আল-ফারািব এবং সভতার হািরেয় যাওয়া ধারণা
ইািহম কািলন

সবকােলর  রাজৈনিতক দাশিনকেদর অতম একজন হেলন আবু নাসর মুহাাদ ইবন মুহাাদ আল-ফারািব (৮৭২-৯৫০)।
অিধিবদা (metaphysics), ানত অথবা রাজৈনিতক িচার ে তাঁর াসিকতা কখেনা হািরেয় যায় না। ইবেন ফারািবর
‘নিতক সৗযমিত নগর’ (আল-মািদনা আল ফািদলা) ধারণািট ইসলামী এবং ীক নীিতশা ও রাজৈনিতক িচাবাবার
সেবা পযায় িতিনিধ কের।
িতিন নগর জীবন, সভতা এবং অিধিবদার মােঝ একিট সংেযাগ সৃি কেরেছন। যিদও এই ধারণােলা সিঠক অেথ আমােদর
পৃিথবী থেক হািরেয় িগেয়েছ, িক মােষর উপযু আবাস হািজর থাকার জে এই ধারণােলার পারিরক সংেযাগ িবেশষ
 বহন কের। আল-ফারািবর এই সংেযাগ েচােক তাই পুনার করার েয়াজন রেয়েছ।
১৭৫৭ সােল ‘সভতা’ শিট থম যখন িভর িরেকিত িমরাবু তার “মােষর বু বা জনগেণর চুিনামা” (L'ami des
hommes ou traité de la population) শীষক ে ববহার কেরিছেলন, তখন থেকই এই শিটর সােথ একিট বােজ
ইিতহাস জিড়ত িছল। শিটর এেহন খারাপ পিরচয় ইউেরাপীয় উপিনেবশবােদর সােথ ওতোতভােব িমেশ আেছ।
উপিনেবশবাদীরা তােদর তথাকিথত “সাদা মােষর দািয়” এবং “সভায়ণ কমসূিচ”–ক াযতা দােনর জে ‘সভতার’
ধারনািট ববহার কেরিছল।
১৮ শতাীেত এেস পৃিথবীটা ভােব ‘সভ’ ও ‘অসভ’ িট ভােগ ভাগ হেয় যায়। এিট আযজনক নয় য, ইউেরাপ
িতিনিধ কেরিছল সভতার, এবং পৃিথবীর বািক অংশটা আিদমতা আর ববরতার। সভ জািতেগাীর মােঝ শািমল হবার জ
অসভ জািতেলার েয়াজন হেয়িছেলা পিমা সভতার যাকরী এবং ায়ই কেঠার েশর।
ায় ই শতাী পর একিবংশ শতাীেত যখন ামুেয়ল হািটংটন আজািতক সেকর উপর তাঁর িবখাত একিট ত কাশ
কেরন, সখােন সভতার পিরবেত সরাসির “সংঘাত”-ক াধা দয়া হেয়িছল। হািটংটন পুরাতন উপিনেবশবাদীেদর মত
িছেলন না িঠক, িক তাঁর ‘সংঘাত তিট’ শেষ িগেয় ািসকাল পিমা উপিনেবশবােদরই কাছাকািছ একিট ধারণােক সমথন
িদেয়েছ। তাঁর সংঘাত তের বাজারীকরেণর ফেল য ভাব সৃি হেয়েছ, আমরা এখেনা তা মাকােবলা করিছ।
সভতা শিটর আজ য অপববহার হে, সখােন একজন পূণ সংারক িহসােব আল-ফারািবেক আনা
যেত পাের। তাঁর রাজৈনিতক মেডল যিটেক িতিন ‘নিতক সৗযমিত নগর’ (আল-মািদনা আল ফািদলা)
িহেসেব আখািয়ত কেরেছন তা েটা-এিরটলীয় িচার এবং সইসােথ ইসলােমর উত জীবন, খ ও অিধিবদা
ধারণােলার িভির উপর িনমাণ করা হেয়েছ। তাঁর মৗিলক াবনাটা হল অিধিবদা এবং নিতকতার িভি
বতীত কােনা সভতা ও নগর জীবন হেত পাের না।
শহর হে মানব জীবেনর সািবক মােনায়েনর জ সেবাৎকৃ একিট সামিক বাবা। শহর মােষর সাগত একিট েয়াজন;
www.shoncharon.com

