
পুrষ রিচত ধেম িবকলা  নারী 
নিnনী হােসন 

 
ধেমর s া পুrষ। তাi দিখ ‘ঈ র’ ভাবনােতo পুrষালী ছায়া। পুrেষর জন  সব আরাম-আেয়শ stী, 
দাসী, বাদী কেতা কী। নারীর জন  িকছুi নi। জীবেন-মরেণ eকi পুrষ । মেরo তার শািn নi-
বেহেs গেলo যেত হেব, হাড়মাংস jালােনা সi িমনেষটার সােথ! িকnt বেহেs যােবন িকভােব? পিবt 
আল কারােন iসলােমর জন  িজহাদ (সংgাম) করেল, মহান আlাহতায়ালা জাnােত (sগ) pেবেশর 
িন য়তা িদেয়েছন (সুরা iমরান, 3:142; সুরা মাহাmদ, 47:4-6; সুরা ফাতাহ, 48:5); তা জাnােত 
িগেয় জীবনবািজ রেখ iসলােমর জন  যুd করা িজহািদরা কী পােবন? পােবন-যতখুিশ ফলমূল, সুরা ভিত 
পয়ালা আর িমিহ o পুr রশমী বst পিরধানরত আনতনয়না-পরমাসুnরী িচরকুমারীেদর (সুরা সায়াদ, 

38:51-52; সুরা আদ দাখান, 44:51-57); যারা িচরকুমারী, pমময়, যন eক eকিট ঢেক রাখা মুkা 
(সুরা আল oয়ােkয়া, 56:10-40); যােদর eর আেগ কান মানুষ বা িজন কখেনা sশ কের িন (সুরা আর 
রহমান, 55:56); e hেররদল (জামান ভাষায় ’hর’ শেbর aথ গিণকা!) জাnােতর তঁাবুেত রেয়েছ 
aেপkমাণ aবsায় (সুরা আর রহমান, 55:72)। িকnt egেলা তা পুrষেদর জন , আর নারীর জন ? 
িকছুi নয়। কu কu বেলন নারীর জন  রেয়েছ তার “পূন বান sামী”! ভােলা কের িবিভn ধেমর কতাব 
লk  করেল দখা যায়, জাnাত বা sগ হেc eক eকিট গিণকালয়, যখােন মদ-নারীর ছড়াছিড়। আর ei 
গিণকালেয়র তttাবধায়ক হেcন sয়ং সৃি কতা! dঃেখর কথা, eরপরo আমােদর e সমােজর বিশরভাগ 
নারীi ei ধরেণর ঈ ের িব াস কেরন eবং িবপেদর িদেন তঁার কােছi আ য় খঁােজন!  
 
সাজা কথায় নারীর sাথ কখনo পুrেষর ধম দেখিন; দখার কথাo নয়। তাi pচিলত সবgেলা ধমgn 
আিতপািত কের খুেঁজo পুrষতািntকতার বাiের দঁািড়েয় লখা হেয়েছ eমন eকটা শbo পাoয়া যােব না। 
আসেল পুrেষর চাখ নারীেক যভােব দেখ, দখেত ভােলাবােস, যমন কের নারীেক পেত চায় 
ধমgngেলােক িঠক সভােবi সাজােনা হেয়েছ। aবsাদৃে  মেন হoয়া sাভািবক আlাহ/ঈ র/গড ভয়ানক 
eক চাখা! ভয়ানক রকম পুrষতািntক নারীেলাভী; আবার আর সi পিরমাণ-i নারী িবেdষী! িনেচর হািদস 
দখেল নারীর aবsান ধেমর মগেজ কাথায় িকছুটা ধারণা করা যায়: 

 
হযরত আবু hরায়রা থেক বিণত : নবী সাlাlাh আলায়িহ oয়া সাlাম বেলন : ‘আিম 
যিদ কান ব িkেক aন  কান ব িkর সামেন িসজদা করার িনেদশ দান করতাম তেব 
stীেক িনেদশ িদতাম তার sামীেক িসজদা করার জন ।’’ (িতরিমযী) 

 
সবযুেগর সবে  iসলািমক sলার iমাম গাjািল (রঃ) িবখ াত ‘iয়াhiয়া uলুেমিdন’ ( পৃ-235)gেn 
িলেখেছন -  
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“stীর uিচৎ sামীেক তার িনজ সttার চেয়o uপের sান দয়া, eমনিক তার সকল 
আtীয়sজেনর uপের sান দয়া। স sামীর জেন  িনজেক সদা-সবদা পিরsার পিরcn 
কের রাখেব যন sামী যখন icা তােক ভাগ করেত পাের..।” 

 
যেহতু ধম eেনিছল পুrষ তােদর sােথ - পুrেষর ধেম নারীর sান, তাi তােদরi পদতেল হেব তােত আর 
আ য কী। নারী তার pেয়াজন মটােব, খুব বিশ হেল সহচরী সেজ সমেয় সমেয় িমি  dেটা কথা েন 
বেত যােব - ei তা নারী। ি sান ধেম আেছ : e াডাম-eর pেয়াজন হেয়িছল বেলi iেভর সৃি । 
িkিsয়ান লখক-িশlীরাo তােদর কেম pচার করেত ভােলাবােসন, ‘Women are subordinate to men 
because they are created after men and from men and for men. (Drury, 1994, 34)’ 
 
তাছাড়া সn পেলর d-eকিট বkব  eখােন uেlখ করেল ব াপারটা আরo পির ার হেব; বাiেবল থেক 
udৃত করা যায়:  "...I permit no women to teach or to have authority over a man; she is to 
keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the 
women was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through 
childbearing, provided they continue in faith and love and holiness with modesty." (1 
Timothy 2:8-15) 
 
সn পেলর আেরকিট udৃিত, "Indeed, man was not made from women, but women from 

man. Neither was man created for the sake of woman, but women for the sake of man." 
(1 Corinthians 11:3-10)  
 
িক চমৎকার! তাহেল তা আর কান কথাi থােক না। ধমীয় মগজ থেক uৎসািরত ei রকম aসংখ  
uদাহরণ দoয়া যােব। eখােন iসলাম ধেমর আরo িকছু নারী সmকীত হািদস িনেচ uেlখ করা হল : 
 

হযরত মাহাmদ বেলন ‘আমার aনুপিsিতেত আিম পুrেষর জন  মেয়েদর চেয় aিধক 
kিতকর িফতনা o িবপযয় রেখ যাiিন।’’ ( বাখাির o মুসিলম) 

