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আিমi pথম eবং আিমi শষ 
আিমi সmািনতা eবং আিমi িধkতৃা 
আিমi পিততা eবং আিমi পিবtা 
আিমi stী aথচ আিমi কুমারী 
আিমi মাতা eবং আিমi কন া 
আিমi আমার মােয়র সnান-সnিত 
আিমi বn া eবং শত সnােনর জননী 
আমারi িববাহ-u সব িছল ভুবনখ াত 
eবং আিমi কােনা sামী gহণ কিরিন 
 
আিমi ধাtী eবং য িকছুi ধারণ কের না 
আিমi আমার pসব বদনার সাntনা 
আিমi বর eবং আিমi কেন 
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আমার sামীi আমােক জn িদেয়েছ 
আমার বাবার আিমi মা eবং  
আমার sামীর বান eবং স আমার aপত .... 
 
আমার কথায় মেনােযাগ দাo 
আিম সi য aসmািনতা eবং  
eকi সােথ ।  
 
 

uপেরর কথাgেলা ধমgেnর কথাi মেন হয়। িকnt pচিলত পুrষ-ঈ েরর বাণী নয় তা বkেব  s । eমন 
নারী-কে  কান নারী-ঈ র কথা বেলেছন তা eখনo aজানা। তেব ei পিবt বাক সমূহ আিব ার হেয়েছ 
1945 সােল িমশের, নাগ হাmািদ নােম খ াত দিললgেলার মেধ । egেলা যী  ি s মারা যাoয়ার dেশা বা 
িতনশ' বছর পের লখা। ধারণা করা হয় eখােনা সািফয়ার কথা বলা হেয়েছ তেব iিসেসর কথাo হেত 
পাের egেলা।  
 
পুrষ ঈ েরর সােথ নারী-ঈ েরর ধারণার মূল পাথক  ধরা পেড় eখােন। নারী ঈ র বhমািtক। তার 
চিরেtর মেধ  সবিকছু anভুk। সকল বপরীত  eকসােথ sান কের িনেয়েছ। নারী-ঈ র তাi eকi সােথ 
pাচীন o utর-আধুিনক। তার মেধ  eকসােথ আেছ পুrষ o নারী সttা, আেছ সৃি  o ংস। 
 
নারীেক kমতাহীন কেরেছ কারা? 
 
সৃি র aসীম রহস ময়তা দেখ eক সময় ভিkেত গদগদ হেয় মাথা নায়ােতা aসহায় আিদম মানুষ। সৃি র 
যত কমকাn তার মেধ  সবেচ জrির, তখনo মানুেষর ব াখ া-aজানা আর grtপূণ িছল মানব-জn (নারী 
আর পুrেষর িমলেনর মধ  িদেয়i ঈ রেক বnনা করেতা eকসময় মানুষ। ei িমলন তখন িছল uপাসনা, 
পিবt কম। যখন নারীেদহ নাপাক ঘািষত হেলা তখন ei িমলন হেলা িনিষd আর পাপকম)। আর ei 
aসmব জিটল কমকাnটা ঘটেতা নারীর uদের; িবমুg পুrেষর কােছ নারী িছল তাi জীবেনর আেরক নাম, 
s ার rপ, kমতা o শিkর আঁধার। সৃি র u পাদনশীলতােক তাi আিদম মানুষ কlনা কেরেছ নারী 
িহেসেব। পূজা কেরেছ দবী িহেসেব। ফসল ফলায় য মািট, থাকার আ য় দয় য ভূিম, তােক পৃিথবী জুেড় 
pাকৃিতক ধমবাদী সব মানুষ তখন সmান জানােতা 'মাদার আথ' িহেসেব। পুrেষর u পাদেনর হািতয়ার, 
কলােকৗশল আিব ার আর ধমিচnার নানা pচলেন eখন পৃিথবী ধুi পুrষেদর 'p ােনট আথ'।  
 
