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ভূরেো
রবসরেল্লারহর রাহোরনর রাহীে
বতেোমন নারীমদর রনমে রবরভন্ন ধরমের কলখামলরখ ও
বযামের ছাতার েমতা অসাংখয সাংেঠন েরজমে উমঠমছ।
নারী অরধোর, নারীনীরত, সোনারধোর ইতযারদ রবষমে
সেগ্র রবশ্বজুমে েমে উমঠমছ অসাংখয সাংেঠন, সাংস্থা।
এরা নারীর অরধোর প্ররতষ্ঠা নামে োজ েরমলও েূ লত
নারী অরধোর বলমত তারা রে কবাঝামত চামে, তা আমদৌ
স্পষ্ট নে। নারী অরধোর দ্বারা যরদ এ েথা বুঝাে কয,
নারী ও পুরুমষর অবাধ কেলা-মেিা রনরিত েরা, নারী
ও পুরুমষর েমধয কোমনা প্রোর পাথেেয না েরা, উলঙ্গ
হমে রাস্তাে ঘুমর কবোমনা, পরিো নারীমদর েমতা
তামদরও অরধোর রনরিত েরা, তাহমল আেরা বলব,
আপনামদর সামথ আোমদর কোমনা রবতেে নে। আপনারা
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আপনামদর েত েমর োজ চারলমে যান। যারা আপনামদর
ষেযমের কবোজামল পা কদমব তারা তামদর পররেরত
সম্পমেে অরচমরই বুঝমত পারমব। োরে পরিো নারী
আজ তামদর জীবমনর প্ররত বীতশ্রদ্ধ হমে রনমজমদর কবেঁমচ
থাোর উপাে খুেঁজমছ। তামদর অিারি আত্ম-েলহ এতই
চরমে কয, তামদর কদমি নারীমদর আত্মহতযা েরার
প্রবেতা বােমছ। তারা তামদর জীবমনর প্ররত খুবই
রবতৃষ্ণ। পরিো কদমির সমচতন নারীরা তামদর
কভােবাদী ও পশুমের জীবন কথমে েুরি পাওোর জনয
ইসলামের সু িীতল ছাো তমল আশ্রে রনমে। ফমল
পরিো কদিগুমলামত পুরুষমদর তুলনাে নারীমদর ইসলাে
গ্রহমের হার অরধে। োরে, তামদর কদমি তথােরথত
নারী স্বাধীনতা থােমলও রেন্তু তামদর কদমি নারীর আসল
েযোদা যা আল্লাহ তা‘আলা তামদর জনয রনধোরে েমরমছন
তা প্ররতরষ্ঠত হে রন।
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েূ লতঃ আল্লাহ তা‘আলাই নারীমদর জনয তামদর প্রেৃত
সম্মান, েযোদা ও অরধোর রদমেমছন। আেরা পযোমলাচনা
েমর কদখমত পাই কয, নারী ও পুরুষ েখমনাই সোন
হমত পামর না। কোমনা কেমত্র নারীর অরধোর ও েযোদা
কবরি আবার কোমনা কেমত্র পুরুমষর অরধোর ও েযোদা
কবরি। রেছু োজ আমছ, কযগুমলা নারীমদর কেমত্র
প্রমযাজয যা পুরুষরা েরমত সেে নে, আবার রেছু
আমছ, কযগুমলা পুরুষমদর কেমত্র প্রমযাজয যা নারীমদর
কেমত্র প্রমযাজয নে। নারী ও পুরুষমদর এ ধরমের কেত্র
রবমিষ পাথেেযমে অস্বীোর েরার কোমনা রভরি নাই।
যারা এ বাস্তব সতযমে অস্বীোর েমর, তামদর জ্ঞান-বুরদ্ধ
সম্পমেে প্রশ্ন কতালা কোমনা অরবমবচমের োজ হমব না।
ইসলামের আরবভোমবর পূ মবে আরবরা নারীমদর প্ররত
রবষে ববষেয প্রদিেন েরত। তামদর তারা োনু ষ রহমসমব
েেয েরমতও সাংমোচ েরত। তামদর উপর চলত
অোনরবে রনযোতন। রেন্তু ইসলাে এমস নারীমদর প্ররত
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রে ধরমের সম্মান কদে, তার এেরি পযোমলাচনা এ
রনবমে তুমল ধরা হমলা।

জামহরলেযামতর যু মে আরব সোমজ নারীমদর অবস্থান ও
তামদর প্ররত ইসলামের অনু গ্রহ:
আরবমদর ইরতহাস হমলা, তারা রনমজমদর আত্মেযোদা ও
ইজ্জত সম্মামনর রদেরি অরধে রবমবচনা েরার োরমে,
তামদর নারীমদর প্ররত কোমনা প্রোর অশুভ ও
অসম্মানজনে আচরে হমত পামর এ আিঙ্কাে তারা
তামদর েনযা সিানমদর হতযা েমর কফলত। রবমিষ েমর,
তামদর েমধয যারা সম্ভ্রাি পররবার বমল পরররচত রছল,
তারা তামদর সম্মান ও েযোদাহারনমে কোমনাক্রমেই কেমন
রনমত পারত না। তাই তারা েমন েরত, তামদর রনেি
েনযা সিানমদর হতযার কোমনা রবেল্প নাই। অনযথাে
তামদর পমদ পমদ অসম্মান হমত হমব। তামদরই এে
কশ্ররের কলাে এেন রছল, যামদর রনেি তুলনােূ লে
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রেছু িা হমলও নারীমদর প্ররত সম্মান প্রদিেন ও তামদর
সামথ ভামলা বযবহার েরার প্রচলন রছল; রেন্তু এ অবস্থাও
রবরভন্নভামব নারীমদর অরধোরমে কঘালামি েমর কফলত
এবাং তামদরমে তামদর কেৌরলে অরধোর হমত বরিত
েরা হত। ফমল এে েথাে বলা চমল তৎোলীন আরব
সোমজ নারীর অরধোর বলমত রেছু ই অবরিষ্ট রছল না।
প্ররতরনেতই তামদর ইজ্জত ও সম্মান লু রিত হত এবাং
তামদর

সামথ

অোনরবে

আচরে

েরা

হত।

জামহরলেযমতর যু মে নারীমদরমে তামদর উিরারধোরী
সম্পরি হমত বরিত েরা হত। তামদরমে সাধারেত
কোমনা সম্পমদর োরলে েরা হত না, যার োরমে
জামহরলেযামতর যু মে আরমবর নারীমদর োরলোনা বলমত
রেছু ই রছল না।
আর ইসলামের আেেমনর পর ইসলাে নারীমদর জনয
উিরারধোরী সম্পরিমত তামদর অরধোর রনরিত েমর
এবাং সম্পরিমত তামদর োরলোনা প্ররতরষ্ঠত েমর।
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জামহরলোমতর যু মে স্বােীর তালাে অথবা েৃতুযর পর তার
পছন্দানু যােী অপর কোমনা পুরুমষর রনেি রববাহ বেমন
আবদ্ধ হওো নারীমদর জনয রনরষদ্ধ রছল। ফমল এেজন
নারী তালােপ্রাপ্তা বা স্বােীহারা হমল তামে অসহনীে
যেো ও সীোহীন দু মভোে কপাহামত হত এবাং তামে বাধয
হমে অরত েমষ্ট োলারতপাত ও জীবন-যাপন েরমত হত।
রেন্তু ইসলাে নারীমদর এ দু মভোমের প্ররতোর েমর
তামদর লাঞ্ছনা ও বিনার হাত কথমে উদ্ধার েমরমছ।
ইসলাে তামদর পুনরাে নতুন জীবন শুরু েরার সু মযাে
েমর কদে। এ প্রসমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ۡ َّ َ
ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ
ۡ وه َّن أَن يَنك
ِّح َن
﴿ِإَوذا َطلق ُت ُم ٱلن ِّساء فبلغن أجلهن فل تعضل
َ
ۡ
َ َ
ُ َ
َ َ
َ َ َ
وف ذَٰل ِّك يُوعظ بِّهِّۦ َمن َكن
ِّ أ ۡز َو َٰ َج ُه َّن إِّذا ت َرَٰض ۡوا بَ ۡي َن ُهم بِّٱل َم ۡع ُر
ۡ َّ
ۡ ُ
ُ َ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َٰ َ
ُ َّ ك ۡم َوأَ ۡط َه ُر َو
ٱّلل
مِّنك ۡم يُؤم ُِّن بِّٱّللِّ َوٱۡلَ ۡو ِّم ٱٓأۡلخ ِِّّر ذل ِّكم أزك ل
َ َ َ َ ُ ََ َُ ۡ َ
]٢٣٢ :﴾ [ابلقرة٢٣٢ نت ۡم ل ت ۡعل ُمون
يعلم وأ
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“আর যখন কতােরা স্ত্রীমদরমে তালাে কদমব, অতঃপর
তারা তামদর ইদ্দমত কপৌঁছমব তখন কতােরা তামদরমে
বাধা রদমো না কয, তারা তামদর স্বােীমদরমে রবমে েরমব
যরদ তারা পরস্পমর তামদর েমধয রবরধ কোতামবে সম্মত
হে। এিা উপমদি তামে কদওো হমে, কয কতাোমদর
েমধয আল্লাহ ও কিষ রদবমসর প্ররত রবশ্বাস রামখ। এরি
কতাোমদর জনয অরধে শুদ্ধ ও অরধে পরবত্র। আর
আল্লাহ জামনন এবাং কতােরা জান না।” [সূ রা আলবাোরাহ, আোত: ২৩২]
জামহরলেযামতর যু মে নারীরা তামদর রনজমদর ধন-সম্পদ
রনমজরা কভাে েরমত পারত না। তামদর সম্পরিমত
তামদর কোমনা অরধোর রছল না। ফমল তারা ইো
েরমলও তামত কোমনা হস্তমেপ েরমত পারত না।
কোহরানা রহমসমব তামদর কয িাো (অথে েরে) কদওো
হত, তাও স্বােীরা তামদর কথমে আত্মসাৎ েমর রনমে
রনত। তারা নারীমদর উপর অযারচত হস্তমেপ েরত ও
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তামদর েরত সাধমনর লমেয তামদরমে েৃহাভযিমর
আিে েমর রাখত। ফমল তারা অনয কোমনা স্বােীর
রববাহ বেমন আবদ্ধ হমত পারত না।
রেন্তু ইসলাে আসার পর নারীমদর ওপর এ ধরমের
অববধ হস্তমেপ ও অনরধোর চচো সম্পূ েে রনরষদ্ধ হে,
নারীরা তামদর সম্পরিমত তামদর ইোনু যােী বযে েরা
এবাং পছন্দেত রববাহ েরার অরধোর রফমর পাে। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,

َ َ
َ ٗ َ ٓ
ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ِّين َء َام ُنوا ل َيِّل لك ۡم أن ت ِّرثوا ٱلن َِّسا َء ك ۡرها َول
ۡ
َ
ٓ َّ ُ ُ ۡ َ ٓ َ
َ َٰ َ َ َ
َ ۡ
ُ ُ ُ َۡ
ۡ
حة
ِّ تعضلوه َّن ِلِّ َذه ُبوا ب ِّ َبع ِّض ما َءاتيت ُموه َّن إِّل أن يأتِّي بِّف
ۡ
ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُّ
س أن تك َرهوا
وف فإِّن كرِّهتموهن فع
ِّ ِشوه َّن بِّٱل َم ۡع ُر
ِّ مبيِّن وَع
َ
َ
ٗ ۡ ٱّلل فِّيهِّ َخ
ُ َّ َش ۡيا َو َي ۡج َعل
]٩١ : ﴾ [النساء١٩ ۡيا كث ِّٗۡيا

“কহ েুরেনেে, কতাোমদর জনয হালাল নে কয, কতােরা
কজার েমর নারীমদর ওোররি হমব। আর কতােরা
তামদরমে আবদ্ধ েমর করমখা না, তামদরমে যা রদমেছ
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তা কথমে কতােরা রেছু রনমে কনওোর জনয, তমব যরদ
তারা প্রোিয অশ্লীলতাে রলপ্ত হে। আর কতােরা তামদর
সামথ সদ্ভামব বসবাস ের। আর যরদ কতােরা তামদরমে
অপছন্দ ের, তমব এেনও হমত পামর কয, কতােরা
কোমনা রেছু মে অপছন্দ েরছ আর আল্লাহ তামত অমনে
েলযাে রাখমবন।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ১৯]
জারহরলেযামতর যু মে নারীরা তামদর স্বােীমদর পে হমত
নানারবধ রনযোতন, ববষেয ও অবমহলার স্বীোর হত।
নারীরা তামদর স্বােীমদর পে কথমে অনাোরিত ও
অশুভ আচরমের েুমখােুরখ হত। আবার েখমনা েখমনা
তারা নারীমদরমে এেরি অরনরিত জীবমনর রদমে কঠমল
রদত। তামদর তালােও রদত না আবার স্ত্রীরূমপ তামদর
কেমনও রনত না, বরাং তামদর ঝুরলমে রাখত। এরি রছল
তামদর জনয এেরি অবেেনীে দু রবস্থা; যার প্ররতোর
এেোত্র ইসলােই রদমেমছ। ইসলাে স্ত্রীমদর সামথ এ
ধরমের অিালীন ও অনযাে আচরে কথমে রবরত থাোর
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রনমদেি রদমেমছ এবাং এ ধরমের আচরেমে রচরতমর
হারাে ও রনরষদ্ধ কঘাষো েমরমছ।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,

َ ٓ
َّ ُ ُ َ َ َ
َ ۡ يع ٓوا أَن َت ۡعدِّلُوا َب
ُ ﴿ َولَن ت َ ۡس َتط
ي ٱلن َِّساءِّ َول ۡو َح َر ۡص ُت ۡم فل ت ِّميلوا ك
ِّ
َ ُ َ ََ َۡۡ
َ َّ وها َكٱل ۡ ُم َع َّل َق ِّ ِإَون تُ ۡصل ُِّحوا َو َت َّت ُقوا فَإ َّن
ٗ ٱّلل ََك َن َغ ُُف
ورا
ٱلمي ِّل فتذر
ِّ
ٗ َّرح
]٩٢١ : ﴾ [النساء١٢٩ ِّيما

