কসে, তারা েুশেন হমব না র্তক্ষণ না তামদর
েমধয সৃ ি শববামদর বযাপামর মতাোমক শবচারক শনধৃারণ কমর, তারপর
তুশে মর্ ফয়সালা মদমব মস বযাপামর শনজমদর অন্তমর মকামনা শদ্বধা
অনু ভব না কমর এবাং পূ ণৃ সম্মশতমত মেমন মনয়”। [সূ রা আন-শনসা,
আয়াত: ৬৫]
আল্লাহ তা‘আলার শবধান শনময় সোমলাচনা করার সেয় একজন েুসশলে
কীভামব ভুমল র্ায় মর্ মস আল্লাহর শনমদৃিাবশলর েমধয মকামনা শকছু
শনবৃাচন-বজৃমনর অশধকার রামখ্ না। তার অশধকার মনই মকামনাটামক
গ্রহণ আর মকামনাটামক বজৃন করার। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ح
َ َ ۡ ح
َ
ۡ ََ
َ َ ََ َ َ ح َ َۡ َح
َ ۡ
ّٓل
ٓ ِ ِكٓمِنك ۡٓمٓإ
ٓ لٓذَٰل
ٓ ونٓب ِ َب ۡعضٓٓفمآجزا ٓءٓمنٓيفع
ٓ بٓ َوتكف حر
ِٓ َٰضٓٱلكِت
ٓ ِ ونٓب ِ َب ۡع
ٓ ﴿أف حتؤم حِن
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ح َ ُّ َ َ ى
َ ََ َح
َ
ٓٱّلل ٓبِغَٰفِلٓ ٓع َما
ٓ ٓ اب ٓوما
ِٓ ل ٓأش ِٓد ٓٱل َعذ
ٓ ِ ون ٓإ
ٓ ف ٓٱۡليوٓة ِٓٱدلنيآ ٓويو ٓم ٓٱلقِيمةِ ٓيرد
ٓ ِ ٓ ٓخ ِۡزي
َ َ ح
]٤٦ :﴾ [ابلقرة٨٥ٓون
ٓ ت ۡع َمل
“মতােরা শক শকতামবর শকছু অাংমি ঈোন রাখ্ আর শকছু অাংি অস্বীকার
কর? সু তরাাং মতাোমদর েমধয র্ারা তা কমর দু শনয়ার জীবমন লাঞ্ছনা
ছািা তামদর কী প্রশতদান হমত পামর? আর শকয়ােমতর শদমন তামদরমক
কশঠনতে আর্ামব শনমক্ষপ করা হমব। আর মতােরা র্া কর, আল্লাহ মস
সম্পমকৃ োশফল নন”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫]
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এখ্ামন ইসলাে গ্রহণ তর্া শনমজমক আল্লাহ তা‘আলার কামছ সেপৃমনর
শতনশট প্রকামরর অবশিযকতার শদমক ইশঙ্গত মদওয়া সেীচীন েমন করশছ:
1. সাধারণ েূ লনীশত শহমসমব আল্লাহর শবধামনর কামছ আত্মসেপৃণ।
এমত আল্লাহ তা‘আলার সমঙ্গ সম্পৃ ি সব শবধানই অন্তভুৃি। চাই
মস শবধান সরাসশর আল্লাহ কতৃৃক প্রোশণত মহাক, চাই ইশস্তেবাত
বা শকয়ামসর োধযমে প্রোশণত। এমত পুমরাপুশরভামব আত্মসেপৃণ
করমত হমব।
2. অকাটযভামব

প্রোশণত

শবধানগুমলামত

আত্মসেপৃণ।

এমত

আত্মসেপৃণ করমত হমব প্রশ্নাতীতভামব।
3. শকছু শকছু শফকহী সোধান বা ইসলােী আইনিামস্ত্রর অশভেমতর
কামছ আত্মসেপৃণ। আর এমত আত্মসেশপৃত হমত হমব একজন
েুসশলমের জ্ঞান (ইল্ম) অনু র্ায়ী অগ্রাশধকার দামনর শভশত্তমত;
শনশশ্চতভামব শবোমসর শভশত্তমত নয়। কারণ, সু ন্নাহ দ্বারা েতােমতর
শভন্নতা গ্রহণমর্ােয প্রোশণত।
অনয দৃ শিমকাণ মর্মক বলা রাখ্া দরকার মর্, একশট রামে সরকাশর
আদালত মর্মক প্রকাশিত শবধানগুমলার েমধয র্র্াসাধয স্বশবমরাশধতা
এিামনার পািাপাশি ঐ রামে প্রচশলত ইজমতহাদী উদ্ধৃশতগুমলার েমধয
সেন্বয় সাধমনরও অনু েশত রময়মছ। চাই তা শনভৃরমর্ােয প্রশসদ্ধ োর্হাব
শহমসমব মহাক বা উদ্ধৃশতর শনভৃরমর্ােযতার শভশত্তমত।4 তমব এর অর্ৃ এই
4

আল-কামসে, পৃ . ২৩৩-২৭৩।
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নয় মর্, সকল শবচারক সব শবচামর একই ফয়সালায় উপনীত হমবন।
মকননা এখ্ামন রায় শবশভন্ন হওয়ার েমতা অমনক রময়মছ।
একজন প্রকৃত েুসশলে দৃ ঢভামব শবোস কমরন, এসব শবধানই
‘েুকাল্লাফ’ সৃ শির5 পাশর্ৃব িাশন্ত ও সাফলয শনশশ্চত কমর র্খ্ন তামদর
অশধকাাংিই তা পালন কমরন। আর তা বযশির দু শনয়া ও আশখ্রামতর
মসৌভােয বময় আমন র্খ্ন মস এর অশধকাাংিই মেমন চমল। অনযকর্ায়,
িরী‘আমত ইসলােীর প্রভাব শুধু পৃশর্বীর সােশয়ক জীবন পর্ৃন্তই
সীোবদ্ধ নয়; বরাং তা শচরকালীন জীবন পর্ৃন্ত পশরবযপ্ত। একজন খ্াুঁশট
েুসশলমের পমক্ষ এসব শবোমসর মকামনাশটমকই উমপক্ষা করা সম্ভব নয়।
সু তরাাং েুসশলমের কামছ র্খ্ন প্রোশণত হয়, এসব আইন-কানূ ন
আল্লাহর পক্ষ মর্মক, তখ্ন অবিযই তামক তা োনবরশচত সকল আইনকানূ ন মর্মক মশ্রষ্ঠ বমল শবোস করমত হয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলাই
োনু মষর স্রিা। শতশনই ভামলা জামনন কীমসর শতশন তামদরমক নের
জীবমন ও িােত জীবমন মসৌভামেযর অশধকারী বানামবন।
ইসলাে োনু মষর পাশর্ৃব জীবমনর নানা পর্ৃাময়র শবস্তাশরত ও মেৌশলক
সব শদক পর্ৃন্ত শবস্তৃত। এমত রময়মছ আকীদা, ইবাদাত, মোয়াোলা তর্া

5

এরা হমলা, মসই োখ্লূ কাত বা সৃ শি, আল্লাহ তা‘আলা র্ামদরমক ভামলা-েন্দ
শনবৃাচমনর স্বাধীনতা শদময়মছন, নবী-রাসূ লমদর োধযমে তামদরমক শহদাময়মতর পামর্য়
র্ু শেময়মছন এবাং তামদরমক এই শহদায়াত আত্মস্থ করা ও তদনু র্ায়ী আেল করার
ক্ষেতা দান কমরমছন। এরা োনু ষ ও শজন। শবস্তাশরত মদখ্ুন: ইসোঈল, কািফুল
গুয়ু ে আশনল-কার্া।
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মলনমদন ও সাধারণ আদব কায়দা মর্মক শনময় সব শকছু । এশটই
একোত্র আসোনী জীবন বযবস্থা, র্া োনু মষর সব সেসযার সোধান
শদমত পামর। এশটই একোত্র ধেৃ র্া স্রিা ও সৃ শির োমঝ এবাং
সৃ শিজীমবর পরস্পমরর োমঝ সম্পমকৃর ধরণ শনধৃারণ কমর শদময়মছ।
ইসলাে োনব জীবমনর এেন মকামনা পর্ৃায় বাদ রামখ্শন র্ার জনয
শবধানদাতা স্রিার একেবামদর প্রশত ইশঙ্গতবাহী অনযানয প্রধান
শবধানসেশির সামর্ সঙ্গশতপূ ণৃ আবিযক শবধান প্রণয়ন কমরশন। আর
প্রধান শবধানশট র্াকমব মকিশবন্দু শহমসমব মর্খ্ান মর্মক র্াবতীয়
িাখ্ােত ও বযশতক্রে শনয়ে উদ্ভাশবত হমব।
অশচমরই শবশভন্ন শবষময়র আমলাচনার দ্বারা সু স্পি হমব মর্ কল্পনা ও
বাস্তবতার েমধয, বযশি অশধকার ও সােশিক অশধকামরর েমধয এবাং
সােশয়ক জীবমনর চাশহদা ও শচরস্থায়ী জীবমনর চাশহদার েমধয ভারসােয
রক্ষায় ইসলােই সবমচ সফল। মতেশন অশচমর আোমদর সােমন সু স্পি
প্রশতভাত হমব, ইসলােী আইন মচৌদ্দ িতাব্দী আমে মর্সব অশধকামরর
কর্া বমলমছ োনব রশচত আইনগুমলা সাম্প্রশতক িতাব্দীগুমলামতই
মকবল তার কর্া বলমছ। উপরন্তু এর অমনকগুমলাই আবার বাস্তব
মক্ষমত্র এখ্মনা প্রময়াে হয় শন।
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ইসলােী িরী‘আ ও বাস্তবতার সম্পকৃ
এটা শঠক োনু ষমক আল্লাহ তা‘আলা মর্ সু স্থ প্রকৃশত ও অশজৃত জ্ঞান দান
কমরমছন তা তামদরমক আল্লাহ প্রদত্ত শবধামনর গুশটকময়র রহসয
অনু ধাবন করমত সের্ৃ কমর। তাই বমল তারা আল্লাহর সব শবধামনর
রহসয উদ্ধার বা পশরপূ ণৃ জ্ঞামনর দাবী করমত পামর না। অনয কর্ায়
বলমত মেমল, আল্লাহ প্রদত্ত শবধামনর গুশটকময়র রহসয অনু ধাবন না
করমত

পারা

পশরবশতৃত

বাস্তবতায়

তার

অগ্রহণমর্ােযতা

বা

অকার্ৃকাশরতার প্রোণ নয়।
শর্শন েভীর দৃ শিমত ইসলামের শবধান এেনশক ইবাদামতর শদমক
তাকামবন, শতশন লক্ষয করমবন ইসলামের বিবয এবাং বাস্তবতার েমধয
পারস্পশরক প্রভাব খ্ুব স্পি। মর্েন, পাশনর দু ষ্প্রাপযতায় অর্ু -মোসমলর
জনয তায়াম্মু েই র্মর্ি। মতেশন েুকীে বযশিমক মর্াহর, আসর ও এিা
চার রাকাত আদায় করমত হয়, অর্চ েূ সাশফমরর জনয এ ওয়ািগুমলামত
শুধু দু ’রাকাত আদায়ই র্মর্ি।
শর্শন ধারাবাশহকভামব অহী নাশর্মলর শদমক এবাং িরী‘আমতর
অমনকগুমলা শবধামনর শদমক দৃ শিপাত করমবন, শতশনও ইসলামের বিবয
ও বাস্তবতার েমধয পারস্পশরক প্রভাব সু স্পি মদখ্মত পামবন।
ইসলামের শবধানগুমলা আসোন মর্মক অবতীণৃ হময়মছ ২৩ বছর
সেয়কামল এবাং েদমক হারাে করা হময়মছ কময়কশট পর্ৃাময়।
একইভামব এ প্রবণতা প্রশতভাত হয় অমনক শবষময় সঙ্গত কারমণ
েুসশলে আইন শবিারদমদর োমঝ সঙ্গত শবমরামধর েধয শদময়।
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ইসলামের বিবয ও বাস্তবতার েমধয পারস্পশরক প্রভাবমক র্ু ি করা হয়
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের র্ু মের ‘নামসখ্’ ও ‘োনসু খ্’এর সমঙ্গ, মর্খ্ামন একই বাস্তবতায় নতুন শবধান পুরাতন শবধানমক
রশহত কমর মদয়।
প্রসঙ্গত এখ্ামন উমল্লখ্ করা প্রময়াজন মর্ সু স্পি বিবযধারী শনশদৃি
মকামনা শবধান বাশতল করা আর বাস্তবায়মনর িতৃ পূ রণ না হওয়ায়
মকামনা শবধান বাস্তবায়ন স্থশেত করার েমধয পার্ৃকয রময়মছ। প্রশসদ্ধ
মর্সব অবস্থায় শবধান রশহত না হওয়া সমেও তার প্রময়াে স্থশেত করা
হময়শছল তার অনযতে হমলা আবূ বকর রাশদয়াল্লাহু আনহু-এর র্ু মে
র্াকামতর অাংমির েধয মর্মক উোর রাশদয়াল্লাহু আনহু-এর ‘েুআল্লাফাতু
কুলু ব’ বা র্ামদর অন্তর আকৃি করমত হয় তামদর অাংি প্রদান স্থশেত
করা। কারণ শকছু শকছু কামফর ইসলােমক প্রতযাখ্যান অবযাহত রাখ্া
সমেও ‘র্ামদর অন্তর আকৃি করমত হয়’ অাংমির সু মর্াে গ্রহণ কমর
আসশছল। অর্চ ততশদমন সমতযর শবজয় সু শনশশ্চত এবাং ইসলাে তার
অনু সারীমদর শনময় িশিিালী হময়শছল।6 উোর রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু শঠক
একইভামব দু শভৃক্ষ ও েন্বান্তমরর বছর মচামরর হাত কাটার শবধান স্থশেত
কমরশছমলন।7
উোর রাশদয়াল্লাহু আনহু এমক্ষমত্র শবধান বাশতল কমরন শন, মর্েন বুঝমত
ভামলাবামসন অমনমক ইচ্ছায়-অশনচ্ছায়। শতশন র্খ্ন একশট অরশহত
6

নাহবী, িূ রা: পৃ . ৪৩৮।

7

েুসনাদ িামফঈ: ১/২২৪।
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শবধামনর বাস্তবায়মনর িতৃ অনু পশস্থত মদমখ্ন তখ্ন তার প্রময়াে স্থশেত
কমরন োত্র। এ মর্মক জানা মেল মকামনা শবধান বাশতল হওয়া আর শকছু
িতৃ না পাওয়ায় তার প্রময়াে স্থশেত করার েমধয পার্ৃকয শবদযোন।
এখ্ামন আমরকশট সমন্দমহর অপমনাদন জরুশর। উোর রাশদয়াল্লাহু আনহু
মর্ বনী তােলাব মোমত্রর শিস্টানমদর ‘শজর্য়া’ নােক কর অবকামি
সম্মশত শদময়শছমলন তার োধযমে শকন্তু শতশন আমরাশপত কর (ফরর্
শজশর্য়া) বাশতল কমরন শন, বরাং তা কমরশছমলন এর নাে বদমল পশরোণ
সাংমিাধমনর অশভপ্রাময়। কারণ, শতশন তামদর মর্মক র্াকামতর শদ্বগুণ
উসু ল কমরশছমলন।8 সু তরাাং শবধান বাশতল করা আর জনস্বামর্ৃ শবধামন
ঈষৎ পশরবতৃন আনা এক নয়।
বতৃোমন ইসলােী মদিগুমলা েুসশলে নােশরমকর ওপর মর্ কর আমরাপ
কমর তা অমনক সেয় তার এক বছর অশতবাশহত হওয়া সশেত পুমরা
অমর্ৃর সোন হয়। এ মক্ষমত্র তামক র্াকাত শদমত হমব না। আবার
কখ্মনা তা তার শকছু সম্পমদর ওপর আমরাপ হয়। এ মক্ষমত্র তার
র্াকামতর পশরোণ কশেময় মদওয়া হমব। মর্েন অেুসশলে নােশরকমদর
ওপর আমরাশপত শজর্য়া নােক কর কখ্মনা তার বাশষৃক কর বা অনয
মকামনা কমরর অন্তভুৃি হয়। আর এশট কদাশচতই শজর্য়ার অনু রূপ হয়।

8

আবূ ইউসু ফ: পৃ . ১২৯-১৩০।
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ইসলােী িরী‘আর স্থাশয়মের প্রধান কারণ কী কী?
এটা শঠক মর্ োনু মষর পারস্পশরক সম্পকৃ সাংক্রান্ত শবধানসেূ হ অমনক
সেয় জীবন র্াপন পদ্ধশত ও এর শনতয পশরবতৃনিীল উপকরমণর দ্বারা
প্রভাশবত হয়; শকন্তু ইসলাে মর্মহতু আসোনী সব শরসালামতর
পশরসোপ্তকারী এবাং এশট সেগ্র শবে োনবতার জনয মপ্রশরত তাই
শবেস্রিা আল্লাহ তা‘আলা এর েমধয এেন শকছু তবশিমিযর দাশয়ে
শনময়মছন র্া এমক সবৃর্ুমে সবৃস্থামন প্রময়াে উপমর্ােী রাখ্মব। এসব
তবশিমিযর শকছু শননরূপ:9
প্রর্েত: অকাটযভামব প্রোশণত আইন সাংক্রান্ত বিবযগুমলামক সাধারণ
নীশতোলার ওপর মকিীভূ ত রাখ্া। শবমিষত িরী‘আমতর প্রধান উৎস
তর্া আল-কুরআমন এবাং শকছু শকছু হাদীমস। মর্েন, আল্লাহর শনমদৃশিত
শবষয় পালন ও শনশষদ্ধ শবষয় মর্মক শবরত র্াকার গুরুে, নযায়ানু েতা,
র্ু লুে হারাে হওয়া, বযবসা হালাল হওয়া আর সু দ হারাে হওয়া এবাং
শববাহমক নারী-পুরুমষর পারস্পশরক সহমর্াশেতার পূ ণত
ৃ ে উপায় বানামনা
ইতযাশদ।
শদ্বতীয়ত: এসব আইন সাংক্রান্ত পময়ন্ট ও মেৌশলক নীশতোলা েুকাল্লাফ
োখ্লু মকর প্রকৃশতজাত মেৌশলক উপাদান শনভৃর হওয়া। মর্েন, রূহেত,
জ্ঞানেত, অন্তরেত ও অঙ্গসাংশিি উপাদান, তার েূ ল প্রকৃশত ও প্রোশণত
মেৌশলক প্রময়াজনাশদ।
9

মদখ্ুন, আল-কাশসে: পৃ . ১৯৭-২০৪।
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তৃতীয়ত: ইসলাে শকছু শবষয় শবস্তাশরত বমল শদময়মছ, শবমিষত সু ন্নমত
নববীমত। তদু পশর এসবমক এেন প্রোশণত শবষয় শহমসমব েণয কমরমছ
র্া পশরবতৃন হবার নয়। মর্েন, েুকাল্লাফ দু ই সৃ শি তর্া জীন ও ইনসান
অর্ৃাৎ োনব ও দানমবর দু শনয়া-আশখ্রামতর মসৌভােয বময় আনার
মেৌশলক প্রময়াজনাশদ। অর্বা এেন র্া পশরবতৃন হওয়া উশচৎ নয়।
মর্েন, অকাটযভামব প্রোশণত ওয়াশজব ও হারােসেূ হ। মর্গুমলামক
পশরবতৃমনর আওতায় আনা র্ায় মসশদমক লক্ষয কমর আেরা এর
নােকরণ করমত পাশর ‘ছাওয়ামবত’ বা অপশরবতৃনীয় শহমসমব।
পশরবতৃন র্শদও মকবল জীবন প্রণালী ও এর উপকরণমকই স্পিৃ কমর
শকন্তু তা প্রকৃশতর বাইমর না র্াওয়া উশচৎ, র্া দু শনয়ার কলযাণ ও
আশখ্রামতর মসৌভামেযর চাশহদার েমধয ভারসােয বজায় রামখ্। আর
আল্লাহ প্রদত্ত আইনই শনধৃারণ করমব মকামনাশট তবধ, প্রকৃশত শবরুদ্ধ নয়
এবাং মকামনাশট োনু মষর জনয ক্ষশতকারক এবাং তার প্রকৃশত-শবমরাধী।
কারণ, এ েহাশবমের স্রিাই শবে চরাচমরর সবার প্রকৃশত বান্ধব উপায়উপকরণ এবাং প্রকৃশতর সু রক্ষা ও তার সেসযা দূ শরকরমণর উপায়
সম্পমকৃ সবমচময় ভামলা জামনন।
পক্ষান্তমর শবশভন্ন মক্ষমত্র োনু মষর জ্ঞানেত পার্ৃমকযর প্রশত দৃ শি না শদময়ই
বলা র্ায় মর্ োনব েনন ও তার অশভরুশচমত মস মর্ােযতাই রাখ্া হয় শন
র্দ্বারা মস অজ্ঞাত রহসয বা কারণ শবচার করমত পামর। সু তরাাং োনু মষর
জ্ঞান, জ্ঞান অজৃমনর মর্ােযতা এবাং আিপামির অনু ধাবনমর্ােয শবষয়
সম্পমকৃ তার ধারণা সীশেত। আর অননু ধাবনমর্ােয শবষময়র জ্ঞান তর্া
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মর্সব শবষয় পমেিীময়র োধযমে জানা র্ায় না, মস বযাপামর োনু ষ
আরও দু বৃল। এ জনযই মস এর অমনক শকছু ই জামন না এেনশক
শবস্ময়কর এই তবজ্ঞাশনক আশবষ্কামরর র্ু মেও, অর্চ মস তা বযবহামর
বাধয।
চতুর্ৃত: েহান স্রিা আইমনর প্রধান উৎস শহমসমব শনমচর উৎসগুমলামকও
স্বীকৃশত শদময়মছন:
1. আল-কুরআন। এশট তার বিবয ও কাঠামোসহ আল্লাহ
তা‘আলার বাণী। এমক সু রশক্ষত রাখ্া হময়মছ বণৃনাক্রমে অর্ৃাৎ
একজন হামফর্ আমরকজন হামফর্ মর্মক। এভামব একাশধক
সূ মত্র ধারাবাশহক বণৃনাক্রমে তা শেময় মপৌঁমছমছ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু

আলাইশহ

ওয়াসাল্লাে

পর্ৃন্ত।

তাছািা

তা

শলশখ্তভামবও সাংরশক্ষত হময় আসমছ।
2. সু ন্নামত নববী। তা হমলা, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লামের উশি, কেৃ ও সের্ৃন। অর্ৃাৎ কুরআমন র্া
অবতীণৃ হময়মছ এবাং সারা জীবমন তাুঁর ওপর পমরাক্ষভামব র্া
অবতীণৃ হময়মছ তার বাস্তবায়ন শহমসমব শতশন র্া কমরমছন এবাং
র্ামত সের্ৃন বযি কমরমছন, তার সেশি। আর সু ন্নামত
নববীমক সাংরক্ষণ করা হময়মছ েুখ্স্থকরণ ও সু শনশদৃি শনয়মের
আমলামক সাংকলমনর োধযমে। সাংকলক তাুঁর শনজস্ব শনয়মের
আমলামক তা এেনভামব সাংকলন কমরমছন মর্ তা শনভুৃল ও
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শবশচ্ছন্ন হাদীমছর েমধয পার্ৃকয শনমদৃমি র্মর্ি। উমল্লখ্য,
অশধকাাংি সু ন্নাহই দৃ ঢ় শনয়মের আমলামক সাংকশলত হময়মছ।
3. ইজশতহাদ। এশট েূ লত বাস্তব জীবমন োনু মষর নানা সেসযার
সোধামন কুরআনু ল কারীে ও সু ন্নমত নববীর মর্সব বিবয
বযাখ্যার অমপক্ষা রামখ্ তার বযাখ্যা এবাং এতদু ভয় মর্মক
উদ্ভাবনমক অন্তভুৃি কমর। অনু রূপ কুরআন-সু ন্নাহর শবশধশবধান মকিীক শকয়াসও এর অন্তভুৃি। উপরন্তু তা মর্সব
শবষময় কুরআন বা সু ন্নাহর মকামনা শনকট বা দূ রতে ইশঙ্গতও
মনই মসসব শবষময় জ্ঞান ও বুশদ্ধ বযবহার কমর জীবমনর শনতয
পশরবতৃিীল সেসযা মোকাশবলায় প্রময়াজনীয় শবধামনর প্রশত
শদকশনমদৃিনা প্রদান কমর। তমব তা এসব শবধান কুরআনু ল
কারীে বা সু ন্নামত নববীর মকামনা শনভৃরমর্ােয বিমবযর সমঙ্গ
সাাংঘশষৃক না হওয়ার িমতৃ।
অনয কর্ায়, এই ইজশতহামদ শনমচর উৎসগুমলাও অন্তভুৃি10
11

12

13

র্ামক আেরা শকয়াস , ইসশতহসান , উরফ , োসামলহ

10

মদখ্ুন, আবূ র্ু হরা, পৃ . ২১৮-৩০৫; ইয়াকুব, পৃ . ১২৮-২৩৭; রাইসূ নী শললইসশতহসান, পৃ . ৮০-৯০।

11

শকয়াস বলা হয় হুকুেশবহীন একশট শফকহী োসআলামক একই ‘ইল্লত’ বা কারণ
শবশিি কুরআন-সু ন্নাহমত হুকুে আমছ এেন একশট শফকহী োসআলার সমঙ্গ তুলনা
করা।
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েুরসালা14, সামদ্দ র্ারাময়‘15 ও ইসশতসহাব16 বমল র্াশক। এসব
উৎমসর েূ মল আক্বল বা জ্ঞানই প্রধান ভূ শেকা রামখ্। মতেশন
ইসলােী আইনমক স্থানীয় পশরমবমির সমঙ্গ োনানসই করমত
‘উরফ’ ভূ শেকা রামখ্।
এসব উৎস গ্রহণমর্ােয েতােতসেূ হ এবাং জীবন প্রণালী ও এর
উপকরণসেূ মহর শনতযপশরবতৃমনর বাস্তবতার সমঙ্গ সমঙ্গ বিবয
কার্ৃকরমণ শবশভন্নতা ও শস্থশতস্থাপকতার বযাপক অবকাি রামখ্।
এশট শকন্তু তার সম্পূ ণৃ শবপরীত র্া সম্পূ ণৃরূমপ ত্রুশটপূ ণৃ োনব
জ্ঞান, োনব প্রকৃশতর েূ লযমবামধর শবকৃশত এবাং সাংখ্যােশরমষ্ঠর
রুশচ ও পছন্দেত শবধান রূপদান শনভৃর। মর্ রুশচ ও পছন্দ
12

ইসশতহসান বলা হয় একশট োসআলামক সদু মদ্দমিয তার অনু রূপ শবধামনর সদৃ িয
শবধান মদওয়া মর্মক মবশরময় আসামক, র্া মকামনা সু স্পি বিমবযর সমঙ্গ সাাংঘশষৃক
নয়।

13

উরফ বলা হয় োনু ষ মর্ মলনমদন কমর এবাং র্ামত তারা অভযস্ত।

14

োসামলহ েুরসালা বলা হয় োনু মষর োমঝ প্রচশলত কলযাণমক, মর্ বযাপামর কুরআনহাদীস শকছু বমল শন।

15

সামদ্দ র্ারাময় বলা হয় ওই উপায়শট হারাে মঘাষণা করা র্া সাধারণত হারামে শলপ্ত
কমর।

16

ইসশতসহাব শবষয়শট আসমল িরীয়মতর নতুন মকামনা রীশতমত মপৌঁছার জনয নয়; এর
উমদ্দিয বরাং বাস্তবতামক শনণৃয় করা। মর্েন, র্খ্ন আোমদর কামছ এর প্রোণ র্ামক
মর্ অেুক বযশি অেুক মেময়মক শবময় কমরমছ, তখ্ন আেরা তামদরমক স্বােী-স্ত্রী
শহমসমবই শবমবচনা কমর র্ামবা, র্াবৎ না এ কর্ার প্রোণ পাওয়া র্ায় মর্ এমদর
েমধয তালামকর ঘটনা ঘমটমছ।
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কখ্মনা আাংশিক কখ্মনা পুমরাটাই আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক মর্
প্রকৃশত শদময় সৃ শি কমরমছন তার সমঙ্গ সাাংঘশষৃক। অতএব
ইসলামে গ্রহণমর্ােয ও পশরতাজয ইজশতহামদর েমধয পার্ৃমকযর
োনদে োনু মষর স্বভাব বা অশভরুশচ নয়; বরাং আসোনী অহী
এবাং তার আমলামক রশচত ইজশতহাদ।
এখ্ামন আেরা লক্ষয কশর মর্ িরী‘আমত ইজশতহামদর জনয
েুজতাশহদমক শকছু োধযমের ওপর পারদিৃী হমত হয়। শকছু
োধযে মকন জানা দরকার তা আেরা বুঝমত পাশর শনমচর
দৃ িান্ত মর্মক:
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে বমলন,
َ َ َ
َ
َ
َ َ ََ َ
َ ُّ َ َ َ َ
احي ِه داء
اب أ َح ِدكم فليَغ ِمسه ف ِإن ِف ِإحدى جن
ِ « ِإذا وقع اذلباب ِف َش
َ
.»َو ِف األخ َرى ِشفاء
“মতাোমদর কারও পানীয়মত র্শদ োশছ বমস তমব মস মর্ন তা
ডুশবময় মনয়। কারণ তার এক পাখ্ায় মরাে আমছ এবাং আমরক
পাখ্ায় প্রশতমষধক আমছ।”17 এই হাদীমস ‘আের’ তর্া
শনমদৃিবাচক িব্দ বযবহৃত হময়মছ। এ মর্মক ইসলােী আইমনর
েূ লনীশত সম্পমকৃ জ্ঞান না র্াকায় মকউ েমন কমরন, এেন করা
মবাধ হয় জরুশর। ককউ আবার আরও দূগর চগে কগগেন।
তার মগত, হাদীসশট আসমল বাজামর উপস্থাশপত খ্াদয
17

সহীহ বু খ্ারী, সৃ শির শুরু অধযায়।
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সােগ্রীর মক্ষমত্র পশরচ্ছন্নতা মছমি মদবার তবধতার প্রোণ। এ
বযশি হয়মতা এ কর্া বমলমছন হাদীসশটমক অপোন করার
জনয, ফমল হাদীস নয় মকবল শতশনই হময়মছন অপোশনত।
নয়মতা শতশন হয়মতা সদু মদ্দমিযই বমলমছন। এ মক্ষমত্র তামক
ইসলােী শবধান বুঝার জনয প্রময়াজনীয় শবদযা শিখ্মত হমব।
বস্তুত এ হাদীস একশট তাশেক রহসয উমোচন কমরমছ। র্শদ
ঐ পানীয় োনু ষ পান করমত চায় তাহমল তা মর্মক উপকৃত
হবার পন্থা বাতমল শদময়মছ। হাদীমসর উমদ্দিয বাছশবচারহীন
সব খ্ামদযই এেন করা নয়, র্া োনু মষর জীবনমক হুেশকর েুমখ্
মঠমল মদয়।
অমনক েুসশলেও আমছন র্ারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লামের এই হাদীস এবাং উমটর েূ ত্র পান করমল শকছু
মরাে ভামলা হবার হাদীসশটমক অদ্ভুত েমন কমরন। অর্চ
হাদীস দু ’শট শবশুদ্ধ। এই এরাই আবার উপকারী োনব
আশবষ্কারগুমলায় আস্থাবান হন। মর্েন, তারা অজেমরর শবষমক
প্রশতমষধক ও প্রশতমরাধেূ লক স্বভাবসম্পন্ন শটকা শহমসমব েণয
কমরন।
এ ধরমনর েুসশলেমদর মদখ্া র্ায়, তারা পশশ্চো আইন-কানূ ন
সম্পমকৃ খ্ুব ভামলা জামনন; শকন্তু ইসলােী আইন শবষময়
তামদর জ্ঞান এমকবামর সীশেত। ফমল তারা অপর আইন
সম্পমকৃ অজ্ঞ, র্ার জ্ঞান ছািা এশটমক শবচার করা সম্ভব নয়।
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َ
َ َ َ
মর্েন, »اإليمان
ِ ‘ «انلظافة ِمنপশবত্রতা ঈোমনর অাংি’ এবাং ‘ «ال
َ َض
َ ِ َض َر َو َال
َ َ
»ار
(ইসলামে) ঠকামনা বা ঠকা- মকামনাটারই
অবকাি মনই’ ইতযাশদ হাদীস। এমন অনভিগেত জটিেতা
োয়ই তখন সৃভি হয় যখন ককাগনা মুসভেম ইসোমী
বক্তগবের েভত দৃভিপাত কগরন কসক্যেোর আইগনর
দৃভিগকাণ কেগক। ফগে তার কাগে ভবষয়টি ক াোগে
বগে েভতপন্ন হয়। অর্চ মস র্শদ শবষয়শট র্র্ার্র্ভামব মভমব
মদমখ্ তাহমল খ্ুব কেই ঐ শবষয়শটমক অস্বীকার করমত
পারমব।
4. ইজো। এশট ইজশতহামদর েমতাই। তমব এশট এেন ইজশতহাদ
মকামনা র্ু মে মর্েন সাহাবী বা তামবঈমদর র্ু মে মর্ শবষময়
আশলেেণ একেত হওয়ার ফমল তা আরও মজারামলা ও
িশিিালী হময়মছ। িশির শদক মর্মক কুরআনু ল কারীে এবাং
সু ন্নমত নববীর পরই এর স্থান। উসূ লশবদেণ সাধারণত এমক
কুরআন-সু ন্নাহর পরই স্থান মদন। সু তরাাং ধারাবাশহক শবনযাস
নয়; িশির স্তরই প্রচশলত ধারাবাশহকতার শভশত্ত।
এ কারমণই ইসলােী আইমন জীবমনর শনতয নতুন সেসযা
মোকামবলায় র্মর্ি নম্রতা ও উদারতার অবকাি র্াকায়
শবস্মময়র শকছু মনই। ইসলােী আইন-কানূ ন র্শদও কময়ক
িতাব্দী প্রাচীন শবশধ-শবধান শনভৃর; শকন্তু তামত এেন শকছু
সু মর্াে বা অবকাি রাখ্া হময়মছ র্া সাম্প্রশতকতে বাস্তবতামতও
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প্রময়ােমর্ােয। এই অবকাি ও প্রিস্ততা বুঝা র্ায় শনমচর
ধারাগুমলা মর্মক:
1. শকছু বিবয সের্ৃন ও প্রতযাখ্যান শকাংবা দু ই বিমবযর েমধয
অগ্রাশধকার দামনর মবলায় েমতর স্বীকৃত শবশভন্নতা। আর বিবয
র্াচাইময়র জনয ত্রুশটপূ ণৃ োনশবক জ্ঞামন সীোবদ্ধ র্াকা র্মর্ি
নয়। নতুবা অমনক শকছু মকই অস্বীকার করমত হমব। এেনশক
েমবষণােূ লক

আশবষ্কারগুমলামকও।

মর্েন,

োরণবযাশধ

মোকামবলায় প্রাণশবনািী অজেমরর শবষ বযবহার ইতযাশদ। অতএব
শনভৃরমর্ােয বণৃনা বা প্রচশলত কর্ামতও আস্থা রাখ্ার শবকল্প মনই।
2. বিবয বযাখ্যা এবাং তা মর্মক উদ্ভাবমনর মক্ষমত্র স্বীকৃত শবশভন্নতা।
কারণ, পদ্ধশত কখ্মনা শবশভন্ন হয়, র্শদও তা অল্পই হয়। মতেশন
তর্য ও েতােমত বযশিেত মপ্রক্ষাপট ও প্রমবিপর্ শবশভন্ন হয়।
শবশভন্ন হয় বিমবযর পূ বৃাপর সম্পমকৃ অবেশত এবাং মর্ ভাষায়
বিবয প্রদত্ত হময়মছ তা অনু ধাবমনর মর্ােযতা।
3. প্রকৃত অবস্থা শনণৃময় স্বীকৃত শবশভন্নতা। বহু োনু ষ পর্ৃাপ্ত সূ ক্ষ্ম
োধযে বযবহার কমর এেনশক ইশিয়গ্রাহয বস্তুমত পর্ৃন্ত প্রকৃত
অবস্থা শনণৃময় েত শভন্নতার জে মদয়।
4. বিবয ও বাস্তমব প্রময়ামে স্বীকৃত শবশভন্নতা। এর উদাহরণ:
‘শকশস্তমত শবশক্রর মক্ষমত্র শক সু মদর হুকুে প্রমর্াজয’? কারণ বস্তুত
শবমক্রতা এখ্ামন একশট বযাাংমকর েমতা সম্পদ মলনমদন কমর।
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অর্চ তা বাইময় ‘ঈ‘না’য় সু দ হমব না। মতেশন ‘সব ধরমনর
প্রশতমর্াশেতাই শক শনশষদ্ধ জুয়ার অন্তভুৃি’? ইতযাশদ।
5. োধযশেক উৎস শনবৃাচমন স্বীকৃত শবশভন্নতা। মর্েন, ইসশতহসান,
েদীনাবাসীমদর আেল, সাহাবীমদর উশি ও পূ বৃবতৃীমদর
িরী‘আত।
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ইসলামে োনবাশধকার
আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক শবমিষ শকছু তবশিমিয ভূ শষত কমরমছন। শতশন
ইরিাদ কমরমছন,
ۡ َۡ ۡ َََ ۡ َََۡ َ َ َ َ َ َََۡ ح
ۡ َ َ
ۡ
َ ِٓن
ٓٱلطي ِ َبَٰتِٓٓ َوفضل َنَٰ حه ۡٓم
َٓ بٓ َوٱۡلَ ۡح ِٓرٓ َو َر َزق َنَٰ حهمٓم
ِٓ فٓٱل
ٓ ِ ٓنٓءاد ٓمٓوۡحلنَٰه ٓم
ٓ ِ ﴿ولق ٓدٓكرمنآب
َ َٰ َ َ
َۡ َ َۡ َ ۡ َ
]١٠ :﴾ [االرساء٧٠ٓٓضيل
ٓ َعٓكث ِيٓٓمِم
ٓ
ِ نٓخلقنآتف
“আর আেরা মতা আদে সন্তানমদর সম্মাশনত কমরশছ এবাং আেরা
তামদরমক স্থমল ও সেুমে বাহন শদময়শছ এবাং তামদরমক শদময়শছ উত্তে
শরয্ক। আর আশে র্া সৃ শি কমরশছ তামদর মর্মক অমনমকর উপর আশে
তামদরমক অমনক ের্ৃাদা শদময়শছ।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]
আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক পৃশর্বীমত তাুঁর খ্লীফা বাশনময়মছন।18
তামদরমক পৃশর্বীর উত্তে বস্তু মর্মক উপকৃত হবার এবাং তা বযবহার
কমর পাশর্ৃব ও শচরস্থায়ী জীবমনর কলযাণ অজৃমনর স্বাধীনতা শদময়মছন।
পািাপাশি শতশন তামদরমক এ পৃশর্বী আবাদ করা এবাং এমত ইনসাফ
প্রশতষ্ঠার দাশয়েও শদময়মছন।
শতশন সকল োনবমক একই উপাদান তর্া োশট শদময় সৃ শি কমরমছন।19
অতপর এক শপতা ও এক োতা মর্মক তামদর সাংখ্যা ক্রমে বািামত
লােমলন।20 তাইমতা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,
18

মদখ্ুন সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩০; সূ রা আল-আহর্াব, আয়াত: ৭২।

19

সূ রা আমল-ইেরান, আয়াত: ৫৯।

20

সূ রা আন-শনসা, আয়াত: ০১।
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 أال ال فضل ِلعر ِِب،احد
ِ  َوإِن أباكم و،احد
ِ  ِإن ربكم و،«يا أيها انلاس
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ
َ َلَع أ
.» إِال بِاتلق َوى،ْح َر
 وال أسود، وال ِألْحر لَع أسود،وال ِلعج ِِم لَع عر ِِب
“মহ মলাকসকল, মতাোমদর রব এক। মতাোমদর শপতা এক। েমন
মরমখ্া, অনারমবর ওপর আরমবর মকামনা মশ্রষ্ঠে মনই। আরমবর ওপর
অনারমবরও মকামনা মশ্রষ্ঠে মনই। কামলার ওপর লামলর মকামনা মশ্রষ্ঠে
মনই। আবার লামলর ওপর কামলারও মকামনা মশ্রষ্ঠে মনই। মশ্রষ্ঠে
মকবল তাকওয়ার শভশত্তমত।”21
হাদীমস উশল্লশখ্ত এই সামেযর আহ্বান শকন্তু বহুল উচ্চাশরত সাধারণ
োনবাশধকামরর মিাোমনর েমতা নয়। এর তাৎপর্ৃ ও তবশিিয হমলা তা
কর্ার নয়, কামজর।
োনু ষমক সম্মাশনত করার অাংি শহমসমব আল্লাহ তা‘আলা তামক সমবৃাত্তে
অবয়ব শদময় সৃ শি কমরমছন22 এবাং তার শপতাোতার ওপর তার একশট
সু ন্দর নাে রাখ্া ওয়াশজব কমর শদময়মছন। সু ন্নত কমরমছন সন্তামনর
শুভােেমনর আনন্দ উদর্াপন করা এবাং এজনয তাুঁর উমদ্দমিয কুরবানী
করা। অতঃপর তামদর ওপর তামক সু ন্দরভামব লালন-পালন অপশরহার্ৃ
কমরমছন র্ামত মস দু শনয়া ও আশখ্রামত সফল মলাকমদর অন্তভুৃি হমত

21

আহোদ, হাদীস নাং ৬৩৫৩২।

22

সূ রা আত-তীন, আয়াত: ০৪।
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পামর। পািাপাশি শতশন তার জনয নানা সাোশজক অশধকারও সাংরক্ষণ
কমরমছন।23
ইসলামে ইনসাফ ও সেতার অর্ৃ
ইসলামে ইনসাফ ও সেতার েমধয পার্ৃকয রময়মছ। ইনসাফ বযাপক আর
সেতা বা সােয আমপশক্ষক। আবার সােয তখ্নই ইনসাফ হমব র্খ্ন তা
হমব আমপশক্ষক।
আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক সৃ শি কমরমছন। তামদর শদময়মছন জেেত দান
(মর্েন জ্ঞান) ও অজৃনীয় দান (মর্েন উত্তরাশধকারমর্ােয সম্পদ)
অজৃমনর শবমিষ সু মর্াে। র্ামত একশট আমরকশটর সম্পূ রক হয়। এশট
শকন্তু ইনসাফ পশরপন্থী নয়। সাধারণ সেতা ইনসাফ মর্মক সম্পূ ণৃ শভন্ন
একশট শজশনস, বরাং সেতার শকছু প্রকার আমছ সম্পূ ণৃ ইনসাফ
পশরপন্থী। মর্েন অলস ও কেৃমঠর েমধয সেতা, মেধাবী ও মেধাহীমনর
েমধয সেতা, ছাত্র ও শিক্ষমকর েমধয সেতা, শপতা ও পুমত্রর েমধয
সেতা, পশরবামরর সদসয ও পশরবার বশহভুৃত মলামকর েমধয সেতা এবাং
স্বমদশি ও শবমদশির েমধয সেতা। এ জনযই পরীক্ষা আর এ জনযই
পার্ৃকয শনণৃায়ক সু স্থ প্রশতমর্াশেতা সবার দৃ শিমত তবধ। এ জনযই কামরা
প্রশত কাউমক আনু েতয প্রদিৃন করমত হয়। র্ামত বজায় র্ামক সোজ,

