সািহত চচায় রাসূল সা. ও সাহাবীেদর ভূিমকা
ড. মুহাদ আবল মা'বুদ

বাংলায় আমরা যােক সািহত বিল, আরিবেত তা ‘আল-আদাব’। তেব ‘আদাব’ শিট ‘সািহত’ থেক বাপক অথেবাধক।
সািহত বলেত যিদ বুিবৃি ও আেবগ-অভূিতর অিভবি ঘটায় এমন িশোৎকষ চমৎকার কথামালা বুঝায়, তাহেল ‘আদাব’
ারাও তা বুঝায়। তেব ‘আদাব’-এর মেধ অিতির িকছু ভাবও রেয়েছ। আর তা হেলাঃ িশা, িশ, সংৃিত, আচার-আচরণ,
নিতকতা ইতািদ। জািহলী যুেগর আরিব সািহত ‘আদাব’ শিটর ববহার দখা যায় না। তমিনভােব আল-রআেনও শিট
নই। তেব এ অেথর িভ শ পাওয়া যায়। রাসূলুাহর (সাঃ) হািদেস এর ববহার দখা যায়। যমন, তাঁর অপম কথামালা,
বাচনভি, শচয়ন, উতমােনর আচার-আচরণ, আদব-অভাস, চাল-চলন ইতািদ দেখ সাহাবীরা অবাক িবেয় জানেত
চাইেলন, আপিন এসব কাথা থেক লাভ কেরেছন? জবােব িতিন বেলনঃ ১ আমার রব, আমার ভু আমােক এ আদব
িশিখেয়েছন। তরাং িতিন আমােক রভােবই িশিখেয়েছন। এখােন শিট িশাদান অেথ ববত হেয়েছ।
রাসূলুাহর (সাঃ) আেরকিট বাণীেত এেসেছঃ ২ ‘পৃিথবীেত এই রআন হেলা আাহর িশা ও সংৃিতর সমােবশ ল। তরাং
এ সমােবশ ল থেক তামরা িশা হণ কেরা।’
হযরত ‘আলীর (রাঃ) একিট বাণীেত শিটর ববহার এেসেছঃ ‘আমােদর ব উমাইয়া ভাইেয়রা হেলন খাদ-খাবােরর িদেক
আহবানকারী।’ এখােন খাদ-খাবার সিত দরখােনর িদেক আহবানকারী বুঝােনা হেয়েছ।
শিট রাসূলুাহ (সাঃ) ও সাহাবীেদর যুেগ পিরিচত িছল। তেব আধুিনক যুেগ য অেথ শিট ববহার দখা যায়, তখন এ অেথ
ববত হেতা না। পরবতী দড়শ’ বছর পয শিটর অেথর িববতন ঘটেত থােক। িহজরী িতীয় শতেকর পরবতী সময় থেক
িশা, িশ-সািহত, সংৃিত, উত নিতকতা ইতািদ অেথ ববত হেত থােক। আধুিনককােলও শিট এসব অেথ ববহার
হয়। তেব সাহাবীেদর ভূিমকা িহেসেব ‘আদাব’ এখন সবজন ীকৃত পিরভাষা।
সািহতচচায় সাহাবীেদর ভূিমকা সেক আেলাচনা করার পূেব ইসলাম-পূব আরেবর সািহত ও সািহতচচার অবা সেক
িকিৎ আেলাচনা েয়াজন। সািহতেক সাধারণভােব ভােগ ভাগ করা হয়। গদ ও পদ। ছ ও অিমেলর িভিেত িব নয়
এমন িশ-মান-স কথােক গদ বেল। আর যােত ছ ও অিমল থােক তােক পদ বেল। জিহলী যুেগর আরবরা রাজৈনিতক
ও ববসািয়ক কাজকেম লখার ববহার কেরেছ। আল-জািহক বণনা কেরেছন য, তারা তােদর রাজৈনিতক চুিসমূহ িলেখ
রাখত। আর এই িলিখত চুিসমূহেক তারা আল মাহিরক বলত।৪ কিব আল-হািরছ ইবন িহিযা (িহ.পৃ. ২৪/খৃ. ৫৮০)-এর
মু’আাকায় এই ‘আল-মাহিরক’-এর উেখ দখা যায়।৫ তেব কােনাভােবই তারা এই গির বাইের িনেভজাল সািহতচচার
উেে আেসিন। সই লখা িছল অিত সাধারণ ও সাদামাটা মােনর। তােত িনিদ িকছু উে পূরণ হেতা। আর পূরণ হবার
পর তােদর লখাও শষ হেয় যত।৬ তেব তােদর জে যতটু দািব করা যায় তাহেলা তােদর যেথ ‘আমছাল’ (বাদ-বচন)
আেছ। তারা এর যেথ েয়াগ কেরেছ। আর এর পাশাপািশ তােদর িছল খুতবা (বৃতা-ভাষণ) দােনর রীিত। এ কারেণ তােদর
অেনক খুতবা িছল। জািহলী আরেবর আমছােলর একিট অংশ অিবকৃত ব হেয়েছ। আর তােদর খুতবা তার অিকছু ছাড়া
