হাসান আল তুরাবী
ফাহিমদ-উর-রহমান

এক
দােনর িববী রাজনীিতিবদ ও তািক ড. হাসান আল তুরাবীর  ও মযাদা মুসিলম িব ও পিমী িনয়ায় তাঁর জাতীয়
পিরিচিতেক ছািড়েয় বদূর িবৃত। িতিন দান সংসেদর িকার, সেদেশর পররামী, উপধানমী, এটিন জনােরল ভৃিত
নানা পূণ পেদ কাজ কেরেছন। তার চেয় বড় কথা লডন ও সারেবান িবিবদালেয়র ান ছা তুরাবী একই সে
ইসলামী ঐিত ও আইন িবেশষ, পিমা সভতা সেক সমসামিয়ক ইসলামী ভাবনার অতম ধান ভাকার এবং
ইসলামী জগেতর অণী তািক নতা।
সারেবােন তাঁর িপএইচিডর িবষয় িছল উদারৈনিতক গণতািক ববায় জরী অবা সিকত মতার েয়াগ কতটা
হণেযাগ। িপএইচিড শেষ ১৯৬৪ সােল দেশ ফরার পর সবাই মেন কেরিছল তুরাবী হেবন দােনর িথতযশা িশািবদ।
িক সই পেথ না িগেয় িতিন হেয় যান বতমান পৃিথবীর অতম দৃমান ও ভাবশালী মুসিলম নতা ও তািক। আজেক
ইসলামী ও পিমা সভতার ঠানােপাড়ন থেক উেঠ আসা সামািজক রাজৈনিতক েলার উর খুঁজেত গেল তুরাবীর নিজর
টানা জরী হেয় পেড়। এ কারেণই তােক আধুিনক ইসলামী মনেনর অতম সংকট িবেষক িহেসেব গণ করা হয়।
দেশ ফরার পর তুরাবী খাতুম িবিবদালেয়র আইন ফাকািেত পূণ পদায়ন পান। িক িবিবদালেয়র সই আহবান
উেপা কের তৎকালীন দানী সামিরক শাসক ইািহম আবুেদর িবে অিত জনসমােবেশ এক তী ও ঝাঁঝােলা বৃতা
দন। সই থেক তুরাবী দানী রাজনীিতর কিবেত এেস হািজর হন এবং আজও িতিন সখােন অবান করেছন। অেনেকর
ধারণা ১৯৮৯ সােল দােন ইসলামী শির মদেদ সামিরক অভুান ঘিটেয় য উমর আল বিশেরর সরকার মতায় আেস তার
ধান তািক ও নপেথর নায়ক আসেল িতিন। তুরাবীর সবেচেয় বড় ভূিমকা হে িতিন তাঁর জীবশায় কেয়ক দশেকর মেধ
দানী সমাজ ও রাের ইসলামীকরেণর ে এক ঐিতহািসক দািয় পালন কেরেছন এবং ইসলােমর অমুিখতা কািটেয় িতিন
এিটেক একিট শিশালী রাজৈনিতক াাম িহেসেব সকেলর সামেন তুেল ধেরেছন যা অেনেকর কােছ চােলের বাপার হেয়
দাঁিড়েয়েছ।
ই
হাসান আল তুরাবী হেন দােনর এক দীঘ ধমীয় ঐিতবাহী পিরবাের সান। এই পিরবােরর সদরা তাঁেদর ধািমকতা,
িবদাবুি ও সামািজক কাজ-কেমর জ িবখাত িছেলন। তুরাবীর পিরবােরর পূবপুষ িছেলন আঠােরা শতেকর আেলম ও ফকীহ
ওয়াদ আল তুরাব, খাতুেমর দিেণ যার িবখাত দরগাহ রেয়েছ। হাসান আল তু্রাবীর ভাষায় িতিন হেলন দােনর থম মাহদী,
িযিন িছেলন একই সােথ বুিজীবী, সংারপী ও একজন ফী। হাসান আল তুরাবীর জীবেন আমরা এই িেণর এক অপূব
সমােবশ দিখ।
তুরাবীর িপতা িছেলন সকােলর দােনর িিটশ শাসেনর অধীন শরীয়া আদালেতর একজন িবচারক। িতিন ওমর মােনর
িবখাত ইসলামী িশােক আল মাহাদ আল ইলিম থেক াজুেয়ট হেয়িছেলন। তুরাবী জািনেয়েছন সরকাির চাকিরর বদিলর
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সূে তাঁর িবচারক িপতােক দােনর িবিভ জায়গায় ঘুের বড়ােত হেয়েছ। সই সােথ তাঁর পিরবারেকও ঘুরেত হেয়েছ। এছাড়া
িিটশ শাসকেদর হাত থেক তুরবীর িপতা তাঁর কতৃ রার সবসময় একটা চা কেরেছন। এ কারেণও তােক বারংবার বদিল
করা হেয়েছ।
হাসান আল তুরািবর জ দােনর কাসসালায়, ১৯৩২ সােল। তুরাবী িছেলন ভাইেবােনর মেধ কিন এবং তাঁর জের অ
