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ধনঙ্গেশ ও ধনঙ্গেশনা

1. সূরা আঙ্গল ই রাঙ্গনর ৭নং আয়াত: (১) মুহকা

আয়াত এবং (২) মুতাশাধবহ

আয়াত।

2. কুরআঙ্গনর সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াঙ্গত বলা হঙ্গয়ঙ্গে, ‘মতা রা রুকুকারীঙ্গদর সাঙ্গে
রুকু কর’। এধি ধনিঃসঙ্গেঙ্গহ একধি মুহকা আয়াত।
3. সূরা আহযাঙ্গবর ৩৩ নং আয়াঙ্গত নারীঙ্গদর লক্ষ কঙ্গর বলা হঙ্গয়ঙ্গে, ‘মতা রা
গৃহাভ্যন্তঙ্গর অবস্থান কঙ্গরা’।
4. সাহল ইবন সাদ (রা) জননক নারীর ধবষঙ্গয় উঙ্গেখ কঙ্গরন, ধযধন ধনঙ্গজর কৃধষ জধ ঙ্গত
গাজঙ্গরর চাষ করঙ্গতন এবং এক প্রকাঙ্গরর খাবার ততধর করঙ্গতন। জু ার না াজ
মশঙ্গষ ধতধন সধজঙ্গদ নববীর সা ঙ্গন সাহাবীঙ্গদরঙ্গক তা ধদঙ্গয় আপ্যায়ন করঙ্গতন
(সহীহ আল-বুখারী, ১ খণ্ড)।

5. এ িরঙ্গনর অনয একধি ঘিনা সহীহ মুসধলঙ্গ র প্রে

খঙ্গণ্ড হযরত জাধবর ইবঙ্গন
আবদুোহর (রা) সূঙ্গে বধিত হঙ্গয়ঙ্গে। যাঙ্গত মদখা যায়, রাসূল (সা) একজন ইদ্দত
প্ালনরত নারীঙ্গক জনকলযাণমূলক কাঙ্গজ বযয় করার জঙ্গনয কৃধষ কাঙ্গজর ািযঙ্গ
অর্থ উপ্ার্জঙ্গনর অনু ধত ধদঙ্গয়ঙ্গেন।

6. কুরআঙ্গনর না াজ কাঙ্গয় কঙ্গরা, যাকাত আদায় কঙ্গরা ইতযাধদ িরঙ্গনর ধনঙ্গেশসমূহ
প্রতযক্ষভ্াঙ্গব ও পূি আধেঙ্গক প্ালনীয়।

7. অপ্রধদঙ্গক ‘মতা রা রুকুকারীঙ্গদর সাঙ্গে রুকু কঙ্গরা’ এবং এ িরঙ্গনর বাহযত
ধনঙ্গেশমূলক ধকছু ধকছু আয়াত মূলত ধনঙ্গেশনামূলক (directive)।

8. কুরআঙ্গনর মকান্ আয়াত প্রতযক্ষ ধনঙ্গেশমূলক ও মকান্ আয়াত ধনঙ্গেশনামূলক তা
ধনিয় করার জনয সুন্নাঙ্গত রাসূলুোহঙ্গক (সা) ধবঙ্গবচনা করঙ্গত হঙ্গব।
মূলনীধত ও ঙ্গেল

1. মকারআঙ্গন বলা হঙ্গয়ঙ্গে ময, ‘আধ
মকাঙ্গনা কারঙ্গণ সৃধি কধর নাই’।

জ্বীন ও

ানুষঙ্গক আ ার ইবাদত ধভ্ন্ন অনয

2. ‘হক্কুোহ’ বা আোহর হক্ব ও‘হক্কুল ইবাদ’ বা ‘মুয়া ালাত’।
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3. ইবাদঙ্গতর ধবষয়গুঙ্গলাঙ্গত মূলনীধত বা তত্ত্ব ও কাঠাঙ্গ া বা ঙ্গেল– এতদুভ্য়ই হুবহু
প্ালনীয়।

4. ধকন্তু মুয়া ালাঙ্গতর মক্ষঙ্গে মূলনীধতই মুখয
5.

