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ইসলােম নারীর অিধকারইসলােম নারীর অিধকারইসলােম নারীর অিধকারইসলােম নারীর অিধকার    
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

ইসলাম তার িশ(া ও আদেশ*র মাধ+েম মানব ,কৃিতেক- যা িদেয় আ�াহ তা‘আলা মানুষেক সৃি1 

কেরেছন- সমথ*ন ও শি4শালী কের5 আ�াহ তা'আলা মানুষেক 7+থ*হীন িকছু েমৗিলক ৈবিশ1+ িদেয় নারী-

পু:ষ দুই ে;ণীেত সৃি1 কেরেছন5 এরা যােত এেক অপেরর স$ূরক হয়5 এ ে(ে? নারী-পু:ষ িঠক 

রাত-িদেনর মেতা5 েয দুেয়র সমAেয় হয় একিট িদন5 িকংবা বলা যায় ইিত ও েনিতবাচক েDাত তথা 

েজায়ার-ভাটার মেতা, েয দুইেয়র েযােগ গিঠত হয় িবদ্ুJ-শি45 এ িবদু্J-শি4 সKার কের বL জড় 

পদােথ* ,াণ ও ,াণNOন5  

আ�াহ তা‘আলা নারীেক েযসব অনন+ ৈবিশে1+ েশািভত কেরেছন, তার অন+তম হেলা আচার-আচরেণ 

আPােদর ,াচুয* ও আেবেগর বাLল+5 েতমিন গঠন-,কৃিতেতও নারী েকামলতা ও এমন নQতায় সমুRল,  

যা পু:েষর সেS বসবাসরত পিরেবেশ তার Tাধীনতােক কের সীমাবU5 আ�াহ তা‘আলা নারীেক Tভাব-

চিরে?ও বািনেয়েছন েকামল5 যােত েস Vেষ িনেত পাের পু:েষর যাবতীয় :(তা5 েকেড় িনেত পাের 

তার Wদয়-অXর5 নারীর সািAধ+ পু:ষেক েদয় মানিসক আ;য়5 েযখােন এেল তার েটনশন-অিYরতা লঘু 

হয়5 েকেট যায় সব [ািX ও িবTাদ5 একইভােব েস যােত হয় মমতাময়ী এবং িশVর লালন-পালেন 

উপযু45  

আেবগ ও অনুভূিত,বণ এক েকামল সৃি1 নারী5 অপেরর সুেখর জন+ নারীই পাের সবেচ েবিশ ত+ােগর 

মহ] ,কাশ করেত5 এসব মানিবক ^ণ ও সহজাত উপাদান ছাড়া েকােনা পিরবার ও সমাজ েটকসই 

হয় না5 ৈব_ািনক অনুস`ান ,মাণ কেরেছ, নারীই সবেচ েবিশ কিঠন মানিসক চাপ বহন করেত স(ম5 

মানিসক আঘাত সারােত নারীই রাখেত পাের সবেচ েবিশ কায*কর ভূিমকা5 

অন+িদেক আ�াহ তা‘আলা পু:ষেক সৃি1 কেরেছন aঢ়তা ও কেঠারতা িদেয়5 যা তােক Yান ও কােলর 

িবেবচনায় বৃহcর অSেন িবচরেণর সুেযাগ এেন েদয়5 মানুষ েযসব ঝঁুিকর সfুখীন হয় তা েথেক 

আgর(ায় শারীিরকভােব পু:ষ অিধক স(ম5 তাই শh কতৃ*ক তুলনামূলক েস কমই আiাX হয়5 

েতমিন তার মানিসক গঠেনও দৃঢ়তা েবিশ5 এ কারেণ েস অেনক দুঘ*টনার সামেনও অিবচল থাকেত 

পাের5 েযমন অকjাJ েকােনা সরীসৃপ বা ভীমদশ*ন ,াণীর আিবভ*াব ইত+ািদ5 এ জন+ই েস নারীর 

তুলনায় েবিশ িনরাপcা ও সাহিসকতার সেS ভীিতকর, ঝুঁিকপূণ* ও িবভীিষকাময় পিরিYিতেত এিগেয় 

যায়5 এ কারেণই েস িনরব িনষুিত রােতও আতk জাগািনয়া নানা ,াX বীরদেপ* অিতiম করেত পাের5 

িনরাপেদ িফের আসেত পাের Tজেনর কােছ5 যা পাের না একজন নারী5  

উে�খ+, সাধারণত আমরা যখন পু:ষ বা নারীর ৈবিশ1+ আেলাচনা কির, তা িকm ব+িতiম অবYার 

অিn] অTীকার কের না5 কারণ, অেনক সময় নারীর ৈবিশে1+র জায়গায় েদখা যায় পু:ষেক5 েযমন 

