ইসলাম যভােব ইউেরাপ সৃি কেরিছল
রবাট িড. কাপলান

ইউেরাপ অপিরহাযভােবই ইসলাম ারা সংািয়ত িছল। ইসলাম আবােরা ইউেরাপেক পুনঃসংায়েন কাজ করেছ। াচীনযুেগর
াথিমক এবং মধবতী সমেয় কেয়ক শতাীকাল জুেড় ইউেরাপ বলেত ভূমধসাগর ারা বিত িবেকই বুঝােতা। যােক
রামানেদর িবিদত ভাষায় “Mare Nostrum” বা “আমােদর সাগর” বেল অিভিহত করা হত। তখনকার ইউেরাপ উর
আিকা পযও িবৃত িছল। কৃতপে, পম শতাীর থম িদেক সইট অগািন যখন আজেকর উর আিকার
আলেজিরয়ােত বাস করেতন তখন তা িছল ইতািল এবং িস এর মতই িবােদর একিট ক।
িক সম এবং অম শতাীেত উর আিকা জুেড় ইসলােমর ত অগিত সাধেনর ফেল সখােন িবােদর কাযত অবসান
ঘেট। ফলিতেত ভূমধসাগরীয় অল েটা সভতায় িবভ হয়। ভূমধসাগর সভতা েটার মেধ ঐেকর শি হবার পিরবেত
তােদর মেধ এক কিঠন সীমােরখা হেয় দখা িদল। নীয় দাশিনক হােস অরেতগা ওয়াই গােসত এর মেত সই সময়
থেকই ইউেরােপর সকল ইিতহাস বাপকভােব উরমুখী হেত  করল।
রামান সাাজ ভে যাবার পর সই উরমুখীতা একিট িবষয় ত করল। তা  জামািনক (গাথ, ভাডাল, াংক এবং
লাাড) জািতর মাষ ািসকাল িক ও রােমর ঐিতেক সােথ িনেয় পিমা সভতার মূলিশকর গেড় তুলল যা অেনক পেরই
আিবৃত হেয়িছল। আধুিনক ইউেরাপীয় রা ববার উিতর জ আেরা অেনক শতাী সময় লেগ িগেয়িছল। ধীরগিত সেও,
সামতের সিতচক লনেদন পিত বিাতবােদর পেথ এবং রতের িবপে কাজ কেরিছল যা গাড়ার িদেক
আধুিনক সাাজ এবং সমেয়র সােথ জাতীয়তাবাদ ও গণতের জ পথ গম কের িদেয়িছল। এই পথ ধের নব াধীনতা
এনলাইটেমেক কতৃের আসেন আসীন কের। সংেেপ, উর ইউেরােপ খুব ধীর এবং জিটল িয়ায় “পিম” এর য
আিবভাব হেয়িছল তা মূলত ইসলাম ভূমধসাগরেক িবভ করার পর সংঘিটত হয়।
ইসলাম ভৗগিলক িদক থেক ইউেরাপ ক িনধারণ করা ছাড়াও আেরা অেনক বিশ িকছু কেরেছ। ডিনস হায় নােমর একজন
বৃিটশ ইিতহাসিবদ ১৯৫৭ সােল কািশত তার অসাধারণ িক িকছুটা ঘালােট বই “ইউেরাপ: িদ ইমারেজ অফ এন আইিডয়া”
ত বাখা কেরেছন ইউেরাপীয় ঐক িবােদর ধারণা উপর িভি কের  হেয়িছল যার একিট উদাহরণ The Song of
Ronald. এটা ইসলােমর িবপে “অিনবায িবেরািধতা” িছল যা ুেসেডর সময় চূড়া সীমায় পৗঁেছিছল।
এডওয়াড সাইদ মত লার ১৯৭৮ সােল তার বই “ওিরেয়টািলজম” এ ইউেরােপর ইসলাম িবেরািধতা দখােনার
মাধেম বেলন য ইসলাম ইউেরাপেক সাংৃিতক ভােব িনমান কেরেছ। অভােব বলেত গেল ইউেরােপর িনজ
পিরচয় উেখেযাগভােব তার াসীমায় অবিত আরব মুসিলম িবের িবপরীেত ইউেরােপর ের ধারণা
অবলন কের গেড় উেঠিছল। সাাজবাদ এই িববতেনর চূড়া কাশেক মাণ কেরেছ। াথিমক অবায়
আধুিনক ইউেরাপ  হেয়িছল নেপািলয়েনর সময়। িতিন মধাচ জয় কেরিছেলন এবং লার ও টিনিতকেদর
সখােন পাঠােলন ইসলািম সভতা িনেয় ান অজেনর জ। যই সভতােক িতিন নীভু কেরিছেলন র,
আকষণীয় এবং সবেচেয় পূণ িবষয় িনচু িণর বেল।
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উর-ঔপিনেবিশক যুেগ উর আিকা ও লভাের নতুন পুিলশ রােলা ইউেরােপর সাংৃিতক উৎকৃতােক শিশালী
কেরিছল। এই রশাসেনর মাধেম দশেলা িনেজেদর জনগণেক একিট রিত সীমানার মেধ বি িহেসেবই রাখেতা। আর
এই সীমানােলা ইউেরািপয়ান ঔপিনেবিশকতাবােদর িতিনিধরাই কৃিমভােব িনধারণ কেরিছল। যার ফেল ইউেরািপয়ানরা
যেকান ধরেনর নাংরা গণতািক পরীার সাবনার িা ছাড়াই আরবেদর মানবািধকার িবষেয় মুরিয়ানা করেত পারেতা।
এেত উেখেযাগ পিরমােণ অিভবাসেনর ঘটনা ঘটত। কারণ আরবেদর মেধ মানবািধকােরর ঘাটিত িছল যা ইউেরািপয়ানেদর
আরবেদর থেক  এবং িনরাপদ ভাবার অভূিত এেন দয়।