ঙ্গেল বলঙ্গত আ রা যা বুধি তা যুঙ্গগাপ্ঙ্গযাধগতা সাঙ্গপ্ঙ্গক্ষ প্ধরবর্তনঙ্গযাগয।

পূর্ব-ধনর্ধারণ বনা ধবচার ধবঙ্গবচনার স্বািীনতা

1. স্বািীনতার ময মকাঙ্গনা িারণাই মকাঙ্গনা না মকাঙ্গনাভ্াঙ্গব ‘ধনয়ধিত’ ধকম্বা ‘সী াধয়ত’।
2. মকউ ‘প্রকৃধত’মক ানুক বা ঈশ্বরঙ্গক ানুক, তাঙ্গত মূল ধবষঙ্গয়র মকাঙ্গনা মহরঙ্গের হয়
না।

3. প্রকৃধতর ধবষয়গুঙ্গলাঙ্গক প্র্যঙ্গবক্ষণ ও প্রীক্ষঙ্গণর ািযঙ্গ যাচাই করা যায়।
4. আোহ তায়ালা কর্তৃক পূর্ব-ধনর্ধাধরত ধবষয়গুঙ্গলার

িযকার স াজ-সংধিি
ধবষয়গুঙ্গলার উপ্ঙ্গযাধগতাও প্র্যঙ্গবক্ষণ এবং মযৌধিকতা ধদঙ্গয় প্রধতপ্াদন করা
সম্ভব।

5.

তধবঙ্গরািপূি ধবষয়গুঙ্গলাঙ্গক দুর্বলতা ঙ্গন করা ভুল।

6. বনু কুরায়যার ঘিনা এর প্রকৃি উদাহরণ।
মুসধল নারীঙ্গদর মপ্াশাক
1. সাম্প্রদাধয়কতাঙ্গক ধনধষদ্ধ করা হঙ্গয়ঙ্গে
2. অনয দ্বীঙ্গনর অনুসারীঙ্গদর মপ্াশাক প্ধরিান ধনধষদ্ধ।
3. ভ্াষা ও বি প্ধরচয় (সূরা রূ ২২) এবং জাধত ও মগােঙ্গক প্ধরচয় (সূরা হুজরাত
১৩) অনুঙ্গ াদন করা হঙ্গয়ঙ্গে।

4. পুরুঙ্গষর ধবঙ্গশষ মপ্াশাক প্রা নারীঙ্গদর জনয ময ন ধনধষদ্ধ মত ধন নারীঙ্গদর
এক্সক্লধসভ্ মপ্াশাক প্রা পুরুষঙ্গদর জনয ধনধষদ্ধ।

5. ক ন প্যািাঙ্গের মপ্াশাক নারী-পুরুষ ধনধর্বঙ্গশঙ্গষ প্রঙ্গত প্ারঙ্গব।
6. বাঙাধল স াঙ্গজ ম ঙ্গয়ঙ্গদর ধজঙ্গের প্যান্ট প্রা যতিা মব ানান, লুংধগ প্রা তারঙ্গচঙ্গয়
ক মব ানান নয়। অেচ লুংধগ, তাও মসলাইধবহীন, ধেল রাসূল (সা) ও তাাঁর
সহিধিণীসহ তদানীন্তন আরবঙ্গদর অনযত ক ন মপ্াশাক।

7. প্াতলা কাপ্ঙ্গের সাঙ্গলায়ার প্রার মচঙ্গয় আঙ্গিাসাঙ্গিা নয় এ ন ধজঙ্গের প্যান্ট নারীর
ইসলা সম্মত মপ্াশাক ধহসাঙ্গব ভ্াঙ্গলা (better)।
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শাসকাঙ্গর্য নারীঙ্গদর অংশগ্রহণ
রাষ্ট্রপ্রিান ও না াঙ্গজ ই া ধত

1. সািারণভ্াঙ্গব িারণা করা হয় ‘ইসলা ী রাঙ্গষ্ট্র’ নারীরা রাষ্ট্রপ্রিান হঙ্গত প্ারঙ্গব না।
2. আজঙ্গকর আঙ্গলাচনা হঙ্গত বুিা যাঙ্গব, এই প্রচধলত িারণাধি বযাখযাসাঙ্গপ্ক্ষ ও এক
অঙ্গর্থ ভুল।

3. তবধশিযগতভ্াঙ্গব ‘ইসলা ী রাষ্ট্র’ নানা িাঙ্গপ্র হঙ্গত প্াঙ্গর।
4. উঙ্গেখয, মকাঙ্গনা রাষ্ট্রঙ্গক ইসলা