মাতৃতািntক সমাজব বsা কানo সমাজিবjানীর কlনা নয়। খাদ বাংলােদেশর aেনক আিদবাসী নৃ- গা ীর 
মেধ  eখনo চালু আেছ নারী-pধান সমাজ ব বsা, মাতৃ-pধান পিরবার pথা। ধু যসব আিদবাসীর 
আি নায় হানা িদেয়েছ িগজার পুেরািহতরা সখােনi ধু নারীর pভাব kেয় গেছ বা যােc। নারীর দবীt 
কেড় িনেয়েছ ঈ েরর kুশ। 
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ি sান ধম kুশেক িনেজেদর pতীক বানােনার আেগ য kস চালু িছল পা ােত  তা িছল সুiজারল ােnর 
পতাকার kেসর মত। dিট সমান রখার kস। নারী o পুrেষর সমান grেt ভারসাম  pদানকারী eকিট 
pতীক। রামানরা ি sান ধমেক হািতেয় িনেয় িনেজেদর বানােনার পর তারা তাবৎ চ া কেরেছ সমােজ 
নারীর kমতা o ভূিমকােক সংকুিচত কের ফলেত।  
 
ক াথিলকেদর বi 'িদ uiেচস হ ামার' হেc মানব-সভ তার iিতহােস নারীেক kমতাশূন  কের দয়ার খুন-
রাঙা দিলল। eর রচিয়তারাi মুk িচnার নারী থেক পৃিথবীেক মুk করার pথম পিরকlনা নয়। সব িবdষী 
নারী, পূজারী নারী-পুেরািহত, িজপিস-নারী, িমিsক নারী-পীর-দরেবশেদরেক আখ া দয়া হয় ‘ডাiিন‘ 
িহেসেব। পাoয়ামাt তােদরেক খুন করার unাদনায় মােত ক াথিলকরা। িচিক সা jানসmn 
িমডoয়াiফ/ধাtীরা যারা সnানজnেক ব থামুk কের pসূিতেক আরাম িদেত চাiেতা তােদরেক হত া 
করেতা তারা। কারণ জেনিসস-eর ঈ রব াখ ায় pসবেবদনা নারীর পােপর শািs- iেভর কমফল। 
iuেরাপজুেড় িতনশ বছর ধের ei ধমীয় unাদনায় কম পেk পঁাচ িমিলয়ন মুk িচnার নারীেক হত া করা 
হেয়েছ। 
 
 
নারীমূিত ভাঙায় ব s পrুষ ঈ র 
ei eকিট িবষেয় ধেম িব াসী o aিব াসী পুrেষরা eকমত। মানুেষর কখনo নারী-ঈ র িছল না। তােদর 
জার দাবী ঈ র সবদাi পুrষ িছেলন। aথাৎ, সমােজ নারীর মযাদা eত uঁচুেত কখনo িছল না য মানুষ 
সৃি কতার কlনা করেত িগেয় তােক নারী ভাবেত পাের। aেনক ptতািttকরা dিনয়ার gহািচt আর মূিতর 
ংসাবেশষ ঘঁেট শষ কথা বেল িদেয়েছন য eমন কােনা ptতািttক pমাণ তারা পানিন। পাoয়া নাi 
যেত পাের। ধু মািটর নীেচ পাoয়া িজিনেসi সত  থােক না, সত  aন to আেছ, aন ভােবo সত েক 
পাoয়া যায়। আর ptতািttক িনদশন িনেজ থেক কথা বেল না, মানুষi eর ব াখ া দয়। eেকক ব াখ া 
eেকক রকম হয়। তবু যু সi নারী-ঈ র মূিত না পেয় eটাi চালু তtt য নারী কখনo ঈ র হoয়ার 
যাগ  িছল না। eমনিক uবরতার দবী নারী িছেলন তার pমাণo তারা পান না।  

 

 