িকছুিদন পেরই তাঁর মা মারা যান। ফেল তাঁেক িবচারক িপতার তাবধােনই কাটােত হয় এবং দােনর িবিভ ােন ঘুরেত হয়।
িপতার সােথ তুরাবীর ঘুের বড়ােনা ও পড়ােশানা িনেয় পরবতীকােল এক দয়াহী মব কেরেছন িতিনঃ I went to school
in each of the local places, but I look forward after vacations to going back to school.[১]
িপতার কােছই তুরাবীর লখাপড়ার হােতখিড়। িবচারক িপতা সার পর এবং ছুিটর সময় তুরাবীেক িনেজ পড়ােতন যােত তার
পু সিতকােরর িশাটা পায়। িপতার তাবধােন অ বয়েস তুরাবী ইবেন মািলেকর আলিফয়া ও লািময়াত আফাল পেড় মুখ
কেরন। এ ’টা বাকরণ বই ঐিতবাহী ইসলামী িশার জ িছল, কারণ এিট রআেনর ভাষা বাখায় সাহায করেতা।
১৯৫০ সােলর মেধ িতিন মাধিমক িশা শষ কেরন এবং িবদালেয় েবেশর িত নন। খাতুম িবিবদালেয় ভিতর পর
িতিন এখানকার ছা সংগঠন মুসিলম াদারেডর সংেশ আেসন। াদারড তাঁর িচা ভাবনার মাড় অেনকটাই ঘুিরেয় দয়।
িতিন সিদনকার অিভতার কথা এভােব বেলেছনঃ
…the Islamic movement which I met at the university was quite an experience for me. All of the dead
literature that I had learned by heart became alive. I saw everything in a different light.[২]
িবিবদালেয় পড়ােশানা শষ কের িতিন িবলাত যান এবং লডন িবিবদালয় থেক ১৯৫৭ সােল আইেন াতেকার িডি নন
এবং পািরেসর সারেবান িবিবদালয় থেক আইেনর উপর িপএইচিড অজন কেরন।
১৯৬৪ সােল দেশ িফের িতিন থম কাজ কেরন খাতুম িবিবদালেয়র এক নীিত-িনধারণী িবতেক দােনর তৎকালীন সামিরক
শাসক ইাহীম আবুদেক আমন কেরন। এিট চলমান আবুদিবেরাধী আোলেন নতুন গিত দয় এবং িবেরাধী দেলর এই
আোলেন মুসিলম াদারেডর অবানেক আেরা মজবুত কের। এর ফেল ১৯৬৪ সােলর অোবের আবুদ সরকােরর পতন ঘেট।
এই আোলেনর সফলতা এবং তুরাবী ও মুসিলম াদারেডর অিভতা তুরাবীর রাজৈনিতক পিরপতার মাণ। তুরাবীর এই
সাফল িঠক সরাসির ইসলামী কান অবান থেক আেসিন বরং একিট সামিক সমার িতিন একিট ইসলামী অিভবি
ঘিটেয়িছেলন। তুরাবীর নতৃের এই িবেশষ কৗশলই তাঁেক দানী রাজনীিত ও ইসলামী আোলেনর মধমিণ িহেসেব িতিত
কেরেছ।
হাসান আল তুরাবী রাজনীিতিবদ িহেসেব িতিত ও আেলািচত হেলও মূলত িতিন একজন বুিজীবী। তাঁর সমসামিয়ক দানী
রাজনীিতিবদেদর তুলনায় ািতািনক িশার িদক িদেয় িতিন অেনক অসর। একই সােথ দােনর াদারেডর নতৃও িতিন
িদেয়েছন। রাজৈনিতক নতৃ িদেত যেয় অা রাজনীিতিবদেদর সােথ তার িতি্তায় নামেত হেয়েছ। এই িতিতায়
িতিন অ সকলেক ছািড়েয় গেছন এবং াদারেডর মেতা একিট এিলিট িতানেক রীিতমত জনিয় রাজৈনিতক সংগঠেন
পিরণত কেরছন।
িতন
হাসান আল তুরাবীর িচাভাবনার মূেল আেছ তাঁর ইসলামেক িবশি িহেসেব িতার । িক সই রকম সামথ অজন
করেত হেল তুরাবী মেন কেরন আধুিনককােল ইসলােমর তাজদীদ বা পুনীবন দরকার। এই কাজ করেত হেল থেম চাই
একােল মুসিলম সমােজর বলতােলােক িচিত করা এবং সকল িবাসীেক এই পুনীবন িয়ায় অংশ নয়া।
তুরাবীর মুসিলম ইিতহাস িচার একটা পূণ উপাদান হে তাজদীদ। কারণ িত যুেগই ইসলােমর তাজদীদ েয়াজন। এই