23
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রাে ও পৃশর্বীর িৃ ঙ্খলা। েুসশলে ও অেুসশলে সোমজ এ বযাপামর
মকামনা পার্ৃকয মনই।
উত্তে-অনু ত্তে শনণৃময়র মবলায় র্শদও অজৃনীয় গুণাবশলর মক্ষমত্র উন্নশতর
দরজা মখ্ালা আর উত্তরাশধকারসূ মত্র প্রাপ্ত গুণাবশলর মক্ষমত্র দ্বার বন্ধ
তর্াশপ উভয় গুমণর পশরোণ অনু পামত তার দাশয়েও মবশি হময় র্ামক।
মর্েন, ধরুন, র্ার মেধা ও জ্ঞান মবশি শনজ ও সোমজর প্রশত তার
দাশয়েও মবশি। অনু রূপ র্ার শবত্ত ও সম্পদ অশধক তার দাশয়েও বি।
সু তরাাং মকবল তুলনােূ লক সেতাই পামর ইনসাফ প্রশতষ্ঠা করমত।
অতএব প্রমতযক বযশিমক তার প্রাপয বা তার প্রকৃশতর মর্ােয শবষয়
মদওয়ার নােই ইনসাফ। প্রাকৃশতকভামব শভন্ন োনু ষগুমলার েমধয সেতা
প্রশতষ্ঠার নাে ইনসাফ নয়। (মর্েন, নারী-পুরুষ, শপতা-পুমত্রর েমধয
কালেত অগ্রাশধকার বা অশজৃত গুণ র্র্া অলস ও পশরশ্রেী)
অতএব, শবচামর ইনসাফপূ ণৃ সেতার শভশত্ত চূ িান্ত অজৃন নয়; বরাং প্রাপ্ত
মর্ােযতার সমঙ্গ তুলনােূ লক লব্ধ মচিা। অনযভামব বলমল, প্রদত্ত
মর্ােযতার মচময় বযশয়ত প্রমচিা শনভৃর শবচামরর নােই ইনসাফ।24
অনু রূপভামব ইসলামে ইনসামফরও দাবী সৃ শিজীমবর অশধকারগুমলার
মকামনা পূ ণৃ প্রশতদান, চূ িান্ত পশরণাে বা ইনসাফপূ ণৃ দায়েুশির বযবস্থা
র্াকা। তাইমতা ইসলামের ইনসাফ ইহকালীন জীবনমক পূ ণৃ েল্প েমন
কমর না। বরাং পরকালীন জীবনমক শবকল্পহীন পশরপূ রক অাংি েণয
24
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কমর। মদখ্মবন ইহকামল ভােযবান বযশি উমল্লখ্মর্ােয মকামনা কি-মচিা
ছািা পাশর্ৃব সব সু মখ্ ডুমব র্ামক। অর্চ মকামনা প্রাণপণ মচিাকারী
বযশি তার মচিার উপর্ু ি প্রশতদান লামভর আমেই েমর র্ায়। দু শনয়ায়
কখ্মনা শনপীিক তার শনপীিমনর োধযমে সু খ্ী হয়। মবুঁমচ র্ায় তার
উশচৎ সাজা মর্মক। অর্চ শনপীশিত বযশি তার পাওনা বুমঝ পাবার
আমেই শবষণ্ণ বদমন ঢমল পমি েৃতুযর মকামল।
এ মর্মকই চূ িান্ত জীবমন বযাপক ইনসাফপূ ণৃ শহসামবর প্রময়াজন অনু ভূত
হয়। মর্খ্ামন ত্রুশটকারী তার উশচৎ িাশস্ত মভাে করমব। (অবিয আল্লাহ
র্শদ ক্ষো কমরন, তমব তা শভন্ন কর্া।) আর পশরশ্রেকারী তার প্রশতদান
লাভ করমব শহসাব ছািা। অতএব, আশখ্রামতই হমব সৃ শিজীমবর প্রামপযর
বযাপক, পূ ণৃাঙ্গ ও চূ িান্ত বটন।
ইসলামে স্বাধীনতার অর্ৃ
ইসলামে স্বাধীনতা বলমত নাশস্তকযবাদী মিাোনগুমলার েমতা অশনয়শন্ত্রত
বা নােোত্র শনয়শন্ত্রত স্বাশধকার বুঝায় না। ইসলাে একশট বাস্তববাদী ও
বযাপক দৃ শিভশঙ্গর ধেৃ। এমত তাই স্বাধীনতা একশট আমপশক্ষক শবষয়।
মকননা োনু ষ আল্লাহ কতৃৃক শনয়শন্ত্রত স্বয়াংশক্রয় শনয়মের এক শবিাল
জামলর মভতর আবদ্ধ, র্া এ েহাশবেমক শনয়ন্ত্রণ কমর। আল্লাহ
তা‘আলাই েহাশবে সৃ শি কমরমছন। এমত র্া শকছু হমচ্ছ তা সরাসশর তাুঁর
শনমদৃি শকাংবা তাুঁর সৃ ি স্বয়াংশক্রয় শনয়মের োধযমেই পশরচাশলত হমচ্ছ।
এ েহাশবমে মকামনা শকছু ই তাুঁর শনমদৃি বা ইশঙ্গত ছািা হয় না। আর
শতশন তাুঁর সৃ শির ওপর পূ ণৃ ক্ষেতাবান।
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তমব এর অর্ৃ এই নয় মর্ আল্লাহ তা‘আলা দু শনয়ামত োনু মষর জীবন
প্রণালী মকেন হমব মস রায় শদময় শদময়মছন। অমনমক মর্েন তাকদীমরর
ইসলােী আকীদামক এভামব সাংজ্ঞাশয়ত কমর র্ামকন। বস্তুত তাকদীর
হমলা, বান্দার র্াবতীয় কাজ-কমেৃর পূ বৃ শলখ্ন। র্া মকবল স্রিার
শনরাংকুি জ্ঞান শনভৃর। এশট এেন এক জ্ঞান র্া মকামনা স্থান, কাল বা
সসীে ইিীময়র েমধয সীোবদ্ধ নয়। এেন জ্ঞান, র্া সবৃস্থান ও
সবৃকামলর সব বস্তুমক পূ ণৃভামব মবিন কমর মরমখ্মছ।25
োনু মষর স্বাধীনতা দায়বদ্ধ তার স্রিার প্রশত, শর্শন তামদরমক বাশনময়মছন
পৃশর্বীমত তাুঁর বান্দারূমপ, শর্শন সকল সৃ শিমক কমরমছন তামদর অনু েত।
অেশণত সৃ শিমক শতশন োনু মষর বিীভূ ত বাশনময়মছন র্ামত তারা সােশয়ক
জীবমন এসবমক শন‘আেত শহমসমব গ্রহণ কমর। এসবমক বমি এমন
র্ামত অজৃন করমত পামর পরকালীন জীবমনর িােত সু খ্। মেৌশলকভামব
এ দাশয়ে বতৃায় তার আকল-বুশদ্ধ, মহদায়াত-সু পর্ (আসোনী শিক্ষা)
এবাং অশনবার্ৃ পশরণােধারী উপকরণ শনবৃাচমনর স্বাধীনতার ওপর।
একইভামব মস শনমজর প্রশত এবাং অনযানয সৃ শির প্রশতও দায়বদ্ধ।
লক্ষণীয় বযাপার হমলা, সাধারণ অবস্থায় োনু মষর পমক্ষ েহাজােশতক
শনয়মের বাইমর র্াওয়া সম্ভব নয়। শকন্তু মস আসোনী শিক্ষামক উমপক্ষা
করমত পামর। র্শদও তা হমব শবমিষভামব শচরস্থায়ী জীবমন তার
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প্রতযাবতৃনস্থমলর শহসামব। সু তরাাং স্বাধীনতা েুফমত আসমব না, আর
েুফমত তা সাংরক্ষণ করা সম্ভবও নয়।
এক ধাপ এশেময় বলা র্ায়, োনু মষর স্বাধীনতা মর্ জনসেশির েমধয মস
বাস কমর তার শবোস ও মচতনার সমঙ্গ জশিত। চাই মস জনসেশি
পশরবার মহাক শকাংবা মসই কেৃস্থল সাংেঠন মহাক। আর র্া বযশির
মক্ষমত্র

প্রমর্াজয

তা

সাংখ্যালঘুমদর

মক্ষমত্র

প্রমর্াজয।

সাধারণ

বযাপারগুমলামত তারা সাংখ্যােশরষ্ঠমদর েমতর অনু সারী। একশট মদমি
একশট জনসেশির মক্ষমত্র র্া প্রমর্াজয শবে-সোজ বা আন্তজৃাশতক
মক্ষমত্রও তাই প্রমর্াজয।
চুশির শনয়ে হমলা, োনু ষ র্খ্ন সদসয শহমসমব সু শবধাশদ মভাে করার
জনয মস্বচ্ছায় মকামনা শকছু শনমজর জনয অপশরহার্ৃ কমর মনয় শকাংবা
মকামনা জনমোষ্ঠীর সমঙ্গ সাংশিি হয়, তখ্ন তামক চুশির সেয়সীো
অশতক্রে শকাংবা শদ্বতীয় পমক্ষর চুশি প্রতযাহার পর্ৃন্ত এর ধারাগুমলা
মেমন চলমত হয়। অনযর্ায় তামক মভাে করমত হয় িাশস্ত।
এসব চুশি সমেও োনু মষর অমনক শবষময় পর্ৃাপ্ত স্বাধীনতা রময়মছ।
নের ইহকামলর শবচামর শকাংবা িােত পরকামলর োনদমে ভামলা-েন্দ
গ্রহমণর স্বাধীনতা ছািাও োনু ষ বহুশবধ স্বাধীনতার অশধকারী। এসবই
গ্রহণীয় বা অগ্রহণীয় শবশভন্নতা ও তবশচমত্রযর পশরচায়ক।
সু তরাাং তবষেয ও শবশভন্নতা োনব সোমজর কলযাণ সাধমন অনযতে
অপশরহার্ৃ প্রাকৃশতক গুণ। অনযর্ায় োনু মষর জরুশর প্রময়াজনাশদ ও
সু খ্-সেৃশদ্ধ অজৃমন সহজাত সম্পদগুমলামক কামজ লাোমত মপ্ররণদায়ী
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প্রশতমর্াশেতা দু বৃল হময় পিমব। তাছািা োনু মষর পশরচয় ও পারস্পশরক
সহমর্াশেতার জনযও এই শবশভন্নতা অপশরহার্ৃ। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ َ َ َ ح َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ ح ۡ ح ح َ َ َ َ َ َ َ ح
َ ى َ ُّ َ َ ح َ َ َ ۡ ح
ٓن
ٓ ِ ارفوآٓإ
لِٓلِ ع
ٓ ِ نثٓوجعلنك ٓمٓشعوبآوقبائ
ٓ اسٓإِنآخلق َنَٰكمٓمِنٓذكرٓٓوأ
ٓ ﴿يأيهآٱنل
َ
ۡ
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ح ۡ َ َ َ َٰ ح
]٧١ :﴾ [احلجرات١٣ٓٓٱّللٓ َعل ِيمٓٓخبِي
َٓ ٓن
ٓ ِ ك ٓمٓإ
ٓ ٱّللِٓأتقى
ٓ ِٓند
ٓ أكرمك ٓمٓع
“মহ োনু ষ, আেরা মতাোমদরমক এক নারী ও এক পুরুষ মর্মক সৃ শি
কমরশছ আর মতাোমদরমক শবশভন্ন জাশত ও মোমত্র শবভি কমরশছ। র্ামত
মতােরা পরস্পর পশরশচত হমত পার। মতাোমদর েমধয আল্লাহর কামছ
মসই অশধক ের্ৃাদাসম্পন্ন মর্ মতাোমদর েমধয অশধক তাকওয়া সম্পন্ন।
শনশ্চয় আল্লাহ মতা সবৃজ্ঞ, সেযক অবশহত”। [সূ রা আল-হুজুরাত,
আয়াত: ১৩]
নােশরমকর বাক স্বাধীনতা
অমনক েুসশলেই েমন কমরন তার পশরপামেৃর সশবমিষ পশশ্চো সোমজর
সফল সাংেঠনগুমলাই মকবল োনু মষর সু খ্-সেৃশদ্ধ বাস্তবায়ন করমত
পামর। মকননা এসব সাংেঠন বযশির শচন্তা ও েতােমতর স্বাধীনতায়
শবোসী। আেরা র্শদ এসব েুসশলেমক শজমজ্ঞস কশর, সশতয কমর বলু ন
মতা, আপনারা শক এসব সোমজ শবদযোন বল্গাহীন মসই স্বাধীনতা পছন্দ
কমরন র্া পরকামলর অনন্ত জীবন বরবাদ করার েমতা কামজরও সু মর্াে
মদয়? স্বভাবতই তামদর উত্তর হমব, না।
আর র্শদ বাক স্বাধীনতার উমদ্দিয হয় (কর্া ও মকৌিমলর োধযমে) সৎ
কামজর আমদি এবাং অসৎ কামজর শনমষমধর অশধকার, তমব
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েুসশলেমদর মতা মকামনা শবমদশি সোধান আেদানী করার প্রময়াজন
মনই। এ অঙ্গমন তারাই বরাং অগ্রোেী। শবমিষত ক্ষেতাসীনমদর ইি
কােনায়।26 হযা, এখ্ন েুসশলেমদর দরকার মকবল এ ধেৃীয় দাশয়ে
পালমন এশেময় আসা। এ অমর্ৃ বাক স্বাধীনতা মকামনা েুসশলমের শুধু
অশধকার নয় র্ামক মস উমপক্ষা করমত পামর; বরাং তা তার ধেৃীয়
কতৃবয। তার শবোস ও ঈোনই তামক এ কামজ উদ্বু দ্ধ কমর।
তমব এ দাশয়েটুকু পালন করমত হমব ইসলাে কতৃৃক শনধৃাশরত
েূ লনীশতর আমলামক। এ েূ লনীশতর সবমচ গুরুেপূ ণৃ শদক হমলা, তা
কুরআন, সু ন্নাহ ও েুসশলে উম্মাহর আশলেমদর সবৃসম্মত েত বা তামদর
‘ইসশতেবাত’ তর্া ইসলাে শবষয়ক োসআলা উদ্ভাবন নীশতর পশরপন্থী না
হমত হমব। পরন্তু তা এেন পদ্ধশতমত সম্পাশদত হমত হমব, র্া মকামনা
োনব সোমজর কলযাণ সাধন বা তা রক্ষার স্বয়াংশক্রয় প্রময়াজমনর
উমদ্দিয বাস্তবায়ন কমর। এ পদ্ধশতর সবমচ গুরুেপূ ণৃশট হমলা, তা হমত
হমব উত্তে ও সু ন্দর উপমদিেূ লক এবাং সোমজর সাের্ৃযবানরা এ
দাশয়ে পালমন মকামনা োশফলশত করমত পারমব না; র্শদও তামদর হমত
হয় কমির সম্মু খ্ীন। এশদমক সোমজর দাশয়ে তামক প্রময়াজনীয় প্রশিক্ষণ
দান এবাং এর উৎকষৃ সাধমন প্রময়াজনীয় পশরমবি শনশশ্চত করার
োধযমে তামক উৎসাশহত করা। এ পশরমবমির দাশব, একশট সীশেত
মোষ্ঠীমক শনষ্পাপ েমন কমর শকাংবা মকবল তামদরই দাশয়ে; অমনযর নয়

26

চীনী, বাক স্বাধীনতা।
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মভমব এ কাজমক পুমরাপুশর সীশেত না রাখ্া। কারণ তারাও েুখ্ামপক্ষী
অমনযর উপমদমির।
পশরবামরর মক্ষমত্র মর্েন, এমত এেন মকউ মনই মর্ তার সদসযবেৃমক
শপতার অজ্ঞামত চুশপসামর অধঃপতন মর্মক রক্ষা করমব। মর্েন,
তামদরমক সেগ্র পশরবামরর কলযামণ দেন বা পীিমনর ভয় ছািা
পরােিৃ, শনজস্ব শচন্তা বা েতােত দামনর অনু েশত প্রদান করা। এমত
মদখ্া র্ামব তার শকছু েতােত অপক্ক, শকছু ভাষা শিিাচার পশরপন্থী।
তর্াশপ তা পশরবার ও পশরবার প্রধামনর জনয ‘সব শকছু েমনর েমতা’
নামের কল্পনার রামজয বাস করার মচময় মশ্রয়। র্া েূ লত অন্ধকামর শঢল
মছািার নাোন্তর। কারণ, উেু ি আচরমণর েধয শদময় গুরুতর হময়
ওঠার আমে অপশরণত বয়মসই তার ভুলচুক সম্পমকৃ জানা র্ায়। ফমল
অবকাি র্ামক তা শুধমর মদওয়ার। পক্ষান্তমর র্া অজ্ঞামত-অমোচমর
চলমছ তা মতা শনয়ন্ত্রণ ও প্রশতমরামধর র্র্ার্র্ পূ বৃ প্রস্ত্ত্তশত ছািা মবমি
ওঠা কযান্সামরর েমতা।
অনযকর্ায়, ভয়াবহ ক্ষশত মডমক আনা গুপ্ত মদাষ পুমষ রাখ্ার মচময় মঢর
ভামলা বযি হমলই বাতামস শেশলময় র্ামব এেন ঈষৎ ক্ষশত মেমন মনয়া।
সু তরাাং মকামনা কলযাণ অজৃন হয় না শনছক মোকামবলা ছািা। এ দৃ িান্ত
মর্মকামনা োনবমোষ্ঠীর মক্ষমত্র সশঠক চাই তা মছাট মহাক বা বি।
ইসলামে দাসে বলমত কী বুঝায়?
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ইসলামের আশবভৃাবকামল শবেসোমজ র্ু দ্ধবশন্দমদর দাস বাশনময় মনয়ার
মরওয়াজ চালু শছল।27 ইসলামের আেেমনর পরও কময়ক িতাব্দী পর্ৃন্ত
এ মরওয়াজ অবযাহত শছল। সু তরাাং ইসলাে র্খ্ন িত্রুমদর সমঙ্গ
তামদরই অনু রূপ আচরণ করমত শেময় র্ু দ্ধবশন্দমক দাস বানামনার
অনু েশত প্রদান কমর র্ামত েুসশলেরা তামদর িত্রুমদর মোকামবলায়
মকামনাঠাসা না হময় পমি, তামত শবস্মময়র শকছু মনই। এ দাশবর সপমক্ষ
লক্ষণীয় মর্, মস র্ু মে তৎকামল দাস বানামনার তবধ নানা উৎস শছল,
মসসমবর েধয মর্মক ইসলাে শুধু র্ু দ্ধবশন্দমকই মোলাে বানামনার
অনু েশত শদময়মছ।28 তবু এ উৎসমক জাশয়র্ বা তবধ বমলমছ; ওয়াশজব বা
জরুরী বমলশন। অর্ৃাৎ র্ু দ্ধবশন্দমক দাস বানামনা আবিযক করা হয় শন।
বরং মুসভেম ভবচারক বা মুসভেম সরকারগক অবকাশ মদওয়া
হময়মছ তামদরমক মোলাে বাশনময় মনওয়া, েুশিপণ শনময় মছমি মদওয়া
শকাংবা েুশিপণ ছািাই29 তামদর স্বাধীন কমর মদওয়ার েমধয মর্মকামনা
সু মর্াে গ্রহমণর। ফমল র্ু দ্ধবশন্দমদর সমঙ্গ আচরমণর আন্তজৃাশতক
রীশতনীশত

পশরবতৃমনর

সমঙ্গ

ইসলামের

ভ্রাতৃমের

েূ লনীশতমত

প্রতযাবতৃমনর সু মর্াে এমসমছ।

27

পশবত্র গ্রন্থ, শদ্বতীয় সফর: ২০; শদ্বতীয় সােুময়ল: ১২/১৮-১৯; বাদিাহমদর সফর:
৩/১১; আইয়ু ব: ১৯/১৪-১৬।

28

ইবন তাইশেয়া, োজেূ : ৩২/৮৯।

29

েুহাম্মদ: ৪; ইবন তাইশেয়া, োজেূ : ৩১/৩৮০-৩৮২; ইবনু ল কাইময়যে, র্াদু ল
ো‘আদ: ৫/৬৫-৬৬।
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ইসলামের প্রকৃত েেৃ হমলা, দাসে মকবল আল্লাহর জনয সাংরশক্ষত।
একোত্র আল্লাহ তা‘আলাই সবার োশলক। োনু মষর সমঙ্গ োনু মষর
সম্পকৃ দাসমের নয়, ভ্রাতৃমের। োনু মষর সমঙ্গ োনু মষর পার্ৃকয শনরূশপত
তাকওয়ার োনদমে। আর তাকওয়া একশট বযশিেত অজৃন। োনু ষ বা
সৃ শিজীমবর পমক্ষ পাশর্ৃব জীবমনর মকামনা শনশশ্চত গুণ মদমখ্ তা শনধৃারণ
করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কাউমক তাকওয়া দান করা বা এর
উত্তরাশধকার বানামনা।30 এ জনযই ইসলাে দাস-দাসীর সমঙ্গ সু ন্দর
আচরণ করমত উদ্বু দ্ধ কমরমছ। তামদরমক আখ্যাশয়ত কমরমছ আপন
েুশনমবর ভাই শহমসমব। শুধু তাই নয়। বরাং তামদর বাংিমক ‘ওয়ালা’31
পদ্ধশতর োধযমে েুশনমবর বাংমির সমঙ্গ শেশলময় শদময়মছ। সম্পমকৃর
ের্ৃাদার শদক শদময় র্া প্রায় স্বাংিীময়র েমতা। এেনশক তামদর অমনমক
োত্র কময়ক র্ু মের বযবধামন শনজ েুশনব সম্প্রদাময়র িাসক ও
পশরচালমক পশরণত হময়মছ।32
তাছািা ইসলাে দাসপ্রর্ামক প্রাকৃশতক শনয়ে বমল স্বীকার কমর না। বরাং
এমক বযশতক্রেী অবস্থা বমল েণয কমর। এ অবস্থা বদলামত ইসলাে
প্রজ্ঞার সমঙ্গ কাজ কমরমছ। র্ামত মলাকসোমজ সম্পমকৃর প্রচশলত শনয়ে
ও শবদযোন বাস্তবতার েমধয ভারসােয বজায় র্ামক। এ কারমণই ইসলাে

30

সূ রা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩]

31

েুনীব কতৃৃক দাসমক আর্াদ করা হল ওয়ালা। এজনযই আর্াদকৃত দাসমক বলা হয়
োওলা।

32

েুহাম্মাদ কুতুব, শুবহাত: ৩৩-৩৫।
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স্থায়ীভামব দাসপ্রর্া শনেূ ৃমল প্রময়াজনীয় শবশধ ও আইন প্রণয়ন কমরমছ।
দাসমের একোত্র তবধ উপায় বন্ধ হবার পর ইসলাে নানা উপায়উপলমক্ষ দাসমের শনয়ে তুমল শদময়মছ। এসব উপাময়র েমধয রময়মছ
শবশভন্ন পামপর কাফফারা (ক্ষশতপূ রণ) স্বরূপ প্রমদয় শতনশট সু মর্ামের
প্রর্েশট করা হময়মছ মোলাে আর্াদ করা। মতেশন মর্ দাস তার
দাসমের েূ লয পশরমিাধ কমর স্বাধীন হমত চায় তামক সাহার্য করমত
উদ্বু দ্ধ কমরমছ, এেনশক বাইতুল োল বা রােীয় মকাষাোর মর্মক তা
পশরমিামধর অবকাি পর্ৃন্ত শদময়মছ। মোলাে আর্াদ করামক বি মনশকর
কাজগুমলার েমধয অনযতে মঘাষণা কমরও দাসে শনেূ ৃমলর পর্ সু েে
কমরমছ। শুধু তাই নয়, মর্ বাদী তার েুশনমবর সন্তান জে শদময়মছ
েুশনমবর েৃতুযর পর তার েুশিপ্রাশপ্তও শনশশ্চত কমরমছ।33
লক্ষণীয় শবষয় হমলা, পামপর দায়েুশির মক্ষমত্র দাস েুশিই শকন্তু
একোত্র শবকল্প নয়, বরাং এ মক্ষমত্র মোলাে আর্াদ করা, শেসকীনমক
আহার করামনা অর্বা সাওে পালন করার সু মর্ােও রাখ্া হময়মছ।34
কারণ, দাস-দাসী মকামনা স্থায়ী বযবস্থা নয়। মকননা এেন শদন আসমব
র্খ্ন কাফফারা ওয়াশজব-বযশি েুি করার েমতা মকামনা দাসই খ্ুমুঁ জ
পামব না।
রাজননশতক সাংেঠন সম্পমকৃ ইসলাে
33

সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩৩; আল-বায়ানু নী ওয়া খ্াশতর: ২/৪৬৮৪৭০, ৪/২৯৫২৯৬; েুহাম্মাদ কুতুব; শুবহাত: ৩৬-৩৮।

34

সূ রা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৮৯; সূ রা আল-েুজাদালা, আয়াত: ৩-৪।
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মর্মকামনা বযবস্থাই েমি ওমঠ দু ’শট উপাদান সহমর্ামে: আদিৃ বা
েূ লনীশত এবাং কেৃপন্থা বা কেৃসূশচ। ইসলাে সাোশজক সাংেঠন (শবমিষ
সাংস্থা ও ফাউমেিন) এবাং রাজননশতক সাংেঠমনর (দল ও সাধারণ
সাংেঠন) পালনীয় েূ লনীশত প্রণময়র মক্ষমত্র শনশদৃি মকামনা আচার বা
কেৃসূশচ মদয় শন। এশটমক সাংশিি র্ু ে ও স্থামনর ওপর মছমি শদময়মছ।
র্ামত তারা শনমজমদর প্রময়াজন ও বাস্তবতার আমলামক তামদর কেৃসূশচ
ও লক্ষয শনধৃারণ করমত পামর।35
এ েূ লনীশত প্রমতযক স্থান ও কামলর উপমর্ােী। কারণ তা োনু মষর
সহজাত ও মেৌশলক সকল উপাদামনর প্রশত লক্ষয রামখ্। আসমল প্রায়
মক্ষমত্র মসশটই উত্তে কেৃপন্থা শবমবশচত হয় র্া শবদযোন নীশত ও শনতয
পশরবতৃনিীল প্রময়াজমনর পারস্পশরক প্রভামবর সেন্বময় েশঠত হয়।
পারস্পশরক এই প্রভামবর হার জীবমনর পমবৃর শবশভন্নতা মভমদ শবশভন্ন
রকে হয়। আর রাজননশতক সাংেঠমনর মবলায় কর্াশট অনযসব মক্ষমত্রর
মচময় মবশি প্রমর্াজয।
ইসলাে সাংঘবদ্ধতা ও সাংেঠমনর প্রশত গুরুোমরাপ কমর। মতেশন গুরুে
প্রদান কমর দমলর প্রধান শনবৃাচমন। র্শদও তা অনু যন দু ই সদমসযর দল
হয়। ইসলামের এ গুরুে ফুমট ওমঠ জাোমতর সমঙ্গ নাোজ আদায় এবাং
দু ’জন সফর করমলও তামদর েমধয একজনমক মনতা শনবৃাচমন উদ্বু দ্ধ
করার েধয শদময়। অনু রূপ েুসশলেমদর জাো‘আমত সম্পৃ ি হমত এবাং

35

আসাদ, পৃ : ৫৩-৫৬; আল-আওয়াস: ৬৬-৬৮।
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এক কামলোয় সেমবত হমত উৎসাশহত করার োধযমে। মর্েন, আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,

ََ ََ ح
َ َ َۡ َ ۡ َ ح
]٧٠١ :ّلٓتف َرقوآ﴾ [ال عمران
ٓ ٱّللَِٓجِيعآو
ٓ ٓل
ِٓ ﴿وٱعت ِصموآٓ ِِبب

“আর মতােরা সকমল আল্লাহর রজ্জু মক দৃ ঢ়ভামব ধারণ কর এবাং শবভি
হময়া না।” [সূ রা আমল ইেরান, আয়াত: ১০৩]
সবৃসাধারণমক কলযাণ-কামজ পরস্পমরর সহমর্ােী হমত অনু প্রাশণত
করমত শেময় আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ َ َ َ َ ح َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ح َ َ ۡ ۡ َ ۡ ح ۡ َ َٰ َ ح
]٢ :ٱّلل﴾ [املائدة
َٓ ٓٓنٓ َوٱتقوا
ِٓ ٱۡلث ِٓمٓوٱلعدو
ٓ ّٓٓلٓتعاونوا
ٓ ىٓو
ٓ بٓوٱِلقو
ِٓ ِ َعٓٱل
ٓ ٓٓ﴿وتعاونوا
ِ َٓع
“সৎকেৃ ও তাকওয়ায় মতােরা পরস্পমরর সহমর্াশেতা কর। েন্দকেৃ ও
সীোলঙ্ঘমন পরস্পমরর সহমর্াশেতা কমরা না। আর আল্লাহমক ভয়
কর।” [সূ রা আল-োময়দাহ, আয়াত: ২]
ইসলাে শভন্ন ধেৃাবলম্বীমদর সমঙ্গও পরস্পর কলযাণকমেৃ সহমর্াশেতার
শিক্ষা মদয়। এর সবমচ উজ্জ্বল দৃ িান্ত েদীনায় ইয়াহূ দী ও েুিশরকমদর
সমঙ্গ সম্পাশদত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের সশন্ধ চুশি।36
অেুসশলেমদর সমঙ্গ সদাচামরর প্রশত তাশেদ শদমত শেময় আল্লাহ তা‘আলা
বমলন,
َ َ ح
ح
َ َ ۡ َ َٰ ح ح َ ح َ َ َ َ َ ح ح
َۡ ح
ِٓين ٓ َول ۡٓم ُٓي ِر حجوكم ٓمِن ٓدِي َٰ ِرك ۡٓم ٓأن
ِٓ ف ٓٱدل
ٓ ِ ٓ ِين ٓل ۡٓم ٓيحقَٰت ِلوك ۡٓم
ٓ ن ٓٱَّل
ِٓ ٱّلل ٓع
ٓ ٓ ّل ٓينهىك ٓم
ٓ﴿
ۡ ۡ ُّ َ َ ُّ ح ۡ َ ح ۡ ح َ ۡ ۡ َ َ َ ح
]٤ :﴾ [املمتحنة٨ٓي
َٓ ِبٓٱل حمقسِ ِط
ٓ ٱّللُٓي
ٓ ٓن
ٓ ِ تبوه ٓمٓوتقسِطوآٓإَِل ِه ٓمٓإ
36

ইবন শহিাে: ২/১০৭-১০৮; হুোইদু ল্লাহ, পৃ . ৩৯-৪৭; আল-আওয়াস: ৫০-৬৪।
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“দীমনর বযাপামর র্ারা মতাোমদর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ কমর শন এবাং
মতাোমদরমক মতাোমদর বাশি-ঘর মর্মক মবর কমর মদয়শন, তামদর প্রশত
সদয় বযবহার করমত এবাং তামদর প্রশত নযায় শবচার করমত আল্লাহ
মতাোমদরমক শনমষধ করমছন না। শনশ্চয় আল্লাহ নযায়পরায়ণমদর
ভামলাবামসন।” [সূ রা আল-েুেতাশহনা, আয়াত: ৮]
েূ লনীশতর শদক মর্মক ইসলাে ও অনয রাজননশতক সাংেঠমনর েমধয
সাদৃ িয ও সার্ু জযপূ ণৃ অমনক শদক রময়মছ। তমব ইসলােী বযবস্থায়
শিস্টধেীয়ৃ বযবস্থার সমঙ্গ শকছু শদমকর এবাং ধেৃশনরমপক্ষ েণতমন্ত্রর সমঙ্গ
অনয শকছু শদমকর পার্ৃকয রময়মছ। পার্ৃমকযর প্রধান শদকগুমলা শননরূপ:
1. েধযর্ু মে শিস্টধমেৃর নামে চালু র্াকা রাজননশতক বযবস্থাশট শছল
েূ লত োনু ষ-সম্বন্ধীয়। তমব তা ঐিী গুমণর পূ ণৃ ধারকও শছল।
শবচারকই শছমলন মসখ্ামন শবধান প্রমণতা ও চূ িান্ত শবধাতা।
পক্ষান্তমর ইসলােী বযবস্থায় শবচারক ও শবচারপ্রার্ৃী উভয়ই
র্মর্াশচত পন্থায় স্বতন্ত্রভামব আল্লাহর আইমনর প্রশত শবনীত।
অর্ৃাৎ ইসলামে এরা উভময় মেৌশলকভামব িরী‘আমত রব্বানী বা
আল্লাহর শবধামনর কামছ দায়বদ্ধ। হযা, োনু ষমক সাশলি শনর্ু ি
করার অবকাি মদওয়া হময়মছ সীশেত পর্ৃাময় আইমনর শবস্তাশরত
প্রময়াে অর্বা স্রিার সমঙ্গ বিমবযর সম্পৃ িতা শনময় েতশবমরাধ
শকাংবা বিমবযর েেৃ অনু ধাবন, ঘটনা শনণৃয় বা ফয়সালা প্রময়াে
শনময় েতাননমকযর মক্ষমত্র।

 46 

2. নাশস্তকযবাদী েণতন্ত্র ও সোজতাশন্ত্রক বযবস্থায় সাংখ্যােশরমষ্ঠর হামত
আইন প্রণয়মনর ভার মছমি মদয় হময়মছ। চাই তা সতয, কৃশত্রে
বা প্রবেনাপূ ণৃ মহাক না মকন। এমত ধেৃমক শুধু আকীদা-শবোস
ও ইবাদাত-বমন্দেী পর্ৃন্ত সীশেত রাখ্া হময়মছ। পক্ষান্তমর
ইসলােী বযবস্থায় আকীদা-শবোস, ইবাদাত-বমন্দেী ও শবচারআইন (মর্েনশট পূ মবৃ বলা হময়মছ) সবগুমলাই প্রতযক্ষ বা
পমরাক্ষভামব েহাশবমের স্রিার প্রশত শবনীত। প্রশতশটই পশবত্র
কুরআন ও হাদীমস এমস সেশপৃত। কুরআন-সু ন্নামহ প্রাজ্ঞ এবাং
োনব-জীবমনর প্রশতশট অবস্থা সম্পমকৃ অশভজ্ঞ হক্কানী আশলেেণ
এসমবর শবশধ-শবধান প্রণয়ন কমরন।
পািাপাশি এও বলা র্ায়, শবনযস্ত েঠনেূ লক সোমলাচনা (র্া আসমল ‘সৎ
কামজ আমদি এবাং অসৎ কামজ শনমষধ’-এর অন্তভুৃি) একশট ধেৃীয়
দাশয়ে। সশম্মশলতভামব এ কাজ পশরহামরর মকামনা অবকাি মনই।
অপরশদমক েণতমন্ত্র অশবনযস্ত সোমলাচনা বযশির এেন অশধকার, র্া মস
মছমি শদমত পামর।
মতেশন ইসলােী বযবস্থায় িূ রা (েতােত শদময় অাংিগ্রহণ) মর্ােযতা তর্া
িরী‘আত বা শবচার সাংক্রান্ত জ্ঞামন েভীর বুযৎপশত্তশনভৃর। এ দু ই
তবশিমিযর অশধকারী হমলই মকউ িূ রার সদসয হমত পামরন, চাই শতশন
পুরুষ মহান বা নারী আর মছাট মহান বা বি। এক কর্ায় এখ্ামন
োনদে হমলা শনশদৃি মক্ষমত্র পারদশিৃতা। পক্ষান্তমর েণতন্ত্র ও
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সোজতাশন্ত্রক বযবস্থায় শসদ্ধান্ত গ্রহণ কমরন কতৃে
ৃ বানরা37। অতপর তামত
মর্ােয-অমর্ামেযর পার্ৃকয ছািা আপাের সাবালক বযশি মভাটাশধকার
প্রময়াে কমর। এই েুশিমেয় মলাক কখ্মনা অশধকাাংি মভাটামরর
প্রশতশনশধে কমরন, কখ্মনা কমরন না। এশদমক শসদ্ধান্তমক প্রভাশবত
কমরন িশিিালী ধশনক মশ্রশণ। কখগনা আড়াে কেগক কখগনা
েকাগশে।
তমব ইসলাে েণতাশন্ত্রক বযবস্থার অমনক নীশতর প্রিাংসাও কমর। মর্েন
এর শচন্তা-েতােত-অনু ভূশত প্রকাি তর্া বাকস্বাধীনতা; শকন্তু এর িতৃ
হমলা তা ইসলামের শিিাচার নীশতর পশরপশন্থ না হমত হমব। এর োধযমে
মকউ আহত বা অপোশনত না হমত হমব। ফমল এ স্বাধীনতা মস বাস্তব
অবস্থা িনািকরমণ কামজ আসমব র্া আেরা কশর বা র্ার সমঙ্গ আেরা
পশরশচত। আর ঘটনার সু ষ্ঠু তদন্ত বা সু শনশদৃিকরণ ছািা মতা মকামনা
শসদ্ধান্ত বা সু ষ্ঠু সোধামনই মপৌঁছামনা র্ায় না।
ইসলাে মতেশন েণতমন্ত্রর শকছু পদ্ধশতমকও েূ লযায়ন-সের্ৃন কমর। মর্েন
েণতমন্ত্রর শনবৃাচন পদ্ধশত; র্শদ তা হয় চূ িান্তভামব বা পদ্ধশতেত শদক
মর্মক তবধ। র্াবৎ না তা িরী‘আমতর ‘সাওয়ামবত’ তর্া অকাটযভামব
প্রোশণত শবষময় হস্তমক্ষপ না কমর। মর্েন সমন্দহাতীতভামব প্রোশণত

37

কতৃৃেবানরা সাংশিি শবষময় চাই দক্ষ মহান বা না মহান; চাই তারা মস বযাপামর
অশভজ্ঞমদর সমঙ্গ পরােিৃ মনন বা না মনন। সু তরাাং এখ্ামন কতৃৃমের োনদে হমলা
শসদ্ধান্ত বাস্তবায়মনর ক্ষেতা। আর তা হমলা সাংখ্যােশরি মভাটামরর মভাট পাবার
মর্ােযতা।
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িরী‘আমতর বিমবযর বস্তুশনষ্ঠতা শনময় শকাংবা ওয়াশজব বা হারাে মকামনা
শবষয় শনময় মভাটাভুশট করা। অনু রূপ শসদ্ধান্ত গ্রহণ বা আইন প্রণয়মনর
প্রাক্কামল ‘পরােমিৃ’র আওতার বযাপকায়মন েণতাশন্ত্রক ও সোজতাশন্ত্রক
বযবস্থায় অবলশম্বত তবধ সকল উপায় কামজ লাোমতও উৎসাশহত কমর
ইসলাে।
অনয দৃ শিমকামণ, ধেৃশনরমপক্ষ বযবস্থা প্রধানত িশি ও দরাদশরর লিাইনীশতশনভৃর। মর্ মবশি িশিোন, দর কষাকশষমত মর্ অশধক পারদশিৃ,
মস-ই এমত লাভবান হয়। এ বযবস্থার ছত্রছায়ায় তদু পশর বাইমরর মকামনা
পর্ৃমবক্ষমণর অশবদযোনতায় রাজননশতক সাংঘামতর েয়দামন চাতুর্ৃপূণৃ
অনবধ পন্থা বযবহার কমর অনায়ামস বযশিস্বার্ৃ হাশসল করা র্ায়। অবিয
মর্সব োনু ষ কপট শসদ্ধান্ত শনমত পামর অর্বা তামদর প্রতাশরত করমত
পামর তামদর কর্া শভন্ন। আর এ স্বামর্ৃর শবজয় শকন্তু জাশতর শবিাল
জনমোষ্ঠীর স্বামর্ৃর নাে ভাশঙ্গময়ই কাোমনা সম্ভব। র্শদও তা হয়
সাংখ্যােশরষ্ঠ নােশরমকর সম্মশতর শভশত্তমত; মহাক মস সম্মশত কৃশত্রে বা
প্রবেনাপূ ণৃ।
পক্ষান্তমর ইসলােী বযবস্থায় শবচার বযবস্থামক দু শনয়া ও আশখ্রামতর
মসৌভােয হাশসমলর একশট োধযে বমল েণয করা হয়। এমত জবাবশদশহতা
মকবল জনেণ পর্ৃন্ত সীোবদ্ধ র্ামক না; বরাং আল্লাহ তা‘আলাও র্ামকন
তামদর সমঙ্গ পর্ৃমবক্ষক শহমসমব। মতেশন এখ্ামন শহসাব শুধু পাশর্ৃব
জীবন এবাং োনু ষ পর্ৃন্তই সীোবদ্ধ র্ামক না। োনু মষর সােমন অপরাধী
বযশি কখ্মনা শনমদৃাষ সাবযস্ত হমলও আল্লাহ তা‘আলা তার প্রকৃত অবস্থা
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সম্পমকৃ ওয়াশকফহাল র্ামকন। েণতন্ত্র ও সোজতাশন্ত্রক বযবস্থায় োনু মষর
জবাবশহশদতা কখ্মনা ঐিী আইন মর্মকও িশি সেয় কমর এবাং তা দর
কষাকশষ ও পশরতুি করমত শুধু োনু মষর পর্ৃমবক্ষণ ও শনরীক্ষণমকও
ছাশিময় র্ায়।
জাতীয়তা ও ধমেৃ শবশভন্নতা সম্পমকৃ ইসলাে কী বমল?
ইসলাে মতা মসই েদীনায় েমি ওঠা38 রাে মর্মকই শবশভন্নতামক
রাজননশতক ঐমকযর অনযতে উপাদান েমন কমর এমসমছ। তাইমতা
তামত নানা জাশত (আনসার, েুহাশজর ও ইয়াহূ দী) এবাং নানা ধমেৃর
(েুসশলে, শিস্টান, ইয়াহূ দী ও েূ শতৃপূজক) িাশন্তপূ ণৃ সহাবস্থান শছল।
ইসলাে োনু মষর বযশি-অশধকার ও সােশিক অশধকার সাংরক্ষণ কমর,
তারা সাংখ্যাগুরু মহাক চাই সাংখ্যালঘু। এমদর সবার সমঙ্গ ইসলাে
ভারসােয রক্ষা কমর। তমব তামদর প্রমতযমকর মর্ােয পার্ৃকযানু সামর।
তাই দলমক র্া মদয় বযশিমক তা মদয় না। মর্ৌর্ বযাপারমলামত
সাংখ্যােশরষ্ঠমক মর্সব অশধকার মদওয়া হয় সাংখ্যলশঘষ্ঠমক তা মদওয়া হয়
না। মকননা সাধারণ বযাপারসেূ হ মর্খ্ামন শবশভন্নতার প্রশত লক্ষয রাখ্া
অসম্ভব অর্চ মসখ্ামন একতা বজায় রাখ্াও অবিযক, তামত
সাংখ্যাগুরুমকই অগ্রাশধকার মদওয়া হয়। শদ্বতীয়তঃ ইসলাে একান্ত

38

ইবন শহিাে: ২/১০৭-১০৮।
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প্রময়াজন না পিমল দমলর প্রময়াজমনর মচময় বযশির প্রময়াজনমকই
অগ্রাশধকার মদয়।39
বস্তুত ইসলামের প্রার্শেক র্ু েগুমলামত বযবহৃত পশরভাষা ‘শর্ম্মী’ িব্দশট
রামের শবশভন্ন জাশত-মোষ্ঠীর েমধয পার্ৃকয শনরূপমণ আধু শনক র্ু মে বহুল
প্রচশলত পশরভাষা ‘সাংখ্যালঘু’র প্রায় সোর্ৃ বুঝায়। িব্দদ্বময়র েমধয
একোত্র তফাত হমলা, শর্ম্মী পশরভাষাশট ধেৃীয় পার্ৃকয শনমদৃি কমর।
পক্ষান্তমর সাংখ্যালঘুর অর্ৃ আরও বযাপক। কখ্মনা জেসূ মত্র গুণ মর্েন
রি-বাংমির প্রশত আবার কখ্মনা অশজৃত গুণ মর্েন ভাষা ও ধমেৃর
শবশভন্নতার প্রশত শনমদৃি কমর।
বযশি পর্ৃাময় (মর্েন, ইবাদাত) ও নােশরক অশধকামরর মক্ষমত্র (মর্েন,
শববাহ ও উত্তরাশধকার) ইসলাে সাংখ্যালঘুমদর সাংখ্যাগুরু শবরশচত
সাংশবধামন প্রদত্ত সাধারণ নীশতর আমলামক মর্ােয অশধকার প্রদান কমর।
মতেশন ইসলােী রামে অেুসশলেমদর প্রমদয় ‘শজশর্য়া’মক বতৃোমনর
রােীয় করগুমলার সামর্ তুলনা করা মর্মত পামর। অর্চ ইসলােী রামে
অেুসশলেমদর মর্ তামদর সম্পমদর সমবৃাচ্চ ৫% প্রদান করমত হয়, তা
েণতাশন্ত্রক মদমি প্রমদয় কমরর শকয়দাাংি োত্র। উপরন্তু ইসলােী রামে
নারী, শিশু, পােল, দশরে, বময়াবৃ দ্ধ ও দু রামরােয বযশধগ্রস্ত বযশিরা এ
শজশর্য়ার আওতােুি।40