ায় সবই কােলর গেভ হািরেয় গেছ। সািহেতর অপর শাখািট পদ। পদ বা কােবর ে তােদর খািত িছল িববাপী।
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অলারমিত ভাষা ও বািতায় জািহলী আরব য অিত উঁচু ের পৗঁেছ িগেয়িছল, আর রআেনর িবিভ ােন তার িচ পাওয়া
যায়। যমন আাহ তা’আলা কািফরেদর পিরচয় িদেত িগেয় এক ােন বেলেছনঃ৭ ‘আর এমন িকছু লাক আেছ যােদর পািথব
জীবেনর কথাবাতা আপনােক চমৎকৃত করেব। আর স সা াপন কের আাহেক িনেজর মেনর কথার বাপাের। কৃতপে স
কিঠন ঝগড়ােট লাক।’
আল রআেনর আরও আয়ােত তােদর ঝগড়া, িবতক ও বাকপটুতার িচ ফুেট উেঠেছ। যমনঃ৮ ‘যিদ তারা কথা বেল, আপিন
তােদর কথা ন।’৯ ‘অতঃপর যখন িবপদ কেট যায় তখন তারা ধন-সদ লােভর আশায় তামােদর সােথ বাকচাতুরীেত
অবতীণ হয়।’১০ ‘তারা আপনার সামেন য উদাহরণ উপাপন কের তা কবল িবতেকর জই কের। বত তারা হেলা এক
িবতককারী সদায়।’
আাহ তা’আলা আল রআেনর পিরচয় িদেয়েছন বণনা,  ও াল  বেল। এেত সবিকছু িবািরত বণনা কের রভােব
বুঝােনা হেয়েছ। এ কারেণ এর নামকরণ করা হেয়েছ ‘আল ফুরকান’। আাহ এর ভাষােক আরািবয়ুম মুিবন বা  আরিব বেল
ঘাষণা কেরেছন। তরাং এই আল রআেনর মেতা এত উতমােনর ভাষা ও বণনাৈশলীর  য জািতর কােছ পাঠােনা
হেয়িছল, িনয় তারা এর ভাষার সমঝদার িছল এবং তােদর ভাষা ও বণনা মতাও উিতর চরম িশখের পৗঁেছ িগেয়িছল।
একথা আল-জািহজ (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) বেলেছন।১১ কথািশ ও বািতায় তােদর য চ দখল িছল, তার আেরা একিট মাণ
য, আল রআেনর মাকািবলা করার জ তােদরেক আহবান জানােনা হেয়েছ।১২ আর এটাও তােদর চূড়া পযােয়র বািতা ও
বণনা মতার মাণ বহন কের। তমিনভােব শ ও অেথর মান ও ের পাথক িনপণ এবং শের ভাব-কাশ মতা
কতটু তা য তারা বুঝত, িবিভ বণনায় তারও মাণ পাওয়া যায়। বিণত আেছ, আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ইসলােমর
একজন বল শ িছেলন। রাসূলুাহ (সা)-এর মুেখ আল-রআেনর একিট আয়ােতর িতলাওয়াত েন বেলিছেলনঃ১৩
‘আিম মুহােদর িনকট িকছু কথা েনিছ। তা না মােষর কথা, না িেনর। স কথার আেছ চমঃকার এক াদ,
আর তােত আেছ এমনই ালতা ও সৗয, মেন হয় যন এক ধরেনর যা। তার উপিরভাগ যমন ফলদায়ক,
িনভােগও তমিন চুর পানীয়।’
আল-ওয়ালীেদর এ মব ারা বুঝা যায়, অলারমিত িব ভাষার তারা যমন সমঝদার িছল তমিন স ভাষায় তারা
িনেজেদর আেবগ-অভূিতর কাশ ও অিভবিেতও সম িছল।
বা তামীেমর একিট িতিনিধ দেলর অতম সদ ও বা আমর ইবন আল-আতাের ভাষণ েন তার বাকপটুতায় মু হেয়
রাসূল (সা) মব কেরনঃ১৪
‘িনয় িকছু িকছু বয়ান ও বািতায় যা আেছ।’
মাট কথা, েতক জািতর কােনা না কােনা িবেশষ বিশ ও ভাবগত ণ থােক। যখন সই জািতর কথা কাথাও আেলাচনা
হয় তখন মুহূেতর মেধ সই ণ-বিশের িত মােষর মন চেল যায়। আরবেদর সেক যখন কােনা আেলাচনা হয় তখন
সবথম তােদর য ণ-বিশের কথা মােষর মেন জােগ তা হেলা ভাষার জার ও বািতা শি। াচীন আরব জািত অ