 
‘নারী (জািতর মূল aথাৎ সbpথম নারী, আিদ মাতা হাoয়া) পঁাজেরর (udতম হাড় 
হiেত সৃ । পঁাজেরর হাড় সমূেহর মেধ  udতম হাড় খানাi সbয়ািধক বঁাকা। তুিম যিদ 
uহােক পূণ সাজা কিরেত তৎপর হo য, তুিম তামার মন মত  পূণ সাজা না কিরয়া 
ছািড়েব না) তেব uহা ভাি য়া যাiেব। আর যিদ uহােক তামার মন মত পূণ সাজা 
করায় তৎপর হo, তেব aবশ  uহার মেধ  eকটু বkতা থািকেব,িকnt ভাি েব না, আs 
থািকেব, তুিম uহার dারা সাহায , সহায়তা লাভ কিরয়া িনেজর aেনক কল াণ সাধন 
কিরেত পািরেব।’’ ( বাখাির শিরফ, 205) 
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‘sামী তাহার stীেক sীয় িবছানায় আিসবার জন  ডািকেল যিদ stী sামীর ডােক সাড়া না 
দয় (eবং sামী তাহার pিত aস t  হয়) তেব ভার পয n সারা রাt ফেরশতাগণ ঐ 
stীর pিত লানৎ o aিভশাপ কিরেত থােকন।’’ ( বাখাির o মুসিলম) 

 
আেরকিট হািদস eরকম,  
 

‘....নবী সাlাlাh আলাiেহ aসাlাম বিলয়ােছন দাযখ পিরদশন-কােল আিম দাযেখর 
dাের দঁাড়াiলাম eবং জািনেত পািরলাম য, দাযখীেদর মেধ  নারীেদর সংখ াগির তা 
হiেব।’ ( বাখাির শিরফ, 211) 

 
আমরা জািন, নারীেদর িনিদ  বয়েস িডmাশয় থেক িডmেকাষ বিরেয় ফ ােলািপয়ন িটuেব eেস kকীেটর 
জন  aেপkা কের, kকীট না পেল oi িডmেকােষর মৃতু  ঘেট eবং ঋতুsাব িহেসব বিরেয় আেস। ei 
ঋতুsােবর ময়াদ pেত ক নারীরi িনিদ  বয়স পযn pেত ক মােস চার-পঁাচ িদন sায়ী হয়। বjািনক 
দৃি েকান থেক দখেল - eিট ধুমাt pাকিৃতক ব াপার, িচ-aশূিচর কােনা ব াপার নয়। তেব ei সময় 
নারীেদর pেয়াজন eকটু িব ােমর । aথচ আল কারােনর দৃি েত রজঃsলা নারী aশূিচ-দূিষত, তাi e সময় 
stীস  বজনীয় (সূরা বাকারা, 2:222)। িকnt হািদস থেক জানা যায়, ‘রজsঃলা stীর সােথ কােনা পুrষ 
সংগত হেল তােক ei কােজর জেন  eক িদরহাম সদকা িদেত হেব। রেkর রং িকছুটা হলেদেট হেল 
সদকার পিরমাণ হেব aধ িদনার আর সmূণ লাল হেল eক িদনার (িমশকাত : 553, 554)।’’- তাহেল 
দখা যায়, কারান যা বািতল কেরেছ, হািদস তা সামান  সদকার িবিনমেয় হালাল কের িদেয়েছ! 

 
uপেরর udিৃতgেলা থেক ধারণা হoয়া খবুi sাভািবক নারী আসেল ধেমর দৃি েত মনুষ  পদবাচ i নয়! 
তােক িকভােব কান কৗশল aবলmন কের দিমেয় রাখা যােব eবং তার থেক িনজ sাথ udার করা যােব 
তার-i  যন সব ফিn-িফিকর বর করা হেয়েছ। ‘পিবt ধেম’র নােম নারীেক পুrষতািntকতার যঁাতাকেল 
পষণ করা সহজ। যুগ যুগ ধের ei ধুরnর কৗশেলi নারীর ‘বঁাকা চলন’ ক বেশ রাখার চ া করা 
হেয়েছ। নারীo খুশী। ধম বেল কথা। ‘পিবt’ jােন িপপেড়র সািরর মত িপলিপল কের ধেমর িপছেন 
ছুটেছ তা ছুটেছi। eছাড়া নারীর িশkা-দীkাo নারীর িনজs নয়; পুrেষর-i মেনানীত তথাকিথত িশkা 
িনেয় তার বড়েজার চাকুির জুেট। তােত হূদেয়র aগল খুলেলo মগেজর িভতের পাকােনা জট আর খুেল না। 
নারীর িভতর শতাbীর anকার দূর হoয়ার গিত, তাi বড় ধীর। যার জন  আজo দিখ ধেমর নােম নারীর 
িবrেd ফেতায়ার রমরমা ব বসা চেল। নারী িক চাiেব, না-চাiেব, িকভােব চাiেব, হাসেব, কঁাদেব, িকভােব 
মরেব সব-i বেল দয় পুrষ। হয়ত তাi দািব দাoয়ার িছেট ফঁাটা পেলo বেত যায় নারী!  
 
eবার eকটা কস sািড দখা যাক। তােত আধুিনক নারীর pাত িহক জীবন যাপেনর eকটা খnিচt 
পাoয়া যােব। ফেল আমােদর ধারণা পেত সুিবধা হে ণdi হাজার আট সােলর eকজন মুসিলম ব নারীর 
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জীবেন মধ যুেগর আরেব রিচত ‘ধম gেnর’ আেদৗ কান pেয়াজন আেছ িকনা। নীলা (ছdনাম) eকজন 
pবাসী কমজীবী নারী। িনজ কথেনi না যাক তার জীবন যাপেনর pাত িহক চালিচt :  
 

