ইসলাম এবং এনলাইেটনেমট
ইািহম কািলন

ইউেরাপীয় এনলাইেটনেমেটর পর িববাসী ইউেরাপীয় সাাজবাদ, আিকার দাসথা,  েটা িবযু এবং রাসায়িনক অের
ববহার ত কেরেছ। এসব ঘটনাসমূহেক পটভূিমেত রাখেল পাাত কতৃক মুসিলম উাহর িবে সিহংসতা এবং অতার
অিভেযাগিট হােল পািন পায় না।
ISIS, আল কােয়দা, বােকা হারাম এবং অা অপ সংগঠেনর মবধমান সিহংসতার পিরেিেত শষেমশ ইসলািমক
এনলাইেটনেমেটর আহবান জানােনা হয়। বলা হেয় থােক য, ইসলােমর ভতের এনলাইেটনেমেটর আোলন সিহংসতা াস
এবং সিহুতা, যুিবািদতা ও াধীনতা বৃিেত ভূিমকা রাখেব। এই আহবান ধমিনরেপতাবাদী-মানবতাবাদী (secularisthumanist) পূবামােনর উপর িভি কের হেয় থােক যার কথা হল ধম সিহংসতার জ িদেয় থােক এবং ধমিনরেপতা শাি
িনিত কের। িক বাপারিট অেতা সরল নয়, বরং আধুিনক সিহংসতার ইিতহাস আমােদর সামেন এর চেয় অেনক বশী জিটল
একিট িচ উপাপন কের।
িমিডয়ার সংেবদনশীল িশেরানােমর আড়ােল এনলাইেটনেমেটর অথ িনেয় িবতক এখন ইসলাম এবং ভিবৎ ইসলাম-পাাত
সক িনেয় িবতেকর সােথ ওতোতভােব জিড়ত। লুই ে তাঁর বই ‘The Enlightenment and the Intellectual
Foundations of Modern Culture’ এর ভূিমকায় ১১ সের এর আমণ ারা হতভ হেয় মব কেরন, “এমন একিট
সমেয় এনলাইেটনেমেটর কথা িলেখ িক লাভ-ই বা আেছ যখন িনুরভােব এর মূলেবাধ এবং আদেশর সমাি ঘািষত হে।”
ে অব ইসলামী সংৃিতেক অকারা বলেছন না। িক তাঁর পযেবণ হে, “ইসলামেক কখেনাই এর হানী দশেনর
যৗিকতা চুলেচরা িবেষণ করার জ দীঘ সময় অিতম করেত হয় িন, যমনিট িকনা পাাতেক অদশ শতাীেত করেত
হেয়েছ।”
কউ কউ তা আেরা বশী দূরদশী ভূিমকা পালন করেত িগেয় ইসলািমক এনলাইেটনেমট এবং মুসিলমেদর সংােরর কথা
বেলেছন। ১৬ই িডেসর ২০০১-এ িনউইয়ক টাইমেসর িশেরানাম িছলঃ ‘Wanted, an Islamic enlightenment to end
religious tolerance’। ১১ই সেেরর সাসী হামলার পর রণশীল পিকা ‘দ াশনাল িরিভউ’ এর সাদকগণ
আফেসাস কেরেছন এজ য, ইসলাম ইউেরাপীয় এনলাইেটনেমেটর মত ‘িকরেণর অিভতার’ মধ িদেয় যায় িন।
এনলাইেটনেমট এবং আধুিনক সিহংসতা
সৗভাগেম, এখেনা িকছু িকছু যৗিক কঠর িবদমান যারা এনলাইেটনেমট কের আভরীণ সমা এবং ইসলািমক ও
পাাত সমােজর িভ িভ ঐিতহািসক অিভতার িদেক দৃি আকষণ কেরন। জন এম. ওেয়ন চতুথ এবং জ. জুড ওেয়ন
বেলন, “এনলাইেটনেমট পাােত সিহংসতা এবং আঘাত ব কেরিন (যমন, থম িবযু, ফািসজম, িতীয় িবযু এবং
ায়ুযু)। ইসলািমক িবে এনলাইেটনেমেটর ডাক িদেত িগেয় সচরাচর বশ িকছু পূণ বাবতােক এিড়েয় যাওয়া হয়;
িবেশষ কের এই বাপারিট য, ইসলামী িব জের পর জ ধের িনেজেদর এবং পাােতর এনলাইেটেমেটর িবষয়িটর
সােথ সমেঝাতায় আসার চা কের যাে।”