অনারব জািত-গাীর িত ‘আল-আজম’ শিট ববহার করেতা। এর ারা তারা অনারবেদরেক বাবা অথবা মেনর ভাব
রভােব ব করেত অম বেল িচত করেতা।১৫ এ থেক অমান করা যায়, তােদর িনকট বািতার ান িক িছল এবং তা
িনেয় তােদর িছল িক পিরমাণ গব ও অহংকার।
ইসলাম-পূব আমেলর আরবরা িছল একিট কাব-রিসক জািত। তােদর বি ও সমাজ জীবেন কিব ও কিবতার ভাব িছল
অপিরসীম। তােদর িনকট কিবর ান িছল সবার উপের। তারা কিব ও নবীেক একই কাতােরর মাষ বেল মেন করেতা। তাইেতা
তারা রাসূলুাহেক (সা) কিব বেল আখািয়ত কেরিছল। ইবন রাশীক আল-কায়েরায়ানী (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) জািহলী আরেব কিবর
ান ও মযাদার কথা বণনা করেত িগেয় বেলেছনঃ১৬
‘আরেবর কােনা গাে যখন কােনা কিব িতা লাভ করেতন তখন অা গাের লােকরা এেস সই গােক অিভনন
জানােতা। নানারকম খাদব তির করা হেতা। িবেয়র অােনর মেতা মেয়রা সমেবত হেয় বাদ বাজােতা। পুষ ও িশwww.shoncharon.com
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িকেশাররা এেস আন কাশ করেতা। এর কারণ, কিব তােদর মান-মযাদার রক, বংেশর িতেরাধক এবং নাম ও খািতর
চারক।’
াচীন আরিব সািহেতর ইিতহাস পাঠ করেল দখা যায়, জািহলী আরেব যন কাবচচার াবন বেয় বেলেছ। অসংখ কিবর নাম
পাওয়া যায় যা েনও শষ করা যােব না। ইবন তায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) বেলেছঃ১৭
‘কিবরা- যারা কিবতার জে তােদর সমােজ ও গাে জািহলী ও ইসলামী আমেল িসি অজন কেরেছন তােদর সংখা এত
বিশ য কউ তা মার করেত পারেব না।’
িতিন আরও বেলেছঃ ‘যারা কিবতা বেলিন- তােদর সংখা খুবই কম। তােদর নাম যিদ আমরা উেখ করেত চাই তাহেল
অিধকাংশ লােকর নাম উেখ করেত পারেবা।’
রালুাহর (সা) খােদম খাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মািলক (রা.) বেলন: ‘রালুাহ (সা.) যখন আমােদর এখােন
(মািদনা) আেসন তখন আনসারেদর িতিট গৃেহ কিবতা বলা হেতা।’
আরবেদর ভাষা ও সািহেতর উিতর এমিন এক পযােয় ইসলােমর অভুদয় ঘেট এবং আর রআন অবতীণ হয়। পূববতী
আেলাচনায় দখা গেছ, তখন আরিব সািহেতর গদ ও পদ উভয় শাখায় বাপক চচা হিল। গেদর কােনা িলিখত প না
থাকেলও মৗিখক গদ তথা খুতবা (বৃৃতা-ভাষণ) যেথ উিত লাভ কের এবং গাটা আরেব এর বাপক চচা হেত থােক।
জািহলী যুেগর য সকল ান-িবান ও সািহত-সংৃিতেত ইসলাম নতুন আেন তার মেধ সবেচেয় উেখেযাগ হেলা কিবতা
ও খুতবা। এ িট জািহলী যুেগরই িশ। ইসলাম তা বহাল রেখ তার আরও উিত ও বি ঘটায়। এ যুেগ দাওয়াতী কাযম,
িবজয় অিভযান, যু-িবহ ভৃিতেত মুসলমােদর খুতবার বিশ েয়াজন থাকায় উিতর ে খুতবা কিবতােক িডিঙেয় যায়।
খুতবা তােদর িনকট বিশ হণেযাগ হেয় উেঠিছল। কারণ খুতবার িত মাষ িবপ হেয় উঠেত পাের আল রআেন তমন
কােনা কথা আেসিন, যমন এেসেছ কিবতা ও কিবেদর সেক।১৮ জািহলী যুেগর লাকেদর অিতমাায় কিবতার েয়াজন
থাকায় কিবেক খতীেবর (বা) ওপর  ও াধা িদত। িক ইসলামী যুেগ দাওয়াতী কােজর জে, বি-সাহসেক জািগেয়