তাi যখন মািলন sান 1976 সােল িলখেলন ‘ হােয়ন গড oয়াজ 
oম ান’ তখন িবেরাধীমেতর লােকরা হা র র র কের তেড় 
আসেলন। তেব মািলন sােনর ব াখ ার সূেt 70 o 80-র দশেক 
চালু হেলা িরিলিজয়াস ফিমিনজম। ei মেতর eক pবkা 
eিলজােবথ ডিভস িলখেলন ` দ  ফাs সk' বiিট। যােত িতিন 
দখােলন িমিথoলিজ, e ানে াপলিজ eবং িডিসিpন িহেসেব হঁািট 
হঁািট পা পা করেলo আিকoলিজর সব তথ -uপাt pমাণ কের য 
সমাজ আেগ মাতৃতািntক িছল। eবং মহােদবীেক ( gট গেডস) 
pিতsািপত কের ihিদ, ি sান মুসিলম ধেমর aনুসারীরা 
pিতিহংসাপরায়ণ পুrষ  ঈ েরর সৃি  কেরেছ। 
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আমার u াটা ধু ি sান ধেমর uপর ভাবেল ভুল হেব। iসলােমর iিতহাস aেনক বিশ pামাণ , aেনক 
সাmpিতক। সখােনo নারী-মূিত, নারী- দবীর pিত আেkাশ দখেত পাi। eকক ঈ রেক pিত া করেত 
িগেয় নারী- দবীেদর ংস দখেত পাi। পুrষ pধান সমােজর ভ ালুজ চালু করেত িগেয় নারীেক িdতীয় 
ণীর নাগিরক কের তালা দখেত পাi। 

  
 
মkা িবজেয়র পর নবী মুহাmদ কাবার মেধ  ঢুেক পাগানেদর দবী-মূিতgেলােক বাiের eেন ভাে ন। eর 
মেধ  িছল লাত, ujা o মানাত। eরা পূজনীয় দবী িছল ধু কুরাiশেদর নয় সi utর আি কা থেক 
যারা িফ বছর হjj করেত আসেতা সiসব পাগানেদর। নবী মুহাmদ o তার স ী-সাথীরা দবীেদর মূিত 
ভােঙন িকnt iিতহাস সাk  দয় মানুেষর মূিত ভােঙনিন। মির o িশ  যী র মূিত নবী ভােঙনিন। 
ভেঙেছন সসব নারীমূিত যারা থাকেল eকক ঈ েরর aিsti িবপn হয়। আর আlাহo চরম hমিকেত 
থােকন eসব মূিতgেলার কােছ। তার eকটা ব াখ াo িতিন দন কারােনর সুরা আন নাজেমর 23 নং 
আয়ােত : 

 
 
َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإن َیتَِّبُعوَن ِإلَّاَوآَباُؤُآم مَّا  ْن ِهَي ِإلَّا َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم الظَّنَّ َوَما َتْهَوى  
 اْلُهَدى اْلَأنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّبِِّهُم
(egেলা িকছু নাম ছাড়া িকছ ুনয়, যা তামরা o তামােদর পূবপুrষরা রেখেছা। eর সমথেন আlাহ 
কানo দিলল নািজল কেরনিন। .......) 

 
মািটর নীেচ ptতািttকেদর হােত আিব ার হoয়ার মত নারী-i র, নারী দবীর মূিত থাকেব িক কের? যিদ 
পুrেষর তেলায়ােরর আঘােত সসব টুকেরা টুকেরা হেয় যায়। লাককািহনী থেক আমরা সসব কথা পেত 
পাির। সসব নারী দব- দবীর গlগঁাথা মেন কিরেয় দয় eকদা eমন সমাজ িছল যখন নারীেক ঈ র 
ভাবেতo মানুেষর আপিt িছল না।  
 
eকক ঈ েরর pবkারা গেl, িমেথ থেক যাoয়া দবীেদর, নারী-ঈ রেদর নামgেলা মুছেত পােরিন। মূিতর 
মত egেলা তা আর ভাঙা যায় না। তেব তার eকটা িবকৃত ব াখ া চালু কেরেছ তারা। ি sানরা পাগান 
নারী দবীেদর নাম চুির কের e াে লেদর নাম িদেয়েছ আর তা িদেয় গl চালু কেরেছ। যােত পরবতীেত 
মানুষ িব াn হেয় নারী-i রেদরেক ভুল কের ি s ধেমর e াে ল ভােব। কারােনo eকi তথ  দখা 
যায়। eকi সুরার 27 আয়ােত সi ব াখ া পাi আমরাঃ 

 
اْلآِخَرِة َلُيَسمُّوَننَّ الَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِب   اْلَمَلاِئَكَة َتْسِمَيَة اْلُأنَثى 