“আর কতােরা যতই োেনা ের না কেন কতাোমদর
স্ত্রীমদর েমধয সোন আচরে েরমত েখমনা পারমব না।
সু তরাাং কতােরা [এেজমনর প্ররত] সম্পূ েেরূমপ ঝুেঁমে
পমো না, যার ফমল কতােরা [অপরমে] ঝুলমির েত
েমর রাখমব। আর যরদ কতােরা েীোাংসা েমর নাও এবাং
তােওো অবলম্বন ের, তমব রনিে আল্লাহ েোিীল,
পরে দোলু ”। [সূ রা আন-রনসা, আোত: ১২৯]
আর জামহরলেযামতর যু মে রেছু রেছু খাদয এেন রছল, যা
শুধু পুরুষরা কখমত পারত নারীরা কখমত পারত না।
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নারীমদর জনয তা রছল সম্পূ েে রনরষদ্ধ ও হারাে। আল্লাহ
তামদর এ ধরমের ববষমেযর সোমলাচনা েমর বমলন,
َُ َ َ ُ ُ
َ
َ َ َۡ ۡ
َ ُ ََ
ُُ
َٰٓ َ َ ُم َّرم
َع
ون هَٰ ِّذه ِّ ٱۡلنع َٰ ِّم خال َِّص َِّّلكورِّنا و
ِّ ﴿وقالوا ما ِّف بط
ََٓ ُ
َ ٗ
َّ
َ
ُ
ََۡ
ِشَك ُء َس َي ۡجزِّي ِّه ۡم َو ۡصُف ُه ۡم إِّن ُهۥ
ِّج َنا ِإَون يَكن َّم ۡي َت ف ُه ۡم فِّيه
ِّ َٰ أزو
]٩٣١ :﴾ [االنعام١٣٩ َحكِّيم َعل ِّيم
“আর তারা বমল, এই চতুষ্পদ জন্তুগুমলার কপমি যা
আমছ, তা আোমদর পুরুষমদর জনয রনরদেষ্ট এবাং
আোমদর স্ত্রীমদর জনয হারাে। আর যরদ তা েৃত হে,
তমব তারা সবাই তামত িরীে। অরচমরই রতরন তামদরমে
তামদর েথার প্ররতদান কদমবন। রনিে রতরন প্রজ্ঞাবান,
জ্ঞানী।” [সূ রা আল-আন‘আে, আোত: ১৩৯]
এ ছাোও তামদর রববাহ েরার কোমনা রনধোররত সাংখযা
রছল না। তারা তামদর ইোেত এোরধে রববাহ েরত
এবাং দু ই কবানমে এেমত্র এে সামথ রববাহ েরা তামদর
সোমজ রনরষদ্ধ রছল না। ইসলামের আেেমনর পর দু
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কবানমে এেত্র েরা এবাং এে সামথ চামরর অরধে রববাহ
েরা রনরষদ্ধ হে। যার ফমল পুরুষমদর জনয যা ইো তা
েরার কয এেিা প্রবেতা তামদর সোমজ অবযাহত রছল,
তা এেরি রনেেনীরত আওতাে চমল আমস এবাং তামত
নারীমদর দু রিিার পররসোরপ্ত ঘমি।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ُ ُ َ ۡ َ ُ
ُ َّ
ُ ُ َ َ
ُ ُ
ُ
ت َعل ۡيك ۡم أ َّم َه َٰ ُتك ۡم َو َب َناتك ۡم َوأخ َوَٰتك ۡم َو َعمَٰ ُتك ۡم
﴿ح ِّرم
ُ
ُ
َ
ۡ ُ َ
ۡ ۡ ُ َ
ُ ُ َٰ َ َّ َ
ُ َُ َ
ٓ ِّ َٰك ُم َّٱل
ت
ت وأمهت
ِّ َوخَٰلَٰتك ۡم َو َبنات ٱۡل ِّخ َو َبنات ٱۡلخ
ُ ٓ
ُ ُ َ َ
ُ
َ َ
ُ َٰٱلر َض َٰ َع ِّ َوأُ َّم َه
َّ
ت ن َِّسائِّك ۡم
أۡرض ۡع َنك ۡم َوأخ َوَٰتكم م َِّن
ۡ َ َ َّ ُ ٓ
ُ ُ ُ
َّ ُ
َ
َٰٓ َ َو َر
جورِّكم مِّن ن َِّسائِّك ُم ٱلَٰ ِّت دخل ُتم ب ِّ ِّه َّن فإِّن
بئ ِّ ُبك ُم ٱلَٰ ِّت ِّف ح
ۡ َ َ ُ ُ َ َّ
ُ ٓ َ ُ َٰٓ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
لئِّل أ ۡب َنائِّك ُم
ل ۡم تكونوا دخل ُتم ب ِّ ِّهن فل جناح عليكم وح
َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ
َ
َّ َ َ
ي إِّل َما ق ۡد َسلف إ ِّن
ِّ ٱَّلِّين مِّن أصلَٰبِّكم وأن َتمعوا بي ٱۡلخت
ٗ ورا َّرح
َ َّ
ٗ ٱّلل ََك َن َغ ُُف
]٢٣ : ﴾ [النساء٢٣ ِّيما
“কতাোমদর ওপর হারাে েরা হমেমছ কতাোমদর
োতামদরমে,

কতাোমদর

কেমেমদরমে,

কতাোমদর
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কবানমদরমে,

কতাোমদর

ফুফুমদরমে,

কতাোমদর

খালামদরমে, ভারতজীমদরমে, ভারিমদরমে, কতাোমদর কস
সব োতামে

যারা কতাোমদরমে দু ধ-পান েররমেমছ,

কতাোমদর দু ধ-মবানমদরমে, কতাোমদর িাশুরেমদরমে,
কতােরা কযসব স্ত্রীর সামথ রেরলত হমেছ কসসব স্ত্রীর অপর
স্বােী কথমে কযসব েনযা কতাোমদর কোমল রমেমছ
তামদরমে, আর যরদ কতােরা তামদর সামথ রেরলত না
হমে থাে তমব কতাোমদর উপর কোমনা পাপ কনই এবাং
কতাোমদর ঔরসজাত পুত্রমদর স্ত্রীমদরমে এবাং দু ই
কবানমে এেত্র েরা (কতাোমদর ওপর হারাে েরা
হমেমছ)। তমব অতীমত যা হমে কেমছ তা রভন্ন েথা।
রনিে আল্লাহ েোিীল, পরে দোলু ।” [সূ রা আন-রনসা,
আোত: ২৩]
তামদর েমধয আমরেরি ববেরতা ও েুসাংস্কার রবরাজ
েররছল কয, রপতা তার স্ত্রীমদর তালাে রদমল, অথবা োরা
কেমল সিানরা রপতার স্ত্রীমদর রববাহ েরমত পারত। এ
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ধরমের োনবতা রবমরাধী ও ঘৃ রেত োজরি েরমত তামদর
সোমজ কোমনা অপরাধ রছল না এবাং তারা কোমনা প্রোর
রদ্বধা-মবাধও েরত না। তমব ইসলামের আেেমনর পর
আল্লাহ তা‘আলা এ ধরমের রনরন্দত ও ঘৃ রেত োজরিমে
রচরতমর ররহত েমর কদন এবাং হারাে কঘাষো েমরন।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َّ ٓ
َ
َّ َ َ
ُ ُٓ
َ َ
ُ ﴿ َو َل تَنك
ِّحوا َما نك َح َءابَاؤكم م َِّن ٱلن َِّساءِّ إِّل َما ق ۡد َسلف إِّن ُهۥ
ً
ٓ
ۡ ٗ َ َٰ َ َ َ
]٢٢ : ﴾ [النساء٢٢ حة َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِّيل
ِّ َكن ف
“আর কতােরা রববাহ েমরা না নারীমদর েধয কথমে
যামদরমে রববাহ েমরমছ কতাোমদর রপতৃপুরুষেে, তমব
পূ মবে যা সাংঘরিত হমেমছ (তা েো েরা হমলা)। রনিে
তা হমলা অশ্লীলতা ও ঘৃ রেত রবষে এবাং রনেৃষ্ট পথ।”
[সূ রা আন-রনসা, আোত: ২২]
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জামহরলোমতর যু মে জীবজন্তু ও ধন সম্পদ কযভামব
রেরামসর সম্পরি হওোর কযােয অনু রূপভামব নারীরাও
ধন সম্পমদর েত রেরামসর সম্পরি রূমপ পররেরেত হত।
আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু ‘আনহু কথমে বরেেত,
রতরন বমলন, আরবমদর অবস্থা রছল এই কয, তামদর
োমরা রপতা োরা কেমল অথবা তার সহমযােী কেউ োরা
কেমল, তার স্ত্রীর ওপর েতৃেে অনযমদর তুলনাে তারই
কবরি হত। কস ইো েরমল তামে আিমে রাখমত পারত
অথবা তার কোহরানা বা ধন-সম্পরি দ্বারা েুরিপে না
কদওো পযেি তামে েরােি েমর রাখমত পারত অথবা
তার েৃতুয পযেি ধমর রাখমত পারত। আর যখন োরা
যাে তখন কস তার ধন-সম্পদসহ যাবতীে সবরেছু র
োরলে হত।
আতা ইবন আরব রাবাহ

বমলন, জামহরলেযামতর যু মে

যরদ কোমনা োনু ষ োরা কযত, তখন তামদর েমধয কোমনা
কছাি বাচ্চা থােমল, তার লালন-পালমনর জনয তার
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পররবামরর কলামেরা স্ত্রীরিমে আিে েমর রাখত। অনয
কোথাও রববাহ বসার অনু েরত রদত না।
আল্লাো সু দ্দী রহ. বমলন, জামহরলেযামতর যু মে রপতা, ভাই
বা কছমল োরা যাওোর পর, েৃত বযরির ওোররিমদর
কথমে কয সবোমগ্র তার উপর স্বীে চাদর রাখমত পারত,
কসই তার স্বােীর কদওো কোহমরর রবরনেমে তামে রববাহ
েরা অথবা অপমরর রনেি রববাহ রদমে তার কোহমরর
োরলে হওোর সবোরধে কবরি হেদার। আর যরদ
েরহলারি তার উপর োপে কফলার পূ মবে কস তার
পররবামরর রনেি চমল যাে, তাহমল কস রনমজই তার
রনমজর যাবতীে রবষমে রসদ্ধাি কনওোর অরধোর রাখত!
এেিু কভমব কদখুন রে এে অদ্ভুত রছল তামদর জীবন
বযবস্থা ও সাোরজে রীরতনীরত। রবমিষ েমর তামদর
নারীমদর জীবন বযবস্থা ও তামদর জনয আমরারপত আইন
োনু ন।

 18 

জামহরলেযমতর যু মে তালামের কোমনা রনরদেষ্ট পররোে
রছল না। কয যত পারত কস তার স্ত্রীমদর ততই তালাে
রদত পারত। রেন্তু ইসলাে তালােমে রনেেে েমর এবাং
তালামের সাংখযা রনধোরে েমর কদে। সু তরাাং এখন আর
রনধোররত পররোমের অরতররি তালাে কদওো ও
নারীমদর রনমে তাোিা েরার যাবতীে পথ বে েমর
কদে। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ُّ َ َ
ُ َ ۡ َ َٱلط َل َٰ ُق َم َّرت
َّ ﴿
ُ اك ب َم ۡع ُروف أ َ ۡو ت َ ۡۡس
َٰ َ يح بِّإ ِّ ۡح
سن َول َيِّل
ِّ
ِّ ان فإِّمس
ِّ
ُ ُ َۡ َ ُ َ
َ َ َ ٓ َّ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٓ َّ
َ َيافَا ٓ َأ َّل يُق
ِّيما
لك ۡم أن تأخذوا مِّما ءاتيتموهن شيا إِّل أن
َّ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َّ َ ُ ُ
َ ٱّللِّ فَ َل ُج َن
َ ِّاح َعلَ ۡيه َما ف
يما
حدود ٱّللِّ فإِّن خُِّفتم أل يقِّيما حدود
ِّ
َ َ َ َّ ُ
ۡ ۡ
َّ َ
َ
َ ۡ
ِّٱف َت َدت بِّهِّۦ ت ِّلك ُح ُدود ٱّللِّ فل ت ۡع َت ُدوها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدود ٱّلل
َّ ُ َ َ ُ َ
َ
]٢٢١ : ﴾ [ابلقرة٢٢٩ فأو َٰٓلئِّك ه ُم ٱلظَٰل ُِّمون
“তালাে দু ইবার। অতঃপর রবরধ কোতামবে করমখ কদমব
রোংবা সু ন্দরভামব কছমে কদমব। আর কতাোমদর জনয
হালাল নে কয, কতােরা তামদরমে যা রদমেছ, তা কথমে
রেছু রনমে কনমব। তমব উভমে যরদ আিঙ্কা েমর কয,
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আল্লাহর সীোমরখাে তারা অবস্থান েরমত পারমব না।
সু তরাাং কতােরা যরদ আিঙ্কা ের কয, তারা আল্লাহর
সীোমরখা োমেে রাখমত পারমব না তাহমল স্ত্রী যা রদমে
রনজমে েুি েমর কনমব তামত কোমনা সেসযা কনই। এিা
আল্লাহর সীোমরখা। সু তরাাং কতােরা তা লঙ্ঘন েমরা না।
আর কয আল্লাহর সীোমরখাসেূ হ লঙ্ঘন েমর, বস্তুত
তারাই যারলে।” [সূ রা আল-বাোরাহ, আোত: ২২৯]
জামহরলেযামতর যু মে আরবমদর েনযা সিানমদর প্ররত
এতই অনীহা রছল কয, তারা তামদর েনযা সিানমদর
হতযা েরমতও কোমনা প্রোর েুিামবাধ েরত না। অমনে
আরব রপতারা েনযা সিানমদর রনজ হামত হতযা েমর
রনমজমদর েলমঙ্কর হাত কথমে রো েরত। এ ধরমের
ঘিনা তামদর সোমজ রছল অসাংখয।
তামদর সাোরজে অবমের এমহন নাজুে েুহূমতেই
ইসলামের আরবভোব ঘমি। ইসলাে তামদর সাোরজে
অবেমের েূ মলাৎপািন েমর এবাং তামদর আমলার পমথর
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সোন কদে। আরবরা রবরভন্ন োরে তামদর সিানমদর
হতযা েরত। রবরভন্ন কলাে রবরভন্ন োরমে তামদর েনযা
সিানমদর হতযা েরত।
অপোন ও আত্ম-েযোদামবাধ েুণ্ণ হওোর আিঙ্কাে তারা
তামদর েনযা সিানমদর হতযা েরত।
আবার তামদর েমধয েতে এেন রছল, যারা তামদর েনযা
সিামনর োন-নাে োিা, অতযরধে োমলা, অে, কখােঁো,
কবাবা ও বরধর হওোর োরমে হতযা েরত। োরে, তারা
েমন েরত এ সব কদাষ তামদর জনয দু মভোে ভমে
আনমব।
েখমনা েখমনা কোমনা োরে ছাোই তারা অতযি পাষাে
ও রনদেে হমে রনেেেভামব তামদর হতযা েরত অথবা
জীবি কোরস্থ েরত। এমত তারা অতযি পাষণ্ড হৃদমের
পররচে রদত তামদর েমধয কোমনা দো-োো বলমত রেছু ই
রছল না। এমহন েরহেত োজরি েরমত তামদর রবমবে
তামদর কোমনা বাধা রদত না।
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আবার েখমনা তার রপতা কদমির বাইমর বা কোমনা
োমজ বযস্ত থাোর োরমে হতযা েরমত পারত না। ফমল
কস যখন বারেমত আসত, তখন তামে হতযা েরত। এমত
কদখা কযত কস বে হমে কেমছ এবাং সব রেছু বুমঝ;
তারপরও তারা তামে হতযা েরত। বে হমে যাওো ও
সব রেছু বুঝমত পারা ইতযারদ কোমনা রেছু ই এ সব
পাষণ্ডমদর এ অোনরবে োজ কথমে রবরত রাখমত পারত
না।
এ রবষমে পরবতেীমত তামদর অমনমেই রনজমদর জীবমনর
এোরধে

হৃদেরবদারে

ঘিনার

এোরধে

বেেনা

রদমেমছন।
আবার তামদর অমনমে এেন আমছ, যারা তামদর েনযা
সিানমদর পাহাে, ঘমরর চােঁদ অথবা অনয কোমনা উেঁচু
স্থান কথমে রনমেপ েমর হতযা েরত।
আল্লাহ তা‘আলা এ জঘনযতে ঘৃ রেত োজরি সম্পমেে
েুরআমন েরীমেও আমলাচনা েমরন। আল্লাহ বমলন,
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َ ُ
َ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ
﴾نب ق ِتلت
ذ
ٍ  بِأي. ﴿و ِإذا الموؤودة سئِلت
“আর যখন জীবি কোরস্থ েনযামে রজজ্ঞাসা েরা হমব,
রে অপরামধ তামে হতযা েরা হমেমছ? [সূ রা আততােওেীর, আোত: ৮-৯]
আরমবর যারা খুব েরীব ও অসহাে কোত্র রছল, তারা
তামদর েনযা সিানমদর দররদ্রতা, অভাব ও তামদর
জনয বযে েরার েত রেছু না থাোর োরমে হতযা
েরত। আল্লাহ তামদর এসব োরমে হতযা েরমত
সম্পূ েে রনমষধ েমর বমলন,
ُ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ
َّ ُ
﴿ َول تق ُتل ٓوا أ ۡول َٰ َدك ۡم خة َي إ ِّ ۡملَٰق َّن ُن ن ۡر ُزق ُه ۡم ِإَويَّاك ۡم إِّن
ٗ َق ۡتلَ ُه ۡم ََك َن خ ِّۡطا َكب
]٣٩ :﴾ [االرساء٣١ ۡيا
ِّ
“অভাব-অনিমনর