তালার জে, িবিভ দল ও মেতর মাষেক ঐকব করার জে এবং শেক ভয় দখােনা ও িবতাড়েনর জে খুতবার বিশ
েয়াজন হওয়ায় তােদর িনকট কিবর চেয় খতীেবর মযাদা বেড় যায়।১৯ তরাং এটা াভািবক য, জািহলী যুেগর তুলনায়
ইসলামী যুেগ খুতবা ধু উৎকষই হয়িন, বরং তা নতুন পথও পেয় যায়। ইসলাম খুতবার  বাড়ােনার সােথ সােথ িবষয়ব
ও রীিত পিতেতও নতুন আেন।
এর সােথ এ সতও ীকৃত য, সকল িচা ও ধমীয় আোলন সব সময় খুতবার কােছ ঋণীই থেক গেছ। বালভ িব ও
ালভাষী দাঈ (আহবানকারী) িচা ও ধেমর জগেত মাথার মুট হেয় রেয়েছন। সকল নবী-রাসূল এবং সততা ও সেতর িদেক
সকল আহবানকারী িনজ িনজ মােষর মান-মি ভািবত করেণর এবং সেতর আওয়াজেক তােদর দেয়র গভীের পৗঁছােনার
জে সবদাই খুতবা ও বয়ােনর েয়াগ কেরেছন।
ওয়াজ-নসীহত ও উপেদশমূলক সাািহক ও বাৎসিরক তথা জুম’আ, ঈদ ও হের খুতবা ছাড়াও এ যুেগ অ য সকল খুতবা
আকাশ কের তার মেধ িজহােদর খুতবা, বাহাছ-মুনাজারার খুতবা, িবজেয়র খুতবা এবং শাকাপক খুতবা িবেশষ
উেখেযাগ। রাজৈনিতক খুতবা, িতিনিধ িমশেনর খুতবা ছাড়াও আরও এক কার অিত পূণ খুতবার আকাশ ঘেট এ
যুেগ, যােক িখলাফত ও িবলায়ত-এর খুতবা নােম অিভিহত করা হয়। এিট হেলা খলীফা িনবাচেনর পর জািতর উেেশ দ তাঁর
থম নীিত-িনধারণী ভাষণ। কােনা ােদিশক শাসনকতার ভাষণও এর অভু।
ইসলামী যুেগর খতীবেদর (বা) সংখা এত বিশ য, খুতবার ইিতহােসর অ কােনা যুেগর আিধেকর সােথ তুলনীয় নয়। এ
সকল খতীেবর ইমাম হেলন সািয়ল মুতাকািমীন মুহাার রাসূলুাহ (সা)। িকয়ামেতর িদনও িতিন হেবন আিয়ােয়
িকরােমর খতীব।২০ িতিন িছেলন একজন িবভাষী মাষ। তাঁর ভাষার তা ও সাবলীলতায় িবিত হেয় সাহাবীগণ 
করেতন: আপিন এ ভাষা ও বণনা ান িবভােব অজন করেলন? জবােব রসূল (সা) বলেতন: আিম রােয়শ বংেশ জহণ
কেরিছ এবং বা সাঈেদ লািলত পািলত হেয়িছ। তাঁর ভাষা ান এত খর িছল য, কাথায় এবং কখন িকপ শ ববহার করা
উিচত এবং উিচত নয় তাও বেল িদেতন। তাঁর পেরর ােন হেলন খতীবেদর িবরাট একিট দল। তােদর মেধ থম হেলন আলী
ইবন আবী তািলব (রা)। তারপর আবু কবর, উমার ও উসমােনর (রা) নামেলা আেস। আবুল হাসান আ-মাদাইনী বেলন:২১
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সািহত চচায় রাসূল সা. ও সাহাবীেদর ভূিমকা

‘আবু বকর খতীব িছেলন, উমার খতীব িছেলন এবং উসমানও খতীব িছেলন, আলী িছেলন তাঁেদর মেধ 
খতীব।’ এভােব এ যুেগ অসংখ তুেখাড় খতীেবর নাম ও তােদর খুতবা আরিব সািহেতর াচীন সংকলনসমূেহ
দখা যায়। পুষ খতীবেদর পাশাপািশ অসংখ মিহলা খতীেবর নামও পাওয়া যায়। যমন উুল মুিমনীন আইশা
(রা), উুল খায়র আল-বারিকয়া, আয-যারকা িবত হাদী, ইকরাশা িবত আল-আতরাশ (রা) ও আরও অেনেক
িবেশষ উেখেযাগ।
আেগই উেখ করা হেয়েছ, জািহলী যুেগ কােনা িলিখত গদ িছল না। ইসলামী যুেগ িশার সার হওয়ার এবং েয়াজেনর
তািগেদ প-সািহেতর চচা  হয়। এ প-সািহেতর সূচনা কেরন রাসূল (সা)। পরবতীকােল খলীফাগণ, ােদিশক শাসকতা ও
