শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়ার িচার পুনপাঠ
রশীদ আল ঘাুশী

ইসলাম ও মুসিলমেদর িনেয় বতমােন আহী কােনা কমী, িচািবদ, সাংবািদক বা অ য কােরা কােছই ইবেন তাইিময়া একিট
পিরিচত নাম। তেব বিশরভাগ ে ধু নাম ও িকছু অ পূবামান ছাড়া তাঁর সেক লাকজেনর তমন জানােশানা নই।
মৃতুর আট শতািধক বছর পেরও যােক িনেয় িবতক চলেছ, ক সই ইবেন তাইিময়া?
হালী মাজহােবর অসারী একিট সািনত পিরবাের আহমদ তািকউীন ইবেন তাইিময়ার জ। ৬৬১ িহজরীর (১২৬৩ িা)
১০ রিবউল আউয়াল তািরেখ বতমান িসিরয়া ও তুরের মাঝামািঝ অবিত হারােন িতিন জহণ কেরন। সাত বছর বয়স পয
িতিন সখােনই বেড় ওেঠন। তারপর মালেদর আমেণর ফেল পুেরা অেল াস ও ংসলীলা ছিড়েয় পড়েল তাঁর পিরবার
রােতর আঁধাের সখান থেক বিরেয় যান। সােথ কের িনেয় যায় য কােনা আেলম পিরবােরর জ সবেচেয় পূণ সদ –
বই।
হারান ছেড় দােমের উেে এই ঝুঁিকপূণ যাা অবয়সী ইবেন তাইিময়ার ওপর বাপক ভাব ফেল। এর ফেল তাতার
দখলদারেদর িত তাঁর মেন ধীের ধীের তী ঘৃণার জ হয়। পরবতীেত তাঁর কলম, জবান ও তরবারী িদেয় তাতারেদর
িবেরািধতায় িনেজর জীবনেক উৎসগ করায় তাই অবাক হওয়ার িকছু নই। তাঁর দৃিেত িবদআত ও া আকীদার ফেলই উাহর
কাযকািরতা, িজহাদ ও ইজিতহােদর চতনা িবন হেয়েছ। এসব থেক উােক মু করার মাধেম তাতারেদর িতেরাধ করার
জে িতিন শাসক ও জনগণেক আান কেরন।
দােমে পৗঁছার পরপরই ইবেন তাইিময়ার িপতা শাইখ িশহাব উীন শহেরর সমঝদার ানী মহেল পিরিচত হেয় ওেঠন।
উমাইয়া মসিজেদ দেল দেল লাকজন তাঁর দােস অংশহণ করেতা। িতিন দাল হাদীস আল-ািরয়া শাইখ িহেসেব দািয়
লাভ কেরন। তাঁর পু এই পিরেবেশই বেড় ওেঠন।
তািকউীন অ বয়েসই কারআন িহফজ কেরন। কারআেনর পাশাপািশ িতিন তাঁর বাবার কােছ হাদীস ও িফকা পাঠ নন।
এছাড়া অা আেলেমর অধীেন ভাষািবান, উসূল এবং ীিন ােনর িবিভ শাখায় অধয়ন কেরন। তণ ইবেন তাইিময়া ধু
পিরবার থেক া িবষয়সমূেহর িশায় িনেজেক সীমাব রােখনিন। বরং িতিন গভীরভােব ধমত, দশন, গিণত, বীজগিণত,
এবং ধেমর ইিতহাস অধয়ন কেরন। তাঁর সেক বলা হয়, িতিন ত মুখ করেত পারেতন এবং খুব কমই ভুলেতন।
িবশ বছর বয়েসর পূেবই িতিন ফেতায়া দওয়ার যাগতাস হেয় উেঠন। িপতার মৃতুর পর িতিন দাল হাদীস আলািরয়ায় হাদীস ও িফেহর িশক িহেসেব িপতার লািভিষ হন। তখন তাঁর বয়স িছল এশ বছর। উমাইয়া মসিজেদও
িতিন িপতার লািভিষ হন। সখােন িতিন তাফসীেরর ওপর দাস িদেতন। ১২৯৬ সােল তাঁর িশক ও মাাসা আল-হািলয়ার
