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পর্দা: নারীর রু্র্দ ও রক্ষাকারী ঢাল 

   

পর্দা একরি ইবার্ত, সালাত চযমন ইবার্ত। এরি আল্লাহর রনর্র্দশ। রবষয়রি রনিঃসর্ের্হ অতযন্ত গুরুত্বপূর্দ এবং 

সমর্য়াপর্যার্ী। আল্লাহ তা‘আলা কুরআর্ন মাজীর্র্ বর্লন, 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ۡزَوَِٰجَك  قُل ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ

َ
َٰلَِك  َجَلَٰبِيبِِهنَّ   ِمن َعلَۡيِهنَّ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ِّلِ ۡدَنَٰٓ  َذ

َ
ن أ

َ
ُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡيَن   فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ  َغُفوٗرا ٱّللَّ

 [ ٩٥: االحزاب] ﴾ ٥٩ رَِّحيٗما

“চহ নবী, আপরন আপনার স্ত্রীর্র্রর্ক, কনযার্র্রর্ক ও মুরমনর্র্র স্ত্রীর্র্রর্ক বলুন, তারা চযন তার্র্র রজলবার্বর রকছু 
অংশ রনর্জর্র্র উপর ঝুরলর্য় চর্য়। তার্র্রর্ক চ নার বযাপার্র এিাই সবর্ র্য় কাছাকারছ পন্থা হর্ব। ফর্ল তার্র্রর্ক 
কষ্ট চর্ওয়া হর্ব না। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম র্য়াময়।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯] 

চবপর্দা আর নারী-পুরুর্ষর অবাধ চমলা-চমশা সমার্জ চকমন রবরূপ পরররিরতর সৃরষ্ট কর্রর্ছ এবং নারীর্ক কীভার্ব 
চভার্য-পর্র্যর বস্তুর্ত পররর্ত কর্রর্ছ তা আমরা আমার্র্র  াররর্র্ক লক্ষয করর্লই চর্খর্ত পাই। পাররবাররক ও 
সামারজক রবশৃঙ্খলা, অশারন্ত, র্াম্পতয-কলহ ও পারস্পররক অরবশ্বাস, রববাহ-রবর্ের্, নারী-রনযদাতন ইতযারর্ 
সবরকছুর চপছর্নই একরি প্রধান কারর্ হর্লা পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ চমলা-চমশা। 

যরর্ও ইসলার্মর পর্দা-বযবিা সম্পর্কদ অজ্ঞতা অথবা এর অন্তরনদরহত তাৎপযদর্ক না বুঝার কারর্র্ চকউ চকউ এর্ক 
পশ্চাৎপর্তা, চসর্কর্ল, নারীর্ক শৃঙ্খরলতকরর্র্র পন্থা, উন্নয়র্নর অন্তরায় এবং নারী ও পুরুর্ষর মর্ধয একরি ববষময 
সৃরষ্টর প্রয়াস বর্ল আখযারয়ত কর্র থার্কন। মূলতিঃ এ ভুল বুঝাবুরঝর জনয মুসরলম রবর্শ্বর করতপয় এলাকায় 
ইসলার্মর সরতযকার রশক্ষার অপপ্রর্য়ার্ আর পাশ্চাতয র্র্মাধযর্মর চনরতবা ক ভূরমকাই র্ায়ী। পাশ্চাতয র্র্মাধযর্মর 
এিা একিা রনয়ম হর্য় র্াাঁরির্য়র্ছ চয, ইসলার্মর কথা উঠর্লই তার প্ররত একিা কুৎরসৎ আ রর্ প্রর্শদন করা হয়। 

আর তার্র্র এই অপপ্র ার্র রবভ্রান্ত হর্য় আমার্র্র এই অঞ্চর্লও অর্নর্ক পর্দা সম্পর্কদ রবরূপ ধারর্া চপাষর্ কর্র 
থার্কন। একজন খ্রীষ্টান ‘নান’ বা ধমদজারজকা যখন লম্বা র্াউন আর মাথা-ঢাকা চপাশাক পররধান কর্র থার্কন তখন 
তা আর পশ্চাৎপর্তা, উন্নয়র্নর অন্তরায় বা নারীর্ক শৃঙ্খরলতকরর্র্র প্রয়াস বর্ল রবর্বর ত হয় না; বরং তা  শ্রদ্ধা, 
ভরি বা মাতৃর্ত্বর প্রতীক রূর্পই রবর্বর ত হয়।  