িয়া অবাহত না থাকেল পরবতী জের িবকাশ  হেয় যায় এবং ইসলাম পিরণত হয় একিট আচারসব জীবনীশিহীন
ধেম। অবেশেষ দখা যায় ইসলাম িবাসীরা এমন রীিতনীিত িনেয় বসবাস করেছ যােক আর কানভােবই ইসলামসত বলা চেল
না।
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তুরাবী তাই মেন কেরন ইসলামী সভতার ইিতহােস এই তাজদীদ ও তাকলীেদর (অতীেতর অ অকরণ) পারািরক উেজনা
ও মানতা বরাবর িছল। তুরাবী অব এটা মেন কেরন না তাজদীদ মােন হে ইসলােমর মৗিলক নীিতেক পাে দয়া িকংবা
নতুন পিরিিতর সােপে রআন শরীেফর পিরবতন ঘটােনা। তুরাবীর কােছ তাজদীদ মােন হেঃ
The revelation in the Qur’an is the comprehensive revelation of God’s eternal truth. However, the
implications of that Qur’anic message for specific peoples, times and places do change.[৩]
তরাং েতক িবাসী মুসলমানেক যুেগর পারেক, ইিতহােসর পারেক ীকৃিত িদেত হেব এবং সই সময় িনধািরত
পারেক মেন ইসলামী নীিতর িভিেত িতিয়া ব করেত হেব। এর মােন হে পিরবতেন সাড়া দয়াই ইসলােমর নীিত।
পিরবতেনর এই নীিতেক ইসলােমর পিরভাষায় বেল ইজিতহাদ। িক তুরাবী তার সমসামিয়কেদর থেক ইজিতহাদেক মূলায়ন
কেরেছন িভভােব।
তাঁর মেত ইজিতহাদ এমন িকছু নয় যা ধুঃ
…to go to old books to dig out bits and pieces that we hope will help us solve today’s problems. What
we need is to go back to the roots and create a revolution at the level of principles.[৪]
তুরাবীর এই িচাভাবনা তাঁর পূববতী মুজতািহদ ও ভাবুকেদর থেক অেনকখািন বিতমী ও াতধমী। িতিন
পূববতীিচা থেক অেনকখািন সের এেসেছন। যমন মুসলমানরা রাসূল (সঃ) এর িতিত ইসলামী সমাজেক
আজও মেডল মেন কের এবং সিটর আদেল নতুন সমাজ তিরর কথা ভােব। িক তুরাবী বেলেছন আজেকর যুগ ও
বাবতা সােপে রাসূেলর (সঃ) নীিতর সময় করেত হেব। তাঁর ভাষায়ঃ
…although the prototype community of the Prophet offers us an ideal standard, when we use that
prototype as a basis we may feel obliged to build a new model which unites the eternal principles with
the changing reality.[৫]
তুরাবী পূববতীেদর থেক সের এেস ইজিতহাদ সেক বেলেছন এিট এতকাল ধের একিট িবেশষ বুিজীবী ণী ও উলামারাই
কের এেসেছন। িক কথা হে আজেকর িদেন বুিজীবীতার এই সংার মেধ অেনক পিরবতন এেসেছ এবং তােদর ণী ও
পশার মেধও পার ঘেটেছ। তুরাবী উলা্মার সংােক অেনক িবৃত কের িদেয়েছনঃ
What do I mean by ulama? The word historically has come to mean those versed in the legacy of
religious (revealed) knowledge (ilm). However, ilm does not mean that alone. It means anyone who
knows anything well enough to relate it to God. Because all knowledge is divine and religious, a
chemist, an engineer, an economist, or a jurist are all ulama. So the ulama in this broad sense,