1/3

আল-ফারািব এবং সভতার হািরেয় যাওয়া ধারণা

কারণ, কােনা মাষ একা একা বাস করেত পাের না, এবং একা একা তার িনয়িত পূণ করেত পাের না। ‘একজন মাষ িনেজেক
বাঁিচেয় রাখেত এবং তার সেবা উৎকষ সাধেনর জে’ তার অ মােষর েয়াজন হয়।
মােষর সমিগত জীবেনর উে হােলা তার অি িটিকেয় রাখা এবং নিতক উৎকষ সাধন করা। এ কারেণ মােষর সা ও
নিতকতার ধারণা একিট অথপূণ শহেরর আকার গেড় তুলেত ভুিমকা রােখ, যখােন কবল পাশিবক বাসনা পূরণ এবং অের
উপর আিধপত জািহর করা ধান নয়, বরং একিট খী জীবনযাপন করাই উে - এিরটেলর ভাষায় যােক বলা হয় ‘উত
জীবন’।
আর যাই হাক না কেনা, সমিগত জীবন জরীভােব একাই কলােণর িনয়তা িদেত পাের না। মােষর সকল কাযমই
নিতক পছ ও অপছের ারা পিরচািলত হয়, তাই, শহর ভােলাও হেত পাের, খারাপও হেত পাের। ান, া, সত এবং
পারািরক সহাভূিতর উৎকষ সাধেনর লে য শহেরর বািসারা তােদর বুিমা ও ইাশির ববহার কের এবং
সবসাধারেণর ভােলার জে কাজ কের সটাই একিট ভােলা শহর। অথৈনিতক শিমা, সামিরক বা তথযুিগত তার
কারেণ একিট শহর, দশ বা সাাজ মানব আবাসল িহেসেব আকষণীয় হেয় উেঠ না, বরং নিতক সংেশাধন ও আধািক
েখর অিকারই মানব আবাসলেক আকািত কের তােল।
ায়-নীিতপূণ একিট শহর এবং বৃহর ে একিট সভতার সবার আেগ বগত িভিমূেলর পিরবেত বরং একিট
অিধিবিদমূলক িভিমূল থােক। আল-ফারাবীর সংা অসাের, খ ও উত জীবন কবল তখিন লাভ করা যায়, যখন কউ
সেতর সান পায় এবং ‘িবমূত বুিমার (disembodied intellect) সােথ একতাব হয়’ অথাৎ বগত আেবদন ও কামনার
বড়াজােল আব এই ণায়ী পৃিথবীর বাইের বাধগম সেতর িনয়া।
‘সত’ বতীত আমরা না পারব কৃিতর হক আদায় করেত, আর না পারব মােষর িত ায়িবচার করেত। যিদও মানব সমাজ
তােদর নগর জীবেনর বগত িভিেক অা করেত পাের না; তরাং, িবষয়িট পৃিথবীেক বজন করার বাপাের না, বরং
পৃিথবীেক তার উপযু ােন রাখা এবং এর িভতের িনমিত না হওয়া।
আল ফারািব নগর জীবন ও সভতার অিধিবদামূলক িভির উপর এতই জারােলাভােব ােরাপ কেরেছন য তাঁর রাজৈনিতক
লখনীর একিট পূণ অংশ িতিন অিধিবদা (metaphysics), সৃিত (cosmology) এবং তিবদার (ontology) জে
উৎসগ কেরেছন। িতিন তাঁর পাঠকেদরেক রাজনীিত বুঝার আেগ সা ও অিের পূণ মধারাটা (great chain of
being) বুঝার আহবান জািনেয়েছন। ইসলামী বুিিভিক ঐিতের কৃিত অসাের এটা বাধগম য আসমািন আেদেশর
মৗিলক রীিতনীিত অধাবন করা বতীত কােনা ধরেণর রাজৈনিতক বাবাই িটেক থাকেত পাের না।
মানবজািত তার অিের সািবক াসিকতা য াপেট আমরা বুিমান ও াধীন মাষ িহেসেব বসবাস কির তা বাঝাপড়াই
না আনেল কান সামািজক-রাজৈনিতক জীবন খ বেয় আনেব না এবং জীবন পিরপূণতা পােব না। সত, া ও ায়-নীিত এই
ধারণােলার সােথ িবিভ জািত একমত না হেল শাি িতা করা সব না।
ইবন িসনা তাঁর মাারিপস ‘িশফা’-এর মেধ এই িবষয়টা িনেয় িবািরত আেলাচনা কেরেছন। িতিন বেলন, িকছু
ভােলা উে িনেয় কাজ করা বতীত মােষর পারিরক সহেযািগতােলা অথপূণ হেয় উেঠ না; আর তা তখিন
কবল সব হয়, যখন মাষ সিঠক পথ (া) এবং ায়-নীিত (‘আদল)-এর ারা পিরচািলত হয়। দখুন, ইবেন
িসনা এখােন সমিগত জীবন, নগরায়ন এবং সভতােক উতর নিতক িভির উপর াপন করার জে ‘াহ’
শিট বাবহার কেরেছন। এখােনর ‘া’ শিট এবং রাসূল (স)–এর া—শ িট একই। রাসূল (স)–এর
া হােলা এমন একিট সিঠক পথ যা িবাস, বুিমা ও সৎকােজর উপর িভি কের জীবন পিরচালনার
পেরখা দান কের।
ইসলােমর নবী মুহাাদ (স)-ই থম বি িযিন সিঠক পিতেত মিদনায় একিট ইসলামী শহর গেড় তােলন। মিদনার মুসিলম
শাসেনর একদম র িদেকর মুসিলম সমাজ সখােন ধু নগর জীবেনর াদ-ই পায়িন, বরং একিট সভতার িভতের থাকার
অিভতাও লাভ কেরিছেলা। মিদনার এই অিভতাই ভিবৎ ইসলামী সভতার িভি তির কেরিছল। শািক উৎপির িদক
থেক আরিব ও পিমা ভাষােলােত ‘শহর’ ও ‘সভতা’ শ িট সাদৃ রােখ যিট ায়নীিতপূণ শহর ও সভতার মেধ
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সংেযাগ াপেন ভূিমকা রােখ। ইবেন িসনা শািক এ িবষয়টা খুব ভােলাভােব কােজ লািগেয়েছন, এবং একিট অথপূণ সামািজক
ও রাজৈনিতক জীবেনর জে সত-ায়িবচােরর সিঠক পেথর  কমন তা উেখ কেরেছন।
আমরা আজ বিক য েযােগর মুেখ আিছ, সখােন নগর জীবন এবং সভতার এই অথেলা আমােদর পুনার করা উিচত।
সভতােক সাাজবাদ ও দখলদািরের মাধম িহেসেব ববহার না কের আমােদরেক সত, পুণ, বাঝাপাড়া ও সহমিমতার
মূলনীিতর উপর িভি কের সভতা গেড় তুলেত হেব।
সূঃ Daily Sabah

ইািহম কািলন
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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 “ি আলওয়ািলদ 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।
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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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