িফকাহ শাের অধাপক যাইীন ইবেন মুনাা মৃতুবরণ কেরন। ইবেন তাইিময়া পরবতীেত স পেদ যাগদান কেরন।
ইবেন তাইিময়া উপলি কেরন তাওহীদ হে ইসলােমর মূল কিব। ফেল হেলনীয় দশন, অেয়বাদ, অবার ধমতািক
িবতক এবং দাশিনক মরিমবাদ থেক ইসলামী িচা ও আকীদােক মু করেত িতিন জীবেনর িবরাট অংশ বয় কেরন। ইসলামী
www.shoncharon.com

1/4

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়ার িচার পুনপাঠ

সংৃিতর সকল েই এই িবষয়েলা গভীরভােব গেড় বেসিছল। িবেশষ কের মােষর ধারণা, িবজগেত তার অি,
াধীনতা ও দায়দািয় সিকত ধারণােলা ‘ওয়াদাতুল ওজুদ’ (সেবরবাদী অৈতবাদ – এেত মেন করা হয় – সবিকছু একই
সার িনযাস) ও ‘লুল’ (অবতারবাদ) সংা আকীদা ারা ভািবত হেয়িছল। ইবেন তাইিময়া এ সম আকীদার বাপাের
শংিকত হেয় উেঠিছেলন। এেলা িবভাজন, সংশয়, কেঠারতা এবং িনিয়তা ছিড়েয় িদিল। এেলা উা িভিমূেল আঘাত
করার মাধেম এর গিতশীলতােক  কের িদিেলা এবং উাহ য সম িবপেদর সুখীন সেলার বাপােরও অভূিতশূ
কের তুলিছেলা।
ইবেন তাইিময়া িছেলন সংার আোলেনর অতম পথদশক। পতেনাুখ ঐিত, িফহী তাকলীদ, সমাজিবি িবিভ
তিরকা ও রাচারী শাসনববার মেধ পারিরক শিশালী মিতার কারেণ জীবশায় তাঁর সংারিচা সাফল ও বাপক
হণেযাগতা না পেলও তা বৃথা যায়িন। সমকালীন সংার আোলেন তাঁর কমেচার বাপক ভাব রেয়েছ। ইবেন
তাইিময়ার তৎপরতা ও পুনজাগরণ েচার উেখেযাগ িদকেলা হে – একিদেক উাহর বাবতা ও সংকেটর মেধ যাগসূ
াপন এবং অিদেক কৃত উৎেসর সােথ এ বাবতার সংেযাগ পুনঃাপন, পরবতীকােল যু হওয়া িবচুিতেলা থেক
তাওহীদী আকীদােক মু করা, আাহ দ িশা ও িমশেনর িত মােষর দািয়ের বাপাের সেচতনতা তির এবং ইজেতহাদ
ও িজহােদর  তুেল ধরা।
বতমােন কারআন-হাদীেসর আেলােক বুিবৃিক, রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও াতিহক জীবেনর সমােলার বাখা দখেত
দখেত অেনেক হয়ত এই সম ইজিতহাদী মূলনীিতেক াভািবক ধের নয়। এ কারেণ তারা শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া
িকংবা পরবতীকােলর যসব সংারবাদীরা এই কমপিত বাখা কেরেছন এবং ইিতহােসর ংসপ থেক বর কের এেনেছন
তাঁেদরেক যথাযথভােব মূলায়ন করেত পাের না।
এসব পথদশনমূলক েচােলার  সেক যসব তণ সেচতন নয়, তােদর জে এটু বলাই হয়েতা যেথ হেব –
ইজিতহাদ করার অিভেযােগ একদল আেলমেক আঠােরা শতেকর শষ িদেক দােমে িবচােরর সুখীন হেত হেয়িছল! যাইেহাক,