ম াতাঙ্গবক হঙ্গত হঙ্গল নাঙ্গ বা সাংধবিাধনক
মঘাষণায় ‘ইসলা ী রাষ্ট্র’ মঘাষণা োকািা আঙ্গদৌ মকাঙ্গনা জরুধর শর্ত নয়।

5. িি ও রাজনীধত ইসলাঙ্গ অধভ্ন্ন নয়, ধবপ্রীতও নয়; বরং এক স ধিত বযবস্থার
ঙ্গিয এ দু’ধি ধবষয় স্ব স্ব অবস্থাঙ্গন অন্তভুৃি।

6. আ রা জাধন, নারীঙ্গদরঙ্গক গঠনগত কারঙ্গণ না াঙ্গজর জা ায়াঙ্গত মপ্েঙ্গন অবস্থাঙ্গনর
কো বলা হঙ্গয়ঙ্গে।

7. মস ধহঙ্গসঙ্গব নারী-পুরুঙ্গষর ধ শ্র জা ায়াঙ্গত ই া ধতর দাধয়ত্ব প্ালঙ্গনর ধবষয়ধি িিীয়
ধদক মেঙ্গক মকবল াে পুরুঙ্গষর ওপ্র অধিত।

8. তাই, ইসলা ী তাদর্শধভ্ধিক মকাঙ্গনা রাঙ্গষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রিান কর্তৃক িিীয় দাধয়ত্ব প্ালঙ্গনর
ধবষঙ্গয় নারীর সী াবদ্ধতা রঙ্গয়ঙ্গে।

9. ধকন্তু মকাঙ্গনা রাষ্ট্র বা সরকার প্রিান মকাঙ্গনা ধবঙ্গশষ দাধয়ত্বপ্ালঙ্গনর জনয অনয
কাউঙ্গক ক্ষ তা অিণ করঙ্গত প্াঙ্গরন।

10. প্রশাসধনক ও রাজননধতক মক্ষঙ্গে নারী মনর্তঙ্গত্বর ধবপ্ঙ্গক্ষ উপ্স্থাধপ্ত মকারআঙ্গনর
আয়াত ও হাদীসগুঙ্গলাঙ্গক আক্ষধরকভ্াঙ্গব অনুসরণঙ্গযাগয ধনঙ্গেশ ধহঙ্গসঙ্গব দাধব করািা
গ্রহণঙ্গযাগয নয়। মসগুঙ্গলা মূলত ধনঙ্গেশনামূলক (guidance)।
রাজতঙ্গির অনবিতা বনা রাজা বা রানীর শাসনতাধিক উপ্যুিতা

1. মকারআন শরীঙ্গে ইঙ্গয় াঙ্গনর দ্বীপ্ রাষ্ট্র সাবা’র রাণী ধবলধকঙ্গসর প্রসংগধি ইধতবাচক
ধহঙ্গসঙ্গব উঙ্গেখ করা হঙ্গয়ঙ্গে। আোহ তায়ালা বলঙ্গেন, “ধবলধকস বলল, মহ
প্ধরষদবর্গ! আ াঙ্গক আ ার কাঙ্গজ প্রা র্শ ধদন। আপ্নাঙ্গদর উপ্ধস্থধত বযধতঙ্গরঙ্গক
আধ মকাঙ্গনা ধসদ্ধান্ত গ্রহণ কধর না। তারা বলল, আ ারা শধিশালী এবং কঙ্গঠার
মযাদ্ধা। এখন ধসদ্ধান্ত গ্রহঙ্গণর ক্ষ তা আপ্নারই। …’ প্াঠক, লক্ষ করুন, সূরা
না ল, সূরা সাবা ও সূরা হুঙ্গদর একাধিক বিনায় রাণী ধবলধকঙ্গসর শাসনঙ্গযাগযতা
সম্পঙ্গে স্বয়ং আোহ তায়ালা সাক্ষয ধদঙ্গেন!
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2. অপ্রধদঙ্গক তৎকালীন প্ারসযবাসী বাদশাহ ধকসরার মৃত্যযর প্র তার কনযাঙ্গক
ধসংহাসঙ্গন বসাঙ্গনার মপ্রধক্ষঙ্গত রাসূলুোহ (সা) বলঙ্গেন “ময জাধত তাঙ্গদর শাসনকাঙ্গর্য
মকাঙ্গনা নারীঙ্গক ধনযুি কঙ্গর, মস জাধত কখঙ্গনা সেলকা হঙ্গব না।’ বুখারী শরীে।
3. এ ধবষঙ্গয় উি ধনঙ্গষিাজ্ঞামূলক হাদীঙ্গসর সাঙ্গে মকারআঙ্গনর অনুঙ্গ াদনমূলক
বিনাঙ্গক স িয় করঙ্গত হঙ্গব।