ইসলাম আজ তাই ভােছ যা স একসময় িনেজ সৃি কেরিছল। একিট পিদ ভৗগিলক কাঠােমা আবােরা িনেজেক
সাংগঠিনকভােব তুেল ধরেছ। সাসবাদ এবং অিভবাসন- এ েয়র জায়ার উর আিকা ও লভাসহ ভূমধসাগরীয়
অববািহকায় অবিত ভূ-অলেক আবােরা ইউেরােপর সােথ যু করেছ। অব মহােদশিট এর আেগও অেনক জািতেক
আীভূত কেরিছল। কৃতপে পূব থেক গণিবোরেনর ায় আগত জনেগাীর ারা ইউেরাপ নাটকীয়ভােব ভািবত হেয়েছ।
মধযুেগ িবপুল পিরমােন াভ এবং মাগীয়াররা ইউেরিশয়ার ত অল থেক মধ এবং পূব ইউেরােপ দশািরত হেয়িছল।
িক উেরর পালাড থেক দিেণর বুলেগিরয়া পয সই মাষেলা িধম হন কেরিছল এবং িবকাশমান ইউেরাপীয়
রাববায় িনেজেদর মািনেয় িনেত পেরিছল যিদও এর জ অেনক রপাতও হেয়েছ।
ায়ুযু সময়কালীন আলেজিরয়ান সেময়াদী িমক যারা াে গমন কেরিছল এবং তুিক ও িদ সেময়াদী িমক যারা
জামািনেত গমন কেরিছল তারা বতমান অিভবাসন জনেগাীর অদূত বলা যেত পাের।
আজ হাজার হাজার মুসিলম অথৈনিতকভােব িবর ইউেরািপয়ান দশেলােত েবশ করেছ যােদর িান হবার িবমা
আকাা নই। ইউেরােপর ভুর সামািজক শাির জ তারা মিকপ দখা িদে। যিদও ইউেরােপর এিলটরা যুগ যুগ ধের
এক ধরেণর আদশবাদী বয়ােনর মাধেম বরাবরই ধম এবং জািতর এই শিেক অীকার কের আসেছ, তথািপ এটা হে সই
শি যা ইউেরােপর দশেলােক তােদর অভরীণ বন গঠেন সাহায কেরিছল।
ইিতমেধ, এই নতুন অিভবাসন িয়া যা রােলার ভুর অবা এবং যুের ারা পিরচািলত হে তা সাাজবােদর ক
এবং তােদর সােবক উপিনেবশেলার মধকার র মুেছ িদে। াচবাদ, যার মাধেম একিট সংৃিত অপর একিট সংৃিতেক
িনেজর ােথ ববহার কের এবং াধা িবার কের তা এই িবজনীন যাগােযাগ ও তুলনামূলক অধয়েনর পৃিথবীেত েমই
িবলু হেয় যাে। যা সাইদ পূেবই অমান কেরিছেলন। একসময় শাসন করা সভতােলা থেক আসা মিকর ফলিতেত
ইউেরাপ তার জাতীয়-সাংৃিতক পিরচয়েক তী ডান অথবা বাম পায় অেনকটা কৃিমভােব পুনগঠন করেছ।
যিদও সব ধরেনর জািতগত এবং আিলক িববােদর ইিতহাস সমাের ধারণা অেনকটা কনায় পিরণত হেয়িছল, িক এই
উপলি জাতীয়তাবােদর ধারণায় পুনরায় িফের আসার কান অজুহাত হেত পাের না। মুসিলম শরনাথী আগমেনর মুেখ
ইউেরােপর সাংৃিতক িবতা রার য আেবদন তা মবধমান মানিবক যাগােযােগর িবে াভািবকভােবই অসব।
ভৗগিলক কাঠােমার বািহের পিমা িব বেল যিদ কান অথ থেক থােক তাহেল তা আেরা বিশ সহনশীল িলবােরিলজেমর
চতনা ধারণ কের। উনিবংশ শতেক যমন কউ সামবােদ িফের যায়িন আজও তমিন কউ জাতীয়তাবােদ িফের যােনা যিদ
না কান েযাগ ডেক আনেত চায়। িবখাত রািশয়ান বুিজীবী আেলকজাডার হােজন বেলন, “ ইিতহাস িফের আেস না….সব
পুনঃিনমাণ ও পুনার সবসময় ধুই মুেখাশধারী ছলনা।”
এভােব ের সূচনা হয় য, সভতার দৃিেকাণ থেক ক তাহেল রােমর ান হণ করেব? সাইদ বেলন, সাােজর অবই
খারাপ িদক আেছ। িক ভূমধসাগরীয় অেল িবশাল বজাতীয় মাষেক শাসেনর য সমতা তা এই ে একটা সমাধান
িছল যার অি আজ আর নই।
ইউেরােপর উিচত এমন িকছু িবক সান করা যােত স ততার সােথ মুসিলম িবেক িনেজেদর মেধ একা কের িনেত
পাের। যার ফেল উর ইউেরােপ গেড় ওঠা আইেনর শাসেনর িতও তােদর িনেবদেন কান ভাটা পড়েবনা। এটা হে সই
ববা যখােন মােষর বিগত অিধকারেক চািহদার মধারায় সবার শীেষ রাখা হয়। এটা যিদ সাবজনীন মুলেবােধর পেথ
িববিতত না হয় তাহেল আদশ ও িনকৃ জাতীয়তাবােদর উতা িদেয়ই শূান পূরণ করেত হেব। এবং এটাই হেব ইউেরােপ
“পিম” এর পিরসমাির ইিত।
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সূঃ The Atlantic
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