অতএব, ইসলার্মর পর্দা-বযবিা নারীর্ক শৃঙ্খরলত করার পররবর্তদ তাাঁর্ক মযদার্ার আসর্ন অরধরিত কর্রর্ছ, সমার্জ 
একরি ভারসামযপূর্দ সমাজ-বযবিার প্রবতদন কর্রর্ছ। ইসলাম নারীর্ক রকরূপ আসর্ন অরধরিত কর্রর্ছ বা পর্দা 
নারীর্ক কী মযদার্া রর্র্য়র্ছ চস রবষর্য় রবস্তাররত আর্লা নায় যাওয়ার আর্র্ আসুন আমরা চর্রখ, তথাকরথত প্রর্রত, 
নারী-স্বাধীনতা, নারী-পুরুর্ষর অবাধ চমলার্মশা সমাজর্ক বা নারীর্ক কী র্ান কর্রর্ছ। 

বতদমান যুর্র্, রবর্শষত পাশ্চাতয-রবর্শ্ব নারীর্ক তাাঁর রনর্জর ভার্যরনয়ন্তারূর্প আখযারয়ত করা হয়। সমার্জর প্ররতরি 
চক্ষর্ে নারী পুরুর্ষর সার্থ তাল-রমরলর্য় এবং অর্নক চক্ষর্ে নারীর্ক পুরুর্ষর তুলনায় অরধকতর চযার্য বা 
efficient বর্লও র রিত করা হর্ে। রকন্তু প্রকৃতপর্ক্ষ সরতযই রক নারী রলঙ্গ-ববষমযর্ক অরতক্রম কর্র পুরুর্ষর 
সমান মযদার্া লাভ করর্ত চপর্রর্ছ? ‘কলঙ্কময় অতীর্তর’ রনগ্রহ ও র্মন-রনপীিন চথর্ক রক্ষা চপর্য়র্ছ? তথাকরথত 
নারী-স্বাধীনতা রক বনরতকতা সমৃদ্ধ শারন্তপূর্দ একরি নতুন সমাজ-বযবিার ইরঙ্গত প্রর্ান কর্র? সরতযই রক নারী 

http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=506&region=BN&CR=
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প্রকৃত সামারজক নযায়-রব ার লার্ভ সমথদ হর্য়র্ছ? আমরা যরর্ বতদমান পাশ্চাতয-সমার্জর রর্র্ক তাকাই তাহর্ল এর 
উত্তর হর্ব: ‘না’। অথদননরতক চক্ষর্ে নারী তাাঁর অরধকার প্ররতিা করর্ত সমথদ হর্লও পাশ্চার্তযর সমাজ-বযবিা আজ 
এক ভয়াবহ সঙ্কর্ির সমু্মখীন। তাই এককার্লর ‘চসর্কর্ল'’ বা ‘out dated family concept’ বা পাররবাররক 
প্রথা রনর্য় সমাজরবজ্ঞানীর্র্ নতুন কর্র ভাবর্ত শুরু কর্রর্ছন। নারী-রনযদাতন, রশশুহতযা, পরততাবৃরত্ত, ধষদর্, রববাহ-
রবর্ের্, রলরভংিুর্র্র্ার, মার্কাসরি, কুমারী-মাতৃত্ব বা single mother, ইতযারর্ সমসযা আজ পাশ্চাতয-সমাজর্ক 
কুর্র কুর্র খার্ে। চকবল পাশ্চাতয বা উন্নত রবশ্বই নয়, আজ আমার্র্র সমার্জও এ-সকল বযারধর ক্রমশ সংক্রমন 
ঘির্ছ। বারহযক  াকর কয আর উন্নরতর চখালস চভর্ করর্ত পারর্লই আমরা চসই অন্তরনদরহত সমসযাগুর্লা চর্খর্ত 
পাই। প্র রলত সাধারর্ ধারর্ায় রবংশ শতারি, রবর্শষ কর্র রিতীয়-রবশ্বযুদ্ধ-পরবতদী সময় চথর্ক বতদমান কাল পযদন্ত 
সময়র্ক নারী স্বাধীনতার স্বর্দযুর্ বর্ল আখযারয়ত করা হর্লও এক সমীক্ষায় চর্খা যায় চয, এ সমর্য় রবর্শ্ব নারী-
রনযদাতন বৃরদ্ধ চপর্য়র্ছ শতকরা পাঁর শ ভার্। এ রবষর্য় এখার্ন কর্য়করি জররর্পর উর্ল্লযখ করা হর্লািঃ  