পু:েষর Tকীয় Yােন েদখা যায় নারীেকও5  
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পু:েষর তুলনায় নারীর ময*াদা পু:েষর তুলনায় নারীর ময*াদা পু:েষর তুলনায় নারীর ময*াদা পু:েষর তুলনায় নারীর ময*াদা     

নারী-পু:েষর ,কৃিতগত স$ক* িবষেয় এমন ব+িতiমী ব4ব+েক অেনেক ,মাণ িহেসেব হািজর কেরন, 

সমান ^:] সেoও ,কৃিতর িভpতায় যার স$ক* রাত-িদেনর মেতা5 পূব*াপর িবেবচনায় না এেন 

ব4ব+েক ভুল েবাঝার একিট সরল দৃ1াX রাসূলু�াহ সা�া�াL আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেচ উে�িখত 

ব4ব+ :  

��� �������	 
������� ���������� ������ ���� !��"�# ���$�%�# �&�'�# �"�����. ���)�*�� �+�,�- ��� �./ 0�" 
1�2 �.���  :�4��5$�� � ����6)�� �4���7�����, 
�85������. ��	  9���#�" ��5	 5:���5���� ;&�*�< ;��5=�, �>�'�?�# >�)5� �& @���� �A�B��C��� ��5	 ���%����D�E. ���)�� ��	�, �4����* � ������5= ���5)�*�<�, 

��� �./ 0�" 
1�2 �.��� : �F�G���# �H�=��I�J 5H�#���K��� �&�$5	 5L���� 5H�=��I�J �& @����2 ���)�� M�)�+. �.���: �N5��O�� ��5	 54����* � ��I5)�*�<. 
�F�G���# ��?�E �9�P��D �-�� Q&�� � �-���, �- ���2 ���)��: M�)�+. �.���: �N5��O�� ��5	 54����* � ��I���5=.  

'েহ নারী সম,দায়, েতামরা েবিশ েবিশ সদকা কেরা5 েকননা, আিম েতামােদর েবিশ জাহাpােমর 

অিধবাসী েদেখিছ5' মিহলারা বলেলন, েকন েহ আ�াহর রাসূল? িতিন বলেলন, 'েতামরা অিধকহাের 

অিভশাপ দাও এবং Tামীর অকৃ_তা েদখাও5 বুিUমান পু:ষেক িনবু*িU বানােত অr বুিU ও খােটা 

দীনদািরর আর কাউেক েতামােদর েচেয় অিধক পটু েদিখিন5' তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, 

আমােদর _ান ও দীেনর অrতা কী? িতিন বলেলন, 'মিহলােদর সা(ী িক পু:ষেদর সা(ীর অেধ*ক নয়?' 

তাঁরা বলেলন, জী, হ+া5 িতিন বলেলন, 'এিটই তােদর _ােনর অrতা5 যখন তােদর মািসক V: হয় 

তখন িক তারা নামায ও েরাজা বাদ েদয় না?' তাঁরা বলেলন, জী, হ+া5 িতিন বলেলন, 'এিটই তােদর 

দীনদািরর Trতা5'1  

এ ব4েব+র ে,(াপট হেলা, েসিট িছল ঈেদর িদন5 রাসূলু�াহ সা�া�াL আলাইিহ ওয়াসা�াম চাইিছেলন 

তাঁেদরেক সদকা দােন উ7ুU করেত5 বাnেব এিট িছল এমন কথা বেল হাস+-েকৗতুক করার আদশ* সময়, 

যা আংিশক সত+5 তা হেলা, িকছু ে(ে? নারীর সা(ী পু:েষর সা(ীর অেধ*েকর ময*াদা রােখ এবং 

মািসক অবYায় তােদর নামায পুেরাপুির (মা করা হয় আর রমজােনর েরাজা অন+ সময় আদায় করেত 

হয়5 েদােষর ে(ে? ^ণ বেল এখােন েকৗতুক করা হেয়েছ5 অথ*াJ _ােন ও দীেন কম হেল কী হেব 

বুিUমান পু:ষেক পয*X েবাকা বািনেয় ছােড়!  