সনাবািহনীর কমাডারগণ নানা ধরেনর পের আদান-দান কেরেছন, এসব পেরও একটা সািহত মান ও মূল আেছ।
কিবতা িছল জািহলী আরববাসীর ভূষণ। স যুেগ আরিব কিবতার চরম উৎকষ সািধত হেয়েছ। ইসলামী যুেগও এ ধারা অবাহত
থােক। রাসূলুাহ (সা) িনেজ কিব িছেলন না। তেব িতিন কিবতা েনেছন, আবৃি কেরেছন কিবেদরেক উৎসাহ এবং মযাদা
িদেয়েছন। িতিন একিট র কিবতার আবৃি েন মব কেরনঃ ‘কােনা কােনা বাীতায় যা রেয়েছ। আর কােনা কিবতায়
রেয়েছ ান বা িহমােতর কথা। একদা শারীদ ছাকাফী রাসূলুাহ (সা)-এর বাহেনর পছেন আেরাহী িছেলন। রাসূলুাহ (সা) তাঁর
কােছ উিময়ার কিবতা নেত চাইেলন। িতিন আবৃি করিছেলন, আর রাসূলুাহ (সা) তােকঁ আরও শানােত বলিছেলন। িতিন
সিদন মাট একশ’িট াক েনিছেলন। এ কথা সকেলর জানা, রায়শেদর অতাচাের অিত হেয় রাসূলুাহ (সা) মা থেক
মিদনায় িহজরাত কেরন। এরপরই এ শহেরর অিধবাসীেদর মেধ সংঘষ ছিড়েয় পেড়। একিদেক িছল মার রায়শ ও তােদর
সহেযাগী অা আরব গা। আর অপর িদেক িছেলন িনযািতত রাসূল (সা) ও মিদনার আনসার ও মুনসার এবং মহািজরগণ। এ
যুের অধারী যাােদর পাশাপািশ উভয় পের কিবরা কিবতার যুে অবতীণ হয়।
ইসলামী-পূব যুেগ রায়শ গাের উেখেযাগ কােনা কিব না থাকেলও ইসলােমর সােথ সংঘেষর যুেগ তােদর মেধ আবু
িফয়ান, আবাহ ইবন আয-িযবা’রী, দারার ইবন খাাব আল িফহরী, আবু ইাহ আল-জামহী বায়রাহ মাখযুমী মুখ কিব
িতভাব কাশ ঘেট। তারা সকেল ইসলাম-িবেরাধী ভূিমকায় অবতীণ হয়। তারা তােদর কিবতার ারা রাসূলুাহ (সা), আনসার
ও মুহািজরেদর গা, বি চির ও ইসলােমর িনা ও ৎসা বণনা করেত থােক। এটা মিদনাবাসীেদর জে ককর বাপার
হেয় দাঁড়ায়। মুসলমানেদর ৎসা রচনা করেতা ধু এ কারেণ নয়; তারা তােদর রিচত ারা অ গাে ইসলােমর চার কােয
িতবকতা সৃি করেতা, এ জেও। একিদন অিত হেয় রাসূলুাহ (সা) মিদনার আনসারেদরেক ল কের বেলন: ‘যারা
হািতয়ার ারা আাহ ও তার রাসূলেক সাহায করেছ, িজহবা ারা সাহায করেত ক তােদরেক বাধা িদেয়েছ?’ এ কথা েন
হাসসান ইবেন ছািবত বেলন: আিম এর জে ত। রাসূলুাহ (সা) বেলন, আিমও তা রাইশ বংেশর। তুিম িকভােব তােদর
িনা করেব? উের িতিন বেলন, ‘মিথত আটা থেক চুল যভােব বর কের আনা হয় আিমও তপ আপনােক বর কের
আনেবা।’ তার জে মসিজেদ নববীেত একিট িমর াপন করা হয়। িতিন সখােন দাঁিড়েয় রিচত কিবতা আবৃিত করেতন।
রাসূলুাহ (সা) তার কিবতা েন বলেতন, ‘আমার প থেক জবাব দাও। হ আাহ ল ুসেক িদেয় তার সাহায কেরা।’
আর রাসূল (সা) তােক এ কথাও বেলন য, তুিম আবু বকেরর িনকট িগেয় রায়েশেদর দাষ-িট ও বল িদকিল জেন নাও।
এ সেক আবু বকরই অিধক ানী। সিতই সিদন হাসসান এ কােজর উপযু িছেলন এবং অত িনার সােথ এ ে
িনেজর যাগতার মাণ িদেয়িছেলন। তাই রাসূলুাহ (সা) বেলিছেলন, ‘তার এ কিবতা তােদর জে তীেরর আঘােতর চেয়ও
তীতার।’ এসব কারেণই িতিন সতভােবই ‘শাইর রাসূল’ বা রাসূেলর কিব নােম খািত লাভ কেরেছন। এ ‘কিবতার সংঘেষ