এটা উেখ করা েয়াজন য সমকালীন সংার আোলনেলা ইবেন তাইিময়ার িচা ারা অািণত হেলও অিধকাংশ ে
তা বািক সেকই সীমাব থেক গেছ। অথচ ইবেন তাইিময়া বুিবৃিক ও রাজৈনিতক াধীনতা এবং সামািজক িবচােরর
মেতা অসাধারণ মূলনীিত িতা কেরিছেলন। তাঁর িচার এই সামািজক িদকেলা অিধকাংশ েই সংার আোলনেলােত
অবেহিলত ও ািক রেয় গেছ। আেরকটা িবষয় উেখ করা দরকার, এই মহান আেলেমর অসারী বেল যারা িনেজেদর দািব
কেরন, তারা সবাই তাঁর িচার িতিনিধ কেরন এমনটা মেন করার কারণ নই।
িতিন েসর সহায়তা ছাড়াই রাজৈনিতক তের িভি িহেসেব ায়িবচােরর মূলনীিতেক িতিত কেরেছন। তাঁর
ছা ইবল কাইয়ুম আল-জাওিযয়া বাপারটা বাখা কের বেলেছন, রাজৈনিতক ত কারআন-হাদীস ারা
িনেদিশত হওয়া জির নয়। এিট কারআন-হাদীেসর সােথ সাংঘিষক না হওয়াটাই যেথ। ইবেন তাইিময়া উা
অেমাদেনর নীিতেক শাসেকর বধতার একমা িভি িহেসেব িতা কেরন। উদাহরণপ িতিন বাখা কেরন,
রাসূেলর (সা) ওফােতর পর সংঘিটত আল-সাকীফার চুি িকংবা উমর (রা) কতৃক গিঠত ছয় সাহাবীর রা কতৃক
উসমান (রা) এর িনেয়ােগ অীকার বাধতামূলক (বাইয়াত) িছল না বর তা িছল মেনানয়ন মা। মূল িনয়ণ ও
একেচিটয়া বাজার রাধকে অথৈনিতক ে রাের হেেপর নীিত এবং রাের সামািজক ভূিমকা সিয়
করার লে অা িয়াও ইবেন তাইিময়া িতা কেরন।
একজন িচািবদ য সমেয় বাস কেরেছন, যসব চােল মাকােবলা কেরেছন এবং য িনিদ পিরিিত ও িবষয়ািদর সুখীন
হেয়েছন সই আেলােক তার লখা পাঠ করা উিচত। কৃতপে এিটই ইসলােমর বাণীর বিশ। ইসলােমর এই িচরন বিশই
নতুন পিরিিতর আেলােক কারআন-হাদীেসর পুনবাখাকারী সংারকেদর আিবভাবেক অপিরহায কের তােল। সম ও অম
শতেকর সাংৃিতক জীবন িছল অেনকটা িনপ:
ী মুসলমানেদর মেধ িফকাহ সংা িবষেয় চার মাজহােবর বল তাকলীদ িবদমান িছল। পূববতীেদর কােজর বাখা ও
সারসংেপ তির করার মেধই মূলত তৎকালীন ফকীহেদর তৎপরতা সীিমত িছল। এছাড়া ‘িতী’ মাজহাব থেক ীয়
মাজহাবেক রা করায়ও তারা ব থাকেতন। যখন কােনা শাসক িনিদ একিট মাজহাব হণ িকংবা িনিদ কােনা মাজহােবর
আেলমেদর য় িদেতন, তখন মাজহাবেলার মেধ  আেরা বেড় যত। ইবেন তাইিময়া হালী ঐিতে বেড় উেঠিছেলন
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এবং ইমাম আহমেদর িত তাঁর অেশষ া িছল। তথািপ িতিন িছেলন একজন াধীন িচািবদ, িযিন কবল কারআন ও
হাদীেসর িব বণনা এবং সাহাবী ও তাঁেদর উরসূরীেদর উদাহরণ ারা অািণত হেতন। এর ফেল িতিন এমন ইজিতহাদ ও