4. রাজার পুেসন্তান না োকায় রাজার সন্তান ধহঙ্গসঙ্গব কনযাঙ্গক ধসংহাসঙ্গন বসাঙ্গনার
ঘিনাধি রাজতাধিক শাসনবযবস্থার প্রধত তাঙ্গদর দৃঢ় অেীকাঙ্গরর প্র াণ। ইসলাঙ্গ
রাজা বা শাসঙ্গকর পুে হওয়াঙ্গক শাসনতাধিক তবিতার মকাঙ্গনা প্রকাঙ্গরর শর্ত বা গুণ
ধহঙ্গসঙ্গব স্বীকার করা হয় নাই।

5. এ ন নয় ময, প্ারসযবাসী একজন পুরুষঙ্গক রাজা ধহঙ্গসঙ্গব গ্রহণ করঙ্গল তাঙ্গদর
শাসনতাধিক বযবস্থা তো রাজতি আংধশক বা সম্পূি বা অধিকতর তবিতা লাভ্
করঙ্গতা।

6. এরপ্রও মকউ যধদ বাহযত নারীর শাসন-ক্ষ তার তবিতার ধবঙ্গরািী এই হাদীঙ্গসর
উপ্র ধনিঃশর্ত আ ল করঙ্গত চান, তাাঁঙ্গক রাণী ধবলধকঙ্গসর ঘিনাঙ্গক মকঙ্গনা আোহ
তায়ালা ইধতবাচকভ্াঙ্গব বিনা করঙ্গলন, তারও একিা গ্রহণঙ্গযাগয বযাখযা দাাঁে
করাঙ্গত হঙ্গব।

7. ইরানী সম্রাজ্ঞীর ঘিনাঙ্গক মদখা হঙ্গয়ঙ্গে শাসনতাধিক তবিতার (legitimacy)
দৃধিঙ্গকাণ হঙ্গত। আর সাবার রাণীর ঘিনাঙ্গক মদখা হঙ্গয়ঙ্গে শাসনতাধিক উপ্যুিতার
(competency) দৃধিঙ্গকাণ হঙ্গত।
ই া মহাসাইঙ্গনর (রা) উদাহরণ

1. ক্ষ তা গ্রহঙ্গণর প্দ্ধধতগত অনবিতা সঙ্গত্ত্বও সংধিি ‘অনবি’ শাসক বা রাজার
অপ্রাপ্র আইনসংগত কার্যাবধল তবি ধহসাঙ্গব গণয হঙ্গব।

2. কারবালাঙ্গত অবরুদ্ধ হওয়ার প্ঙ্গর হযরত হুসাইন (রা) ময ধতনধি ধবকল্প প্রস্তাব
ধদঙ্গয়ধেঙ্গলন তার একধি ধেল, তাাঁঙ্গক সী ান্ত অঞ্চঙ্গল ধগঙ্গয় ধজহাঙ্গদ রত হওয়ার
সুঙ্গযাগ মদয়া।

3. ই া হুসাইন (রা) শাসনতাধিক তবিতার ধদক মেঙ্গক ইয়াধযদঙ্গক চযাঙ্গলঞ্জ করঙ্গলও
তার অিীঙ্গন প্ধরচাধলত ধজহাঙ্গদ অংশগ্রহণঙ্গক জাঙ্গয়য ঙ্গন কঙ্গরঙ্গেন।

4. রাজননধতক মনর্তঙ্গত্বর জনয শারীধরক মযাগযতাঙ্গক এখাঙ্গন শর্ত করা হয়ধন।
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হযরত আধয়শার (রা) মনর্তঙ্গত্ব সংঘধিত উঙ্গষ্ট্রর যুদ্ধ