‘আমােক সকাল সাতটায় কােজ দঁৗড়ােত হয়; তাi নাsাটুকুo সারার uপায় থােক না 
বাসায়। ছেলেমেয় তখনo ঘুিমেয়। oেদর sুল িকছুটা দিরেত। নয়টার িদেক। িবেকল 
পঁাচটায় যখন কাজ শষ হয়, তখন শরীর মন aেনকটা িবধs। ফরার পেথ pায় িদনi 
টুকটাক বাজার সারেত হয়। তেব আজকাল বাজার-সদাi pায় সবi aনলাiেন কির, সময় 
বঁাচােনার জন । বাসায় িফরেত িফরেত pায়িদনi িবেকল ছয়টা। সnানেদর সামন  খঁাজ 
খবর িনেয়i দঁৗড়ােত হয় িকেচেন। িনেজর kাn শরীরটােক পাtা দoয়ার aবসরটুকুo 
মেল না। িবেকেলর চা, রােতর খাবার, রাnার ফঁােক ফঁােক ছেলেমেয়েদর হামoয়ােকর 
খাজখবর করা eর মেধ i আবার টুকটাক জrির ফানgেলাo সের িনেত হয়। তারপর 
ঘরেদার gছােনার পালা শষ কের রােতর খাবার সের, r করেত হয় পর িদেনর 
pেয়াজনীয় কাজ gিছেয় রাখার পালা। eতসব করেত করেত রাত eগারটা সাের eগারটা 
বেজ যায়। eরপর িকছুটা সময় িনেজেক দi। যমন িকছু পড়া না করার চ া কির। 
বi আমার pাণ, চ া কির pিত রােত anত di পাতা হেলo পড়ার; তারপর িবিভn 
িনuজ সাiটgেলা ঘেট খবরাখবর gেলা জেন নi। i- মiল পিড়, দরকার হেল 
d’eকটার utর দi। e সব শষ কের ঘুমােত ঘুমােত রাত diটা-আড়াiটা বেজ যায়। 
জnসূেt আিম যেহতু eকজন মুসিলম নারী, আজ di হাজার আট সােল দঁািড়েয় আমার 
পেk কােনাভােবi সmব নয় পিরপূণ iসলািমক রীিতনীিতgেলা মেন জীবন যাপন করা। 
আমােক যভােব u ােস দঁৗড়ােত হয় সাত সকােল, সারািদন pায় দঁৗেড়র uপর 
থাকেত হ ণেসখােন আমার পােয়র আঘােত ‘মািট কঁাপল’ িক-না তা দখার সময় কাথায় 
আমার? ঘেরর িভতর নীরেব চলােফরা করার-i বা সুেযাগ কাথায়? আর বেহেs যাoয়ার 
জন  sামীর সntি  আদােয়র নানা তিরকা িনেয় িচnা ভাবনা করার মত eত aলস সময়o 
আমার হােত নi। dজন মানুষ eকসােথ থাকেত গেল ঠুকাঠুিক িকছুটা লেগi থাকেব। 
আমার জীবনযাপেনর সােথ তাi মধ যুগীয় jান-িবjােনর আেলাহীন, anকার গৃহেকােণ 
পের থাকা নারীর জীবনযাপনেক িমলােত চাiেল িক সটা বাsব-সmত হেব? তাছাড়া 
আিম মেন কির ভােলা-মেnর পাথক টা িঠক কাথায় তার শতভাগ পিরsার কান 
সীমােরখা টানা না গেলo আমার িবেবক, বুিd eবং িশkা aনুযায়ী আিম িনেজেক চািলত 
কির। নীিতেবাধ শখার জন  মধ েযাগীয় ধেমর কান pেয়াজন দিখ না। কারণ 
সসময়কার  নিতকতােবাধ আর আজেকর নিতকতােবাধ eক নয়। মধ যুেগ সামান  চুির 
করার জন  হাত কেট ফলা হত। আজেকর সভ  dিনয়ায় তা (aসভ েদর কথা বাদ) 
কlনাi করা যায় না।’ 
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uপের uেlিখত িচt ধু ei eকজন নীলার নয়, বরং pায় pিতিট ঘের eকi িচt। কী দেশ, কী pবােস। 
তেব পাথক  ei, নীলা জােনন িতিন িক করেছন, তার aবsান পিরsার। aেন রা di নৗকায় চড়েত িগেয় 
খািব খােcন। eবার চাখ ফরােনা যাক ‘ঐশী’ gn কারােনর িদেক। eকটু খঁাজ িনেয় দিখ সখােন 
নারী-পুrষ সmক িনেয় িক বলা আেছ। িবষয়টা সবেচেয় s  করা হেয়েছ য সূরািটর মাধ েম, তা হেc 
সুরা িনসা, 34 নmর আয়াত।  
 

(সুরা িনসা : 34) পুrেষরা নারীেদর uপর কতৃtশীল e জন  য, আlাহ eেকর uপর 
aেন র বিশ  দান কেরেছন eবং e জন  য, তারা তােদর aথ ব য় কের। স মেত 
নককার stীেলাকগণ হয় aনুগতা eবং আlাহ যা হফাযতেযাগ  কের িদেয়েছন 
লাকচkুর anরােল o তারা হফাযত কের। আর যােদর মেধ  aবাধ তার আশkা কর 
তােদর সdপেদশ দাo, তােদর শয া ত াগ কর eবং pহার কর। যিদ তােত তারা বাধ  হেয় 
যায়, তেব আর তােদর জন  aন  কান পথ aনুসnান কেরা না। িন য় আlাহ সবার 
uপর ।  

 
eখােন আল কারান নারী-পুrেষর pিত িনরেপkতা দিখেয় stীেক aিধকার বা aনুমিত দয়িন aবাধ  
sামীেক pহার করার, sামীরtিট যত aকালকু াni হাক না কন। নারীেদর pহার করার বধতা দoয়া 
আেছ বh সিহ হািদেসo*।  ei সমs হািদেসর aেনকgেলােতi িবধৃত হেয়েছ িকভােব আমােদর মহানবী 
আয়শােক বুেক আঘাত করেতন, িকভােব আবু জাহাম তার বuেক পটােতন, িকভােব আবু বকর আয়শার 
গদােন আঘাত করেতন iত ািদ। সাধারণভােব  িকভােব stীেক pহার করেত হেব তা বিণত হেয়েছ 
িতরিমযীেত (পৃঃ 439)- 
 

‘যিদ stীর আচরণ aসৎ eবং ভিkহীন হয়, তেব sামীর aিধকার আেছ stীেক pহার 
করার; িকnt খয়াল রাখেত হেব যন শরীেরর কান হাড় ভে  না যায়। sামীর 
aপছnনীয় ব িkেক কখেনাi stী বাসায় ঢুকেত দেব না। sামীর পছn-aপছn 
সবিকছুেক stী grt দেব।’  

 
নারীেদর pহার করার ব াপাের eসব iসলামী িকতােবর সােথ িমল পাoয়া যায় সনাতন িহnুেদর পিবt 
ধমgn বৃহদারণ েকাপিনষদ (6/4/7, 1/9/2/14) eবং শতপথ bাkেণর (4/4/2/13)†।  