প(াXের জাহাpােম তােদর সংখ+া েবিশ হওয়া- তা েতা Tাভািবক5 েকননা, বাnেব তােদর সংখ+া পু:েষর 

েচেয় অেনক েবিশ5 এছাড়া অন+ কারণও েতা রেয়েছ5 এিদেক Tামীর অকৃ_তা তারাই েবিশ ,দশ*ন 

কের থােক5 আসেল এিটই েতা আেবগী মেনর অপিরহায* দািব5 যােহাক Tাভািবকভােব ইসলােম পু:েষর 

ময*াদার তুলনায় নারীর ময*াদা িতন রকম :  

                                                 
1. বুখারী, হােয়য অধ+ায়5     
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কককক. . . . নারী েযসব অবYায় পু:েষর সমান নারী েযসব অবYায় পু:েষর সমান নারী েযসব অবYায় পু:েষর সমান নারী েযসব অবYায় পু:েষর সমান : : : :     

ইসলাম নারীেক পু:েষর সেহাদরা বািনেয়েছ (রাসূলু�াহ সা�া�াL আলাইিহ ওয়াসা�াম েযমন ইরশাদ 

কেরেছন2) এবং নারী-পু:ষেক এেক অপেরর Vভাকাzী বািনেয়েছ5 আ�াহ তা‘আলা েযমন ইরশাদ 

কেরন,  

�4/ �5	�R K����,  :���5	�R K����, �- I S���+ T���G5��,�# ;U���+ �4, � 	�V�� 5W, ����K����+ �4�/�I�����, ���< ������ K���  
'আর মুিমন পু:ষ ও মুিমন নারীরা এেক অপেরর ব`ু, তারা ভােলা কােজর আেদশ েদয় আর অন+ায় 

কাজ েথেক িনেষধ কের5'3  

আ�াহ তা'‘আলা আরও বেলন,  

���X���!�%� ��K5	 Y>G5��� 
�����)5��, �/ X���!�%� ��K5	 Y>G5��� �.��@�)5� 

'পু:ষেদর জন+ রেয়েছ অংশ, তারা যা উপাজ*ন কের তা েথেক এবং নারীেদর জন+ রেয়েছ অংশ, যা 

তারা উপাজ*ন কের তা েথেক5'4  

আ�াহ তা‘আলা অন+? বেলন,  

 '���@�# �- I�����Z�[�����, \]�XG�̂  \H��G�D  _���G�G�C ��)�� Y�5	�R 	 �/ '�, M�$���# �,�# ;��%�? ��5	 �C̀5���a �&5K�< ���	�D�V�+ �- �4/�)�K���� �/ ���% ��	 ����
)c(�

'েয মুিমন অবYায় েনক আমল করেব, পু:ষ েহাক বা নারী, আিম তােক পিব? জীবন দান করব এবং 

তারা যা করত তার তুলনায় অবশ+ই আিম তােদরেক উcম ,িতদান েদব5'5 

আেরক জায়গায় আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

�e5�5=������, 5:��!����*����, �e5!����*����, 5:���5	�R K����, �e��5	�R K����, 5:��K5)�� K����, �e5K5)�� K��� 64�E ������+������, 5:���5=������, 
����, 5:��K5f������, �e5K5f������, 5:�������! K����, �e5�����! K����, 5:���5J��g����, �e5�5J��g����, 5:����+������, �- I�@, ��� �e5h5���C

 ���<�# 5:���5%�6O���, �8̀5$�% �_6)�� �����5%�6O���, 5:��h5���C����, �K̀G5h�< ��̀�@�#�, \H��57�i�	 �- I��  _6)���

'িন~য় মুসিলম পু:ষ ও নারী, মুিমন পু:ষ ও নারী, অনুগত পু:ষ ও নারী, সত+বাদী পু:ষ ও নারী, 

ৈধয*শীল পু:ষ ও নারী, িবনয়াবনত পু:ষ ও নারী, দানশীল পু:ষ ও নারী, িসয়ামপালনকারী পু:ষ ও 

নারী, িনজেদর ল�াYােনর িহফাযতকারী পু:ষ ও নারী, আ�াহেক অিধক jরণকারী পু:ষ ও নারী, 

তােদর জন+ আ�াহ মাগিফরাত ও মহান ,িতদান ,�ত েরেখেছন5'6 

আদম ও হাওয়া আলাইিহমাস- সালােমর জাpাত েথেক েবিরেয় আসার ঘটনার েরশ ধের ইসলাম নারীর 

ওপর অেধ*ক দািয়] িদেয়েছ5 পিব? কুরআেন এ ঘটনা িববৃত হেয়েছ এভােব :  