1. উি যুঙ্গদ্ধ অংশগ্রহঙ্গণর জনয উম্মুল মুধ নীন আধয়শা (রা) সারাজীবন অনুঙ্গশাচনা
কঙ্গরঙ্গেন, এধি সতয।

2. ধকন্তু এ সম্পঙ্গে যা বাধেঙ্গয় বলা হঙ্গে তা হঙ্গলা, ঘঙ্গরর বাধহর হওয়ার জনয, মসাজা
কোয় প্ো লংঘঙ্গনর ঙ্গতা প্ধরধস্থধতঙ্গত জধেঙ্গয় যাওয়ার জনয ও নারী মনর্তত্ব
ধনধষদ্ধ মজঙ্গনও যুঙ্গদ্ধ মনর্তত্ব মদয়ার জনয ধতধন অনুঙ্গশাচনা কঙ্গরঙ্গেন!

3. বরং যুদ্ধ সংঘধিত হওয়া ও তাঙ্গত যঙ্গেি প্রাণহাধন ঘিার কারঙ্গণ ধতধন
স্বাভ্াধবকভ্াঙ্গবই ভ্ীষণ িাহত ধেঙ্গলন।

4. হযরত আধয়শার (রা) প্ঙ্গক্ষ ‘জান্নাঙ্গতর সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন’ (আশারাঙ্গয়
মুবাশধশরা) প্র্যাঙ্গয়র ধতনজন সাহাবীসহ হজ্বঙ্গেরত ধবপুল সংখযক সাহাবী ধেঙ্গলন।

5. অপ্রধদঙ্গক, হযরত আলীর (রা) প্ক্ষ হঙ্গতও নারী ধহঙ্গসঙ্গব তাাঁর ঘঙ্গরর বাধহর হওয়া
ও যুঙ্গদ্ধ মনর্তত্ব মদয়াঙ্গক অনবি ধবঙ্গবচনা কঙ্গর মকাঙ্গনা বিবয (েঙ্গতায়া) প্রদান করা
হয়ধন।
ইসলাঙ্গ সা াধজক কিধবভ্াজন নীধত

1. পুরুষ ও নারী– উভ্ঙ্গয়র ানধবক ও আইনগত র্যাদা স ান।
2. ইসলা মচঙ্গয়ঙ্গে নারীরা সা ধগ্রকভ্াঙ্গব (overall) অন্তমুৃখী মহাক।
3. সা াধজক কিধবভ্াজন তঙ্গত্ত্বর এই প্রস্তাবনার িরন প্রাকৃধতক জগঙ্গতর সাঙ্গে
সা ঞ্জসযপূি (consistent with natural world)।

4. বধহমুৃখী ও ম াকাধবলািিী কাঙ্গজ তাঙ্গদরঙ্গক সা ধগ্রকভ্াঙ্গব ধনরুৎসাধহত করা হঙ্গলও
ধনধষদ্ধ করা হয়ধন।

5. গৃহাভ্যন্তঙ্গর না াজ আদায়ঙ্গক অধিকতর সওয়াঙ্গবর কাজ বলা সঙ্গত্ত্বও নারী সাহাবীরা
বযাপ্কহাঙ্গর সধজঙ্গদ গ ন করঙ্গতন।

6. রাসূলও (সা) তাঙ্গদর সধজঙ্গদ যাওয়ার অধিকাঙ্গর মকাঙ্গনা প্রকাঙ্গরর বািা সৃধি না
করার জনয ধনঙ্গেশ প্রদান কঙ্গরঙ্গেন।

7. তাহঙ্গল, নাউযুধবোহ, রাসূল (সা) ধক প্রষ্পরধবঙ্গরািী কো বঙ্গলঙ্গেন?
8. ধকম্বা, বযাপ্ক সংখযক

ধহলা সাহাবী ধক, আোহ
বাইঙ্গর ঘুরাধেরা করার জনয মবপ্ঙ্গরায়া ধেঙ্গলন?