অপর য ’জন কিব তােক সাহায কেরন, তারা হেলন, কাব ইবন মািলক ও আবাহ ইবন রাওয়াহা। সীরােত ইবেন িহশাম
পাঠ করেল কিবতার ও লড়াইেয়র একটা িচ দখেত পাওয়া যায়।
ইসলামী সািহেতর ইিতহােস কিব কা’ব ইবন যুহায়েরর ঘটনািট িচররণীয় হেয় থাকেব। ইসলাম িশ ও সািহেতর িত য
কত উদার ও এর কত বড় পৃেপাষক’ এ ঘটনা তার ল মাণ। জােহলী ও ইসলামী যুেগর িবিশ কিব কাব ইবন যুহায়র।
িতিন ইসলাম হেণর পূেব ইসলাম ও ইসলােমর নবীর িনামূলক কিবতা রচনা কের রাসূেলর িবরাগবাজন হন। রাসূল (সা)
তােক হতার িনেদশ দন। স বিই যখন ইসলাম হণ কের মিদনায় এেলন এবং তার িবখাত কািসদা ‘বানত ‘বানত
সূ’আদ’ আবৃি কের রাসূলেক (সা) শানান, তখন রাসূল (সা) তােক ধু মাই কেরনিন; বরং খুিশর আিতশেয তার সৃির
িতদান প িনজ দেহর চাদরিট তােক উপহার দেন। রাসূলুাহ (সা)-এর িনেদেশ নাদর ইবন হািরজেক হতা করা হয়।
এরপর তার কা রাসূলুাহ (সা)-এর সমীেপ উপিত হেয় একিট মমশী কিবতা আবৃি কের। তা েন, িতিন বেলন, ‘যিদ এ
কিবতা নাদেরর হতার পূেব নতাম তাহেল তােক হতা করতাম না।’ তুফায়ল ইবন আমর আদ-দাওসী রাসূলুাহ (সা) এর
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খদমেত উপিত হেয় ইসলাম হেণর ঘাষণা দন এবং বেলন: আিম একজন কিব, আমার িকছু কিবতা ন। রাসূলুাহ (সা)
তােক তার কিবতা আবৃি করেত বেলন। অতঃপর িতিন একিট দীঘ কিবতা পাঠ কেরন এবং রালুাহ (সা) ধযসহকাের তা
শােনন। কিবতার ােন রাসূল (সা) িছেলন পারদশী। িতিন অেনক কিবর কিবতা সংেশাধন কের িদেয়েছন।
রাসূলুাহর (সা) ইনিতকােলর পর তাঁর েযাগ খলীফাগণ ইসলামী রাের পিরচালনার ভার হণ কেরন। এ যুেগও কিবতাচচায়
তমন ভাটা পেড়িন। খুলাফােয় রািশদীন সবদাই কিবতা আবৃি করেতন। আর রাসূলুাহর (সা) সাহাবীরা তা মসিজেদ নববীেত
কিবতা আবৃির আসর বসােতন।২২ ইসলামী যুেগ য সকল যু-িবহ হয় তােত উভয় পে অসংখ কিব অংশহণ কেরন এবং
িনজ িনজ পের শৗয-বীেযর বণনা ও শর উেে িনামূলক কিবতা রচনা কেরন। খুলাফােয় রািশদীেনর েতেক কিব
িছেলন। সা’ঈদ ইবন আল-মুসািয়ব বেলন:২৩
‘আবু বকর (রা) কিব িছেলন। উমার (রা) কিব িছেলন। আর ‘আলী (রা) িছেলন িতনজেনর মেধ  কিব।’ স যুেগর
সমােলাচনা সািহেতর ইিতহাস পাঠ করেল হযরত আবু বকরেক (রা) একজন  সািহত সমােলাচক েপ দখেত পাওয়া যায়।
িতিন কিব নািবগা আয-যুবইয়ানীেক জািহলী যুেগর সবে কিব মেন করেতন এবং বলেতন: তার কিবতা িশশলতা ও ছ
মাধুেয সেবাৎকৃ এবং সবােপা বিশ সাবলীল।২৪ িতীয় খলীফা উমার (রা) সেক তা িসি আেছ, কােনা িতিনিধদল
তার কােছ এেল িতিন তােদর কিবেদর সেক িজাসাবাদ করেতন। তারা তােদর কিবেদর িকছু কিবতা আবৃি কের শানােতা
এবং িতিন িনেজও কােনা কােনা সময় সসব কিবতার িকছু অংশ আবৃি করেতন। িতিন বসরার শানকতা আবু মূসা আলআশ’আরীেক (রা) িনেদশ দন:
‘তুিম তামার ওখানকার লাকেদরেক কিবতা শখার িনেদশ দাও। কারণ, কিবতার মাধেম উত নিতকতা, সিঠক িসা এবং
বংশ এেক ান লাভ করা যায়।’ িতিন আরও বলেতন:২৫ ‘তামরা তামােদর সানেদরেক সাঁতার ও তীর চালনা শখাও।