১। র্ভদপাত 
১৯৬৮ সার্ল ইংলযার্ে র্ভদপাতর্ক ববধতা প্রর্ান করার পর চসখার্ন চকবল চররজস্টাডদ র্ভদপার্তর ঘিনাই বৃরদ্ধ 
চপর্য়র্ছ র্শগুর্। এর মর্ধয মাে শতকরা একভার্ (১%) স্বািযর্ত কারর্র্ আর বাকী ৯৯%-ই অনবধ র্ভদধারর্র্র 
কারর্র্ ঘর্ির্ছ। ১৯৬৮ সার্ল চযখার্ন ২২,০০০ চররজস্টাডদ র্ভদপাত ঘিার্না হয় চসখার্ন ১৯৯১ সার্ল এক লক্ষ 
আরশ হাজার আর ১৯৯৩ সার্ল তা র্াাঁিায় আি লক্ষ উরনশ হাজার্র। এর মর্ধয পর্নর বছর্রর কম বয়সী চমর্য়র 
সংখযা রতন হাজার। এিা চতা চর্ল যুিরার্জযর অবিা। এখন আসুন যুিরাষ্ট্র বা আর্মররকার রর্র্ক রৃ্রষ্ট চর্ওয়া 
যাক। চসখানকার পরররিরত আর্রা ভয়াবহ। চররজস্টাডদ পররসংখযান অনুযায়ী চকবলমাে ১৯৯৪ সার্লই যুিরার্ষ্ট্র র্শ 
লক্ষ র্ভদপাত ঘিার্না হয়। The Alan Guttmachere Institute নার্মর একরি র্র্বষর্া-প্ররতিার্নর মর্ত প্রকৃত 
র্ভদপার্তর সংখযা উি সংখযার তুলনায় ১০%-২০% চবরশ। এর্ক্ষর্ে কযানাডার পরররিরত রকছুিা ‘ভার্লা’। অথদাৎ 
যুিরার্ষ্ট্রর অর্ধদক। তর্ব জাপার্নর সংখযা যুিরার্ষ্ট্রর রিগুর্। অথদাৎ জাপার্ন প্ররত বছর প্রায় রবশ লক্ষ চররজস্টাডদ 
র্ভদপাত ঘিার্না হর্য় থার্ক। তথাকরথত সভয-জর্র্ত 'ইোর স্বাধীনতা'-র জনয রবর্ত ২৫ বছর্র এক রবরলয়ন 
অথদাৎ র্শ চকারিরও অরধক ভ্রুর্র্ক হতযা করা হয়। উি সংখযা চকবলমাে চররজস্টাডদ পররসংখযান চথর্ক চনওয়া 
হর্য়র্ছ। প্রকৃত সংখযা আর্রা ভয়াবহ। 'ববদরযুর্র্' কনযা-সন্তানর্র্র হতযা করা হর্তা অথদননরতক কারর্র্। রকন্তু আজ 
তথাকরথত সভয-জর্র্ত বযারভ ার, অনবধ-রমলন আর অননরতকতার র ি মুর্ছ চফলর্ত এইসব হতযাকাে  ালার্না 
হর্য়র্ছ। এ-সবই হর্লা চবপর্দা আর নারী-পুরুর্ষর অবাধ চমলার্মশার কুফল। 