ভমে

কতােরা

কতাোমদর

সিানমদরমে হতযা েমরা না। আেরাই তামদরমে
রররযে কদই এবাং কতাোমদরমেও। রনিে তামদরমে
হতযা েরা েহাপাপ। [সূ রা আল-ইসরা, আোত: ৩১]
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জামহরলেযামতর যু মে আরবমদর েমধয আরও এেরি
বযরতক্রে রনেে রছল, আরমবর েতে সরদার ও সম্ভ্রাি
কলাে েনযা সিানমদর ক্রে েমর রনত।এ রবষমে সা-সা
ইবন নারহো নামে এে ভদ্র কলাে বমলন, ইসলামের
আেেমনর পূ মবে রতনিত জীবি-মপ্রারথত (যামদর হতযা
েরা হত) েনযা সিানমে আরে েুি েররছ।
আরবমদর েমধয আমরেরি প্রথা রছল, তারা এ বমল োন্নত
েরত; যরদ তামদর দিরি সিান হে তাহমল তারা
এেরিমে জমবহ েরমব। আব্দু ল েুিারলব রনমজও এ
ধরমের োন্নত েমররছল।
আবার তামদর েতে কলাে েরত, রফররিতারা হমলা
আল্লাহর েনযা অথচ তারা যা বমল আল্লাহ তা কথমে
সম্পূ েে পরবত্র। তারা আল্লাহর জনয েনযা সিান সাবযস্ত
েমর অথচ আল্লাহ তা‘আলা তামদর রবষমে অরধে
হেদার।
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আর রযনা-বযরভচার আরবমদর েমধয কোমনা দূ ষেীে রবষে
রছল না। রযনা-বযরভচার েরামে আরমবর স্বাধীন েরহলারা
তামদর উন্নরত ও অহাংোমরর োরে বমল রবমবচনা
েরত। তমব তারা তা প্রোি েরা এবাং এ গুমে তামদর
সমম্বাধন েরামে অপছন্দ েরত! (এমে তারা তামদর
জনয অপোন রহমসমব আখযারেত েরত) তামদর েমধয
কযনা-বযরভচার রছল অতযি সাংমোপমন, কেউ তা জানমত
পারত না।
ইসলাে আসার পর ইসলাে পরবত্রা নারীমদর প্রিাংসা
েমর এবাং যাবতীে অপেেে ও সব ধরমের কযনা-বযরভচার
হমত নারীমদর রবরত থােমত রনমদেি কদে। নারীমদর
পরবত্রতা সাংরেে ও তামদর েযোদা বৃ রদ্ধর জনয আল্লাহ
তা‘আলা তামদর যাবতীে উপাে উপেরে অবলম্বমনর
রনমদেি কদন।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
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ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
ُ ت َو َط َع
َّ ك ُم
َ َِّٰين أُوتُوا ۡٱلك َِّت
ُ َٰٱلطي َب
َ ام َّٱَّل
ب حِّل
﴿ٱۡلوم أحِّل ل
ِّ
ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ
َ ۡ ۡ
ُ َٰك ۡم حِّل ل َّ ُه ۡم َوٱل ۡ ُم ۡح َص َن
ت
لكم وطعام
ِّ َٰت م َِّن ٱل ُمؤمِّن
ُ
َّ
ۡ
َ
َ َٓ ُ
ُ
َ َِّٰين أوتُوا ٱلك َِّت
ُ ََٰوٱل ۡ ُم ۡح َص َن
َ ت م َِّن ٱَّل
ب مِّن ق ۡبل ِّك ۡم إِّذا َءات ۡي ُت ُموه َّن
ُۡ َُ ُ ُ
ۡ َ ٓ
َ ُ َۡ َ َ
َّ َ َ سُفح
ِّي أخ َدان َو َمن
خذ
وره َّن ُم ِّصن ِّي غ
أج
ِّ ي َول ُمت
ِّ ِّ َٰ ۡي م
ُ َ
ََ َ ۡ ُۡ ۡ َ
َ ۡ َ ِّ َ
ُ
َ خَٰ ِّۡس
ين
يمَٰ ِّن فق ۡد َحب ِّ َط ع َمل ُهۥ َوه َو ِّف ٱٓأۡلخِّرة مِّن ٱل
ٱۡل
ِّ ِّ يكُفر ب
ِّ
]٥ :﴾ [املائدة٥

“আজ কতাোমদর জনয ববধ েরা হমলা সব ভামলা বস্তু
এবাং যামদরমে রেতাব প্রদান েরা হমেমছ, তামদর খাবার
কতাোমদর জনয ববধ এবাং কতাোমদর খাবার তামদর জনয
ববধ। আর েুরেন সচ্চররত্রা নারী এবাং কতাোমদর পূ মবে
যামদরমে রেতাব কদওো হমেমছ, তামদর সচ্চররত্রা
নারীমদর সামথ কতাোমদর রববাহ ববধ। যখন কতােরা
তামদরমে কোহর কদমব, রববাহোরী রহমসমব, প্রোিয
বযরভচারোরী বা কোপন গ্রহেোরী রহমসমব নে। আর কয
ঈোমনর সামথ েুফুরী েরমব, অবিযই তার আেল বরবাদ
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হমব এবাং কস আরখরামত েরতগ্রস্তমদর অিভুেি”। [সূ রা
]আল-োমেদাহ, আোত: ৫
তামদর েমধয যারা সম্ভ্রাি ও উচ্চ পররবামরর অিভুেি নে
বরাং েধযে কশ্ররের কলাে তামদর েমধয নারীমদর সামথ
রবরভন্ন রেমের সম্পেে রবদযোন রছল, যার আমলাচনা
আমেিা রারদোল্লাহু ‘আনহা েমরমছন, রতরন বমলন,
«أن انلاكح يف اجلاهلية اكن ىلع أربع أحناء  :فناكح منها نكاح
انلاس ايلوم  :خيطب الرجل إىل الرجل ويلته أوابنته  ،فيصدقها ثم
ينكحها  .ونكاح آخر  :اكن الرجل يقول المرأته إذا طهرت من
طمثها أرسيل إىل فالن فاستبضيع منه  ،ويعزتهلا زوجها وال يمسها
أبدا ،حىت يتبني محلها من ذلك الرجل اذلي تستبضع منه ،فإذا
تبني محلها أصابها زوجها إذا أحب ،وإنما يفعل ذلك رغبة يف جنابة
الودل ،فاكن هذا انلاكح نكاح االستبضاع .
ونكاح أخر  :جيتمع الرهط ما دون العرشة  ،فيدخلون ىلع املرأة،
لكهم يصيبها ،فأذا محلت ووضعت ،ومر عليها يلال بعد أن تضع
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محلها  ،أرسلت إيلهم ،فلم يستطع رجل أن يمتنع ،حىت جيتمعوا
عندها  ،تقول هلم  :قد عرفتم اذلي اكن من أمركم وقد ودلت،
فهو ابنك يا فالن ،تسيم من أحبت باسمه فيلحق به ودلها ،ال
يستطيع أن يمتنع منه الرجل .
ونكاح رابع  :جيتمع انلاس كثريا ،فيدخلون ىلع املرأة  ،ال تمتنع
ممن جاءها  ،وهن ابلغايا ،كن ينصنب ىلع أبوابهن رايات تكون
علما  ،فمن أراد دخل عليهن ،فإذا محلت إحداهن ووضعت
محلها مجعوا هلا  ،ودعوا القافة  ،ثم أحلقوا ودلها باذلي يرو ،فاتا
به ،وديع ابنه ،ال يمتنع من ذلك فلما بعث انليب صىل اهلل عليه
وسلم باحلق ،هدم نكاح اجلاهلية لكه إال نكاح انلاس ايلوم».
“জামহরলেযামতর যু মে রববাহ রছল চার প্রোর।
এে- বতেোমন োনু ষ কযভামব রববাহ েমর- কোমনা বযরি
োমরা অরভভাবমের রনেি তার অরভভােমের অধীন
কোমনা কেমেমে অথবা কস অরভভাবমের রনেি তার
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কেমের জনয রববামহর প্রস্তাব েরত। তারপর কস রারজ
হমল, তামে কোহরানা রদমে রববাহ েরমব।
দু ই- স্বােী তার স্ত্রীমে বলত, তুরে কতাোর অপরবত্রতা
হমত পরবত্র হমল অেুমের রনেি রেমে, তার োছ কথমে
তুরে উপমভাে েরার আোিা প্রোি ের। তারপর তার
স্বােী তামে সম্পূ েে আলাদা েমর রাখত এবাং যতরদন
পযেি ঐ কলাে যার সামথ কস কযৌনাচামর রলপ্ত হমেরছল,
তার কথমে েভেধারে না েরা পযেি কস তামে স্পিে েরত
না। আর যখন কস েভেধারে েরত তখন চাইমল কস তার
সামথ সাংসার েরত অথবা ইো েরমল কস নাও েরমত
পারত। আর তামদর এ ধরমের অবনরতে োজ েরার
উমদ্দিয হমলা, যামত তামদর েমভে কয সিান আসমব তা
কোিা তাজা ও সু ঠাে কদমহর অরধোরী হে। এ রববাহমে
জামহরলেযামতর যু মে রনোমহ ইমস্তবজা বলা হত।
রতন- দিজমনর কচমে েে সাংখযে কলাে এেত্র হত,
তারা সেমলই পালাক্রমে এেজন েরহলার সামথ সঙ্গে
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েরত। কস তামদর কথমে েভেধারে েরার পর যখন
সিান প্রসব েরত এবাং েমেে রদন অরতবারহত হত,
তখন কস প্ররতরি কলামের রনেি তার রনেি উপরস্থত
হওোর জনয খবর পাঠামতা। রনেে হমলা, কস যামদর
রনেি সাংবাদ পাঠামতা কেউ তা অস্বীোর েরমত পারমতা
না। ফমল তারা সেমল তার সােমন এেত্র হত। তখন
কস তামদর বলত কতােরা অবিযই কতাোমদর রবষমে
অবেত আছ। আরে এখন সিান প্রসব েমররছ এর
দারেে কতাোমদর কয কোমনা এেজনমে রনমত হমব।
তারপর কস যামে পছন্দ েরত তার নাে ধমর তামে
বলত এরি কতাোর সিান। এভামবই কস তার সিানমে
তামদর এেজমনর সামথ সম্পৃ ি েমর রদত। কলােরি
তামে কোমনাভামবই রনমষধ েরমত পারত না।
চার- অমনে োনু ষ কোমনা এেই েরহলার সামথ কযৌন
েমেে রেরলত হত। তার অভযাস হমলা, কযই তার রনেি
খারাব উমদ্দিয আসমতা, কস োউমে রনমষধ েরত না
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এবাং বাধা রদত না। এ ধরমের েরহলারা হমলা, বযরভচারী
েরহলা। তারা বারের দরজাে রনদিেন স্থাপন েরত, যামত
োনু ষ বুঝমত পারত কয, এখামন কোমনা কযৌনাচারী েরহলা
আমছ। কয কেউ ইো েমর কস এখামন প্রমবি েরমত
পামর। তারপর যখন তারা েভেবতী হত এবাং সিান
প্রসব েরত, তারা সবাই তার রনেি এেত্র হত এবাং
এেজন েেেমে ডাো হত। কস যামে ভামলা েমন েরত,
তার সামথ সিানরিমে সম্পৃ ি েমর রদত এবাং তামে
তার কছমল বমল আখযারেত েরা হত। রনেে হমলা েেে
যামে পছন্দ েরমব কস তামে অস্বীোর েরমত পারত
না।
এভামবই চলমত রছল আরবমদর সাোরজে অবস্থা ও
তামদর নারীমদর েরুে পররেরত। তারপর যখন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লােমে সমতযর বােী রনমে
দু রনোমত কপ্ররে েরা হমলা, রাসূ ল জামহরলেযামতর যু মের
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সব রববাহ প্রথামে বাদ রদমে রদমলন এেোত্র বতেোমন
প্রচরলত রববাহ ছাো।”1
জামহরলেযামতর যু মে কোমনা কোমনা আরবরা দাসীমদর
োমঝ অথে উপাজেমনর জনয বা তামদর জীবমনর স্বােমন্দযর
জনয বযরভচারমে উৎসারহত েরত। ইসলামের আেেমনর
পর আল্লাহ তা‘আলা দাসীমদর বযরভচামর বাধয েরমত
রনমষধ েমরন। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ َ َ َّ
َ
َ
َۡ ۡ ََۡ
ً ِّك
ُ َّ ت ُي ۡغن َِّي ُه ُم
َٰ َّ احا َح
ٱّلل مِّن
َي ُدون ن
ِّ ﴿وليستعُف ِِّّف ٱَّلِّين ل
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ
ۡ َ
ُ ََ ُ
ت أيۡ َمَٰ ُنك ۡم فَكت ُِّبوه ۡم
فضلِّهِّۦ وٱَّلِّين يبتغون ٱلكِّتَٰب مِّما ملك
َ ُ َ ٓ َّ َّ
ُ ُ
ٗ ۡ إ ۡن َعل ِّۡم ُت ۡم فِّيه ۡم َخ
ِّي َءاتىَٰك ۡم َول
ۡيا َو َءاتوهم مِّن َّما ِّل ٱّللِّ ٱَّل
ِّ
ِّ
َ
َ َ ۡ ۡ َٓ ۡ ََ ُ
َ ُ ۡ ُ
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ُ
تك ِّرهوا ف َت َيَٰت ِّك ۡم َع ٱۡلِّغاءِّ إِّن أ َردن َتَ ُّص ٗنا ِِّلَ ۡب َتغوا َع َرض
ۡ
َُ
ۡ ُ َ َ َ ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
ُّ كر
َ َّ هه َّن فَإ َّن
ٱّلل مِّن َب ۡع ِّد إِّك َرَٰهِّ ِّه َّن غُفور
ِّ
ِّ ٱۡليوة ِّ ٱدلنيا ومن ي
]٣٣ : ﴾ [انلور٣٣ َّرحِّيم
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সহীহ বু খারী বু খারী, হাদীস নাং ৫১২৭
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“আর যামদর রববামহর সােথেয কনই আল্লাহ তামদরমে
রনজ অনু গ্রমহ অভাব-েুি না েরা পযেি তারা কযন সাংযে
অবলম্বন েমর। আর কতাোমদর োরলোনাধীন দাসদাসীমদর েমধয যারা েুরির জনয রলরখত চুরি েরমত চাে
তামদর সামথ কতােরা রলরখত চুরি ের, যরদ কতােরা
তামদর েমধয েলযাে আমছ বমল জানমত পার এবাং আল্লাহ
কতাোমদরমে কয সম্পদ রদমেমছন তা কথমে কতােরা
তামদরমে দাও। কতাোমদর দাসীরা সতীে রা েরমত
চাইমল কতােরা পারথেব জীবমনর সম্পমদর োেনাে
তামদরমে বযরভচামর বাধয েমরা না। আর যারা তামদরমে
বাধয েরমব, রনিে তামদরমে বাধয েরার পর আল্লাহ
তামদর প্ররত অতযি েোিীল পরে দোলু ।” [সূ রা আননূ র, আোত: ৩৩]
এভামবই জামহরলেযামতর যু মে নারীমদর প্ররত ববষেয ও
তামদর কভামের পমেয পররেত েরা হত। তামদর
সোমজর কবাঝা েমন েরা হত। োনু ষ রহমসমব সোমজ
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তামদর কোমনা েূ লযােন রছল না। যু লুে রনযোতন রছল
তামদর রনতযরদমনর সাথী। নারী বমল জন্ম গ্রহে েরাই
রছল তামদর এেোত্র অপরাধ। প্ররতরনেতই তারা
রনযোরতত হত পুরুষমদর োধযমে।
তারপর যখন ইসলামের আেেন ঘিল, ইসলােই
নারীমদর েযোদার আসমন সোসীন েরমলন। তামদর
সম্মান ও আত্ম-েযোদামবাধ তামদর রফররমে রদমলন।
ইসলাে নারীমদর অরধোর প্ররতষ্ঠা েরা সহ তামদর কথমে
যাবতীে যু লুে রনযোতন প্ররতহত েরল। তামদর প্ররত
পুরুমষর দারেে ও েতেবযগুমলা েী তা পালমন ইসলাে
পুরুষমদর বাধয েরল।
ইসলাে কছাি কবলাে েনযা সিান রহমসমব, বেমিামর কবান
রহমসমব, যু বতী হমল স্ত্রী রহমসমব এবাং বাধেমেয কপৌঁছমল
ো রহমসমব নারীমদর যথাথে েূ লযােন েরল এবাং তামদর
উচ্চ েযোদার আসমন অরধরষ্ঠত েরল। বতেোমন
অমনেগুমলা প্রচার োধযে, সারহরতযে ও কলখেেে
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নারীমদর কছাি কবলা কথমে রনমে বাধেমেয কপৌঁছা পযেি
ইসলাে কয অরধোর রদমেমছন তা সম্পমেে তামদর
নূ নযতে কোমনা জ্ঞান না থাোর োরমে তারা ইসলাে
রবষমে রবরভন্ন ধরমের েিবয েমর থামে। অথচ ইসলাে
নারীমদর কয সম্মান ও অরধোর রদমেমছ, ইরতহামস তার
দৃ ষ্টাি দু লেভ। এ রবষমে রেেদাংি রনমে আমলাচনা েরা
হমলা।
১. ইসলাে নারীমদর কবেঁমচ থাোর অরধোর রনরিত
েমরমছ এবাং োনু ষ রহমসমব তামদর সম্মান রদমেমছ।
ইোহূ দীরা েমন েমর নারীরা অতযি খারাপ আত্মার
অরধোরী ও রনেৃষ্ট প্রেৃরতর। োরে, নারীর োরমেই
আদে ‘আলাইরহস সালাে কধােঁোে পেল এবাং নারীই
জান্নাত হমত কবর ও রবতারেত হওোর োরে হমলা,
ইসলাে এ ধারনার সেথেন েমর না।
জামহরলেযামতর যু মের আরবরা কোেরাহী ও অজ্ঞতার
উপর এতই েি রছল যার োরমে তারা নারীমদর অরস্তেই
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কেমন রনমত রারজ হমতা না বরাং নারীমদর েথা শুনমলই
তামদর কচহারা োমলা হমে কযত। রামে, কোমভ ও লজ্জাে
তামদর োরিমত রেমি যাওোর উপক্রে হত। আল্লাহ
তা‘আলা তামদর অবস্থার বেেনা রদমে বলল:
َ ُ ٗ
َّ َ َٰ َ ُ ۡ
ُ َ َ ُ َ
٥٨ نث ظل َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َودا َوه َو كظِّيم
ش أ َح ُدهم بِّٱۡل
ِّ ﴿ِإَوذا ب
َۡ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ُ َٰ
َ ِّ ُ ى م َِّن ٱل َق ۡو ِّم مِّن ُس ٓوءِّ َما ب
َٰ َي َت َو َٰ َر
َع هون أم
ش بِّهِّۦٓ أ ُي ۡمسِّك ُهۥ
ٓ َ َ َ ُّ
َ ُ َۡ
ُ ُّ ُ َ
]٥١ ،٥٥ : ﴾ [انلحل٥٩ اب أل َسا َء َما َيك ُمون
ِّ يدسهۥ ِّف ٱلُّت
“আর যখন তামদর োউমে েনযা সিামনর সু সাংবাদ
কদওো হে; তখন তার কচহারা োমলা হমে যাে। আর কস
থামে দু ঃখ ভারাক্রাি। তামে কয সাংবাদ কদওো হমেমছ,
কস দু ঃমখ কস োওমের কথমে আত্মমোপন েমর। অপোন
সমেও রে এমে করমখ কদমব, না োরিমত পুমেঁ ত কফলমব?
কজমন করখ, তারা যা ফেসালা েমর, তা েতই না েন্দ!”
[সূ রা আন-নাহাল, আোত: ৫৮-৫৯]
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অথচ আল্লাহ তা‘আলা নারী ও পুরুষমদর সম্মামনর রদে
রদমে তামদর উভমের সেেযোদার অরধোরী েমরন।
আল্লাহর োখলু ে রহমসমব তামদর উভমের যথাযথ সম্মান
ও েযোদা আল্লাহ তা‘আলা তামদর রদমেমছন। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,
ۡ َۡ
ۡ
ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ٓ َ﴿ َولَ َق ۡد َك َّر ۡم َنا ب
ب َوٱۡلَ ۡح ِّر َو َر َزق َنَٰ ُهم م َِّن
ِّ ن ءادم وَحلنَٰهم ِّف ٱل
ِّ
ٗ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ
َ َٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ
َّ
﴾٧٠ ضيل
ِّ َٰٱلطي ِّ َب
ِّ ت وفضلنَٰهم َع كث ِّۡي مِّمن خلقنا تُف
]٠٧ :[االرساء