39

চীনী, আল-আেনু ল শফকরী ওয়াল-আনশর্ো।

40

ইোে আবূ ইউসু ফ, পৃ . ১২৯-১৩০; চীনী, হাকীকা, পৃ . ৬৪।
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ইসলাে সাংখ্যাগুরুমদর শবমিষে মেমন মনয়ার সমঙ্গ সমঙ্গ সাংখ্যালঘুমদর
অশধকার সাংরক্ষমণও বদ্ধপশরকর। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে বমলন,
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“মজমন রামখ্া, মর্ বযশি মকামনা চুশিমত র্াকা বযশির ওপর র্ু লুে
করমব, তার অশধকার হরণ করমব, তার ওপর সাধযাতীত মবাঝা চাপামব
বা তার অেমত শকছু মনমব, শকয়ােমতর শদন আশেই তার শববাদী হমবা।”
এখ্ামন েু‘আশহদ বা চুশিমত র্াকা বযশির অর্ৃ বযাপক। এমত আল্লাহ ও
তাুঁর রাসূ মলর শনরাপত্তায় র্াকা সব বযশিই অন্তভুৃি। চাই শতশন
অেুসশলে নােশরক মহান অর্বা মস মদমিরই নােশরক।41
েুসশলে িাসকমদর এসব নীশত অবলম্বমনর ফমলই েধযপ্রামচযর
রােগুমলামত র্ু ের্ু ে ধমর অেুসশলেরা বসবাস কমরমছ বরাং মসখ্ামন তারা
স্থায়ীভামব আবাস মেমিমছ অর্চ মসসব মদমির িাসনদে শছল
েুসশলেমদর বাদিামদর হামত। এরই সবৃমিষ দৃ িান্ত শহন্দুস্তান বা
ভারতবষৃ, মর্খ্ামন প্রায় সাত িতাব্দী রাজয পশরচালনা কমরমছ েুসশলরা
অর্চ তার মকামনা নােশরকমকই ইসলাে গ্রহমণ বাধয করা হয় শন। এ
জনেই এগত অবাক হবার ভকেু কনই কয সংখোগভরষ্ঠ ভহন্দুরা
তাগদর ভহন্দু ধমম ভনগয়ই সংখেগভরষ্ঠ কেগক কগগে। আবার
অনেভদগক কদখা যায় দূরোগচের কদশগুগোগত কযমন
41

আবূ দাউদ, খ্ারাজ অধযায়; আসকালানী: ১২/২৭০-২৭২।
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মােগয়ভশয়া ও ইমন্দামনশিয়ায় মকামনা েুসশলে তসনযদল অশভর্ান
পশরচালনা কমরশন অর্চ এর অশধকাাংি বাশসন্দাই ইসলামে দীশক্ষত
হময়মছ।42 শুধু তাই নয়, একসেয় উত্তর আশিকার েুসশলে মদিগুমলাই
শিস্টানমদর অতযাচামর অশতষ্ঠ পলায়নপর ইহুদীমদর সমবৃাত্তে আশ্রয়স্থল
হময় ওমঠশছল।43

42

নাময়ক পৃ , ১৪।

43

শেসারী, আল-ইশতর্ার আশনল োর্ী।
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ইসলামে োনশবক সম্পকৃ
ইসলাে দাশয়েপ্রাপ্ত (োনব ও দানব) সবাইমক দু শনয়া ও আশখ্রামতর
কলযামণর প্রশত আহ্বান কমর। এেনশক ইসলােমক মর্ আশখ্রামতর
েুশির পর্ শহমসমব স্বীকার কমর না তামকও। র্াবৎ না মস ইসলামের
অশনি সাধনায় শলপ্ত হয় শকাংবা েুসশলেমদর ওপর র্ু লুে কমর বা
র্ু লুেকারীমক সাহার্য কমর। কারণ, ইসলাে তার সমঙ্গও সদাচামরর
েূ লনীশতমত অটল র্ামক। ইসলাে পৃশর্বীর নের জীবমন সশম্মশলত
কলযাণ বাস্তবায়মন অেুসশলেমদর প্রশতও সহমর্াশেতার হাত প্রসাশরত
করমত উৎসাশহত কমর। র্াবৎ না এ সহমর্াশেতা েুসশলমের শচরস্থায়ী
জীবমনর জনয মনশতবাচক শকছু বময় আমন। আল্লাহ তা‘আলা
জেেতভামবই োনু মষর েমধয পারস্পশরক সহমর্াশেতার েমনাভাব
মপ্রাশর্ত কমরমছন। শতশন বমলন,
َ َ َ َ ح َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ ح ۡ ح ح َ َ َ َ َ َ َ ح
َ ى َ ُّ َ َ ح َ َ َ ۡ ح
ٓن
ٓ ِ ارفوآٓإ
لِٓلِ ع
ٓ ِ نثٓوجعلنك ٓمٓشعوبآوقبائ
ٓ اسٓإِنآخلق َنَٰكمٓمِنٓذكرٓٓوأ
ٓ ﴿يأيهآٱنل
َ
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ح ۡ َ َ ۡ َ َٰ ح
]٧١ :﴾ [احلجرات١٣ٓٓٱّللٓ َعل ِيمٓٓخبِي
َٓ ٓن
ٓ ِ ٱّللِٓأتقىك ٓمٓإ
ٓ ِٓند
ٓ أكرمك ٓمٓع
“মহ োনু ষ, আেরা মতাোমদরমক এক নারী ও এক পুরুষ মর্মক সৃ শি
কমরশছ আর মতাোমদরমক শবশভন্ন জাশত ও মোমত্র শবভি কমরশছ। র্ামত
মতােরা পরস্পর পশরশচত হমত পার। মতাোমদর েমধয আল্লাহর কামছ
মসই অশধক ের্ৃাদাসম্পন্ন মর্ মতাোমদর েমধয অশধক তাকওয়া সম্পন্ন।
শনশ্চয় আল্লাহ মতা সবৃজ্ঞ, সেযক অবশহত।” [সূ রা আল-হুজরাত,
আয়াত: ১৩]
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আর েুসশলে-অেুসশলমের সাধারণ সম্পমকৃর সীো শনধৃারণ কমর আল্লাহ
তা‘আলার শনমনাি বাণী,
َ َ ح
ح
َ َ ۡ َ َٰ ح ح َ ح َ َ َ َ َ ح ح
َۡ ح
ِٓين ٓ َول ۡٓم ُٓي ِر حجوكم ٓمِن ٓدِي َٰ ِرك ۡٓم ٓأن
ِٓ ف ٓٱدل
ٓ ِ ٓ ِين ٓل ۡٓم ٓيحقَٰت ِلوك ۡٓم
ٓ ن ٓٱَّل
ِٓ ٱّلل ٓع
ٓ ٓ ّل ٓينهىك ٓم
ٓ﴿
َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ح ح َ ح
ۡ ۡ ُّ َ َ ُّ ح ۡ َ ح ۡ ح َ ۡ ۡ َ َ َ ح
ِٓين
َٓ نٓٱَّل
ِٓ ٱّللٓع
ٓ ٓٓإِنمآينهىك ٓم٨ٓي
َٓ ِبٓٱل حمقسِ ِط
ٓ ٱّللُٓي
ٓ ٓن
ٓ ِ تبوه ٓمٓوتقسِطوآٓإَِل ِه ٓمٓإ
َ
ح
َ ح ح
ۡ َ
َ َ ح
ح
َ َ ح
َ ۡ ٓظَٰ َه حروآٓ َ َ ى
ٓجك ۡٓمٓأنٓت َول ۡوه ۡٓمٓ َو َمن
ٓ ِينٓ َوأخ َر حجوكمٓمِنٓدِي َٰ ِرك ۡٓمٓ َو
ِٓ فٓٱدل
ٓ ِ ٓق َٰ َتلوك ۡٓم
ِ َعٓإِخرا
َ َ َ ََح ۡ َح َى َ ح
َ
]٩ ،٤ :﴾ [املمتحنة٩ٓون
ٓ كٓه حٓمٓٱلظَٰل حِم
ٓ ِ يتوله ٓمٓفأولئ
“দীমনর বযাপামর র্ারা মতাোমদর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ কমর শন এবাং
মতাোমদরমক মতাোমদর বাশি-ঘর মর্মক মবর কমর মদয়শন, তামদর প্রশত
সদয় বযবহার করমত এবাং তামদর প্রশত নযায়শবচার করমত আল্লাহ
মতাোমদরমক শনমষধ করমছন না। শনশ্চয় আল্লাহ নযায় পরায়ণমদর
ভামলাবামসন। আল্লাহ মকবল তামদর সামর্ই বন্ধুে করমত শনমষধ
কমরমছন, র্ারা দীমনর বযাপামর মতাোমদর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ কমরমছ এবাং
মতাোমদরমক মতাোমদর বািী-ঘর মর্মক মবর কমর শদময়মছ ও
মতাোমদরমক মবর কমর মদওয়ার বযাপামর সহায়তা কমরমছ। আর র্ারা
তামদর সামর্ বন্ধুে কমর, তারাই মতা র্াশলে।” [সূ রা আল-েুেতাশহনা,
আয়াত: ৮-৯]
অনযভাষায়, ইসলাে (শজন্ন ও ইনসান তর্া োনব ও দানব) সকল
দাশয়েপ্রাপ্ত োখ্লু কমক দু শনয়া-আশখ্রামতর িাশন্ত অজৃমন এমক অপমরর
সহমর্াশে হমত উদ্বু দ্ধ কমর।44 আেরা মর্েন জাশন িাশন্ত োমন প্রশতশট
44

চীনী, হাকীকাতুল আলাকা, পৃ . ১১১-১১৪।
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জ্ঞানসম্পন্ন োনু ষমক অমনযর জবরদশস্ত ছািা শনমজমক সু খ্ী বানামত কাজ
করার সু মর্াে মদওয়া। হোঁুঁ, মকউ তার কাশিত িাশন্ত বা তার মচময়ও
উত্তে িাশন্ত অজৃমন সহমর্াশেতা করমল মসটা শভন্ন কর্া। কারণ, তা
জবরদশস্তর অন্তভুৃি নয়।
এ মর্মক আেরা দু ’শট গুরুেপূ ণৃ বাস্তবতা বুঝমত পাশর:
1. প্রাকৃশতকভামবই োনু মষর েমধয এক ধরমনর পার্ৃকয শবদযোন।
এেনশট করা হময়মছ র্ামত এমক অপরমক শচনমত পামর এবাং
পরস্পর সহমর্াশেতা-প্রশতমর্াশেতা করমত পামর। তমব ‘প্রকৃত
অজৃমন’র োনদে তাকওয়া, অর্ৃাৎ আল্লাহ তা‘আলার সন্তুশি অজৃন
এবাং তাুঁর অসন্তুশি মর্মক বাুঁচার প্রমচিা করা। আর তা করমত হমব
তাুঁর শনমদৃশিত কাজ সম্পাদন এবাং শনমষধকৃত কাজ বজৃন করার
োধযমে।
2. মর্ৌর্ মক্ষত্রগুমলার অশধকাাংিমতই োনু মষর েমধয শকছু শভন্নতার
উপশস্থশত পারস্পশরক সহমর্াশেতার পশরপশন্থ নয়। বরাং মর্ৌর্
মক্ষত্রগুমলামত তারা পরস্পমর সহমর্াশেতা করমব। এভামব তারা
ক্ষণস্থায়ী দু শনয়া ও শচরস্থায়ী আশখ্রাত জীবমনর মসৌভােয বাস্তবায়মন
র্র্াসম্ভব একজমনর মচিায় অনযজন পশরপূ রমকর ভূ শেকা রাখ্মব।
ইনসামফর জায়ো মর্মকই ইসলাে শনরমপক্ষ বা সের্ৃক অেুসশলে এবাং
িত্রু ও শবমদ্বষী অেুসশলমের েমধয পার্ৃকয কমর। প্রর্ে দল শনমজমদর
মদিমক িাশন্তরাে আর অপরদল শনমজমদর মদিমক িত্রুরাে শহমসমব
অশভশহত কমর। তমব জাশতসাংমঘর েমতা একশট অশভভাবক সাংস্থা
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র্াকমত উশচৎ শছল তার সদসয রামের সবগুশলই িাশন্তরাে হওয়া। র্শদও
শকছু বযশতক্রে র্াকাও অসম্ভব নয়, কখ্মনা বাস্তবতা র্ামক আাংশিক বা
সােশয়কভামব হমলও অস্বীকার কমর।
সাধারণত এই শনধৃারমণর প্রশ্নশট পাশরপাশেৃকতা ও আন্তজৃাশতক
প্রময়াজমনর সমঙ্গ সম্পৃ ি। এশদমক ইসলামে এই মশ্রণীকরমণর মর্ােযতা
রামখ্ন বযশি বা শবশচ্ছন্ন দল নয়; বরাং (ওশলময় আের বা) কতৃৃপক্ষ তর্া
সেগ্ররামের দাশয়েপ্রাপ্ত অশভভাবকপক্ষ। কারণ বযশি ও দমলর
দৃ শিভশঙ্গমত হয়মতা আন্তশরকতার অভাব র্ামক না; শকন্তু তামত
বযাপকতার অভাব র্ামক শঠকই। অশধকাাংি মক্ষমত্রই তা হয় আমবোশশ্রত
এবাং সেসযার প্রশত আাংশিক নজরশনভৃর। তাই প্রায়িই তা ইসলামের
শবশুদ্ধ েতােত মর্মক হয় শবচুযত। তা কখ্মনা সেগ্র উম্মাহ বা এর
মকামনা শবিাল অাংিমক ইসলাে ও েুসশলমের অকলযামণর শদমক মটমন
শনময় র্ায়। বরাং তামদর বযাপক ক্ষশত সাধন কমর। পরবতৃীমত এই
আমবোশ্রয়ীমদর অমনমকই অনু মিাচনায় দগ্ধ হন। আর এেনটাই
স্বাভাশবক। মকননা প্রাময়াশেক শফকহী শসদ্ধান্ত সশঠক হওয়ার জনয শুধু
িরী‘আমতর বাণীসেমগ্রর ওপর পর্ৃাপ্ত জ্ঞান র্াকাই র্মর্ি নয়; এর জনয
আরও প্রময়াজন বাস্তবতা অনু ধাবমনর েমতা র্মর্ি প্রজ্ঞা।
শবষয়শট পশরষ্কামরর জনয োর্ওয়াময় উহুদ হমত পামর আদিৃ উপো। এ
র্ু মদ্ধ র্ু বক মশ্রশণ তামদর ধেৃীয় আমবে আর ইসলামের জনয প্রাণদামনর
মপ্ররণায় উজ্জীশবত হময় িত্রুমদর অবস্থান অশভেুমখ্ মবশরময় আসামকই
েুসশলেমদর জনয মশ্রয় েমন কমরশছমলন। পক্ষান্তমর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আলাইশহ ওয়াসাল্লামের দৃ শি শছল আরও বযাপক ও দূ রদৃ শিসম্পন্ন।
দীঘৃমেয়ামদ কামজর প্রশত লক্ষয মরমখ্ এবাং েুসশলে ও িত্রু তসমনযর কর্া
শবমবচনা মসশটই শছল বাস্তব ও র্র্ার্ৃ শসদ্ধান্ত। লক্ষণীয়, র্ু বমশ্রণীর
শসদ্ধান্ত শছল মকবল দীমনর আত্মশনমবদমনর আমবে ও মপ্ররণা মর্মক
উদ্ভুত। পক্ষান্তমর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের শসদ্ধান্ত
শছল ইসলামের প্রশত তাুঁর দাশয়ে এবাং ইসলাে ও েুসশলমের ভশবষযৎ ও
তামদর শনরাপত্তার মচতনায় পুি। আর বলাবাহুলয মর্ এ দু ই শসদ্ধামন্তর
োমঝ শবদযোন শবিাল পার্ৃকয।
তমব এর অর্ৃ শকন্তু এ নয় মর্ রামের শকছু শকছু শসদ্ধান্ত মকবল
ক্ষেতাবানমদর বযশি স্বামর্ৃর পদমলহনই কমর, মহাক না তা ইসলাে ও
েুসশলমের শহমসমব। বরাং এসব শসদ্ধামন্তর শসাংহভােই অশধক দূ রদশিৃতা,
অশধক সতকৃতা ও অশুভ পশরণামের প্রশত লক্ষয মরমখ্ েৃহীত হয়।
আন্তধেৃ সাংলাপ শবষময় ইসলামের অবস্থান
শকছু ধমেৃর মলাক আমছ র্ারা অনযধমেৃর মলাকমদর সমঙ্গ আমলাচনা
করমত ভয় পায়। বতৃোমন র্ামক ‘আন্তধেৃ সাংলাপ’ বলা হয় এমক তারা
এক ধরমনর পরাজয় বমল েমন কমর। এশট শঠক নয়। সাধারণত
আন্তধেৃ সাংলাপ অর্বা সশঠক িমব্দ বলমল ধেৃীয় প্রশতশনশধমদর
পারস্পশরক আমলাচনা চার ধরমনর হমত পামর45:

45

চীনী, আল-ইসলাে ওয়াল-শহওয়ার।
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1. সাংলামপ অাংিগ্রহণকারী প্রশতশট ধমেৃর শুদ্ধতার স্বীকৃশত সাংক্রান্ত
পারস্পশরক আমলাচনা। এশট প্রচারধেৃী সকল ধমেৃই মর্েন
ইসলাে ও শিস্টধমেৃ প্রতযাখ্যানমর্ােয। এর েমধয সরাসশর উভয়
ধেৃমক প্রচলমনর সবধরমণর মর্ৌর্ প্রমচিাই অন্তভুি
ৃ । র্শদও তা
হয় উভয় পমক্ষর অশনচ্ছায়।
2. বাস্তমব এসব ধমেৃর অশস্তে সম্পমকৃ, ধেৃীয় শবমরাধ মর্মক সৃ ি
শবমরাধ শনরসমনর প্রময়াজনীয়তা শবষময়, এসব েতশবমরাধ
শনরসমনর উপাময় মপৌঁছার জনয র্দ্বারা সবপমক্ষর শনরাপত্তা
শনশশ্চত হমব এবাং মর্ৌর্ বযাপারগুমলামত ফলপ্রসূ সহমর্াশেতা
বাস্তবাশয়ত হমব- মস শবষময় পারস্পশরক আমলাচনা। ইসলাে এ
উমদযােমক স্বােত জানায়। এর কারণ পূ মবৃ উমল্লখ্ করা
হময়মছ।
3. প্রমতযক ধমেৃর মলামকর অনযমক শনজ ধেৃ সম্পমকৃ তা দু শনয়াআশখ্রামতর কলযাণ বাস্তবায়মন সক্ষে মস শবষময় শনশশ্চত করার
মচিা। আেরা র্শদ সকল নবী-রাসূ মলর দাওয়াতী মচিা সম্পমকৃ
শচন্তা কশর তাহমল মদখ্মত পাই দাওয়ামতর উমদযাে শছল েূ লত
এ ধরমনর আমলাচনার প্রর্ে পদমক্ষপ। আর এশট সকল নবীরাসূ ল এবাং সমতযর প্রশত আহ্বানকারী সবার দাশয়ে। সু তরাাং
িাশন্তপূ ণৃ পশরমবমি নানা ধমেৃর প্রশতশনশধ ও অনু সারীর সমঙ্গ
সাংলাপ-আমলাচনা েূ লত প্রমতযমকর শবোসমক সতয প্রোণ
করার এক দারুণ উপলক্ষ। এশট সাংলামপ অাংিগ্রহণকারী

 59 

প্রমতযকমক অমনযর ধমেৃর সতযতা শনময় ভাবার চেৎকার সু মর্াে
সৃ শি কমর।
4. শবশভন্ন ধমেৃর মলাকমদর সমঙ্গ প্রাতযশহক জীবমন চলোন শবশভন্ন
মলনমদমনর োধযমে পারস্পশরক স্বতস্ফূতৃ আমলাচনা। এমত
উভয় পক্ষ ঐশচ্ছক বা স্বয়াংশক্রয়ভামব বাচশনক বা িারীশরক
ভাষা বযবহার কমরন।
োনবাশধকার সাংেঠনগুমলা সম্পমকৃ ইসলামের অবস্থান
বতৃোমন শবশভন্ন োনবাশধকার সাংেঠন ও জাশতসাংমঘর নানা অঙ্গসাংস্থা ও
সাংেঠন আময়াশজত শবশচত্র সমম্মলন অশধকারহারা শবশভন্ন জাশত-মোষ্ঠীর
অশধকার রক্ষায় নানােুখ্ী প্রিাংসনীয় তৎপরতা চাশলময় র্ামচ্ছ।
তমব এসব কখ্মনা কখ্মনা এেন শকছু আইনী ও রাজননশতক ইসু য উমস্ক
মদয় র্া জাশতসাংমঘর লক্ষয ও উমদ্দমিযর সমঙ্গ সাাংঘশষৃক। মর্েন এসব
সাংেঠন শনমজমক স্থানীয় আইমনর সমঙ্গ জশিময় মফমল র্া মকবল সাংশিি
মদমির নােশরকমদর ওপর প্রময়াে করা হয়। অর্চ এরা বা এমদর
অশধকাাংিই আইনশট প্রণয়ন কমরমছ।
এসব সাংেঠমন কেৃরত অশধকাাংি বযশির আন্তশরকতার বযাপামর
আোমদর মকামনা সমন্দহ মনই। শকন্তু মদখ্া র্ায় তামদর অমনক উদযেীর
শনষ্ঠাপূ ণৃ আমবে কখ্মনা এেন নসীহতও মপি কমর র্া ঐ জাশতর
দু শনয়া-আশখ্রামতর পর্চলার শসদ্ধামন্তর অশধকামরর সু স্পি লঙ্ঘন বলা
র্ায়। তামত ঐ জাশতর স্বাধীনতার ওপর সু স্পি হস্তমক্ষপ করা হয় র্ারা
স্বতস্ফূতৃভামব জাশতসাংমঘর সদসযপদ অজৃন কমরমছ। এর সমঙ্গ আরও
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মর্াে করা র্ায়, শকছু স্বার্ৃামন্বষী মোষ্ঠী তামদর বযশিস্বার্ৃ চশরতার্ৃ করার
জনয এসব সাংেঠমনও অনবধ অনু প্রমবি কমর। তামদর মচিা র্ামক
শবশভন্ন জাশতর েমধয শবদযোন সম্পকৃ নি করা এবাং বক্রপমর্
জাশতসাংমঘর েূ লনীশতর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ চাশলময় র্াওয়া। মিষাবশধ র্ামত এর
মনতৃে ও কতৃৃে র্ামক তামদর হামত। শবষয়শট আোমদর সােমন শকছু
প্রশ্ন তুমল ধমর:
1. এসব সাংস্থা ও সমম্মলমনর িশির উৎস মকার্ায় র্ারা জাশতর
ওপর ছু শি মঘারাবার প্রয়াস পায়? জাশত শক তামদর মভাট শদময়
শনবৃাশচত কমরমছ নাশক কেপমক্ষ অশধকাাংি জনেণ তামদর
শনবৃাশচত কমরমছ?
2. সমম্মলমন অাংিগ্রহণকারী অশধকাাংমির শসদ্ধামন্তর তবধতা কী?
তারা র্খ্ন শনশদৃি মকামনা জাশতর তবধ রামের প্রশতশনশধে
করমবন তখ্ন তামদর শসদ্ধান্ত শক প্রশতশনশধ শনর্ু িকারী জাশতর
অশধকাাংমির শসদ্ধামন্তর উমবৃ হমব?
3. র্শদ তারা শনবৃাচন বা ভারাপৃমণর োধযমে জাশতর প্রশতশনশধে না
কমরন, তাহমল মকামনা আইমনর শভশত্তমত তারা জাশতর
আভযন্তরীণ শবষময় নাক েলান?
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তারা শক জাশতসাংমঘর নীশতর শভশত্তমত নাক েলান? সদসয রামের
আভযন্তরীণ শবষময় তামদর নাক েলামনা মতা জাশতসাংমঘর প্রধান
েূ লনীশতরই লঙ্ঘন র্া সদসযমদর স্বাধীনতার স্বীকৃশত প্রদান কমর।46



তারা শক েণতমন্ত্রর নীশতর শভশত্তমত নাক েলান? তামদর এ কাজ
মতা েণতমন্ত্রর েূ লনীশতরও পশরপন্থী। মকননা েণতন্ত্র একশট জাশতর
সমবৃাচ্চ ক্ষেতা মসমদমির সাংখ্যােশরমষ্ঠর হামত নযস্ত কমর।



নাশক তারা োনবাশধকার ও নযায়শবচামরর শভশত্তমত নাক েলান?
তামদর অশধকাাংি শসদ্ধান্তই মতা োনবাশধকার ও সাংখ্যােশরষ্ঠ
জনেমণর মচতনার ওপর বি আঘাত।

এসব সাংেঠমনর শসদ্ধান্ত মেমন শনমত নীশতেতভামব মকামনা জাশতই বাধয
নয়, র্াবৎ তার সদসযবৃ ন্দ আইনী পন্থায় মকামনা জাশতর প্রশতশনশধে
কমর। অনযর্ায় এশট শুধু সু পাশরি ও শকছু বযশির শনজস্ব দৃ শিভশঙ্গ বমলই
েণয হমব।
ইসলাে সাধারণভামব ‘মক করমলা’ মসশদমক ভ্রুমক্ষপ না কমর েজলু েমদর
সের্ৃমন বযশয়ত সকল প্রমচিার প্রশতই শ্রদ্ধা ও সের্ৃন বযি কমর।
উপরন্তু এ ধরমনর কামজ অাংি শনমত সবৃাত্মক উৎসাহ মর্াোয়। র্শদও
মস শনেৃহীত মোষ্ঠীশট হয় অেুসশলে।47 তাই মর্সব মক্ষমত্র প্রিাংসনীয়

46

জাশতসাংঘ সনদ, প্রর্ে অধযায়, প্রর্ে শবষয়, ২য় অনু মচ্ছদ; শদ্বতীয় শবষয়, নাং ৭।

47

চীনী, আলাকাতুল েুসশলে, পৃ . ৬৪-৬৫।
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পদমক্ষপ েৃহীত হয় মসখ্ামন এসব সাংেঠনমক খ্বরদাশর করমত ইসলাে
তনশতকভামব উদ্বু দ্ধ কমর। এসব মক্ষত্র শননরূপ:
1. র্খ্ন মকামনা মদি অনয মদমির ওপর উৎপীিন চালায়। শবমিষত
জাশতসাংমঘর উদ্ভমবর পর।
2. র্খ্ন মকামনা মদি অনয মদমির জাশত-মোষ্ঠী অর্বা তার শকছু
নােশরকমক স্থানীয় বা আন্তজৃাশতক আইমনর মদাহাই শদময় শনেৃহীত
কমর। অনযকর্ায়, র্খ্ন আইন প্রময়ামে নােশরক ও অনােশরমকর
েমধয শকাংবা নােশরকমদর েমধয বাংি বা তপতৃক গুণাবশলর কারমণ
তবষেয করা হয়। শবমিষতঃ জাশতসাংমঘর উদ্ভমবর পর।
3. র্খ্ন মকামনা দখ্লদার মোষ্ঠী শনশদৃি মকামনা মভৌেশলক এলাকার
আশদবাসীমদর সম্পদ বা ভূ শে জবরদখ্ল করমত উদযত হয়।
4. র্খ্ন রাে শকছু নােশরকমক তার জেেত অশধকার মর্মক বশেত
কমর। মর্েন, তামদর ভূ সম্পশত্তর অশধকার, শিক্ষার অশধকার,
সাের্ৃযেমতা শনজ কেৃ বাছাইময়র অশধকার, পছন্দেত স্থামন
বসবামসর অশধকার ইতযাশদ। হযাুঁ, তমব তা হমত হমব এসব
অশধকার অজৃমনর গ্রহণমর্ােয শনয়োনু সামর।
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কলযাণ প্রচামর আগ্রহ
শচন্তা, আকীদা ও োর্হাবেত নানা দল-উপদল রময়মছ র্ারা মকবল
শনমজমদর আদিৃমকই দু শনয়া-আশখ্রামতর কলযামণর জাশেন েমন কমর।
তমব তারা তামদর কলযামণর পমর্ অনযমক িাশেল করার বযাপামর মকামনা
গুরুে অনু ভব কমর না। তারা কাউমক আহ্বান কমর না শনমজমদর পমর্।
আবার শকছু দল রময়মছ, র্ারা শবোস কমর তামদর অবলশম্বত পদ্ধশতই
পাশর্ৃব জেমত শবে োনবতামক রক্ষা করমত পামর। পামর
আন্তজৃাশতকভামব িাশন্ত প্রশতষ্ঠা করমত। এরা শনমজমদর আদিৃ অনযমদর
কামছ প্রচার এবাং তামদর জনয তা আবিযক েমন কমর। এশদমক আমরক
দল আমছ র্ারা দৃ ঢ়ভামব শবোস কমর, তারা মর্ আদিৃ লালন কমর
একোত্র তা-ই োনু মষর ক্ষণস্থায়ী ও শচরস্থায়ী জীবমনর অফুরান েঙ্গল
বময় আনমত পামর। আর মর্মহতু তারা সেগ্র োনবতার কলযাণ ও েঙ্গল
কােনা কমর তাই তারা তামদর মচতনা ও আদিৃ প্রচামর উদযমের সমঙ্গ
কাজ কমর। তমব তারা কাউমক বাধয কমর না। েুসশলেরা এ দমলরই
অন্তভুৃি। তারা চায় েুকাল্লাফ বা আল্লাহর দাশয়েপ্রাপ্ত প্রশতশট জীবই
(শজন ও ইনসান) কলযাণ পমর্ তামদর সহর্াত্রী মহাক। শকন্তু এ পমর্
তারা কাউমক বাধয করায় শবোসী নয়। আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক প্রজ্ঞা
ও সদু পমদমির োধযমে ইসলামের শদমক ডাকার শনমদৃি শদময়মছন।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ۡ ح
ۡ َ َ َ َ َۡ
َ
ۡ ۡ َ َ
َ َ َ ۡ َ ح
َ ۡ
ٓن
ٓ ِ ن ٓإ
ٓ هٓأحس
ٓ ِ ّٓت
ٓ ِ جَٰدِل حهم ٓبِٱل
ك ٓبِٱۡل ِك َمةِ ٓ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٓٱۡلسنةِٓ ٓو
ٓ ِ يل ٓرب
ِٓ ِ ل ٓ َسب
َٰٓ ِ ع ٓإ
ٓ ﴿ٱد
َ
َ
ۡ َ ۡ ح
َۡ ََ َ ح
َ َ
]٧٢٦ :﴾ [انلحل١٢٥ِٓين
َٓ لٓ َعنٓ َسبِيلِهِۦٓ َوه َٓوٓأعل حٓمٓبِٱل حم ۡه َتد
ٓ كٓه َٓوٓأعل حٓمٓب ِ َمنٓض
ٓ رب
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“তুশে মতােরা রমবর পমর্ শহকেত ও সু ন্দর উপমদমির োধযমে আহ্বান
কর এবাং সু ন্দরতে পন্থায় তামদর সামর্ শবতকৃ কর। শনশ্চয় একোত্র
মতাোর রবই জামনন মক তার পর্ মর্মক ভ্রি হময়মছ এবাং
শহদায়াতপ্রাপ্তমদর শতশন খ্ুব ভামলা কমরই জামনন।” [সূ রা আন-নাহল,
আয়াত: ১২৫]
েুসশলেরা ইসলাে প্রচামর আগ্রহী মকন?
েুসশলেরা একান্তভামবই কােনা কমর, েুকাল্লাফ বা আল্লাহর দাশয়েপ্রাপ্ত
প্রশতশট জীবই (শজন ও ইনসান) ক্ষণস্থায়ী ও শচরস্থায়ী জীবমনর অনন্ত
সু মখ্র শঠকানা খ্ুুঁমজ পাক। িােত জীবন ও নের জীবমনর েুশির বাতৃা
শনময় আেেনকারী শহদায়ামত রব্বানীমক একমচশটয়াভামব শনমজমদর কমর
মনয়ামক েুসশলেমদর জনয শবমিষভামব হারাে মঘাষণা কমরমছ ইসলাে।
বরাং এ বাতৃামক সবার েমধয ছশিময় মদওয়া অতযাবিযক কমরমছ। মকউ
র্ামত ইসলাে মর্মক, ইসলামের আমলাশকত পর্ মর্মক বশেত না হয়।
একইসমঙ্গ ইসলাে েমন কমর প্রশতশট জ্ঞানসম্পন্ন বা সাবালক নারীপুরুষই পৃশর্বীমত স্বাধীন। মস র্া ইমচ্ছ তা গ্রহণ করমত পামর। মর্
মচতনা পছন্দ লালন করমত পামর। শকন্তু আশখ্রামত এর ফল তামকই
মভাে করমত হমব। পশবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ۡ َ
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُّ ۡ ح
]٢٦٥ :غ﴾ [ابلقرة
ِٓ ِنٓٱل
ٓ يٓٱلرش ٓدٓم
ٓ ِينٓقدٓتب
ِٓ فٓٱدل
ٓ ِ َّٓلٓإِك َر ٓاه
ٓ﴿
“দীন গ্রহমণর বযাপামর মকামনা জবরদশস্ত মনই। শনশ্চয় শহদায়াত স্পি
হময়মছ ভ্রিতা মর্মক।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,

َ
ۡ َ ُّ ح
َ تٓ َره
]١٤ :﴾ [املدثر٣٨ِٓٓينة
ٓ ۡ كٓنفِۢسٓب ِ َمآك َس َب
ٓ ﴿

“প্রশতশট প্রাণ শনজ অজৃমনর কারমণ দায়বদ্ধ।” [সূ রা আল-েুদ্দাসশসর,
আয়াত: ৩৮]
তমব মকউ র্খ্ন মস্বচ্ছায় ইসলাে গ্রহণ কমর, তখ্ন তার ওপর মসসব
বাধযবাধকতা মেমন চলা আবিযক হময় পমি, র্া তার ওপর ইসলাে
ফরজ কমরমছ। র্ামত মস এসব না োনার িাশস্ত মর্মক রক্ষা পায়। মর্ােয
শবমবশচত হয় আলাদা তবশিিয ও অফুরান প্রশতদামনর।
ইসলােমক শর্শন দীন শহমসমব গ্রহণ করমবন, তার জনয জরুশর এর
র্াবতীয় শিক্ষা ও আদিৃমক বাস্তমব রূপ দান করা। শকছু মক ধারণ করা
আর শকছু মক উমপক্ষা করার মকামনা অবকাি মনই ইসলামে। র্তক্ষণ তা
হয় অকাটয বা প্রায় অকাটযভামব প্রোশণত এবাং তার েেৃ হয় উপলব্ধ।
মকননা আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ح
َ َ ۡ ح
َ
ۡ ََ
َ َ ََ َ َ ح َ َۡ َح
َ ۡ
ّٓل
ٓ ِ ِكٓمِنك ۡٓمٓإ
ٓ لٓذَٰل
ٓ ونٓب ِ َب ۡعضٓٓفمآجزا ٓءٓمنٓيفع
ٓ بٓ َوتكف حر
ِٓ َٰضٓٱلكِت
ٓ ِ ونٓب ِ َب ۡع
ٓ ﴿أف حتؤم حِن
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ح َ ُّ َ َ ى
]٤٦ :اب﴾ [ابلقرة
ِٓ لٓأش ِٓدٓٱل َعذ
ٓ ِ ونٓإ
ٓ فٓٱۡليوٓة ِٓٱدلنيآٓويو ٓمٓٱلقِيمةِٓيرد
ٓ ِ ٓٓخ ِۡزي
“মতােরা শক শকতামবর শকছু অাংমি ঈোন রাখ্ আর শকছু অাংি অস্বীকার
কর? সু তরাাং মতাোমদর েমধয র্ারা তা কমর দু শনয়ার জীবমন লাঞ্ছনা
ছািা তামদর কী প্রশতদান হমত পামর? আর শকয়ােমতর শদমন তামদরমক
কশঠনতে আর্ামব শনমক্ষপ করা হমব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
৮৫]
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শবষয়শট আসমল এেন, মর্েন মকউ মস্বচ্ছায় একশট শনশদৃি মদমির
নােশরক হমলা। এখ্ন শকন্তু মস ঐ মদমির নােশরক হবার র্াবতীয় িতৃ
পূ রমণ বাধয। এসব িমতৃর েমধয রময়মছ মদমির র্াবতীয় অশধকার ও
সু শবধাশদ মভাে করার জনয প্রমর্াজয িতৃ পূ রণ করা। মস শকছু মতই এসব
দায়দাশয়ে এশিময় মর্মত পামর না। মকামনা মদমির নােশরক হওয়া আর
ইসলামের দীশক্ষত হওয়ার েমধয একোত্র পার্ৃকয এই মর্, নােশরকমক
তার সম্পমকৃর মদি কখ্মনা শবতািন কমর; শকন্তু েুসশলেমক তার একান্ত
ইমচ্ছ ছািা মকউ কখ্মনা ইসলাে মর্মক খ্াশরজ করমত পামর না।
সাংশিি আমরকশট কতৃবয হমলা, েুসশলে নােশরকমক সোমজর কলযামণ
শনমজর সম্পদ মর্মক র্াকাত প্রদান করমত হয়। মর্ সোমজর মস অাংি
এবাং তার শবশবধ মসবা মস গ্রহণ কমর। মতেশন অেুসশলে নােশরকমক
ইসলােী রামের জনযও শকছু শদমত হয়। অনযমদর মবলায় আেরা বতৃোমন
র্ামক কর বা টযাক্স বশল এশট তার িাশেল। মর্েন, অেুসশলে মদমির
েুসশলে নােশরকমদর শনধৃাশরত টযাক্স বা কর পশরমিাধ করমত হয়।
মর্েন, ভূ শেকর, আয়কর ও বাশণশজযক কর ইতযাশদ। এসমবর পািাপাশি
তামদরমক সকল খ্রচ বাদ মদওয়ার পর (র্ার েমধয করও রময়মছ)
র্াকাতও শদমত হয়।
ইসলােী রামে অনয ধমেৃর তৎপরতা শনশষদ্ধ মকন?
েুসশলে সাংখ্যােশরি শকছু মদি শনজ ভূ খ্মে অনয ধেৃ ও েতবাদ প্রচার
শনশষদ্ধ কমরমছ দু ’শট প্রধান কারমণ:
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প্রর্ে. এসব মদমির সব বা অশধকাাংি নােশরকই ধেৃ শহমসমব
ইসলােমক মবমছ শনময়মছ। আর ইসলাে এেন একশট ধেৃশবোস র্ার পূ ণৃ
আনু েতয অতযন্ত জরুরী। এশট এেন িরী‘আত র্া তামদর পারস্পশরক
সম্পকৃ এবাং অনযমদর সমঙ্গ তামদর সম্পকৃও শনধৃারণ কমর। ইসলামের
কময়কশট মেৌশলক শবোস এেন:
1. েহাশবমের একজন স্রিা রময়মছন। শতশন আল্লাহ সু বহানাহু
ওয়াতাআলা। শতশনই শুরু এবাং শতশনই মিষ।48
2. স্রিা মকবল একজন আর শতশন ছািা মকউই ইবাদাত বা
উপাসনার মর্ােয নয়।
3. সৃ শিজীমবর প্রময়াজন ও সেসযা জানার জনয তাুঁর মকামনা
োধযমের প্রময়াজন হয় না।
4. আল্লাহ তা‘আলা োনু ষ ও শজনমক শকছু গুমণ ঋব্ধ কমরমছন।
মর্েন, শবমবক-বুশদ্ধ এবাং ভামলা-েন্দ পছমন্দর একরকে
স্বাধীনতা। উপরন্তু শতশন তামদরমক সু স্থ প্রকৃশতমত এবাং
রাসূ লেণ র্া শনময় এমসমছন, তামত শহদায়ামত সু সশজ্জত
কমরমছন। ফমল তারা তামদর সােশয়ক জীবমনর র্াবতীয় কেৃ
সম্পমকৃ শজজ্ঞাশসত হমব। অতপর তারা শচরস্থায়ী জীবমন তর্া
জান্নাত বা জাহান্নামে মসসব কমেৃর ফলাফল মভাে করমব।

48

সূ রা আন-শনসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬; সূ রা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩।
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5. েুকাল্লাফ বা দাশয়েপ্রাপ্ত প্রশতশট োখ্লু ক তর্া শজন ও োনু ষ
র্র্াসাধয

সবৃমিষ

নবী

েহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু

আলাইশহ

ওয়াসাল্লামের ওপর মপ্রশরত আল্লাহর র্াবতীয় আমদি-শনমষধ
োনমত বাধয।
ইসলামের এসব মেৌশলক শবোস জানার পািাপাশি আেরা এও জাশন মর্
বতৃোমনর ধেৃ ও েতবাদগুমলা ইসলামের এসব মেৌশলক মচতনার
মকামনা না মকামনাশট শকাংবা একাশধক ধারার সমঙ্গ সাাংঘশষৃক। আর এটা
মতা অনস্বীকার্ৃ মর্, শবরুদ্ধ শচন্তার প্রসার নােশরকমদর শনরাপত্তামক শুধু
সােশয়ক জীবমন নয়; শচরস্থায়ী জীবমনও হুেশকর েুমখ্ মঠমল মদয়।
শদ্বতীয়. সাধারণত মকামনা মদমির সব নােশরক সাবালক হয় না। একশট
মদমি অমনক নােশরকই এেন র্ামক র্ারা এখ্মনা সাবালক হয় শন বা
র্ামদর জ্ঞামনর শবকাি ঘমট শন। এরা শনমজমক মদমির সাংখ্যােশরষ্ঠ
নােশরমকর আদিৃ ও মচতনা শবনািী শচন্তা ও েতাদিৃ মর্মক রক্ষা করমত
পামর না। এ জনয প্রময়াজন তামদর অপমরর সহমর্াশেতা। েূ লত তামদর
সাহার্যামর্ৃই রাে এ ধরমনর বযবস্থা শনময় র্ামক। মর্েন আেরা মদশখ্
এমদমির মর্সব নােশরক সরকাশর প্রশতশনশধ শহমসমব বা বযশিেত
প্রময়াজমন অনয মদমি বসবাস করমছ, তামদরমক মস মদমির শনয়ে মেমন
চলমত হয়। তাছািা মদমির অভযন্তমর মর্ বযশি েমবষণার জনয
অননসলাশে শচন্তা ও েতাদিৃ সম্পমকৃ জানমত চায় তার জনয মতা
অশধকাাংি মক্ষমত্র ইসলােী রােই মস বযবস্থা কমর মদয়।
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এশট একশট স্বাভাশবক শবষয়। মকননা আন্তজৃাশতক সনদসেূ হও োনু মষর
শিক্ষার অশধকামরর েমধয শপতা বা তবধ অশভভাবমকর জনয সন্তামনর
শিক্ষার শবষয় পছন্দ করার অশধকার সাংরক্ষণ কমর।49
মতেশন এও স্বাভাশবক মর্ অমনক রােই তার রাজননশতক সীোনার েমধয
এেন সব তৎপরতা শনশষদ্ধ কমর র্ামক মস মদি তার শনজস্ব দৃ শিভশঙ্গর
আমলায় অশুভ এবাং তার আভযন্তরীণ িাশন্ত ও নােশরমকর শনরাপত্তায়
প্রভাব সৃ শিকারী েমন কমর। র্শদও এসব কার্ৃক্রমের প্রভাব মকবল
সােশয়ক পাশর্ৃব জীবন পর্ৃন্তই সীোবদ্ধ। সব মদিই এেনশট কমর
র্ামক। এেনশক েণতাশন্ত্রক ও ধেৃশনরমপক্ষ মদিগুমলাও। অতএব মর্সব
শচন্তা ও কমেৃর প্রভাব শুধু দু শনয়ার সােশয়ক জীবন পর্ৃন্ত সীশেত নয়;
বরাং আশখ্রামতর শচরস্থায়ী জীবন পর্ৃন্ত প্রলশম্বত তার বযাপামর মকন
এেন শনমষধাজ্ঞা বলবৎ র্াকমব না? আর মর্মহতু এর ক্ষশতকাশরতা
আশখ্রামতর অবিযম্ভাবী জীবন পর্ৃন্ত শবস্তৃত ফমল তা জাশতসাংমঘর
নীশতরও সোর্ৃক। মকননা জাশতসাংঘ তার সদসয রােসেূ মহর ধেৃীয়
স্বাধীনতা সাংরক্ষমণ বদ্ধপশরকর।
র্শদও অননসলাশে ধেৃীয় েতবাদ প্রচার-তৎপরতা শনশষদ্ধ র্ামক তর্াশপ
সকল েুসশলে সাংখ্যােশরষ্ঠ মদি তার অেুসশলে নােশরকমদর শনমজমদর
শবমিষ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রশতষ্ঠা এবাং তামদর ধেৃীয় শবশধশবধান পালন ও
বাস্তবায়মনর পূ ণৃ অনু েশত শদময় র্ামক। র্াবৎ তা সাংখ্যােশরমষ্ঠর শবধামনর
49