২। ধষদর্ 
ধষদর্র্র প্রকৃত সংখযা জানা সহজ নয়। অর্নক চক্ষর্েই ভুির্ভার্ী এ-রবষর্য় ররর্পািদ কর্র না। ফর্ল, চয-সংখযা 
পাওয়া যায়, বাস্তর্ব তা অর্নক চবরশ ঘর্ি। রিরিশ পুরলর্শর মর্ত ১৯৮৪ সার্ল, এই এক বছর্র, বৃর্ির্ন ২০,০০০ 
(রবশ হাজার)-এর অরধক রনগ্রহ এবং ১৫০০ (পর্নর শত) ধষদর্র্র ঘিনা চরকডদ করা হয়। The London Rape 
Crisis Center -এর মর্ত বৃর্ির্ন প্ররতবছর অন্তত পাাঁ  চথর্ক ছয় হাজার ধষদর্র্র ঘিনা চরকডদ হর্য় থার্ক, আর 
প্রকৃত সংখযা তার  াইর্তও চবরশ। ১৯৯৪ সাল নার্ার্ এই সংখযা রর্র্য় র্াাঁরির্য়র্ছ ৩২,০০০ হাজার্র। উি সংিার 
মর্ত "If we accept the highest figures, we may say that, on average, one rape occurs every 
hour in England." মারকদন যুিরার্ষ্ট্রর পরররিরত সব াইর্ত ভয়াবহ। এখার্ন রবর্শ্বর সবদারধক সংখযক ধষদর্র্র 
ঘিনা ঘর্ি থার্ক। চস সংখযা জামদানীর সংখযার  াইর্ত  ারগুর্, বৃর্ির্নর  াইর্ত ১৮ গুর্ আর জাপার্নর  াইর্ত প্রায় 
রবশগুর্ চবরশ। সব াইর্ত উর্ির্জনক এবং বাস্তবতা এই চয, ৭৫% ভার্ ধষদর্র্র ঘিনাই ঘর্ি থার্ক পূবদ-পররর র্তর 
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িারা আর ১৬% রনকি-আত্মীয় বা বনু্ধর িারা। National Council for Civil Liberties নামক সংিার মর্ত 
৩৮% চক্ষর্ে পুরুষ তাাঁর অরফরসয়াল ক্ষমতা বা কতৃদত্ব প্রর্য়ার্ কর্র নারীর্ক ধষদর্ কর্র থার্ক। আর ৮৮% মরহলা 
কমদর্ক্ষর্ে চযৌন হয়রারনর স্বীকার হর্য় থার্কন। এই হর্লা তথাকরথত উন্নত ও নারী-স্বাধীনতার র্াবীর্ার চর্শগুর্লার 
অবিা। 

৩। রববাহ-রবর্ের্ 
রবংশ শতািীর চশষ রর্র্ক রববাহপূবদ সহবাস এবং 'Live Together' -এর প্রবর্তা বৃরদ্ধ চপর্ত থার্ক। ১৯৬০ 
সার্ল জন্ম গ্রহর্কারী বৃর্ির্নর নারীর্র্র প্রায় অর্ধদক প্রাক-রববাহ সহবার্সর অরভজ্ঞতা অজদন কর্র। এর পর্ক্ষ 
তাাঁর্র্র যুরি রছল চয, এর ফর্ল নর-নারী এর্ক অপরর্ক ভার্লাভার্ব জানর্ত পার্র এবং এর পর রববাহ বন্ধর্ন 
আবদ্ধ হর্ল তা িায়ীত্ব লাভ কর্র থার্ক। রকন্তু বাস্তবতা তার সমূ্পর্দ রবপরীত। ইউর্রাপীয় ইউরনয়নভুি চর্শগুর্লার 
মর্ধয ইংলযার্েই সবদারধক রববাহ-রবর্ের্র্র ঘিনা ঘর্ি থার্ক। ১৯৮৩ সার্ল যুিরার্জয চযখার্ন এক লক্ষ সাত রল্লশ 
হাজার রববাহ রবর্ের্র্র ঘিনা ঘর্ি, ১৯৯৪ সার্ল তার সংখযা র্াাঁিায় এক লক্ষ পয়ষরি হাজার্র। মারকদন যুিরার্ষ্ট্র 
১৯৭০ সার্ল রববাহ-রবর্ের্র্র সংখযা রছল সাত লক্ষ আি হাজার, আর ১৯৯০ সার্ল তা র্াাঁিায় এর্ার লক্ষ পাঁ াত্তর 
হাজার্র। পক্ষান্তর্র, রববার্হর হার্র চতমন চকার্না উর্ল্লযখর্যার্য-সংখযক পররবতদন হয়রন। 
৪। কুমারী-মাতৃত্ব ও একক-মাতৃত্ব 
পরশ্চমা-রবর্শ্বর তথাকরথত "নারী স্বাধীনতার" আর্রক অরভশাপ হর্লা কুমারী-মাতৃত্ব। বৃর্ির্ন এক জররর্প চর্খা যায় 
চয, ১৯৮২ সার্ল চযখার্ন কুমারী-মাতার সংখযা রছল নব্বই হাজার, ১৯৯২ সার্ল তা চবর্ি র্াাঁিায় রু্ই লক্ষ পর্নর 
হাজার্র। ১৯৯২ সার্ল জন্ম চনওয়া রশশুর্র্র ৩১% রছল অরববারহতা মাতার সন্তান। এই অরববারহতা বা কুমারী-
মাতার্র্র মর্ধয আিাই হাজার্রর বয়স ১৫ (পর্নর) বছর্রর নীর্ । ববধ রববার্হর মাধযর্ম জন্ম চনওয়া রশশুর তুলনায় 
অনবধ রশশুর জর্ন্মর হারও রর্ন রর্ন বৃরদ্ধ পার্ে। অপররর্র্ক, অনবধভার্ব জন্ম চনওয়া রশশুর র্ায়ভার অরধকাংশ 
চক্ষর্েই বতদার্ে কুমারী-মাতা বা একক-মাতৃর্ত্বর (single mother) উপর। নারীর উপর কুমারী-মাতৃর্ত্বর এই 
র্ায়ভার পরশ্চমা-রবর্শ্ব নারী-রনপীির্নর এক রনিুর উর্াহরর্। 