মতামত িদেয়েছন যা ধু তাঁর িনেজর মাজহাব থেকই িভ িছেলা না বরং চার মাজহাব থেকই িভ িছেলা। িতিন তাকলীেদর
সীমানা ভাার মাধেম অসাধারণ সাহেসর পিরচয় দন। এই সাহেসর কারেণ তাঁেক অসংখ সমার সুখীন হেত হয়। তাঁেক
তাকলীদপী আেলম ও তাঁেদর অসারীেদর আোেশর িশকার হেত হয়।
তারিবয়া ে তাসাউেফর ভাব িছল বল। িক ততিদেন তাসাউেফর অংশিবেশষ ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ (অৈতবাদ),
‘লুল’ (অবতারবাদ) এবং ‘জাবিরয়া’ (অদৃবাদ) আকীদােলা ারা আা হয়। ইবেন তাইিময়া এইসব আকীদা, হালালহারােমর িত অবেহলা এবং রাচারী শাসক ও দখলদারেদর জাটবতার িবেরািধতা কেরন। বরাগবাদসহ য সম িবদআত
তাসাউেফর ভতর অেবশ কেরিছল িতিন সেলার িবেরািধতা কেরন। তাঁর মেত, দাির ও বলতােক মিহমািত করা
ইসলামিব এইসব আকীদা িধম (য ধম িনেজই িক দশন ারা ভািবত) থেক আমদািন করা হেয়েছ। িবিভ মাজহাব ও
তাসাউেফর মেধ িবভাজন সমাজেক আেরা বিশ িবভ কের। িবেশষ কের, কােরা কােরা িত রাের সমথেনর ফেল ভুলিটর
ঊে আসীন যাজকতের মেতাই একিট ণীর আিবভাব ঘেট। এই িবচুিতেলা ইসলােমর সামািজক ও রাজৈনিতক
িদকেলােক পুেরাপুির উেপা কের ইসলামেক একিট আচারসব অদৃবাদী বরাগবােদ পিরণত কের।
তাসাউেফর িত তাঁর তী সমােলাচনার ফেল এর িত তাঁর িবেরািধতা সেক সৃ ধারণা সেও বলা চেল িতিন তাসাউেফর
বাপাের তাঁর মতামতেলা সরলীকরণ কেরনিন। বরং িতিন তাসাউেফর িব ও িবচুত ধারার মেধ পাথক কেরেছন মা। িতিন
ায়ই আল জানাইদ ও আল কায়লানীর মেতা তাসাউেফর থম িদককার শােয়খেদর শংসা করেতন। আর আল হাাজ, ইবেন
‘আরাবী, ইবেন সাবঈন, আন নাকাবী ও অােদর দাশিনক মরিমবােদর সমােলাচনা করেতন। িতিন া সােথ সাংঘিষক
আচারসমূেহর সমােলাচনা করেতন। তাতার, ুেসডার ও রাচারী শাসকেদর সােথ জাটব হওয়ার িবেরািধতা কেরেছন।
হালী ফী আুল কািদর িজলানীর নামাসাের গেড় ওঠা কােদিরয়া ফী তরীকার সােথ ইবেন তাইিময়া সৃ িছেলন। িতিন
তাঁর শংসা করেতন। এমনিক আুল কািদর িজলানীর রিচত “ফুতু আল-গােয়ব” বইেয়র অংশিবেশেষর বাখা িহেসেব ইবেন
তাইিময়া “শরেহ ফুতু আল-গােয়ব” নােম একিট ও রচনা কেরন।
এভােব তৎকালীন পিরিিত ও চােলসমূহ ইবেন তাইিময়ার কােজর সােথ ওতোতভােব যমন জিড়েয় আেছ, তমিন তাঁর
কাজেক ভািবতও কেরেছ। তাঁর লখােলিখেলা তাঁর গভীর ান ও দীঘ অিভতার ফসল িহেসেব আমােদর সামেন রেয়েছ।
িতিন তাঁর লখােলিখেত তৎকালীন সংৃিতেক বুঝা ও এেক শরয়ী মানদে িবচার করার েচা চািলেয় গেছন। ওহী (মানল)