আন্তজৃাশতক োনবাশধকার সনদ, ধারা: ৩/২৬; সাোশজক, সাস্কৃশতক ও অর্ৃননশতক
অশধকার সাংক্রান্ত শবমিষ আন্তজৃাশতক চুশিসেূ হ: ৩/১৩।
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সমঙ্গ সাাংঘশষৃক না হয়। একোত্র েক্কা নেরীই এর বযশতক্রে। ইসলামের
শবমিষ পশবত্র স্থান শহমসমব এর প্রমবিাশধকার মকবল েুসশলেমদর জনয
সাংরশক্ষত।
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মসৌশদ আরমব অনয ধমেৃর প্রকািয চচৃা শনশষদ্ধ মকন?
এ শবষময় কর্া বলার আমে আোমদরমক মেৌশলক কময়কশট শবষময়
একেত হমত হমব:
1. জাশতসাংমঘর সদসয হওয়া শকাংবা এর মকামনা কশেশটর সমঙ্গ
সাংশিিতার অর্ৃ শক এই মর্, একশট জাশত তার শনজস্ব ভূ খ্মের
মভতর মস বা তার সাংখ্যােশরষ্ঠ সদসয মর্ েূ লযমবাধ বা মচতনা
লালন কমর, তামক পশরহার করমত হমব?
অবিযই এর উত্তর হমব: না। ধেৃশনরমপক্ষসহ সব মদিই এ
অশধকার সাংরক্ষণ কমর। মকননা জাশতসাংঘ সনদ তার উমদ্দিয
সম্পমকৃ বলমছ:
‘পারস্পশরক সোনাশধকার ও প্রমতযমকর শনজস্ব চলার পর্
পছমন্দর অশধকামরর শভশত্তমত জাশতমত জাশতমত মসৌহাদৃযপূ ণৃ
সম্পকৃ েমি মতালা।’50
এই সনমদ এেন শকছু মনই র্া জাশতসাংঘমক মকামনা মদমির
অভযন্তরীণ শবষময় নাক েলাবার অনু মোদন মদয়। তামত এেন
শকছু ও মনই র্া তার সদসয মদিগুমলামক সপ্তে অধযাময়
উমল্লশখ্ত শনয়ন্ত্রণ বযবস্থা কার্ৃকমর এ নীশত অন্তরায় নয় বমল

50

জাশতসাংঘ সনদ, প্রর্ে অধযায়, প্রর্ে শবষয়, ২য় অনু মচ্ছদ।
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এ সনমদর কার্ৃকাশরতা স্থশেত করার জনয এ ধরমনর সেসযা
উদ্ভাবমনর অনু েশত প্রদান কমর।51
2. মকামনা ধেৃশনরমপক্ষ, েণতাশন্ত্রক বা সোজতাশন্ত্রক রামিও শক
সাংখ্যালঘু নােশরকমদর তামদর শনজস্ব শচন্তা-মচতনা বা শবোসআদিৃ সাংখ্যােশরষ্ঠ নােশরকমদর জনয বাধযতােূ লক করার
অশধকার রময়মছ? অবিযই এর উত্তর হমব: না।
3. মকামনা সাধারণ েণতাশন্ত্রক বা সোজতাশন্ত্রক মদমি শক
শবমদশিমদর মভাট মদওয়ার অশধকার আমছ- র্ারা মসখ্ামন
শিক্ষা, চাকশর বা রাজননশতক আশ্রময়র সু বামদ অবস্থান করমছ?
শনশ্চয় তারা মস মদমির সমঙ্গ চুশিবদ্ধ মর্ মদি তামক শভসা
প্রদান কমরমছ। মতেশন চুশি সম্পাশদত হওয়ার পর তার
মেয়াদ মিষ বা চুশি বাশতল না হওয়া পর্ৃন্ত শক উভয়পমক্ষর
সম্মশত ছািা মকামনা িতৃ র্ু ি করার অনু েশত আমছ শক?
অবিযই এর উত্তর হমব: শবমদশি বযশি মস্বচ্ছায় চুশি
সম্পাদনপূ বৃক একশট মদমি প্রমবমির পর মকবল মসমদমির
আইন-কানূ ন মেমনই মসখ্ামন অবস্থামনর অশধকার রামখ্। এ
বযশি ও মদিশট মকবল চুশি সম্পাদমনর আে পর্ৃন্তই প্রতযক্ষ
ও পমরাক্ষ িতৃাবশলমত সম্মশত বা অসম্মশত মদওয়ার অশধকার

51

জাশতসাংঘ সনদ, প্রর্ে অধযায়, শদ্বতীয় শবষয়, ৭ে অনু মচ্ছদ। কারণ, এশট ওই রামের
শনয়ন্ত্রমণর কর্া বলা হময়মছ, র্ারা অনয রামের ওপর আক্রেণ রচনা কমরমছ।
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রামখ্। আর স্থানীয় সব আইন পমরাক্ষ িমতৃর অন্তভুৃি। হযা,
চুশিপমত্র র্শদ মকামনাটামক বযশতক্রে শহমসমব উমল্লখ্ করা হয়
তাহমল শভন্ন কর্া।
মসাজা কর্ায় বলমল, একজন শবমদশি নােশরক চাই তার
শবোস ও েূ লযমবাধ অবস্থানরত মদমির েূ লযমবামধর সমঙ্গ
সাদৃ িযপূ ণৃ মহাক বা না মহাক, মস্বচ্ছায় চুশি সম্পাদমনর পর
তার জনয জরুরী চুশির মেয়াদ মিষ না হওয়া পর্ৃন্ত মসমদমির
শবোস ও েূ লযমবামধর প্রশত শ্রদ্ধািীল র্াকা। এশট একশট
স্বাভাশবক শবষয়। েণতাশন্ত্রক ও ধেৃশনরমপক্ষসহ সব মদিই
এেনশট কমর র্ামক। এর দৃ িান্ত অমনক। মর্েন,
1) মকামনা শবমদশি শিশু র্খ্ন োশকৃন র্ু িরামে জেগ্রহণ কমর,
তার জনয আমেশরকান পাসমপাটৃ ছািা মসমদমি প্রমবমির
অশধকার র্ামক না। র্শদও এ পাসমপাটৃ বহন করার ফমল
োনু ষমক তার মদমির শনয়মে িাশস্তর সম্মু খ্ীন হমত হয়। তমব
শবমদশির জনয শুরু মর্মকই আমেশরকায় প্রমবি না করার পূ ণৃ
স্বাধীনতা রময়মছ র্ামত শতশন আমেশরকান পাসমপাটৃ বহমন বাধয
না হন।
2) েণতাশন্ত্রক মদিগুমলার েমতা সব মদমিরই নানা রকমের শভসা
বযবস্থা চালু রময়মছ। সু তরাাং শর্শন মর্ ধরমনর শভসা শনময় মদমি
প্রমবি করমবন তামক তার র্াবতীয় শনয়ে ও িতৃাশদ মেমন
চলমত হমব। মর্েন, শতশন এ মদমি মকবল মলখ্াপিা করমবন,
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কাজ করমবন না এবাং মকামনা রাজননশতক কেৃকামে অাংিগ্রহণ
করমবন না। একজন শভনমদশি মলাক এসব িমতৃ সম্মশত
প্রকাি করার আে পর্ৃন্ত পূ ণৃ স্বাধীনতার সমঙ্গ শনমজর ভামলােন্দ শবমবচনা কমরন। তারপর মসসব শতশন মেমন মনওয়া বা না
োনার শভশত্তমত শভসা গ্রহণ কমরন বা তা মর্মক শবরত র্ামকন।
মকামনা পর মদিই তামক শভসা শনমত বাধয কমর না।
3) অমনক েুসশলে বযশি অেুসশলে রামে (তামদর ভাষায়) মস
মদমির জাতীয়তা শনময় বসবাস কমরন। তর্াশপ তারা মসখ্ামন
তামদর ধেৃীয় অমনক শবশধ-শবধান মসখ্ামন পালন করমত পামরন
না। মর্েন, স্বপ্রমণাশদত হতযাকারীর ওপর শকসাসদে প্রময়াে,
বযশভচারী ও বযশভচাশরণীর মবত্রাঘাতদে প্রময়াে ইতযাশদ। মকননা
এসব শবধান মসসব মদমির সাংখ্যােশরষ্ঠ নােশরক কতৃৃক েৃহীত
আইমনর পশরপন্থী। এশদমক ইসলামের দৃ শিমত এসব শবধান
র্শদও মেৌশলক ও অবিয পালনীয়; শকন্তু একশট উদারননশতক ও
বাস্তবেুখ্ী ধেৃ শহমসমব ইসলাে এসব েুসশলমের শবধানগুমলা
বাস্তবায়ন না করামক ক্ষো সু ন্দর দৃ শিমত মদমখ্। বরাং
তামদরমক উদ্বু দ্ধ কমর সাংশিি মদমির আদিৃ ও শনষ্ঠাবান
নােশরক হমত। অনু প্রাশণত কমর তামদরমক অমনযর জনয
অনু করণীয় হমত।52

52

রামবতা আলমে ইসলােী, শফকহ মবাডৃ, েক্কা মঘাষণা।
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স্বমদিী শহমসমব অেুসশলে মদমি বসবাসকারী সাংখ্যালঘু েুসশলেমক র্খ্ন
এেন শনমদৃিনা হময়মছ, তখ্ন বলাইবাহুলয মর্, শবমদমি অবস্থানকারী
বযশির জনয মসমদমির শনয়ে-কানূ ন মেমন চলা আরও মবশি আবিযক।
শনয়ে োনমত না পারমল মতা চুশি বাশতমলর অবকাি শনময় ঐ মদমি
বসবাস তযাে করমত পামর। মস শহমসমব শনয়ে পছন্দ না হমল শুরু
মর্মকই মকউ মসৌশদ আরমব প্রমবি করমত অস্বীকৃশত জানামত পামর।
মসৌশদ সরকার মতা কাউমক এখ্ামন আসমত বা বসবাস করমত কাউমক
বাধয কমর না।
আর কূটননশতক শেিনগুমলার মক্ষমত্র এ শনয়ে এজনয মর্, তারা এখ্ামন
স্থায়ী নন। তামদর অবস্থান বারবার পশরবতৃন হয়। তাছািা তামদর ধেৃ
ও ধমেৃর প্রশত শনষ্ঠাও বযশিশবমিমষ শবশভন্ন রকে হয়। সু তরাাং তামদর
ইবাদমতর জনয সু রেয স্থাপনা প্রশতষ্ঠার অনু েশত মদওয়া কূটননশতক
শনয়মেও র্ু শিসঙ্গত নয়। কূটনীশতর দাশব হমলা, তারা তামদর সাংরশক্ষত
স্থামন শনজস্ব ধেৃীয় আচার-শনয়ে চচৃা করমবন। কূটননশতক শিিাচামরর
দাশব উভয় রাে পরস্পমরর প্রশত শ্রদ্ধা বজায় রাখ্মব। আর এরই অাংি
শহমসমব স্থানীয় শনয়ে-নীশতর প্রশতও শ্রদ্ধা রাখ্মত হমব।
মসৌশদ আরমবর জনেণ ইসলােমক তামদর রােীয় ধেৃ শহমসমব মস্বচ্ছায়
গ্রহণ কমরমছ। শনমজমদর জনয তারা ইসলামের র্াবতীয় আকীদা-শবোস,
ইবাদাত-বমন্দেী, আচার-আখ্লাক ও শবশধ-শবধানমক পছন্দ কমরমছ।
এশদমক মসৌশদ আরমবর মভৌেশলক অবস্থানমক ইসলাে শবমিষ সু রশক্ষত
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স্থান শহমসমব মঘাষণা শদময়মছ।53 আরব উপদ্বীপ মর্খ্ামন শবেেুসশলমের
শপ্রয়তে ভূ শেদ্বয় তর্া েক্কা ও েদীনা অবশস্থত- তামত দু ই ধেৃ একশত্রত
হমত পারমব না েমেৃ শনমদৃি জাশর কমরমছ। অর্ৃাৎ মসখ্ামন সরকাশর ও
প্রকািযভামব দু ই ধমেৃর ইবাদাত করা র্ামব না। তাই মসৌশদ সরকার র্া
মসমদমির েুসশলে জাশতর প্রশতশনশধে করমছ তারও দাশয়ে এই শনমদৃি
বাস্তবায়ন করা। এ বযাপামর মসৌশদ সরকামরর মকামনা শবকমল্পর
এখ্শতয়ার মনই।
অেুসশলেমদর পশবত্র েক্কায় প্রমবমি শনমষধাজ্ঞাও এর অন্তভুৃি, র্ামক
সােমন মরমখ্ সারা শবমের েুসশলে নাোজ আদায় কমর। এশট আসমল
শঠক এরকে মর্েন সব মদমিই এেনশক েণতাশন্ত্রক মদিগুমলামত পর্ৃন্ত
সরকাশর ও শবমিষাশয়ত সাংস্থাগুমলার সােমন ‘প্রমবিাশধকার সাংরশক্ষত’
মলখ্ার মরওয়াজ প্রচশলত। শবশভন্ন কারমণ এ শনমষধাজ্ঞা জাশর করা হয়।
মর্েন, শনরাপত্তা জশনত কারমণ, অশস্থরতা মর্মক সতকৃতা শহমসমব এবাং
পশবত্রতা ও সম্মান রক্ষামর্ৃ। মর্েনশট প্রমর্াজয ইসলামের মক্ষমত্র। মকননা
অস্বীকারকারীমদর পশবত্র েক্কায় প্রমবি ইসলাে শনশষদ্ধ মঘাষণা কমরমছ।
অশবমিষাশয়ত মলাকমদর উশচৎ অমনযর ইচ্ছার প্রশত সম্মান মদখ্ামনা।
এেনশক এ বযাপামর অনু রূপ শকছু করার দাশবও বযশি স্বাধীনতার
পশরপন্থী। মকননা আপশন কারও কামছ তার বাশিমত প্রমবিাশধকামরর
দাশব জানামত পামরন না এর শভশত্তমত মর্ আপশন তামক আপনার
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ইোে োমলক রহ, েুয়াত্তা, শকতাবু ল জামে‘।
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বাশিমত প্রমবমির অনু েশত শদময়মছন। আর মর্মহতু আপশন তামক
আপনার বাশিমত প্রমবমির আমে এ িতৃ কমরন শন। অতএব, এ
বযাপামর প্রশতশট োনু ষ তার প্রময়াজন ও অশভরুশচ েমতা শসদ্ধান্ত মনওয়ার
মক্ষমত্র স্বাধীন।
ইসলাে সন্ত্রাস ও উগ্রতামক প্রতযাখ্যান কমর
অমনক রাজননশতক মনতা ও শচন্তাশবদই আরবী ‘উনফ’ বা ‘সশহাংসতা’
(Violence) িব্দ ও ‘ইর‘আব’ বা ‘আতঙ্কসৃ শি’ (Terrorism) িমব্দর
েমধয, মতেশন ‘উনফ’ বা ‘সশহাংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আল-উদওয়ানী’
বা ‘আগ্রাসন’ িমব্দর েমধয এবাং ‘উনফ’ বা ‘সশহাংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব
আর্-র্রুরী’ বা ‘ত্রাস’ িমব্দর েমধয পার্ৃকয কমরন না।
বস্তুত শবমদশি িব্দ সন্ত্রাস বা Terrorism-এর আরবী প্রশতিব্দ ‘ইরহাব’
নয়; ‘ইর‘আব’। মকননা (‘ইরহাব’ িমব্দর ধাতুেূ ল তর্া) ‘রাহ্ব’ ()الرهب
িব্দ ও তা মর্মক শনেৃত িব্দাবশল পশবত্র কুরআমন ত্রাস নয় বরাং
সাধারণ ভীশত-সোর অমর্ৃ বযবহৃত হময়মছ। অশধকাাংি মক্ষমত্র তামত
একশট শনশদৃি বস্তুর প্রশত সম্মান প্রদিৃমনর অর্ৃ শেমি র্ামক। অমনযর
মবলায় োনু ষ িব্দশট বযবহার তার অশনি মর্মক রক্ষা পাবার জনয।54
আর এ িব্দ শকন্তু ‘আর-রু‘ব’ ( )الرعبিব্দ মর্মক শভন্ন অর্ৃ বহন কমর।
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মদখ্ুন, সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪; সূ রা আল-নাহল, আয়াত: ৫১; সূ রা আলআশম্বয়া, আয়াত: ৯০; সূ রা আল-কাসাস, আয়াত: ৩২; সূ রা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৭;
সূ রা আল-হাির, আয়াত: ১৩।
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মকননা ‘রু‘ব’ িমব্দর অর্ৃ তীব্র ভীশত-সোর অর্ৃাৎ ত্রাস ও আতঙ্ক সৃ শি
করা।55 োনু ষ এ িব্দশটমক বযবহার কমর অনযমক িাময়স্তা করা এবাং
তামদর ওপর র্ু লুে চালামনার জনয। আবার এর কতক সাংঘশটত হয়
উমদ্দিযহীন, অশনশদৃি ও সম্পূ ণৃ অজ্ঞাত কারমণ।56
তমব এতদসমেও ‘ইরহাব’ ও ইর‘আব’ িব্দ আরবী ভাষায় ধাতুেতভামব
শুধু েন্দ বা শুধু ভামলার জনয বযবহৃত হয় না। এদু ’শট এেন োধযে র্া
ভামলা বা েমন্দর পক্ষাবলম্বন কমর না। উভয় িব্দ সতয প্রশতষ্ঠা ও
অনযায় প্রশতমরাধ এবাং শনপীশিমতর সাহার্যামর্ৃ বযবহৃত হয়। মতেশন
িব্দদু ’শটমক শনরপরাধ শনরস্ত্র োনু মষর ওপর অতযাচার, অনযায়ভামব
োনু মষর সম্পদ ও অশধকার হরণ এবাং তামদর ভূ শে দখ্মলর জনযও
বযবহৃত হয়।
তমব ‘উনফ’ ও ‘ইরহাব’ িমব্দর েমধয সু স্পি পার্ৃকয শবদযোন। ‘উনফ’
অর্ৃ শচন্তা, েতবাদ, দিৃন শকাংবা সাধারণ বা শবমিষ উমদ্দিয প্রকামি
সশহাংস োধযে বা উপায় অবলম্বন করা। মর্েন, আঘাত, িারীশরক
শনর্ৃাতন বা অস্ত্র বযবহার। পক্ষান্তমর ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ িব্দ দু ’শট
এর মচময় বযাপক অর্ৃ বহন কমর। কারণ, তা হমত পামর সশহাংস উপাময়
আবার হমত পামর অশহাংস উপাময়। মর্েন, আকার-ইশঙ্গমতর োধযমে ভয়
মদখ্ামনা। (তামক এভামব ইশঙ্গমত জবাই করার ভয় মদখ্ামনা।) অর্বা
55

মদখ্ুন, সূ রা আমল ইেরান, আয়াত: ১৫১; সূ রা আনফাল, আয়াত: ১২; সূ রা আলআহর্াব, আয়াত: ২৬; সূ রা আল-হাির, আয়াত: ২।
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ইবন োনর্ু র, আল-বু সতানী।
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কর্ার দ্বারা ভয় মদখ্ামনা। মর্েন, অর্ৃননশতকভামব বয়কমটর হুেশক,
কমঠারতা আমরামপর হুেশক, না মখ্ময় োরার হুেশক শকাংবা পরোণু অস্ত্র
বযবহামরর হুেশক ইতযাশদ। ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ িব্দদু ’শট মভমটার
ক্ষেতা প্রময়াে অর্বা জামলমের শনন্দা প্রস্তামব মভাট মদওয়ামকও
অন্তভুৃি কমর। অসতয অশভমর্াে প্রচামরর োধযমেও ‘ইরহাব’ ও
‘ইর‘আব’ সাংঘশটত হমত পামর। মর্েন, টামেৃট মোষ্ঠীর সু নাে ক্ষুণ্ণ
করমত বা তার শবরুমদ্ধ শবমদ্বষ ছিামত অপপ্রচার ও প্রচশলত শেশডয়া
র্ু মদ্ধর মকৌিল গ্রহণ করা।
এই ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখ্মনা হােলার শিকার বযশিমক তাৎক্ষশণক
হতযা কমর না। বরাং তামক দীঘৃ িাশস্ত ও ধারাবাশহক শনর্ৃাতন কমর
ধু ুঁশকময় ধু ুঁশকময় োমর। অর্ৃাৎ এ দু ’শট কখ্মনা তৎক্ষণাৎ না মেমর ধীমর
ধীমর েৃতুয মডমক আমন। এশট করা হয় তামক েৃহহীন অবস্থা ও ক্ষুধার
েুমখ্ মঠমল মদওয়ার োধযমে।
আোমদর চারপামি লক্ষয করমল মদখ্া র্ায়, বযাপকামর্ৃ র্ারা ‘ইরহাব’ ও
‘ইর‘আব’ করমছ- র্ার েমধয রময়মছ সতয প্রশতষ্ঠা করা ও শনর্ৃাতন
প্রশতমরাধ করা অর্বা অনযায়মক প্রশ্রয় মদওয়া ও অতযাচারীমক আশ্রয়
মদওয়া- এরা প্রধানত শতন দমল শবভি। র্র্া:
1. র্ারা নীশত-তনশতকতার বাইমর শেময় িব্দ দু ’শটমক বযবহার কমর
তামদর শনর্ৃাতন বা অনযায়মক তবধতা মদবার জনয। আশখ্রামত
শবোসী মহাক বা না মহাক- এরা োনবস্বভাব ও ঐিী শিক্ষার
শবমরাধী। র্ার েমধয ইসলামের শিক্ষা ও আদিৃও রময়মছ।
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2. র্ারা র্র্াসাধয প্রাকৃশতক শনয়মের েমধয মর্মক িব্দদু ’শট বযবহার
কমর আত্মরক্ষা শকাংবা অক্ষে ও শনরপরাধ মলাকমদর মর্মক
র্ু লুে প্রশতমরামধর উমদ্দমি। তারা আশখ্রাত বা িােত জীবমন
শবোস রামখ্ না। তারা এসব কমর আল্লাহ প্রদত্ত সু স্থ শবমবমকর
তািনায়।
3. র্ারা িব্দদু ’শট বযবহার কমর আত্মরক্ষা বা অক্ষে ও শনরপরাধ
মলাকমদর ওপর র্ু লুে প্রশতমরামধ র্র্াসম্ভব িরী‘আত ও
প্রাকৃশতক শনয়মের েমধয মর্মক। তারা শবোস কমর এজনয
তারা আশখ্রাত বা িােত জীবমন শবিাল প্রশতদান লাভ করমব।
অতএব, তারা এসব কমর সু স্থ শবমবক ও অনন্ত জীবমনর
শবিাল প্রশতদামনর প্রতযািায়।
এ জনযই মদখ্া র্ায় মিমষাি দলশট আমত্মাৎসেৃ ও আত্ম শনমবদমন সবমচ
মবশি আগ্রহী ও সাহসী হয়। মকননা তার দৃ শিমত পাশর্ৃব জীবন মকবল
উশসলা বা শবমধয় োত্র; োকসাদ বা উমদ্দিয নয়। সম্ভবত এশটই
োনু ষমক শনমজমদর সম্মাশনত স্থান, শনমজমদর োতৃভূ শে ও শনপীশিত
স্বজনমদর রক্ষায় প্রামণাৎসেৃেূলক শজহাদী কার্ৃক্রমে অাংিগ্রহমণ উদ্বু দ্ধ
কমর।
সাধারণভামব আত্মঘাতেূ লক তৎপরতার বযাপামর ইসলামের দৃ শিভশঙ্গ
ইসলামের আইন বযাখ্যাকারী তর্া শফকহশবদমদর েতশভন্নতা মহতু শবশভন্ন
হয়। তামদর অমনমক কাজশটমক তবধ বমলন এবাং এ কামজর প্রশত
উদ্বু দ্ধও কমরন। র্তক্ষণ তা হয় আত্মরক্ষামর্ৃ এবাং অনযায়ভামব অমনযর
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ওপর সীোলঙ্ঘমনর ইমচ্ছ ছািা। উপরন্তু তা শনরপরাধ বযশির শবরুমদ্ধও
পশরচাশলত না হয়, র্ামদর ওপর ইসলাে র্ু দ্ধমক্ষমত্র পর্ৃন্ত হােলার
অনু েশত মদয় না। মর্েন, নারী, শিশু, বৃ দ্ধ ও শনরস্ত্র বযশি। অনু রূপভামব
সব রাজননশতক বযবস্থামতই োনবরশচত আইন শনমজর দৃ শিমত তবধ
র্ু দ্ধমক্ষমত্র মসনামদরমক জীবমনর ঝুুঁশক শনমত এেনশক জীবন উৎসেৃ
করমত পর্ৃন্ত উৎসাশহত কমর। পক্ষান্তমর অমনক িরী‘আতশবদ
কাজশটমক আত্মহতযার সমঙ্গ তুলনা কমর হারাে বমল অশভশহত কমরন।
তামদর েমত, জীবমনর ঝুুঁশক মনওয়া শভন্ন শজশনস। কারণ মসখ্ামন জীবন
রক্ষার সম্ভাবনাই প্রবল। তাছািা অশধকাাংি মক্ষমত্র ঝুুঁশক গ্রহণকারীর
েৃতুযর মকামনা অশভপ্রায়ই র্ামক না।
আসোনী শরসালত বা ঐিী বাতৃাপ্রাপ্ত ধেৃ পালনকারী বযশিোমত্রই
জামনন, দু শনয়ার এ জীবন েূ লতঃ একশট পরীক্ষাতুলয। এর োধযমে
শচরস্থায়ী জীবমন পুরস্কারমর্ােয সৎকেৃিীল এবাং অনন্ত জীবমন
শতরস্কারমর্ােয অসৎ বযশির েমধয পার্ৃকয রচনা করা হয়। আর সতযপন্থী
ও শের্যাপন্থীর সাংঘাত এবাং শনপীিক ও শনপীশিমতর দ্বন্দ্ব এ পরীক্ষার
একশট অাংি োত্র। আল্লাহ তা‘আলা পশবত্র কুরআমন বমলন,
َ
َ
َ ۡ َ َ َۡ َ
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َ َ حۡ َح َ ۡ ح
]٠٠ :ٱّللِٓكث ِيا﴾ [احلج
ٓ ٓيذك ٓرٓفِيهآٱس ٓم
“আর আল্লাহ র্শদ োনবজাশতর একদলমক অপর দল দ্বারা দেন না
করমতন, তমব শবধস্ত হময় মর্ত খ্ৃস্টান সন্নযাসীমদর আশ্রে, শেজৃা,
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ইয়াহূ দীমদর উপাসনালয় ও েসশজদসেূ হ- মর্খ্ামন আল্লাহর নাে অশধক
স্মরণ করা হয়”। [সূ রা আল-হজ, আয়াত: ৪০]
‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখ্মনা সাংঘটমনর ইচ্ছা ছািা সাংঘশটত হমত
পামর। ভুলক্রমেও হমত পামর কখ্মনা। তমব এ বযাপামর তামক সতকৃ
করার পরও র্শদ মস এেন কাজ মর্মক শনবৃ ত না হয়, র্া ‘ইরহাব’ বা
‘ইর‘আব’-এর কারণ হয়, তখ্ন তা ইচ্ছাকৃত ‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’
বমলই েণয হমব।
ইসলাে মর্মহতু োনু ষমক দু শনয়া ও আশখ্রামতর বযাপক িাশন্ত শকাংবা
অন্তত নানা ধমেৃর োনু মষর েমধয শুধু দু শনয়ার িাশন্তর প্রশত আহ্বান
জানায়। তাই এ ধেৃ অমনযর ওপর অতযাচার বা সীোলঙ্ঘনেূ লক
‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সাংঘটনমক কমঠারভামব হারাে মঘাষণা কমর।
তীব্রভামব এমক প্রতযাখ্ান কমর এবাং সীোলঙ্ঘন বা উৎপীিনেূ লক
‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ এর জনয দৃ িান্তেূ লক িাশস্ত শনশশ্চত কমর।
হযাুঁ, ইসলাে এতদু ভময়র অনু েশত মদয় শঠক; তমব তা িাশস্তমক অপরাধী
পর্ৃন্ত সীশেত রাখ্া এবাং অনু মোশদত মক্ষত্র অশতক্রে না করার িমতৃ।
অনু মোশদত মক্ষত্র হমলা, আত্মরক্ষা, িত্রু দেন ও শনর্ৃাশতমতর সাহামর্যর
জনয, শবমিষত র্ু লুে প্রশতমরামধর মকামনা ক্ষেতাই মসসব দু বৃল ও অক্ষে
বযশির মনই। এমকই ইসলামে ‘শজহাদ’57 অর্বা ‘শকতাল শফ সাশবশলল্লাহ’
57

শর্শনই আরবী ‘শজহাদ’ িব্দ ও এর ধাতুেূ ল শনময় শচন্তা করমবন, মদখ্মবন তামত
পূ মবৃ সাংঘশটত মকামনা শকছু র প্রশতমরাধ অর্ৃুঁজশিময় আমছ। মকামনা হােলার সূ চনার
অর্ৃ মনই তামত। মর্েন, মদখ্মত পামরন, ইবনু ল কাইময়যে: ৩/৫-৯।
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বলা হয়। র্ার উমদ্দিয মকবল শনরস্ত্র, অক্ষে ও দু বৃলমদর মর্মক র্ু লুে
তুমল মদওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,

ۡ َ
َ َ َ َ ح ۡ َ حَ ح
ۡ
َۡ ۡ
ٓن
ِٓ َٰ الٓ َوٱلن َِسا ٓءِٓ َوٱلوِلد
ِٓ ِنٓٱلرِ َج
َٓ ِيٓم
َٓ ٱّللِٓ َوٱل حم ۡس َتض َعف
ٓ ٓيل
ِٓ ِ فٓ َسب
ٓ ِ ٓون
ٓ ّلٓتقَٰت ِل
ٓ ٓ﴿ومآلك ٓم
َ
َ
َ
َ
ۡ
ح
َ ََۡ
َ ۡ َ ۡ ۡ َََ َ َ َ َح ح
َ
ۡ ٱلظال ِ ٓمٓأ ۡهل َهآ َو
ٓنكٓ َو َِلا
ٓ ٱج َعلٓنلَآمِنٓ حدل
ِِٓنٓهَٰ ِذ ٓه ِٓٱلقرية
ٓ ونٓربنآٓأخ ِرجنآم
ٓ ِينٓ ٓيقول
ٓ ٱَّل
ِ
َ ۡ َ
َ َ َح
ً ص
]١٦ :﴾ [النساء٧٥ٓيا
ٓ ٱج َعلٓنلَآمِنٓدل
و
ِ نكٓن
“আর মতাোমদর কী হমলা মর্, মতােরা আল্লাহর রাস্তায় লিাই করছ না!
অর্চ দু বৃল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলমছ, ‘মহ আোমদর রব,
আোমদরমক মবর করুন এ জনপদ মর্মক’ র্ার অশধবাসীরা র্াশলে এবাং
আোমদর জনয আপনার পক্ষ মর্মক একজন অশভভাবক শনধৃারণ করুন।
আর শনধৃারণ করুন আপনার পক্ষ মর্মক একজন সাহার্যকারী” । [সূ রা
আন-শনসা, আয়াত: ৭৫]
হাদীমস কুদসীমত আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ِ
َ ََ َ َ َ
َ َ
ُّ
»«يَا ِعبَا ِدى إِّن َحرمت الظل َم َلَع نف ِس َو َج َعلته بَينَكم حمرما فل تظالموا
‘মহ আোর বান্দা, আশে শনমজর ওপর র্ু লুে হারাে কমরশছ এবাং
মতাোমদর জনযও এমক হারাে কমরশছ। অতএব, মতােরা এমক অপমরর
ওপর র্ু লুে কমরা না।’58
এ কারমণই েুসশলেমদর মক্ষমত্র এেন শবশচত্র নয় মর্ তারা তামদর
প্রজাসাধারণ (শর্শম্ম) বা সাংখ্যালঘুমদর বাুঁচামতও শজহাদ করমছ।59
58

সহীহ েুসশলে।
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এককর্ায়, কারও ওপর র্ু লুে চালামনার জনয নয়; ইসলামে ‘শজহাদ’
নােক শবধান রাখ্া হময়মছ তবধ প্রশতমরামধর জনয। আর শনর্ৃাতন
প্রশতমরামধর পদমক্ষপমক েণতাশন্ত্রক ও অনযানয মদমির োনব রশচত
সকল বযবস্থাই সের্ৃন কমর। এ উমদ্দমিযই মতা সকল রাে িশিিালী
মসনাবাশহনী েঠন কমর। শনমজমক সু সশজ্জত কমর শববাংসী সব অস্ত্র
শদময়।
আত্মরক্ষােূ লক এবাং আক্রেণাত্মক ভীশতপ্রদিৃমনর েমধয পার্ৃকয করমবা
কীভামব?
ইমতােমধয আোমদর সােমন স্পি হময়মছ, ভীশতপ্রদিৃন ও ভয় মদখ্ামনা
িব্দশটমক সন্ত্রাসী (জামলে) ও সন্ত্রামসর শিকার (েজলু ে) উভময়ই
বযবহার কমর। এখ্ন প্রশ্ন হমলা, তাহমল আেরা এদু ময়র েমধয জামলে ও
েজলু েমক পার্ৃকয করমবা কীভামব?
আত্মরক্ষামর্ৃ ভীশতপ্রদিৃন আর সন্ত্রাসেূ লক ভীশতপ্রদিৃমনর েমধয
মোটাদামে পার্ৃকয এই:
অমনযর শবরুমদ্ধ মক প্রর্মে ত্রাস বা সন্ত্রামসর সূ চনা কমরমছ? মর্ সূ চনা
কমরমছ মস চচৃা করমছ আক্রেণাত্মক ভীশতপ্রদিৃন আর শর্শন প্রশতমরাধ
করমছন শতশন হমলন আত্মরক্ষাকারী। একইভামব শর্শন জামলেমক বস্তুেত
বা তনশতকভামব সের্ৃন করমবন শতশন আক্রেণাত্মক ভীশতপ্রদিৃনকারীর

59

ইবন কুদাো েুকামদ্দসী; ইবন তাইশেয়া হাররানী; আি-শিরাজী; আল-হানাফী।
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েমধয অন্তভুৃি হমবন। পক্ষান্তমর শর্শন েজলু েমক সাহার্য করমবন শতশন
আত্মরক্ষাকারী বমল েণয হমবন।
এটা শঠক সচরাচর সহমজ সূ চনাকারী িনাি করা র্ায় না। কারণ,
জামলে পমক্ষর েশরো ও অহঙ্কার মবশি হয়। শনপীিমকর িশি হয়
পবৃতপ্রোণ। এেনশক েজলু মের মচময় জামলমের প্রোণও হয় দৃ ঢ়তর।
তর্াশপ শবষয়শট অনযভামব মখ্ালাসা করা সম্ভব।
তমব সূ চনাকারী িনাি করা েুিশকল হমল অনযভামব তা শচহ্নত করা
র্ায়। মর্েন আেরা উভয় পমক্ষর েমধয শেোাংসার মচিা কমর মদখ্মবা।
মর্ পক্ষ ইনসাফশভশত্তক সাশলমির শসদ্ধান্ত মেমন শনমত অস্বীকৃশত জানামব
মস-ই জামলে, মহাক মস েুসশলে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ََ َ ۡح ۡ َ ۡ ح
ََ
َ
َ
َ
َٓع
ٓ ٓ ت ٓإِ ۡح َدى َٰ حه َما
ٓ ۡ ِي ٓٱق َت َتلوآ ٓفأ ۡصل حِحوآ ٓٓبَ ۡي َن حه َمآ ٓفإِنٓ ٓ َبغ
ٓ ِن ٓٱلمؤ ِمن
ٓ ان ٓم
ِٓ ﴿ِإَون ٓ َطائِف َت
ََ ۡ َ َ َ َۡ َ
َ َ ۡ ح ۡ َ َٰ َ َ َٰ ح
َ َٰ َ َ
ٓت ٓفأ ۡصل حِحوآ ٓبَ ۡي َن حه َما
ٓ ٱّللِ ٓفإِن ٓفا َء
ٓ ٓ ل ٓأم ِٓر
ّٓت ٓت ِِف َٓء ٓإ ِ ى
ٓ غ ٓح
ٓ ِ ّت ٓت ۡب
ٓ ِ ى ٓفقت ِلوآ ٓٱل
ٓ ٱۡلخر
َ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ُّ َ َ َ ح
]٩ :﴾ [احلجرات٩ٓي
َٓ ِبٓٱل حمقسِ ِط
ٓ ٱّللُٓي
ٓ ٓن
ٓ ِ بِٱل َع ۡد ِٓلٓ َوأقس حِطوآٓإ
“আর র্শদ েুশেনমদর দু ’দল র্ু মদ্ধ শলপ্ত হয়, তাহমল মতােরা তামদর েমধয
েীোাংসা কমর দাও। অতঃপর র্শদ তামদর একদল অপর দমলর ওপর
বািাবাশি কমর, তাহমল মর্ দলশট বািাবাশি করমব, তার শবরুমদ্ধ মতােরা
র্ু দ্ধ কর, র্তক্ষণ না মস দলশট আল্লাহর শনমদৃমির শদমক শফমর আমস।
তারপর র্শদ দলশট শফমর আমস তাহমল তামদর েমধয ইনসামফর সামর্
েীোাংসা কর এবাং নযায়শবচার কর। শনশ্চয় আল্লাহ নযায়শবচারকারীমদর
ভামলাবামসন”। [সূ রা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯]
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সন্ত্রাস ও আগ্রাসী হােলা কখ্মনা শভন্ন রূপ ধারণ কমর। তা হমলা,
অশভমর্াে প্রোণ না কমরই মকামনা োনু ষমক িাশস্ত মদওয়া। ভকংবা
ককাগনা ক্ষুে মোষ্ঠীর শবরুমদ্ধ অশভমর্ামের ওপর শনভৃর কমর একশট
জাশতমক বা পুমরা োনব সোজমক িাশস্ত মদওয়া। এ কাজ ইসোম
ভকেু গতই সমেম ন কগর না। শাভি ভদগে তা অবশেই
অনুগমাভদত সীমা অভতক্রম না করগত হগব। অভিগযাগ
েমাগণর পরও শাভি োকগত হগব যুভক্তগ্রাহে সীমাগরখার
কিতর। পরন্তু িাশস্তর প্রকৃশতও হওয়া চাই অশভন্ন। অতযাচারী বা
জামলমের শভন্নতায় তা মর্ন শভন্ন শভন্ন না হয়। অতএব জামলে দু বৃল
হমল বা শেত্র না হমল তার িাশস্ত কমঠার হমব না। মতেশন জামলে
িশিধর, শেত্র বা তার কামছ মকামনা স্বার্ৃ র্াকমল তার িাশস্ত লঘু করা
হমব না। সবৃদা িাশস্ত হমব ইনসামফর আমলায় উদ্ভাশসত। মকননা আল্লাহ
তা‘আলা আোমদরমক সবৃাবস্থায় ইনসামফর শনমদৃি শদময়মছন। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,
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ٓ يٓب ِ َمآت ۡع َمل
ٓٱّللٓخب ِ ح
ٓ ٓن
ٓ ِ ٱّللٓإ
ٓ ٓٓىٓوٱتقوا
ٓ بٓل ِلتقو
ٓ ّلٓت ۡعدِلوآٓٱعدِلوآٓه ٓوٓأقر
ٓ َعٓأ
ٓ
]٤ :[املائدة

“মহ েুশেনেণ, মতােরা আল্লাহর জনয নযাময়র সামর্ সাক্ষদানকারী
শহমসমব সদা দোয়োন হও। মকামনা কওমের প্রশত িত্রুতা মর্ন
মতাোমদরমক মকামনাভামব প্রমরাশচত না কমর মর্, মতােরা ইনসাফ করমব
না। মতােরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার শনকটতর এবাং আল্লাহমক ভয়
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কর। শনশ্চয় মতােরা র্া কর, আল্লাহ মস শবষময় সশবমিষ অবশহত”।
[সূ রা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৮]
তমব ইসলামের এসব সু স্পি নীশতোলা র্াকার পরও েুসশলে নােধারী
অমনমক ইসলামের েহান আদিৃমক উমপক্ষা কমর। আল্লাহ তা‘আলার
শনমদৃি অোনয কমর তারা সন্ত্রাস ও আগ্রাসমনর পর্ মবমছ মনয়। এটা
স্বাভাশবক মর্ প্রশতশট রােই তার নােশরকমদর সশঠক আচরণ শিক্ষা মদয়।
তারপরও মতা প্রশতশট মদমিই অপরাধীমত পূ ণৃ অমনক কময়দখ্ানা
র্ামক। তাই বমল শক আেরা বলমবা মর্ অেুক জাশত পুমরাটাই অপরাধী?
শকাংবা অেুক জাশত তার সদসযমদর অপরাধ শিক্ষা মদয়? আমেশরকার
এক সেীক্ষায় মদখ্া মেমছ, ১৯৮২-১৯৯৬ সাল পর্ৃন্ত োশকৃন র্ু িরামে
১৭৫শট অনযায় হােলা বা সন্ত্রাস সাংঘশটত হময়মছ। এর অশধকাাংি
সাংঘশটত হময়মছ শিস্টান তারপর ইহুশদমদর দ্বারা। তাই বমল শক আেরা
বলমবা সকল শিস্টান বা সব ইহুশদই সন্ত্রাসী বা আগ্রাসী? অবিযই না।
ইসলাে কীভামব সন্ত্রাস প্রশতমরাধ কমর
ইসলাে প্রধানত শতন উপাময় হুেশক, সন্ত্রাস বা বািাবাশির প্রশতমরাধ
কমর:
প্রর্েত: বালযকাল মর্মকই সু শিক্ষা প্রদান করা। র্ু লুে ও বািাবাশি
হারাে, এর প্রশতমরাধ জরুশর এবাং নযায় ও সামেযর ঝাোবাহী হবার
মচতনায় েমি মতালা।
শদ্বতীয়ত: মর্সব কারণ ও সেসযা মর্মক সন্ত্রাস ও সীোলঙ্ঘমনর সূ চনা
মসসব শনেূ ৃল করা। আর তা সবার প্রাপয অশধকার প্রশতষ্ঠা, নযায় শবচার,
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ইনসামফর আচরণ, ভামলা ও তাকওয়ার কামজ পরস্পর সহমর্াশেতা
এবাং তবষেযহীনভামব জীবমনাপকরণ সরবরামহর োধযমে। এ জনযই
ইসলামের শদ্বতীয় খ্লীফা উোর ইবনু ল খ্াত্তাব রাশদয়াল্লাহু আনহু কতৃৃক
দু শভৃক্ষ ও েন্বান্তমরর বছর মচামরর হাত কাটার শবধান কার্ৃকর স্থশেত
করা আশ্চমর্ৃর শকছু নয়। এও শবশচত্র নয় মর্ শতশন কময়কজন দাসমক
ক্ষো কমর মদন র্ারা একশট উেী চুশর কমর শনমজমদর জঠর জ্বালা
মেটামত তা জবাই কমরশছল। বরাং শতশন তামদর েুশনবমক তামদর
অনাহামরর রাখ্ার জনয ভৎসৃনা কমরন। ঐ উেীর েূ লযও শতশন পশরমিাধ
কমর মদন বাইতুল োল বা রােীয় মকাষাোর মর্মক।60
অতএব শুধু সন্ত্রামসর অশভমর্াে আর এমকঅপরমক মদাষামরাপ পর্ৃন্ত
সীশেত র্াকমল হমব না। দু ষ্কৃশতকারী ও সন্ত্রাসীর শবরুমদ্ধ পমরায়ানা
জাশরর আমে এর কারণ অনু সন্ধান করমত হমব। তাও করমত হমব
শনেূ ৃল। আেরা সন্ত্রামসর শবরুমদ্ধ অপশরকশল্পত ও এমলাপাতাশি
পদমক্ষমপর শবরুমদ্ধ শনন্দা জানাই। র্া শনর্ৃাশততমক মকবল শনরাি ও
হতাি কমর। প্রায় মক্ষমত্রই র্ার শিকার হয় শনমদৃাষ ও শনরস্ত্র বযশি।
অর্চ তারা মর্ সন্ত্রাস ও আগ্রাসমনর মোকামবলা কমর আসমছ এবাং
হাজার হাজার শনরপরাধ মলাক র্ার শিকামর পশরণত হমচ্ছ, তামক
উমপক্ষা করা হয়।