                                                 
* দখুন, হািদস নং vol. 7, # 715; vol. 8, #828; vol. 7, #132   Bukhari, Muhammad, “Sahih Bukhari”, Kitab 
Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan, Muslim, Abu’l-Husain, 
Sahih Muslim, Book 009, # 3512, #2127, #3506:; “Sahih Muslim”, International Islamic Publishing 
House, Riyadh, Saudi Arabia, 1971, translated by A. Siddiqi 
Dawud, Chapter 709, #2141, #2142; Abu Dawud, Suliman, “Sunan”, al-Madina, New Delhi, 1985, 
translated by A. Hasan  
† “বj বা লািঠ িদেয় মের নারীেক dবল করা uিচৎ, যােত িনেজর দহ বা সmিtর uপর কােনা aিধকার না থাকেত পাের” (শতপথ bাhণ, 
4/4/2/13 নং াক) 
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কারােনর eকi সুরার aন ান  আয়ােত যা পাi তা হেc :- (সুরা িনসা, 4:3) ‘আর যিদ তামরা ভয় কর 
য, eিতম মেয়েদর হক যথাযথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব সসব মেয়েদর মেধ  থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাo di, িতন িকংবা চারিট পযn। আর যিদ erপ আশkা কর য, তােদর মেধ  
ন ায় স ত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, eকিটi aথবা তামােদর aিধকারভুk দাসীেদরেক; 
eেতi পkপািতেt জিড়ত না হয়ার aিধকার সmাবনা ।‘মােন পুrেষরা (যিদ সকেলর সােথ সমান iনসাফ 
করেত পাের) সেবাc চারজন নারীেক eকসােথ িববাহ করেত পারেব। িকnt নারী-পুrেষর pিত িনরেপkতা 
দিখেয় কারােন কাথাo নারীেদর eকসােথ বhিববােহর aনুমিত দয়া হয় নাi (বতমােন pচািরত কােনা 
ধেমi eরকম িনেদশ বা aনুমিত পাoয়া যায় না, কন? মাতৃতািntক সমাজব বsা নi বেল?); eছাড়া 
আlাহর বাnারা য তােদর stীেদর pিত ei ’সমান iনসাফ’ করেত পারেব না, সিট মহান আlাহতায়ালা 
মেন হয় আেগi জানেতন; তাi পরবতীেত e বাধা তুেল িদেয়েছন (সূরা িনসা, 4:129)। তাহেল আর 
থাকেলা কী? পুrেষরা িবেয় eকসােথ চারিট stী রাখেত পারেব, তেব uপপtী, দাসী সেmােগর সংখ া 
aনুেlিখত (সূরা আহযাব, 33:50, 52)‡। 
 
মহান আlাহতায়ালার কােছ, পুrেষর aবsান নারীেদর িকছুটা uপের (সুরা বাকারা, 2:228), সাkী িহেসেব 
eকজন পুrষ সমান dজন নারী (সুরা বাকারা, 2:282)।  আিম সুরা বাকারা থেক udৃত করিছ-  
 

‘ হ মুিমনগণ! যখন তামরা কান িনিদ  সমেয়র জেন  ঋেনর আদান-pদান কর, তখন 
তা িলিপবd কের নাo eবং তামােদর মেধ  কান লখক ন ায়স তভােব তা িলেখ দেব; 
লখক িলখেত asীকার করেব না| আlাh তােক যমন িশkা িদেয়েছন, তার uিচত তা 
িলেখ দয়া eবং ঋন gহীতা যন লখার িবষয় বেল দয় eবং স যন sীয় পালনকতা 
আlাে ক ভয় কের eবং লখার মেধ  িবnুমাto বশ কম না কের| aত:পর ঋণgহীতা 
যিদ িনেবাধ হয় িকংবা দূবল হয় aথবা িনেজ লখার িবষয়বst বেল িদেত akম হয়, তেব 
তার aিভভাবক ন ায়স তভােব িলখােব। dজন সাkী কর, তামােদর পrুষেদর মেধ  
থেক যিদ dজন পrুষ না হয়, তেব eকজন পrুষ o dজন মিহলা ঐ সাkীেদর মধ  
থেক যােদরেক তামরা পছn কর যােত eকজন যিদ ভুেল যায়, তেব eকজন aন জনেক 
sরণ কিরেয় দয়... ।’  

 

                                                 
‡ পিবt কুরােন চারিট িবেয়র uেlখ থাকেলo মহানবী (দঃ) িনেজi তঁার জীবেন িবষয়িট ল ন কেরেছন বেল মেন করা যেত পাের। খািদজা মারা 
যাoয়ার সময় মহানবীর  বয়স িছল 49। সi 49 থেক 63 বছর বয়েস মারা যাবার আগ পযn িতিন কমপেk হেলo 11 িট িবেয় কেরন। eর মেধ  
আেয়শােক িবেয় কেরন আেয়শার মাt 6 বছর বয়েসর সময়। e ছাড়া তার দtক পুt যােয়েদর stী জয়নেবর সৗnেয মুg হেয় তােক িবেয় কেরন; e 
ছাড়া kীত দাসী মািরয়ার সােথ সmক sাপন কেরিছেলন যা হাফসা eবং আেয়শােক রাগািnত কের তুেলিছেলা; যুdবিn িহেসেব জুয়ািরয়া eবং 
সািফয়ার সােথ সmক পরবতীেত নানা রকম িবতেকর জn িদেয়েছ। Ali Dashti তার ‘Twenty Three Years: A Study of the 
Prophetic Career of Mohammad’ বiেয় মুহmেদর জীবেন 22 জন রমনীর uেlখ কেরেছন। eর মেধ  তার 16 জন stী, 2 জন দাসী, eবং 
aন  4 জন িববাহ বিহভতু সmেকর uেlখ আেছ।  
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eখােন লk নীয় য,  সাkী সাবুেদর kেt dজন পুrষ সাkীর কথা বলা হেয়েছ। যিদ dজন পুrষ না 
পাoয়া যায় – তা হেল মিহলােদর িদেয় কাজ চলেত পাের, তেব eকজন পুrেষর বদেল dজন নারীর সাk  
নoয়া যেত পাের। ধুমাt মিহলােদর সাkী gহনেযাগ  নয়।  সােথ anতঃ eকজন পুrষ থাকেতi হেব।   
যারা কারােনর মেধ  সব সময় নারী-পুrেষর সাম  খুেঁজ পান, যারা বষেম র aিsেtর কথা asীকার কেরন, 
তারা eর িক জবাব দেবন?  নারীরা িচnায় চতনায় পুrষেদর থেক হীন, তােদর sৃিতশিk dবল, তােদর 
িবচার বুিd কম, তারা িঠকমত সাk  িদেত পারেব না ei ভাবনা থেকi মূলত – dজন নারীর সাk েক 
eকজন পুrেষর সমতুল  করা হেয়েছ। 
 
নারীেক বি ত করা হেয়েছ utরািধকােরর kেto।  সুরা িনসা aনুযায়ী utরািধকার সুেt বাবা-মার কাছ 
থেক eকজন পুrষ সnান যা পােব, মেয় সnান পােব তার aেধক।  আlাহ বেলন, (4:11), 

 
‘আlাh তামােদরেক তামােদর সnানেদর সmেক আেদশ কেরন: eকজন পrুেষর aংশ 
d’জন নারীর aংেশর সমান। aত:পর যিদ ধু নারীi হয় d-eর aিধক, তেব তােদর 
জেন  ঐ মােলর িতন ভােগর di ভাগ যা ত াগ কের মের eবং যিদ eকজনi হয়, তেব 
তার জেন  aেধক। মৃেতর িপতা-মাতার মধ  থেক pেত েকর জেন  ত াজ  সmিtর ছয় 
ভােগর eক ভাগ, যিদ মৃেতর পুt থােক| যিদ পুt না থােক eবং িপতা-মাতাi oয়ািরস 
হয়, তেব মাতা পােব িতন ভােগর eক ভাগ। aত:পর যিদ মৃেতর কেয়কজন ভাi থােক, 
তেব তার মাতা পােব ছয় ভােগর eক ভাগ oিছেয় ে◌তর পর, যা কের মেরেছ িকংবা ঋণ 
পিরেশােধর পর। তামােদর িপতা o পুেtর মেধ  ক তামােদর জেন  aিধক uপকারী 
তামরা জান না।  eটা আlাh কতৃক িনধািরত aংশ িন য় আlাহ সবj, রহস িবদ।’   