াে করুক, না াঙ্গজর নাঙ্গ

9. অেচ রাসূঙ্গলর (সা) অনুসরঙ্গণর বযাপ্াঙ্গর নারী-পুরুষ ধনধর্বঙ্গশঙ্গষ তাাঁর সাহাবীরাই
হঙ্গেন সঙ্গর্বাি আদর্শ।
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প্াধরবাধরক বযবস্থাপ্নার দাধয়ত্ব ও মেৌজদারী ম াকাদ্দ ায় সাক্ষয আইন

1. সূরা ধনসার ৬৭ নং আয়াঙ্গত বলা হঙ্গয়ঙ্গে, “পুরুঙ্গষরা নারীঙ্গদর ওপ্র কর্তৃত্বশীল। এ
জনয ময, আোহ এঙ্গকর ওপ্র অনযঙ্গক তবধশিয দান কঙ্গরঙ্গেন এবং এ জনয ময,
তারা তাঙ্গদর অর্থ বযয় কঙ্গর”। স্পিত এখাঙ্গন প্াধরবাধরক বযবস্থাপ্নার কো বলা
হঙ্গয়ঙ্গে।

2. সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াঙ্গত বলা হঙ্গয়ঙ্গে, “দু’জন সাক্ষী কর, মতা াঙ্গদর
পুরুষঙ্গদর িয মেঙ্গক। যধদ দু’জন পুরুষ না হয়, তঙ্গব একজন পুরুষ ও দু’জন
ধহলা। ঐ সাক্ষীঙ্গদর িয মেঙ্গক যাঙ্গদরঙ্গক মতা রা প্েে কর– যাঙ্গত একজন যধদ
ভুঙ্গল যায়, তঙ্গব একজন অনযজনঙ্গক স্মরণ কধরঙ্গয় মদয়”।
3. মৃত্যযদঙ্গণ্ডর শাধস্তঙ্গযাগয মেৌজদারী অপ্রাঙ্গির মক্ষঙ্গে একাধিক নারী সাক্ষী োকা
মযখাঙ্গন সম্ভব মসখানকার জনয এধি প্রঙ্গযাজয।

4. এখাঙ্গন দু’জন নারী সাক্ষীঙ্গক একজন পুরুষ সাক্ষীর স ত্যলয ধবঙ্গবচনার কারণ
আয়াঙ্গতর মশষাংঙ্গশ বলা হঙ্গয়ঙ্গে। এই দৃধিঙ্গত আয়াতধি স্ব-বযাখযাত (selfexplanatory)।
নারী ধবচারক হওয়ার বযাপ্াঙ্গর েকীহঙ্গদর তধবঙ্গরাি

1. ধবচারক ধনঙ্গয়াঙ্গগর জনয ই া

াধলক, ই া
হওয়াঙ্গক শর্ত ধহঙ্গসঙ্গব উঙ্গেখ কঙ্গরঙ্গেন।

শাঙ্গেয়ী, ই া

আহ দ পুরুষ

2. ই া আবু হানীো হদ্দ ও ধকসাস বযতীত সব িরঙ্গনর ধবচারকাঙ্গর্য নারীঙ্গদর দাধয়ত্ব
প্রদান তবি বঙ্গলঙ্গেন। এ মক্ষঙ্গে ধতধন সাবার রাণী ধবলধকঙ্গসর ঘিনাঙ্গক দধলল
ধহসাঙ্গব ধবঙ্গবচনা কঙ্গরঙ্গেন।

3. ই া ইবনু হায আয-যাধহরীর ঙ্গত, হুদুদ ও ধকসাসসহ সািারণভ্াঙ্গব সকল ধবষঙ্গয়
ধহলাঙ্গদরঙ্গক ধবচারক ধনযুি করা তবি।
াযহাব বনা সহজতর ধবকল্প অনুসরণ

1. মকাঙ্গনা ধবষঙ্গয় তধবঙ্গরাঙ্গির মক্ষঙ্গে সািারণ মুসল ানঙ্গদর জনয সহজতর েঙ্গতায়াঙ্গক
অনুসরণ করার সুঙ্গযাগ োকা উধচত।

2. আোহ তায়ালা বঙ্গলঙ্গেন, “আোহ চান মতা াঙ্গদর জনয সহজ করঙ্গত, আোহ চান
না মতা াঙ্গদর জনয কধঠন করঙ্গত”। রাসূলুোহ (সা) বঙ্গলঙ্গেন, ‘সহজ কঙ্গরা, কধঠন
কঙ্গরা না; সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃধি কঙ্গরা না’।
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3. হযরত আধয়শা (রা) বঙ্গলঙ্গেন, রাসূলুোহ (সা) সব স ঙ্গয় সহজতর ধবকল্পঙ্গকই
(option) গ্রহণ করঙ্গতন।
4. হযরত উ র (রা) কর্তৃক আশ-ধশো না ক এক

ধহলাঙ্গক বাজার তদারধকর
(market supervisor) দাধয়ত্ব প্রদাঙ্গনর বযাখযা কী হঙ্গত প্াঙ্গর?