whether they are social or natural scientists, public opinion leaders or philosophers, should enlighten
society.[৬]
ইজিতহাদ চচায় তুরাবীর এই গণতায়েনর দািব একােল একটা খুব উেখেযাগ িবষয়। এর মােন হে ােনর েতকিট শাখায়
বু মুসলমানরা ইসলামী পুনজীবেনর লে তাঁেদর াধীন িবচারবুি ও মতামেতর ববহার করেত পারেবন। আজেকর িদেন
এই ধরেনর পুনজীবন ভাবনা হেত হেব সামিক। ধু অতীত িচার পুনঃিবকরণ ও পারেলৗিকক ভাবনার মেধ এিট সীমাব করা
চলেব না। এিটেক জীবেনর িতিট ের এবং দনিন জীবেনর সমােলার সােথ যু কের মূলায়ন করেত হেব। তুরাবী মেন
কেরন এই িয়া ইসলামী ববার অিনিহত শির অংশ এবং মুসলমানেকও আজ সই েয়াজেনর দায় মটােত হেব।
চার
তাজদীেদর কথা িবেবচনা করেল হাসান আল তুরাবী ইসলামী আইন ববার পুনজীবেনর িদকটা িনেয় িচাভাবনা কেরেছন বিশ।
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এর কারণ বাধহয় িতিন বিগতভােব িছেলন আইেনর ছা এবং পরবতীকােল খাতুম িবিবদালেয়র আইন ফাকাির ডীন।
রাজনীিতক িহেসেব িতিন যখন সরকাের এেসেছন তখনও িতিন আইন সিকত পদেলােতই অবান কেরেছন বিশ। িসেডট
িনেমরীর াশনাল িরকনিসিলেয়শন াােমর সােথ যু হবার পর িতিন দােনর এটিন জনােরল, পের িসেডেটর আইন ও
পররা িবষয়ক উপেদা হন। পরবতীেত সংসদীয় গণতের সময় তাঁর াশনাল ইসলািমক ট কায়ািলশন সরকাের যাগ
িদেল িতিন আইনমী িহেসেব কাজ কেরন। এছাড়া িতিন সরকােরর অেনক আইন ও সংিবধান িবষয়ক কিমিটেত কাজ কেরেছন।
এসব জায়গায় কাজ করার সময় তাঁর লখােলিখ ও িরেপােটর মেধ আইনী ববার পুনজীবন ভাবনা বশ । পিরবতনশীল
সমেয়র াপেট িতিন যেহতু আইনী পুনজীবন চান, তাই িতিন মেন কেরন কােনা িবেদশী ববা থেক ধার কের নয়
ইসলােমর িভতরকার শি ও সদ ববহার কেরই এটা করেত হেব।
১৯৬৫ সােল দান কিমউিন পািট িনিষ হওয়ার পর সখানকার সাংিবধািনক সংকেটর াপেট গিঠত কিমিটর সদ
িহেসেব তুরাবী য মতামত দন তার মেধ এরকম অিভবি দখা যায়। দান কিমউিন পািট ১৯৬৪ সােল আবুদ সরকােরর
পতেন তপূণ ভূিমকা রাখা এবং পরবতীেত ১৯৬৫ সােলর সংসদ িনবাচেন বশ কেয়কিট িসট পায়। িক াদারেডর চােপ
পালােমেট কিমউিন পািটেক িনিষ কের িবল পাস হয়। এ ঘটনােক িম কাট অসাংিবধািনক িহেসেব আখািয়ত করেল
সখানকার িম কাউিল িতন সদের একিট কিমিট গঠন কের সািবক পিরিিতর সােপে িরেপাট দয়ার জ িনেদশ দন,
যার সদ িহেসেব তুরাবী কাজ কেরন। কিমিটর অা সদের মেতা তুরাবীও আইন ণয়েন সংসেদর চূড়া মতার কথা
পুনব কেরন এবং একই সােথ িতিন িরেপােটর সােথ যাগ কের দনঃ
The Constituent Assembly is the agency entrusted with the exercise of the highest constitutional
authority and it is an expression of the sovereignty which the constitutions establish for the Ummah
after God.[৭]
এখােন তুরাবীর ‘খাদার পের’ শটার ববহার লণীয়। পালােমেটর সাবেভৗমেক িতিন খাদায়ী কতৃের আয়াধীন
রেখেছন যা তাঁর ইসলামী তেয়র বিহঃকাশ। তুরাবী ধুিরেপাট িদেয়ই া িছেলন না, এই সাংিবধািনক সংকেটর কারণ