তােদরেক ঘাড়ার ওপর ঝাঁিপেয় পড়ার িনেদশ দাও। আর তােদরেক র কিবতা বেল শানাও।’ ইবন সাাম আল-জুমাহী
(মৃ.িহ.২৩২) বেলন, ‘িতিন য কােনা ধরেনর ঘটনা বা বাপােরর সুখীন হেলই স সেক কিবতার ’একিট পংির উৃিত
িদেতন।’২৬ আরিব সািহত সমােলাচনার ইিতহােস তােক স যুেগর একজন সবে কাব-সমােলাচক গণ করা হেয়েছ। িতিন
থম বি িযিন িচর িভিেত নয়, বরং যুির িভিেত সমােলাচনা কেরেছন, কিব যুহায়রেক িতিন স যুেগর সবে কিব মেন
করেতন। ধু এ িসা িদেয়ই া হনিন, সে তার কারণও বেল িদেয়েছন। যুহায়রেক িতিন বলেতন:২৭ িতিন এক কথার
মেধ আেরক কথা িলেয় ফলেতন না। জংিল ও আেশাভন কথাও এিড়েয় চলেতন। কােনা বির মেধ িবদমান েণরই িতিন
শংসা কেরেছন। তার কিবতায় কােনা অিতরন নই। তাই িতিন সবে কিব।’ িতিন এবং তার সীসাথীরা সমেবত হেয়
কিবতা ও কিবেদর সেক আেলাচনা করেতন এবং কার কান কিবতা সেবাৎকৃ স সেক মতামত ব করেতন।২৮ িতিন
বলেতন, কিবতা হেলা কােনা জািতর এমনই এক ান যার চেয়  আর কােনা ান নই। (আল উমদা: ১-৯)
উমার (রা) রআেনর আয়ােতর অথ বুঝেত কিবতার শরণাপ হেতন। একবার িতিন িমের ওপর দাঁিড়েয় সূরা আন-নাহেলর
৪৭তম আয়াত পাঠ কেরন। তারপর উপিত সাহারােয় িকরােমর িনকট আয়ােত উেিখত তাকাউয়ুিফন শিটর অথ জানেত চান।
সাহাবােয় িকরাম সকেল চুপ থাকেলন। তখন যায়ন গাের এক বৃ উেঠ দাঁিড়েয় বলল: হ আমীল মু’িমনীন! এটা আমােদর
উপভাষা। এর অথ অ-অ নওয়া। ‘উমার (রা) বৃের িনকট জানেত চাইেলন, আরবরা িক তােদর কিবতা থেক অথ জানেত
পাের? অথাৎ আরব কিবরা তােদর কিবতায় এ অেথ শিট েয়াগ কেরেছন? বৃ বলেলন, াঁ আমােদর কিব আবু কাবীর আলযালী তার উীর বণনা িদেত িগেয় একিট ােক এ শিট ববহার কেরেছন। তারপর বৃ াকিট আবৃি কের শানান। ‘উমার
(রা) তখন বেলনঃ ‘তামরা তামােদর দীওয়ান সংরণ কের রােখা, তাহেল তামরা আর গামরা হেব না।২৯ ইসলােমর চতুথ
খলীফা আলী (রা) িছেলন ােনর ভাার। স যুেগর আরব কিবেদর মেধ িতিনও একজন  কিব। ‘িদওয়ােন আলী, নামক
কাব সংকলন িট আজও তার কাব িতভার ার বহন কের চেলেছ। আরিব ভাষা ও সািহেতর উিত ও উৎকষ সাধেন
তার অবদান এ ভাষা যতিদন বঁেচ থাকেব, মােষর িনকট রণীয় হেয় থাকেব। িতিন িছেলন আরিব সািহেতর একজন সমঝদার
সমােলাচক। কবলমা সািহিতক-সৗয ও ভাষার অিভনবের কারেণ িতিন জািহলী যুেগর ভাগবাদী কিব ইমল কায়সেক
সবে কিব বেল মেন করেতন।৩০
একবার িযয়াদ তার এক ছেলেক আমীর মু‘আিবয়ার (রা) িনকট পাঠােলন। মু‘আিবয়া তার ান-গরীমা পরীার উেে তােক
অেনক  করেলন। দখেলন, ছেলিটর সব িবষেয় যেথ বুৎপি আেছ। সবেশেষ িতিন তােক িকছু কিবতা আবৃি কের
শানােত বেলন। এবার ছেলিট অমতা কাশ করল। তখন মু‘আিবয়া (রা) িযয়াদেক িলখেলন : তুিম তামার ছেলেক কিবতা
শখাওিন কন? কিবতা িশখেল স অবাধ থাকেল বাধ হেব, কৃপণ তাকেল দাতা হেব এবং ভী থাকেল সাহসী হেয় যুে