60

েুসনাদ িামফঈ: ১/২২৪।
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সন্ত্রামসর শিকার কশতপয় মদি কখ্মনা সন্ত্রামসর জনয অজ্ঞাত পক্ষমক
মদাষামরাপ কমর। অর্চ এর কারণমক উমপক্ষা কমর। ঘশটত সন্ত্রাস মতা
কখ্মনা ঐ সন্ত্রামসর স্বাভাশবক প্রশতশক্রয়ামতও হময় র্ামক র্ার োধযমে এ
মদি েূ লতঃ িত্রুমক অবযাহতভামব পৃষ্ঠমপাষকতা শদময় আসমছ। এসব
মদি কখ্মনা সন্ত্রাস দেমন কশঠনতর পদমক্ষপ শনময় আমলাচনা কমর
এবাং প্রকান্তমর আগুমন শঘ ঢামল। অর্চ এমকবামর হামতর সোধানমক
অবজ্ঞা ও উমপক্ষা কমর। আর শকছু নয়; সন্ত্রামসর উৎসগুমলামক বন্ধ
কমর মদওয়াই হামতর কামছর সোধান।
কখ্মনা মদখ্া র্ায় রামের কতৃৃপক্ষ তার শবশভন্ন বাশহনীর সূ ত্র (মর্েন
মোময়ন্দা বাশহনী বা প্রশতরক্ষা েন্ত্রাণালময়র কশতপয় উবৃতন কেৃকতৃা
শকাংবা শবমদমি কেৃরত আেলামদর) সরবরাহকৃত ভুল তমর্যর শভশত্তমত
তািাহুিা কমর শসদ্ধান্ত গ্রহণ কমর। এসব কেৃকতৃার উশচৎ প্রকৃত তর্য
উদ্ঘাটমন আরও মবশি সমচি হওয়া। শনরমপক্ষ সূ ত্র ও সূ মত্রর সু শবস্তৃত
ঘাুঁশটগুমলা কী বলমছ তা জানা এবাং সীশেত সূ ত্র মর্মক প্রাপ্ত তমর্যর
ওপর শনভৃরিীল না হওয়া। কারণ, এ সূ ত্র কখ্মনা ইচ্ছায় বা অশনচ্ছায়
শবভ্রান্ত কমর। শকছু মক্ষমত্র মদখ্া র্ায় তবরী িশি তার মবুঁমধ মদওয়া
শসদ্ধান্ত বা পদমক্ষপ গ্রহমণ নানা উপাময় চাপ প্রময়াে কমর। এই
শনন্দনীয় ও অননশতক পন্থাগুমলার েমধয রময়মছ ভুল তর্য শদময় শসদ্ধান্ত
গ্রহণ করামনা, অর্ৃ শদময় প্রমরাশচত করা, শবশভন্ন সাোশজক সাংস্থার
োধযমে কেৃকতৃামদর অবোননাকর ও অসু শবধাজনক অবস্থায় মফলা,
অতঃপর তামদর োধযমে তামদর হুেশক মদওয়া এবাং অপরাধ সাংেশঠত
কমর িত্রুমদর শদমক তার দায় চাপামনা।
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এখ্ামনই আমস জাশতর শবদ্বান মশ্রশণর ভূ শেকার প্রসঙ্গ। তামদরই কতৃবয
জাশত ও জাতীয় মনতৃেমক আমলাশকত করমত প্রয়াসী হওয়া। র্ামত তারা
কখ্মনা রামতর ষির্ন্ত্র, সূ ক্ষ্ম চক্রান্ত শকাংবা ভাসাভাসা র্ু শিমত শবভ্রান্ত না
হন। এসব িাসক জাশতমক অমর্ৌশিক ও স্বশবমরাধী শসদ্ধান্ত হজে
করমত এসব বযবহার কমর র্ামকন।
তৃতীয়ত: অনযায় মর্মক শনবারণ কমর এেন িাশস্ত শনধৃারণ করা। তমব এ
িাশস্ত শনধৃাশরত হমব অকাটয প্রোণাশদর োধযমে অশভর্ু িকরণ এবাং
পুঙ্ঘানু পুঙ্খ মজরা-তদমন্তর পর। মসখ্ামন শবচারমকর জনয বযশিেত
স্বীকামরাশি অস্বীকার করারও অবকাি র্াকমব। মকননা তদমন্ত অবমহলা
করার পর শনরপরাধ মলাকমদর ওপর িাশস্ত প্রময়াে অর্বা অনু মোশদত
সীো ছাশিময় প্রশতমিাধস্পৃহা মর্মক িাশস্ত প্রদান প্রায় মক্ষমত্রই
প্রশতমিাধেূ লক এমলাপাতাশর সন্ত্রাস উমস্ক মদয়।
কুরআন শিক্ষার প্রশতষ্ঠান শক সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ মডমক আমন
পূ মবৃর উদ্ধৃশতগুমলা মর্মক মর্েন আোমদর সােমন স্পি হমলা, পশবত্র
কুরআন েূ লতঃ আন্তজৃাশতক িাশন্ত এবাং োনু মষর পাশর্ৃব ও অপাশর্ৃব
জীবমনর িাশন্তর প্রশত একশট আহ্বান। এটি কতমভন ধমীয়
ভবভিন্নতা সগেও অগনের অভধকার েদাগন একটি আহ্বান।
মর্ বযশি উপর্ু ি জ্ঞান শনময় এ কুরআন অধযয়ন করমব, শতশন মদখ্মবন
তামত সকল োনু মষর সমঙ্গ সু কুোরবৃ শত্ত ও নান্দশনক আচরমণ উদ্বু দ্ধ করা
হময়মছ। বরাং তামদর প্রশত অনু গ্রহ-ভামলাবাসা এবাং দু শনয়া-আশখ্রামতর
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তামদর কলযাণ বাস্তবায়মন সমচি হমত অনু প্রাশণত করা হময়মছ। আল্লাহ
তা‘আলা পশবত্র কুরআমন বমলন,
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“দীমনর বযাপামর র্ারা মতাোমদর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ কমরশন এবাং মতাোমদরমক
মতাোমদর বাশি-ঘর মর্মক মবর কমর মদয়শন, তামদর প্রশত সদয় বযবহার
করমত এবাং তামদর প্রশত নযায়শবচার করমত আল্লাহ মতাোমদরমক শনমষধ
করমছন না। শনশ্চয় আল্লাহ নযায় পরায়ণমদর ভামলাবামসন। আল্লাহ
মকবল তামদর সামর্ই বন্ধুে করমত শনমষধ কমরমছন, র্ারা দীমনর
বযাপামর মতাোমদর শবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ কমরমছ আর মতাোমদরমক মতাোমদর
বািী-ঘর মর্মক মবর কমর শদময়মছ এবাং মতাোমদরমক মবর কমর
মদওয়ার বযাপামর সহায়তা কমরমছ। আর র্ারা তামদর সামর্ বন্ধুে কমর,
তারাই মতা র্াশলে”। [সূ রা আল-েুেতাশহনা, আয়াত: ৮-৯]
আল-কুরআমন অেুসশলে আত্মীয়-স্বজন এবাং শপতাোতার হক আদাময়
উদ্বু দ্ধ করা হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ۡ َۡ َ َ َ
ََ ۡ
ۡ َ َٰ َ َ َٰ َ ح
َ َ َ َۡ َ
َٰ َ ٱۡل
ٓل
ٓ كٓبِهِۦٓعِلمٓٓف
ٓ سٓل
ٓ بٓمآلي
ٓ ِ ٓك
َٓ ۡش
ٓ نٓب ِ َو َٰ ِ َدليۡ ٓهِٓ حح ۡسنآِٓإَونٓجهد
َٓ نس
ِ ٓ﴿ووصينا
ِ كٓل ِت
َ ح ۡ ح َ ََ َ ۡ ح ح ۡ َ ح َ ح ح َ ح ح َ ح
]٤ :﴾ [العنكبوت٨ٓون
ٓ نت ۡٓمٓت ۡع َمل
جعك ٓمٓفأنبِئكمٓبِمآك
ٓ ِ ت ِطعهمآٓإ
ِ لٓمر
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“আর আেরা োনু ষমক শনমদৃি শদময়শছ তার শপতা-োতার সামর্ সদাচরণ
করমত। তমব র্শদ তারা মতাোর উপর প্রমচিা চালায় আোর সামর্ এেন
শকছু মক িরীক করমত র্ার সম্পমকৃ মতাোর মকামনা জ্ঞান মনই, তাহমল
তুশে তামদর আনু েতয করমব না। আোর শদমকই মতাোমদর প্রতযাবতৃন।
অতঃপর মতােরা র্া করমত আশে তা মতাোমদরমক জাশনময় মদব”।
[সূ রা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৮]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,
َ ح
َ َۡ َ ۡ ح
ۡ َٰ َ َ ً ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ ح ح ُّ ح
ٓل
ٓ ِ ٓنٓٱشك ۡٓر
ِٓ يٓأ
ِٓ فَٓعم
ٓ ِ َٓعٓ َوهنٓٓ َوف ِصَٰل حهۥ
ٓ ٓنٓبِو ِدلي ٓهِٓۡحلت ٓهٓأمهۥٓوهنا
ٓ ٱۡلنس
ِ ٓ﴿ووصينا
َ
َ
َ َ َۡ َ َ
ۡ
ََ ۡ
ََ َ ۡ َ َ
ح
َ َ َ َ َٰ َ
ۡ
ٓل
ٓ كٓبِهِۦٓعِلمٓٓف
ٓ سٓل
ٓ بٓمآلي
ٓ ِ ٓك
َٓ ۡش
ٓاكٓ ى
ٓ ِٓإَونٓجهد١٤ٓي
ٓلٓٱل َم ِص ح
َٓ ِ كٓإ
ٓ ول ِو َٰ ِدلي
ِ َعٓأنٓت
َ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ ُّ
ح
ح
ۡ َ َٓ َ ل ٓ حث َٓم ٓإ
ٓج حعك ۡٓم
ٓ ن ٓأن
ٓ يل ٓم
ٓ ِ ٱدلن َيا ٓ َم ۡع حروفآ ٓوٱتب ِ ٓع ٓسب
ٓف
ٓ ِ ٓ ت ِط ۡع حه َمآ ٓ َو َصاح ِۡب حه َما
ِ َٓ ِ اب ٓإ
ِ ل ٓمر
َ َحَ ح ح َ ح ح َ ح
]٧٦ ،٧٠ :﴾ [لقمان١٥ٓون
ٓ نت ۡٓمٓت ۡع َمل
فأنبِئكمٓبِمآك
“আর আেরা োনু ষমক তার োতাশপতার বযাপামর (সদাচরমণর) শনমদৃি
শদময়শছ। তার ো কমির পর কি মভাে কমর তামক েমভৃ ধারণ কমর।
আর তার দু ধ ছািামনা হয় দু ’বছমর; সু তরাাং আোর ও মতাোর শপতাোতার শুকশরয়া আদায় কর। প্রতযাবতৃন মতা আোর কামছই। আর র্শদ
তারা মতাোমক আোর সামর্ শিকৃ করমত মজার মচিা কমর, মর্ শবষময়
মতাোর মকামনা জ্ঞান মনই, তখ্ন তামদর আনু েতয করমব না এবাং
দু শনয়ায় তামদর সামর্ বসবাস করমব সদ্ভামব। আর অনু সরণ কর তার
পর্, মর্ আোর অশভেুখ্ী হয়। তারপর আোর কামছই মতাোমদর
প্রতযাবতৃন। তখ্ন আশে মতাোমদরমক জাশনময় মদব, র্া মতােরা
করমত”। [সূ রা লু কোন, আয়াত: ১৪-১৫]
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পশবত্র কুরআমন এেন অমনক আয়াত রময়মছ র্া োনু মষর ের্ৃাদা রক্ষায়
ইসলামের আগ্রহ তুমল ধমর। আয়াতগুমলা োনু মষর প্রশত োনু ষমক
অকৃশত্রে ভশি-সম্মান প্রদিৃন করমতও উদ্বু দ্ধ কমর। সমবৃাপশর তা এেন
িশিপুমের প্রিাংসা কমর র্ারা অমনযর ওপর র্ু লুে বা অসদাচরণ কমর
না।
পশবত্র কুরআমন আরও আমছ নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লামের লিাই-সাংগ্রামের ইশতহাস। আমছ র্ারা তাুঁমক দাওয়ামতর
কারমণ িত্রুতা মদশখ্ময়মছ তামদর এবাং শতশন ও তাুঁর অনু সারীমদর ওপর
চলা মতমরা বছরবযাপী শনর্ৃাতন-অতযাচামরর ওপর কীভামব তধর্ৃয ধমরমছন
তার শববরণ। এরপরই ককবে আল্লাহ তা‘আলা তাুঁমক আত্মরক্ষামর্ৃ
অতযাচারীমদর ওপর মর্েন কেৃ মতেন ফল শহমসমব প্রশতমরাধ করার
অনু েশত শদময়মছন।
পৃশর্বীমত নানা বণৃ-ধেৃ ও রাজননশতক মোষ্ঠী কতৃৃক অমনক র্ু দ্ধ
সাংঘশটত হময়মছ। এসব পক্ষ-শবপক্ষ মর্াদ্ধা বহু রকমের কমঠার পন্থা
অবলম্বন কমরমছ। মর্েন, সশহাংসতা, রিপাত, োনশসক, আশত্মক ও
তচশন্তক দেন-পীিন। এরা সবাই শক সন্ত্রাসী শকাংবা সবাই শক
আত্মরক্ষাকারী? এমদর সন্ত্রাস শক আত্মরক্ষামর্ৃ শছল না আগ্রাসন?
প্রমতযক জাশতর েমধযই মফৌশজ ও সােশরক স্কুল ও একামডশে এবাং শিক্ষা
প্রশতষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ মকি র্ামক। প্রশতশট জাশতই তার তসনযমদর বযাপক
শববাংসী অস্ত্রিমস্ত্রর দক্ষ বযবহামর প্রশিক্ষণ শদময় র্ামক। সােশগ্রকভামব
প্রর্ু শি ও অর্ৃননশতকভামব সেৃদ্ধ মদিগুমলাই মবশি বাংসাত্মক অমস্ত্রর
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অবকাঠামো উন্নয়মন অশেময়। এরাই পৃশর্বীর নানা মদি ও জাশতর কামছ
অস্ত্র শবশক্র কমর। তামদর কামছ পৃশর্বীর সবমচ মবশি প্রশিশক্ষত
মসনাবাশহনী রময়মছ। আরও মবশি উন্নত প্রর্ু শির বাংসাত্মক অস্ত্র
আশবষ্কামর তামদর সেৃদ্ধ েমবষণাোর রময়মছ- এ কর্া বলমত তারা েবৃ
ও সম্মান মবাধ কমর। আেরা শক তাহমল সব ধরমনর সােশরক সাংস্থা ও
প্রশতষ্ঠান বন্ধ করা প্রময়াজন বমল দাশব করমবা? আর সব রােই শক
সন্ত্রাস ও জশঙ্গবাদ লালন করমছ? মর্সব মদি তামদর সােশরক িশি
বৃ শদ্ধ করমছ তারা সবাই শক সন্ত্রাস ও জশঙ্গবামদর প্রশত তীব্রভামব
আগ্রহী?
অবিযই না। মকননা বুশদ্ধোন বযশিোমত্রই র্ু লুে বা অতযাচার মর্মক
আত্মরক্ষামর্ৃ প্রশতমরামধর পূ বৃ প্রস্তুশত গ্রহণ করামক জরুশর েমন কমরন।
শবমের প্রশতশট ঐিী ও োনবরশচত আইনও শনমজর জীবন, সম্পদ, ভূ শে
ও ধেৃ রক্ষায় প্রশতমরামধর অশধকার সাংরক্ষণ কমর।
সু তরাাং র্শদ পশবত্র কুরআমন ইসলামের প্রার্শেক র্ু মের েুসশলে ও
তামদর িত্রুমদর লিাই-ইশতহাস আমছ বমল তার শিক্ষা সন্ত্রাস ও
জশঙ্গবামদর জে মদয় বমল অশভমর্াে করা হয়, তাহমল মতা অনয সব
জাশতর ইশতহাস পঠন-পাঠনও একই অশভমর্ামে অশভর্ু ি হমব। আেরা
মসসব ইশতহামস মদখ্মত পাই মস জাশতর তীব্র েৃহর্ু দ্ধ ও অনয জাশতর
সমঙ্গ সাংঘশটত রিাি লিাইময়র হাজামরা েল্প-উপাখ্যান। তাই বমল শক
আেরা এসব ঘটনা উগ্রবাদ ও চরেপন্থার বীজ মবাপন করার অশভমর্ামে
প্রমতযক জাশতমক তার ইশতহাস শিক্ষাদান মর্মক শবরত র্াকমত বলমবা?
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শুধু তাই নয়, শবের্ু মদ্ধর ঘটনাবশল এবাং শবশভন্ন জাশতর মখ্য়ালী র্ু দ্ধ ও
মকামনা মদমির নােশরক শবশভন্ন দমলর অনাকাশিত লিাইময়র ওপর
শনশেৃত অমনক চলশচ্চত্র এবাং ডকুমেন্টাশর শভশডওও পাওয়া র্ায়। এসব
ডকুমেন্টাশর শফল্ম মতা শবশভন্ন ঘটনার নানা অপ্রকাশিত তর্য ও অমনক
বাস্তব সতযও তুমল ধমর। তদু পশর তামত র্ু মদ্ধ অাংিগ্রহণকারী নানা
জাশত-মোষ্ঠীর েমধয শবমদ্বষ ও উগ্রতার শবষবাষ্প লু শকময় র্ামক। তাই
বমল শক এসব ডকুমেন্টাশর চলশচ্চত্র শনশষদ্ধ করা উশচৎ? নাশক
বাস্তবতামক কলু শষত করা এবাং কল্পনা ও শদবাস্বমের মঘামর আন্তজৃাশতক
সম্পকৃ শনেৃাণ করা মশ্রয়?
এছািা অনযানয ধমেৃর পশবত্র গ্রন্থগুমলামতও এত মবশি এ ধরমনর বাণী
রময়মছ, র্শদ মসগুমলামক তার পূ বৃাপর আমলাচনা বাদ শদময় সাংকশলত
করা হয়, তাহমল শনশশ্চত তামক সন্ত্রাস ও চরেপন্থায় প্রমরাশচতকারী গ্রন্থ
শহমসমব েণয করা র্ামব। এর উদাহরণ আেরা মদখ্মত পাই বাইমবমলর
Old Testament বা পুরাতন সোচামর: ‘র্খ্ন মতাোমক মতাোর প্রভু
মসই ভূ শেমত শনময় র্ামবন মর্খ্ামন তুশে প্রমবি করমত র্ামচ্ছা, তার
োশলক হবার জনয এবাং মতাোর সােমন আেত জাশতগুমলামক শবতািন
করার জনয। তারা সাতশট জাশত, র্ারা মতাোর মচময় মবশি ও বি। এবাং
র্খ্ন মতাোর প্রভু মতাোর সােমন তামদর দেন করমবন এবাং তুশে
তামদর আঘাত করমব, তখ্ন তুশে তামদর সম্পূ ণৃ অনবধ মঘাষণা করমব।
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তামদর সামর্ মকামনা চুশি করমব না, তামদর ওপর মকামনা দয়া মদখ্ামব
না এবাং তামদর কামরা সমঙ্গ তববাশহক সম্পমকৃও জিামব না।’61
আরও মর্েন রময়মছ, ‘এখ্ন মতােরা প্রশতশট মছমল শিশুমক হতযা কমরা।
মর্সব নারী সম্পমকৃ জানা র্ায় মকামনা পুরুমষর ির্যাসঙ্গী হময়মছ,
তামদরও হতযা কমরা। তমব মর্সব মেময় শিশু সম্পমকৃ জানা র্ায় মকামনা
পুরুষ কতৃৃক বযবহৃত হয় শন, তামদর মতােরা শনমজমদর জনয জীশবত
রামখ্া।’62
অনু রূপ New Testament বা বাইমবমলর নতুন সোচামরও এেন বাণী
রময়মছ। মর্েন, ‘তমব আোর মর্সব িত্রু চায় না আশে তামদর ওপর
কতৃৃে মদখ্াই, তামদর মতােরা এখ্ামন শনময় আমসা এবাং আোর সােমন
তামদর জবাই কমরা।’63
তাহমল এসমবর পশরমপ্রশক্ষমত আেরা শক বলমবা গ্রন্থগুমলা সন্ত্রাস ও
চরেপন্থামক উৎসাশহত কমর? শকাংবা গ্রন্থগুমলা মর্মক এসব বাণী েুমছ
মফলা উশচৎ। অবশেই না। বাণীগুগো ভবগশষিঁামব পশবত্র। বরাং
এগুমলামক তার পূ বৃাপর মপ্রক্ষাপটসহ অধযয়ন করমত হমব। তাহমল এর
েূ ল বাণী ও প্রকৃত েেৃ অনু ধাবন করা সম্ভব হমব।

61

পশবত্র গ্রন্থ, পুরাতন সোচার: ৭/১-২; শদ্বতীয় ভ্রেণ: ২০/১০-১৮।

62

পশবত্র গ্রন্থ, পুরাতন সোচার, আ‘দাদ: ১৩/১৭-১৮।

63

পশবত্র গ্রন্থ, নতুন সোচার, লু ক: ১৯/২৬-২৭।
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ইসলামে নারী
ইসলাে তার শিক্ষা ও আদমিৃর োধযমে োনবপ্রকৃশতমক- র্া শদময় আল্লাহ
তা‘আলা োনু ষমক সৃ শি কমরমছন- সের্ৃন ও িশিিালী কমর। আল্লাহ
তা‘আলা োনু ষমক দ্বযর্ৃহীন শকছু মেৌশলক তবশিিয শদময় নারী-পুরুষ দু ই
মশ্রশণমত সৃ শি কমরমছন। এরা র্ামত এমক অপমরর সম্পূ রক হয়। এ
মক্ষমত্র নারী-পুরুষ শঠক রাত-শদমনর েমতা। মর্ দু ময়র সেন্বময় হয়
একশট শদন শকাংবা বলা র্ায় ইশত ও মনশতবাচক মস্রাত তর্া মজায়ারভাটার েমতা, মর্ দু ইময়র মর্ৌমে েশঠত হয় শবদু যৎ-িশি। এ শবদু যৎ-িশি
সোর কমর বহু জি পদামর্ৃ প্রাণ ও প্রাণস্পন্দন।
আল্লাহ তা‘আলা নারীমক মর্সব অননয তবশিমিয মিাশভত কমরমছন তার
অনযতে হমলা আচার-আচরমণ আহ্লামদর প্রাচুর্ৃ ও আমবমের বাহুলয।
মতেশন েঠন-প্রকৃশতমতও নারী মকােলতা ও এেন নম্রতায় সেুজ্জ্বল,
পুরুমষর সমঙ্গ বসবাসরত পশরমবমি র্া তার স্বাধীনতামক কমর সীোবদ্ধ।
আল্লাহ তা‘আলা নারীমক স্বভাব-চশরমত্রও বাশনময়মছন মকােল। র্ামত মস
শুমষ শনমত পামর পুরুমষর র্াবতীয় রুক্ষতা। মকমি শনমত পামর তার
হৃদয়-অন্তর। নারীর সাশন্নধয পুরুষমক মদমব োনশসক আশ্রয়। মর্খ্ামন
এমল তার মটনিন-অশস্থরতা লঘু হমব। মকমট র্ামব সব ক্লাশন্ত ও শবস্বাদ।
একইভামব মস র্ামত হয় েেতােয়ী এবাং শিশুর লালন-পালমন উপর্ু ি।
আমবে ও অনু ভূশতপ্রবণ এক মকােল সৃ শি নারী। অপমরর সু মখ্র জনয
নারীই পামর সবমচ মবশি তযামের েহে প্রকাি করমত। এসব োনশবক
গুণ ও সহজাত উপাদান ছািা মকামনা পশরবার ও সোজ মটকসই হয়
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না। তবজ্ঞাশনক অনু সন্ধান প্রোণ কমরমছ, নারীই সবমচ মবশি কশঠন
োনশসক চাপ বহন করমত সক্ষে। োনশসক আঘাত সারামত নারীই
রাখ্মত পামর সবমচময় মবশি কার্ৃকর ভূ শেকা।
অনযশদমক আল্লাহ তা‘আলা পুরুষমক সৃ শি কমরমছন রূঢ়তা ও কমঠারতা
শদময়। র্া তামক স্থান ও কামলর শবমবচনায় বৃ হত্তর অঙ্গমন শবচরমণর
সু মর্াে এমন মদয়। োনু ষ মর্সব ঝুুঁশকর সম্মু খ্ীন হয় তা মর্মক
আত্মরক্ষায় িারীশরকভামব পুরুষ অশধক সক্ষে। তাই িত্রু কতৃৃক
তুলনােূ লক মস কেই আক্রান্ত হয়। মতেশন তার োনশসক েঠমনও দৃ ঢ়তা
মবশি। এ কারমণ মস অমনক দু ঘৃটনার সােমনও অশবচল র্াকমত পামর।
মর্েন অকস্মাৎ মকামনা সরীসৃ প বা ভীেদিৃন প্রাণীর আশবভৃাব ইতযাশদ।
এ জনযই মস নারীর তুলনায় মবশি শনরাপত্তা ও সাহশসকতার সমঙ্গ
ভীশতকর, ঝুুঁশকপূ ণৃ ও শবভীশষকােয় পশরশস্থশতমত এশেময় র্ায়। এ
কারমণই মস শনরব শনষু শত রামতও আতঙ্ক জাোশনয়া নানা প্রান্ত বীরদমপৃ
অশতক্রে করমত পামর। শনরাপমদ শফমর আসমত পামর স্বজমনর কামছ।
র্া পামর না একজন নারী।
উমল্লখ্য, সাধারণত আেরা র্খ্ন পুরুষ বা নারীর তবশিিয আমলাচনা কশর,
তা শকন্তু বযশতক্রে অবস্থার অশস্তে অস্বীকার কমর না। কারণ, অমনক
সেয় নারীর তবশিমিযর জায়োয় মদখ্া র্ায় পুরুষমক। মর্েন, পুরুমষর
স্বকীয় স্থামন মদখ্া র্ায় নারীমকও।
পুরুমষর তুলনায় নারীর ের্ৃাদা
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নারী-পুরুমষর প্রকৃশতেত সম্পকৃ শবষময় এেন বযশতক্রেী বিবযমক
অমনমক প্রোণ শহমসমব হাশজর কমরন, সোন গুরুে সমেও প্রকৃশতর
শভন্নতায় র্ার সম্পকৃ রাত-শদমনর েমতা। পূ বৃাপর শবমবচনায় না এমন
বিবযমক ভুল মবাঝার একশট সরল দৃ িান্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লামের শনমচ উমল্লশখ্ত বিবয:
َ ََ َ
ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
هلل؟
ِ  فقلن َوبِم يا رسول ا.ار
ِ «يا معش النسا ِء تصدقن ف ِإّن أ ِريتكن أكث أه ِل انل
ََ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ِ ب لل
َ َ َ
ب
ِ ات عقل َو ِدين أذه
ِ  ما رأيت ِمن ناقِص. تك ِثن اللعن َوتكفرن الع ِشي:قال
َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
:هلل؟ قال
ِ  قلن َوما نقصان ِدي ِننا َوعق ِلنا يا رسول ا.ازمِ ِمن ِإحداكن
ِ الرج ِل احل
َ َ َ َ َ َ ََ
َ
َ ََ َ َ ََ َ
َ َ َ
َ
ان
ِ  فذلِك ِمن نقص: قال.أليس شهادة المرأ ِة ِمثل نِص ِف شهاد ِة الرج ِل؟ قلن بَل
َ ََ َ َ ََ َ
َ ََ ِ َ َ
َ َ َ َ ََ َ َ
َ
ان
ِ  فذلِك ِمن نقص: قال. بَل: أليس ِإذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن.عق ِلها
.»ِدي ِن َها
“মহ নারী সম্প্রদায়, মতােরা মবশি মবশি সদকা কমরা। মকননা আশে
মতাোমদর মবশি জাহান্নামের অশধবাসী মদমখ্শছ।’ েশহলারা বলমলন, মকন
মহ আল্লাহর রাসূ ল? শতশন বলমলন, ‘মতােরা অশধকহামর অশভিাপ দাও
এবাং স্বােীর অকৃজ্ঞতা মদখ্াও। (বুশদ্ধোন পুরুষমক শনবুৃশদ্ধ বানামত) অল্প
বুশদ্ধ ও খ্ামটা দীনদাশরর আর কাউমক মতাোমদর মচময় অশধক পটু মদশখ্
শন।’ তারা বলমলন, মহ আল্লাহর রাসূ ল, আোমদর জ্ঞান ও দীমনর অল্পতা
কী? শতশন বলমলন, ‘েশহলামদর সাক্ষী শক পুরুষমদর সাক্ষীর অমধৃক
নয়?’ তারা বলমলন, জী, হযাুঁ। শতশন বলমলন, ‘এশটই তামদর জ্ঞামনর
অল্পতা। র্খ্ন তামদর োশসক শুরু হয় তখ্ন শক তারা সালাত ও সাওে
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বাদ মদয় না?’ তারা বলমলন, জী, হযাুঁ। শতশন বলমলন, ‘এশটই তামদর
দীনদাশরর স্বল্পতা।’64
এ বিমবযর মপ্রক্ষাপট হমলা, মসশট শছল ঈমদর শদন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইশহ ওয়াসাল্লাে চাইশছমলন তামদরমক সদকা দামন উদ্বু দ্ধ করমত।
বাস্তমব এশট শছল এেন কর্া বমল হাসয-মকৌতুক করার আদিৃ সেয়, র্া
আাংশিক সতয। তা হমলা, শকছু মক্ষমত্র নারীর সাক্ষী পুরুমষর সাক্ষীর
অমধৃমকর ের্ৃাদা রামখ্ এবাং োশসক অবস্থায় তামদর নাোজ পুমরাপুশর
ক্ষো করা হয় আর রেজামনর মরাজা অনয সেয় আদায় করমত হয়।
মদামষর মক্ষমত্র গুণ বমল এখ্ামন মকৌতুক করা হময়মছ। অর্ৃাৎ জ্ঞামন ও
দীমন কে হমল কী হমব বুশদ্ধোন পুরুষমক পর্ৃন্ত মবাকা বাশনময় ছামি!
পক্ষান্তমর জাহান্নামে তামদর সাংখ্যা মবশি হওয়া- তা মতা স্বাভাশবক।
মকননা, বাস্তমব তামদর সাংখ্যা পুরুমষর মচময় অমনক মবশি। এছািা অনয
কারণও মতা রময়মছ। এশদমক স্বােীর অকৃজ্ঞতা তারাই মবশি প্রদিৃন
কমর র্ামক। আসমল এশটই মতা আমবেী েমনর অপশরহার্ৃ দাশব।
র্াই মহাক স্বাভাশবকভামব ইসলামে পুরুমষর ের্ৃাদার তুলনায় নারীর
ের্ৃাদা শতন রকে:
ক. নারী মর্সব অবস্থায় পুরুমষর সোন:

64

সহীহ বু খ্ারী, হাময়র্ অধযায়।
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ইসলাে নারীমক পুরুমষর সমহাদরা বাশনময়মছ (রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইশহ ওয়াসাল্লাে মর্েন বমলমছন65) এবাং নারী-পুরুষমক এমক
অপমরর শুভাকািী বাশনময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা মর্েন বমলন,
َ
ۡ َ َۡح ح
َ
ۡ ۡ َ َ ۡح ۡ ح
ح
ٓن
ِٓ ن ٓ َع
ٓ وف ٓ َو َي ۡن َه ۡو
ٓ ِ ون ٓب ِ ٓٱل َم ۡع حر
ٓ ت ٓ َب ۡعض حه ۡٓم ٓأ ۡو َِلَا حٓء ٓ َب ۡعضٓ ٓيأمر
ٓ ون ٓ َوٱل حمؤم َِنَٰ ح
ٓ ﴿وٱلمؤمِن
َ ۡ
]١٧ :ٱل حمنك ِٓر﴾ [اتلوبة
“আর েুশেন পুরুষ ও েুশেন নারীরা এমক অপমরর বন্ধু, তারা ভামলা
কামজর আমদি মদয় আর অনযায় কাজ মর্মক শনমষধ কমর”। [সূ রা
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,
َ
َ
َ ۡ
ۡ َ ۡ
]١٢ :ب﴾ [النساء
َٓ ِلر َجا ِٓلٓن ِصيبٓٓم َِمآٱكت َس حبوآٓ َول ِلن َِساءِٓٓن ِصيبٓٓم َِمآٱكت َس
ِ ﴿ل
“পুরুষমদর জনয রময়মছ অাংি, তারা র্া উপাজৃন কমর তা মর্মক এবাং
নারীমদর জনয রময়মছ অাংি, র্া তারা উপাজৃন কমর তা মর্মক”। [সূ রা
আন-শনসা, আয়াত: ৩২]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,
َ
ََ
َ َ َ ۡ َ
ۡ َ َ َ ۡ ح َ َٰ ح
ٓنثٓ َوه َٓوٓ حمؤمِنٓٓفل حن ۡحيِيَ َن حهۥٓ َح َي َٰوةٓٓ َطيِ َبةٓٓ َونلَ ۡج ِز َي َن حه ۡٓم
ٓ لٓصَٰل ِحآمِنٓذكرٓٓأ ٓوٓأ
ٓ نٓع ِم
ٓ ﴿م
َ
ح
َ
َ ح
َ ح
]٩١ :ٓ﴾ [انلحل٩٧ٓون
ٓ نٓ َمآَكنوآٓ َي ۡع َمل
ِٓ أ ۡج َرهمٓبِأ ۡح َس
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শতরশের্ী, পশবত্রতা অধযায়।
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“মর্ েুশেন অবস্থায় মনক আেল করমব, পুরুষ মহাক বা নারী, আশে
তামক পশবত্র জীবন দান করব এবাং তারা র্া করত তার তুলনায়
অবিযই আশে তামদরমক উত্তে প্রশতদান মদব”। [সূ রা আন-নাহল,
আয়াত: ৯৭]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,
ۡ َ
َ
َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ح ۡ َ َٰ َ ۡ ح ۡ ِ َ َ ۡ ح
ِٓي
َٓ ِيٓ َوٱلقَٰن ِتَٰتِٓٓ َوٱلص َٰ ِدق
ٓ ِيٓوٱلمؤمِنتِٓٓوٱلقنِت
ٓ يٓوٱلمسل ِمتِٓٓوٱلمؤمن
ٓ نٓٱل حم ۡسل ِ ِم
ٓ ِ ﴿إ
ۡ
َ َ َ
َ
َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
ِٓي
َٓ ِي ٓ َوٱلخَٰشِ عَٰتِٓ ٓ َوٱل حم َت َص ِدق
َٓ ين ٓ َوٱلصَٰب ِ َرَٰتِٓ ٓ َوٱلخَٰشِ ع
َٓ ب
ِ ِ َٰوٱلصَٰدِقَٰتِٓ ٓوٱلص
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ح َ َ َ َٰ َ َ ى َ َ َ ى َ َٰ َ ۡ َ َٰ َ ح ح َ ح
ٓين
َٓ حَٰفِظَٰتِٓٓ َوٱلذَٰك ِِر
يٓفروجه ٓمٓوٱل
ٓ يٓوٱلصئِمتِٓٓوٱلح ِف ِظ
ٓ وٱلمتصدِقتِٓٓوٱلصئ ِ ِم
َ
َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ح
َ ََ
ۡ
]١٦ :﴾ [االحزاب٣٥ٓٱّللٓل حهمٓ َمغف َِرةٓٓ َوأ ۡج ًٓرآ َعظِيما
ٓ ٓٱّللٓكث ِيآوٱلذكِرَٰتِٓٓأع ٓد
ٓ
“শনশ্চয় েুসশলে পুরুষ ও নারী, েুশেন পুরুষ ও নারী, অনু েত পুরুষ ও
নারী, সতযবাদী পুরুষ ও নারী, তধর্ৃিীল পুরুষ ও নারী, শবনয়াবনত
পুরুষ ও নারী, দানিীল পুরুষ ও নারী, শসয়ােপালনকারী পুরুষ ও নারী,
শনজমদর লজ্জাস্থামনর শহফার্তকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহমক অশধক
স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তামদর জনয আল্লাহ োেশফরাত ও েহান
প্রশতদান প্রস্ত্ত্তত মরমখ্মছন”। [সূ রা আল-আহর্াব, আয়াত: ৩৫]
আদে ও হাওয়া আলাইশহোস সালামের জান্নাত মর্মক মবশরময় আসার
ঘটনার মরি ধমর ইসলাে নারীর ওপর অমধৃক দাশয়ে শদময়মছ।66 বরাং

66

সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৬।
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এ বযাপামর পুরুষই বি দাশয়ে বহন কমর। মকননা চূ িান্ত শসদ্ধান্ত তার
হামত।67
খ্. মর্সব অবস্থায় নারী পুরুমষর মচময় শভন্ন:
ইসলাে একজন োতামক শপতার মচময় মবশি হক শদময়মছ।68 মর্েন
মসৌশদ আরমব সরকাশর চাকশরজীশব োময়মদর জনয বাশষৃক ছু শটর
অশতশরি প্রসবকালীন ছু শট হাদীমস বশণৃত শনফামসর মেয়াদ69 অনু র্ায়ী
কেপমক্ষ পুঁয়তাশল্লি শদন মদওয়া হয়। কতমভন তাগক পভবত্র
ক্যরআগন উল্লশঁশখ্ত মেয়াদ70 অনু র্ায়ী স্বােী োরা মেমল বাশষৃক ছু শটর
অশতশরি প্রায় একি শদমনর শবমিষ ছু শট মদওয়া হয়। অর্চ পুরুষমদর
জনয এ ধরমনর মকামনা ছু শটর বযবস্থা মনই। একইভামব ইসলাে নারীমদর
জনয মসানা ও মরিেী কাপি বযবহামরর অনু েশত শদময়মছ। পুরুমষর জনয
মদয়শন। নারীমদর োমস প্রায় এক সপ্তাহ এবাং বছমর প্রায় একোস
নাোজ োফ করা হময়মছ, র্া পুরুমষর মক্ষমত্র করা হয় শন।
শুধু তাই নয়, নারীমদর প্রশতপালমন ইসলাে মর্ ের্ৃাদা মরমখ্মছ
পুরুষমদর জনয তা রাখ্া হয় শন। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইভহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কগরন,

67

সূ রা ো-হা, আয়াত: ১২১।
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মর্েন, মদখ্ুন: সহীহ বু খ্ারী, আদব অধযায়।
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َ
َ
َ
َ َ
َ
ََ َ
َ
َ َ َ َ َ
.»«ال يَكون أل َح ِدكم ثلث َبنَات أو ثلث أخ َوات فيح ِسن إَِل ِهن ِإال دخل اْلَنة
‘মতাোমদর মর্ কারও র্শদ শতনজন কনযা বা মবান র্ামক আর মস তামদর
সু ন্দরেত মদখ্াশুনা কমর, তমব মস অবিযই জান্নামত প্রমবি করমব।’71
মতেশনভামব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে আরও বমলমছন,
َ
َ
َ
»«خيكم خيكم أله ِل ِه
“মতাোমদর েমধয মস-ই সমবৃাত্তে মর্ তার স্ত্রীর কামছ মতাোমদর েমধয
সমবৃাত্তে”।72
এ হাদীমস স্ত্রীর সমঙ্গ সদ্বযবহারমক পুরুমষর চাশরশত্রক ের্ৃাদার োপকাশঠ
শনধৃারণ করা হময়মছ। সু তরাাং এখ্ন আেরা শক বলমবা মর্ ইসলাে
পুরুমষর শবপমক্ষ বণৃনবষেযমক প্রশ্রয় শদময়মছ?
ে. পুরুমষর শকছু মর্ােযতা ও তবশিিয:
পুরুমষর ওপর ইসলাে পশরবামরর মনতৃেভার অপৃণ কমরমছ এবাং
উত্তরাশধকামর তার অাংি মবশি শদময়মছ। কারণ, নারীর ভরণ-মপাষণ তার
দাশয়মে। আর শকছু মক্ষমত্র নারীর সাক্ষীমক পুরুমষর অমধৃক েণয
কমরমছ। শবশনেময় তামক এেন শকছু দাশয়ে মদওয়া হময়মছ, র্া নারীমক
মদওয়া হয় শন। পুরুগষর ওপর পভরবাগরর আশর্ৃক ভার নযস্ত করা