 
মুসিলম ‘sলার’রা বলেত চান, মেয় বড় হেয় যেহতু sামীর সmিt পায়, তাi িপতার সmিt তােক কম 
দoয়া হেয়েছ। egেলা আসেল ছেল ভুলােনা ছড়া। আধুিনক িবে  বh নারী uপাযনkম। aেনেকi 
sামীেদর থেকo বশী রাজগার কেরন, তােদর aেনকেকi sামীর uপাযেনর িদেক তািকেয় বেস থাকেত হয় 
না। মেয়েদর aেনেকi আজ বhজািতক কাmািনর িসio, eমনিক রা kমতার-o শীেষ িছেলন, 
িকংবাeখেনা আেছন।  eেদর কােছ oi আয়াতgেলা বাকা বাকাi লাগেব। আর তা ছাড়া eমন aেনক 
নারীi আেছন যারা পের িবেয়i কেরনিন, িকংবা করেবন না।  মেয়েদর বড় হেয় ‘sামী’ থাকেতi হেব – 
eটা িক rব সত  নািক?   
 
পিবt আল কারােনর দৃি েত বhগামী পুrেষর কােছ নারী ধুi সেmােগর বst, স জন  দখা যায় iসলামী 
সিনকেদর জন  যুdবিn সধবা, িবধবা, িববািহত, aিববািহত সব নারীেক হালাল করা হেয়েছ (4: 24)।  
iসলােমর iিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যায়, আমােদর মহানবী থেক r কের হজরত আলী, হজরত 
oসমান, হজরত oমর সবাi যুdবnী নারী uপেভাগ কেরেছন, কখেনাবা uপপিt বািনেয়েছন।  কারােন 
বলা আেছ – ‘ তামােদর দিkন হs যােদর aিধকারী (দাস, দাসী eবং যুdবিnনী)- আলাহ তামােদর জেন  



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? পুrষ রিচত ধেম িবকলা  নারী 

 
 
 
তােদরেক বধ কেরেছন” (4:24)§! কারােন মেয়েদর সংjািয়তi করা হেয়েছ শস েkt িহেসেব -
‘ তামােদর stীরা  হেc তামােদর জেন  (সnান uৎপাদেনর) ফসলেkt, তামরা তামােদর ei 
ফসলেkেt যভােব icা সভােবi গমন কেরা ...‘ (সূরা আল বাকারা, 2:223)। eরপর িক আর িকছু 
বলার থাকেত পাের? যৗন কষেণর ktেক িনয়ntেণর সকল kমতা পুrেষর হােত িদেয় িদেলন মহান 
আlাহতালা! 
 
uপেরর eকিট সুরায়o নারীেক পুrেষর সমান মযাদা দoয়া তা দূের থাক, মানুষ িহেসেবi গণ  করা 
হয়িন। eখন কথা হল, uপের uেlিখত কারােনর িনেদশ aনুসাের নারীরা পুrষেদর সমান kমতা দাবী 
করেল িবশাসীেদর ‘ধমীয় aনুভুিত’ আঘাত পােবi! কারণ তারা দািব করেতi পাের, তােদর আচরণ কারান 
aনুযায়ী সিঠক-i আেছ!  আমরা দেখিছ e সরকােরর আমেল ঘািষত ‘জাতীয় নারী unয়ননীিত’র িবrেd 
মাlােদর িবেkাভ। দেখিছ িকভােব utরািধকার আiেন নারীেদর পুrষেদর সােথ সমতা িদেত িগেয় 
সরকার িকভােব মাlােদর কােছ মাথা নত কের িপছু হেট গেলা।  
 
iসলািম আiেন ‘ জনা’ হেলা, ব িভচার, িববাহ-বিহভতূ যৗনিমলন, ধষণ o পিততাবৃিt। aথাৎ পরsেরর 
সােথ ববািহক সmক নi eমন dজন নর-নারীর মেধ  যৗনিমলন হেলা জনা। iসলািম শিরয়তী আiেন 
জনার জন  চরম শািsর িবধান রাখা হেয়েছ, তেব নারী-পুrেষর kেt শািs d’রকম। জনার জন  

aিববািহত পুrেষর শািs 100 ঘা বt¨, িববািহত পুrেষর kেt 80 ঘা বt¨। িকnt নারীেদর বলায় 
psরাঘােত মৃতু দn। আর ei ’ জনা’ সংkাn aপরাধ pমাণ করেত চারজন পুrষ সাkীর pেয়াজন, 
কােনাভােবi নারীর সাkী gহণেযাগ  নয়। iসলািম আiেনর ei ধরেনর কেঠার-ভয় র িবধান থেক 
িব বাসীর মুখ িফিরেয় নয়ার জন  কিতপয় iসলাম-দরদীরা আল কারােনর (সুরা িনসা, 4:16) ei 
আয়াতিট uেlখ কেরন- ‘আর তামােদর মেধ  য dজন (নর-নারী) e (ব িভচােরর) কাজ করেব, তােদর 
dজনেকi তামরা শািs িদেব, (হঁা) তারা যিদ তoবা কের eবং িনেজেদর সংেশাধন কের নয়, তাহেল 
তােদর (শািs দয়া) থেক তামরা সের দঁাড়াo...‘। হঠাৎ কের ei আয়াত নজের আসেল aেনেক ভাবেত 
পােরন, ব ািভচাের aিভযুk dজন নারী-পুrেষরi শািsর িবধান রাখা হেয়েছ, তাহেল aপরাধীেদর kেt 
িন য়i সমান দৃি পাত করা হেয়েছ, eরকম দািবo কেরন aেনেক। িকnt আসেলi কী তাi, সিত  কী 
eখােন dজন aপরাধীর aপরাধ pমািণত হেল সমান শািsর িবধান রাখা হেয়েছ? ei আয়ােত িকnt 
কখেনাi ‘সমান শািs’ কথািট বলা হয়িন, ভােলা কের লk  কrন।  পূেবর আয়াতিট (সুরা িনসা, 4:15) 
আেগ দিখ, তাহেলi বুঝা যােব-নারী-পুrষ িনিবেশেষ aপরাধীেদর জন  কী আlাহতায়ালার সমান দৃি ভি - 
‘ তামােদর নারীেদর মেধ  যারা (ব িভচােরর) d ম িনেয় আসেব, তােদর (িবচােরর) oপর তামরা িনেজেদর 
মেধ  থেক চারজন সাkী যাগাড় করেব, aতপর স চারজন লাক যিদ iিতবাচক সাk  pদান কের 