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ইউেরাপীয় এনলাইেটনেমটেক আিলন কের িনেল সিহংস চরমপােক দমন করা যােব এই দাবীিট মােটই
বাবতা ারা সমিথত নয়। হাাহ এেরডট আেরা অধশতাী পূেব কািশত হওয়া তাঁর মৗিলক  ‘The
Origins of Totalitarianism’-এ নাৎিস জামানী এবং ািলেনর রািশয়ার আধুিনক একনায়কতের আিদ উৎস
খুঁেজ বর করার চা কেরেছন। িতিন দিখেয়েছন িকভােব এসব একনায়কতািক ববা মূলত এনলাইেটনেমট
কিত আধুিনক রাজৈনিতক ক থেক উেঠ এেসেছ।
ইদী িবেষ (anti-semitism) ও কনেসেশন কা থেক  কের আণিবক বামার ববহার ও শয়তােনর অশি সবিকছু
একই িবেত িমিলত হেয় সািতক মানব ইিতহােস অতম ভয়াবহ েযাগ সৃি কেরেছ। ইউেরাপীয় সাাজবাদ, আিকান
দাসথা, েটা িবযু, হেলাকের ভয়াবহতা, বলকান এবং আিকায় জািতগত িনধন এবং জব-রাসায়িনক অের ববহার
মত সব িবভীিষকাই সংঘিটত হেয়েছ এনলাইেটনেমেটর পরবতী সমেয়।
মৗিলকভােব এসব িবপযেয়র খুব কমই ধেমর সােথ সিকত। সািতক গেবষণােলাও একই কথাই বলেছ। াবাল
টেরািরজম ইনেড ২০১৪ এর মেত, পুেরা পৃিথবীজুেড় নরহতা জিনত ঘটনায় সাসবােদর চেয় ায় ৪০ ণ বশী লাক
িনহত হেয়েছ। ২০১২ সােল নরহতার কারেণ ৪৩৭০০০ জন মাষ াণ হািরেয়েছ, যখােন সােসর কারেণ াণ হািরেয়েছ
১১০০০। একই িরেপাট অযায়ী, “ধমীয় আদশ ারা অািণত সাসবােদর বাপারিট আংিশকভােব একিট বিক বাপার।
ধমাািণত সােসর ঘটনা সাব-সাহারান আিকা, মধাচ, উর আিকা এবং দিণ এিশয়ায় িবার লাভ করেলও িবের
বািক অংেশ সাসবােদর িপেছ চালকশি িহেসেব কাজ করেছ িবিভ রাজৈনিতক অথবা জাতীয়তাবাদী ও িবিতাবাদী
আোলনেলা।”
গেবষণােলােত দখা িগেয়েছ য, ২০০১ সাল থেক এ পয যুরাে আলকােয়দা সিকত চরমপীেদর চেয় ডানপী
চরমপীেদর হােত বশী লাক িনহত হেয়েছ।
িক িবিভ ধরেনর সাসবােদর উপর গণমাধমেলার িতেবদেনর মাার িভতা বশ সাধারণ একিট ঘটনা হেয় দাঁিড়েয়েছ।
উদাহারণপ বলা যায়, িবগত কেয়ক সাহ ধের িপেকেকর সাসবাদ বশ উঠিতর িদেক রেয়েছ। িপেকেকর সাসবােদর
কারেণ ১৯৮০ সাল থেক এখন পয ৪০ হাজােররও বশী লাক াণ হািরেয়েছ। িক এরপেরও িপেকেকর সাসবাদী
কলােকৗশলেক বাখা করার ে এর মাি-লিনিন এবং জাতীয়তাবাদী আদশেক খুব সামাই সামেন আনা হয়। এর
চেয়ও বড় ধাাবািজ হল, িসিরয়ায় আইিসেসর িবে লড়াইেয়র অজুহােত পাােতর বড় বড় গণমাধমেলা ারা িপেকেকর
সাসবাদী কাযকলাপসমূহেক আড়াল করার েচা।
কৃতপে, সিহংসতােক জােয়জ করার জ ধমেক টেন আনা জরী নয়। ইসলাম, িধম, ইদীধম বা বৗধেমর নােম
সিহংসতা করা হেলও, আধুিনক িবে ধম সিহংসতার একমা চালক নয়। এনলাইেটনেমেটর অতম একিট িতিত যিদ
যুিবাদ এবং ধমিনরেপতাকরেণর মাধেম অিধকতর শাি এবং কম সিহংসতা িনিতকরণ হেয় থােক, তেব তার বাবায়ন খুব
কমই হেয়েছ।
এনলাইেটনেমট িক িছল?