                                                 
2. িতরিমযী, তাহারাত অধ+ায়5   
3. সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৭১5     
4. সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৩২    
5. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৯৭5  
6. সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৫5  
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���� 5j5O�' ��+���*�� ����, ��K !�k5J �l�G�D ��̀�m�" ��I��5	 ��)�%�, �]���[��� �N @�,�B�, �9���# �����0�  A�=no ��� ����)���,�e5K5��6h�� ��5	 ���/���!�� �H���[ (
�, 5_G5� �����% ��K5	 ��K I�@���p�V�� ��I���< �4��q�G���� ��K I6��B�V�� M���E Yr��!�	�, s��*�!�� 	 �t�"�V��� �5� �-�����, s, ��< ;U���X5� �-�� S���+ �/�q�X�'� ����)��

���E 5_�G�)�< �u��!�� v:��K5)�% 5_+�" ��5	  A�=no M6*�)�!�� ;e5D-G5D����  u��/�!�� �/ '  _ 
‘আর আিম বললাম, 'েহ আদম, তুিম ও েতামার �ী জাpােত বসবাস কর এবং তা েথেক আহার কর 

Tা�েO+, েতামােদর ই�ানুযায়ী এবং এই গাছিটর িনকটবত*ী হেয়া না, তাহেল েতামরা যািলমেদর 

অXভু*4 হেয় যােব5 অতঃপর শয়তান তােদরেক জাpাত েথেক �িলত করল5 অতঃপর তারা যােত িছল 

তা েথেক তােদরেক েবর কের িদল, আর আিম বললাম, 'েতামরা েনেম যাও5 েতামরা এেক অপেরর 

শh5 আর েতামােদর জন+ যমীেন রেয়েছ িনিদ*1 সময় পয*X আবাস ও েভাগ-উপকরণ'75 এ ব+াপাের 

বরং পু:ষই বড় দািয়] বহন কের5 েকননা চূড়াX িসUাX তার হােত5 পিব? কুরআনই েস ইিSত 

িদে�5 ইরশাদ হেয়েছ,  
 �.��� �4��q�G���� 5_�G���E �w�/�0�/�� M�)�X�� ��� vN�) 	�, 5��) g��� 5H���[�J M�)�< �Nx� =�# �&�'  A�=no ���)yz{ ( ��K I �no�/�0 ��K I�� �:���X�� ��I��5	 ��)�%�V��

 |�/�i��  _�+�"  A�=no M���<�, 5]���[��� �}�"�, ��5	 ��K�I�G�)�< 54��75��g�� ��*57�̂ �, 

‘অতঃপর শয়তান তােক কুম�ণা িদল, বলল, 'েহ আদম, আিম িক েতামােক বেল িদব অনX জীবন,দ 

গাছ এবং অ(য় রাজ] স$েক*?' অতঃপর তারা উভেয়ই েস গাছ েথেক েখল5 তখন তােদর উভেয়র 

সতর তােদর সামেন ,কাশ হেয় পড়ল এবং তারা জাpােতর গােছর পাতা িদেয় িনজেদরেক আবৃত 

করেত লাগল এবং আদম তার রেবর Lকুম অমান+ করল; ফেল েস িব�াX হল’58    

খখখখ. . . . েযসব অবYায় নারী পু:েষর েচেয় িভp েযসব অবYায় নারী পু:েষর েচেয় িভp েযসব অবYায় নারী পু:েষর েচেয় িভp েযসব অবYায় নারী পু:েষর েচেয় িভp : : : :     

ইসলাম একজন মাতােক িপতার েচেয় েবিশ হক িদেয়েছ95 েযমন েসৗিদ আরেব সরকাির চাকিরজীিব 

মােয়েদর জন+ বািষ*ক ছুিটর অিতির4 ,সবকালীন ছুিট হাদীেস বিণ*ত িনফােসর েময়াদ10 অনুযায়ী 

কমপে( পঁয়তাি�শ িদন েদয়া হয়5 েতমিন তােক পিব? কুরআেন উে�িখত েময়াদ11 অনুযায়ী Tামী মারা 

েগেল বািষ*ক ছুিটর অিতির4 ,ায় একশ িদেনর িবেশষ ছুিট েদয়া হয়5 অথচ পু:ষেদর জন+ এ ধরেনর 

েকােনা ছুিটর ব+বYা েনই5 একইভােব ইসলাম নারীেদর জন+ েসানা ও েরশমী কাপড় ব+বহােরর অনুমিত 

িদেয়েছ5 পু:েষর জন+ েদয়িন5 নারীেদর মােস ,ায় এক স�াহ এবং বছের ,ায় একমাস সালাত মাফ 