৫। মর্যপান ও ধুমপান 
পরশ্চমা ধাাঁর্ র নারী-পুরুর্ষর সমানারধকার নারী সমার্জর মর্ধয অর্নক মে অভযার্সর জন্ম রর্র্য়র্ছ। একসময় 
মর্যপান ও ধূমপানর্ক চকবল পুরুর্ষর বর্অভযাস রহসার্ব র রিত করা হর্তা। রকন্তু আজ নারীও তার্ত আসি হর্য় 
পর্ির্ছ। The Sunday Times - এর এক ররর্পার্িদ চর্খা যায় চয, নারীরা ‘রনধদাররত মাোর’  াইর্ত অরধক 
পররমার্র্ মর্যপার্ন অভযস্ত হর্য় উর্ঠর্ছ। আর ধুমপার্নর চক্ষর্ে এর সংখযা এবং পররমার্ পুরুর্ষর সমান সমান। 

৬। রবজ্ঞাপর্ন ও পর্নদাগ্রাফীর্ত 
তথাকরথত নারী-স্বাধীনতার নার্ম নারীর্ক আজ যর্থেভার্ব বযবহার করা হর্ে রবজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং 
পর্নদাগ্রাফীর্ত। পর্র্যর রবজ্ঞাপর্ন নারী চযন আজ একরি অপররহাযদ রবষয়। সম্প্ররত রর্ ওয়ারশংিন চপাষ্ট পরেকার 
বরাত রর্র্য় আমার্র্র ঢাকার বর্রনক জনকর্ে প্রকারশত এক প্ররতর্বর্র্ন বলা হয়, 