অাদশ শতাীেত এনলাইেটনেমেটর সংা িনধারেণর িবষয়িট যখন সামেন আেস তখন তা যেথ জিটলতার সৃি কের। কাট
এনলাইেটনেমটেক এভােব সংািয়ত কেরনঃ “-আেরািপত অিভভাবক থেক মােষর মুি। এ অিভভাবক হে অের
পথিনেদশ বতীত মােষর িনেজর বুিবৃিেক ববহার করার অমতা।” মানব ইিতহােস অেনক িনপীড়ন এবং অতার কারণ
হে মােষর অপিরপতা। কাট মােষর িনেজর জ াধীনভােব িচা করার মত সাহসী হওয়ােক এনলাইেটনেমেটর িনযাস
িহেসেব বিশমিত কেরন। “জানার সাহস কেরা (Sapere aude)! িনেজর যুিেবাধ ববহার করার বাপাের সাহসী হও।
এিটই এনলাইেটনেমেটর মূলম।”
এ থেক আমরা এনলাইেটনেমেটর েটা অপিরহায উপাদান পাইঃ যুিেবােধর ববহার এবং থা ও কতৃেক চােল করার
মেনাভাব। এ েটাই আধুিনক িবের উােন পূণ ভূিমকা পালন কেরেছ। এতদসেও, থমিটর ূল যুিবািদতায় এবং
িতীয়িটর ংসাক থািবেরাধীতায় (anti-traditionalism) িফের যেত বশী সময় লােগ িন। এনলাইেটনেমট অািণত
নতুন যুিেবাধ িনেজেক বতীত অ কান িকছুেকই কতৃ িদেত অীকৃিত জানায়। যার ফেল আধুিনক েকিকতা মধযুেগর
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ধমেকিকতার জায়গা দখল কের নয়।
তেব য বাপারিট যেথ কৗতুহেলাীপনার সার কের তা হেলা, অেফাড ইংেরজী অিভধােনর িতীয় সংরেণ
এনলাইেটনেমেটর এর সংায় এই িদকিট উেঠ এেসেছ য এনলাইেটনেমট “বল ও দািক বুিবৃিকতা এবং থা ও
কতৃের িত অেযৗিক মাার ঘৃণা” ারা িনিমত। এ অিভধােনর রচিয়তাগণ িনিতভােবই এনলাইেটনেমেটর িত কান
রকেমর তাষামদী দৃিভি পাষণ করেতন না। তেব তােদর এই সমােলাচনামূলক মেনাভাব ারা এনলাইেটনেমেটর সবেচেয়
আকািত মূলনীিত ‘িবেষণী মনন’ এর -আেরািপত সীমাবতা দৃিেগাচর হয়। যিদ ীকৃত সকল থা, ধম, ইিতহাস অথবা
সমােজর িত সমােলাচনামূলক মেনাভাব রাখেতই হয়, তেব সই একই সূ কন খাদ এনলাইেটনেমেটর উপর খাটেব না?
এছাড়াও, গত শতাীেত এনলাইেটনেমট অািণত যুিেবাধ এবং থািবেরািধতা বিক পুঁিজবােদর সােথ ওতোতভােব
জিড়েয় আমােদর বগত এবং মানিসক ও নিতক জগেতর জ দূরসারী িকছু ফলাফল বেয় এেনেছ।
ইসলােমর িক এনলাইেটনেমেটর েয়াজন রেয়েছ?