71

শতরশের্ী, সদাচার ও সু সম্পকৃ অধযায়।
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শতরশের্ী, োনামকব অধযায়।
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হময়মছ। পশরবামরর মেৌশলক অশর্ৃক খ্াতগুমলা তামকই সােলামত হয়।
আর তামকই শনর্ু ি করা হময়মছ পশরবামরর তোবধায়ক।
আেরা মদখ্মত পাই, ইসলাে অমনক মক্ষমত্র নারী-পুরুষমক একইরকে
অশধকার শদময়মছ। পািাপাশি উভময়র আলাদা তবশিিযও মরমখ্মছ।
এভামবই ইসলাে উভময়র েমধয সেতা শবধান কমরমছ। তমব এ সেতা
শদমনর সমঙ্গ শদমনর শকাংবা রামতর সমঙ্গ রামতর সেতার েমতা নয়। বরাং
তা গুরুমের শদক শদময় রাত ও শদমনর সেতার েমতা। মর্েন আদিৃ
জীবন শকছু মতই উভয়শটমক উমপক্ষা করমত পামর না। আর মর্েন একশট
শদবস রাত বা শদমনর মকামনাশটর প্রময়াজনমকই উমপক্ষা করমত পামর
না।
সাধারণভামব আেরা র্খ্ন ইসলাে শনময় আমলাচনা কশর, তখ্ন ইসলাে
ও ইসলাে অনু সারী তর্া েুসশলেমদর আচরমণর েমধয পার্ৃকয োর্ায়
রাখ্া উশচৎ। ইসোম ও মুসভেম দু ’শট শভন্ন শজশনস। মকননা েুসশলে
অমনক সেয় ইসলােী শিক্ষা মর্মক শবচুযত হমত পামর। েুসশলে
নারীোমত্ররই উশচৎ, পুরুমষর সমঙ্গ সোনাশধকার দাশব না কমর ইসলাে
তামক মর্ অশধকারগুমলা শদময়মছ তা দাশব করা। মকননা, সোনাশধকার
শনমত মেমল ইসলাে প্রদত্ত অমনক প্রাকৃশতক অশধকারও হারামত হয়।
নারীর অবাস্তব সোনাশধকামরর দাশবদাররা র্ার োন োয় আেরা র্শদ
মসই ফরাশস শবপ্লমবর নশর্পত্র এবাং েণতাশন্ত্রক মদিসহ বহু মদমির
সাংশবধান মঘুঁমট মদশখ্, তাহমল মদখ্মবা অমনক মক্ষমত্রই তারা নারীর মসই
অশধকারগুমলার স্বীকৃশত োত্র মসশদন শদময়মছ, ইসলাে র্া প্রশতষ্ঠা কমরমছ
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মচৌদ্দি বছর আমে! শুধু তাই নয়, বরাং অমনক অশধকার এেনও আমছ
র্ার স্বীকৃশত আমজা তারা মদয় শন। মর্েন, পশরবামর নারীর আশর্ৃক
দাশয়ে ক্ষো করা এবাং তামক র্াবতীয় অর্ৃননশতক ভার মর্মক অবযহশত
মদওয়া ইতযাশদ।73
সু তরাাং এসব বাস্তবতা সম্পমকৃ অবেশতর পরও শক মকামনা জ্ঞানসম্পন্ন
েুসশলে রেণী ইসলামের মদওয়া তার অশধকার ও তবশিিযসেূ হমক
পদদশলত কমর পশশ্চোমদর নারীমদর তর্াকশর্ত অশধকার দাশব করমবন?
রাজননশতক কেৃকামে নারীর অবস্থান
ইসলামে নারীর অবস্থান তুমল ধরমত শেময় আেরা মর্ প্রাকৃশতক
গুণাবশলর কর্া তুমল ধমরশছ, তা মর্মক আোমদর সােমন সু স্পি হময়মছ
মর্, নারী-পুরুষ উভময়রই এেন শকছু তবশিিয রময়মছ র্া তামক
অনযজমনর মর্মক আলাদা কমর। পািাপাশি আোমদর সােমন এ কর্াও
পশরষ্কার হময়মছ মর্, পুরুষরা মর্সব গুমণ অনযনয, প্রায় মক্ষমত্রই তা তামক
বি মনতৃমের মর্ােযতর কমর মতামল।74 শবমিষত র্খ্ন এই কতৃৃমের
73

দু য়াশলবী, োনবাশধকার, পৃ . ৪-৫; আরও মদখ্ুন, ১৭৮৭ সামল প্রকাশিত আমেশরকার
সাংশবধান। আমেশরকায় ১৯২০ সাল পর্ৃন্ত মকবল মেতাঙ্গ স্বাধীনরাই নােশরকে মপত
এবাং নারীমক মকামনা সরাসশর শনবৃাচমন অাংিগ্রহমণর সু মর্াে মদওয়া হমতা না।
মদখ্ুন, ডারইউন, সাাংশবধাশনক অশভজ্ঞতা।

74

এ কর্ার শভশত্ত শবমবচনা করা হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের একশট
েন্তবযমক। র্খ্ন তাুঁর কামছ বলা হয় মর্ পারশসকরা তামদর মনতা শনবৃাচন কমরমছ
َ
َ
َ
َ
একজন নারীমক, তখ্ন শতশন বমলন, (“ )لن يف ِل َح قو ٌم َولوا أم َرهم ام َرأةমসই জাশত
কখ্মনা সফল হমত পারমব না, র্ারা তামদর মনতৃে অপৃণ কমর নারীর ওপর।”
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জনয প্রময়াজন হয় িাসন, শবচার ও ইজমতহামদর মর্ােযতা। আর অনয
মক্ষত্রগুমলামত নারী মনতৃে সম্পমকৃ িশরয়তশবদেণ নানা েত বযি
কমরমছন। শবমরাধপূ ণৃ এই মক্ষত্রগুমলার েমধয রময়মছ শবচার, ‘হাসবা’
(সৎকামজ আমদি ও অসৎকামজ শনমষমধর জনয সরকাশর দাশয়ে) এবাং
অনযানয প্রিাসশনক দাশয়ে। তমব এমত শবন্দুোত্র সমন্দহ মনই মর্,
ইসলাে নারীমক দাশয়ে গ্রহমণর মর্ােয শবমবচনা কমরমছ। মকননা,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে ইরিাদ কমরমছন,
ُّ َ َ
ُّ
َ ٌ
َ
َ َ ٌ
 َوالرجل,اإل َمام َراع َو َمسؤول عن َر ِعي ِت ِه
ِ .«َككم راع وُككم مسؤول عن ر ِعي ِت ِه
َ
َ ٌَ
َ َ
َ ٌَ َ َ َ
َ َ ٌ
َ
ت َزو ِج َها َو َمسؤولة عن
ِ  َوالمرأة را ِعية ِف بي,راع ِف أه ِل ِه َوهو مسؤول عن ر ِعي ِت ِه
ُّ
َ ٌ
َ ٌ
َ
َ َ َ َ َ
ال َسيِ ِد ِه َو َمسؤول عن َر ِعي ِت ِه َوُككم َراع َو َمسؤول عن
ِ ر ِعي ِتها واْلا ِدم راع ِف م
.»َر ِعيتِ ِه
“মতাোমদর প্রমতযমকই দাশয়েিীল আর সবাই মতােরা শজজ্ঞাশসত হমব
শনজ দাশয়ে সম্পমকৃ। ইোে একজন দাশয়েিীল; শতশন তাুঁর দাশয়ে
সম্পমকৃ শজজ্ঞাশসত হমবন। পুরুষ দাশয়েিীল তার পশরবামরর; মস
শজজ্ঞাশসত হমব তার দাশয়ে সম্পমকৃ। েশহলা দাশয়েিীল তার স্বােীর
েৃমহর; মস শজজ্ঞাশসত হমব তার দাশয়ে সম্পমকৃ। ভৃতযও একজন
দাশয়েিীল, মস শজজ্ঞাশসত হমব তার েুশনমবর সম্পদ সম্পমকৃ।
(সহীহ বু খ্ারী, োোর্ী অধযায়)। অমনমক এই হাদীমসর শটকায় বমলমছন, এর উমদ্দিয
নারী মনতৃে হারাে মঘাষণা করা নয়। বরাং পারমসয র্া ঘটমত র্ামচ্ছ তার
ভশবষযৎবাণী করা। উমল্লখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের এই ভশবষযৎবাণী
প্রশতফশলত হময়শছল।
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(এককর্ায়) মতােরা সবাই দাশয়েিীল আর সবাই শজজ্ঞাশসত হমব মস
দাশয়ে সম্পমকৃ।”75
ইসলাে মতেশন নারীর সমঙ্গ িলা-পরােমিৃর গুরুেমকও উমপক্ষা কমরশন।
মকননা, রাববুল আলােীমনর রাসূ ল, র্ার ওপর অহী অবতীণৃ হমতা
শতশনও তাুঁর স্ত্রী উমম্ম সালাো রাশদয়াল্লাহু আনহার পরােিৃ গ্রহণ
কমরশছমলন। কুরাইিমদর সমঙ্গ সম্পাশদত িাশন্তচুশিমত একশট ধারা
সাংমর্াজন করা হয়। এমত উমল্লখ্ করা হয়, কুরাইিমদর মকউ েুসশলে
হময় েদীনায় মেমল তামক েক্কায় মফরত পাঠামত হমব। পক্ষান্তমর
েুসশলেমদর মকউ েক্কায় পাশলময় এমল তামক (েদীনায়) মফরত পাঠামনা
হমব না। সাহাবীেণ শকছু মতই এ ধারা মেমন শনমত পারশছমলন না।
তামদর কামছ এশট পরাজয়তুলয েমন হশচ্ছল। ফমল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইশহ ওয়াসাল্লাে ইহরাে মর্মক হালাল হমত বলমল সাহাবীরা ঠাুঁই
দাুঁশিময় র্ামকন। এ সেয় েুশেন জননী উমম্ম সালো রাশদয়াল্লাহু আনহা
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লােমক সাহাবীমদর শনমদৃি না শদময় শনমজ
হালাল হময় র্াওয়ার পরােিৃ মদন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে তাুঁর পরােিৃ অনু র্ায়ী হালাল হময় র্ান। সমঙ্গ সমঙ্গ রাসূ মলর
অনু সরমণ সাহাবীরাও হালাল হময় র্ান।76
শকছু শবচামর নারীর সাক্ষয পুরুমষর অমধৃক মকন?

75

সহীহ বু খ্ারী, জুেু‘আ আধযায়।

76

ইবনু ল কাইময়যে, র্াদু ল ো‘আদ: ৩/২৯৫।
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আল্লাহ তা‘আলা বমলন,

َ َ ۡ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ح َ َ َ َ ح
ۡ َ ۡ َ َ ۡ حح ح
﴿ ى
ٓٓٱستش ِه حدوا
و...ٓ وه
ٓ ل ٓأ َجلٓ ٓ ُّم َسمٓ ٓفٱكتب
ِٓين ٓ َءامنوآ ٓإِذا ٓتداينتم ٓبِدينٓ ٓإ ِ ى
ٓ يأيها ٓٱَّل
َ َ َ
ََ ۡ َ َ ح ۡ َ َ ۡ َ ح َ َ ح َۡ ََ ح
َ َشه
ِٓن
َٓ ن ٓم
ٓ ان ٓم َِمن ٓت ۡرض ۡو
ِٓ ٱم َرأت
ي ٓفرجلٓ ٓو
ِٓ ن ٓمِن ٓرِجال ِك ٓم ٓفإِن ٓل ٓم ٓيكونا ٓرجل
ِٓ ۡيدي
ِ
ۡ َ ح َ ۡ ۡح
َ
َ َ
َ َ
َ ُّ
]٢٤٢ :ى﴾ [ابلقرة
َٰٓ لٓإ ِ ۡح َدى َٰ حه َمآف حتذك َِٓرٓإِحدىَٰهمآٱۡلخ َر
ٓض
ِ ٱلش َهداءِٓٓأنٓت
“মহ েুশেনেণ, র্খ্ন মতােরা শনশদৃি সেময়র জনয পরস্পর ঋমণর
মলনমদন করমব, তখ্ন তা শলমখ্ রাখ্মব...... আর মতােরা মতাোমদর
পুরুষমদর েধয হমত দু ’জন সাক্ষী রাখ্। অতঃপর র্শদ তারা উভময়
পুরুষ না হয়, তাহমল একজন পুরুষ ও দু ’জন নারী- র্ামদরমক মতােরা
সাক্ষী শহমসমব পছন্দ কর। র্ামত তামদর (নারীমদর) একজন ভুল করমল
অপরজন স্মরণ কশরময় মদয়”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮২]
আয়াতশট বাশক মলনমদনকারীমদর উমদ্দমি একশট সাধারণ শনমদৃিনা।
এশদমক মর্ সাক্ষযর ওপর শবচারক শনভৃর কমরন আর মর্ সাক্ষযর োধযমে
চুশি অনু মোদনকামল হকদামরর পমক্ষ সু পাশরি করা হয়- এতদু ভময়র
েমধয পার্ৃকয শবদযোন। মকননা, প্রর্ে অবস্থায় ঘটনা সাক্ষযর শবমিষ
িতৃাবশলমক বাধযতােূ লক কমর। মর্েন, শকছু শবষময় আত্মীয় পুরুমষর
সাক্ষয গ্রহণ করা হয় না অর্চ মসখ্ামন অনাত্মীয় েশহলার সাক্ষযও গ্রহণ
করা হয়।
এর সামর্ মর্াে আরও বলা র্ায়, ইসলাে পশরবামরর ভরণ-মপাষমণর
দাশয়ে নযস্ত কমরমছ পুরুমষর কাুঁমধ। তাই তামক পশরবামরর মনতৃে
মদওয়া হময়মছ মকবল ঐ গুণগুমলার প্রশত লক্ষয মরমখ্ র্া তামক সরবরাহ
করা হময়মছ; নারীমক সরবরাহ করা হয় শন। আর যারা দাভয়ত্বশীে

 110 

তাগদর কো ও মতামগতর ওজন একেু কবভশ োগক, এটাই
স্বাভাশবক। এেনশক েণতাশন্ত্রক বযবস্থাগুমলামতও তাই মদখ্া র্ায়। মর্েন
েণতাশন্ত্রক মদমি র্খ্ন একশট শবষময় মভাট দু ইভামে শবভি হময় র্ায়,
তখ্ন মপ্রশসমডমন্টর েতােতমক তার সঙ্গীমদর অমধৃমকর েতােমতর ওপর
প্রাধানয মদওয়া হয়।
তাছািা মর্ প্রাকৃশতক শভন্নতার শদমক ওপমর ইশঙ্গত করা হময়মছ তার
আমলামকই মদখ্া র্ায় পুরুষ বযাপকতর পশরমবমির শনয়ন্ত্রণ গ্রহণ করমত
পামর। অমনক শবষময়ই পুরুমষর সাক্ষয অশধক মর্ােয শবমবশচত হয়। তার
সাক্ষযর ওজনও হয় মবশি। পরন্তু মর্সব সামক্ষয ঝুুঁশক রময়মছ, মসগুমলামত
পুরুষরা তুলনােূ লক কে আক্রান্ত হয়।
এছািা শকছু মক্ষত্র রময়মছ মর্খ্ামন নারীর সাক্ষযমক পুরুমষর সাক্ষযর
সোন েণয করা হয়।77 অমনক গুরুেপূ ণৃ শবষময়ও নারীর েতােতমক
মদওয়া হয় অতযশধক গুরুে। মর্েন, েুসশলেরা দীমনর অমনক গুরুেপূ ণৃ
শবষয় শিমখ্মছন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের পুণযবতী
স্ত্রীমদর োধযমে। শকছু শবষয় রময়মছ মর্গুমলা একান্ত নারীমদর বযাপার;
পুরুষরা মস বযাপামর সরাসশর অবেত হমত পামরন না। এসব মক্ষমত্র
সাক্ষযদামনর অশধকার মকবল নারীমদর জনযই সাংরশক্ষত। অনু রূপ
পুরুষমদর একান্ত বযাপামর পুরুষমদর সাক্ষযই গ্রহণীয়। সু তরাাং এ মক্ষমত্র
77

মর্েন, স্বােী তার স্ত্রীমক বযশভচামরর অপবাদ শদমল তা প্রোমণ চারবার কসে করমব।
অনু রূপ স্ত্রীও অপবাদ মর্মক আত্মরক্ষায় চারবার কসে করমব। মদখ্ুন সূ রা আন-নূ র,
আয়াত: ৬-৯।
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ের্ৃাদা কে না মবশি তা শবমবচয নয়; বরাং শনশদৃি শবষময় অশধক মর্ােয
মক তা-ই শবমবচয।
মর্েন, নারীরা বাচ্চার র্ত্নআশত্তমত অশধক মর্ােযতা রামখ্ন। তাই
ধেৃশনরমপক্ষ মদিগুমলামত পর্ৃন্ত আদালতগুমলামক মদখ্া র্ায় ো-বাবার
শববাহ শবমচ্ছমদর পর সন্তামনর মদখ্াশুনার দাশয়ে োময়র ওপরই অপৃণ
কমর (মর্েন, োশকৃন র্ু িরাে)। তাই বমল শক আেরা বলমবা নাশক এসব
শবচামর পুরুমষর অশধকার হরণ করা হয় এবাং নারীর সমঙ্গ সেতা শবধান
মর্মক তামক বশেত করা হয়? অবিযই আেরা এেন বলমবা না, বরাং
আেরা বলমবা, শনশ্চয় একজন ো শিশু প্রশতপালমন একজন পুরুমষর
মচময় অশধক মর্ােয। শঠক একইভামব অমনক শবষময় সাক্ষয মদওয়ার
মবলায় পুরুষই অশধক উপর্ু ি।
নারীর উত্তরাশধকার শকছু মক্ষমত্র পুরুমষর অমধৃক মকন?
পূ মবৃ মর্ প্রাকৃশতক বাস্তবতার কর্া আমলাশচত হময়মছ তা মর্মক অগ্রসর
হময় পশরবামরর জীবমনাপকরণ সাংগ্রমহর ভার নযস্ত কমরমছ ইসলাে
পুরুমষর কাুঁমধ। পুরুমষর স্ত্রী-সন্তান, অক্ষে শপতা-োতা শকাংবা
কাোইময়র অমর্ােয ভাই অর্বা দাশয়ে মনওয়ার মকউ মনই এেন
শববাশহত মবান মহাক- সবার রুশট-রুশজর দাশয়ে তার ওপর। পক্ষান্তমর
এ সাংক্রান্ত মকামনা দাশয়ে নারীর ওপর মদওয়া হয় শন। এমনভক তার
ভপতা-োতা বা র্ারা তামক মছাট মর্মক প্রশতপালন কমরমছন- তামদর
কামরা দাশয়েও তার ওপর নযস্ত করা হয় শন।
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উদারণতঃ এ জনযই ইসলাে েুসশলেমক অনু েশত মদয় না তার সম্পমদর
র্াকাত আপন স্ত্রী বা সন্তানমদর শদমত। মকননা তামক শনমজর দাশয়মের
অাংি শহমসমবই তামদর প্রময়াজন পুমরা করমত হমব; সদকার অাংি মর্মক
তামদর ওপর খ্রচ করমব মকন। এ কারমণ র্াকাত মকবল সীশেত
কময়কশট খ্ামতই বযয় করমত হমব; এর বাইমর মকার্াও বযয় করা র্ামব
না। এসব খ্াত হয়মতা হকদার বযশির সেসযা স্থায়ী বা সােশয়কভামব
দূ র করমব অর্বা উচ্চতর মকামনা কলযাণ বময় আনমব। আল্লাহ তা‘আলা
বমলন,

َ
َ َ ََ
َۡ
ِيٓ َعلَ ۡي َهآ َوٱل ۡ حم َؤ َل َفةِٓقحلح ح
َٰ َ تٓل ِۡل حف َق َراءِٓٓ َوٱل ۡ َم
ٓاب
ِٓ فٓٱلرِق
ٓ ِ وب حه ۡٓمٓ َو
َٓ ِيٓ َوٱلعَٰ ِمل
ِٓ سك
ٓ ٱلص َدق َٰ ح
ٓ﴿إِنما
َ
َۡ
َ
َ َ
َ
َ
َ ٓن
﴾٦٠ٓ ٓٱّلل ٓ َعل ِيمٓ ٓ َحكِيم
ٓٱّللِ ٓ َو ح
ٓ ٓ ِن
ٓ يل ٓف ِريضةٓ ٓم
ِٓ ِ ٱلسب
ِٓ ۡٱّللِ ٓ َوٱب
ٓ ٓ يل
ِٓ ِ ف ٓ َسب
ٓ ِ ِي ٓ َو
َٓ َوٱلغ َٰ ِرم
]٥٠ :[اتلوبة

“শনশ্চয় সাদাকা হমচ্ছ ফকীর ও শেসকীনমদর জনয এবাং এমত শনময়াশজত
কেৃচারীমদর জনয, আর র্ামদর অন্তর আকৃি করমত হয় তামদর জনয;
(তা বটন করা র্ায়) দাস আর্াদ করার মক্ষমত্র, ঋণগ্রস্তমদর েমধয,
আল্লাহর রাস্তায় এবাং েূ সাশফরমদর েমধয। এশট আল্লাহর পক্ষ মর্মক
শনধৃাশরত, আর আল্লাহ েহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞােয়”। [সূ রা আত-তাওবাহ,
আয়াত: ৬০]
তাছািা নারীরা তামদর সশেত সম্পদ স্বতন্ত্রভামব সাংরক্ষণ করমত
পারমবন- চাই তার োশলক হন শবময়র আমে শকাংবা পমর। উপরন্তু শতশন
আপন স্বােীমক তার শনজস্ব সম্পমদর তোবধায়কও শনর্ু ি করমত
পারমবন। ইসলাে এ জনয শববাহপূ বৃ ও শববাহপরবতৃী সেময় তার স্বতন্ত্র
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আইশন সত্তা সাংরক্ষমণরও শনশ্চয়তা শদময়মছ। সু তরাাং শবময়র আমে
মেময়রা মর্েন তার শপতার পশরবামরর সমঙ্গ সম্পৃ ি, শবময়র পরও তার
অবস্থা মতেশন। শবময়র পর তার মোত্র নামে মকামনা পশরবতৃন আসমব
না। মর্েনশট প্রচশলত বস্তুেতভামব সভয অমনক সোমজ। মসখ্ামন শবময়র
আমে মেময়রা মোমত্রর নামে পশরশচত হয় আর শবময়র পর সোজ বা
আইন তামক স্বােীর বাংি পশরচময় অশধকার মদয়। মর্ন শবময়র পর তার
োশলকানা শপতার পশরবার মর্মক স্বােীর পশরবামর স্থানান্তশরত হয়!
আেরা র্শদ সূ রা আন-শনসা-এর একাদি আয়াত শনময় েমবষণা কশর,
তাহমল মদখ্মত পাই পুরুষমক তপতৃক সম্পশত্তমত মবশি মদওয়া হময়মছ
তার শকছু দাশয়ে ও কলযামণর সমঙ্গ িতৃর্ুি কমর। র্খ্ন সরাসশর এ
দাশয়ে চমল র্ামব, তখ্ন অশতশরি অাংিটুকুও চমল র্ামব। মকননা আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,

َ ۡ َ َ ح ح َ ح َ ۡ َ َٰ ح ۡ َ َ ۡ ح َ ۡ ح
ۡ َۡ َ َۡ َ َ ح
ٓي
ِٓ قٓٱثن َت
ٓ نٓن ِساءٓٓفو
ٓ يٓفإِنٓك
ِٓ لٓحظِٓٓٱۡلنثي
ٓ فٓأولدِك ٓمٓل ِذلكرِٓٓمِث
ٓ ِ ٓٱّلل
ٓ ٓ﴿يحوصِ يك ٓم
َ
ََ
ح
ح
َ َ
َ َََح َ حح
ُّ ِٓكٓ َوَٰحِدٓٓم ِۡن حه َما
ٓس
ٓ ٱلس حد ح
ِٓ فٓ َو ِۡلبَ َو ۡي ٓهِٓل
ٓ تٓ َوَٰح َِدةٓٓفل َهآٱنل ِۡص
ٓ ۡ كِٓإَونَٓكن
َٓ نٓثلثآ َمآت َر
ٓ فله
َ
ح
َ َ ح
َ َ َ َ َ َ َح
َ
َ
َ َ َ ُّ ح ح
َ
ٓن
ٓ ثٓفإِنَٓك
ٓ دلٓ َو َورِث حهۥٓٓأبَ َو ٓاهحٓف ِِل ِم ٓهِٓٱثلل
ٓ دلٓفإِنٓل ۡٓمٓيَكنٓ حَلۥٓ َو
ٓ نَٓلۥٓو
ٓ كٓإِنَٓك
َٓ م َِمآت َر
َ ح ح َ ح ح
َ َ
ُّ َِٓ حَلۥٓٓإ ۡخ َوةٓٓفَ ِِلح ِم ٓه
ّٓل
ٓ ٓوصٓب ِ َهآٓأ ۡٓوٓديۡنٓٓ َءابَاؤك ۡٓمٓ َوأ ۡب َناؤك ۡٓم
ٓ ِ سٓمِنٓٓ َب ۡع ِٓدٓ َوصِ َيةٓٓيح
ٓ ٱلس حد ح
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ ََ َ َ َ
َ
َ
َ َ َۡ ح
ً ن ٓ َعل
﴾١١ٓ ِيما ٓ َحكِيما
ٓ ٱّلل َٓك
ٓ ٓن
ٓ ِ ٱّللِٓإ
ٓ ٓ ِن
ٓ ب ٓلك ۡٓم ٓنفعآ ٓف ِريضةٓ ٓم
ٓ ون ٓأ ُّي حه ۡٓم ٓأق َر ح
ٓ ت ۡد حر
]٧٧ :[النساء

“আল্লাহ মতাোমদরমক মতাোমদর সন্তানমদর সম্পমকৃ শনমদৃি শদমচ্ছন,
এক মছমলর জনয দু ই মেময়র অাংমির সেপশরোণ। তমব র্শদ তারা
দু ইময়র অশধক মেময় হয়, তাহমল তামদর জনয হমব, র্া মস মরমখ্ মেমছ
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তার শতন ভামের দু ই ভাে; আর র্শদ একজন মেময় হয় তখ্ন তার জনয
অমধৃক। আর তার োতা শপতা উভময়র প্রমতযমকর জনয ছয় ভামের এক
ভাে মস র্া মরমখ্ মেমছ তা মর্মক, র্শদ তার সন্তান র্ামক। আর র্শদ
তার সন্তান না র্ামক এবাং তার ওয়াশরছ হয় তার োতা শপতা তখ্ন তার
োতার জনয শতন ভামের এক ভাে। আর র্শদ তার ভাই-মবান র্ামক
তমব তার োময়র জনয ছয় ভামের এক ভাে। অশসয়ত পালমনর পর, র্া
দ্বারা মস অশসয়ত কমরমছ অর্বা ঋণ পশরমিামধর পর। মতাোমদর োতা
শপতা ও মতাোমদর সন্তান-সন্তশতমদর েধয মর্মক মতাোমদর উপকামর
মক অশধক শনকটবতৃী তা মতােরা জান না। আল্লাহর পক্ষ মর্মক
শনধৃাশরত। শনশ্চয় আল্লাহ সবৃজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়”। [সূ রা আন-শনসা, আয়াত:
১১]
আয়ামত মদখ্া মেল একোত্র মেময় তার শপতার অমধৃক সম্পশত্তর
উত্তরাশধকারীশণ হয় আর অবশিি অমধৃক সম্পশত্তর অাংিীদার হয় নারীপুরুষ উভময় অর্বা দু ই মেময় র্াকমল তারা শপতাোতার সম্পমদর দু ই
তৃতীয়াাংমির োশলক হয় আর অবশিি তৃতীয়াাংি বশটত হয় নারী-পুরুষ
উভময়র েমধয। অতএব েীরাছ বা উত্তরাশধকামরর অাংি শনধৃাশরত হয়
দাশয়মের স্তমরর সমঙ্গ সাংশিি আত্মীয়তার স্তর অনু পামত।
আর সাধারণত এই উত্তরাশধকার সম্পমদর োশলকানা লামভর একোত্র
উপায় হয় না। বরাং তা একোত্র উপায় হওয়া সেীচীন নয়, োনু ষ র্ার
ওপর পুমরাপুশর শনভৃরিীল। মকননা আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক নারীপুরুষ দু ই মশ্রশণমত সৃ শি কমরমছন এবাং তামদর প্রমতযকমক এেনসব
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স্বতন্ত্র তবশিমিয সেুজ্জ্বল কমরমছন, একশট সোমজর জনয র্ার মকামনা
শবকল্প মনই। তাছািা তামদর প্রমতযকমক জ্ঞান ও বযশিেত অজৃমনর
সু মর্ােও দান কমরমছন। তমব মর্ বযশি অক্ষে, তার ভার অপৃণ
কমরমছন সোমজর সু স্থ অাংমির ওপর। এজনযই তার সম্পমদ ঐ অক্ষে
বযশির জনয একশট অাংি মরমখ্মছন এবাং তার নাে শদময়মছন ফরজকৃত
র্াকাত। তদু পশর তামদরমক অশতশরি সদকা করমত উদ্বু দ্ধ কমরমছন।
পক্ষান্তমর পশশ্চো সোমজ নারী র্শদ তপশত্রক সম্পমদ সোনাশধকার চায়,
তাহমল তা মস তখ্নই পামব র্খ্ন মস পুরুমষর সমঙ্গ পশরবামর সোন
দাশয়ে পালন করমব। এর শবশনেময় তার সম্পমদ শবমিষত োনব রশচত
আইমন তার তালামকর পর শবমচ্ছমদর সেয় তার সম্পদ নারী-পুরুমষর
েমধয সোনভামব বশটত হয়। অর্চ অমনক মক্ষমত্রই মদখ্া র্ায় এই
সম্পদ সেময় অমনক মক্লি সহয কমরমছ অর্বা মস োত্রই এ সম্পদ
অজৃন কমরমছ আর তার স্বােী এ সম্পদ অজৃমন মকামনাভামবই মকামনা
অবদান রামখ্শন।
নারীর শবময়র মক্ষমত্র অশভভাবক লামে মকন, আর তালাক মকন পুরুমষর
হামত?
অগ্রাশধকার প্রাপ্ত েতানু সামর নারীর জনয অশভভাবক ছািা শবময় করা
তবধ নয়। মকননা শবময়র আমে নারীর ভরণ-মপাষমণর দাশয়ে বহন কমর
তার শপতা, ভাই বা পুত্র। র্খ্ন তার শবময় বযর্ৃ হয়, পুনরায় এ দাশয়ে
নতুনভামব অশভভাবকমদর ওপর এমস বতৃায়। র্খ্ন স্বােী অক্ষে হয়
অর্বা তার সন্তানমদর বযয় বহন করমত অস্বীকৃশত জানায়, তখ্নও

 116 

অশভভাবক বাধয হময়ই তার সন্তানমদর শনরাপত্তা ও লালন-পালমনর
দাশয়ে পালন কমর। তাছািা কশতপয় শফকহশবদ শকছু মক্ষমত্র নারীমক
তার অশভভাবক ছািা শনমজ শনমজ শবময় করার অনু েশতও মদন।
এশদমক ইসলাে তালাক মরমখ্মছ পুরুমষর হামত। কারণ, নারীমক শবময়
করার সেয় একজন পুরুষমক তার মোহরানা পশরমিাধ করমত হয়।
পক্ষান্তমর নারীর শকছু প্রদান করমত হয় না পুরুষমক। পুরুমষর দাশয়ে
নারীর ঘরমক আসবাব পমত্র সু সশজ্জত করা, নারীর নয়। তারই দাশয়ে
নারীর মেৌশলক প্রময়াজন তর্া অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থামনর বযবস্থা করা।
আরও দাশয়ে অসু স্থ হমল স্ত্রীর শচশকৎসার বযয়ভার বহন করা। তারই
শজম্মাদাশর নারীর সন্তামনর খ্রচ মর্াোমনা। এেনশক দাম্পতয জীবমনর
শবমচ্ছদ ঘটমলও এ দাশয়ে পুরুষমকই বহন করমত হয়।
এর সমঙ্গ আরও বলা র্ায়, পশরবামর একজন পুরুমষর ভূ শেকা একশট
রামের প্রধামনর েমতা। র্ামক শকছু গুমণর অশধকারী হমত হয়। মস
গুণগুমলার েমধয রময়মছ, তার দাশয়মের অাংি শহমসমব পশরবামরর
অশনিকােীমক িাশস্ত প্রদামনর মর্ােযতা রাখ্া। মর্েন, মকামনা সভয রােই
িাশস্তর আইন মর্মক খ্াশল নয়, র্া উপর্ু ি বযশির ওপর প্রময়াে করা
হয়। এ জনযই একশট পশরবামরর প্রধান তর্া স্বােীর জনয প্রহামরর েমতা
িাশস্তর বযবস্থা রাখ্া হময়মছ। সবৃমিষ স্তর শহমসমব তালামকর চাবুক
োরার অনু েশত রাখ্া হময়মছ। তমব এ িাশস্ত হমত হমব এেন র্ামত
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মকামনা দাে সৃ শি না হয় এবাং পশরবামরর সদসযমদর শবমিষত স্ত্রীর
ভামলাবাসার অন্তরায় না হয়।78
পািাপাশি ইসলাে স্ত্রীমক তার োশডৃয়ামনর কামছ, সরকাশর কতৃৃপমক্ষর
কামছ এবাং আদালমত অশভমর্াে করার সু মর্াে প্রদান কমরমছ। স্বােী
তার দাশয়ে পালমন বযর্ৃ হমল তালাক মনবারও অশধকার শদময়মছ তামক।
অনু রূপ স্বােীর প্রশত মকামনা আগ্রহ না র্াকমল মোহরানা মফরত শকাংবা
স্বােীর খ্রচাশদর ক্ষশতপূ রণ মদওয়ার োধযমে তার কাছ মর্মক তালাক
শকমন মনবারও অবকাি মরমখ্মছ।
একর্া আেরা শকছু মতই অস্বীকার করমত পাশর না মর্ পুরুষ স্বভাবতই
নারীর তুলনায় শসদ্ধান্ত গ্রহমণ অশধক শসদ্ধহস্ত। তা ছািা শবময়র খ্রচ ও
সন্তানাশদর মখ্ারমপাি, এেনশক তালামকর পরও স্ত্রী ও তার সন্তামনর
খ্রচাশদ পুরুষমকই বহন করমত হয় বমল দাম্পতয জীবন শটশকময় রাখ্মত
তারাই মবশি সমচি র্ামক। সমবৃাপশর এ শবষয়টামতা আমছই মর্ ইসলাে
তালামক উৎসাশহত কমর না। বরাং তালাকমক সবৃ মচময় শনকৃি হালাল
79

কাজ েমন কমর।

েুসশলে নারীর জনয অেুসশলে পুরুষমক শববাহ করা অনবধ মকন?
ইসলাে মর্ নারী-অশধকার রক্ষায় আগ্রহী তার অনযতে দৃ িান্ত এই মর্,
তা নারীমক এেন স্বােী গ্রহমণর অনু েশত মদয় না র্ার ধেৃ শনজ স্ত্রীর
78

চীনী, আল-শখ্তাবু ল ইসলােী।

79

আবূ দাউদ, তালাক অধযায়।
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ধমেৃর প্রশত শ্রদ্ধা মদখ্ামত বাধয কমর না। এ কারমণ ইসলাে েুসশলে
নারীর জনয অেুসশলে পুরুষমক শবময় করা হারাে মঘাষণা কমরমছ। তমব
েুসশলে পুরুমষর জনয ইয়াহূ দী ও শিস্টান নারীমক শবময় করার অনু েশত
শদময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ح ۡ ََ َ ح ح
َ ۡ ۡ َ ۡ َ ح َ َ ح ح َ َ َٰ ح َ َ َ ح َ َ ح ح
ٓامك ۡٓم
ب ٓحِلٓ ٓلك ٓمٓوطع
ٓ َ َِٰين ٓأوتوآ ٓٱلكِت
ٓ ام ٓٱَّل
ٓ ت ٓوطع
ٓ ِل ٓلك ٓم ٓٱلطيِب
ٓ ﴿ٱَلو ٓم ٓأح
ح
َ ۡ َ ح ۡ َ ۡ ح ۡ َ َ َٰ ح َ ۡ ح ۡ َ َٰ َ ۡ ح ۡ َ َ َٰ ح َ َ َ ح
ٓب ٓمِن
ٓ َ َِٰين ٓأوتوآ ٓٱلكِت
ٓ ِن ٓٱَّل
ٓ ت ٓم
ٓ ِن ٓٱلمؤمِنتِٓ ٓوٱلمحصن
ٓ ت ٓم
ٓ حِلٓ ٓله ٓم ٓوٱلمحصن
َ
ح
َ
َ َ
َۡۡ ح ۡ َ َ َۡحح ح َ ح َ ح َ ح
ۡ
َ ٓ ي ٓ َو
َٰ َ ي ٓ حم
﴾ٓٓخذِيٓٓأخ َدان
َٓ ح
َٓ ۡ ِي ٓغ
ٓ نُٓم ِصن
ٓ ن ٓأجوره
ٓ قبل ِك ٓم ٓإِذآ ٓءاتيتموه
ِ ّلٓ حمت
ِ ِسف
]٦ :[املائدة
“আজ মতাোমদর জনয তবধ করা হল সব ভামলা বস্তু এবাং র্ামদরমক
শকতাব প্রদান করা হময়মছ, তামদর খ্াবার মতাোমদর জনয তবধ এবাং
মতাোমদর খ্াবার তামদর জনয তবধ। আর েুশেন সচ্চশরত্রা নারী এবাং
মতাোমদর পূ মবৃ র্ামদরমক শকতাব মদওয়া হময়মছ, তামদর সচ্চশরত্রা
নারীমদর সামর্ মতাোমদর শববাহ তবধ। র্খ্ন মতােরা তামদরমক মোহর
মদমব, শববাহকারী শহমসমব, প্রকািয বযশভচারকারী বা মোপনপত্নী
গ্রহণকারী শহমসমব নয়...”। [সূ রা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৫
আর সু স্পি বিবয মর্মক প্রোশণত মর্ েুসশলে-অেুসশলমের শবময়র
অনু েশত মকবল আসোনী শকতাবধারী ধেৃানু সারী পর্ৃন্ত সীোবদ্ধ।80 এর
অন্তশনৃশহত প্রধান কারণ দু ’শট। র্র্া:

80

চীনী, আল-শখ্তাবু ল ইসলােী।
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1. ইয়াহূ দী ও শিস্টধেৃই মকবল ইসলামের মেৌশলকতামক অস্বীকার
কমর না এবাং এ ধেৃ দু ’শটই মকবল কুরআমন বশণৃত শবশভন্ন
আয়ামত বযাপকামর্ৃ ‘ইসলাে’ িমব্দর েমধয পমি।81 মকননা,
েুসশলে স্বােী ইসলামের শিক্ষানু সামর ইয়াহূ দী ও শিস্টধমেৃর
নবীসহ পূ বৃবতৃী নবীমদর প্রশত শ্রদ্ধা রাখ্মত বাধয। পক্ষান্তমর
অেুসশলে স্বােী তার ধমেৃর শিক্ষার দাশব অনু সামর ইসলামের
নবীর প্রশত শ্রদ্ধা রাখ্মত বাধয নয়। বরাং তার ধমেৃর ওপর পূ ণৃ
শবোমসর অর্ৃই েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের
ধেৃমক অস্বীকার করা।
শবষয়শট আরও স্পি করা র্ায় এভামব, ইসলাে তার
অনু সারীমক মপৌত্তশলক অর্বা নাশস্তক েশহলার সমঙ্গ শববাহ
বন্ধমন জিাবার অনু েশত মদয় না। মকননা তার ধেৃ
মপৌত্তশলকতা বা নাশস্তকযবাদমক সের্ৃন কমর না। এ পটভূ শেমত
েুসশলে বযশির স্ত্রী তার অনযায় আচরণ বা তার অসম্মামনর
শিকার হমত পামর।
2. স্ত্রীর শকছু অশধকামরর শনশ্চয়তা মদয় ইসলাে। র্ার েমধয
রময়মছ স্ত্রীর প্রকৃত েুশি ও সেতার অশধকার। স্ত্রীর এ
অশধকার প্রদামন একজন েুসশলে স্বােীমক ইসলাে বাধয কমর।
এশট একশট আল্লাহ প্রদত্ত ধেৃ, র্ামত মকামনা পশবতৃন81

মর্েন, সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৮, ১৩২-১৩৩; সূ রা আমল ইেরান, আয়াত:
৬৭; সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৭, ৯০।

 120 

পশরবধৃমনর অবকাি মনই। পক্ষান্তমর অেুসশলে স্বােী মস
হয়মতা নাশস্তক হমব অর্বা তা এেন ধেৃাবলম্বী হমব র্ামত স্ত্রীর
অশধকার প্রদামন বাধযকারী শবশধ-শবধান মনই। বরাং তা নারী
অশধকামরর বযাপামর মসসব আইমনর অনু েত র্া মকবল
অশধকাাংমির রায় অনু র্ায়ী স্বীকৃত। আর অশধকাাংমির েতােত
মর্েন কখ্মনা সশঠক হয় আবার কখ্মনা ভুল। মতেশন তা
র্ু মের পশরবতৃমনর সমঙ্গও হয় পশরবৃশতত। মর্ মকউ
ধেৃশনরমপক্ষ