ও যুিেবাধ (মা’ল) উভয়েকই িতিন শরয়ী মানদের অংশ মেন করেতন। আাহ, রাসূল (সা) ও সালেফ সােলহীনেদর িত
গভীর ভােলাবাসা এবং তী মনেনর সমেয় িতিন এই িবশাল কময সাদন কেরন।
ইবেন তাইিময়া মেন করেতন, উা তার কৃত বিশ থেক িবচুত হেয় গেছ। িতিনসহ অা সংারকগণ
উা পতন, পাৎপদতা ও অ জািতর অধীন হওয়ার কৃত কারণ িহেসেব উা ও ইসলােমর মেধ তির
হওয়া দূরেক িচিত কেরন। ইমাম মািলেকর বেবর মূলনীিতর আেলােক িতিন একিট সামিক সংার েচা
 কেরন। ইমাম মািলক বেলিছেলন: “এই উা পরবতী জেলা ততণ পয সফল হেব না, যতণ পয
না তারা ঐ পিত অবলন করেব, যা থম জেক সফল কেরিছল।”
ইবেন তাইিময়া সালাফেদর অসৃত পিতর আেলােক ধমতািক ও দাশিনকেদর পিতর িবেরািধতা কেরন। এ পিত
শরীয়ােক মনন ারা িবচােরর েল শরীয়া ারাই িবচােরর নীিত ধারণ করেতা, এই অমােনর িভিেত য এই েয়র মেধ
কৃতপে কােনা ধরেণর সংঘাত নই। িতিন আেলমেদর কেঠারতা অবলেনর নীিতরও িবেরািধতা কেরন। এ লে িতিন
ইজিতহােদর ডাক দন এবং মতিবেরাধপূণ িবষয়েলা কারআন-া আেলােক িবেবচনা করার আহবান জানান। সালাফেদর
আকীদার িদেক আহবােনর মাধেম িতিন ‘লুল’ ও ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ আকীদার িবেরািধতা কেরন। তাকওয়া ও িজহােদর
িভিেত িতিত নবুয়তী তারিবয়া িদেক আহবােনর মাধেম া আকীদােলার তারিবয়া ও লুেকর িবেরািধতা কেরন।
িতিন শাসকেদর রাচািরতা এবং সমােজর িত তােদর দািয়ের িত অবেহলার িবেরািধতা কেরন। িতিন এমন একিট সরকার
ববার াব কেরন যা শাসক ও শািসেতর পরামেশর িভিেত পিরচািলত হেব। এই ববায় অথৈনিতক ে দিরেদর
রা দান, বন ও মূল িনধারেণ নজরদাির ও িনয়ণ িতাসহ জনগেণর াথ িনিত করেত রা হেপ করেব। ‘আলwww.shoncharon.com
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িহসবা’ বইেয় িতিন এ িবষেয় িবািরত িলেখেছন।
উপেরা বব সেও ইবেন তাইিময়া িবভির িদেক ডােকনিন। িতিন শাসক, আেলম ও জনগণসহ সম উােক
পুনজাগিরত ও পুীিবত করেত চেয়িছেলন। িতিন কবল বব িদেয়ই া হনিন, বােবও অেনক িকছু কেরেছন। িতিন
ায়ই জনগেণর অিভেযাগ ও দািব িনেয় সরাসির শাসকেদর কােছ চেল যেতন। িতিন দখলদারেদর িবে যুও কেরেছন।
এমনিক যুবীেদর সংকট িনরসেন রাজৈনিতকভােব ভূিমকা রেখেছন।
তাঁর মেতা মহান সংারকেক বুঝেত হেল তৎকালীন বািক সামিরক ও সভতার চােলসমূহ এবং অভরীণ সংকটেলােক
িবেবচনায় িনেত হেব। এই বিবধ সংকট উােক একিট আরামূলক অবােন ঠেল িদেয়িছল। এর ফেল পারিরক