“আর আেরা কতা আদে সিানমদর সম্মারনত েমররছ
এবাং আরে তামদরমে স্থমল ও সেুমদ্র বাহন রদমেরছ এবাং
তামদরমে রদমেরছ উিে ররযে। আর আরে যা সৃ রষ্ট
েমররছ তামদর কথমে অমনমের উপর আরে তামদরমে
অমনে েযোদা রদমেরছ।” [সূ রা আল-ইসরা, আোত: ৭০]
অনু রূপভামব আল্লাহ তা‘আলা নারী পুরুষ সবাই কয
োনু মষরই অিভুেি তা রতরন রনরিত েমরন। নারী পুরুষ
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সবই আল্লাহর সৃ রষ্ট এবাং তামদর আল্লাহ তা‘আলা এে
আত্মা কথমেই সৃ রষ্ট েমরমছন। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َّ ُ
ۡ َّ
ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ ََ َ
اس ٱتقوا َر َّبك ُم ٱَّلِّي خلقكم مِّن نُفس َوَٰح َِّدة
﴿يأيها ٱنل
ٗ
َ
َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ َّ ث م ِّۡن ُه َما ر َجال كث ِّٗۡيا َون َِّسا ٓ ٗء َو َّٱت ُقوا
ٱّلل
وخلق مِّنها زوجها وب
ِّ
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َ ُ ٓ َ
ُ ۡ َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ
ٗ ك ۡم َرق
﴾١ ِّيبا
ٱَّلِّي ت َسا َءلون بِّهِّۦ وٱۡلرحام إِّن ٱّلل َكن علي
]٩ : [النساء

“কহ োনু ষ, কতােরা কতাোমদর রবমে ভে ের, রযরন
কতাোমদরমে সৃ রষ্ট েমরমছন এে নফস কথমে। আর তা
কথমে সৃ রষ্ট েমরমছন তার স্ত্রীমে এবাং তামদর কথমে
ছরেমে রদমেমছন বহু পুরুষ ও নারী। আর কতােরা
আল্লাহমে ভে ের, যার োধযমে কতােরা এমে অপমরর
োমছ চাও। আর ভে ের রি-সম্পরেেত আত্মীমের
বযাপামর। রনিে আল্লাহ কতাোমদর উপর পযেমবেে।
[সূ রা আন-রনসা, আোত: ১]
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সু তরাাং প্ররতরি েুসরলে নারী এ েথা রবশ্বাস রাখমব কয,
কস এেজন নারী কসও এেজন োনু ষ। নারী হওোমত
কস েখমনাই কোমনা প্রোর হীনেনযতাে ভুেমব না।
েখমনাই ভাবমব না কয, তার সৃ রষ্ট রছল অনথেে, তার দ্বারা
জারতর কোমনা উপোর হে না এবাং কস জ্ঞান বুরদ্ধমত
দু বেল। োরে, আল্লাহ তা‘আলার পে হমত তামদর জনয
যা েরা উপমযােী কস রবষে সম্পাদন েরার জনয
তামদরমে রবমিষ কযােযতা রদমে সৃ রষ্ট েরার োধযমে
তামদর যথাযথ সম্মান কদওো হমেমছ।
কযেরনভামব রযরন এেজন পুরুষ তামে তার জনয প্রমযাজয
ও উপযু ি রবষমে কযােয েমর সৃ রষ্ট েরার োধযমে আল্লাহ্
তা‘আলা সম্মারনত েমরমছন, অনু রূপভামব এেজন
নারীমেও তার পাওনা উপযু ি সম্মান, েযোদা ও অরধোর
আল্লাহ রদমেমছন। এেজন নারী যরদ কোমনা কনে আেল
েমর,

আল্লাহ

তা‘আলা

তামে এেজন

পুরুমষর

সেপররোে সাওোব ও রবরনেে রদমে থামেন। নারীমে
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নারী হওোর োরমে তার ছাওোব ও েযোদাে কোমনাভামবই েে কদওো হে না। এরদে কথমে নারীমে
পুরুমষর সেেযোদার অরধোরী েরা হমেমছ। নারী হওোর
োরমে তার সাওোব ও রবরনেমের েমধয রবন্দু পররোে
ও েে েরা হমব না। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ََ
َ َ
ۡ ُ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ
ٗ
نث َوه َو ُمؤمِّن فل ُن ۡحيِّيَ َّن ُهۥ َح َي َٰوة
﴿ َم ۡن َع ِّمل صَٰل ِّٗحا مِّن ذكر أو أ
َ ُ َ
َ ٗ
َ ُ
ُ َ
:﴾ [انلحل٩٧ َطي ِّ َب َونلَ ۡجزِّ َي َّن ُه ۡم أ ۡج َرهم بِّأ ۡح َس ِّن َما َكنوا َي ۡع َملون
]١٠

“কয েুরেন অবস্থাে কনে আেল েরমব, পুরুষ কহাে বা
নারী, আেরা তামে পরবত্র জীবন দান েরব এবাং তারা
যা েরত তার তুলনাে অবিযই আেরা তামদরমে উিে
প্ররতদান কদব।” [সূ রা আন-নাহাল, আোত: ৯৭]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,
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َۡ ۡ
َۡ
َۡ
َّ
َ ۡ ۡ َ ٱّلل ٱل ۡ ُم ۡؤ ِّمن
ُ َّ ﴿ َو َع َد
ت َجنَٰت َت ِّري مِّن َتت َِّها ٱۡلن َهَٰ ُر
ِّ َِّٰي َوٱل ُمؤمِّن
ٗ
ۡ
َّ
َّ
َ
َ ِّين ف
َ َخَٰ ِِّل
َٰ َ ِّيها َو َم
ِّت ع ۡدن َورِّض َوَٰن م َِّن ٱّلل
ِّ َٰسك َِّن َطي ِّ َب ِّف َجن
ۡ َ
َُك
ُ ب َذَٰل َِّك ُه َو ۡٱل َُف ۡو ُز ۡٱل َعظ
]٠٢ :﴾ [اتوبة٧٢ ِّيم
أ
“আল্লাহ েুরেন পুরুষ ও েুরেন নারীমদরমে জান্নামতর
ওোদা রদমেমছন, যার রনচ রদমে প্রবারহত হমব নহরসেূ হ,
তামত তারা রচররদন থােমব এবাং (ওোদা রদমেন) স্থােী
জান্নাতসেূ মহ পরবত্র বাসস্থানসেূ মহর। আর আল্লাহর পে
কথমে সন্তুরষ্ট সবমচমে বে। এিাই েহা-সফলতা।” [সূ রা
আত-তাওবাহ, আোত: ৭২]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে এেজন েুরেন
েরহলার েহান প্ররতদামনর রবষমে সু স্পষ্ট বেেনা রদমে
বমলন,
، وحصنت فرجها، وصامت شهرها،«إذا صلت املرأة مخسها
»وأطاعت بعلها؛ دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت
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“যখন কোমনা নারী বদরনে পােঁচ ওোি সালাত আদাে
েমর, রেযান োমসর সাওে পালন েমর, স্বীে লজ্জাস্থামনর রহফাযত েমর এবাং কস তার স্বােীর অবাধয না
হে, কস জান্নামতর কয কোমনা দরজা রদমে ইো েমর
প্রমবি েরমত পারমব।”
এর অথে হমে, এেজন েুরেন নারীর জনয জান্নামত
প্রমবমির পথ এেজন পুরুমষর তুলনাে অরধে সহজ ও
জান্নামতর দরজাসেূ হ তামদর এমেবামরই সরন্নেমি।
অনু রূপভামব তামদর জনয িারস্ত প্রমোমের রবধানও
পুরুষমদর েতই অথোৎ তামদর প্ররত কোমনা প্রোর
ববষেয েরা হমব না। কযেন, চুরর, রযনা-বযরভচার, েদযপান
ও অপবাদ ইতযারদ কেমত্র নারীমদর িারস্তও পুরুমষর
িারস্তরই অনু রূপ। েরহলা হওোর োরমে তামদর কবরি
িারস্ত কদওো হমব না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওোসাল্লাে বমলন,
»«وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها
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“আরে আল্লাহর িপথ েমর বলরছ যরদ েুহাম্মমদর েনযা
ফামতোও চুরর েমর তাহমল আরে তার হাত কেমি
কফলব।”2
নারীরা অরধোমরর কেমত্র, পারস্পররে বেুে ও
সহমযারেতার রবষমে পুরুমষর েমতাই সোন অরধোমরর
অরধোরী। তামদর অরধোমরর েমধয কোমনা ঘািরত হমব
না। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ۡ
ۡ َ
ٓ َ ُ
َ ُ ۡ ُۡ َ
ُ َٰون َوٱل ۡ ُم ۡؤم َِّن
وف
﴿وٱلمؤمِّن
ِّ ت َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِّۡلَا ُء َب ۡعض يَأ ُم ُرون بِّٱل َم ۡع ُر
ۡ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ َٰ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َّ َ ُ ُ َ
َ
يعون
َو َي ۡن َه ۡون َع ِّن ٱل ُمنك ِّر ويقِّيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وي ِّط
َ َٰٓ َ ُ ٓ ُ َ ُ َ َ َ َّ
ُ َ ۡي
ۡ َ ك َس
َ َّ ٱّلل إ َّن
ُ َّ َح ُه ُم
﴾٧١ ٱّلل َع ِّزيز َحكِّيم
ِّ
ِّ ٱّلل ورسوَلۥ أولئ
]٠٩ :[اتوبة

“আর েুরেন পুরুষ ও েুরেন নারীরা এমে অপমরর বেু,
তারা ভামলা োমজর আমদি কদে আর অনযাে োজ কথমে
রনমষধ েমর, আর তারা সালাত োমেে েমর, যাোত
2