সা াধজক ধনয়িণমূলক বযবস্থা

1. সব ‘ধনয়িণমূলক’ বযবস্থাঙ্গক ধনঙ্গেশ ধহঙ্গসঙ্গব নয়, বরং ধনঙ্গেশনা ধহঙ্গসঙ্গব গ্রহণ
করঙ্গত হঙ্গব।

2. এই দৃধিঙ্গত, একজন নারী উিরাধিকার বন্টঙ্গনর ময সব মক্ষঙ্গে পুরুঙ্গষর অঙ্গর্ধক
প্াঙ্গবন, তা শুধু াে প্রাপ্যতা দাধবর মক্ষঙ্গেই প্রঙ্গযাজয।

3. ভ্াই চাইঙ্গলও মবানঙ্গক স ান বা মবধশ বা পুঙ্গরািা ধদঙ্গত প্ারঙ্গব না, এ নিা নয়।
মবধশ মদওয়ািা বরং ‘ ারুে’ (better) ধহসাঙ্গব উৎসাধহত করা হঙ্গয়ঙ্গে।
দাস ও কুরাইশ মনর্তত্ব প্রসংগ

1. সহীহ হাদীঙ্গস বলা হঙ্গয়ঙ্গে ময, নাক কািা হাবশী দাসঙ্গকও যধদ মতা াঙ্গদর আ ীর
করা হয়, তাাঁঙ্গকও পূি আনুগতয করঙ্গত হঙ্গব।

2. আযাদকৃত বা পূর্বতন দাসঙ্গদর নানাধবি মনর্তঙ্গত্বর উদাহরণ আ রা ইসলাঙ্গ র
প্রােধ ক যুঙ্গগ মদখঙ্গলও মকাঙ্গনা দাঙ্গসর প্ঙ্গক্ষ আ ীর হওয়া সম্ভব ধেল না। কারণ,
মস াধলঙ্গকর হুকুঙ্গ র অিীন।

3. আনুগঙ্গতযর ওপ্র গুরুত্বাঙ্গরাঙ্গপ্র দৃধিঙ্গত না মদখঙ্গল এই হাদীসঙ্গক স িয় করা সম্ভব
নয়।

4. অপ্র এক হাদীঙ্গস বলা হঙ্গয়ঙ্গে, মতা রা কুরাইশঙ্গদর িয মেঙ্গক মনর্তত্বঙ্গক গ্রহণ
কঙ্গরা। এর ািযঙ্গ মনর্তঙ্গত্বর তৎকালীন সর্বজন স্বীকৃত
বুিাঙ্গনা (mean) হঙ্গয়ঙ্গে।

ানঙ্গক (standard)

5. এই হাদীসঙ্গকও আক্ষধরক ধনঙ্গেশ অঙ্গর্থ বুিার সুঙ্গযাগ নাই।
6. মকননা, আ রা জাধন, সংধিি ধবষঙ্গয় প্রকৃত মযাগযতার অধতধরি মকাঙ্গনা প্রকাঙ্গরর
বংশগত, মগােীয় বা জাধতগত তবধশিযঙ্গক ইসলা আঙ্গদৌ মকাঙ্গনা ‘মযাগযতা’ ধহসাঙ্গব
গণয কঙ্গর না।

7. ময মকাঙ্গনা িরঙ্গনর মকৌধলনয ধবঙ্গবচনাঙ্গক ইসলা জাঙ্গহধলয়াত (অজ্ঞতা) ঙ্গন কঙ্গর।
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বাধহযক অর্থ বনা ধনঙ্গেধশত অর্থ

1. আ রা বধল, ‘এ কো প্াগঙ্গলও বুঙ্গি’ বা ‘ধবষয়িা এঙ্গতা সহজ ময, একিা ধশশুও
বুঙ্গি’। যধদও আ রা জাধন, ময আঙ্গদৌ বুঙ্গি না তাঙ্গক প্াগল বঙ্গল। ধকম্বা একিা ধশশু
কখঙ্গনাই বুিঙ্গব না।