 
(যারা পরকােল িব াস কের না তারাi ফেরশতােদর নারীর নাম িদেয় থােক।)  
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পাঠ পুsেক তাi আমরা iসলােমর আেগর সময়েক জােহিলয়াত বেলi পিড়। পিড়, ‘আরেবর মানুেষরা তখন 
জীবn কন াসnান কবর িদত’। aথচ িমশেরর রাণী িkoেপ ার নাম আমরা iিতহােস পাi। সi যুেগ 
নারীরা রাণী হেত পারেতা। খািদজা িবধবা হেয়o ধনাঢ  ব বসায়ী হেত পারেতা। তবু খািদজার কমচারী থেক 
sামী হoয়া মুহাmদ যখন নবী হেলন তখন তার pচািরত ধেমর aনুসারীরা দাবী জানান iসলােমi নারীেক 
সিত কার aিধকার দয়া হেয়েছ  তখন িবsয় লােগ। ei সi ধম য ধেম নারী নতা হেত পাের না, iমাম 
হেত পাের না, রাে র aিধপিত হেত পাের না। aথচ iিতহাস বেল, iসলাম আসার আেগ আরেবর বdiন 
সমােজ নারীেদর pভাব পুrষেদর চেয় কম িছল না (eখনo আরেবর বdiন মিহলােদর sাধীনেচতা 
মেনাবৃিt িনেয় মুসিলম রা েকi িবপােক পড়েত হয়।)। uমর খিলফা হoয়ার আেগ মkা o মিদনার 
নারীেদর জন  িহজাব বাধ তামূলক িছল না। নারীেদর ভােগ র চাকা ei পছেন ঘুরােনার pিkয়ায় eক 
ঈ েরর pবkােদর সিkয় ভূিমকার কথা ছিড়েয় আেছ iিতহােসর পাতায় পাতায়। e জানার জন  মািট 
খুড়ঁেত হয় না, ptতািttক হoয়ার দরকার কের না। 
 
 
নারী-ঈ রেক মািটচাপা দয়ার জন  ধ ুপেুরািহতরা নয় ptতািttকরাo দায়ী 
 
মূল কথা িছল নারীpধান  বা মাতৃতািntক eকটা সমাজ যিদ আিদকােল থেক থােক তেব স সমােজ মাতৃমূিত 
বা নারী-ঈ র বা দবীেদর uপাসনা হoয়ারi কথা। eখন আমরা eকক ঈ েরর ধারণা পৃিথবীেত চালু হoয়া 
o তার সােথ মহােদবী বা নারী-ঈ র পূজার িবেরােধর সnান করেত পাির।  
 
বাiেবল o কারােন আদম-iেভর য ঈ েরর গl আমরা পাi তার বয়স মানুেষর চেয় aেনক কম। নবী 
মুহাmদেক আদেমর 25 তম pজn ধের আদম o তার সnানেদর বয়েস uদার হােত gস িদেলo আদেমর 
sগপতেনর iিতহাস 4500 বছেরর বিশ পুরেনা বানােনা যায় না। তেব iসরাiল-আরেবর ei ঈ েরর 
আেগo পৃিথবীর িবিভn pােn মানবেগা ীর মেধ  eকক-পুrষ-ঈ েরর য গlকথা শানা যায় তা pায় 14 
হাজার বছেরর পুরেনা। aথাt আদেমর ঈ েরর চেয়o স ঈ র দশ হাজার বছর পুরেনা।  
 