“আর্মররকার চমর্য়রা চযৌন-আর্বর্নময়ী হওয়ার পররর্বর্শই বি হর্ে। তাাঁর্র্র সামর্ন চযসব পর্য ও ছরব 
তুর্ল ধরা হর্ে তার্ত তাাঁরা চযৌনতার রর্র্কই আকৃষ্ট হর্ে। মারকদন সংসৃ্করত, রবর্শষ কর্র প্রধান প্রধান প্র ার-
মাধযর্ম মরহলা ও তরুনীর্র্র চযৌন-চভার্য-পর্য রহর্সর্ব চর্খার্না হর্ে। আর্মররকান সাইর্কালরজকযাল 
এর্সারসর্য়শন (এরপএ) িাষ্ক চফাসদ অন র্যা চসকু্সয়ালাইর্জশন অব র্ালদস-এর সম্প্ররত প্রকারশত এক ররর্পার্িদ 
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একথা বলা হয়। ররর্পার্িদর প্রর্র্তার্র্ বর্লন, রিরভ-চশা চথর্ক মযার্ারজন এবং রমউরজক-রভরডও চথর্ক 
ইণ্টারর্নি পযদন্ত প্ররতরি প্র ার-মাধযর্মই এই র েই চর্খা যায়। ............. প্রর্র্তার্র্র মর্ত, চযৌনরূপর্ান 
তরুনী ও মরহলার্র্র রতনরি অরত সাধারর্ মানরসকস্বািয সমসযার সর্ঙ্গ সম্পকদযুি। এগুর্লা হর্লা চপর্ির 
চর্ালর্যার্, আত্মসম্মানহারনর্বাধ এবং মনমরা ভাব। ................. রলজ গুয়া নার্মর একজন মরহলা বর্লন, রতরন 
তাাঁর ৮ (আি) বছর্রর চমর্য় তারনয়ার উপর্যার্ী চপাশাক খুাঁর্জ চপর্ত অসুরবধায় রর্য়র্ছন। প্রায়ই চসগুর্লা 
খুবই আাঁিসাাঁি, নয়র্তা খুবই খার্িা। চযৌন-আর্বর্ন ফুরির্য় চতালার জনযই এ ধরর্নর চপাশাক বতরর করা 
হয়।” (বর্রনক জনকে, ২৪ চফব্রুয়ারী, ২০০৭) 

এতক্ষর্ পযদন্ত তথাকরথত নারী-স্বাধীনতার নার্ম পরশ্চমা-জর্র্তর ঘুর্নধরা সমার্জর একরি ভয়ঙ্কর র ে আপনার্র্র 
সমু্মর্খ তুর্ল ধরার চ ষ্টা কর্ররছ। বাস্তবর ে তার  াইর্তও আর্রা অর্নক চবরশ ভয়াবহ। অথদননরতক  াকর কয আর 
প্রযুরির্ত উন্নরতর আিার্ল তথাকরথত 'আধুরনক' রবর্শ্বর সমাজ ও পাররবাররক বযবিায় আজ ধ্বস চনর্মর্ছ। নারী-
স্বাধীনতা ও বযরি-স্বাধীনতার নার্ম নারী আজ পর্র্ পর্র্ লারিত ও রনরৃ্হীত হর্ে, বযবহৃত হর্ে' চভার্র্র সামগ্রী 
রহসার্ব। এর্থর্ক মুরির একমাে উপায় ইসলার্মর প্রকৃত রশক্ষা ও জীবন-রনধদারর্র্র সরঠক ও পূর্দ অনুসরর্। 

আরম আমার বির্বযর শুরুর্ত পরবে কুরআন মরজর্র্র সূরা আল-আহযার্বর চয আয়াতরি উর্ল্লখ কর্ররছ চসখার্ন 
সৃরষ্টকতদা মহান আল্লাহ্ তা‘আলা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবং মুরমনর্র্র্ক এ রনর্র্দশ রর্র্য়র্ছন চয, 
তাাঁর্র্র স্ত্রী এবং কনযার্র্ চযন  ার্র িারা রনর্জর্র্র শরীর চঢর্ক রার্খ। যার মর্ধয তাাঁর্র্র জনয রর্য়র্ছ স্বােেয 
এবং প্রশারন্ত। 
আরম শুরুর্তই উর্ল্লখ কর্ররছ চয, অর্নর্ক ইসলার্মর পর্দা-বযবিার্ক সরঠকভার্ব না বুঝার কারর্র্ এর্ক নানাভার্ব 
সমার্লা না কর্র থার্কন। তাাঁরা মর্ন কর্রন, এ-বযবিার মাধযর্ম মুসরলম-সমার্জ নারীর্র্র উপর্র একপ্রকার 
রনর্ষধাজ্ঞা আর্রাপ করা হর্য়র্ছ। যার ফর্ল, তাাঁরা মানবীয় কাযদারর্র্ত ইোমত অংশগ্রহর্ করর্ত পার্র না। রকন্তু এই 
ধারর্া রঠক নয়। পর্দা এবং নারী-পুরুর্ষর পৃথকীকরর্র্র ইসলামী ধারর্ার্ক বুঝর্ত হর্ল তা বুঝর্ত হর্ব নারীর্র্র 
সতীর্ত্বর পরবেতা রক্ষার্থদ এবং সমার্জ নারীর্র্র মযদার্া অকু্ষন্ন রাখার স্বার্থদ রৃ্হীত বযবিারর্র চপ্রক্ষাপর্ি, যার 
মাধযর্ম ঐসব উর্েশয লঙ্ঘর্নর আশঙ্কা রতর্রারহত হয়।  
পরবে কুরআর্ন সূরা নূর্রর ৩১ ও ৩২ নং আয়ার্ত আল্লাহ্ তা‘আলা বর্লন, 