2. এ িরঙ্গনর বাগিারাগুঙ্গলাঙ্গক বাধহযক গঠঙ্গন (syntax) প্রকাধশত অঙ্গর্থর প্ধরবঙ্গর্ত
ধনঙ্গেধশত গুঢ়াঙ্গর্থ (semantic) বুিঙ্গত হঙ্গব।

3. ধনঙ্গেশ ও ধনঙ্গেশনার এই প্ার্থকযঙ্গক মখয়াল রাখঙ্গল ‘আপ্াত সাংঘধিক’ অঙ্গনক
ধবষয় ইসলাঙ্গ র ধদক মেঙ্গক বুিঙ্গত প্ারা আ াঙ্গদর জনয সহজ হঙ্গয় যাঙ্গব।
উপ্সংহার

1. ধজহাঙ্গদর দাধয়ত্বপ্ালঙ্গনর অপ্ধরহার্যতা মেঙ্গক গঠনগত কারঙ্গণ নারীঙ্গদর অবযাহধত
মদয়া হঙ্গয়ঙ্গে।

2. ধকন্তু নযায় প্রধতষ্ঠা ও অনযায় প্রধতঙ্গরাঙ্গির ময েরধজয়াত (অপ্ধরহার্যতা) তা ধক
নারী-পুরুষ ধনধর্বঙ্গশঙ্গষ সকঙ্গলর ওপ্র স ভ্াঙ্গব প্রঙ্গযাজয নয়?

3. ‘ইসলাঙ্গ র দৃধিঙ্গত নারী’ – এ িরঙ্গনর ধশঙ্গরানাঙ্গ র আলাপ্-আঙ্গলাচনা এক িরঙ্গনর
তলধেক সংঙ্গবদনশীলতার (gender sensitivity) উদ্ভব ঘিায়।

4. ‘ইসলাঙ্গ

নারী অধিকার’ জাতীয় ধশঙ্গরানাঙ্গ র আঙ্গলাচনাগুঙ্গলাঙ্গক ‘পুরুষঙ্গদর
ইসলাঙ্গ ’ নারীঙ্গদর জনয অনুঙ্গ াদনঙ্গযাগয space-এর ‘প্র্যাপ্ততা’ ধনঙ্গয় সান্তনামূলক
কোবার্তা ধহঙ্গসঙ্গব ঙ্গন করার সুঙ্গযাগ রঙ্গয়ঙ্গে।

5. নারী-ধবরূপ্ সা াধজক অসেধতসমূহঙ্গক ত্যঙ্গল িরঙ্গত ধগঙ্গয় ‘ইসলাঙ্গ নারীর অধিকার’
িরঙ্গনর আঙ্গলাচনাগুঙ্গলা গ্রহণঙ্গযাগয বা প্রাসধেক হঙ্গত প্াঙ্গর।

‘মহ ানব জাধত, মতা াঙ্গদর রবঙ্গক ভ্য় কর, ধযধন মতা াঙ্গদরঙ্গক একজন ানুষ মেঙ্গক
সৃধি কঙ্গরঙ্গেন, তা মেঙ্গকই তার মজাো সৃধি কঙ্গরঙ্গেন এবং এ দুজন মেঙ্গক বহু পুরুষ ও
নারী দুধনয়ায় েধেঙ্গয় ধদঙ্গয়ঙ্গেন।
ওই আোহঙ্গক ভ্য় কর, যার মদাহাই ধদঙ্গয় মতা রা এঙ্গক অপ্র মেঙ্গক ধনঙ্গজঙ্গদর অধিকার
দাধব কঙ্গর োক।
ধনধিত মজঙ্গন রাখ, আোহ মতা াঙ্গদর ওপ্র সার্বক্ষধণক দৃধি রাঙ্গখন’।
সূরা ধনসার প্রে এই আয়াতধি স্মরঙ্গণ রাখঙ্গল এই প্রবঙ্গের আঙ্গলাচয ধবষঙ্গয়র সহজতর
অনুিাবন ও সধঠক ধবঙ্গিষণ সম্ভবপ্র হঙ্গত প্াঙ্গর।
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