কােনা সেnহ নi, ঈ েরর ধারণা পৃিথবীর eক িবnুেত জn হেয় পের তা সবt ছিড়েয় পেড় িন। িবিভn 
জািতেগা ীর মানুষ আলাদা আলাদা কের তােদর ঈ র কlনা কেরেছ। eেতা িবjােনর সূt নয় য সবt 
eকi যাগফল হেব। ধম বরং কলা বা মানিবক শাখার মত; িবিভn জািতেগা ী িবিভn ভােব ছিব আঁকেব বা 
কিবতা িলখেব, গl ফনােব। গাল বঁািধেয়েছন কাল মাকেসর দিশ ফাদার uiলেহম িsদ। 1912 সােল 
িতিন বi িলখেলন ‘িদ aিরিজন aভ িদ আiিডয়া aব গড‘। eেত িতিন তtt িদেলন িpিমিটভ 
মেনািথiজেমর। যার মাdা কথা হেc পৃিথবীর সব a েলর সব আিদবাসীেদর ধম r হেয়েছ eকজন 
আকাশ-ঈ েরর কlনা থেকi। aন ান  দব- দবী যুk হেয়েছ পের। যিদo িsদ, ক াথিলক ফাদার 
িছেলন, যিদo িতিন িববতনবােদ িব াস করেতন না, যিদo িতিন েয়ডেক গাল-মn করেতন, তবু্o তার 
ei তtt চাচ পার হেয় সমাজিবjােনর aেনক শাখায় sায়ীt পেয়েছ।  
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নৃতািttকরা aেনক আিদবাসী সমােজ িগেয় দখেত পেয়েছন য তারা দূরবতী eক আকাশ-ঈ েরর কথা 
বেল তেব স ঈ র মানুেষর কােনা কােজ সাড়া দয় না বেল তারা িবিভn শিkর দব- দবী মূিত পূজা করেত 
বাধ  হয়। বিশরভাগ kেt পুrষ িববৃতদাতার তােদর eসব আকাশ-ঈ েরর য বণনা দয় তােত পুrষালী 
বিশ  pধান, সুতরাং আিদম ঈ েরর eকটা পুrষমত ধারণা আমরা পাi।  
 
 
eর িবপরীেত আমরা নারী-ঈ র, মহােদবীর িকছু কািহনীo পাi। িকnt পুrষ-pধান সমাজ ব বsায় নারী-
ঈ েরর কথা কu জারােলা কে  বেল না। তবু্o 100 ি sােb িgক ঐিতহািসক plটাক মহােদবী iিসস-
ক িচিhত কেরন pকৃিতর নারী uপাদান িহেসেব। plটােকর মৃতু র সময়কােল আেরক িgক দাশিনক 

eপুিলuস ‘িদ গােlন e াস‘ নােম eক বi লেখন সখােন দখা যায় মহােদবী iিসস বলেছন: 
 
‘আিদম াiিজয়ানরা আমােক ডাকেতা পিসনানিটকা, দবতােদর মাতা; eেথnবাসী আমােক ডােক 
সেkািপয়ান আেটিমস, সাipাস dীেপর বািসnােদর কােছ আিম পািফয়ান আে ািদিত, িkেটর 
িশকারীেদর কােছ আিম িডকটায়ানা, িtভাষী িসিসিলয়ানেদর কােছ pাসারপাiন। কu আমােক চেন 
জুেনা নােম, কu চেন বেলানা নােম, িকnt iিথoিপয়ানেদর di গাt আর িমশরবাসী, যারা আিদ 
িবদ ায় বু পিt aজন কেরিছল, ...তারা আমােক ডােক আমার আসল নােম, রাণী iিসস।’ 

 
 
পৃিথবীর িবিভn pােnর নারী-ঈ র,মহােদবী বা দবীর পূণা  নােমর তািলকার জন  ei oেয়বসাiটিটেত ঢুঁ 
মারেত পােরন: http://www.mothergoddess.com/
 
 
aেনেকi aিভেযাগ তােলন, কােনা ptতািttক খনেনi নারী- ঈ র বা মহােদবীর কােনা pমাণ পাoয়া 
যায়িন। কথাটা aসত  eবং ভুল তেttর কারেণ িব ািnেত সৃ  মতবাদ। প ািলoিলিথক যুেগর খনন কােজ 
ধু iuেরােপর 3 হাজার বগমাiেলর মেধ  pায় 1 হাজার নারী মূিত বা ছিবর সnান পাoয়া গেছ। 
যgেলার িকছু িকছু 27,000 ি s-পূবােbর।  

 
সমস া হেc eসব নারী-মূিত বা ছিবর ব াখ ায়। কu ব াখ া িদেয়েছন egেলা কােনা িবেশষ নারীর 
pিতকৃিত, কােনা pাচীন সুnরী রমণীর ভা য, aথবা gাৈগিতহািসক পেণাgািফ বা iেরািটকা। আজ থেক 
30 হাজার বছর আেগর মানুষ iেরািটকার জন  নারী-মূিত বানােতা e ধু পুrষ ptতািttকেদর পেki 
কlনা করা সmব। eখােনi pমাণ, ধু ধম নয়, িবjানo নারীর kমতায়েনর িবrেd কাজ কেরেছ, যেহতু 
িকছু পুrষরা eর নতৃেt িছল বেল। মাt িবংশ শতাbীেত eেস ptতািttক মািরয়া িগমবুতাস (1921-
1994) ব াখ া িদেলন য eসব মূিত হেc িমেথালিজক াল চিরt eবং িবিভn ঋতুেত বা িবিভn িমথেক 
পুনরানু ান করার আশায় eসব মূিত ব বhত হেতা। মািরয়া pথম ব াখ া দন য, pাচীন iuেরাপ িছল 
নারী-ঈ র/মহােদবী কিndক o মাতৃতািntক। aন িদেক bা  যুেগর iেnা-iuেরািপয়ান সমােজর সংsৃিত 