িবেষণ কের িতিন লেখনঃ …the Sudanese constitution is simply a collection of limbs amputated from
foreign constitutions and imposed on the Sudanese people.[৮]
তরাং ধার করা ববা নয়; কাযকর সংার ও পুনজীবেনর কাজ করেত হেল ইসলােমর িভিেতই করেত হেব। এ সে তুরাবী
পুনজীবেনর জ ’িট িবষয় িচিত কেরেছন। একিট িফকার পুনঃিনমাণ, অপরিট শরীয়ার বাবায়ন। মুসিলম িচার জগেত
শরীয়াহ িবেবিচত হয় ইসলামী আইন িহেসেব যার উৎস হেলা পিব রআন ও রাসূেলর (সঃ) াত। অিদেক িফকা হে
শরীয়ার বুিবৃিক আেলাচনা, িবেষণ ও তার ফলাফল। তার মােন িফকা হে মানবীয় িচাসূত, শরীয়াহ ঐশী ানল।
িফকা হে শরীয়ার উপর িভি কের মানবীয় সমার সমাধান বর করার পিত।
তুরাবী মেন কেরন থম যুেগর মুসিলম বুিজীবীরা শরীয়ার আেলাচনার জ িফকা শাের িবকাশ ঘিটেয়
ইসলামী ান জগেত এক বড় ভূিমকা রেখিছেলন। িক তাই বেলেতা এক যুেগর িফকা িদেয় অ যুেগর
েয়াজন িমটেত পাের না। তাই আজেকর যুেগর েয়াজেন শরীয়ােক িভি কের নতুন িফকার িবকাশ ঘটােত
হেব। তাছাড়া পুরােনা িফকা শােলার অেনক সমা সমাধােনর পিরবেত জিটলতা ও মতিবেরােধর কারণ হেয়
উেঠেছ। তুরাবীর ভাষায়ঃ
…the issues of the fundamental sources in the fiqh literature were considered abstractly, so that they
became sterile speculative discussions which produced absolutely no fiqh at all. Even worse, it
produced never ending controversy.[৯]
তরাং সমকালীন ইসলামী আোলেনর জ এই িফকা কান কােজ আসেব নাঃ
It is clear to the movement that fiqh which it has in its possession – however specialized its load of
deductions and inferences, and however careful in its explorations and consultations – will never be
www.shoncharon.com

4/10

হাসান আল তুরাবী

adequate for the needs of the Islamic mission.[১০]
আজেকর যুেগর জ তুরাবী য নতুন িফকার কথা বেলেছন তা যমন পুরেনা িফকার সীমাবতা অিতম করেব তমিন তা
হেব সমার িনিদ উর। তুরাবীর ািবত নতুন িফকার কমপিত কমন হেব দখা যাকঃ
Human knowledge has expanded greatly, while the old fiqh was based on knowledge that was
restricted [by the conditions of its historical era] … it becomes imperative for us to adopt a new position
in the fiqh of Islam so that we can utilize all knowledge for the service of God. This is a new
construction which unites what exists in the transmitted traditional disciplines … with the rational
sciences which are renewed every day and which are completed knowledge, we can renew our fiqh
for the faith and what challenges it time after time in our contemporary life.[১১]
এই পিরেিেত তুরাবী উলামার য নতুন সংা িদেয়েছন তােক অত াসিক মেন হয়। ােনর িবিভ শাখার বু বিরা
এই নতুন ও সমিত িফকা তিরেত এিগেয় আসেব বেল িতিন আশা কেরন। এর পাশাপািশ িফকা িবকােশর ােথ িতিন