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যােব।৩১ রাসূলুাহর (সা) খলীফাগণ ছাড়াও অা সাহাবীরা কিবতা চচা করেতন। িনেজরা কিবতা িশখেতন এবং অেদরেক
শখার িনেদশ িদেতন। হযরত আইশা (রা) বেলন: ‘তামরা তামােদর সানেদরেক কিবতা িশা দেব। এেত তােদর ভাষার
আড়তা দূর হেয় সহজ সাবলীল হেব।’৩২ তার অসংখ কিবতা মুখ িছল এবং িবিভ সে আবৃি করেতন। এমন িক
রাসূলুাহ (সা) সাহাবীেদর এমন কাউেকও পাওয়া মুশিকল িযিন কােনা কিবতা রচনা কেরনিন, অথবা কখেনা কিবতা আবৃি
কেরনিন।’৩৩ হযরত আবাহ ইবন আাস বলেতন, পিব রআন পাঠ কের যিদ কাথাও বুঝেত না পােরা তাহেল তার অথ
আরবেদর কিবতার মােঝ সান কেরা।৩৪ এভােব যিদ স যুেগর আরিব সািহেতর ইিতহাস পযােলাচনা করা হয় তাহেল দখা
যােব সািহেত চচার ে সাহাবােয় িকরাম ইিতবাচক সাড়া িদেয়েছন। মূলত সাহাবােয় িকরােমর ই আদশ িছল আল রআন
ও রাসূলুাহ (সা) াহ। এ ’িটর িভিেত যমন তারা জীবন পিরচালনা কেরেছন, তমিনভােব এ িটর আেলােক তারা সািহত
চচাও কেরেছন। তােদর সািবক সমকা পযােলাচনা করেল সািহতচচার বাপাের কাথাও তােদর নিতবাচক দৃিভি ল করা
যায় না। বরং বপকভােব তারা এ কােজ অংশহণ কেরেছন।
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তাবয়ীন, ১/৮ ১২. আল রআন, ১০:৩৮; ১১:১৩; ১৭:৮৮ ১৩. আস-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ৪/৬৪৯; ড. শাওকী দায়ফ,
আল-বালাগা: তাতাওর তারীখ, পৃ. ৯; মুহাাদ ‘আলী আস-সাবুনী, আত-িতবয়ান ফী ‘উলূম আল রআন, ১০২,১০৩ ১৪. আলবায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৫৩ ৩৪৯; আবু ইসহাক আল-হাসারী, সাহল আদাব, ১/৫ ১৫. আল-বায়ান, ৪/২৭; ড. জর আহমাদ
আজহার, ফাসাহােত নাবাবী, পৃ. ৯৮ ১৬. ইবন রাশীক, িকতাবুল উমদা, ১/৭৮ ১৭. ইবন তায়বা, আশ-িশ‘ ওয়াশ-‘আরা;
পৃ. ৩ ১৮. আল রআন, ২৬:২২৪ ১৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২/৯৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা আল‘আরািবয়াহ, ১/১৮৭ ২০. মুসনােদ আহমাদ, ৫/১৩৭-১৩৮ ২১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৩৫৩ ২২. ড. শাওকী দায়ফ,
তারীখ আল-আদাব, ২/৪৫ ২৩. ইবন ‘আবিদ বািিহ, আল-‘ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৮৩ ২৪. ড. ‘আবল মুনইম খাফাজী,
মুকিমা: নাকদ আশ-িশ‘র, পৃ. ২৩ ২৫. আ-‘উমদা, ১/১০; সন আস-সাহাব, ১০/২২ ২৬.আল-‘আকদ আল-ফারদী, ৫/২৮১
২৭. ইবন সাাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শূ‘আরা’ পৃ. ২৯; আল-বািকানী, ই’জাস আল রআন, পৃ.১৩৪ ২৮. মুকিমা:
নাকদ আশ-িশ‘র, পৃ. ২৩ ২৯. ইবন মানর, িলসান আ-‘আরাব-২/১৯৯২; তাজ আল-‘আস, ৬/১০৬ ৩০. মুকািমা : নাকদ
আশ-িশ‘র, পৃ. ২৩ ৩১. আল-ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৭৪ ৩২. া ৫/২৭৪. ৬/৭ ৩৩. া-৫/২৮৩; জুরজী যায়দান১/১৯২ ৩৪. জুরজী যায়দান-১৯২
সূঃ “সংৃিতঃ জাতীয় সাংৃিতক সেলন ২০০৪” ারক ।

ড. মুহাদ আবল মা'বুদ
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