সহীহ বু খারী: রেতাবু ল আহাদীরছল আরম্বো।
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প্রদান েমর এবাং আল্লাহ ও তােঁর রাসূ মলর আনু েতয েমর।
এমদরমে আল্লাহ িীঘ্রই দো েরমবন, রনিে আল্লাহ
পরাক্রেিালী, প্রজ্ঞােে।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আোত:
৭১]
তমব নারী ও পুরুমষর েমধয রেছু িা বযবধান-মতা আল্লাহ
তা‘আলা সৃ রষ্টেতভামবই েমরমছন। তা অস্বীোর েরার
কোমনা উপাে নাই। তামদর উভমের েমধয এমেবামর
পুমরাপুরর সোনারধোমরর রবষেরি ইসলাে ইনসামফর
পররপন্থী বমল রবমবচনা েমর। নারী ও পুরুষমদর আল্লাহ
তা‘আলা রবমিষ ও আলাদা ববরিষ্টয রদমে সৃ রষ্ট েমরমছন।
তামদর রমেমছ জন্মেতভামব আলাদা আলাদা স্বভাব ও
প্রেৃরত। সু তরাাং তামদর উভেমে সোনারধোর কদওো
কোমনা ইনসাফ বা বুরদ্ধেিার োজ নে। যরদ তামদর
সোন অরধোর কদওো হত এবাং এমে অপমরর িূ নযতা
পূ রে েরমত পারমতা, তাহমল োনব জীবমনর ভারসােয
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রবনষ্ট হমে কযমতা এবাং োনু ষ এে অরনরিত জীবমনর
সম্মু খীন হমতা।
বতেোন ও অতীমতর সাোরজে জ্ঞান-রবজ্ঞান ও জ্ঞানীমদর
স্বীোমরারি প্রোে েমর, নারীমদর সৃ রষ্টর উমদ্দিয হমলা
োতৃমের অভাব পূ রে েরা, পররবার-পররজমনর কখদেত
ও সিামনর লালন-পালমনর জনয। আর পুরুমষর সৃ রষ্টর
রহেেত হমলা, তারা বাইমরর োজগুমলা সোধান েরমব,
রররযে উপাজেমনর বযবস্থা েরমব এবাং তারা তামদর
পররবামরর ভরে কপাষমের দারেে ও বযেভার বহন
েরমব।
রবরিষ্ট সোজ রবজ্ঞানী কনামবল পুরষ্কার প্রাপ্ত ড. আল
োসীস রেরীল নারী ও পুরুমষর েঠন প্রেৃরতর পাথেেয
বেেনা েরমত রেমে বমলন,
“নারী পুরুমষর েমধয পাথেেয শুধু তার অঙ্গ প্রতযঙ্গ বদরহে
োঠামো, কযৌনাঙ্গ, েভেধারে ইতযারদমত সীোবদ্ধ নে এবাং
শুধু উভমের রিোর োধযে রভন্ন হওোমতও সীোবদ্ধ নে!
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বরাং উভমের েমধয পাথেেয কেৌরলে, সোেত, বদরহে,
জন্মেত ও প্রেৃরতেত। েমন রাখমত হমব, নারীরা পুরুষ
হমত তামদর কদহাভযিমরর অনু প্রমবি-েৃত সাদা পারন যা
রভন্ন ও আলাদা হমে থামে, কস সব রাসােরনে ধাতুমতও
তারা উভে সম্পূ েে রভন্ন প্রেৃরতর। যারা কোেল প্রেৃরত
ও নরে স্বভামবর নারীমদরমে পুরুমষর সোন অরধোমরর
জনয কশ্লাোন কদে, তার েূ লতঃ কোেলেরত নারী ও
পুরুমষর েমধয এসব কেৌরলে পাথেেয সম্পমেে কতেন
কোমনা ধারোই রামখ না। তারা েূ লতঃ প্রেৃরতরই
রবমরারধতা েমর। োনব প্রেৃরত সম্পমেে তামদর কোমনা
ধারো না থাোর োরমে তারা দাবী েমর কয, তামদর
উভমের অরধোর সোন হমত হমব, তামদর উভমের োমঝ
রিো-দীো, দাে-দারেে ও োজ-েমেে কোমনা পাথেেয বা
ববষেয থােমত পারমব না। বাস্তমব নারীরা পুরুষ হমত
সম্পূ েে রভন্ন প্রেৃরতর, তামদর প্রেৃরত ও জন্মেত রদে
রদমে তামদর েমধয অমনে অরেল রমেমছ। বরাং, আরও
আমে বারেমে বলা যাে, তামদর উভমের েমধয পাথেেয ও
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রভন্নতা জােরতে িৃ ঙ্খলার এেরি রচরিন রবধান ও সৃ রষ্টর
রহসয।
ঊর্ধ্ে জেমতর রনেমের েতই োনব কদমহর প্ররতরি
অমঙ্গর যাবতীে োযেক্রমের সু রনরদেষ্ট ও রনধোররত
রনেেনীরত আমছ। ফমল শুধু োত্র োনবজারতর রনরাপিা
রবধামনর অজুহামত জােরতে রনেেনীরতমত কোমনা
প্রোর পররবতেন ও পররবধেন েরার অরধোর কেউ রামখ
না। আোমদর েরেীে হমলা, আইন কযভামব আমছ তা
কসভামবই পালন েরা ও োনব স্বভামবর পররপন্থী কোমনা
োজ েরার কচষ্টা হমত সম্পূ েে রবরত থাো। নারীমদর
েতেবয হমলা জন্মেতভামব আল্লাহর পে হমত তামদর কয
কযােযতা ও দাে-দারেে কদওো হমেমছ তা যথাযথ
পালমনর কচষ্টা েরা। তারা নারী হমে পুরুষমদর
অোনু েরে হমত রবরত থাো এবাং তামদর সামথ পাল্লা
রদমে তামদর কোমনা োমজ হস্তমেপ না েরা। নারী
যামদর েতেবয হমলা, ঘমরর যাবতীে রবষেগুমলা ও
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পাররবাররে োযেক্রে কদখা কিানা েরা, রেন্তু তারা তা না
েমর, যরদ োনব জীবমনর প্ররতরি কেমত্র সোন
অরধোমরর বযানামর পুরুমষর েতই সোন দারেে
পালমনর জনয কনমে পমে তমব রে তা ইনসাফ হমত
পামর? যারা এ সব েমর তারা প্রেৃতপমে নারীমদর প্ররত
সু রবচার েরল নারে তামদর উপর অতযাচার েরল? তার
রবমবচনার দারেে আপনামদরই।
রবখযাত ঐরতহারসে িমেনরব (োনব জারতর সেসােরেে
ইরতহামসর রিেেীে রবষে) রিমরানামে এেরি রলখরনমত
উমল্লখ েমরন, জােরতে ও বস্তুবামদর উপেরমের োধযমে
আোমদর যাবতীে সেসযাগুমলা সোধামনর সব ধরমের
প্রমচষ্টাই বযথে হমেমছ। আোমদর খণ্ড-রবখণ্ড সব উমদযােই
বযথে হমেমছ..!! আেরা দাবী েমর থারে কয, আেরা
প্রযু রিমে োমজ লাোমনা ও েেেঠ জনিরি পযোপ্ত
পররোমে বাোমনার জনয অমনে পররেল্পনা গ্রহে
েমররছ। রেন্তু আেরা আোমদর পররেল্পনার ফলাফল
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রহমসমব কয অদ্ভুত উন্নরত লাভ েমররছ তা হমলা, আেরা
বতেোমন নারীমদর উপর তার েেতার ঊমর্ধ্ে দারেে
চারপমে রদমেরছ। অথচ ইমতাপূ মবে এ ধরমের দারেে
চারপমে কদওোমে আেরা েখমনাই প্রতযে েরররন। ফমল
আমেররোমত নারীরা তামদর েতেবয অনু যােী ঘমরর
োজগুমলা সোধান েরার কোমনা সু মযাে পামে না।
তামে ঘমরর বাইমরই অরধোাংি সেে বযে েরমত হমে।
বতেোমন নারীমদর দু ধরমের োজ: এে হমলা, তারা
রবরভন্ন ধরমের রেল, ফযাক্টরর ও অরফস আদালমত
েেেরত। রদ্বতীেত, তারা তামদর ঘর ও পাররবাররে োমজ
েেেরত। উরল্লরখত উভে ধরমের োজই পরিো নারীরা
েমর; রেন্তু তারা বাস্তমব তামদর অরতররি োমজর রপছমন
কোমনা প্রোর েলযাে কদখমত পাে না। োরে, ইরতহাস
প্রোে েমর, কয যু মে নারীরা তামদর ঘর কছমে রাস্তাে
কনমে এমসমছ কস যু েই পৃরথবীর ইরতহামস সবমচমে
অধঃপরতত ও রনেৃষ্ট যু ে।
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এ ছাোও পুরুষরা উদযেী ও তৎপর হমে েেেমেমত্র
কযােদামনর োধযমে আিানু রূপ সফলতা ও উন্নরত লামভর
জনয েৃহাভযিমর কয ধরমের কসবা, যত্ন ও অরধোর কভাে
েরা দরোর তা কোথাে? বাচ্চামদর েমে উঠার জনয
োমের আদর, যত্ন ও লালন পালমনর কেমত্র তার কয
েতেবয ও দারেে কযেন, বাচ্চামদর দু ধ পান েরামনা,
আদর যত্ন ও সহানু ভূরত রদমে খাওোমনা ইতযারদ তা
রেভামব আদাে হমব?
সামোরবল সাোমেলস (রযরন এেজন রিরিি পালোমেন্ট
সদসয রছমলন) রতরন বমলন, নারীমদর জনয রবরভন্ন
েলোরখানা ইতযারদমত োজ েরার কয রনেে রাখা
হমেমছ, এমত যরদও অথেবনরতেভামব তারা স্বাবলম্বী
হমে, তমব এর ফমল পাররবাররে জীবমনর কেৌরলে রভরি
র্ধ্াংমসর েুমখ পেমছ। োরে, নারীমদর জনয ঘমরর বাইমর
োজ েরািা পাররবাররে জীবমনর সম্পূ েে পররপন্থী। এমত
পররবামরর রভরি চূ েেরবচূ েে হমে যাে, সাোরজে বেন
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তছনছ হমে পমে, স্ত্রী স্বােী কথমে রবরেন্ন হে এবাং
সিানরা তামদর পররবার পররজন হমত দূ মর সমর যাে।
নারীমদর ঘমরর বাইমর োজ েরমত কদওোর দ্বারা তামদর
বনরতে ও চারররত্রে অধঃপতন ছাো আর কোমনা রবমিষ
উপোর হে রন। োরে, এেজন নারীর প্রেৃত দারেে
হমলা, কস তার পররবামরর আভযিরীে রবষেগুমলা কদখা
কিানা েরমব। কযেন, ঘর কোছামনা, সিানমদর লালনপালন, স্বােীর কখদেত ইতযারদ। নারীরা োনু ষ রহমসমব
কবেঁমচ থাোর জীবোপেরেগুমলামে সু ন্দরভামব সাোল
কদমব এবাং ঘমরর প্রমোজনগুমলা সু ন্দরভামব পররচালনা
েরমব...রেন্তু তা না েমর কেমেরা যখন ঘমরর বাইমর
োজ েরমত যাে, তখন তারা এ সব োজেেে ও ঘমরর
আভযিরীে যাবতীে দারেেগুমলা পালন েরমত পামর না।
ফমল কদখা যাে, ঘর আর ঘর থামে না, ঘর এেরি
োরাোর ও অিারির োরখানাে পররেত হে, ঘমরর
েমধয সব সেে ঝেো রববাদ ও রবিৃ ঙ্খলা কলমেই থামে।
সিানরা কোমনা প্রোর তালীে তাররবেত ছাো লারলত-
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পারলত হমত থামে। কেেন কযন তামদর এেরি অরনরিত
েিমবযর রদমে কঠমল কদওো হে। স্বােী-স্ত্রীর েমধয রেল
েুহাব্বত থামে না, স্ত্রী স্বােীর বেন ও আিররে
ভামলাবাসা হমত কবর হমে পমে। তারা েলোরখানা ও
েেে কেমত্র পরপুরুমষর সামথ কেলামেিা েরমত থামে।
এর প্রভামব অরধোাংিই এেন হে, োনরসে রচিাধারা
বনরতে-চররত্র ও পারস্পররে েুহাব্বাত -যার উপর
পররবামরর রভরি- তা সম্পূ েে দূ রীভূ ত হমে যাে।
েুসরলে েনীষীমদর জনয েতেবয হমলা, েুসরলে সোমজর
জনয ইসলামের নীরত আদিে ও রবধান অনু যােী এেন
এেরি পররেল্পনা প্রেেন েরা, যা সোমজর সবে প্রোর
সেসযা সোধান ও োনব জীবমনর সব ধরমের অভাব দূ র
েরমত সেে হে। আর তারা কযন এেন পররেল্পনা কপি
েমর, যা সফলোে জীবমনর জনয যা যা দরোর তার
প্ররতরি রবষমের অভাব পূ রমের প্ররত যত্নবান হে। এেন
এে নীরত োলা বতরর েরমত হমব, যামত যারা নারী
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স্বাধীনতার ভুো কশ্লাোন ও ওযু হাত দােঁে েররমে এ
উম্মমতর সোরধ োেনা েমর, তারা কযন তামদর রেিন
বাস্তবােমন োনবতার ওপর কোমনা প্রোর প্রভাব সৃ রষ্ট
েরমত না পামর। এেন এে পররেল্পনা কপি েরমত
হমব, যা কদমখ োনু ষ বুঝমত পামর কয, এ উম্মতই
োনবজারতর কনতৃে ও পররচালনার দারেেভার গ্রহে
েরার অরধে কযােয জারত এবাং এরাই হমলা োনবতার
েুরিদূ ত ও রনরাপিার েযারারন্ট। যরদ কদমির রবরভন্ন
োযেক্রে ও কশ্ররে কপিাে নারীর অাংি গ্রহে েরার
প্রমোজন পমে, তমব তাও কযন হে তামদর আসল
েূ লনীরতর আমলামে। অথোৎ ঘমর থাোমে রঠে করমখই,
রাস্তাে কনমে বা বােীর আরঙ্গনার বাইমর নে। োরে, কস
কতা এেজন েুসরলে নারী অনযানয নারীমদর েমতা
উদাসীন নে, তার রবমিষ ববরিষ্টয রমেমছ, কসগুমলা তামে
অবিযই কেমন চলমত হমব।
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দৃ ষ্টািস্বরূপ বলা কযমত পামর খারদজা রারদোল্লাহু ‘আনহা
রতরন এেজন বযবসােী নারী রছমলন। রতরন ঘমর বমসই
এেজন রবশ্বস্ত কলামের োধযমে তার যাবতীে বযবসা
পররচালনা েরমতন। তার বযবসা তামে ঘমরর বাইমর
কযমত বাধয েমর রন এবাং তার ঘমর কোমনা িূ নযতাও
রবরাজ েমর রন, বরাং রতরন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওোসাল্লাে এর উিে সহমযােী রছমলন, আল্লাহর দ্বীমনর
প্রচার প্রসামরর কেমত্র এবাং দীরন দারেে আঞ্জাে ও
পররচালনার জনয তার ভূ রেো অরবস্মরেীে।
জামবর রারদোল্লাহু ‘আনহুর খালামে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওোসাল্লাে তার বাোমনর োজ েরার অনু েরত
রদমল, রতরন তার প্রমোজনীে উপাজেন ও পররবামরর
কলােমদর খাদয কযাোন কদওোর জনয তার রনজস্ব
োরলোনাধীন বাোমনর অভযিমর োজ েরমতন। তামে
পুরুষমদর সামথ অবাধ রেমল রেমি োজ েরমত হে রন।
আজ আেরা নারীমদর জনয কয পররেল্পনা কপি েরর তা
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এ সব বাস্তবতা হমত অমনে দূ মর। আল্লাহ তা‘আলা
আোমদর উপলরি েরার তাওফীে রদন।
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নারীরা কেন ঘমর বমস োজ েরার সু মযাে পামব না?
নারীমদর জনয আলাদা েেেস্থল বতরর েরমত হমব কযখামন
নারীমদর সামথ পুরুমষর সাংরেশ্রে থােমব না। এেজন
নারী ইো েরমল সোমজ অমনে গুরুেপূ েে ভূ রেো
রাখমত পামর। সু তরাাং তামে োমজ লাোমত হমল, তার
জনয উপমযােী েেেমেমত্র বতরর েরমত হমব, যামত তারা
সোমজর উপোর েরমত পামর এবাং কদি ও জারতর
উন্নেমন োজ েরমত পামর। তারা কযখামন োজ েরমব
তা কযন হে পুরুষমদর কথমে দূ মর এবাং নারী পুরুমষর
অবাধ কেলামেিা হমত সম্পূ েে েুি। আর তামদর োমজর
সেে কযন হে তামদর জনয উপমযােী; যামত তারা তামদর
পররবামরর যাবতীে োজগুমলা সোধান েরমত যমথষ্ট
সু মযাে পাে। সিান কযন োতৃ কেহ কথমে বরিত না হে।
আর স্বােী কযন স্ত্রীর অভাব অনু ভব না েমর।
অনু রূপভামব জরুরর হমলা, নারীমদর ঈোন, আক্বীদা,
আেল-আখলাে,