وا   ِلِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُل﴿ بَۡصَٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ
َ
َٰلَِك  فُُروَجُهۡم   َوَيۡحَفُظوا   أ ۡزَكَٰ  َذ

َ
َ  إِنَّ  لَُهۡم   أ ر  ٱّللَّ  [٠٣: انلور] ﴾٣٠ يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبُِي

“(র্হ নবী আপরন) মুরমন পুরুষর্র্রর্ক বর্ল রর্ন, তারা চযন তার্র্র রৃ্রষ্টর্ক সংযত রার্খ এবং তার্র্র লজ্জািার্নর 
রহফাযত কর্র। এরিই তার্র্র জনয অরধক পরবে। রনশ্চয় তারা যা কর্র চস সম্পর্কদ আল্লাহ সমযক অবরহত।” [সূরা 
আন-নূর, আয়াত: ৩০] 

بَۡصَٰرِهِنَّ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ِلِۡلُمۡؤِمَنَِٰت  َوقُل﴿
َ
َٰ  ِِبُُمرِهِنَّ  َوۡۡلَۡۡضِبۡنَ  مِۡنَها   َظَهرَ  َما إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِدينَ  َوَل  فُُروَجُهنَّ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ  َوَل  يُوبِهِنَّ  جُ  ََعَ

وۡ  ِِلُُعوََلِِهنَّ  إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِدينَ 
َ
وۡ  َءابَآئِِهنَّ  أ

َ
وۡ  ُبُعوََلِِهنَّ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ  أ

َ
وۡ  أ

َ
ۡبَنآءِ  أ

َ
وۡ  ُبُعوََلِِهنَّ  أ

َ
َٰنِِهنَّ  أ وۡ  إِۡخَو

َ
َٰنِِهنَّ  بَِنٓ  أ وۡ  إِۡخَو

َ
َٰتِِهنَّ  بَِنٓ  أ َخَو

َ
وۡ  أ

َ
 أ

وۡ  نَِسآئِِهنَّ 
َ
يَۡمَُٰنُهنَّ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  أ

َ
َٰبِعِيَ  أ ِل  َغۡيِ  ٱلتَّ و 

ُ
ۡرَبةِ أ وِ  ٱلِرَِجالِ  ِمنَ  ٱۡۡلِ

َ
ۡفلِ  أ ِينَ  ٱلِطِ َٰ  َيۡظَهُروا   لَمۡ  ٱَّلَّ  ۡۡضِۡبنَ يَ  َوَل  ٱلِنَِسآءِ   َعۡوَرَٰتِ  ََعَ

رُۡجلِِهنَّ 
َ
ِ  إَِل  َوتُوُبٓوا   زِينَتِِهنَّ   ِمن ُُيۡفِيَ  َما ِۡلُۡعلَمَ  بِأ يُّهَ  ََجِيًعا ٱّللَّ