                                                 
§ Dictonary of Islam থেক জানা যায়,   দাসী যিদ িববািহতাo হয়, তােকo aিধকাের নয়ার kমতা আেছ মিনেবর। সুরা 4:24; “ তামােদর 
দিkন হs যােদর aিধকারী- আlাহ তামােদর জেন  তােদরেক বধ কেরেছন”- ei আয়ােতর ব খ ায় জালালান বেলন- “aথাৎ, যােদরেক তারা যুেdর 
ময়দােন আটক কেরেছ, তােদর সােথ সহবাস করা তােদর জেন  বধ, যিদ তােদর sামীগণ জীিবতo থােক” 
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তাহেল স নারীেদর তামরা ঘেরর ভতর aবrd কের রাখেব, যেতািদন না, মৃতু  eেস তােদর সমািp ঘিটেয় 
দয়, aথবা আlাহতায়ালা তােদর জেন  aন  কােনা ব বsা না কেরন।’ 

 
পুrষ ব িভচার করেল তােক মৃতু  পযn ঘের আটক রাখার িবধান কারােনর কাথাo দয়া নi, কারান 
থেক কu দখােতo পারেব না। িকnt নারীেক িনেয় eমন কেঠার বষম পূণ িবধান থাকার পেরo আমােদর 
মুসলমান ভাiেয়রা যখন দািব কেরন, আল কারান বা আlাহতায়ালার কােছ নারী-পুrষ িনিবেশেষ সমান, 
তখন আর বলার িকছু থােক না! 
 
বাsব kেt জনা eবং hdদ আiন য ধষনকারীেদর ‘রkা কবচ’ িহসেব ব বhত হয় তা আমরা 
পািকsান, iরান, আফগািনsান, সৗিদ আরব সহ aন ান  iসলািমক রা gেলােত দেখিছ।  ধষন pমান 
করার জন  ‘চারজন সাkী’ pায় কান kেti মেয়িটর পেk যাগাড় করা সmব হয় না, ফেল শষ পযn 
দখা যায়,  ধষণকারীর ঘেট মুিk, আর মেয়টা ‘ জনা’ করার দােয় কপােল জুেট ‘শািরয়ার রজম’।  aেনক 
সময় দখা যায়, মেয়িটর পিরবারi হতভাগ  মেয়িটেক মৃতু  মুেখ ঠেল দয় পিরবােরর ‘সmান’ রkার 
জন । eর য কত ‘ডকুেমেnড কস’ আেছ তার iয়tা নi।  
 
কারােনর দৃি েত পুrষ চাiেলi তার stীেক ‘তালাক’ িদেত পাের, ধুমাt পরপর িতনবার aথবা আলাদা 
আলাদাভােব শbিট ucারণ করেলi হেয় যায় (সূরা বাকারা, 2:227-229), িকnt eেkেto কারান 
শিরফ নারীেক তালাক দবার aিধকার দয়িন** (যিদo 1961 সােলর তৎকালীন আiয়ুব খান সরকার 
’মুসিলম পািরবািরক আiন’-e পিবt কারানেক িডিঙেয় িগেয় stীেদর তালাক দয়ার aিধকার িদেয়েছ, e 
জন  সসময় মাlা- মৗলভীরা aেনক িচlা-ফাlা কেরিছল; যা হাক, বতমােন বাংলােদেশ e আiনi 
কাযকর রেয়েছ)। আেরকিট আয়াত দখুন- ‘যিদ স (পুrষ) তােক তালাক িদেয়i দয়, তাহেল তারপর 
(e) stী তার জেন  (আর) বধ হেব না, (হঁ া) যিদ তােক aপর কােনা sামী িবেয় কের eবং (িনয়মমািফক 
তােক) তালাক দয় eবং (পরবতী পযােয়) তারা যিদi (সিত i) মেন কের, তারা (eখন sামী stীর aিধকার 
সmেক) আlাহর সীমােরখা মেন চলেত পারেব, তাহেল পুনরায় (িবেয় বnেন) িফের আসেত তােদর oপর 
কান দাষ নi; eটা হেc আlাহর ( বঁেধ দয়া) সীমােরখা...।‘ (সুরা বাকারা, 2:230)। ei আয়াত 
থেক দখা যােc য, কােনা পুrষ যিদ তালাক দয় (iসলািমতািttকেদর মেত, ভুলkেম হেলo) eবং 
পের তার stীেক ফরত চায়, তেব সহজভােব ফরত নয়া যােব না। নারীিটেক আবার িবেয় িদেত হেব aন  
পুrেষর সােথ, যৗনসmক sাপন করেত হেব ei িdতীয় sামীর সােথ, eরপর ei িdতীয় sামী নামক 
পিরtাতার icা হেল তােক তালাক িদেব, তারপরi নারীিট যথািবিহত idত পালেনর পর pথম sামীর কােছ 

                                                 
**  আমার লখািট inারেনেট pকািশত হবার পর eক ধমবাদী ভdেলাক বলেত r করেলন, কারােন নািক নারীর তালাক দবার aিধকার আেছ, 
িকnt সিট ‘uহ ’ রাখা হেয়েছ। । uহ  থাকেল িকভােব সটা কারােণ থাকেলা, িতিনi তা ভাল জােনন।  তার কথা যিদ সিত  বেলo ধের নi, তা 
হেলo বলেত হয়, কারােন পুrষেদর তালাক দবার aিধকার uহ  রাখা হয়িন, ‘uহ ’ রাখা রািখ r হয় কবল মেয়েদর kেt! e িনেয় aনn িবজয় 
খুব সুnর eকিট pবn িলেখেছন ‘আnজািলক আলাপন’ নােম যা সাতরং oেয়ব সাiেট রাখা আেছ।  িবsািরত আেলাচনায় না িগেয়o বলা যায়, িবেয় 
থাকেল তালাক আবশ ক। আবশ ক uভয় kেt নারী-পুrেষর সমানািধকার িবেবচনায়। eেkেt uহ  রাখা িকংবা কান রকম ছাড় থাকার যৗিkকতা 
নi।  
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যেত পারেব, নেচৎ নয়। ei আয়ােত তালাক িদেব পুrষ, aথচ eর ফল ভাগ (ধিষত হেত হেব) করেব 
নারী। ভুল করেব eকজন, শািs পােব aন জন; eেকi কী বেল সমানািধকার! ( কান কান তফিসরকাররা 
বা iসলািম িচnািবদরা দয়ােল িপঠ ঠিকেয় বেল থােকন, ‘তালাকেক িনrৎসািহত করার জন i eেতা 
কিঠন িবিধ করা হেয়েছ।‘- oনােদর e যুিk নেল বড়i খেলা মেন হয়! য পুrষ ভুল কের তােক িকছু 
িদেত হয় না, হারােত হয় না, শািs পেত হয় না; aথচ িনরাপরাধ নারীিটেক সব মূল  িদেত হয়; uেদার 
িপিn বুেদার ঘােড় চািপেয় iকু য়াল িডিsিবuশন!) iসলােমর পিরভাষায় ei িdতীয় sামীেক বলা হয় 
’মুহািlল’। হযরত মাহাmদ (সঃ) বেল গেছন- ‘মুহািlেলর সােথ িবেয় তখনi বধ হেব, যখন তােদর 
dজেনর মেধ  যৗন-িমলন হেব।’†† ( বাখাির হািদস, 2078, 2079)  
 