করা হেয়েছ, যা পু:েষর ে(ে? করা হয়িন5  

Vধু তাই নয়, নারীেদর ,িতপালেন ইসলাম েয ময*াদা েরেখেছ পু:ষেদর জন+ তা রাখা হয়িন5 রাসূলু�াহ 

সা�া�াL আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

�~ �4/���� �-�%5��Dn� ������ v:����+ �,�# ������ v:��/�p�#  �
��C G�� ���I�G���E 6~�E �&�p�= �]���[���.  
                                                 
7. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩৫-৩৬5  
8. সূরা ]-হা, আয়াত : ১২০-১২১5     
9. েযমন েদখুন, বুখারী, আদব অধ+ায়5   
10. িতরিমযী, তাহারাত অধ+ায়5   
11. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪5   
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'েতামােদর েয কারও যিদ িতনজন কন+া বা েবান থােক আর েস তােদর সুOরমত েদখাVনা কের, তেব 

েস অবশ+ই জাpােত ,েবশ করেব5'12  

েতমিনভােব রাসূলু�াহ সা�া�াL আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও ইরশাদ কেরেছন,  

�-�% ��G�p �-�% ��G�p 5_5)�'n�  
'েতামােদর মেধ+ েস-ই সেব*াcম েয তার �ীর কােছ েতামােদর মেধ+ সেব*াcম5'13  

এ হাদীেস �ীর সেS স7+বহারেক পু:েষর চািরি?ক ময*াদার মাপকািঠ িনধ*ারণ করা হেয়েছ5 সুতরাং 

এখন আমরা িক বলেবা েয ইসলাম পু:েষর িবপে( বণ*ৈবষম+েক ,;য় িদেয়েছ?  

গগগগ. . . . পু:েষর িকছু েযাগ+তা ও ৈবিশ1+ পু:েষর িকছু েযাগ+তা ও ৈবিশ1+ পু:েষর িকছু েযাগ+তা ও ৈবিশ1+ পু:েষর িকছু েযাগ+তা ও ৈবিশ1+ : : : :     

পু:েষর ওপর ইসলাম পিরবােরর েনতৃ]ভার অপ*ণ কেরেছ এবং উcরািধকাের তার অংশ েবিশ িদেয়েছ5 

কারণ, নারীর ভরণ-েপাষণ তার দািয়ে]5 আর িকছু ে(ে? নারীর সা(ীেক পু:েষর অেধ*ক গণ+ কেরেছ5 

িবিনমেয় তােক এমন িকছু দািয়] েদয়া হেয়েছ, যা নারীেক েদয়া হয়িন5 পু:েষর ওপর পিরবােরর 

আিথ*ক ভার ন+n করা হেয়েছ5 পিরবােরর েমৗিলক অিথ*ক খাত^েলা তােকই সামলােত হয়5 আর তােকই 

িনযু4 করা হেয়েছ পিরবােরর তoাবধায়ক5  

আমরা েদখেত পাই, ইসলাম অেনক ে(ে? নারী-পু:ষেক একইরকম অিধকার িদেয়েছ5 পাশাপািশ 

উভেয়র আলাদা ৈবিশ1+ও েরেখেছ5 এভােবই ইসলাম উভেয়র মেধ+ সমতা িবধান কেরেছ5 তেব এ 

সমতা িদেনর সেS িদেনর িকংবা রােতর সেS রােতর সমতার মেতা নয়5 বরং তা ^:ে]র িদক িদেয় 

রাত ও িদেনর সমতার মেতা5 েযমন আদশ* জীবন িকছুেতই উভয়িটেক উেপ(া করেত পাের না5 আর 

েযমন একিট িদবস রাত বা িদেনর েকােনািটর ,েয়াজনেকই উেপ(া করেত পাের না5  

সাধারণভােব আমরা যখন ইসলাম িনেয় আেলাচনা কির, তখন ইসলাম ও ইসলাম অনুসারী তথা 

মুসিলমেদর আচরেণর মেধ+ পাথ*ক+ মাথায় রাখা উিচত5 ইসলাম ও মুসিলম দুিট িভp িজিনস5 েকননা 

মুসিলম অেনক সময় ইসলামী িশ(া েথেক িবচু+ত হেত পাের5 মুসিলম নারীমাে?রই উিচত, পু:েষর সেS 