িচার িদগ উু রেখই মুসিলম িবের উিচত তার িনেজর বুিবৃিক ঐিত এবং নিতকতােক পুনার করা। একিট
আাসী ধমিনরেপ ও আেপিকতাবাদী িবে িনেজেদর ধম ও ঐিতের াসিকতা িনেয় উনিবংশ শতাী থেকই মুসিলমরা
িনেজেদর মেধ উ িবতেক িল রেয়েছ। ঐিতবাহী ইসলামী তিবদার (ontology) িভিেত গেড় উঠা মুসিলম িবদৃি
(worldview of the Muslims) এবং মডািনিটর শষ পযােয়র িদেক গেড় উঠা বিেকিক (subjectivist) ানিবদা এবং
িভিবাদিবেরাধী (anti-foundational) তিবদা সাংঘিষক অবােন উপনীত হেয়েছ। আধুিনক পুঁিজবাদী সমাজববায়
অতীীয়তার (transcendence) এক বৃহর াপেটর মেধ সব িকছুেক িবেবচনা করার মুসিলম দৃিভীর আেবদন িনতাই
গৗণ। মুসিলমরা িনেজরাই িনেজেদর গৗরবময় অতীত, হতাশাময় বতমান এবং অিনিত ভিবেতর মােঝ িছিিবি।
সমকালীন মুসিলমেদরেক অবই ইউেরাপীয় এনলাইেটনেমেটর অিভতােক অধয়ন করেত হেব এবং এর লাভ
ও িত থেক িশা হণ করেত হেব। িক এর চেয়ও পূণ কাজ হে শতাী ধের মুসিলম বুিবৃিক
ঐিত যুিেবাধ এবং ঐিতের য ধারণা হািজর কেরেছন তােক এমনভােব পুনার করা যা বতমান মুসিলম
িবেক পেথর িদশা দান করেত সম হেব।
ইসলােমর বুিবৃিক ঐিত যমন ধেমর নােম যুিেবাধেক উৎখাত কেরিন তমিন মানবমুির নােম এেক দবপও দান
কেরিন। বর, যুিেক সা এবং িচার এক বৃহৎ সে এমনভােব ান দয়া হেয়িছল যা মানবজীবনেক এবং মহািবেক
অথবহ কের তুেলিছল যই মহািবের স িনেজই একিট অংশ। এেত ান, া, দূরদশীতা এবং নিতক উৎকষতার সােথ
যুিেবাধ একই ের কাজ কেরেছ। আিম আমার বই ‘Reason and Rationality in the Quran’ -এ যমনিট দিখেয়িছ,
এই যুিেবাধ ান ও িবােসর সট সৃি না কেরই যৗিক-দাশিনক ান ও নিতক-আধািক পিরি উভেয়রই জ
িদেয়েছ।
াধীনতা এবং আিনয়ণািধকােরর (autonomy) নােম ঐিতের আপাদমক তাখান কতৃ ও বধতার সট তরী কের।
ব মুসিলম পিডত, িবানী এবং দাশিনকগণ তােদর িনজ িনজ বুিবৃিক ঐিতের সােথ একিট পিরিমত িনরাপদ দূর বজায়
রেখ চলেতন। কৃতপে এভােবই তারা যুেগ যুেগ ঐিতের াণশি বজায় রেখেছন। আধুিনক চরমপীরা য এই ঐিতেক
অীকার এবং িবকৃত করেত চায়, এ বাপারিট ঐিতের অপিরহায েক একটুখািনও কমায় না।
ইসলামী ঐিত এবং এনলাইেটনেমট উভেয়র সােথ গভীর বাঝাপড়াই হে মুসিলম িবের বতমান সমা থেক উরেণর
চািবকািঠ। মুসিলম িবেক যিদ সৃজনশীল এবং গঠনমূলক উপােয় এর বুিবৃিক এবং সামািজক সমােলার সমাধান করেত
হয়, তেব তা কবলমা এর সমৃশালী ঐিতের মধ থেক যুিেবাধ, িবাস এবং াধীনতার য িনযাস িবদমান সিট
পুনােরর মাধেম সব।
এককথায়, মুসিলম িব এমন একিট িবেশষ সভতািনভর তিবদােক মেন িনেত পাের না যা এ িনয়ােতই সবিকছু শষ এমন
মেন কের। মুসলমানগণ তােদর ান, িবাস ও নিতকতার িভি িহসােব এমন কােনা ানতািক ববােক (epistemic
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system) হণ করেত পাের না যা ববাদী খতাবাদ (material reductionism) ও দৃবাদ (positivism) িকংবা
িতবাববাদ (anti-realism) ও বিাতবাদ (subjectivism) হেত উৎসিরত। উপেযািগতােকই সেবা ণ িহসােব
িবেবচনা কের এমন কােনা জড়বাদী নিতক ধারণােক (instrumentalist notion of ethics) এিট তাখান কের।
ঐিতের উপর দৃঢ় িভি রেখ িচার িদগ উু রাখার মত ঃসাধ কােজর ভার আজ মুসিলম পিডত এবং বুিজীিবেদর
কাঁেধর উপর। একিদেক আধুিনক িবের বাতুলতার িবে লড়াই, অিদেক হাল জামানার ধমীয় চরমপীেদর িবে