َ
[٠٣: انلور] ﴾٣١ ُتۡفلُِحونَ  لََعلَُّكمۡ  ُنونَ ٱلُۡمۡؤمِ  أ  

“আর “(র্হ নবী আপরন) মুরমন নারীর্র্রর্ক বর্ল রর্ন, তারা চযন তার্র্র রৃ্রষ্টর্ক সংযত রার্খ এবং তার্র্র 
লজ্জািার্নর রহফাযত কর্র। আর যা সাধারর্ত প্রকাশ পায় তা ছািা তার্র্র চসৌেযদ তারা প্রকাশ না কর্র। তারা 
চযন তার্র্র ওিনা রর্র্য় বক্ষর্র্শর্ক আবৃত কর্র রার্খ। আর তারা চযন তার্র্র স্বামী, রপতা, শ্বশুর, রনজর্র্র চছর্ল, 
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স্বামীর চছর্ল, ভাই, ভাই এর চছর্ল, চবার্নর চছর্ল, আপন নারীর্র্, তার্র্র ডান হাত যার মারলক হর্য়র্ছ 
(রক্রতর্াস-রক্রতর্াসী), অধীনি চযৌনকামনামুি পুরুষ অথবা নারীর্র্র চর্াপন অঙ্গ সম্পর্কদ অজ্ঞ বালক ছািা কার্রা 
কার্ছ রনজর্র্র চসৌেযদ প্রকাশ না কর্র। আর তারা চযন রনজর্র্র চর্াপন চসৌেযদ প্রকাশ করার জনয সর্জার্র 
পর্ ারর্া না কর্র। চহ মুরমনর্র্, চতামরা সকর্লই আল্লাহর রনকি তাওবা কর, যার্ত চতামরা সফলকাম হর্ত 
পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] 

নারী-পুরুর্ষর অবাধ চমলার্মশা এবং নর-নারীর মর্ধয  ুরপসার্র সংঘরিত সব অননরতক রক্রয়াকলার্পর পররর্াম রক 
ভয়ঙ্কর হর্ত পার্র, তা আরম ইর্তাপূর্বদ আপনার্র্র সমু্মর্খ উপিাপন কর্ররছ। আমরা চর্র্খরছ চয, আপাত রৃ্র্ষ্ট 
নারী-পুরুষ উভর্য়র সম্মরতর্ত সংঘরিত অপরার্ধর ফল নারীর্কই এককভার্ব ভুর্র্ত হর্য়র্ছ চবরশ। তাই, ইসলাম 
নারী-পুরুষ উভয়র্ক শুধু পরস্পর্রর প্ররত চলালুপ রৃ্রষ্ট রর্র্তই বারর্ কর্র রন, অরধকন্তু সকল প্রকার্রর বর্রহক 
সংস্পশদ চথর্কও রবরত থাকর্ত রনর্র্দশ প্রর্ান কর্রর্ছ, যার্ত কর্র অর্ময তািনার উর্েক ঘির্ত না পার্র। ইসলাম 
মর্ন কর্র "Prevention is better than the cure" অথদাৎ, রু্ঘদিনা ঘিার আর্র্ তার পথগুর্লা বন্ধ করাই 
চশ্রয়তর।  
একজন নারী, রযরন তাাঁর চপাশাক ও  লা-চফরায় পর্দার রনয়মাবলী বা ‘রহজাব’ পালন কর্র থার্কন, রতরন সাধারর্ত 
অনয পুরুষ িারা অসম্মারনত ও লারিত হন না। এভার্ব একজন মুসরলম নারী ‘রহজাব’ বা পর্দা-পালর্নর মাধযর্ম 
অর্নক সমসযা চথর্ক রনর্জর্ক মুি রাখর্ত পার্রন, যা আজ পরশ্চমা জর্র্তর নারীরা অহরহ চমাকারবলা করর্ছন।  
ইসলাম রনিঃসর্ের্হ পর্দার মাধযর্ম নারী জারতর্ক মযদার্া ও সম্মার্নর আসর্ন অরধরিত কর্রর্ছ এবং তার্ক এমন 
এক রনরাপত্তা র্ান কর্রর্ছ, যার ফর্ল একজন নারী অরধকতর স্বাের্ে তাাঁর কাজকমদসমূহ সমাধা করর্ত পার্র। 

পর্দা মুসরলম নারীর্ক প্রশারন্ত র্ান কর্রর্ছ। আমরা রনশ্চয়ই লক্ষয কর্র থাকর্বা চয, পর্দা বা রহজাব পালনকারী 
একজন নারী অরধকতর রনরুর্ির্ ও স্বােেপূর্দ জীবন যাপন কর্র থার্কন। এিা এ কারর্র্ চয, আত্ম-মযদার্াশীল 
নারী হওয়ার জনয ইসলাম বর্রহক অবয়র্বর গুরুত্বর্ক করমর্য় রর্র্য়র্ছ।  
আল্লাহ আমার্র্র সরঠকভার্ব বুর্ঝ, চস অনুযায়ী আমল করার তাওফীক র্ান করুক। আমীন। 

সমাপ্ত 
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