 

http://www.mothergoddess.com/
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িছল িপতৃতািntক।বলাবাhল , তার ব াখ া aেনেকর কােছi gহণেযাগ  মেন হয়িন। িকnt মািরয়া মানুেষর 
iিতহােস নারী o নারী-ঈ েরর নতুন aবsান তির কের িদেত সkম হেয়েছন।  
 
eখন aেনেকi মেন কেরন য, eসব নারী-মূিতর সােথ জিমর uবরতা pাথনা, নারী দবীেদর সntি  aজেনর 
চ া, ঋতু-uপাসনা eবং মহােদবী পূজার মেধ  eকটা যাগসূt রেয়েছ। 

 
নারীর iসলাম বা iসলােমর নারী 
 
কুরআেনর eবং আরব a েলর pধান ধমgেলার পুrষ থেক নারীর সৃি  eবং পুrেষর জন i তােদর সৃি র 
য গl, eটাi eসব ধেমর মূল নারী িবষয়ক দশন হেয় uেঠেছ। সুতরাং কাঠেমাlা থেক মুসিলম মনীিষ 
সবাi ব াখ া িদেয় থােকন য, নারীেক সৃি  করা হেয়েছ পের eবং পুrেষর আনেnর জন । ei িমথ বা 
গlকথােক আেরা বাড়ােনা হেয়েছ eবং eটােক eকিট পিবtতার কাপড় পড়ােনা হেয়েছ যােত ei গেlর 
কu কােনা সমােলাচনা করেল তা হেয় দঁাড়ায় ধমgেnর aবমাননা। 'নারী পুrেষর জন  সৃি  করা হেয়েছ'-

e কথায় যিদ কu aবমাননার িবষয় খুেঁজ না পান তেব তােক কী বলা যায়। সেkেt eকিট হািদস দখুন: 
হািদেস আেছ: 

‘নারীেদর pিত বnুtমূলক আচরণ কেরা কারণ তােদরেক বুেকর হাড় থেক তির করা হেয়েছ, বুেকর 

বঁাকা হাড়, যিদ তুিম তােক সাজা করেত চাo তেব তা ভেঙ যােব; আর যিদ তুিম িকছুi না কেরা, তেব 

স বঁাকাi থেক যােব।‘  

e বাক িট িন য়i aবমাননাকর। িকি ত আtসmানেবাধ থাকেল কােনা নারীi তা asীকার করেত 
পারেবন না। তােদর aেনেকi হয়েতা কারােনর ei  আয়াতgেলােতo নারীর pিত aবjার িবষয়িট খুেঁজ 
পান না:  

‘ হ ঈমানদারগন! তামােদর pিত িনহতেদর ব াপাের কসাস gহণ করা িবিধবd করা হেয়েছ। sাধীন 

ব িk sাধীন ব িkর বদলায়, দাস দােসর বদলায় eবং নারী নারীর বদলায়।‘ (2 : 178) 

 

‘আর তালাকpাpা নারী িনেজেক aেপkায় রাখেব িতন হােয়য পযn, আর যিদ স আlাহর pিত eবং 

আেখরাত িদবেসর uপর ঈমানদার হেয় থােক, তাহেল আlাh যা তার জরায়ুেত সৃি  কেরেছন তা লুিকেয় 

রাখা জােয়জ নয়। আর যিদ সdাব রেখ চলেত চায়, তাহেল তােদরেক িফিরেয় নবার aিধকার তােদর 

sামীরা সংরkণ কের| আর পুrষেদর যমন stীেদর uপর aিধকার রেয়েছ, তমিন ভােব stীেদরo aিধকার 