রিো-দীো,

িরীর

চচো

ইতযারদ
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রবষেগুমলার উন্নরতর জনয কজার কচষ্টা চালামনা। যামত
তারা যু মের চারহদা অনু যােী সোমজর প্ররতরি কেমত্র
অবদান রাখমত পামর এবাং লাভ েরমত পামর উন্নত
জীবন। তারাও কযন বতেোন সেমের চযামলঞ্জ কোোমবলা
েমর হমত পামর কযােয কথমে কযােযতর। আর তা কযন
হে, সু রনরদেষ্ট রনেে-নীরত ও বাস্তবসম্মত পররেল্পনার
আমলামে, যা োনব জীবমনর প্ররতরি কেত্রমে অিভুেি
েরমব এবাং যাবতীে সেসযার ববজ্ঞারনে সোধান কদমব।
আর তা কযন হে ইসলােী রচিারবদ ও সোজ রবজ্ঞানীমদর
সেরিত প্রমচষ্টার ফসল।
২. ইসলাে নারীমদর রবশ্বাস ও রচিার স্বাধীনতা
রদমেমছন। নারীমদর এোি কোমনা রবষে ছাো
ইসলাে নারী ও পুরুমষর েমধয কোমনা বযবধান ও
ববষেয বতরর েমররন, বরাং ইসলাে নারীমদরমে
পুরুমষর েতই সোনভামব সমম্বাধন েরা হমেমছ।
োরে, আল্লাহ তা‘আলা পরবত্র েুরআমনর ৯১ রি
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স্থামন কহ ঈোনদারেে বমল সমম্বাধন েমরমছন।
অনু রূপভামব আল্লাহ তা‘আলা কহ োনবজারত বমল
১৮ রি স্থামন সমম্বাধন েমরমছ। এ সব সমম্বাধমন
আল্লাহ তা‘আলা নারী পুরুষ সবাইমে সোনভামবই
অিভুেি েমরমছন। এ ছাোও েুরআন ও হারদমস
সেগ্র োনবজারতমে আল্লাহর সৃ রষ্ট সম্পমেে রচিা
েরা এবাং আল্লাহর োখলু মের েমধয রচিার োধযমে
আল্লাহর পররচে জানার আহ্বান জানামনা হমেমছ।
তামত নারী ও পুরুমষর েমধয কোমনা বযবধান েরা
হে রন। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َۡ
َ َ
ُ
ُۡ
ُ
َ
َ َّ اذا ف
ُ َٰ ٱٓأۡلي
ِّ ت َوٱۡل
ت
ۡرض َو َما تغ ِّن
ِّ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِّ ﴿ق ِّل ٱنظ ُروا م
ُ
َ
ۡ َّ َ
]٩٧٩ : ﴾ [يونس١٠١ َوٱنلُّذ ُر َعن ق ۡوم ل يُؤم ُِّنون
“বল, আসোনসেূ হ ও জরেমন েী আমছ তা তারেমে
কদখ। আর রনদিেনসেূ হ ও সতেেোরীেে এেন
েওমের োমজ আমস না, যারা ঈোন আমন না।”
[সূ রা ইউনু স, আোত: ১০১]
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অনু রূপভামব নারীরা তামদর ঈোন ও রবশ্বামসর কেমত্র
পুরুষমদর েমতাই স্বাধীন। তারা তামদর ইো েমতাই
ঈোন আনমব বা রবরত থােমব। তামদর কেউ কোমনা
দীন েবুল েরার কেমত্র বাধয েরমত পারমব না। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,
َ َۡ َٓ
]٢٥٢ :﴾ [ابلقرة.........ِّين
ِّ ﴿ل إِّكراه ِّف ٱدل
“দীন গ্রহমের বযাপামর কোমনা জবরদরস্ত কনই। রনিে
রহদাোত স্পষ্ট হমেমছ ভ্রষ্টতা কথমে।” [সূ রা আলবাোরাহ, আোত: ২৫৬]
আব্দু র রহোন আস-সা‘দী রহ. বমলন, ইসলাে পররপূ েে
জীবন রবধান। োনব স্বভামবর সামথ তার সখযতা ও
সম্পেে েভীর হওোমত ইসলাে গ্রহমের জনয োউমে
বাধয েরার প্রমোজন পমে না। বাধয েরার প্রমোজন
তখন হে, যখন োনবাত্মা তা হমত পলােন েমর, সতয
ও বাস্তবতা রববরজেত হে অথবা যখন দলীল প্রোে ও
তার রনদিেনসেূ হ অস্পষ্ট থামে। অনযথাে োরও রনেি
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এ দীমনর দাওোত কপৌঁছার পরও কস তা েবুল েরমব না
তা হমতই পামর না। যরদ কেউ েমরই থামে তমব তার
হিোররতা ও অহরেোর োরমেই হমে থামে। োরে,
ইসলামের আেেমনর ফমল সতয স্পষ্ট হমে কেমছ আর
অেোর দূ র হমে কেমছ। সু তরাাং, োমরা জনয এরদে
কসরদে যাওোর অবোি রচরতমর রনঃমিষ হমে কেমছ।
এখন যরদ কেউ ইসলােমে প্রতযাখযান েমর তার
প্রতযাখযান েরািা অগ্রহেমযােয। তামেই প্রতযাখযান েরা
হমব।
এ োরমেই কদখা কযত জামহরলেযামতর যু মে নারীরাও
স্বাধীনভামব ইসলাে গ্রহে েরত অথচ তামদর পররবামরর
অনয কলামেরা সবাই তখমনা েুিররে। তামদর অনযতে
হমলন, ফামতো রবনতুল খািাব- রতরন তার ভাই উোর
রারদোল্লাহু ‘আনহুর ইসলাে গ্রহমের পূ মবে ইসলাে গ্রহে
েমরন। শুধু তাই নে, বরাং তার ইসলাে উোর
রারদোল্লাহু ‘আনহুর ইসলাে গ্রহমের োরে হে।
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অনু রূপভামব উমম্ম েুলসু ে রবনমত উেবা ইবন আরব
েু‘োইত রতরন ইসলাে গ্রহে েমররছল, রেন্তু তার
পররবামরর অনযরা সবাই রছল েুিররে। অনু রূপভামব
আল্লাহ তা‘আলা এেজন েুসরলমের জনয আহমল রেতাবী
কোমনা নারীমে রববাহ হালাল েমরমছন। রেতাবী কোমনা
নারী কোমনা েুসরলমের সামথ রববাহ হমল তামে তার দীন
ধেে ও রবশ্বাস পররবতেন েরমত বাধয েমর না ইসলাে।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
ُ ت َو َط َع
َّ ك ُم
َ َِّٰين أُوتُوا ۡٱلك َِّت
ُ َٰٱلطي َب
َ ام َّٱَّل
ب حِّل
﴿ٱۡلوم أحِّل ل
ِّ
ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ
َ ۡ ۡ
ُ َٰك ۡم حِّل ل َّ ُه ۡم َوٱل ۡ ُم ۡح َص َن
ت
لكم وطعام
ِّ َٰت م َِّن ٱل ُمؤمِّن
ُ
َّ
ۡ
ٓ
َ
َ َ ُ
ُ
َ َِّٰين أوتُوا ٱلك َِّت
ُ ََٰوٱل ۡ ُم ۡح َص َن
َ ت م َِّن ٱَّل
ب مِّن ق ۡبل ِّك ۡم إِّذا َءات ۡي ُت ُموه َّن
ُۡ َُ ُ ُ
ۡ َ ٓ
َ ُ َۡ َ َ
َّ َ َ سُفح
ِّي أخ َدان َو َمن
خذ
وره َّن ُم ِّصن ِّي غ
أج
ِّ ي َول ُمت
ِّ ِّ َٰ ۡي م
ُ َ
ََ َ ۡ ُۡ ۡ َ
َ ۡ َ ِّ َ
ُ
َ خَٰ ِّۡس
ين
يمَٰ ِّن فق ۡد َحب ِّ َط ع َمل ُهۥ َوه َو ِّف ٱٓأۡلخِّرة مِّن ٱل
ٱۡل
ِّ ِّ يكُفر ب
ِّ
]٥ :﴾ [املائدة٥

“আজ কতাোমদর জনয ববধ েরা হমলা সব ভামলা বস্তু
এবাং যামদরমে রেতাব প্রদান েরা হমেমছ, তামদর খাবার
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কতাোমদর জনয ববধ এবাং কতাোমদর খাবার তামদর জনয
ববধ। আর েুরেন সচ্চররত্রা নারী এবাং কতাোমদর পূ মবে
যামদরমে রেতাব কদওো হমেমছ, তামদর সচ্চররত্রা
নারীমদর সামথ কতাোমদর রববাহ ববধ। যখন কতােরা
তামদরমে কোহর কদমব, রববাহোরী রহমসমব, প্রোিয
বযরভচারোরী বা কোপন-পত্নী গ্রহেোরী রহমসমব নে।
আর কয ঈোমনর সামথ েুফরর েরমব, অবিযই তার
আেল বরবাদ হমব এবাং কস আরখরামত েরত-গ্রস্তমদর
অিভুেি।” [সূ রা আল-োমেদাহ, আোত: ৫]
৩. ইসলাে এেজন েরহলার জীবমনর শুরু কথমে রনমে
বৃ দ্ধা হওো পযেি, সব অরধোর সাংরেমের দারেে
রনমেমছ। ইসলাে এেজন নারীমে বালযোমল েনযা
রহমসমব, প্রাপ্তবেস্কা হমল স্ত্রী রহমসমব, ও বৃ দ্ধ বেমস
ো রহমসমব রবরভন্নভামব েযোদা রদমেমছ। োরে,
ইসলাে অরধোমরর রদে রদমে কছমল ও কেমে
হওোর রদে রদমে কোমনা প্রোর পাথেেয েমর রন।
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এেজন কছমলর জনয কয অরধোর এেজন কেমের
জনযও রঠে এেই অরধোর। উভমের োমঝ কোমনা
প্রোর ববষেয ও বযবধান েরা হেরন। আল্লাহ
তা‘আলা রপতামদর উপর তামদর সিানমদর লালন
পালন ভরে কপাষে রিো দীো ও আদব আখলাে
রিখামনামে েতেবয েমর রদমেমছন।
বরাং কোমনা কোমনা কেমত্র ইসলাে কেমেমদরমে
কছমলমদর তুলনাে আরও অরধে েযোদা রদমেমছন।
োরে, কয বযরি তার েনযা সিানমদর লালন-পালন েমর
এবাং তামে আদব আখলাে রিো কদে রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে তামে জান্নামতর সু সাংবাদ
কদন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বমলন,
«من اكن هل ثالث بنات فصرب عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن
»من جدته كن هل حجابا من انلار يوم القيامة
“যার রতনরি েনযা সিান হমব এবাং কস তামদর লালনপালমন বধযে ধারে েরমব, তামদর খাদয, পানীে ও
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বাসস্থামনর বযবস্থা েরমব। তারা রেোেমতর রদন তার
জনয জাহান্নামের আগুমনর প্ররতবেে হমব।”3
ইসলাে তামদরমে তামদর জীবন সঙ্গীমে কবমচ কনওোর
অরধোর রদমেমছ, যামত তারা তামদর পছন্দনীে স্বােী
গ্রহে েরমত পামর এবাং যরদ স্বােী তার অপছন্দ হে,
তামে কস প্রতযাখযানও েরমত পামর। এ কেমত্র তামদর
কোমনা প্রোর বাধয েরার অবোি নাই। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বমলন,
 وإذنها...  وابلكر تستأذن يف نفسها. «األيم أحق بنفسها من ويلها
.» نعم: صماتها ؟ قال
“এেজন প্রাপ্ত বেস্ক নারী তার রনমজর রবষমে রসদ্ধাি
রনমত তার অরভভাবমের তুলনাে অরধে হেদার।
এেজন েুোরী নারীর রনেি সরাসরর অনু েরত চাওো
3

ইবন োজাহ, রেতাবু ল আদব। আল্লাো আলবানী হাদীসরি সহীহ বমল
আখযারেত েমরন।
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হমব। রজজ্ঞাসা েরা হমলা কয, তার চুপ থাো রে
অনু েরত? রতরন বলমলন, হযােঁ।4
ইসলাে তামদর সম্মান রদমেমছন তামদর জনয ঔসব
হক্বমে ফরয েরার োধযমে যা তামদর েতেবয রাখা
হমেমছ। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َّ ُ ۡ
ۡ
َ
ََ
ُ َّ وف َول ِّلر َجال َعلَ ۡيه َّن َد َر َج َو
ٱّلل
ِّ ﴿ َول ُه َّن مِّثل ٱَّلِّي عل ۡي ِّه َّن بِّٱل َم ۡع ُر
ِّ ِّ
ِّ
]٢٢٥ :َع ِّزيز َحكِّيم﴾ [ابلقرة
“আর নারীমদর রমেমছ রবরধ কোতামবে অরধোর। কযেন
আমছ তামদর ওপর (পুরুষমদর) অরধোর। আর
পুরুষমদর রমেমছ তামদর উপর েযোদা এবাং আল্লাহ
পরাক্রেিালী, প্রজ্ঞােে।” [সূ রা আল-বাোরাহ, আোত:
২২৮]
আল্লাহ তা‘আলা তামদর জনয োহমরর রবধান চালু
েমরমছন এবাং স্বােীর ওপর তার সােথেয অনু যােী স্ত্রীমদর
4