যাক, eসব সুরা eবং হািদস িনেয়  মুসিলম ফিমিন  eবং sলারেদর বkব  কী, eবার চাখ ফরাi 
সিদেক। আেমিরকান ফিমিন  eবং মুসিলম sলার Amina Wadud Muhsin িযিন িবিভn ঐিতহািসক 

eবং বতমান iসলািমক sলারেদর inারিpেটশনgেলা aনুসnান কের য মতামত pকাশ কেরেছন, সূরা 
িনসার 34 নং আয়াত eর ব াপাের িতিন বেলেছন, ‘পুrষ নারীর uপর কতৃtশীল’-বাক িট আসেল সi 
সময়কার pিkেত রিচত। ‘ pkাপট eবং সময়’ ei িবষয়িট আমােদর মেন রাখেত হেব। তখনকার আথ-
সামািজক িবষয়িটi ei সুরার মাধ েম pাধান  পেয়েছ। যেহতু তখন পুrষরাi িছল পিরবােরর pধান বা 
eকমাt uপাজনkম ব িk। আিমনা মেন কেরন বতমান আথ-সামািজক pkাপেট ei সূরািটর ব াপাের 
আরo uদার (লিবেরাল) িরinারিpেটশেনর সুেযাগ আেছ।  
 
আেরক মুসিলম ফিমিনs মেরাkান Fatema Mernissi  eবং iিজপিশয়ান আেমিরকান Leila Ahmed 
dজেনi মাটামুিট তােদর িবিভn লখায় য িবষয়িট তুেল ধেরেছন তা হল, iসলােম য সামািজক 
ন ায়িবচােরর কথা বলা হেয়েছ তা নারী পুrষ িনিবেশেষ সবার জন i pেযাজ  হoয়ার কথা। িকnt ব াপারটা 
দখা যােc পরsরিবেরাধী। নারীর uপর ধেমর নােম নানা িবিধ িনেষধ চািপেয় দoয়ার ফেল নারীর aবsা 
িদেন িদেন শাচনীয় হেয়েছ। পুrেষর aধীনতা, বশ তা sীকার-i তােদর িনয়িত হেয় দঁািড়েয়েছ। Leila 
Ahmed আরo uেlখ কেরেছন মাহাmেদর সমেয়, aথাৎ pথম যুেগর মুসলমান সমাজ নারীর pিত aেনক 
বিশ সংেবদনশীল িছল। মূলতঃ আbাসীয় সময় থেকi নারীর pিত চরম বষম মুলক ব বsা চালু হয় ধেমর 
নােম। iসলােমর নােম না হেলo আbাসীয় যুেগ-i uপপtী gহণেক আiনানুগ করা হয়। যা ছিড়েয় পের 
সবt। যার ফল হয় নারীর জন  ভয়াবহ। িববাহবিহভতূ সmেকর ফেল eেদর মান-মযাদা বলেতo িকছু 
িছল না; িছল না কান aিধকার। Leila Ahmed য আiনেক uেlখ কেরেছন, 'extreme androcentric 
bias' বেল। মুসিলম নিতকতার কnিট িকnt eেkেt িছল eেকবােরi aনুপিsত। uপপtী eবং দাসীেদর 
icামত ব বহােরর aিধকার পাoয়ার ফেল নারীেদর aবsা দঁাড়াল ঘেরর কােন পের থাকা ব বহায  কান 
বstর চেয়o কrন। aিধকার িবহীন। anকাের িদন-রািt পার করা ধু। সমােজর uপর তলার নারী 
                                                 
†† stী তালােকর aবাধ সুেযাগ বাsবায়েনর জন i iসলােমর কান কান সmpদােয়র মেধ  খnকালীন িবেয়র pচলন আেছ। যমন মুসিলম িশয়া 
সmpদােয় চালু আেছ ‘মূত-আ’ নােমর asায়ী িবেয়। eেত িবেয়র eমনিক eক ঘnার মেধ i sামী stীেক ত াগ করেত পাের, িকংবা চুিk মাতােবক 
eমিনেতi তালাক হেয় যায়। িশয়া সmpদায় ছাড়াo, কুinল াn, gীনল াn, তাসমািনয়া, সােমায়া, utর আেমিরকার নিটভ iিnয়ানেদর মেধ  
slকালীন ময়াদিভিtক যৗন চািহদা পূরেণর ‘ধমীয়’ চুিkর রoয়াজ চালু আেছ। 
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সমােজর aবsাo সুখকর িছল না। কারণ eরা  িছল eেকবােরi pািnক- য কারেণ আসেল তােদর কােনা 
’ভেয়স’-i িছল না।  
 
Mrnissio pায় eকi কথা uেlখ কেরেছন, িতিনo দািব কেরেছন তুলনামুলকভােব মাহাmেদর সময় নারী 
িকছুটা হেলo sাধীনতা ভাগ করত। যমন ঘেরর বাiের তােদর uপিsিতর pমান পাoয়া যায়। সরাসির 
যুdেkেt না হেলo িতিন িলেখেছন - “They were active in the early Islamic movement.” 
মাহাmেদর pথম stী খািদজা িছেলন pথম মুসিলম নারী। তাছাড়া মাহাmেদর িpয় পtী আয়শা িছেলন 

aেনক grtপূণ হািদেসর aন তম pধান uৎস।  
 
Mernissi ভাষায় -“... She was a major political actor in the civil war or strife (fitna) 
following the assassination of the third caliph 'Uthman in 656. Her role as a source of 
hadiths is so important that in one tradition the Prophet is supposed to have told the 
Muslims that they ' received half their religion from a woman.” eছাড়াo iসলােম aেনক নারী 
িবেdষী হািদেসর uৎস আবু hরায়রার িব াসেযাগ তা িনেয় aেনেকi p  তুেলন। যমন, Fatema 
Mernissi সহ aেনেকi মেন কেরন আেয়শার সােথ সাহাবী আবু hরায়রার dেnর কারেণi বh নারী িবেdষী 
হািদস সৃি র মূল কারণ। 
 