িকয়ােসর ধারণােক সহজীকরেণর কথা বেলেছন। ইসলােমর থম যুেগই ীকৃত হেয়িছল ইসলােমর মৗল পুক রআন শরীেফ
নীিতর কথা বলা হেয়েছ িক িবিভ পিরিিতেক মুসলমানরা িকভােব মাকািবলা করেব তার িনিদ উর এখােন নই। এই
জই ইসলামী আইনশাে িকয়ােসর উব হেয়িছল। যিদও পরবতীকােল উলামারা িকয়াসেক সীমাব কের ফেলেছন যা তুরাবী
তাখান কেরেছন। িতিন এমন পিরিিতেত িকয়ােসর সীমানা সািরত করার কথা বেলেছন এবং এই সূে আধুিনককােল
ইসলােমর রা ববার পুনমূলায়েনর কথাও বেলেছন।
ইসলামী আইেনর বাপারেলা িনেয় তুরাবীেক পুাপুেপ ভাবেত হেয়েছ কননা ইসলামী রাজৈনিতক দেলর ধান িহেসেব
সমকালীন মুসিলম সমােজ ইসলামী আইন িকভােব েয়াগ করা যােব এবং িফকার কান অংেশর অািধকার িভিেত
পুনঃিবকরণ করা দরকার এটা তাঁর কােছ বড় ই হেয় দাঁড়ায়। যিদও উিনশেশা ষােটর দশেক তুরাবী যখন দােনর রাজনীিতেত
পা রােখন তখন তাঁর মুসিলম াদারড ও এর রাজৈনিতক শাখা ইসলািমক চাটার টেক ইসলামী রা ও ইসলামী সংিবধােনর
ধারণােলােক লাক সমােজ িতা করেত খাটেত হেয়েছ বিশ। পের অব তুরাবী ও তাঁর দেলর েচায় ইসলামী সংিবধােনর
ধারণা দানী রাজনীিতর ধান এেজডায় পিরণত হয়। এর ফেল পালােমেটর সংিবধান কিমিট ইসলােমর নীেতেক দানী
সংিবধােনর মূল উৎস িহেসেব ীকৃিত দয়। এই ীকৃিতর ফেল ইসলামী আইন িতা হেয় যায় এমন নয় িক দােনর
রাজৈনিতক লড়াইেয় ইসলােমর অবানেক এখন আর কউ অীকার করেত পাের না।
তুরাবী ও তাঁর াদারড থম িদেক ধীরগিতেত অসর হওয়ার নীিত অসরণ কের এবং ইসলামী রা ও সংিবধান িতার
আেগ বি ও সমােজর ইসলামীকরেণর উপর জার দয়। কারণ বি ও সমােজর ইসলামীকরণ ছাড়া রা কতৃক উপর থেক
চাপােনা ইসলামীকরেণর বুিনয়াদ বল হওয়াই াভািবক। তুরাবী ও াদারেডর এই ‘ধীের চেলা’ নীিত দানী রাজনীিতর ’িট
ঘটনায় বড় রকেমর ধাা খায়। একিট হে সামিরক শাসক উমর হাসান আল বশীেরর ১৯৮৯ এর অভুান। তুরাবী, াদারড
ও এর রাজৈনিতক শাখা াশনাল ইসলািমক ট যমন িনেমরীর ইসলামীকরণ িয়ােক সমথন দয় তমিন পরবতীেত উমর
আল বশীেরর সরকােরর সােথও কাজ কের। সামিরক একনাকয়েদর সােথ তুরাবীর এই কাজকম তােক িকছুটা িবতিকত কের।
তেব তুরাবীর যুি িছল। এর ফেল দােন াদারেডর রাজৈনিতক কাজকম করেত িবধা হয়। অিদেক িনেমরীর ইসলামীকরণ
িয়ার ফেল ইসলামী আইন িতার সামািজক িভি অেনক মজবুত হয়। এমনিক িনেমরীর পতেনর পরও দানী সমােজ
ইসলামী আইেনর ভূিমকােক বািতল বলা কােরা পে সব হয়িন এবং সই থেক দানী রাজনীিতেত ইসলামী আইেনর
বাবায়েনর ধারণা মুখ হেয় দাঁড়ায়। অিদেক তুরাবী ও তাঁর াশনাল ইসলািমক েটর জ ইসলামী আইেনর পে লড়াই
সহজ হয়।
পাঁচ
ষােটর দশেক তুরাবী যখন দােনর রাজনীিতেত পা রােখন তখন সখানকার মেয়রা জনানা মহল থেক বিরেয় আসেত 
কেরেছ এবং তােদর সমানািধকার অজেনর িয়ািটও জারদার হয়। ুল, কেলজ, িবিবদালয়, চাকির জীবেন মেয়েদর
উপিিত বাড়েত থােক। কিমউিনরা এইসব িশিত মেয়েদর কােছ টানেত থােক এবং তােদর ভাট পেত থােক।
তুরাবী ইসলামপীেদর সংকট মাচেন এিগেয় আেসন। তাঁর ভােব নারীেদর অিধকার িবষয়ক দানী মুসিলম সমােজর