সহীহ েুসরলে (রেতাবু ন রনোহ), হাদীস নাং ২৫৪৫।
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ভরে-কপাষেমে ফরয েমরমছন এবাং স্বােীমদর রনমদেি
কদওো হমেমছ কয, যরদ নারীমদর কথমে এেন কোমনা
আচরে প্রোি পাে, যা কতাোমদর েমষ্টর োরে হে,
তাহমল কতাোমদর অবিযই বধযে ধারে েরমত হমব।
আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ َ
َ ٗ َ ٓ
ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ِّين َء َام ُنوا ل َيِّل لك ۡم أن ت ِّرثوا ٱلن َِّسا َء ك ۡرها َول
َ َٰ َ َ ۡ َ َ ٓ َّ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٓ َ
َ ۡ
ُ ُ ُ َۡ
ۡ
حة
ِّ تعضلوه َّن ِلِّ َذه ُبوا ب ِّ َبع ِّض ما ءاتيتموهن إِّل أن يأتِّي بِّف
ۡ
ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُّ
س أن تك َرهوا
وف فإِّن ك ِّرهتموهن فع
ِّ ِشوه َّن بِّٱل َم ۡع ُر
ِّ مبيِّن وَع
َ ٗۡ َ
ُ َّ َش ۡيا َو َي ۡج َع َل
]٩١ : ﴾ [النساء١٩ ۡيا كث ِّٗۡيا
ٱّلل فِّيهِّ خ
“কহ েুরেনেে, কতাোমদর জনয হালাল নে কয, কতােরা
কজার েমর নারীমদর ওোররি হমব। আর কতােরা
তামদরমে আবদ্ধ েমর করমখা না, তামদরমে যা রদমেছ
তা কথমে কতােরা রেছু রনমে কনওোর জনয, তমব যরদ
তারা প্রোিয অশ্লীলতাে রলপ্ত হে। আর কতােরা তামদর
সামথ সদ্ভামব বসবাস ের। আর যরদ কতােরা তামদরমে
অপছন্দ ের, তমব এেনও হমত পামর কয, কতােরা
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কোমনা রেছু মে অপছন্দ েরছ আর আল্লাহ তামত অমনে
েলযাে রাখমবন।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ১৯]
এ ছাোও আল্লাহ তা‘আলার অপার অনু গ্রহ হমলা, আল্লাহ
তা‘আলা স্বােীর প্ররত রনমদেি রদমেমছন, তারা কযন তামদর
স্ত্রীমদর সামথ ভামলা বযবহার েমর এবাং তামদরমে কোমনা
প্রোর েষ্ট না কদে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওোসাল্লাে বমলন,
»«استوصوا بالنساء خريا
“কতােরা কতাোমদর নারীমদর প্ররত েলযােোেী হও।
তামদর সামথ সৎ আচরে ের।”5
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আরও বমলন,
ُ
» واملرأة، ايلتيم: «امهلل إين أحرج حق الضعيفني

5

সহীেহ েুসরলে, রেতাবু ন রনোহ।
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“কহ আল্লাহ, আরে দু ’ ধরমের দু বেল কশ্ররের কলামের
অরধোমরর রবষমে েমঠারতা আমরাপ েররছ: ইোতীে ও
নারী।”6
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লােমে স্বােীমদর
ওপর স্ত্রীমদর অরধোর রবষমে রজজ্ঞাসা েরা হমল, রতরন
বমলন,
،وال يرضب الوجه،  ويكسوها إذا اكتىس، «أن يطعمها إذا طعم
»وال يقبح وال يهجر إال يف ابليت
“কতাোমদর কেউ যখন কখমত পাে তখন তার স্ত্রীমে
কখমত কদমব, আর যখন কস পররধান েরমত সেে হে,
তখন স্ত্রীমেও পররধান েরামব, আর তার তামে কচহারাে
প্রহার েরমব না, রবেৃরত েরমব না বা তার োজ ও

6

ইবন োজাহ, রেতাবু ল আদব। আলবানী হাদীসরিমে হাসান বমলমছন
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েথামে েুৎরসত বমল েেয েরমব না এবাং ঘর ছাো অনয
কোথাও এোেী ছােমব না।”7
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আরও বমলন,
»«خياركم خياركم لنسائهم
কতাোমদর েমধয তারাই উিে যারা তামদর স্ত্রীমদর রনেি
উিে।”8
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আরও বমলন,
«لقد طاف بآل حممد نساء كثري لكهن تشكو زوجها من الرضب
»!!وأيم اهلل ال جتدون أوئلك خياركم
“রাসূ মলর পররবামর অমনেগুমলা নারী এেত্র হমলা, তারা
সবাই তামদর স্বােীমদর রবরুমদ্ধ োরার অরভমযাে েরল,

7

ইবমন োজাহ রেতাবু ন রনোহ। আলবানী হাদীসরিমে সহীহ বমলমছন।

8

আবু দাউদ, রেতাবু ন রনোহ। আলবানী হাদীসরিমে হাসান বমলমছন
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আর আল্লাহর িপথ! কতােরা তামদরমে কতাোমদর
েধযোর উিে কলাে রহমসমব পামব না।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আরও বমলন,
«من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة وشقه
»مائل
“যার স্ত্রী দু জন থামে এবাং কলােরি তামদর এেজমনর
রদমে অরধে ঝুেঁমে পমে রেোেমতর রদন কস আল্লাহর
রনেি উপরস্থত হমব এে পাি ঝুেঁমে থাো অবস্থাে।”9
এেজন নারী যখন ো হে, তখন কস ঘমরর এেজন
অরভভাবে ও সরদার হমে থামে। আল্লাহ তা‘আলা
জান্নাতমে তামদর পামের তমল করমখমছন এবাং সিানমদর
দারেে রদমেমছন, তারা কযন তামদর োতার সামথ ভামলা
বযবহার েমর, তামদর প্ররত অনু গ্রহ েমর, তামদর আমদি
রনমষমধর অনু েরে েমর, তামদর জনয কদা‘আ েমর এবাং
9
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প্রমোজমনর সেে তামদর জনয বযে েমর। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,

ُ َ َ َ ً َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ
َ
ٗ ُ
َٰ نسن بِّو َٰ ِّدليهِّ إِّح
َٰ ٱۡل
َحل ۡت ُه أ ُّم ُهۥ ك ۡرها َو َوض َع ۡت ُه
سنا
ِّ ﴿ووصينا
ََ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ً ۡ َ َ ُ َٰ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٗ ۡ ُ
َٰٓ كرها وَحلهۥ وف ِّصلهۥ ثلثون شهرا ح
ت إِّذا بلغ أشدهۥ وبلغ
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ َۡ َ َ َ َٗ َ َ َ َۡ
َ ت َأ ۡن َع ۡم
َّ َ َ ت
ٓ ِّ ك َّٱل
َع
ب أوزِّع ِّن أن أشكر ن ِّعمت
ِّ أربعِّي سن قال ر
َ
َّ ُ
ۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َٰ َ َ َو
ُ ت إن ُت ۡب
ت
ِّ ِّ ٓ ِّ َع و َٰ ِّدلي وأن أعمل صَٰل ِّحا ترضىَٰه وأصل ِّح ِّل ِّف ذرِّي
َ َۡ
َ ك ِإَون م َِّن ٱل ۡ ُم ۡسلِّم
]٩٥ :﴾ [االحقاف١٥ ي
إِّۡل
ِّ
ِّ

“আর আরে োনু ষমে তার োতা-রপতার প্ররত সদে
বযবহামরর রনমদেি রদমেরছ। তার ো তামে অরতেমষ্ট েমভে
ধারে েমরমছ এবাং অরত েমষ্ট তামে প্রসব েমরমছ। তার
েভেধারে ও দু ধ পান ছাোমনার সেে লামে রত্রি োস।
অবমিমষ যখন কস তার িরির পূ েেতাে কপৌঁমছ এবাং
চরল্লি বছমর উপনীত হে, তখন কস বমল, কহ আোর রব,
আোমে সােথেয দাও, তুরে আোর উপর ও আোর োতারপতার ওপর কয রন‘আেত দান েমরছ, কতাোর কস
রনোেমতর কযন আরে কিাের আদাে েরমত পারর এবাং
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আরে কযন সৎেেে েরমত পারর, যা তুরে পছন্দ ের। আর
আোর জনয তুরে আোর বাংিধরমদর েমধয সাংমিাধন
েমর দাও। রনিে আরে কতাোর োমছ তাওবা েরলাে
এবাং রনিে আরে েুসরলেমদর অিভুেি।” [সূ রা আলআহোফ, আোত: ১৫]
আবু হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহু কথমে বরেেত, রতরন
বমলন,
، يا رسول اهلل: «جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال
 ثم من ؟:  قال. ]  [ أمك: من أحق انلاس حبسن صحابيت ؟ قال
 ثم من ؟:  قال. ]  [ ثم أمك:  ثم من ؟ قال:  قال. ]  [ ثم أمك: قال
..»]  [ ثم أبوك: قال
“এে বযরি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে এর
রনেি এমস বলল, কহ আল্লাহর রাসূ ল! আোর সু ন্দর
বযবহার পাওোর সবোরধে গুরুেপূ েে বযরি কে? রতরন
বমলন, কতাোর ো, বলল, তারপর কে? রতরন বলমলন,
তারপর কতাোর ো, কলােরি আবামরা রজজ্ঞাসা েরমলন
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তারপর কে? বলমলন, তাপরও কতাোর ো, তারপর কস
আবার রজজ্ঞাসা েরমলন, তারপর কে? তখন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বলমলন, তারপর কতাোর
রপতা।”10

৪. ইসলাে নারীমদর অথেবনরতে ও আইরন অরধোর
রনরিত েমরমছ।
ইসলাে নারীমদর জনয স্বোং-সম্পন্ন অথেবনরতে কলনমদন
েরার অরধোর প্ররতরষ্ঠত েমরমছন। এেজন হালাল
পন্থাে অথে সম্পদ উপাজেন েরমত চাইমল ইসলাে তামত
কোমনা প্রোর বাধা সৃ রষ্ট েমর রন। কবচা কেনা কহবা দান
েরা বযবসা-বারেজয, করহান বন্দে ভাো কদওো ইতযারদ
োজগুমলা ইো েরমল এেজন নারী পদোর েমধয কথমে
অনাোমস েরমত পামর। তা সমেও ইসলাে তার ওপর

10

সহীহ বু খারী, রেতাবু ল আদব
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তার রনমজর রোংবা কছমল সিানমদর ভরে কপাষমের
কোমনা দারেে চারপমে কদেরন। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ٓ
َ
َ ۡ
ۡ
َ ۡ ٱكتَ َس
ب
ِّلر َجا ِّل ن ِّصيب م َِّّما ٱكت َس ُبوا َول ِّلن َِّساءِّ ن ِّصيب م َِّّما
ِّ ﴿ل
]٣٢ : ﴾ [النساء............

“... পুরুষমদর জনয রমেমছ অাংি, তারা যা উপাজেন েমর
তা কথমে এবাং নারীমদর জনয রমেমছ অাংি, যা তারা
উপাজেন েমর তা কথমে।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ৩২]
ইসলাে নারীমদর জনয পররপূ েে স্বাধীনতা রদমেমছ যামত
তারা তামদর রনমজমদর পমে আইরন অরধোর প্ররতষ্ঠা
েরমত পামর। রবচারাধীন রবষমে রবচারে নারীমদর সােয
গ্রহে েরমত পামর। সু তরাাং নারীরাও কোমনা রবচারাধীন
রবষমে পুরুমষর েমতা সােী হমত পামর। আল্লাহ তা‘আলা
বমলন,
َ َ
ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ُ َّ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ َ
ال ن ِّصيب
ِّ ِّلرج
ِّ ﴿ول تتمنوا ما فضل ٱّلل بِّهِّۦ بعضكم َع بعض ل
َ ٓ
َ ۡ
ۡ
َ ۡ ٱكتَ َس
َ َّ ب َو ۡسلُوا
ٱّلل مِّن
م َِّّما ٱكت َس ُبوا َول ِّلن َِّساءِّ ن ِّصيب م َِّّما
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ُ َ َ َ َّ َّ ٓ ۡ َ
ٗ َشء َعل
ۡ َ كل
]٣٢ : ﴾ [النساء٣٢ ِّيما
ِّ ِّ “فضلِّهِّۦ إِّن ٱّلل َكن بআর
কতােরা আোিা েমরা না কস সমবর, যার োধযমে
আল্লাহ কতাোমদর এে জনমে অনয জমনর উপর প্রাধানয
রদমেমছন। পুরুষমদর জনয রমেমছ অাংি, তারা যা
উপাজেন েমর তা কথমে এবাং নারীমদর জনয রমেমছ
অাংি, যা তারা উপাজেন েমর তা কথমে। আর কতােরা
আল্লাহর োমছ তােঁর অনু গ্রহ চাও। রনিে আল্লাহ সবে
রবষমে সেযে জ্ঞাত।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ৩২]
রতরন আরও বমলন,
ۡ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َ
َۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ
ي
ِّ  وٱستة ِّهدوا ش ِّهيدي ِّن مِّن رِّجال ِّكم فإِّن لم يكونا رجل.......﴿
َّ َ َ ٓ َ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ
َََ ۡ َ ُ ََ
ضل إ ِّ ۡح َدى َٰ ُه َما
ِّ ان مِّمن ترضون مِّن ٱلةهداءِّ أن ت
ِّ فرجل وٱمرأت
ۡ َ
ُ
َ ٓ ُّ
ُ
َٰ َف ُت َذك َِّر إ ِّ ۡح َدى َٰ ُه َما ۡٱۡل ۡخ َر
﴾....... ى َول يَأ َب ٱلة َه َدا ُء إِّذا َما د ُعوا
]٢٥٢ :[ابلقرة
“...আর কতােরা কতাোমদর পুরুষমদর েধয হমত দু ইজন
সােী রাখ। অতঃপর যরদ তারা উভমে পুরুষ না হে,
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তাহমল এেজন পুরুষ ও দু ’জন নারী- যামদরমে কতােরা
সােী রহমসমব পছন্দ ের। যামত তামদর (নারীমদর)
এেজন ভুল েরমল অপরজন স্মরে েররমে কদে।
সােীরা কযন অস্বীোর না েমর, যখন তামদরমে ডাো
হে। আর তা কছাি কহাে রোংবা বে তা রনধোররত সেে
পযেি রলরপবদ্ধ েরমত কতােরা রবরি হেমতা না”। [সূ রা
আল-বাোরা, আোত: ২৮২]
অনু রূপভামব

আল্লাহ

তা‘আলা

নারীমদর

জনয

উিরারধোরী সম্পরিমত তামদর অরধোর রনরিত েরমছ।
অথচ ইসলামের পূ মবে নারীমদর তামদর বপরিে সম্পরি
ও রেরাস হমত বরিত েরা হত। তামদর কোমনা সম্পরি
কদওো হত না। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ ٓ
َ َۡ ۡ
َ َ
َ َ ۡ َ َ َ َّ
ان َوٱۡلق َر ُبون َول ِّلن َِّساءِّ ن ِّصيب م َِّّما
ِّ ِّلرجا ِّل ن ِّصيب مِّما ترك ٱلو َٰ ِّدل
ِّ ﴿ل
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ٗ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َّ َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ
﴾٧ يبا َّمُف ُروضا
ان وٱۡلقربون مِّما قل مِّنه أو كث ن ِّص
ِّ ترك ٱلو ِّدل
]٠ : [النساء