রােগুমলার

প্রশত

নজর

মদমবন

মর্খ্ামন

সাংখ্যােশরমষ্ঠর মভামটর শভশত্তমত আইন পাি হয়, তামত অমনক
স্বশবমরাশধতা ও এমকর পর এক পশরবতৃন মদখ্মত পামবন।
সু তরাাং ইসলাে মর্মহতু চায় নারীর সম্মান ও অশধকার ভুলু শিত
নয়; সেুন্নত মহাক, আর ইসলাে মর্মহতু নারী অশধকার রক্ষায়
বদ্ধপশরকর তাই এর নীশত অনু সামর তামদর স্বার্ৃ রক্ষামর্ৃ অনয
ধেৃাবলম্বীর সমঙ্গ শববাহ শনশষদ্ধ কমরমছ।
ইসলাে মকন একাশধক স্ত্রী গ্রহমণর অনু েশত মদয়
ইসলাে পুরুষমক চার চারশট শবময়র অনু েশত শদময়মছ শঠক; তমব তা
তামদর েমধয সােয ও ইনসাফ রক্ষার িমতৃ। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ َ ۡ َ َ ح َ َٰ َ َ ح َ َ َ ۡ ۡ ح ۡ َ َ َ ح
َ
ح َ َ َ َ ح
ّٓٓل ٓت ۡعدِلوا
ٓ ن ٓخِفت ٓم ٓٓأ
ٓ ِ ث ٓورب َٰ ٓع ٓفإ
ٓ ن ٓوثل
َٰٓ ِن ٓٱلن ِساءِٓ ٓمث
َٓ اب ٓلكم ٓم
ٓ ﴿فٱنكِحوآ ٓما ٓط
َ
]١ :ف َوَٰح َِد ٓةً﴾ [النساء
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“তাহমল মতােরা শবময় কর নারীমদর েমধয র্ামক মতাোমদর ভামলা লামে;
দু ’শট, শতনশট অর্বা চারশট। আর র্শদ ভয় কর মর্, মতােরা সোন
আচরণ করমত পারমব না, তমব একশট...”। [সূ রা আন-শনসা, আয়াত:
৩]
আবার তামদর েমধয িতভাে সেতা রক্ষা মর্ অসম্ভব মস কর্াও বমল
শদময়মছন শতশন। আল্লাহ বমলন,
َ َ َۡ َ َ ۡ ح ۡ َ َ َ ح
ۡ ََ َۡ َ ح َ َ ح
]٧٢٩ :لٓت ِميلوآٓ﴾ [النساء
ٓ يٓٱلن ِساءِٓٓول ٓوٓحرصت ٓمٓف
َٓ يعوآٓأنٓت ۡعدِلوآٓ َب
﴿ولنٓتست ِط
“আর মতােরা র্তই কােনা কর না মকন মতাোমদর স্ত্রীমদর েমধয সোন
আচরণ করমত কখ্মনা পারমব না। সু তরাাং মতােরা (একজমনর প্রশত)
সম্পূ ণৃরূমপ ঝুমুঁ ক পমিা না...”। [সূ রা আন-শনসা, আয়াত: ১২৯]
পুরুমষর এ একাশধক শবময়র অনু েশতমক অমনক নারীই মনশতবাচক
দৃ শিমত মদমখ্ন। অর্চ বাস্তমব তা নারীর জনয আল্লাহ তা‘আলার একশট
অনু গ্রহ শবমিষ। কারণ:
1. এটা জানা কর্া মর্ পৃশর্বীমত পুরুমষর তুলনায় নারীর সাংখ্যা
প্রায় শদ্বগুণ। আবার পুরুষমদর মচময় নারীমদর েি আয়ু ও
ু্
মবশি। অতএব র্শদ একজন পুরুষ শুধু একজন নারীমক শবময়
কমর তাহমল অমনক নারীর ভামেযই স্বােী জুটমব না।
2. আল্লাহ তা‘আলার এ শবধান নারীর শবময়র সু মর্াে সাংমকাচমনর
পশরবমতৃ তার শবময়-ভােযমক সু প্রসন্ন কমর। মর্েন একজন
পুরুষ র্শদ মকবল এক নারীমকই শবময় কমর, তমব চারগুমণ
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তার সু মর্াে বৃ শদ্ধ পায় র্খ্ন আেরা পুরুষমক চারশট শবময়র
অনু েশত মদই। তাছািা সাধারণত এশট একশট সু মর্াে োত্র।
র্খ্ন প্রময়াজন পমি তখ্নই মকবল এর দ্বারস্থ হমত হয়।
ইসলাে মতা এ সু মর্াে গ্রহমণ কাউমক বাধয কমর না।
3. আজীবন শবময় বশেত র্াকার মচময় অনয নারীর সহর্াত্রী হময়
পুরুমষর স্ত্রী হওয়ার োধযমে নানা আশর্ৃক ও তনশতক অশধকার
লাভ করা এবাং স্বভাবজাত োতৃমের বাসনা পূ ণৃ হওয়া তার
জনয মশ্রয়তর। সমন্দহ মনই অনবধ উপাময় শনমজর তজশবক
চাশহদা মেটামনা, আশর্ৃক ও তনশতক শবশবধ অশধকার মর্মক
বশেত হওয়া এবাং স্বভাবজাত োতৃমের সাধ অপূ ণৃ মর্মক
র্াওয়ার মচময় এশট মঢর ভামলা। অমনক নারীই শনমজর এ
আশর্ৃক ও তনশতক দাশয়মের মবাঝা বহন করমত পামরন না।
আবার এসব দাশয়ে শনমজর কাুঁমধ তুমল শনমত শেময় অমনক
নারীর জীবন হয় শবপন্ন। তদু পশর প্রকৃশতশবরুদ্ধ এ অবস্থা
পুরুষ কতৃৃক নারী শনর্ৃাতমনর সম্ভাবনা আরও বাশিময় মদয়। এ
বযবস্থা প্রায় মক্ষমত্রই নারীর জনয আরও মবশি অপোন ও
লাঞ্ছনা বময় আমন।
শববাশহতামদর মক্ষমত্র এটাই স্বাভাশবক মর্ তারা একাশধক শবময়মক
মনশতবাচক দৃ শিমত মদখ্মবন। তারা এেন করমবন তামদর সহজাত ইষৃা
ও শহাংসা প্রবণতার কারমণ। তমব অমনক শবচক্ষণ নারীও রময়মছন র্ারা
এ সু মর্ােমক মনশক অজৃন ও আল্লাহ প্রদত্ত োতৃমের স্বাভাশবক বাসনা
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পূ রমণ কামজ লাোন। এ কারমণ তারা আপন স্বােীর সমঙ্গ অমনযর
অাংিগ্রহমণ আপশত্ত কমরন না।
বযাপারশট অবিয এত মসাজা নয়। শবমিষত মর্ সোমজ ইসলােী পদৃার
প্রময়াে মনই। মকননা, এেন সোমজ প্রায়িই অশববাশহত মেময়রা
পুরুষমক সমম্মাশহত বা প্রবশেত কমর তার স্ত্রীমক তালাক শদমত বাধয
কমর তার সমঙ্গ শনমজর শবময়র রাস্তা পশরষ্কার কমর। 82 পক্ষান্তমর
একাশধক শবময় স্ত্রীমক তার স্বােী ধমর রাখ্ার সু মর্াে এমন মদয়।
নারীমদর কদাশচৎ প্রশ্ন করমত মদখ্া র্ায়, ইসলাে মকন নারীমক
একাশধক স্বােী গ্রহমণর অনু েশত মদয় না? এশট এেন প্রশ্ন র্া হৃদময়
তখ্নই প্রর্ে উশদত হয় র্খ্ন এমক মশ্রয়তর ভাবা হয়। শকন্তু এমত
নারীর কী লাভ? এটা শক তার জনয সন্তামনর প্রশত দাশয়েবান শপতার
েযারাশন্ট মদমব? শকাংবা তা শক তার জনয মসই পুরুমষর শনশশ্চয়তা মদমব
দু মর্ৃাে-দু শবৃপামক মর্ তার হাত ধরমব শকাংবা তার প্রময়াজন ও অসহায়
েুহূমতৃ তামক সাহার্য-সহমর্াশেতা করমব? শবমিষত র্খ্ন মস অসু স্থতা বা
বাধৃকয মহতু অক্ষে হময় পিমব?
এসব প্রমশ্নর বাস্তবানু ে উত্তর অবিযই না হমব। মকননা, এক নারীর
জনয একাশধক পুরুষ গ্রহমণর অনু েশত পুরুমষর জনয মর্ৌন সম্পমকৃর
কারমণ মর্সব মবাঝা সৃ শি হয় মসসব মর্মক পলায়ন করার দারুণ সু মর্াে
82

স্ত্রীমক শুধু তালাক মদওয়া মকন পরকীয়ার টামন শনজ স্ত্রীমক হতযা, অমনযর
স্বােীমক বাশেময় শনমত রাক্ষুসী হময় নারী হময় নারীর জীবন মকমি মনওয়ার
ঘটনাও মতা সোমজ শবরল নয়। -অনু বাদক।
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কমর মদমব। আর তা হমব ভশবষযৎ প্রজে বাংমসর কারণ। একাশধক
স্বােী গ্রহণ নারীর এেন বহুশবধ ক্ষশত বময় আনমব একজন বুশদ্ধেশত
নারী র্া শকছু মতই মেমন শনমত পামরন না। খ্াশনক বামদই বযশভচামরর দে
সাংক্রান্ত হাদীমস এশদমক ইশঙ্গত করা হমব।
েশহলামদর জনয োশি ড্রাইভ করার অনু েশত মনই মকন?
বিবয ও বাস্তবতায় সু সেশন্বত সশঠক শবচামরর রীশত মর্মক সােমন মবমি
এ শবষময় আেরা বলমবা, ইসলাে নারীমক চালামত শনমষধও কমর না
আবার তামক এ কামজ উদ্বু দ্ধও কমর না। শসাংহভাে মক্ষমত্র শবষয়শট
শনভৃর কমর নারী মর্ সোমজ বসবাস কমর তার পশরমবি-মপ্রক্ষাপমটর
ওপর। শকছু েুসশলে সোমজ নারীরা তামদর ফরজ পদৃার সমবৃাচ্চ স্তর
রক্ষায় আগ্রহী। অর্ৃাৎ তারা মচহারা ঢাকা না ঢাকার ইসু যমত আমলেমদর
একাশধক েতােমতর েমধয মচহারা আবৃ ত করা উত্তে েমন কমরন। এ
ধরমনর পশরমবমি নারীর জনয োশি ড্রাইভ অনু মোশদত না হওয়ার
েতশটই প্রমর্াজয। এেন পশরমবমি নারীর জনয োশি শনমজ ড্রাইভ না
কমর অনয কাউমক শদময় ড্রাইভ করামনাই মশ্রয়। শনমজর পশরবমতৃ এ
কামজ অনযমক বযবহার করাই উত্তে। সহজাত প্রবৃ শত্তর সমঙ্গ এশট অশধক
োনানসই। কারণ, সবাই চায় র্তক্ষণ এ শবমিষে অজৃন করমত শেময়
তামক মবশি অর্ৃ বযয় না করমত হয় ততক্ষণ মস তার একজন বযশিেত
ড্রাইভার বা শনজস্ব ড্রাইভার র্াকমব, মর্ তামক শনময় োশি চালামব।
েুসশলে রেনী র্শদ এেন পশরমবমি র্ামকন মর্খ্ামন অশধকাাংি েশহলা
অপর শকছু আমলমের েতানু সামর পদৃার সবৃশনন স্তর রক্ষা কমর। অর্ৃাৎ
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োর্া আবৃ ত কমর। সম্পূ ণৃ সতর মঢমক িালীন ও পদৃাসম্মত মপািাক
পশরধান কমর মচহারা অনাবৃ ত রামখ্ এবাং এটামক মসখ্ামন মকামনা
মদামষরও েমন না কমর। তাহমল এ মক্ষমত্র শতশন শনমজ ড্রাইভ করমত
পামরন। তমব এ সোমজও শকন্তু একজন শনজস্ব ড্রাইভার র্াকামকই
উত্তে শবমবচনা কমর।
শহজাব মকন নারীর জনয?
সম্ভবত অেুসশলেরা প্রশ্ন মতামলন পদৃা করার দায় মকবল নারীর মকন?
আশে অেুসশলমের কর্া বললাে এ জনয মর্ েুসশলে োমত্রই মতা শবোস
কমরন, মচতনা লালন কমরন মর্, আল্লাহ তা‘আলা র্া-ই জরুরী সাবযস্ত
কমরন না মকন তামত তার েঙ্গল শনশহত র্ামক। আর এ আমদি অোনয
করমল তামক িাশস্ত ও আজামব পশতত হমত হমব। হযাুঁ, শকছু েুসশলেও
শবষয়শটমক মনশতবাচক দৃ শিমত মদমখ্ন। আসমল শবষয়শটর প্রশত
বাস্তবসম্মত দৃ শি মদওয়া দরকার। র্ামত মকবল নারীর জনযই পদৃা
শবধামনর ইশতবাচক শদকগুমলা আেরা অনু ধাবন করমত পাশর।
ইসলােী পদৃা একজন নারীমক শবমিষ এক ের্ৃাদা দান কমর। র্া তার
িারীশরক দু বৃলতা ও মকােলতামক আিাল কমর। পদৃা নারীমক মসসব
কি ও শবিম্বনা মর্মক বাুঁচমত সাহার্য কমর মবপদৃা নারীরা র্ার শিকার
হয়। মর্েন, এর সবৃশনন স্তর নারীর প্রশত মলালু প দৃ শি মদওয়া এবাং তার
সম্মানহানীর দু ঃসাহস মদখ্ামনা। আর এটাই স্বাভাশবক। অপরশদমক এ
পদৃা নানা রকমের োনশসক বাধা বা সু রক্ষাপ্রাচীমরর েমধয অনযতে।
োনশসক প্রশতবন্ধমকর েমধয রময়মছ মর্েন, পশরচ্ছন্ন মপািাক, মপািামকর
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সু ন্দর শবনযাস ও োশজৃত প্রকাি, আিম্বরপূ ণৃ জীবমনাপকরণ এবাং
ড্রাইভার, প্রাইমভট মসমক্রটাশর বা োডৃ বযবহার ইতযাশদ শবষয় োনু মষর
প্রভাব ও ের্ৃাদা বৃ শদ্ধ কমর। সু রক্ষা মদয় নানা উটমকা ঝামেলা ও
শবিম্বনা মর্মক। এ জনযই সোমজর উুঁচুমশ্রণীর মলামকরা এসব বযবহার
কমরন। শনমজর প্রভাব ও বযশিে প্রকামি এসবমক কামজ লাোন।
সম্ভবত সরকাশর ও সােশরক ইউশনফেৃ হওয়ার মপছমনও অনযতে কারণ
এশট।
আশে েমন কশর না এ বাস্তবতামক মকউ অস্বীকার করমবন। ইসলামের
রময়মছ প্রময়াশেক ধেৃ হওয়ার গুমণ ঋদ্ধতা। ইসলাে শবলাসেমবযর প্রশত
োনু মষর সহজাত দু বৃলতামক অস্বীকার কমর না। এমক উমপক্ষাও কমর
না। বরাং এ প্রবণতামক কলযাণকামজ বযবহামর কাজ কমর। তমব এ
বযাপামর বাহুলয বা বািাবাশিও অপছন্দ কমর, র্া োনু ষমক ভুশলময় মদয়
মর্, শভশত্তই েুখ্য গুণ। মকননা মেৌশলক বা বুশনয়াশদ তবশিিযাবশল অজৃমন
দরকার বযশিেত প্রমচিা। পক্ষান্তমর বাশহযক ও শবলাসী গুণ অনু দান বা
উত্তরাশধকার সূ মত্র পাওয়া র্ায় শকাংবা অমনযর মর্মক ধারও করা র্ায়।
এর সমঙ্গ মর্াে কমর বলা র্ায়, প্রাকৃশতকভামবই নারী আকষৃণীয় ও
শচত্তাকষৃক। এেনশক মবারকা পরা অবস্থামতও। মকউ হয়মতা বলমবন,
নারীমক এেন মোহনীয় ও শচত্তশবমনাশদনী বানামনা হমলা মকন? তার
উত্তমর বলা র্ায়, এ আকষৃমণর র্াবতীয় উপাদান মর্মক নারীমক র্শদ
েুি করা হয়, তমব তার মসৌন্দমর্ৃ শবেুগ্ধ হময় র্ারা তামক ফাও
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উপমভাে করমত চায় তারা মতা বমটই; তার স্বােী পর্ৃন্ত তার প্রশত
আকষৃণ হাশরময় মফলমব।
ইসলােী িাসন প্রশতষ্ঠা ও বািাবাশি
জ্ঞানী বযশি োমত্রই জামনন ‘বািাবাশি’ একশট আমপশক্ষক শবষয়।
একজমনর কামছ র্া বািাবাশি অনযজমনর দৃ শিমত তা হমত পামর
ভারসােযপূ ণৃ। সু তরাাং বািাবাশির োনদে কী? এেনশক একশট রামেও
এক র্ু ে মর্মক শভন্ন র্ু মে প্রমবমির োধযমে বািাবাশির বযাখ্যা বদমল
র্ায়। মর্েন এক সেয় আমেশরকার উচ্চ আদালত ইচ্ছাকৃত হতযাকারীর
িাশস্ত েৃতুযদেমক বািাবাশি শহমসমব েণয কমর এর শবরুমদ্ধ অবস্থান
শনময়শছল। পমর এ অবস্থান মর্মক সমর এমস আদালত েৃতুযদে
বাস্তবায়মন শবশভন্ন সরকামরর আইন সাংস্কামর সম্মশত প্রদান কমর।
তাহমল শক েৃতুযদে প্রর্মে বািাবাশি শছল তারপর তা স্বাভাশবক হময়
মেল?83
সাধারণত েুসশলেরা র্খ্ন িি প্রোমণর আমলামক জানমত পামরন,
এসব শবধান আল্লাহর মদওয়া, তখ্ন তারা তামক সকল োনু মষর উদ্ভাবন
ও আশবষ্কামরর মচময় অশধক কলযাণকর বমল দৃ ঢ়ভামব শবোস কমরন।
মকননা আল্লাহ তা‘আলা োনু ষমক সৃ শি কমরমছন। অতএব শতশনই ভামলা
জামনন মকামনাশট তামদর জনয কলযাণকর।

83

US Department of Justice.

 128 

র্াবৎ একশট জাশত বা সাংখ্যােশরষ্ঠ নােশরক মকামনা েুসশলে মদমি
ইসলােমক ধেৃ শহমসমব গ্রহণ কমর অর্ৃাৎ জাশতর শবশভন্ন সদমসযর োমঝ
অর্বা মস জাশত ও অনয জাশতর োমঝ সম্পকৃ শনধৃারমণর মক্ষমত্র রমবর
মদওয়া আইন-কানূ ন ও শনয়েসেূ হমক মবমছ মনয়, ততক্ষণ মস জাশতর
কণৃধার তর্া সরকামরর দাশয়ে হমব নােশরকমদর শবমিষ সদসযবৃ ন্দ এবাং
সাধারণ নােশরকমদর েমধয এ িরী‘আত বাস্তবাশয়ত করা। আর পছন্দ
েমতা আইন শনবৃাচমনর এ অশধকামরর স্বীকৃশত সব স্বাধীন জাশতই শদময়
র্ামক। জাশতসমঙ্ঘর সদসয রাে ও র্ারা সদসয নয়- সবাই এ অশধকার
প্রদামন একেত। লক্ষণীয় হমলা, মর্েন আেরা পূ মবৃ বমলশছ একোত্র
ইসলােী আইন-কানূ নই মকামনা খ্েন বা শনবৃাচনমক গ্রহণ কমর না।
এখ্ামন সবাই সব শবধান োনমত বাধয।
ইসলাে শকছু অপরামধর সু শনশদৃি িাশস্ত শনধৃারণ কমরমছ শঠক র্ামত
মকামনা ছাি মনই; শকন্তু তামত স্পিভামব অশভমর্াে প্রোশণত হওয়ার
িতৃও জুমি শদময়মছ। েভীর তদমন্তর োধযমে তা হমত হমব
সমন্দহাতীতভামব প্রোশণত। তাছািা ইসলােই প্রর্ে এেন িাশস্ত শনধৃারণ
কমরশন। বরাং আজ মর্সব িাশস্তমক মকউ মকউ বািাবাশি ও উগ্রতা
শহমসমব আখ্যাশয়ত করমছ মসগুমলা শকন্তু পূ বৃবতৃী আসোনী গ্রন্থগুমলামতও
শছল। মর্েন ইহুশদ ও শিস্টানমদর পশবত্র গ্রন্থ, র্শদও শকছু ধেৃহীন বযবস্থা
এসব িাশস্ত প্রময়ামের শবমরাশধতা কমর র্ামক।
সাধারণভামব লক্ষণীয়, ইসলােী আইমন ‘দেশবশধ’ প্রকৃত অমর্ৃ (প্রশতদান
বা প্রশতমিাধেূ লক) িাশস্ত নয়। বরাং প্রধানত তা শিক্ষা মদওয়া, সাংমিাধন
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করা, প্রশতদান মদওয়া, পশরশুদ্ধ করা ও সের্ৃমনর একশট উপায়। আর
এসবমক শনমচর প্রকারগুমলামত িাশেল করা র্ায়:
1. প্রোমণর কশঠন িতৃাবশলর সমঙ্গ ‘দেশবশধ’ কশঠন ধেক ও ভীশত
প্রদিৃমনর একশট উপায়। মর্েন, বযশভচামরর দে, শবমিষত
শববাশহতমদর মক্ষমত্র। এই দেশবশধ প্রশতশবধামনর সাংকল্পকারী
োনু ষমক দু শনয়া-আশখ্রামত শনমজমক পশবত্র ও পশরশুদ্ধ করার
সু মর্াে প্রদান কমর। জুহাইনা নােক মর্ েশহলা সাহাবী শনমজ
বযশভচামরর কর্া স্বীকার কমরশছমলন এবাং তাুঁর ওপর দে
কার্ৃকর করা হময়শছল, তার সম্পমকৃ েন্তবয করমত শেময়
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে বমলন,
َ
َ
َ
َ ي َسبع
َ «لَ َقد تَابَت تَو َبة لَو قس َمت َب
ي ِمن أه ِل ال َم ِدينَ ِة ل َو ِس َعتهم َوهل
ِ
ِ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
.»لِل
ِ ِ وجدت شيبئاً أفضل ِمن أن جادت بِنف ِسها
“মস এেন তওবা কমরমছ মর্ তা র্শদ সত্তরজন েদীনাবাসীর
েমধযও ভাে কমর মদওয়া হয়, তমব তা তামদর জনয র্মর্ি
হমব। তুশে শক এর মচময় আর উত্তে শকছু পামব মর্, মস
আল্লাহর জনয শনমজর জীবন উৎসেৃ কমরমছ”।84
আর তীব্র ধেশকপূ ণৃ দে শকন্তু েণতাশন্ত্রক বযবস্থাগুমলামতও চালু
আমছ। মর্েন আমেশরকার শকছু অঙ্গরামজয েহাসিমক মকামনা
আবজৃনা মফলমল তার িাশস্ত শহমসমব পাুঁচি োশকৃন ডলার
84

শতরশের্ী, হুদূ দ অধযায়।
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জশরোনা করা হয়। র্শদও মসই আবজৃনা মকবল একশট খ্াশল
কযান হয়।
2. এশট োনু মষর দৃ শিভশঙ্গ অনু র্ায়ী অপরামধর ধরণমভমদ
সাংমিাধমনর একশট উপর্ু ি োধযে।
3. সু শনশদৃি হকসেূ মহর ক্ষশতপূ রমণর এশট একশট উপায়। আবার
তামদর এ হক মছমি মদওয়ারও অবকাি রময়মছ।
4. এশট অন্তর পশরশুদ্ধকরণ ও পাপ খ্েমনরও োধযে।
5. এশট সোজমক হুেশক ও ভয়াবহ ক্ষশত মর্মক বাুঁচমত সাহার্য
কমর এবাং তামক সু রক্ষা মদয়।
শকছু মদমির িরী‘আ শবধান বাস্তবায়নমক উগ্রতা বমল আখ্যাশয়ত করা
হয় মকন?
ইসলােী রাে মর্সব ইসলােী আইন প্রময়াে কমর তার শকছু মক ‘উগ্রতা’
বমল মকউ মকউ আখ্যাশয়ত কমর। এসব শকন্তু আর দিশট মদমির েমতাই
র্ারা মস মদমির জনেণ বা সাংখ্যাগুরু নােশরমকর পছন্দ েমতা আইন
বাস্তবায়নমক জরুরী েমন কমর। আর র্খ্ন ইসলােী রামে অশধকাাংি
জনেণ ইসলােমক তামদর শবোস ও শবধান শহমসমব গ্রহণ কমর তখ্ন
শকন্তু মস আইনমক ভারসােযপূ ণৃ বা বািাবাশি বলা:
1. মকামনা োনু মষর ধারণাই হমত পামর না, চাই মস ইসলাে
সম্পমকৃ শকছু জানু ক আর না জানু ক, চাই এ বযশি োনু মষর
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স্বাভাশবক েূ লযমবামধর োন রক্ষাকারী মহাক শকাংবা বল্গাহীনভামব
স্বাধীন মহাক।
2. শবমের শবশভন্ন ভূ খ্মের েুসশলেমদর বাস্তবায়মনর আমলামকও
বলা সম্ভব নয়।
মকননা এর উগ্রতা বা ভারসােযতা শনণৃীত হমব আল-কুরআন,
রাসূ লুল্লাহর সু ন্নাহ ও কুরআন-সু ন্নাহ শবষময় পারদিৃী েুসশলেমদর েমধয
র্ারা আশলে তামদর শনভৃরমর্ােয বিমবযর আমলামক। আর সেকালীন
শবমের সব েুসশলে মদমি র্া বাস্তবায়ন করা হমচ্ছ ইসলামের প্রার্শেক
র্ু মের আরশিমত মদখ্মল তামক শবশচ্ছন্ন েণয করা র্ায় না। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের র্ু ে, মখ্লাফমত রামিদা এেনশক তার
অবযবশহত পরবতৃী র্ু েগুমলার সমঙ্গও রময়মছ এর অদূ র সম্পকৃ।
এটা খ্ুবই গুরুেপূ ণৃ মর্ সমচতন ইসলােী রাে সেকামলর মপ্রক্ষাপমট
জীবমনর বাস্তবতার প্রশত লক্ষয রাখ্মব, র্া মর্মক শকছু মতই শবশচ্ছন্ন হওয়া
সম্ভব নয়, র্ামত উমত্তজনা ও অসশহষ্ণুতা মবশি। র্ার ফমল একজন
েুসশলে তার সকল শবষময় এবাং সকল অবস্থায় ইসলামের আদিৃ শবধান
বাস্তবায়মন তিশর্লয প্রদিৃন কমর। এ কারমণ ইসলােী রামের এবাং তার
সাংখ্যােশরষ্ঠ নােশরমকর ইসলাে পালমনর স্তর অনু র্ায়ী ইসলােী রামের
আসোনী শবধান বাস্তবায়মন তারতেয মদখ্া র্ায়। তমব মকামনা
অবস্থামতই আসোনী শবধানমক বাশতল করা বা তার প্রশত অবজ্ঞা
প্রদিৃমনর অবকাি মনই র্তক্ষণ তা অকাটয বা প্রায় অকাটযভামব
প্রোশণত হয় এবাং বাস্তবায়মনর িতৃাশদ উপশস্থত র্ামক।
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ইসলােী রাে শক েৃতুযদে বাশতল করমত পামর?
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ۡ
ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ح ُّ ۡ ح
ۡ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ح ح َ َ ح
﴿ ى
ٓٱۡل ِٓرٓ َوٱل َع ۡب حٓدٓبِٱل َع ۡب ِٓد
ٓ فٓٱلقت
ٓ ِ ٓاص
ٓ ِبٓ َعل ۡيك حٓمٓٱلق َِص ح
ٓ ِينٓءامنوآٓكت
ٓ يأيهآٱَّل
ِ لٓٱۡل ٓرٓب
َ
َ ۡ َ ۡ ح َ ۡ ح َ َ َ ۡ ح َح
ۡ َ ۡ َ َ ح
َٰ َ وفٓ َوأ َداءٓٓإ ِ َ َۡل ٓهِٓبِإ ِ ۡح
ٓٓسن
ٓ ِ اعٓبِٱل َم ۡع حر
ٓ ِنٓأخِي ٓهَِٓشءٓٓفٱتِب
ٓ ِفَٓلۥٓم
َٓ ِ نٓع
ٓ نثٓفم
َٰٓ نثٓبِٱۡل
َٰٓ وٱۡل
َ
َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ
َ
َ ََۡ َ ۡ َ ح
ۡ َ َ َٰ َ
﴾١٧٨ٓ ِٓك ٓفل حهۥ ٓ َعذابٓ ٓأ َِلم
ٓ ى ٓبع ٓد ٓذل
ٓ ن ٓٱعتد
ِٓ ۡحةٓ ٓف َم
ِك َٓتفِيفٓ ٓمِن ٓربِك ٓم ٓور
ٓ ذل
]٧١٤ :[ابلقرة

“মহ েুশেনেণ, শনহতমদর বযাপামর মতাোমদর ওপর ‘শকসাস’ ফরর্ করা
হময়মছ। স্বাধীমনর বদমল স্বাধীন, দামসর বদমল দাস, নারীর বদমল নারী।
তমব র্ামক শকছু টা ক্ষো করা হমব তার ভাইময়র পক্ষ মর্মক, তাহমল
সততার অনু সরণ করমব এবাং সু ন্দরভামব তামক আদায় কমর মদমব।
এশট মতাোমদর রমবর পক্ষ মর্মক হালকাকরণ ও রহেত। সু তরাাং
এরপর মর্ সীোলঙ্ঘন করমব, তার জনয রময়মছ র্ন্ত্রণাদায়ক ‘আর্াব”।
[সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮]
মকামনা তবধ কারণ ছািা ইচ্ছাকৃতভামব হতযা অপরামধর ভয়াবহতা বণৃনা
করমত শেময় আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ََ
َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ
َ َ َۡ ۡ َ َ َۡ ََ َ َ ۡ َى َ ََح
ٓف
ٓ ِ ٓٓيٓنفسٓٓأ ۡٓوٓف َساد
ِٓ لٓنفسآبِغ
ٓ ِيلٓأنهۥٓمنٓقت
ٓ نٓإِسرء
ٓ ِ ََعٓب
َٰٓ ِٓكٓك َت ۡب َنا
ٓ لٓذل
ِٓ ِنٓأج
ٓ ﴿م
َ
َ
َ
َ
َۡ
ََ
َ َ َ َۡ ََ َ َ َ َۡ ۡ ََ
َ َ َ َََ ََ َ َ
ٓاس َٓجِيعآ ٓ َولق ۡٓد
ٓ ن ٓأحياها ٓفكأنمآ ٓأحيا ٓٱنل
ٓ اس َٓجِيعا ٓوم
ٓ ل ٓٱنل
ٓ ۡرض ٓفكأنما ٓقت
ٓ ِ ٱۡل
َۡ
ۡ
َ َ َح
ح
ۡ
َ َح ۡ ح
َ َ
﴾٣٢ٓ ون
ٓ ۡسف
ٓ ِ ف ٓٱۡل
ٓ ِ ٓ ِك
ٓ ن ٓكثِيا ٓم ِۡن حهم ٓ َب ۡع َٓد ٓذَٰل
ٓ ِ َجا َءت حه ۡٓم ٓ حر حسل َنا ٓبِٱۡلَي ِ َنَٰتِٓ ٓث ٓم ٓإ
ِ ۡرض ٓلم
]١٢ :[املائدة
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‘“এ কারমণই, আেরা বনী ইসরাঈমলর ওপর এই হুকুে শদলাে মর্, মর্
বযশি কাউমক হতযা করা শকাংবা র্েীমন ফাসাদ সৃ শি করা ছািা মর্
কাউমক হতযা করল, মস মর্ন সব োনু ষমক হতযা করল। আর মর্ তামক
বাুঁচাল, মস মর্ন সব োনু ষমক বাুঁচাল। আর অবিযই তামদর শনকট
আোর রাসূ লেণ সু স্পি শনদিৃনসেূ হ শনময় এমসমছ। তা সমেও এরপর
র্েীমন তামদর অমনমক অবিযই সীোলঙ্ঘনকারী”। [সূ রা আল-োময়দাহ,
আয়াত: ৩২]
অতএব, র্খ্ন মকামনা ইসলােী রাে েৃতুযদে কার্ৃকর কমর তখ্ন তা
তার একশট দাশয়েই পালন কমর োত্র। ইসলােী রাে বা অনয মকামনা
রামের অশধকার মনই একশট জাশত বা সাংখ্যােশরষ্ঠ জনেণ মর্ শবধান
পালন কমর, তা বাশতল কমর মদয়।
ওপমরর আয়ামত মর্েনশট আেরা লক্ষয করলাে, ইসলাে হকদামরর হক
রক্ষামর্ৃ ক্ষো করার অশধকার মকবল হকদার পর্ৃন্তই সীোবদ্ধ মরমখ্মছ।
এশদমক ইসলাে তামক ক্ষো করমত উদ্বু দ্ধ কমরমছ।85 আর অশধকাাংি
মক্ষমত্রই হতযাকারী র্মর্ি শিক্ষা পাবার পর দে কার্ৃকমরর প্রাক্কামল
তামক ক্ষো করা হয়।
এশটই শকন্তু নযায়সঙ্গত, এেনশক সোজতাশন্ত্রক ও েণতাশন্ত্রক বযবস্থামতও।
মকননা রামের জনয অশধকাাংি জনেণ বা সকল নােশরমকর পছমন্দর
বাইমরর মকামনা আইন বাস্তবায়ন সঙ্গত নয়। আরও মজার শদময় বলমল,
85

সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮।
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রামের জনয মকামনা মচার চুশরকৃত পণযসহ মগ্রফতার হবার পর মসই
েমবযর োশলকমক চুশর র্াওয়া সম্পমদর োশলকানা মছমি শদমত বাধয
করার অশধকার মনই।
২০০১ সামলর ১১ মসমেম্বমরর ঘটনায় অশভর্ু িমদর সমঙ্গ সম্পৃ িতা বা
তার শকছু নােশরক কতৃৃক হােলা ঘটামনার অশভমর্ামের শভশত্তমতই পুমরা
একশট মদিমক িাময়স্তা করার অনু েশত মদয় জাশতসঙ্ঘ শনরাপত্তা পশরষদ
শুধু দৃ িান্তেূ লক িাশস্ত মদবার উমদ্দমিযই। র্শদও এ অশভমর্ামের সতযতা
সম্পমকৃ োনু ষ শনশশ্চত নয়। এর প্রকৃত অবস্থা সম্পমকৃ মকবল আল্লাহ
তাআলাই অবেত।
সু তরাাং শনরপরাধ োনু ষমক মস্বচ্ছায় হন্তারমকর অপরামধর জনয েৃতুযদে
একশট কার্ৃকর প্রশতকার। আর শবনা অপরামধ অমনক শনরীহ বযশি
হতযার শিকার হওয়ার মচময় নযায়ানু ে শবচার ও র্মর্াপর্ু ি তদন্তপ্রোমণর পর কমঠার িতৃসামপমক্ষ ও সু শনশদৃি নীশতোলার আমলামক
একজন অপরাধীমক হতযার এখ্শতয়ার প্রদান করা অমনক উত্তে, মর্
অপরাধ স্বীকার কমর মনয় মখ্াদ অপরাধী বা তার দল।
আল্লাহ তাআলা এ বাস্তবতামক সের্ৃন কমর বমলন,
ََ َ ح
ۡ
َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ح َ ح
َ ح
اصٓحي َٰوةٓٓ ى
]٧١٩ :﴾ [ابلقرة١٧٩ٓون
ٓ بٓل َعلك ۡٓمٓت َتق
ِٓ لٓٱۡللب
ٓ ِ يأو
ٓ ِ فٓٱلق َِص
ٓ ِ ٓ﴿ َولك ۡٓم
“আর মহ শবমবকসম্পন্নেণ, শকসামস রময়মছ মতাোমদর জনয জীবন”’।
[সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৯]
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অতএব, শকসাস প্রকৃতপমক্ষ অমনক শনরপরাধ োনু মষর জীবমনর
শনরাপত্তা প্রদান কমর। অমনক সেয় সীোলঙ্ঘনকারী ও অপরাধীরা র্ু লুে
বা সীোলঙ্ঘনবিতঃ র্ামদর উপর হাত ওঠায়। মতেশন তা অমনকমক
জীবন দান কমর র্ারা অমনযর হতযার মক্রাধ প্রকামি অসাংর্ত। শকসাস
তামদরমক মসই হতযাকাে ঘটামনার পূ মবৃ িতবার ভাবমত বাধয কমর মর্
এর পশরণাে মিষ পর্ৃন্ত েৃতুযদেমত শেময় দাুঁিামব।
এ িাশস্তর দ্বারা ইসলাে িাশন্তশপ্রয় শনরীহ বযশিমদর অনবধ হতযার ঝুুঁশক
ও হুেশক মর্মক সাহার্য কমর। এ কাজশট পুমরাপুশর অশধকাাংি রােই
কমর র্ামক। এেনশক জাতীয় ও আন্তজৃাশতক পর্ৃাময় ধেৃশনরমপক্ষ
েণতাশন্ত্রক রােগুমলা পর্ৃন্ত এ মর্মক শবশচ্ছন্ন নয়।
তমব ইসলাে শনরপরাধ বযশিমক হতযার তবধতা মদয় না। অনু েশত মদয়
না অনবধভামব িাশন্তশপ্রয় বযশিমক ভীশত প্রদিৃমনর। মর্েন ইসলাে েমন
কমর অপরাধীমদর সহমর্াশেতা প্রদান কাউমক শনমজর শবরুমদ্ধ অপরাধ
সাংঘটনও কশেময় মদয় না। সু তরাাং ইসলাে শবেেয় িাশন্ত রক্ষা ও
প্রশতষ্ঠায় এমক অনযমক সাহার্য করমত উদ্বু দ্ধ কমর। আল্লাহ তা‘আলা
বমলন,

ۡ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ ح َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ح
]٢ :نٓ﴾ [املائدة
ِٓ َٰ ٱۡلث ِٓمٓ َوٱل حع ۡد َو
ٓ ّٓٓلٓتعاونوا
ٓ ىٓو
ٓ بٓوٱِلقو
ِٓ ِ َعٓٱل
ٓ ٓٓ﴿وتعاونوا
ِ َٓع

“সৎকেৃ ও তাকওয়ায় মতােরা পরস্পমরর সহমর্াশেতা কর। েন্দকেৃ ও
সীোলঙ্ঘমন পরস্পমরর সহমর্াশেতা কমরা না’। [সূ রা আল-োময়দাহ,
আয়াত: ০২]
ইসলােী রাে শক মচামরর হাত কাটার িাশস্ত বাশতল করমত পামর?
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আল্লাহ তা‘আলা বমলন,

َ
َ
َ َ
ۡ َ َ َ ح َ َ َح
َ
َ َ
ٓٓٱّللٓ َع ِزيز
ٓٱّللِٓ َو ح
ٓ ِٓن
ٓ ٱلسارِق ٓة ٓفٱق َط حعوآ ٓأيۡد َِي حه َما ٓ َج َزا َٓء ٓب ِ َما ٓك َس َبا ٓنكَٰلٓٓم
ق ٓو
ٓ ِ﴿وٱلسار
]١٤ :﴾ [املائدة٣٨َٓٓحكِيم
“আর পুরুষ মচার ও নারী মচার তামদর উভময়র হাত মকমট দাও তামদর
অজৃমনর প্রশতদান ও আল্লাহর পক্ষ মর্মক শিক্ষণীয় আর্াবস্বরূপ এবাং
আল্লাহ েহা পরাক্রেিালী, প্রজ্ঞােয়”। [সূ রা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৩৮]
অতএব, র্খ্ন মকামনা ইসলােী রাে হাত কাটার দে কার্ৃকর কমর তখ্ন
তা তার একশট দাশয়েই পালন কমর োত্র। ইসলােী রাে বা অনয মকামনা
রামের অশধকার মনই একশট জাশত বা সাংখ্যােশরষ্ঠ জনেণ মর্ শবধান
পালন কমর, তা বাশতল কমর মদয়।
ইসলাে োনু মষর এবাং েুকাল্লাফ সৃ শিজীমবর মেৌশলক অশধকার রক্ষায়
প্রশতশ্রুশতবদ্ধ। র্া তার িাশন্ত শনশশ্চত কমর। তার জীবনমক কমর শনরাপদ
ও িাশন্তেয়। র্ার েমধয রময়মছ তার জীবন, সম্পদ ও সম্মান। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে ইরিাদ কমরন,
َ َ
َ
ََ َ َ
َ َ َ َ
 قال ألي َس يَو َم انلح ِر قلنَا.«أ ُّى يَوم هذا؟ ف َسكتنَا َحَّت ظنَنا أنه َسي َس ِمي ِه ِس َوى اس ِم ِه
ََ َ َ َ
َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ
ي اس ِم ِه فقال ألي َس بِ ِذى
غ
ِ ِ قال فأى شهر هذا فسكتنا حَّت ظننا أنه سيسمي ِه ب.بَل
َ
َ اءكم َوأَم َوالَكم َوأَع َر
ٌ اضكم بَينَكم َح َر
َ احلج ِة قلنَا بَ ََل قَ َال فَإن ِد َم
ام كحر َم ِة
ِ
ِ
ََ
َِ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
 فإِن الشا ِه َد، ب
ِ  ِِف ب،  ِِف شه ِركم هذا، يو ِمكم هذا
َِلكم هذا َِلبل ِغ الشا ِهد الغائ
َ َ
َ َ َ
َِ
.»َعس أن يبَلغ َمن ه َو أوَع ل ِمنه

 137 

“এশট মকান শদন? আেরা এই মভমব চুপ কমর রইলাে মর্, হয়মতা শতশন
এশদমনর পূ মবৃর নাে ছািা অনয মকামনা নাে মদমবন। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসল্লাে বলমলন, এশট শক কুরবানীর শদন নয়?
আেরা বললাে, অবিযই। শতশন আবার বলমলন, এশট মকান্ োস?
আেরা এই মভমব চুপ রইলাে মর্, হয়মতা শতশন এর পূ মবৃর নাে ছািা
অনয মকামনা নাে মদমবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসল্লাে
বলমলন, এটা শক শর্লহজ োস নয়? আেরা বললাে, অবিযই।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসল্লাে বলমলন, শনশ্চয়ই মতাোমদর
রি, মতাোমদর সম্পদ এবাং মতাোমদর পারস্পশরক সম্মান মতাোমদর
এই শদন, মতাোমদর এই োস এবাং মতাোমদর এই িহমরর েতই হারাে
তর্া পশবত্র ও সম্মাশনত। উপশস্থত বযশি মর্ন অনু পশস্থত বযশির কামছ
এ কর্া মপৌঁমছ মদয়। কারণ উপশস্থত বযশি হয়মতা এেন বযশির কামছ
মপৌঁমছ মদমব মর্ তার মচময় অশধক মহফার্তকারী হমব”।86
এ কারমণই এসমবর ওপর মস্বচছায় ও সু পশরকশল্পত অনযায় হস্তমক্ষপ
দৃ িান্তেূ লক িাশস্তর মর্ােয কমর। মর্ এসব অনযায় কমরশন তার জনয
দৃ িান্ত উপস্থাপন কমর। মকননা মচার কখ্মনা তার মচৌর্ৃকেৃ
সম্পাদনকামল এর মচময়ও বি অনযায় মর্েন হতযাকাে পর্ৃন্ত ঘটামত
উদ্বু দ্ধ হয় তার কেৃমক শনশবৃঘ্ন করমত। মচৌর্ৃবৃশত্তও সোমজ ভীশত ছশিময়
মদয়। আবার কখ্মনা জীবন বা সম্পদ রক্ষামর্ৃ হতযার শদমকও শনময়
র্ায়।
86

সহীহ বু খ্ারী, হাদীস নাং ৬৭।
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ইসলােী রাে শক বযাশভচারীর মবত্রাঘাত দে বাশতল করমত পামর?
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َح
َۡ
ََ َ َۡ َ َ َۡ ح ۡ ح
َ ٱلزان َِي حٓةٓ َو
َ ﴿
ِٓين
ِٓ فٓد
ٓ ِ ّٓٓلٓتأخذكمٓب ِ ِه َمآ َرأفة
ٓ كٓ َوَٰحِدٓٓم ِۡن حه َمآمِائ ٓةٓجۡلةٓٓو
ٓ ٓٓانٓۡ ِ حۡدلوا
ٓ ِ ٱلز
ۡ َ َ ح حۡ حۡ ح
ۡ ۡ َ َ َ َََۡ ۡ َ ۡ َ َ َح
َ
﴾٢ِٓي
َٓ ِنٓٱل حمؤمِن
ٓ ٱّللِٓ َوٱَلَ ۡو ِٓمٓٱٓأۡلخِرِٓٓوليشه ٓدٓعذابهمآطائِفةٓٓم
ٓ ِ ونٓب
ٓ ٱّللِٓإِنٓكنت ٓمٓتؤمِن
ٓ
]٢ :[انلور

“বযশভচাশরণী ও বযশভচারী তামদর প্রমতযকমক একি’শট কমর মবত্রাঘাত
কর। আর র্শদ মতােরা আল্লাহ ও মিষ শদবমসর প্রশত ঈোন এমন র্াক
তমব আল্লাহর দীমনর বযাপামর তামদর প্রশত দয়া মর্ন মতাোমদরমক
মপময় না বমস। আর েুশেনমদর একশট দল মর্ন তামদর আর্াব প্রতযক্ষ
কমর”। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ০২]
অতএব র্খ্ন মকামনা ইসলােী রাে বযশভচামরর দে কার্ৃকর কমর তখ্ন
তা তার একশট দাশয়েই পালন কমর োত্র। মকামনা রামের অশধকার মনই
একশট জাশত বা সাংখ্যােশরষ্ঠ জনেণ মর্ শবধান পালন কমর, তা বাশতল
কমর মদয়।
আেরা র্শদ অশনয়শন্ত্রত মর্ৌন সম্পমকৃর কুফল শবমিষণ কশর, তমব
মদখ্মত পাই মর্, তা নানাশবধ জশটল মরামের জে শদমচ্ছ এবাং সোমজ
বহুশবধ সেসযার সৃ শি করমছ। মর্েন, েৃহহীন হওয়া, অপরাধচমক্র
জশিময় র্াওয়া, ভ্রুণ হতযার অপরামধ শলপ্ত হওয়া, দাম্পতয কলহ ও
পশরবাশরক সম্পকৃমচ্ছমদর ঘটনা বৃ শদ্ধ ইতযাশদ। এ জনযই ইসলাে মর্ৌন
সম্পকৃমক িরী‘আমতর শবশবধ িমতৃর মবিাজামল মবুঁমধ শদময়মছ, র্া
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োনু মষর তজশবক চাশহদা পূ ণৃ করমব শঠক শকন্তু তার দায়-দাশয়ে ও
ফলাফল বহমনর সমঙ্গ। ফমল সোমজর ভারসামেয মকামনা বযাঘাত ঘটমব
না আবার অশধকারগুমলাও র্াকমব সু রশক্ষত। শবমিষত শনরীহ শিশুমদর
অশধকার, র্ারা মকামনা প্রশতমরাধ করমত পামর না। এমত কমর োময়র
ওপর সব মবাঝা চাশপময় মদওয়া হমব না। শিশুরা তামদর মদখ্াশুনা এবাং
র্ত্ন করার মলাকও পামব। নারী-পুরুষ উভয়মক শনমত হমব দাশয়ে।
বাস্তমব মর্েন মদখ্া র্ায়, পুরুষ এেনভামব চমল মর্ন শকছু ই ঘমটশন। মস
তার দাশয়ে মর্মক পাশলময় মবিায়। তারপর দাশয়ে র্ত শেময় পমি শুধু
নারীর মকােল কাুঁমধ। অতএব মর্সব সাংেঠন, মঘাষণা ও আইন মর্ৌন
সম্পকৃ স্বাধীনতার প্রশত আহ্বান জানায় তারা েূ লত পুরুষ কতৃৃক
নারীমদর সবমচ েন্দ বযবহামররই তবধতার প্রবিা।
এেনশক েভৃশনমরাধক নানা পদ্ধশত অবলম্বমনর পরও সেসযা শভন্নভামব
উপশস্থত হয়। আর তা হমলা, নারীমদর সহজাত োতৃমের বাসনা অতৃপ্ত
মর্মক র্ায়। পৃশর্বীমত োনবজীবমনর চলার পর্ কটকাকীণৃ হয় এবাং
এর ভারসােয শবনি হয়। এই ভারসামেয শবমঘ্নরই অাংি শহমসমব সোমজ
বময়াবৃ মদ্ধর হার বৃ শদ্ধ পায়। এশট মর্মকামনা সোমজর জনযই সাোশজক ও
অর্ৃননশতক কুফল বময় আমন।
অনু রূপ োনু মষর স্বভাব শবরুদ্ধ অনবধ সম্পকৃ স্বভাব শবরুদ্ধতা মহতুই
হতযার েমতা অপরাধ সাংেঠমনর পশরমবি সৃ শি কমর। আর নারীর
অশধকার ও শনষ্পাপ শিশু, র্ামদর রময়মছ বাুঁচার অশধকার- তামদর হক
রক্ষামর্ৃ এবাং দাশয়েহীন পুরুষরা র্ামত মর্ৌর্ দাশয়ে মর্মক পাশলময়
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বাুঁচমত না পামর মসজনযই ইসলাে তজশবক সম্পকৃ স্থাপমন শবশধ-শনমষধ
আমরাপ কমরমছ।
শববাশহত বযাশভচাশরণীর প্রস্তরাঘাত দমের বাস্তবতা কী?
শর্না প্রসমঙ্গ আমলাচনায় এমস ঐ সোমলাচনাগুমলারও পর্ৃামলাচনা করা
দরকার মর্গুমলা শববাশহত নারী-পুরুমষর শর্নার িাশস্ত রজে বা
প্রস্তরাঘাতমক মকি কমর উত্থাপন করা হময় র্ামক। বস্তুত োসআলাশট
েত শবমরাধপূ ণৃ।
একদল আমলে আমছন র্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের
হাদীমসর অনু করমণ শববাশহত নারী-পুরুমষর প্রস্তরাঘাতদে বহাল রাখ্ার
প্রবিা। হাদীমস বশণৃত মসই প্রস্তরাঘাত দমের দৃ িান্তগুমলা হমলা োঈর্
আসলােী রাশদয়াল্লাহু আনহু-এর প্রস্তরাঘাত87 দমের ঘটনা, োমেদীয়া
েশহলা সাহাবীর প্রস্তরাঘাত88 দমের ঘটনা, জুহাইশনয়া েশহলা সাহাবীর
প্রস্তরাঘাত89 দমের ঘটনা এবাং শুরাহার প্রস্তরাঘাত90 দমের ঘটনা।
পরন্তু এ বযাপামর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের উশিও বশণৃত
হময়মছ। শতশন বমলন,
َ
ِ
ِ َ
.ب َجَل ِمائة َوالرجم
ِ واثليب بِاثلي