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ঐিতবাহী ধান-ধারণা বাদ িদেয় াদারড ইসলােমর উদারৈনিতক িশার আেলােক নারী অিধকােরর িত সেচতন হয়।
তুরাবীর কথা হে ইসলােম নারীর সমানািধকার ীকৃত। একই সে িতিন আধুিনকীকরেণর চােল থেক ইসলামপীেদর
িপিছেয় আসার বণতার তী িনা জানান। তুরাবী বেলন আজেকর মুসিলম সমাজ নারীেদর লানা ও অবমাননার উৎস হে
অৈনসলািমক ও সামািজক ভাব। এ সে দােন মিহলা ভাটারেদর মন জয় করেত তখনকার ইসলািমক চাটার েটর
মহাসিচব তুরাবী ইসলােমর উষালে উদীয়মান মুসিলম সমােজর অণী নারীেদর ঐিত পুনরািবােরর উপর জার দন।
ইসলামী মমবেক বজায় রেখ নারী মুি আোলেনর এই াগান ইসলামী নারীবাদী ধারােক পু কের তােল।
তুরাবী জার িদেয় বেলন ইসলােম নারী ও পুেষ কান মৗিলক তফাৎ নই। তাঁর এই অবােনর পে িতিন জারােলা মতামত
দন তাঁর লখা Women between the Teachings of Religion and the Customs of Society শীষক বইেয়। তুরাবী
যসব শিশালী লখা িলেখেছন এটা তাঁর মেধ সেবাৎকৃ এমন মতামত অেনেকর। এ বইেয় ইসলােম নারীর ভূিমকা সেক
তুরাবী য িববী ভা িদেয়েছন তা রীিতমত মৗলবাদী, নারীবাদী, মাকসবাদী সব তরেফর কােছই আকষণীয় হেয় উেঠেছ।
তুরাবীর এই ভূিমকার ফেলই দােন মিহলা ভােটর হাওয়া ঘুের যায় ইসলামী শির পে এবং ইসলািমক আইেডিটিট ও
নারীবাদী চতনায় িবাসীরা দােন মাকসবাদীেদর ছািড়েয় যায়।
তুরাবী এ বইেয় থেম যুেগর মুসিলম সমােজ নারীেদর ভূিমকার নিজর িদেয়েছন এবং এই ভূিমকােক রআন ও হাদীেসর
িনেদেশর সােথ সময় কের বলেত চেয়েছনঃ
… in the religion of Islam, a women is and independent entity, and thus a fully responsible human
being. Islam addresses her directly and does not approach her through the agency of Muslim
males.[১২]
এর মােন হে নারীর অিধকার ও দািয়ের সােথ পুেষর অিধকার ও দািয়ের কান তফাৎ নইঃ
The verdict of Islamic jurisprudence is just the practical expression of the dictates of faith. Women,
according to Shariah, are counterparts of men. And in Islamic jurisprudence, there is no separate
order of regulations for them … The underlying presumption in the Shariah is that sex is immaterial.[১৩]
তুরাবী উেখ কেরেছন ইসলােমর থম যুেগ নারীরা িনেজর বিগত দািয়ে ইসলাম কবুল কেরেছন, এমনিক বািড়র
পুষেদরও আেগ। তারা সিদন সমােজ পূণ ভূিমকা পালন কেরেছন। কখেনা যুের ময়দােন, কখেনা রাজনীিতর অেন।
তুরাবী মেন কেরন সমােজর মু অেন ধু পুেষর জ িনিদ হয়িন, এখােন লিক পাথক টানা মূখতা। ইসলােমর থম
যুেগর এসব মুসিলম মিহলারাই কাযত ইসলামী আচরণ কেরেছন। সমাজ জীবেন যরকম, তমিন বিগত ও পািরবািরক জীবন
সেকও একই কথা। নারী এককভােব য কােনা িবেয়র াব হণ বা তাখান করেত পাের। তার িনেজর সির
পুেরাপুির দখভাল করার মতাও দয়া হেয়েছ পূণভােব।
তাহেল ইসলাম যিদ নারীর সমানািধকার িদেয় থােক সেে মুসিলম সমােজ নারীর বতমান লানা, অবমাননার কারণ িক?