 76 

“পুরুষমদর জনয োতা রপতা ও রনেিাত্মীেরা যা করমখ
রেমেমছ তা কথমে এেরি অাংি রমেমছ। আর নারীমদর
জনয রমেমছ োতা রপতা ও রনেিাত্মীেরা যা করমখ রেমেমছ
তা কথমে এেরি অাংি (তা কথমে েে কহাে বা কবরি
কহাে) রনধোররত হামর।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ৭]
অনয আোমত আল্লাহ বমলন,
َ ََۡ ُ ۡ
ُ
ُ
َ ُ ۡ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ ٓ ٱّلل
ُ َّ يك ُم
ي فإِّن ك َّن
ِّ﴿يُوص
ِّ
ِّ ف أولَٰدِّكم ل ِّذلك ِّر مِّثل ح ِّظ ٱۡلنثي
ََ ٗ
ُ
ۡ َن َِّسا ٓ ٗء فَ ۡو َق ٱثۡنَ َت ۡي فَلَ ُه َّن ثُلُ َثا َما تَ َر َك ِإَون ََكن
ت َوَٰح َِّدة فل َها ٱنل ِّۡصف
ِّ
َّۡ
ُ َََۡ َ
َ َ َ َُ َ َ
ََ َّ ُ ُ ُّ َ ُ ۡ
َ
ِّك َوَٰحِّد مِّنهما ٱلسدس مِّما ترك إِّن َكن َلۥ ودل فإِّن لم
ِّ و ِّۡلبويهِّ ل
ُ َ َ ۡ ٓ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُّ
ُ َ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ِّيكن َلۥ ودل وورِّثهۥ أبواه ف ِِّل ِّمهِّ ٱثللث فإِّن َكن َلۥ إِّخوة ف ِِّل ِّمه
َ ُ ُٓ َ ُ ُٓ
َ َٓ
ُّ
ِّ ُٱلس ُد ُس مِّن َب ۡع ِّد َوصِّ َّي ي
وص ب ِّ َها أ ۡو ديۡن َءابَاؤك ۡم َوأ ۡب َناؤك ۡم ل
َّ َ ٗ َ َ ٗ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ َ ُ ۡ َ
َ َّ ٱّللِّ إ َّن
ً ٱّلل ََك َن َعل
ِّيما
تدرون أيهم أقرب لكم نُفعا ف ِّريض مِّن
ِّ
ٗ َحك
]٩٩ : ﴾ [النساء١١ ِّيما
“আল্লাহ কতাোমদরমে কতাোমদর সিানমদর সম্পমেে
রনমদেি রদমেন, এে কছমলর জনয দু ই কেমের অাংমির
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সেপররোে। তমব যরদ তারা দু ইমের অরধে কেমে হে,
তাহমল তামদর জনয হমব, যা কস করমখ কেমছ তার রতন
ভামের দু ই ভাে, আর যরদ এেজন কেমে হে তখন তার
জনয অমধেে। আর তার োতা রপতা উভমের প্রমতযমের
জনয ছে ভামের এে ভাে কস যা করমখ কেমছ তা কথমে,
যরদ তার সিান থামে। আর যরদ তার সিান না থামে
এবাং তার ওোররি হে তার োতা-রপতা তখন তার
োতার জনয রতন ভামের এে ভাে। আর যরদ তার ভাইকবান থামে তমব তার োমের জনয ছে ভামের এে ভাে।
অরসেত পালমনর পর, যা দ্বারা কস অরসেত েমরমছ
অথবা ঋে পররমিামধর পর। কতাোমদর োতা রপতা ও
কতাোমদর সিান-সিরতমদর েধয কথমে কতাোমদর
উপোমর কে অরধে রনেিবতেী তা কতােরা জান না।
আল্লাহর পে কথমে রনধোররত। রনিে আল্লাহ সবেজ্ঞ,
প্রজ্ঞােে।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ১১]
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আল্লাহ এ আোমত নারীমদর জনয পুরুমষর অমধেে সম্পদ
কদওোর েথা বমলমছন, তার োরে হমলা, এেজন
পুরুমষর দারেে হমলা, কস তার পররবামরর জনয খরচ
েরমব, তামদর যাবতীে রবষমে কদখা কিানা েরমব এবাং
তামদর দাে-দারেে তামেই বহন েরমত হমব। এ
োরমেই তামে নারীমদর ওপর প্রভাব রবস্তার ও
িরিিালী বলা হমেমছ। এেজন স্ত্রী কস তার স্বােীর কথমে
কোহরানা কপমে থামে; যরদ কস তামে সহবামসর পূ মবে
তালাে কদে, তাহমল অমধেে োহর আর যরদ পমর তালাে
কদে, তাহমল পূ েে োহর পামব। সু তরাাং এেজন নারী কস
এেজন পুরুমষর অমধেে সম্পদ কপমলও রেন্তু দারেে েে
থাোে তার বযমের খাত কোমিই নাই এবাং কস স্ত্রী রহমসমব
োহর ও ো রহমসমব রপতার কচমে কবরি পাওোমত তার
হমের েমধয কোমনা প্রোর েেরত েরা হে রন। তামদর
কোহমরর রবষমে আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
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ٓ
َ َٗۡ
َ
ُ
ُ َ َۡ
ۡ َ ك ۡم َعن
َشء م ِّۡن ُه
﴿ َو َءاتوا ٱلن ِّ َسا َء َص ُدقَٰت ِّ ِّه َّن َِّّنل فإِّن طِّب ل
ٓ
ٓ َ ُُ َ َۡ
]٤ : ﴾ [النساء٤ نُف ٗسا فُكوهُ هن ِّيا َّم ِّريا
“আর কতােরা নারীমদরমে সন্তুষ্টরচমি তামদর কোহর
রদমে দাও, অতঃপর যরদ তারা কতাোমদর জনয তা কথমে
খুরি হমে রেছু ছাে কদে, তাহমল কতােরা তা সানমন্দ
তৃরপ্তসহোমর খাও।” [সূ রা আন-রনসা, আোত: ৪]
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নারীমদর প্ররত ইসলামের সু রবচার:
নারীমদর প্ররত ইসলামের সু রবচামরর বরহ:প্রোি হমলা,
ইসলাে যু মদ্ধর েেদামন বৃ দ্ধা ও রিশুমদর নযাে নারীমদর
হতযা েরামে রনরষদ্ধ কঘাষো েমরমছ। এ ছাো তামদর
ঋতুবতী ও প্রসূ রত হওোোলীন তামদর সামথ উঠা-বসা
ও কেলামেিা েরা ববধ েমরমছ (সহবাস বযতীত)।
তামদর সামথ ঐ সেে কোমনা প্রোর ববষেয েরামে
ইসলাে সেথেন েমর না। কযেনরি জামহরলেযামতর যু মে
েতে সম্প্রদামের কলাে, ইোহূ দীরা ও আরও রবরভন্ন
সম্প্রদামের কলামেরা তামদর নারীমদর সামথ রবরভন্ন
ধরমের ববষেয েরত।
আমেিা রারদোল্লাহু ‘আনহা বমলন,
 ثم أناوهل انليب صىل اهلل عليه،«كنت أرشب من اإلناء وأنا حائض
وسلم فيضع فاه ىلع موضع ي
»يف
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“আরে ঋতুবতী অবস্থাে এেরি পাত্র কথমে পারন পান
েরতাে। তারপর এেই পাত্ররিমে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওোসাল্লােমে পারন পান েরমত রদমল, রতরন
তা রদমেই পারন পান েরমতন এবাং পামত্রর কয স্থামন
আরে আোর েুখ রাখতাে রতরন রঠে কস স্থামনই েুখ
রাখমতন।
রতরন আরও বমলন,
.»«واكن يتكئ يف حجرها ويه حائض ريض اهلل عنها ويقرأ القرآن
“ঋতুোলীন সেমে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওোসাল্লাে তার কোমল কহলান রদমে বমস েুরআন
রতলাওোত েরমতন।”
৫. রজহাদ রহজরত ও ইজারার কেমত্র ইসলাে নারীমদর
অরধোর সেুন্নত করমখমছন।
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ইসলামে কযভামব পুরুষরা রহজরত েমরমছ অনু রূপভামব
নারীরাও রহজরত েরার সু মযাে কপমেমছ। আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,

َ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ ﴿
ج َرَٰت
ِّ َٰيأيها ٱَّلِّين ءامنوا إِّذا جاءكم ٱلمؤمِّنَٰت مه
ََ
ۡ َ
ۡ
ُ
ُ ُ َۡ َ
َ ٱّلل أ َ ۡعلَ ُم بإ
ُ َّ وه َّن
يمَٰن ِّ ِّه َّن فإِّن َعل ِّۡم ُت ُموه َّن ُمؤم َِّنَٰت فل
حن
ِّ فٱمت
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َّ
َ َ ُّ َ ُ
َّ ُ ۡ
ُ ُ
ُ
ُ
َۡ
ج ُعوه َّن إِّل ٱلكُفارِّ ل ه َّن حِّل ل ُه ۡم َول ه ۡم َيِّلون ل ُه َّن َو َءاتوهم
ِّ تر
َُ َٓ
]٩٧ : ﴾ [املمتحنة..... َّما أنُفقوا

“কহ ঈোনদারেে, কতাোমদর োমছ েুরেন েরহলারা
রহজরত েমর আসমল কতােরা তামদরমে পরীো েমর
কদখ। আল্লাহ তামদর ঈোন সম্পমেে অরধে অবেত।
অতঃপর যরদ কতােরা জানমত পার কয, তারা েুরেন
েরহলা, তাহমল তামদরমে আর োরফরমদর রনেি কফরত
পারঠও না। তারা োরফরমদর জনয ববধ নে এবাং
োরফররাও তামদর জনয হালাল নে। তারা

যা বযে

েমরমছ, তা তামদরমে রফররমে দাও। কতােরা তামদরমে
রবমে েরমল কতাোমদর কোমনা অপরাধ হমব না, যরদ
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কতােরা তামদরমে তামদর কোহর প্রদান ের। আর
কতােরা োরফর নারীমদর সামথ বববারহে সম্পেে বজাে
করখ না, কতােরা যা বযে েমরছ, তা কতােরা কফরত চাও,
আর তারা যা বযে েমরমছ, তা কযন তারা কচমে কনে।
এিা আল্লাহর রবধান। রতরন কতাোমদর োমঝ ফেসালা
েমরন। আর আল্লাহ সবেজ্ঞ, প্রজ্ঞােে। [সূ রা আলেুেতারহনাহ, আোত: ১০]
যু মদ্ধর েেদামন েরহলামদর এেন রেছু ভূ রেো রমেমছ, যা
এেজন পুরুষ কলামের দ্বারা সোধান েরা সম্ভব নে।
ফমল পুরুমষর সামথ নারীরাও যু দ্ধ কেমত্র গুরুেপূ েে
ভূ রেো রাখমত পামর।
কযেন, বরেেত আমছ উমম্ম আতীইো রারদোল্লাহু ‘আনহু
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে এর সামথ সাতরি
যু দ্ধ েমরমছন, রতরন তামদর ছওোরীর রপছমন রছমলন,
তামদর জনয খাওোর বতরর েরমতন এবাং তামদর কেউ
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আহত হমল তামদর রচরেৎসার বযবস্থা েরমতন ও তামদর
পরি লাোমতন।
«وكذا أم سليم بنت ملحان اكنت حامال يوم حنني ومعها خنجر
: "أم سليم ؟ "وجتيب: بيدها فيقول هلا انليب صىل اهلل عليه وسلم
بنعم بأيب أنت وأيم يا رسول اهلل اقتل اذلين ينهزمون عنك !! فإنهم
ذللك أهل ! ويسأهلا زوجها أبو طلحة عن اخلنجر اذلي معها
.» اختذته إن دنا مين أحد من املرشكني بقرت بطنه: فتقول
“অনু রূপভামব উমম্ম সু লাইে রবনমত োলহান রারদোল্লাহু
‘আনহা হুনাইমনর যু মদ্ধ অাংি গ্রহে েমরন। রতরন তখন
েভেবতী রছমলন। তার হামত এেরি বেে রছল, তখন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে তামে উমম্ম সু লাইে বমল
ডাে রদমল রতরন উিমর বমলন হােঁ কহ রাসূ ল! আপনার
উপর আোর োতা রপতা েুরবান কহাে। আরে যারা
আপনার কথমে পলােন েমর আমস তামদর হতযা েরব।
োরে, তারা এরই উপযু ি।
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তার স্বােী আবু তালহা তামে তার বেে সম্পমেে রজজ্ঞাসা
েরমল কস বলল, আোর রনেি রদমে যরদ কোমনা োমফর
অরতক্রে েমর, তখন তার কপমি আঘাত েরার জনয
আরে এ লারঠ রনমে এমসরছ।
«وقل مثل ذلك يف حق صفية بنت عبد املطلب يوم األحزاب وأم
»!! عمارة وكعيبة األسلمية وخولة بنت األزور
“অনু রূপভামব সু রফো রবনমত আব্দু ল েুিারলব আহযামবর
যু মদ্ধ বরলষ্ঠ ভূ রেো রামখন। উমম্ম আম্মারা েুোইবাতুল
আসলারেেযা ও খাওলা রবনমত আযওোর প্রেুখ নারী
সাহাবীেে রবরভন্ন যু মদ্ধ অাংি গ্রহে েমর গুরুেপূ েে দারেে
পালন েমরন।”
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লামের যু মে অমনে
নারীমদর কদখা কেমছ তারা আোনত গ্রহে েরমতন এবাং
বেে রাখমতন। তামদর আোনত ও বেে রাখামত
কোমনা বাধা রছল না, বরাং তামদর আোনত রাখা ও বেে
রাখাও গ্রহে কযােযই রছল।
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ইসলাে নারীমদর শুধু পুরুমষর েতই সোন েযোদা রদমে
োি হনরন, বরাং ইসলাে কোমনা কোমনা কেমত্র নারীমদর
পুরুমষর কচমেও অরধে েযোদা রদমেমছন। আল্লাহ
তা‘আলা েুরআমন েরীমে নারীমদর নামে এেরি সূ রা
নারযল েমরমছন। নারী যখন ো হে তখন সিামনর জনয
জান্নাতমে তামদর দু পামের তমল করমখমছন। আর
ইসলাে নারীমদর সামথ সদাচরে েরার জনয উপমদি
রদমেমছ রতন বার আর পুরুষমদর প্ররত রদমেমছ এেবার।
কোমনা েরহলা সিান প্রসমবর সেে োরা কেমল কস
িাহাদামতর েযোদা লাভ েরমব।
৬. আর পুরুমষর েমতা নারীমদরও েতােত কদওো ও
পরােিে কদওোর অরধোর রমেমছ। যখন তারা
কোমনা গ্রহে কযােয েতােত কদমব তখন তা অবিযই
গ্রহে েরমত হমব। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওোসাল্লাে তার স্ত্রী খারদজা রারদোল্লাহু ‘আনহু হমত
রবরভন্ন সেে পরােিে চাইমল রতরন তামে বমলরছমলন:
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«واهلل ال خيزيك اهلل أبدا إنك تصل الرحم وتصدق احلديث
»وحتمل اللك وتقري الضيف وتعني ىلع نوائب احلق
“আরে আল্লাহর িপথ েমর বলরছ, আল্লাহ আপনামে
েখমনা অপোরনত েরমব না। োরে, আপরন
আত্মীেতার সম্পেে সেুন্নত রামখন। সতয েথা
বমলন, অসহাে োনু মষর সহােতা েমরন, কেহোমনর
কেহোনদারী েমরন এবাং অরধোর বরিতমদর
অরধোর আদামে সাহাযয েমরন।”
এছাোও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে
হুদাইরবোর সরের সেে উমম্ম সালো রারদোল্লাহু
‘আনহার পরােিে গ্রহে েমর আেল েরমত আরম্ভ েরমল
আল্লাহ তা‘আলা তার পরােমিের েমধয বরেত ও েলযাে
দান েমরন।
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‘নারী: ইসলামের পূ মবে ও পমর’ গ্রন্থরিমত এেজন নারীমে
ইসলাে েী েী সম্মান রদমেমছ এবাং ইসলামের আেেমনর
পূ মবে নারীমদর অবস্থা েী রছল তা তুমল ধরা হমেমছ। এর
োধযমে এেজন পাঠে বুঝমত পারমব কয, নারীমদর
অরধোর প্ররতষ্ঠাে ইসলামের ভূ রেো েী?
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