সমানািধকার দািব না জািনেয় ইসলাম তােক েয অিধকার^েলা িদেয়েছ তা দািব করা5 েকননা, 

সমানািধকার িনেত েগেল ইসলাম ,দc অেনক ,াকৃিতক অিধকারও তােক হারােত হয়5   

নারীর অবাnব সমানািধকােরর দািবদাররা যার গান গায় আমরা যিদ েসই ফরািস িব�েবর নিথপ? এবং 

গণতাি�ক েদশসহ বL েদেশর সংিবধান েঘঁেট েদিখ, তাহেল েদখেবা অেনক ে(ে?ই তারা নারীর েসই 

অিধকার^েলার Tীকৃিত মা? েসিদন িদেয়েছ, ইসলাম যা ,িত�া কেরেছ েচৗ�শ বছর আেগ! Vধু তাই 

                                                 
12. িতরিমযী, সদাচার ও সুস$ক* অধ+ায়5   
13. িতরিমযী, মানােকব অধ+ায়5   
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নয়, বরং অেনক অিধকার এমনও আেছ যার Tীকৃিত আেজা তারা েদয়িন5 েযমন পিরবাের নারীর আিথ*ক 

দািয়] (মা করা এবং তােক যাবতীয় অথ*ৈনিতক ভার েথেক অব+হিত েদয়া ইত+ািদ514  

সুতরাং এসব বাnবতা স$েক* অবগিতর পরও িক েকােনা _ানস$p মুসিলম রমণী ইসলােমর েদয়া 

তার অিধকার ও ৈবিশ1+সমূহেক অব_া কের পি~মােদর নারীেদর তথাকিথত অিধকার দািব করেবন? 

    

নারীর নারীর নারীর নারীর উcরািধকার িকছু ে(ে? পু:েষর অেধ*ক েকন উcরািধকার িকছু ে(ে? পু:েষর অেধ*ক েকন উcরািধকার িকছু ে(ে? পু:েষর অেধ*ক েকন উcরািধকার িকছু ে(ে? পু:েষর অেধ*ক েকন     

পূেব* েয ,াকৃিতক বাnবতার কথা আেলািচত হেয়েছ তা েথেক অ�সর হেয় পিরবােরর জীবেনাপকরণ 

সং�েহর ভার ন+n কেরেছ ইসলাম পু:েষর কাঁেধ5 পু:েষর �ী-সXান, অ(ম িপতা-মাতা িকংবা 

কামাইেয়র অেযাগ+ ভাই অথবা দািয়] েনয়ার েকউ েনই এমন িববািহত েবান েহাক- সবার :িট-:িজর 

দািয়] তার ওপর5 প(াXের এ সংiাX েকােনা দািয়] নারীর ওপর েদয়া হয়িন5 এমনিক তার িপতা-

মাতা বা যারা তােক েছাট েথেক ,িতপালন কেরেছন- তােদর কােরা দািয়]ও তার ওপর ন+n করা 

হয়িন5  

উদারণত এ জন+ই ইসলাম মুসিলমেক অনুমিত েদয় না তার স$েদর যাকাত আপন �ী বা সXানেদর 

িদেত5 েকননা, তােক িনেজর দািয়ে]র অংশ িহেসেবই তােদর ,েয়াজন পুেরা করেত হেব; সদকার অংশ 

েথেক তােদর ওপর খরচ করেব েকন5 এ কারেণ যাকাত েকবল সীিমত কেয়কিট খােতই ব+য় করেত 

হেব; এর বাইের েকাথাও ব+য় করা যােব না5 এসব খাত হয়েতা হকদার ব+ি4র সমস+া Yায়ী বা 

সামিয়কভােব দূর করেব অথবা উ�তর েকােনা কল+াণ বেয় আনেব5 আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন, 

�, �u������ �5��, �- I +/�)�� 5]�76��R K����, ��I�G�)�< �e5)5	�������, �e5%����K����, 
�����*�7�)5�  :��������� ��K���E ���+5��, 5_6)�� �&G�X�0 �5��, �e5	�"��i���
 Y-G5��D Y-G5)�<  _6)���, 5_6)�� ��5	 \]�S����� �&G�X����� �

'িন~য় সদাকা হে� ফকীর ও িমসকীনেদর জন+ এবং এেত িনেয়ািজত কম*চারীেদর জন+, আর যােদর 

অXর আকৃ1 করেত হয় তােদর জন+; (তা ব�ন করা যায়) দাস আযাদ করার ে(ে?, ঋণ�nেদর মেধ+, 

আল�াহর রাnায় এবং মুসািফরেদর মেধ+5 এিট আ�াহর প( েথেক িনধ*ািরত, আর আ�াহ মহা_ানী, 

,_াময়5'15  

তাছাড়া নারীরা তােদর সিKত স$দ Tত�ভােব সংর(ণ করেত পারেবন- চাই তার মািলক হন িবেয়র 

আেগ িকংবা পের5 উপরm িতিন আপন Tামীেক তার িনজT স$েদর তoাবধায়কও িনযু4 করেত 

পারেবন5 ইসলাম এ জন+ িববাহপূব* ও িববাহপরবত*ী সমেয় তার Tত� আইনী সcা সংর(েণরও 

িন~য়তা িদেয়েছ5 সুতরাং িবেয়র আেগ েমেয়রা েযমন তার িপতার পিরবােরর সেS স$ৃ4, িবেয়র পরও 

তার অবYা েতমিন5 িবেয়র পর তার েগা?নােম েকােনা পিরবত*ন আসেব না5 েযমনিট ,চিলত 

                                                 
14. দুয়ািলবী, মানবাধিকার, পৃ. ৪-৫; আরও েদখুন, ১৭৮৭ সােল ,কািশত আেমিরকার সংিবধান5 আেমিরকায় ১৯২০ সাল 

পয*X েকবল ে¢তাS Tাধীনরাই নাগিরক] েপত এবং নারীেক েকােনা সরাসির িনব*াচেন অংশ�হেণর সুেযাগ েদয়া হেতা না5 

েদখুন, ডারইউন, সাংিবধািনক অিভ_তা5   
15. সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৬০5     
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ব�গতভােব সভ+ অেনক সমােজ5 েসখােন িবেয়র আেগ েমেয়রা েগাে?র নােম পিরিচত হয় আর িবেয়র 

পর সমাজ বা আইন তােক Tামীর বংশ পিরচেয় অিধকার েদয়5 েযন িবেয়র পর তার মািলকানা িপতার 

পিরবার েথেক Tামীর পিরবাের YানাXিরত হেয়েছ!  

আমরা যিদ সূরা িনসার একাদশ আয়াত িনেয় গেবষণা কির, তাহেল েদখেত পাই পু:ষেক ৈপতৃক 

স$িcেত েবিশ েদয়া হেয়েছ তার িকছু দািয়] ও কল+ােণর সেS শত*যু4 কের5 যখন সরাসির এ দািয়] 

চেল যােব, তখন অিতির4 অংশটুকুও চেল যােব5 েকননা আ�াহ তা'আলা ইরশাদ কেরন, 

�� I�)�� ���G�!����� �}�/�� ������� ���% �4���� ���G�G�$���V��� Q��D �&�$5	 ���%6O)5� �-�%5=����,�# �5�  _6)��  -��G5a/ � \H��5D��, �9����% �4�E�, ������ ��	 ��$�)�� 
  w ����� ��K I��5	 v�5D��, Q&��5� 5_���/�+�V5��,  L����� ��I�)�� 5_	�V5)��  j��/�+�#  _���"�,�, Y����,  _�� ������ �-�� �4���� Y����,  _�� �4��% �4�E ������ ��K5	

���+�#�, �-�% ���+no ;����= �,�# ��I�+ �5a/ � v]�G5a�, 5����+ ��5	  w ����� 5_	�V5)�� �H�/�p�E  _�� �4��% �4���� �l�)x$�� I���# �4, "���� ��� �-�% ��  u�����# �-
� �K̀G5��D �K̀G5)�< �4��% �_6)�� 64�E 5_6)�� ��5	 \]�S����� ��̀�7�� �-����yy� 

'আ�াহ েতামােদরেক েতামােদর সXানেদর স$েক* িনেদ*শ িদে�ন, এক েছেলর জন+ দুই েমেয়র অংেশর 

সমপিরমাণ5 তেব যিদ তারা দুইেয়র অিধক েমেয় হয়, তাহেল তােদর জন+ হেব, যা েস েরেখ েগেছ তার 

িতন ভােগর দুই ভাগ; আর যিদ একজন েমেয় হয় তখন তার জন+ অেধ*ক5 আর তার মাতা িপতা 

উভেয়র ,েত+েকর জন+ ছয় ভােগর এক ভাগ েস যা েরেখ েগেছ তা েথেক, যিদ তার সXান থােক5 আর 

যিদ তার সXান না থােক এবং তার ওয়ািরস হয় তার মাতা িপতা তখন তার মাতার জন+ িতন ভােগর 