রেয়েছ পুrষেদর uপর িনয়ম aনুযায়ী, আর নারীরেদর oপর পুrষেদর t রেয়েছ।‘  (2 : 228) 
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‘আlাh তামােদরেক তামােদর সnানেদর সmেক আেদশ কেরন: eকজন পুrেষর aংশ d’জন নারীর 

aংেশর সমান। aত:পর যিদ ধ ু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।’ 

(4 : 11) 

 

তা সুরা বাkারা o িনসার আয়াতgেলা পড়ুন। িনসার িতন নmর আয়ােত আেছ পুrেষর বhিববােহর 
aিধকার আর 34 নmর আয়ােত আেছ pহােরর aিধকার। সgেলা eখােন পুনrেlখ করলাম না। িনসার 
11 নং আয়ােত পুrষ সnান o মেয় সnােনর মেধ  য পাথক  করা হেয়েছ তার িবrেd সারা পৃিথবীেত 
aেনক মুসিলম নারী সংগঠন আেnালন করেছ। তােদর বkব  eকটাi িপতার কােছ সnােনর িল  পিরচয় 
বড় হেত পাের না। িকnt কারােন নারীর pিত aবমাননাকর বkব  আেছ আেরা aেনক আয়ােতi। হেত 
পাের eর eকিট কারণ কুরাiশরা য িতনিট দবীর পূজা করেতা স িতনিট দবী নারী িছেলন। পুrেষর 
তুলনায় নারী য নীচু তা বুঝা যায় কারােণর aেনক আয়ােত ( যমন: 4:117, 43:15-19, 52:39, 37: 
149-50, 53:21-22, 53: 27)। 

 

কারআেন নবীর stীেদর uেdেশ  িকছু আয়াত আেছ যা পরবতীেত সব মুসিলম নারীেদর uপর চািপেয় দয়া 
হেয়েছ। eছাড়া aসংখ  হািদস আেছ যgেলােত নারীর aবsানেক খােটা করা হেয়েছ। হািদেসর সূt িনেয় 
aেনক িবতক রেয়েছ eবং aেনক হািদসেক পরবতীেত a d বেল দাবী করা হেয়েছ। eসব কারেণ সসব 
সূt uেlখ করা থেক িবরত থাকলাম। তেব হািদেসর সূt ধের আমােদর সমােজ চেল আসা িকছু রীিত বা 
বkব  আেছ যা আমরা িন। যমন: “sামীর পােয়র নীেচ stীর বেহশত”,  “নারীর চলন বঁাকা”, “নারীর 
eকমাt সদgণ হল পিতbতা stী হoয়া” iত ািদ। eধরেনর আেরা aজs িনয়ম-কানুন-রীিত o আiন িদেয় 
মুসিলম রমণীেদর ভূিমকা iসলােম িনধারণ কের দয়া হেয়েছ য ভূিমকা হেলা বািড়েত থাকা, পুrেষর 
iশারায় ছুেট আসা, sামীেক মান  করা তার ধমীয় দািয়t। হািদেস আেরা বলা আেছ eকজন stী কখনo 
তার sামীেক না করেত পারেব না যিদ স uেটর uপেরo থােক। বলা আেছ, যসব িবষেয়র মেধ  খারাপ o 
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শয়তািন িজিনস লুিকেয় থােক তা হেলা: বািড়, নারী o ঘাড়া। নবী নািক বেলেছন সi ব িk কােনািদন 
unিতর মুখ দখেব না য নারীর কােছ তার গাপন কথাgেলা বেল, িকংবা সi জািত কখেনা unিত করেব 
না য জািত নারীেক নtী িহেসেব gহণ কের iত ািদ।  

 

কারান o হািদস িদেয়i ধু iসলাম ধম চেল না। iসলােম খিলফা o মুসিলম মনীিষেদর বkব েকo grt 
দয়া হয়। iসলামী িশkার o িনয়ম-কানুেনরi eসব aংশ। তাছাড়া সামািজকভােব eসব িশkা চেল 
আসেছ মুসিলম সমােজর মেধ । তাi িবিভn খিলফা, দাশিনক o ধমীয় িচnািবেদর নারীিবেরাধী কথা-বাতা 
iসলােম pিতি ত হেয়েছ aত n জারদার ভােব (যিদo iসলাম দাবী কের তারা নারীেক িদেয়েছ aিধক 
sাধীনতা। িকnt তারা eকবারo ভােব না য নবী মুহাmদ iসলাম ধম pচােরর আেগi eকজন িবধবার 
ব বসায় কমচাির িহেসেব কমরত িছেলন। সুতরাং iসলামহীন স পিরেবেশo নারী aেনক agসর িছল।) 