সাধারণ বিশ অসােনর পিরবেত উা িনজ ত চিরের সােন অিধক জার িদেয়িছল। এই জায়গা থেক দখেল এিট
 হয়, ইবেন তাইিময়ার কমেচা িছল তাঁর সমেয়র চােল ও অািধকােরর বাপাের একিট ইিতবাচক িতিয়া।
যাইেহাক, িতিন এমন একিট সমেয় কাজ  কেরিছেলন যখন উাহ গভীর পতেনর সুখীন। ফেল তাঁর আহবান তােদর
খিনায় বাঘাত ঘটায়। তাঁর আহবানেক িবেবচনায় নয়ার পিরবেত উা নতৃবৃ এেক  কের িদেত উেঠপেড় লােগ। িতিন
এেকর পর এক িবচােরর সুখীন হন। কৃতপে বি ইবেন তাইিময়ােক নয়, বরং য রেনসাঁর আান িতিন জানািেলন
তােক িবচােরর মুেখামুিখ করা হেয়িছল। এবং এর িবচারক কােনা মািলকী অথবা শািফয়ী আেলম িছেলন না বরং এর িবচারক
িছল তৎকালীন যুেগর পতনাবা। শােফয়ী মাজহাবভু তাঁর িশ আল-িবরজালী, আয-যাহাবী, ইবেন কাসীর এবং হালী
মাজহাবভু জীবনীকার ইবেন রজব ইবেন তাইিময়ার জীবেনর এই কিঠন পরীােলা িনেয় িবািরত িলেখেছন। তেব তাঁর
িনেজর মেত, বীজীবন িছল তাঁর জে রহমতপ, যা ইলেমর সােথ আমেলর সান এবং ইজিতহােদর সােথ িজহােদর মুেট
তাঁেক সিত কেরেছ।
জীবনীকারগণ ইবেন তাইিময়ার বীজীবেনর বশ িকছু বব উৃত কেরেছন, যা তাঁর ঐ সমেয়র মানিসক
অবার পিরচয় দয়। যমন: “আমার শরা আমার িকই-বা করেত পাের? আমার জাাত তা আমার অের, আিম
যখােনই যাই তা আমার সােথই থােক; এেক আমার কাছ থেক িবি করা যােব না। কারাগার হেলা আমার জ
িনজন আয়; মৃতুদ হেলা শাহাদােতর েযাগ এবং িনবাসন হেলা মেণর েযাগ।”
ইবেন তাইিময়ার মৃতুর িতন মাস আেগ তাঁর ধান িতী আল-ইখনা’য়ী লতােনর কােছ নািলশ কেরন। এই বির যুি
খন কের একবার ইবেন তাইিময়া একিট লখা িলেখিছেলন। আল-ইখনা’য়ীর নািলেশর িেত ইবেন তাইিময়ােক কারাগাের
লখােলিখ করার েযাগ থেক বিত করার আেদশ দয়া হয়। ফেল তাঁর কাগজ, কািল ও কলম িছিনেয় নওয়া হয়। ৭২৮
িহজরীর ২০ িজলকদ (২৬ সের, ১৩২৮) ইবেন তাইিময়া ৬৫ বছর বয়েস জলখানায় মৃতুবরণ কেরন। ইবেন কাসীেরর
মেত, ৬০ হাজার থেক ১ ল লাক তাঁর জানাজায় অংশহণ কেরিছল। এর মােঝ ১৫ হাজার িছেলন নারী।
আল হািফজ আল িমী বেলেছন, “আিম তাঁর মেতা আর কাউেক দিখিন, িতিনও তাঁর মেতা কাউেক দেখনিন। আাহর িকতাব
ও রাসূেলর (সা) াহর বাপাের তাঁর মেতা ানী ও পাবী আর কাউেক আিম দিখিন।”
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িতউিনিশয়ার ধান ইসলামী দল আন-নাহদা এর িতাতা ও এর বুিবৃিক নতা
রশীদ আল ঘাুশী
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