87

ইবন োজাহ, হুদূ দ; আহেদ, বাশকউল আনসার।

88

আহেদ, বাশকউল আনসার।

89

আহেদ, আল-বাসশরয়যীন।

90

আহেদ, আিারা েুবাশ্িারা জান্নাতী অধযায়।
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“শববাশহত-শববাশহতা র্শদ বযশভচার কমর তমব একি মবত্রাঘাত ও
প্রস্তরাঘাত করা হমব”।91
এশদমক প্রস্তরাঘাত দমের আয়ামতর শলশখ্তরূপ র্শদও কুরআন িরীফ
মর্মক োনসূ খ্ বা রশহত হময়মছ শকন্তু প্রস্তরাঘাত সাংক্রান্ত আয়াতশট মর্
োনসূ খ্ বা রশহত করা হয় শন এ বযাপামর উোর শবন খ্াত্তাব রাশদয়াল্লাহু
আনহু-এর উশি শবদযোন।92
অপরশদমক আমরকদল আমলমের েমত রজে বা প্রস্তরাঘামতর শবধানশট
র্তটা না োনু ষমক সতকৃ ও সাংর্ত করার জনয তার মচময় মবশি শছল
ইসলামের সূ চনা র্ু মে র্খ্ন বযশভচার খ্ুব বযাপকতা লাভ কমরশছল এর
োধযমে তামদর িাসামনা। পমর শেময় র্া রশহত হময় র্ায়। আর তা বুঝা
র্ায় শনমচর প্রোণগুমলা মর্মক:
1. ইসলামে বযশভচামরর অশভমর্াে প্রোমণর সামক্ষয িতৃগুমলামক
অমনক মবশি কশঠন করা হময়মছ। বরাং মর্ বযশি সু শনশদৃি িতৃ
ছািা কামরা শবরুমদ্ধ বযশভচামরর অশভমর্াে প্রোমণর অপমচিা
চালামব তামক সতকৃ করার জনয আশিশট মবত্রাঘামতর93 শবধান
প্রবতৃন করা হময়মছ। পািাপাশি স্বােী অশভমর্াে তুলমল

91

সহীহ েুসশলে, হুদূ দ।

92

সহীহ বু খ্ারী, হুদূ দ অধযায়।

93

সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ০৪।
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জনসম্মু মখ্ কসমের োধযমে শনমজমক শনমদৃাষ দাশব করার
সু মর্ােও মদওয়া হময়মছ স্ত্রীমক।94
2. র্তগুমলা ঘটনায় শর্নার হদ বা বযশভচামরর দে প্রময়াে করা
হময়মছ বযশতক্রেহীনভামব তার সবগুমলামতই মদখ্া র্ায়
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে হদ প্রময়াে মঠকামত
‘র্ারপরনাই’ মচিা কমরমছন। মর্েন, োঈর্ আসলােী
রাশদয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনায় মদখ্া র্ায়, োঈর্ রাশদয়াল্লাহু
আনহু র্খ্ন শর্নার স্বীকামরাশি শদময় বমসন, শতশন তখ্ন চার
চারবার েুখ্ শফশরময় শনময় তার মোমত্রর মলাকমদরমক তার
জ্ঞান-বুশদ্ধর স্বাভাশবকতা সম্পমকৃ শজমজ্ঞস কমরন এবাং নানা
অসু শবধাকর প্রশ্ন ছু মি শদময় তার স্বীকামরাশি প্রতযাহার
করামনার মচিা চালান। তদু পশর শতশন তাুঁর সঙ্গীমদর বমলন,
প্রস্তর শনমক্ষপকামল র্খ্ন মস পালামত মচিা করমব তখ্ন র্শদ
মতােরা তামক মছমি শদমত। মতেশন অন্তঃসত্তা োমেদীয়া
েশহলার মক্ষমত্রও শতশন বারবার তার িাশস্ত মঠকামত মচিা
কমরমছন। এেনশক শতশন তামক েভৃস্থ বাচ্চা জে শদময় তার
দু গ্ধপামনর মেয়াদ মিমষ অর্ৃাৎ দু ই বছর পমর আসমত বমল
শফশরময় মদন।95

94

সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ০৬-০৮।

95

আহেদ, বাশকউল আনসার।
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3. শর্না বা বযশভচার নােক অপরাধ একজমনর দ্বারা সম্পাশদত হয়
না। এর জমনয প্রময়াজন হয় দু ’বযশির। তর্াশপ মকামনা অর্ৃেত
বণৃনামতও পাওয়া র্ায় না মর্, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে মকামনাভামব অপরপমক্ষর শপছু শনময়মছন। শুধু
একশট ঘটনা এর বযশতক্রে। মস ঘটনায় স্বােী তার স্ত্রীর সমঙ্গ
শর্নাকারীর কাছ মর্মক অর্ৃদে আদায় কমরমছ। এ েশহলাশট
শছল কুোরী। আর তার শবচার দাময়র করা হময়শছল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে সেীমপ।96
4. বযশভচারী স্ত্রীমক কময়দ রাখ্ার আয়াত পশঠতরূমপ বহাল মরমখ্
তার শবধান রশহত করা97 মর্মক এ কর্াই অনু শেত হয় মর্
পশঠতরূমপ প্রস্তরাঘাত দে রশহত হওয়া শবধান শহমসমব রশহত
হওয়ার প্রোণ।
এছািা ইসলামে এ ধরমনর অমনক বিবযই রময়মছ মর্খ্ামন
উমদ্দিয মকবল তীব্রভামব ধেক মদওয়া ও ভীশত প্রদিৃন করা।
মর্েন হাদীমস সু দমখ্ার, উশি অাংকনকারী ও এর আমবদনকারী
েশহলামক লানত বা অশভিাপ মদওয়া হময়মছ। এসব মক্ষমত্র
শকন্তু তামদরমক আল্লাহর রহেত মর্মক দূ মর শনমক্ষপ করা
উমদ্দিয নয়। বরাং তামদর সতকৃ করা উমদ্দিয।98
96

সহীহ বু খ্ারী, আমপাস-শেোাংসার অধযায়।

97

সূ রা আন-শনসা, আয়াত: ১৫।

98

মর্েন, সহীহ বু খ্ারী, বযবসায়-বাশণজয অধযায়; চীনী, হাকীকত, পৃ ২৪-২৫।
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তাছািা মর্ মকউ ইসলামের দেশবশধ শবমিষত শর্নার অপরাধ
শনময় শচন্তা করমবন, শতশন মদখ্মবন আসমল এর সমঙ্গ অমনক
সােশিক লাভালাভ জশিত। মকননা র্খ্ন মকউ এভামব রাখ্ঢাক
না কমর বযশভচামর শলপ্ত হয় মর্ চার চারজন বযশি তার চাক্ষুস
শববরণ শদমত পামর তখ্ন মস শুধু শভকশটমের শনকটাত্মীয়বমেৃর
োন-সম্মামনই আঘাত কমর না, বরাং সাবৃজনীন রীশতনীশতমকও
মস তামক চযামলে কমর বমস।
ইসলাে তযােকারী শক হতযার মর্ােয?
আমেও বলা হময়মছ মর্ সাধারণ শনয়ে হমলা ইসলাে গ্রহমণ কাউমক
বাধয করা র্ামব না। তমব মকউ র্খ্ন মস্বচ্ছায় শনজ ধেৃ শহমসমব
ইসলােমক মবমছ মনয়, তখ্ন মস েূ লত পুমরা পাশর্ৃব জীবমনর মেয়ামদর
জনয আল্লাহ তা‘আলার সমঙ্গ একশট চুশিমত আবদ্ধ হয়। আমলেেণ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামের শনমচর বামকযর জনয
এশটমকই র্ু শি শহমসমব দাুঁি কশরময়মছন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ
ওয়াসাল্লাে বমলন,

َ
َ
.»« َمن بَدل ِدينَه فاقتلوه

“মর্ বযশি তার ধেৃ পশরবতৃন করমব তামক হতযা কমরা”।99

99

সহীহ বু খ্ারী, শজহাদ অধযায়।
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এশট আসমল মকামনা রামের নােশরকে গ্রহমণর েমতা, র্ার েধয শদময় মস
ঐ মদমির শনয়ে-কানূ ন, তসনযবাশহনীমত অাংিগ্রহণ, কর প্রদান ও মস
মদমির রীশত অনু র্ায়ী েৃতুযদমের আমদি গ্রহণ করমত বাধয হয়।
বলাবাহুলয মর্, চুশি বা সশন্ধর একশট বাধযতােূ লক শদক রময়মছ।
একবার চুশি বা সশন্ধ সম্পাশদত হবার পর শবদযোন পক্ষগুমলার েধয
মর্মক মকবল একজন মসই চুশি ভঙ্গ করমত পামর না। আর শর্শন
ঐশতহাশসক মপ্রক্ষাপটগুমলা শবমবচনায় রাখ্মবন শতশন মদখ্মবন, এই
শবধানশট এেন সেময় প্রবশতৃত হময়মছ র্খ্ন োনু মষর রাজননশতক পশরচয়
আজমকর েমতা সু শবনযস্ত ও সু রশক্ষত শছল না। র্ার দ্বারা শবশভন্ন মদমির
নােশরকমদর েমধয সূ ক্ষ্মভামব পার্ৃকয শনরূপণ করা র্ায়। তৎকামল মকবল
ধেৃীয় পশরচময়র শভশত্তমতই োনু মষর শবশভন্ন দমলর েমধয পার্ৃকয করা
সম্ভব শছল।100
ফমল তখ্ন ইসলাে ও েুসশলমের িত্রুমদর জনয সহমজই গুপ্তচরবৃ শত্ত
করা, ছদ্মমবি ধরা এবাং ইসলাে মর্মক মবশরময় র্াওয়া সম্ভব শছল। এ
কারমণই এেন শবধান প্রণয়ন জরুরী হময় পমিশছল।
োনু মষর একশট সীশেত দমলর তবশিিযপূ ণৃ পশরচয় তামক মর্েন শকছু
অশধকার প্রদান কমর মতেশন তার ওপর শকছু দাশয়েও অপৃণ কমর।
োনু ষ মর্েন নােশরকমের অপবযবহার করমত পামর মতেন এ পশরচময়র

100

এটা সু শবশদত মর্, েদীনায় একশট বহু জাশত-ধমেৃর সাাংশবধাশনক রাে েমি

উমঠশছল। তমব মস রাে বতৃোমনর েমতা সু শনশদৃি ও সু শবনযস্ত শছল না।
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অপবযবহারও করমত পামর। আর অপরাপর জীবন বযবস্থার েমতা
ইসলােও কাউমক তার শবধান শনময় তাোিা করা বা তার অপবযবহামরর
সু মর্াে শদমত চায় না। এ পশরচময়র অপবযবহামরর সু মর্াে আেরা
মদখ্মত পাই সূ রা আমল ইেরামনর একশট আয়ামত। আল্লাহ তা‘আলা
এমত ইরিাদ কমরন,
َ ََ َ َ ح َ ح
َ ۡ َۡ ۡ َ َ َ ََ
ِٓار
ٓ ِينٓ َء َام حنوآٓ َو ۡج َٓهٓٱنلَ َه
َٓ َعٓٱَّل
ٓ ٓبٓءامِنوآٓبِٱَّلِيٓٓأنزِ ٓل
ِٓ َٰلٓٱلكِت
ِٓ ِنٓأه
ٓ ﴿وقالتٓطائِفةٓٓم
َ
َ
َۡ ۡ َ ۡ ح ح َ َح ََ ح
]١٢ :﴾ [ال عمران٧٢ٓون
ٓ ج حع
ِ وٱكفروآٓءاخِرهۥٓلعله ٓمٓير
“আর শকতাবীমদর একদল বমল, ‘েুশেনমদর উপর র্া নাশর্ল করা
হময়মছ, মতােরা তার প্রশত শদমনর প্রর্েভামে ঈোন আন, আর মিষ
ভামে তার কুফুরী কর, র্ামত তারা শফমর আমস”। [সূ রা আমল ইেরান,
আয়াত: ৭২]
তাই মদখ্া মেমছ শকছু ইয়াহূ দী েুশেনমদর মধাুঁকা মদওয়া এবাং তামদর
োমঝ শফতনা ছিামনার অসৎ উমদ্দমিয েুসশলমের মভক ধমর ঘুমর
মবিাত। এর সমঙ্গ মর্াে কমর আরও বলা র্ায়, ইসলাে হমলা আসোনী
শরসালত বা ঐিী প্রতযামদমির সবৃাধু শনক বরাং সবৃমিষ সাংস্করণ। ফমল
ইহুদী বা শিস্টান মর্মক েুসশলমে রূপান্তর মতা উত্তরণ ও উন্নশত।
পক্ষান্তমর েুসশলে মর্মক ইয়াহূ দী বা শিস্টান হওয়া অধঃপতন ও উমটা
পমর্ চলার নাোন্তর।
অনযশদমক আবার েুসশলে শফকহশবদেণ এই বিবয-শবধান প্রময়াে শনময়
েতশবমরাধও কমরমছন। মকউ মকউ বমলমছন, এ বিবয র্তটা প্রময়ামের
তারমচ মবশি ধেমকর। তারা এ বযাপামর ইসলাে তযােী েশহলার শবধামন
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েতশবমরাধ এবাং তামক তাওবার আহ্বান জানামনার মেয়ামদ
েতশবমরাধমক প্রোণ শহমসমব তুমল ধমরমছন, র্শদও তার তওবার
গুরুমের বযাপামর সবাই একেত। মর্েন, মকউ এ সম্পমকৃ বমলমছন,
তামক তার জীবনাবসান পর্ৃন্ত তওবার সু মর্াে শদমত হমব। মকননা
আল্লাহ তা‘আলা বমলমছন,
ََح ۡ َ حَ َ َح َ َ َ َ ۡ َ ۡ ح
ۡ ُّ
ۡ َ
ح
ٓٱدلنيَا
ٓف
ٓ ِ ٓتٓأع َمَٰل حه ۡٓم
ٓ كٓحبِط
ٓ ِ تٓوه ٓوَٓكف ِرٓٓفأو ىلئ
ٓ ﴿ َو َمنٓٓيَ ۡرتد ِٓدٓمِنك ۡٓمٓ َعنٓدِينِهِۦٓفيم
َ َ َ ح َ ى َ َ ۡ َ َٰ ح َ ح ۡ َ َ َٰ ح
]٢٧١ :ٓ﴾ [ابلقرة٢١٧ٓون
ٓ ۡل
ِ ارِٓه ٓمٓفِيهآخ
ٓ بٓٱنل
ٓ كٓأصح
ٓ ِ َوٱٓأۡلخِرٓة ِٓوأولئ
“আর মর্ মতাোমদর েধয মর্মক তাুঁর দীন মর্মক শফমর র্ামব, অতঃপর
কাশফর অবস্থায় োরা র্ামব, বস্তুতঃ এমদর আেলসেূ হ দু শনয়া ও
আশখ্রামত শবনি হময় র্ামব”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]
এশদমক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,

َ
َ
»«إِن َما األع َمال ِِب َوا ِتي ِم َها

“শনশ্চয় আেল কবুল করা হমব তার মিষ অবস্থা মদমখ্”।101
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে আরও বমলমছন,
َ َ
َ َ
َ َ
.»الِل يقبَل تو َبة ال َعب ِد َما لم يغر ِغر
« ِإن
“আল্লাহ তা‘আলা বান্দার তাওবা কবুল কমরন র্তক্ষণ না তার েৃতুযর
চূ িান্ত অবস্থা শুরু হয়”।102

101

সহীহ বু খ্ারী, শরকাক অধযায়।
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এ ছািা হাদীমস এমসমছ,

َ َ
َ
َ ُّ َ َ
َ ٌ
 َو َرجل يقتل،  َزان حم َص ٌن في َجم:َيل قتل مس ِلم إِال ِف إِح َدى ثل ِث ِخ َصال
ِ «ال
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ
ٌ
َ
َ َ
ََِ
ََ
َ
 فيقتل أو، ارب الِل عز وجل ورسول
ِ  ورجل َيرج ِمن، مس ِلما متعمدا
ِ اإلسلمِ فيح
َ
َ َ
.» أو ينف ِم َن األر ِض، ي َصلب

“মকামনা েুসশলেমক শতন কারণ ছািা হতযা করা তবধ নয়: শববাশহত
বযশভচারী, তামক রজে করা হমব। মর্ বযশি ইচ্ছাকৃতভামব মকামনা
েুসশলেমক হতযা কমর। এবাং মর্ বযশি ইসলাে মর্মক মবশরময় র্ায়,
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূ মলর সামর্ শবমোহ কমর। ফমল তামক হতযা করা
হমব অর্বা িূ শলমত চিামনা হমব অর্বা মদিান্তশরত করা হমব। অর্ৃাৎ এ
হাদীমস ধেৃতযামের সমঙ্গ সমঙ্গ আল্লাহ ও তার রাসূ মলর শবরুমদ্ধ
শবমোমহর অপরাধমকও মর্াে করা হময়মছ”।103

102

আহেদ, অশধক বণৃনাকারী সাহাবীমদর হাদীস অধযায়।

103

নাসায়ী: রি হারাে অধযায়।
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পশরশিি
ইসলামের শকছু সাধারণ বাস্তবতা রময়মছ, ইসলামের আকীদা-শবোস ও
িরী‘আ-আইমনর -উপাদান-কাঠামো শনময় সোমলাচনার মর্ােয হমত হমল
মর্গুমলা না জানমলই নয়। মর্েন,
প্রর্েত: ইসলাে পরস্পর সম্পকৃর্ুি অমনক অাংমির একশট পূ ণৃ
একক। এর েমধয রময়মছ খ্ামলক বা

স্রিার সমঙ্গ োখ্লু ক বা

সৃ শিজীমবর পারস্পশরক আচরণ ও মলনমদমনর প্রময়াজনীয় সব শনয়েকানূ ন ও রীশতনীশত। আর দু শনয়ার জীবন মর্মহতু আশখ্রামতর জীবমনর
মক্ষত স্বরূপ। দু শনয়ামত আেরা র্া চাষাবাদ করমবা এখ্ামন তার সাোনযই
মভাে করমবা। তাই মর্ আশখ্রামত শসাংহভাে মভাে করমবা তার েূ লযই
মবশি। আর মর্সব বযাপামর সু স্পি শনমদৃিনা ও বিবয এমসমছ মসসব
শনয়ে-কানূ ন প্রময়াে ও বাস্তবায়মন ত্রুশট েুসশলমের শচরস্থায়ী জীবমনর
েন্তমবয মনশতবাচক প্রভাব মফমল।
শদ্বতীয়ত: ইসলাে তার সাধারণ অর্ৃ অনু র্ায়ী, অর্ৃাৎ জীবমনর প্রশতশট
মক্ষমত্র একোত্র আল্লাহর প্রশত সেশপৃত হওয়া- এর পর্ পশরক্রোর সূ চনা
হময়মছ আদে আলাইশহস সালামের োধযমে। তার পমর অসাংখ্য রাসূ ল এ
পমর্ োনু ষমক মডমকমছন। সবৃমিষ এ পমর্ োনু ষমক আহ্বান কমরমছন
খ্াতােুন নাশবয়যীন েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাে। অতপর
আল্লাহ তা‘আলা এ আমখ্রী শরসালত তর্া সবৃমিষ প্রতযামদমির দাওয়াত
প্রদামনর শনমদৃি শদময়মছন। মর্ শরসালাত শকয়ােত পর্ৃন্ত এ পাশর্ৃব
জীবমনর র্াবতীয় প্রময়াজন মেটামত পামর এবাং সব সেসযার সোধান
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শদমত পামর। তাই েুসশলেমদর জনয এই শরসালাতমক মকবল শনমজমদর
েমধয সীশেত রাখ্া সেীচীন নয়। এ মসই ধেৃ র্া শজন্ন-ইনসামনর
ক্ষণস্থায়ী ও শচরস্থায়ী জেমতর মসৌভােয ও কলযাণ বময় আনমত পামর।
তমব মকামনা েুসশলমের জনয কাউমক এ ধেৃ গ্রহমণ বাধয করার অশধকার
মদওয়া হয় শন। অতএব এই পরীক্ষার জগগত এবং এ পাভেম ব
জীবগন কাউগক দীন গ্রহমণ মজারজবরদশস্ত করা র্ামব না।
তৃতীয়ত: ইসলাে একশট রাজননশতক ঐমকযর আওতায় শবশভন্ন জাশতমোষ্ঠীর র্াবতীয় অশধকার সাংরক্ষণ কমর। তারা সাংখ্যাগুরুমহাক বা
সাংখ্যালঘু। অবিয তা প্রমতযক দমলর র্র্ামর্ােয বযবধামনর শনশরমখ্। তমব
সােশিক পর্ৃাময় সাংখ্যাগুরুমদর ইসলাে শকছু অশধকার মদয়, মর্খ্ামন
শবশভন্নতার মকামনা অবকাি মনই বমল তা সাংখ্যালঘুমদর মদওয়া সম্ভব
হয় না। পক্ষান্তমর বযশি পর্ৃাময় ইবাদাত-বমন্দেী ও নােশরক অশধকারাশদ
ইতযাশদ মক্ষমত্র ইসলাে সাংখ্যােশরষ্ঠ জনেমণর স্বীকৃত সাংশবধামনর
েূ লনীশতর আমলামক তামদর র্র্ামর্ােয অশধকার প্রদান কমর।
চতুর্ৃত: আল্লাহ তা‘আলা োনু মষর েমধয প্রাকৃশতকভামবই পারস্পশরক
সহমর্াশেতার েমনাভাব সৃ শি কমরমছন এবাং দু শনয়া-আশখ্রামতর সাফলয
ও মসৌভােয লামভর জনয এমক অপরমক পরস্পমরর সহমর্াশে হমত উদ্বু দ্ধ
কমরমছন। এেনশক ইসলাে কবুল না করার োধযমে র্ারা শচরস্থায়ী
মসৌভােয লামভ সহমর্াশে হমত অস্বীকৃশত জানায়, অন্তত দু শনয়ার জীবমনর
সু খ্-িাশন্ত বাস্তবায়মনর জনয হমলও তামদর সহমর্াশে হমত েুসশলেমদর
উদ্বু দ্ধ করা হময়মছ। এ কারমণ ইসলাে সহমর্াশেতার পর্ প্রিস্ত করমত
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তামদর সমঙ্গ সাংলাপ অনু ষ্ঠামনর োধযমে মর্ৌর্ বযাপারগুমলামত ইশতবাচক
সহমর্াশেতায় অনু প্রাশণত কমর।
পেেত: সন্ত্রাস ও জশঙ্গবাদ ইসু যমত ইসলােমক হরদে অশভর্ু ি করা
হমচ্ছ। র্া পশশ্চো দু শনয়ায় ইসলাে সম্পমকৃ োনু মষর েমধয ভীশত
ছিামচ্ছ। অর্চ ইসলামের দৃ শিমত ভীশত প্রদিৃন, র্ার সোর্ৃক শহমসমব
মটযরশরজে (terrorism) বা সন্ত্রাস িব্দ বযবহার করা হয় এবাং ইসলাে
র্ামক সন্ত্রাস বমল শচশহ্নত কমর মসই ‘রু‘ব’ ( )الرعبিমব্দর েমধয র্মর্ি
পার্ৃকয শবদযোন। তদু পশর লক্ষণীয় হমলা িব্দদু ’শট বযবহামরর দু ’শট শদক
রময়মছ:
1. সবৃাবস্থায় ইসলাে সন্ত্রাস ও আগ্রাসনমক হারাে েমন কমর।
এবাং এ কামজ শলপ্ত বযশিমদর দৃ িান্তেূ লক িাশস্ত প্রদান কমর।
অমনযর শবরুমদ্ধ মর্ সন্ত্রাস ও আগ্রাসমনর সূ চনা করমব, মর্ বা
র্ারা তামক সহমর্াশেতা করমব এবাং র্ু দ্ধরত পক্ষগুমলার েমধয
সােযশভশত্তক সোধানমক মর্ বা র্ারা অস্বীকার করমব- এরা
সবাই এ অপরামধ অপরাধীমদর অন্তভুৃি হমব।
2. আক্রান্ত বা েজলু ে বযশি প্রশতমরাধ বা আত্মরক্ষােূ লক ত্রাস
অর্বা সশহাংসতা অবলম্বন কমর। ইসলাে এমক িতৃসামপমক্ষ
ও প্রময়াজন সীো পর্ৃন্ত জরুরী েমন কমর। বরাং আগ্রাসীমক
মঠকামত ইসলাে এসব অবলম্বমন উদ্বু দ্ধও কমর। বলাবাহুলয,
র্ু লুে ও অতযাচার শনেূ ৃমল েৃহীত মর্মকামনা পদমক্ষপই এর
আওতাভুি।
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প্রকৃত অবস্থা ও জাশতসমঙ্ঘর সনদগুমলা পর্ৃামলাচনা করমল এটা সু স্পি
প্রশতভাত হয় মর্, এই বাস্তবানু ে প্রকামরর মক্ষমত্র উভয়শট ইসলামের
সমঙ্গ সহেত মপাষণ কমর। এর দাবী, ত্রাস বা সশহাংসতা মোকামবলায়
আত্মরক্ষােূ লক প্রস্ত্ত্তশত গ্রহমণ োফলশত না করা। মকননা এই সােশয়ক
জীবমন সাংঘাত ও দ্বমন্দ্বর অমোঘ শনয়মেই দু ি ও শিমির সাংঘাত
অবিযম্ভাবী। আর সন্ত্রাস ও আগ্রাসন মকবল অস্ত্র বযবহামরই সীোবদ্ধ
নয়। বরাং র্াশলমের পমক্ষ মভাট মদওয়া বা ের্লু মের শবপমক্ষ মভমটা
ক্ষেতা প্রময়াে করাও এর অন্তভুৃি। আর শবমিষ ধরমনর বা অশবনািী
সন্ত্রাস মর্েন, তৎক্ষণাৎ অর্ৃননশতক অবমরাধ আমরাপ করা, আভযন্তরীণ
মকান্দল উমস্ক মদওয়া, স্থানীয় জনমোষ্ঠীর সু স্থ েূ লযমবাধ শবনিকারী
সাাংস্কৃশতক আগ্রাসনও অমনক মক্ষমত্র শনরপরাধ োনু মষর ধীর েৃতুয বা
দীঘৃ র্ন্ত্রণার কারণ হয়। কখ্মনা তা তামদরমক শচরস্থায়ী কলযাণ লাভ
মর্মকও বশেত কমর। তাই এসবও এক সন্ত্রাসী কার্ৃকলামপর বাইমর
নয়।
দু ’শট শবষয় ভুমল শেময় অমনক সেয় ইসলামের প্রশতশষ্ঠত শকছু শবধান
শনময় প্রশ্ন মতালা হয়:
1. শবধানশট আল্লাহর পক্ষ মর্মক- র্খ্ন েুসশলমের কামছ শবষয়শট
প্রোশণত হয়, তখ্ন তার পমক্ষ শবোস না কমর উপায় র্ামক না
মর্ তা োনব রশচত মর্মকামনা শবধামনর মচময় মশ্রষ্ঠ। মকননা
আল্লাহ তা‘আলা োনু মষর স্রিা। শতশনই ভামলা জামনন মকামনাশট
তামদর উপর্ু ি এবাং মকামনাশট তামদর জনয উত্তে। আর
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পশশ্চো শবপ্লবকামল োনু মষর অমনক অশভজ্ঞতা প্রোণ কমরমছ
মর্,

ইসলামের

অমনক

শবধানই

মবশি

কলযাণকর,

োনবাশধকামরর প্রশত অশধক র্ত্নিীল এবাং শবশবধ ও সাাংঘাশষৃক
অশধকামরর েমধয সমবৃাত্তে ভারসােয রক্ষাকারী।
2. জ্ঞান অজৃমনর োধযেগুমলামত সীোবদ্ধতার কারমণই োনু মষর
জ্ঞান সীশেত। অতএব োনু মষর উশচৎ তামদর স্রিা এবাং
সবশকছু র স্রিা আল্লাহ প্রদত্ত শবধান শনময় প্রশ্ন উত্থাপমনর
দু ঃসাহস না মদখ্ামনা।
হযাুঁ, আল্লাহ তা‘আলা ইনসানমক মর্ সু স্থ প্রকৃশত ও অশজৃত জ্ঞান
দান কমরমছন তার োধযমে োনু মষর পমক্ষ আসোনী শকছু
শবধামনর রার্-রহসয জানাও সম্ভব। তমব তামদর এেন দাবী
করা সেীচীন নয় মর্ তারা সকল আসোনী শবধামনর শহকেতরহসয জানমত বা পশরপূ ণৃভামব তার শবধানাবশল বুঝমত সক্ষে
হময়মছ।
শবধান প্রণয়মন োনু মষর েমবষণা ও আশবষ্কার মর্মক মর্ ঐিী
শবধানাবশল অমনক উমচ্চ তার সবমচ সু স্পি প্রোণ মদখ্মত পাই
আেরা ইসলামে নারীর ের্ৃাদা এবাং োনব রশচত আইমন নারীর
ের্ৃাদার পরস্পর তুলনা করমল। তাই কদখা যায় কচৌদ্দশ
বের আগগ ইসোম কযখাগন নারীগক গুরুগত্বর ভদক
ভদগয় অগনক কক্ষগত্রই পুরুগষর সমান মযম াদা ভদগয়গে,
োনব রশচত বযবস্থাগুমলামত এসমবর অমনক মেৌশলক
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অশধকামরর স্বীকৃশত মদওয়া হময়মছ োত্র শবেত িতাব্দীমত।
মতেশন ইসলাে নারীমক এেন শকছু অশধকার শদময়মছ র্া তামক
এখ্মনা মদওয়া হয় শন।

ইসোম কযমন নারীগক

পভরবাগরর সব ধরগনর আভেম ক দাভয়ত্ব কেগক
অবোহভত ভদগয়গে।
অমনমক ইসলােী রামের শকছু ধেৃীয় শবধান বাস্তবায়ন শনময় প্রশ্ন মতামলন
অর্চ তারা ভুমল র্ান:
1. একশট শনশদৃি ভূ খ্মের অশধবাসী শকাংবা মকামনা জাশত বা
তামদর অশধকাাংিই র্শদ শনমজমদর পরস্পর এবাং শনমজমদর ও
অনযমদর োমঝ সম্পকৃ সু দৃঢকরমণ শনশদৃি শকছু আইন-কানূ ন বা
শবধানাবশলমক মস্বচ্ছায় শনমজমদর জনয েমনানীত কমর, তমব
র্ারা এসব শবধামনর সোমলাচনাকারী মসই ধেৃশনরমপক্ষ সোমজ
পর্ৃন্ত এর দাবী হমলা তামদর ইমচ্ছ ও পছমন্দর প্রশত রামের
সম্মান মদখ্ামনা।
2. জাশতসঙ্ঘ এ কর্ার স্বীকৃশত মদয় মর্, প্রশতশট জাশতর রময়মছ
শনজস্ব স্বাধীনতা এবাং আপন চলার পর্ শনবৃাচমনর অশধকার।
অতএব এ জাশতর ইচ্ছার সোমলাচনার অর্ৃ জাশতসঙ্ঘ সনদ
লঙ্ঘন করা।
3. একশট জাশত বা তার অশধকাাংি সদমসযর মকামনা বযবস্থামক
শনমজমদর জনয উত্তে শবমবচনা করা (র্শদও তার শকছু সদমসযর
দৃ শিমত তা অনযায় েমন হয়) আর অনযায়ভামব এসব আইন
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প্রময়াে করার েমধয এবাং সাংখ্যাগুরুমদর তুলনায় সাংখ্যালঘুমদর
শবধানমক স্থানীয় সরকামরর অনযানয েমন হওয়া আর মকামনা
মদমির আইন অনয মদমির ওপর চাশপময় মদওয়ার েমধয শকন্তু
পার্ৃকয শবদযোন।
4. আেরা র্শদ আোমদর বযশিেত পক্ষপাশতে মর্মক েুি হই,
তারপর বাস্তব জীবমনর মপ্রক্ষাপমট ইসলােী শবধানগুমলা শনময়
মভমব মদশখ্, তাহমল সু স্পি প্রশতভাত হয় মর্, ইসলাে একশট
সহজাত ও প্রাকৃশতক জীবন বযবস্থা। প্রর্ে মদখ্ায় মর্েন অদ্ভুত
েমন হয় বাস্তমব ইসলাে মতেন নয়।
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قائمة املراجع بالعربية
)(মর্সব আরবী বই মর্মক সাহার্য মনওয়া হময়মছ
القرآن الكريم.
الكتاب املقدس ,كتب العهد القديم والعهد اْلديد )دار الكتاب املقدس ف
الشق األوسط .(১৯৬৪
ابن القيم ,زاد املعاد ف هدي خي العباد )بيوة :مؤسسة الرسالة .(১৩৯৯
ابن منظور ,مجال ادلين حممد مكرم ,لسان العرب )بيوت :دار صادر
.(১৯৯০
أبو يوسف ,يعقوب ابن إبراهيم ,كةاب اْلراج )القاهرة(.
أسد ,حممد منهاج اإلسلم ف احلكم ,ترمجة منصور حممد مايض )بيوت:
دار العلم للمليي .(১৯৫৭
أسماعيل ,سعيد ,كشف الغيوم عن القضاء والقدر )املدينة املنورة :املؤلف
.(১৪১৭
البستاّن ,بطرس ,حميط املحيط ).(.........
باحارث ,عدنان حسن صالح ,مسؤوَلة األب املسلم ف تربية الودل ف مرحلة
الطفولة )جدة :دار املجتمع للنش واتلوزيع .(১৪১০
بن ْحيد ,صالح عبد اهلل ,ةبليس مردود )مكة املكرمة :مكةبة املنارة
.(১৪১২
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اْلادر ,اعدل حامد ,أثر قواني األنتداب الربيطاّن ف إقامة الوطن القويم
اَلهودي ف فلسطي )بغداد :مركز ادلراسات الفلسطينية ,جامعة بغداد,
وزارة اتلعليم العايل وابلحث العلِم .(১৯৭৬
احلراّن ,عبد السلم بن عبد اهلل بن أيب قاسم بن ةيمية ,املحرر ف الفقه لَع
مذهب اإلمام أْحد بن حنبل ) ১৪০৪الرياض :مكتبة املعارف .(১৪০৪
ْحيد اهلل ,حممد ,جمموعت الوثائق السياسيت للعهد انلبوي واْللفت
الراشدت )بيوت .(১৯৬৯...
احلنيف ,زين ادلين ابن جنم ,ابلحر الرائق َشح كزب ادلقائق ط) ২بيوة :دار
املعرفة(...
دار املشق ,املنجد ف اللغة )بيوت :دار املشق .(১৯৯৬
ادلواَليب ,حممد معروف ,حقوق اإلنسان ودعوة اإلسلم إىل العناية بها )مكة
املكرمة :رابطة العالم اإلسليم.(...
دروين ,اكرل فان ,ةرمجة حممد مأمون جنا ,الةحربة ادلسةورية الكربى ف
الوالياة املةحدة )القاهوة :دار انلهضة العربية .(১৯৪৮
رابطة العالم اإلسليم ,املجمع الفقيه ,بيان مكة املكرمة )مكة املكرمة:
رابطة العالم اإلسليم .(২০০২/১৪২২
رابطة العالم اإلسليم ,ندوات علمية ف الرياض ,والفاتياكن ,وجملس
الكنائس العالِم ف جنيف ,واملجلس األروِب ف سرتاسبوغ حول الشيعة
اإلسلمية وحقوق اإلنسان )مكة املكرمة :رابطة العالم اإلسليم(.
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الريسوف ,أْحد ,نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب )هيندن :فيجينيا:
املعهد العالِم للفكر اإلسليم ১৪০১هجرية.
زندوق ,حممود ْحدي ,مشف ومقدم ,حقائق اإلسلم ف مواجهة شبهات
املشككي )القاهرة :املجلس األلَع للشؤون اإلسلمية ,وزارة األوقاف,
مجهورية مرص العربية .(১৪২৩
الشيازي ,ابراهيم بن يلع بن يوسف أبو إسحاق ,املذهب ف فقه اإلمام
الشافيع) ,بيوت :دار الفكر.(...
الصاوي ,صلح ,تهافت العاملانية ف مناظرة نقابة املهندسي باإلسكندرية
)القاهرة :اآلفاق ادلوَلة لإلعلم .(১৪১৩
صيين ,سعيد إسماعيل ,اإلسلم واحلوار بي احلضارات حبث مقدم ف ندوة
"احلوار بي احلضارات من أجل اتلعايش" املنعقد ف دمشق بي الفرتة بي
 ২০০২/৫/২০-১৮م.
صيين ,سعيد إسماعيل ,اإلسلم واتلنشئة السياسية والوقاية من العنف
واتلطرف ,حبث مقدم للمؤتمر اثلاّن حول دور العلوم االجتماعية والصحية
ف تنمية املجتمع املنعقد ف الكويت بي  ২০০৩/৯/২০-م.
صيين ,اْلطاب اإلسليم بي اْلطاب اإلسليم بي الرفض و التسليم ,مقدم
للمؤتمر السنوي اثلامن لرابطة العالم اإلسليم املنعقد ف الفرتة بي ৭-৫ذي
احلجة  ১৪২৮للهجرة.
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صيين ,سعيد إسماعيل ,اإلنسان والقضاء والقدر ,ف جملة احلكمة العدد:
 ,৩৩مجادي اثلاّن ১৪২৮للهجرية ص .৪৫৬-৪২৩
صيين ,سعيد إسماعيل ,حرية الةعبي واإلحلاد واالحنلل ,مقدم ملؤةمر
اإلعلم املعارص بي حرية الةعبي واإلساءة إىل ادلين ,املنعقد ف صنعاء بي
 ১৪-১২صفر  ১৪৩০للهجرية.
صيين ,سعيد إسماعيل ,األمن الفكري و األنظمة مقدم إىل املؤةمر الوطين
األول لألمن الفكري :املفاهيم والةحدياة املنعقد ف الرياض بي ২৫-২৩
مجادي األوىل  ১৪৩০للهجرية.
عيد الاكف ,إسماعيل عبد الفتاح ,حقوق املرأة ف اإلسلم )مكة :رابطة
العالم اإلسليم্.(র
عرفة ,حممد عبد اهلل بن سليمان ,حقوق املرأة ف اإلسلم )القاهرة :مطبعة
املدّن .(১৩৯৮
العقاد ,عباس حممود ,عبقرية عمر )القاهرة :دار اهللل(.
العناّن ,حنان عبد احلميد ,تربية الطفل ف اإلسلم )عمان :دار صفاء للنش
واتلوزيع .(১৪২১
العوا ,حممد سليم ,ف انلظام السيايس لَلعوة اإلسلمية ط) ৭القاهرة :دار
الشوق  (১৯৮৯ط.১৯৭৫ ১
القاسم ,عبد الرْحن ,احلوار مع أتباع األديان األخرى )مكة :رابطة العالم
اإلسليم  ১৪২৩للهجرية(.
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حميسن ,حممد حممد حممد سالم ,حقوق اإلنسان ف اإلسلم )املؤلف ১৪১২
للهجرية(.
املساري ,حممد العرِب ,االعةذار عن املايش كصيغة لةوطيد الةاعيش
واحلوار ,مقدم ف انلدوة ادلوَلة بعنوان " احلوار بي احلضاراة من أجل
الةاعيش" املنعقد ف دمشق ف الفةرة بي  ২০-১৮مايو  ২০০০بإَشاف
منظمة إيسيسكو ووزارة الةربية السورية.
مسلم ,أيب احلسي مسلم بن احلجاج القشيي انليسابوري ,صحيح مسلم,
ةحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكةب العربية .(১৩৭৪
املقديس ,عبد بن قدامة أبو حممد ,الاكف ف فقه اإلمام املبجل أْحد بن حنبل
)بيوت :املكتب اإلسليم .(...
امليداّن ,عبد الرْحن حبنكة ,أجوبة األسئلة التشكيكية املوجهة من قبل
إحدى املؤسسات اتلبشيية العاملة حتت تنظيم اآلباء ابليض )مكة
املكرمة :مكبةة املنارة .(১৪১২
انلارص ,حممد حامد ,خولة عبد القادر درويش ,ةربية األطفال ف رحاب
اإلسلم ف ابلية و الروضة )جدة :مكةبة السوادي للةوزيع  ১৪১৫للهجرية(.
هارون ,عبد السلم ,ةهذيب سية ابن هشام ط ه )الكوية :دار ابلحوث
العلمية .(১৯৭৭
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এই গ্রমন্থ আকীদা, ইবাদত, আইন, োনবাশধকার, ইসলােপ্রচার, উগ্রবাদ-চরেপন্থা ও নারীর ের্ৃাদা-অশধকার প্রভৃশত
শবষময় ইসলামের অবস্থান এবাং উগ্রবামদর অর্ৃ ও ইসলােী
িরী‘আমক মকি কমর উত্থাশপত ইসলামের নানা সোমলাচনার
র্ু শিপূ ণৃ জবাব প্রদান করা হময়মছ। পািাপাশি মর্ৌশিক
উপাময় ইসলামের সােশিক শবষয়সেূ মহর পশরচয় উপস্থাপন
করা হময়মছ।
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