 

iসলােমর িdতীয় খিলফা oমর আেদশ িদেয়িছেলন, লখা িশখেত নারীেদর বাধা দাo। আেরকবার িতিন 
বেলিছেলন, নারীেদর িবrেd aবsান নেব, eেত aেনক সুিবধা। তার সবেচেয় িনnাহ বkব  িছেলা য, 
িতিন বেলিছেলন, দরকার হেল মেয়েদরেক কাপড় ছাড়া রােখা। যােত তারা ঘেরর বাiের যেত না পাের, 
িবেয়র aনু ােন না যায় eবং pকােশ  না আসেত পাের। বাiের গেলi তারা aপিরিচত পুrেষর pিত আকৃ  
হেব eবং যা তােদর নাi তার pিত নারীরা আকিষত হয়।  

 

নারী িবেরাধী বkব  আেরা বিশ পাoয়া যায় চতুথ খিলফা আলীর বkেব । িতিন বেলিছেলন, সমs নারী 
জািত হেc d  pকৃিতর eবং সবেচ খারাপ িদক হেc eরা pেয়াজনীয় d । আেরক জায়গায় িতিন 
বেলেছন, কখনo নারীর কােছ পরামশ চেয়ানা কারণ তােদর পরামশ aথহীন। তােদরেক লুকােয় রেখা 
যােত তারা কােনা পুrষেক দখেত না পাের। তােদর সংsেশ বিশ সময় কাটােয়া না তাহেল তারা 
তামােক ংেসর pােn িনেয় যােব।  

 
iসলােমর নতৃsানীয় ব িkেদর eসব বkব  আর মুসিলম দশgেলােত নারীর pিত ব বহার দেখo যারা 
বুঝেত পাের না iসলােম নারীর aবsান কাথায় তােদরেক িক বলা যায়। নারী যিদ িনেজর aিstেক 
সmািনত না করেত পাের তেব স ধেমর কাছ থেক িকভােব unত ব বহার আশা করেত পাের।  
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নবী মুহাmদ বেলেছন নারী o দাস ei di dবল িজিনসেক দয়ার সােথ দখেত। iসলােম নারীেক বুিdর 
িদক িদেয়, নিতকভােব eবং শারীিরকভােব িনmsেরর িহেসেব িবেবচনা করা হয়। হািদেসi আেছ নারীেদর 
যুিkেবাধ o িব াস কম। নারীেক sেশর িবষেয় iসলােম আেছ নানা কটুিkমূলক িনেষধাjা: 

 

‘eকজন পুrেষর কােছ বগানা নারীর কনুiেয়র gতা খাoয়ার থেক কেরর ঝাপটা (splash) খাoয়াo 

utম’।  

aথবা  

‘িতনিট িজিনস কােরা iবাদতেক বাধাgs কের, যিদ তার সামেন িদেয় কােলা কুকুর, মিহলা িকংবা গাধা 

গমন কের।’ 

 

কুকুর o গাধার সােথ নারীেকo যুk করা হেয়েছ aপিবtতার িচh িহেসেব।  
িলবােরল মুসলমানরা eসব হািদস o pমাণেক apমািণত বেল চািলেয় িদেত চান। িকnt কারােনর বাণীর 
kেt তােদর িক বkব ? কারােনর uপর িনভর কেরi মাoলানারা oয়াজ-নিসহত কের যােcন য, 
পুrেষর চেয় নারী িনmsেরর eবং সমানািধকার iসলাম বিহভূত িচnা।  তার pমাণ আমরা বাংলােদেশ 
aহরহi পািc। 

 

দীkক dািবড়, inারেনেটর বাংলা bেগ িলেখ থােকন। তার িকছু pবn মুkােnষা সহ বাংলােদেশর aন ান  
িলটল ম াগািজেনo pকািশত হেয়েছ। 

 