যাi হাক। তেব আসল ব াপার হেc ‘পিবt ধেম’র নােম িপতৃতািntকতার ভয়াবহ িমেশল িদেয় udট eক 
িখচুিড় পাকােনা হেয়েছ। ol টsােমn থেক জেনিসেসর িমথ সামান  aদল-বদল কের িনেজেদর বেল 
চািলেয় িদেয়েছ iসলাম। তাi আদম হাoয়া আর  গnম ফেলর কথা পাoয়া যায় লাকমুেখ। আদম eর 
pেয়াজেন eখােনo দখা যায় হাoয়ার জn। aথাৎ ধেম নারী চিরেtর সৃি  পুrেষর মেনার েনর জন । 
বেহেs যেত হেলo নারীর জন  pেয়াজন হয় পুrেষর সািটিফেকট। pভু-sামী তার uপর সnt  হেলi 
কবল িতিন বেহেs যাoয়ার সািটিফেকট পান, নাহেল নয়। যমন হািদস আেছ, য পযn sামী তার uপর 
সnt  নয় স বেহেs যেত পািরেব না...। 
 
eখােন আেরকিট িবষয় আেলাচনা করা দরকার। মুসিলম নারীবাদী eবং sলারেদর দিৃ েত সমস ার মূল 
কারণ িহেসেব িচিhত হেয়েছ - কারান aপিরবতনীয়-ei বdমূল িব াস। মুসিলমেদর মেধ  ei িব ােসর 
ফেলi কারানেক যুেগাপেযাগী কের তালার জন  সামান  পিরবতন সাধন করাo eক কিঠন ব াপার। িবেশষ 
কের পুrষতnt কারােনর আkিরক aথ ধের রাখায় aিত uৎসাহী। িকnt আমার মেন হয় ei সনাতনী 
মৗলবাদী িচnাধারার পিরবতন pেয়াজন। িবেশষ কের কারােনর য সব আয়ােত জnার iসু  পিরsারভােব 

uেlিখত আেছ, সgেলা িনেয় আসেল নতুন কের আমােদর ভাবেত হেব। বতমান সভ তায় iসিমক রা  
আধুিনক রা  ধারণার সােথ খাপ খায় না মােটi। বরং ন ায় eবং সমতািভিtক সমাজ িবিনমােন মধ যুেগর 
আiনেক ধেমর নােম আঁকেড় পের থাকা মােন সমাজ-সভ তােক uেটর যুেগ িফিরেয় নoয়া। আজেকর 
সমাজ-বাsবতার সােথ যার dnd aিনবায। যমন iসলািমক ািডজ eবং কেmরািটভ িরিলিজয়ন-eর 
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aধ াপক, iিতহাসিবদ, eবং iসলামসহ বh gেnর লখক Malise Ruthven  লখায় িকছুটা ফুেট uঠেছ। 
আিম Ruthven -eর ‘Islam’ থেক সmূণ লাiনgেলা eখােন hবh তুেল িদিc :  
 

"The argument that a woman giving evidence on a business matter might 
need assistance from her friend might make sense under pre-modern 
conditions when most women were illiterate, but as the Quranic rules 
stand, the testimony of a woman with a higher degree in business 
administration is only worth half that of an illiterate male. Beyond such 
textual sticking points, however, there are areas where masculine or 
andocentric interpretations are being contested, particularly in the field of 
hadith, where the questioning of sources belongs to a time honoured 
methodology and is less controversial than taking issue with the text of the 
Quran. The biggest obstacles facing Muslim feminists are cultural and 
historical: feminism is perceived as coming from a hostile source." 
(Malise Ruthven: Islam, 113) 

 
 
aবেশেষ বলার কথা eকটাi- যিদo মুসিলম নারীবাদীরা মেন কেরন, ‘iসলাম’ নয়, pিতিkয়াশীল 
পুrষতnti ধেমর নােম নারী পুrেষর বষম  িটিকেয় রেখেছ। িঠক eকiভােব ি sান ধেমo দিখ ি sান 
নারীবাদীরা য uৎস থেক গরেলর uৎপিt, তােক মাফ কের দন আবলীলায়; খািল পুrষতেntর uপর ঝাল 
ঝােড়ন। িবষয়টা িকছুটা হাস করo। গাড়ায় গলদ রেখ মাথায় জল ঢেল িক হেব? পুrষ রিচত ধেম 
নারীর জন  যৎসামান  দয়া দািkণ  আেছ হয়ত, তাo তােদরi sােথ। নারীর sভাব বিশ েক পূrেষর 
তুলনায় িনmে ণীর আখ া িদেয় তােক `ধেমর` pেলপ িমিশেয় মিহমািnত করা হেয়েছ, ei বেল য, নারী 
বঁাকা কারণ তার সৃি i বঁাকা হঁাড় থেক। িবsািরত পিরসের না িগেয়o িহnু ধেম নারীর aবsান িনেয় বলেত 
গেল বলেত হয়, িহnুধেম ktিবেশেষ নারীর aবsা মুসিলম নারীর চেয়o aেনক বিশ শাচনীয় িছল। 
িবধবা িববাহ িছল eক aসmব ব াপার। সতীদােহর মত জঘণ  eক pথা চালু িছল ধেমর নােম। ei ধেম 
কেয়কজন যাগপুrেষর আিবভােব আেগর aবsার িকছুটা aবসান হেলo- eখনo নারী সবেkেti বষেম র 
িশকার। নারী-িশ েদর তা eখনo সখােন জnােতi দoয়া হেc না। স আেরক ভয়াবহ িচt; aন  
pস । 
 
মাdা কথা হেc কান ধমi যেহতু নারীর pেয়াজেন বা নারীর কল ােণ সৃি  হয়িন; নারীর ধম-কাতরতা 
তাi দূর করা pেয়াজন, তােদর িনেজেদর-i কল ােণর জন ।  ধম রিচত হেয়েছ পুrষেদর dারা, পুrষেদর 
জন , নারীর কল ােনর জন  নয়। বগম রােকয়া e pসে  'আমােদর aবনিত' pবেn িdধাহীন কেn বেলন 
– 
 

‘যখনi কান ভgী মsক uেtালেনর চ া কিরয়ােছন, aমিন ধেমর দাহাi বা শােstর 
বচনrপ astাঘােত তঁাহার মsক চূণ হiয়ােছ। আমরা pথমতঃ যাহা মািন নাi, তাহা পের 
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ধেমর আেদশ ভািবয়া িশেরাধায কিরয়ািছ। আমািদগেক  anকাের রািখবার জন  পুrষগন 
ঐ ধমgngিলেক ঈ েরর আেদশপt বিলয়া pচার কিরয়ােছন।  ei ধমgngিল 
পুrষরিচত িবিধ-ব বsা িভn আর িকছুi নেহ।’ 

 
ধেম থাকেবন, আবার পুrেষর সমান aিধকারo দািব করেবন, eটা আসেল aেনকটা ‘ সানার পাথরবািট’ 
যমন, তমিন। ধম আকঁেড় থাকেত গেল eর চেয় িবপরীত িচt আশা করা যায় না। কারণ ধম নারীেক 
পুrেষর সমান aিধকার দয়িন। মাlা, পুেরািহতরা কােtেক দেব? খাদ ‘ধম’ িবষয়টাi uপেড় ফলেত 
পারেল, মানব সভ তা রkা পেলo পেত পাের। 
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