এক ভাগ5 আর যিদ তার ভাই-েবান থােক তেব তার মােয়র জন+ ছয় ভােগর এক ভাগ5 অিসয়ত 

পালেনর পর, যা 7ারা েস অিসয়ত কেরেছ অথবা ঋণ পিরেশােধর পর5 েতামােদর মাতা িপতা ও 

েতামােদর সXান-সXিতেদর মধ+ েথেক েতামােদর উপকাের েক অিধক িনকটবত*ী তা েতামরা জান না5 

আ�াহর প( েথেক িনধ*ািরত5 িন~য় আ�াহ সব*_, ,_াময়5'16  

আয়ােত েদখা েগল একমা? েমেয় তার িপতার অেধ*ক স$িcর উcরািধকারীিণ হয় আর অবিশ1 অেধ*ক 

স$িcর অংশীদার হয় নারী-পু:ষ উভেয় অথবা দুই েমেয় থাকেল তারা িপতামাতার স$েদর দুই 

তৃতীয়াংেশর মািলক হয় আর অবিশ1 তৃতীয়াংশ বি�ত হয় নারী-পু:ষ উভেয়র মেধ+5 অতএব মীরাস বা 

উcরািধকােরর অংশ িনধ*ািরত হয় দািয়ে]র nেরর সেS স$ৃ4 আgীয়তার nর অনুপােত5  

আর সাধারণত এই উcরািধকার স$েদর মািলকানা লােভর একমা? উপায় হয় না5 বরং তা একমা? 

উপায় হওয়া সমীচীনও নয়, মানুষ যার ওপর পুেরাপুির িনভ*রশীল5 েকননা আ�াহ তা‘আলা মানুষেক 

নারী-পু:ষ দুই ে;ণীেত সৃি1 কেরেছন এবং তােদর ,েত+কেক এমনসব Tত� ৈবিশে1+ সমুRল 

কেরেছন, একিট সমােজর জন+ যার েকােনা িবকr েনই5 তাছাড়া তােদর ,েত+কেক _ান ও ব+ি4গত 

অজ*েনর সুেযাগও দান কেরেছন5 তেব েয ব+ি4 অ(ম, তার ভার অপ*ণ কেরেছন সমােজর সুY অংেশর 

ওপর5 এজন+ই তার স$েদ ওই অ(ম ব+ি4র জন+ একিট অংশ েরেখেছন এবং তার নাম িদেয়েছন 

ফরজকৃত যাকাত5 তদুপির তােদরেক অিতির4 সদকা করেত উ7ুU কেরেছন5  

                                                 
16. সূরা আন-িনসা, আয়াত : ১১5      
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প(াXের পি~মা সমােজ নারী যিদ ৈপি?ক স$েদ সমানািধকার চায়, তাহেল তা েস তখনই পােব যখন 

েস পু:েষর সেS পিরবাের সমান দািয়] পালন করেব5 এর িবিনমেয় তার স$েদ িবেশষত মানব রিচত 

আইেন তার তালােকর পর িবে�েদর সময় তার স$দ নারী-পু:েষর মেধ+ সমানভােব বি�ত হয়5 অথচ 

অেনক ে(ে?ই েদখা যায় এই স$দ সKেয় অেনক ে[শ সহ+ কেরেছ অথবা েস মা?ই এ স$দ অজ*ন 

কেরেছ আর তার Tামী এ স$দ অজ*েন েকােনাভােবই েকােনা অবদান রােখিন5  

অতএব, ,িতিট মুসিলম রমণীর উিচত, আ�াহ ,দc তার হক ও অিধকার স$েক* জানা এবং িনেজর 

,াপ+ অিধকার বুেঝ েনয়া5 আর মুসিলম পু:ষেদরও উিচত, আপন �ী-কন+া ও েবােনর ,াপ+ অিধকার 

িঠক মেতা পিরেশাধ করা5 িকm দুঃেখর সেS ল(+ কির অেনক মুসিলম পিরবােরই ভাইেয়রা সেহাদর 

েবানেদর কুরআন বি�ত পUিতেত িপতার স$িc না িদেয় গড়পড়তা িদেয় থােকন5 এটা N1ই যুলম 

এবং অৈবধ কাজ5 েক জােন, হয়েতা আ�াহর Lকুেমর যথাযথ অনুসরণ না করার আযাব Taপই হয়েতা 

ইদানীং আমােদর মা-েবানরা ইসলােমর সেS সাংঘিষ*ক নারী অিধকােরর কথায় কান িদে�5 আ�াহ 

তা‘আলা আমােদর সবাইেক তার বি�ত হক^েলা যথাযথ আদায় করার তাওফীক দান ক:ন5 আমীন5  

 

 
  