লড়াইেয়র বাবতা তােদর এই ভারবাহী কাজেক আেরা কিঠন কের তুেলেছ। তবুও এ লিবেত পৗঁছুেত পারা মােটই অসব
িকছু নয়। এমন একিট অজন আমােদর মনন এবং দয়েকই আেলািকত করেব।
সূঃ Daily Sabah

ইািহম কািলন

www.shoncharon.com

ড. ইািহম কািলন বতমান যুেগর অন মুসিলম িচািবদ ও দাশিনক। তাঁর জ সােবক
উসমািনয়া খলাফেতর াণেক তুরে। িতিন দশন শাে পড়ােশানা কেরন। িতিন তাঁর
িপএইচিড িডিও নন দশন শাে। তাঁর ‘িপএইচিড’র সেভর িশেরানাম িছল
“Knowledge as Appropriation: Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra) on the
Unification of the Intellect and the Intelligible”। তাঁর িপএইচিড অাডভাইসির
বােড বতমান যুেগর  মুসিলম দাশিনকেদর অতম ড. সাইেয়দ হাসাইন নােসরও
িছেলন। ডঃ ইািহম কািলন বতমােন তুরের িসেডের িবেশষ উপেদা। এর আেগ িতিন
ধানমীর উপ-িনসিচব, ধানমীর িসিনয়র উপেদা ও সরকারী টনীিতর পিরচালক
িছেলন। িতিন জজটাউন িবিবদালেয়র “ি আল-ওয়ািলদ সটার ফর মুসিলম-িিয়ান
আডারািডং” এর একজন সািনত ফেলা।
িশকতা জীবেন িতিন অেনক িবিবদালেয় পড়ােনার েযাগ পেয়েছন। ২০০১ সােল জজ
ওয়ািশংটন িবিবদালয়, ২০০২ সােল মির ওয়ািশংটন কেলেজ, ২০০২ সাল থেক ২০০৪
পয কেলজ অফ দা হিল ােস িশকতা করান। িতিন ২০০৫ থেক ২০০৯ সাল পয
“SETA Foundation for Political, Economic and Social Research”, (আারা)এর িতাতা পিরচালক িছেলন। এছাড়াও িতিন ২০০৮ সােল জজটাউন িবিবদালেয়, ২০১০
সােল িবলেকট িবিবদালয়, আারায় এবং ২০১১ সােল টা (TOBB) িবিবদালেয়
িশকতা কেরন। এসমেয় িতিন যসব িবষেয় িশা িদেয়েছন সেলা হেলাঃ ইসলাম
পিরিচিত, কার’আন পিরিচিত, ইসলাম ও পিমা িব, ইউেরাপ ও মধচ, ইসলামী দশন ও
ধমত, িফবাদ, ইসলাম ও আধুিনক িব, তুরে ধম ও রাজনীিত এবং িব-রাজনীিতেত
তুর।
তাঁর রিচত সমূহ হেলাঃ 1. Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and
Technology, Editor-in-Chief; associate editors Salim Ayduz and Caner
Dagli, Oxford University Press, 2 Vols. (forthcoming 2014). 2. Mulla Sadra,
Oxford University Press (2013). 3. Metaphysical Penetrations, Mulla
Sadra, translated by S. Hossein Nasr, edited with notes and introduction
by Ibrahim Kalin, Brigham Young University Press, (2013). 4. War and
Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad, edited together with M.
Ghazi bin Muhammad and M. Hashim Kamali (Cambridge: The Islamic
Texts Society, 2013). 5. Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the
21st Century, co-ed. with John Esposito (New York: Oxford University
Press, 2011) 6. (ed.) 2000’li Yıllarda Türk Dış Politikası (“Turkish Foreign
Policy in the 2000s) (Meydan Yayinlari, İstanbul, 2011). 7. Knowledge in
Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra On Existence, Intellect and Intuition,
িতিন এছাড়াও অেনক বইেয়র িরিভউ িলেখেছন, িলেখেছন অেনক গেবষণা ব। বতমােন
িতিন Daily Sabah পিকায় িনয়িমত কলাম লেখন। তাঁর ভাষাদতার আওতায় আেছ
আরিব, ফারিস, তুিক ও উসমানী তুিক। এছাড়াও িতিন ইংেরিজ ও ফরািস ভাষায় বুৎপি
অজন কেরেছন।
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