তুরাবী বেলেছন মুসলমােনর িবােস যখন অবয়  হেলা তখনই তারা তােদর নারীেদর উপর জুলুম  করেলা। ইসলােমর
িত বল আগতই তােদরেক নারীেদর িত অসিহু, বইনসাফী আচরণ করেত েণািদত করেলা। পিরণিতেত যা দাঁড়ােলা
তা হেলা নারীর মৗিলক ধমীয় দািয় ও অিধকারেক অীকার করা হেলা এবং মুসিলম সমােজর মধকার সমতা ও ইনসােফর
ধারণা যা িকনা শরীয়া িনিদ কের িদেয়েছ তােক উেপা করা হেলা। এর ফেল জ হেলা তথাকিথত ঐিতবাহী মুসিলম
সমােজর। ঐিতহািসক অবেয়র ধাায় য তথাকিথত মুসিলম সমাজ তির হেয়েছ তুরাবী মেন কেরন এিটেক আজ বদেল ফলা
দরকার এবং ইসলামপীেদর দািয় হে সই সংােম এিগেয় আসা। তার কথা শানা যাকঃ
… a revolution against the condition of women in the traditional Muslim societies is inevitable and that
is the task of Islamists to close the gap between the fallen historical reality and the desired model of
ideal Islam.[১৪]
তুরাবী অব সতক এই কারেণ য সমাজ পিরবতেনর িয়ািট একিট জিটল িবষয় িবেশষ কের এই যুেগ যখােন পিমী নীিত
ও মূলেবাধ মুসিলম সমােজর উপর আছেড় পড়েছ এবং িনযািতত মুসিলম নারীেদর কােছ তা একধরেনর েলাভন ও মুির
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উপায় িহেসেব িবেবিচত হে। পিমী মূলেবাধ আীকৃত হওয়ার আেগই ইসলামী সংারেক এিগেয় নয়া চাই। সজ িনছক
পিমী মূলেবােধর সমােলাচনা কের লাভ হেব না। অতীতেক ধের রখার চা শির অপবয় মা। ইসলামবাদীরাই নারীমুি
আোলেনর নতৃ িদেত পােরন। আদশ ইসলােমর িদেক যাার শত হে এই েচা। পিমী মেত আধুিনকতার বারা
যােত পিরিিতর ফায়দা তুলেত না পাের সিদেক নজর দয়াই আমােদর কতব।
মুসিলম নারীেদর িনেয় তুরাবীর িববী িচাভাবনা এবং ইসলামী আোলেন তুরাবীর রণায় আেরা অিধক নারীর অংশহণ তার
রাজৈনিতক সাফেলর অতম কারণ। িবেশষ কের মুসিলম িনয়ায় তুরাবীর নারী সিকত িচাভাবনার িবপুল ভাব পেড়েছ
এবং িবিভ দেশর ইসলামবাদীরা তােদর আোলেন নারীর অিধক অংশহণ ও সৃতার বাপাের উৎসাহী হেয়েছ। ১৯৯২
সােল তুরাবী তাঁর িনেজর সূচনা করা কমসূচীর মূলায়ন কেরেছন এভােবঃ
…in the Islamic movement I would say that women have played a more important role of late than
men. They came with a vengeance because they had been deprived, and so when we allowed them
in the movement, more women voted for us than men because we were the ones who gave them
more recognition and a message and placed in society. They were definitely more active on our
election campaigns than men. Most of our social work and charitable work was done by women.
They are now even in the popular defense forces, and nobody raises questions about that … of
course. I don’t claim that women have achieved parity … but there is no bar to women anywhere, and
there is no complex about women being present anywhere.[১৫]
ছয়
তুরাবীর রাজৈনিতক জীবেনর সােথ ইসলামী রা িতার সংাম তভােব জিড়ত। যিদও ইসলামী রা িতার পথ ও
পিত িনেয় ইসলামবাদীেদর মেধ মতিবেরাধ আেছ। একদল মেন কেরন রাীয় মতা েয়াগ কের সমাজ ও আইেনর
ইসলামীকরণ করেত হেব। অ দেলর মতামত হে বি ও সমােজর ইসলামীকরেণর পিরণত প হে ইসলামী রা। তুরাবী
মাটামুিট িতীয় দেলর পপাতী এবং নীিত ও তের িদক িদেয় মাটামুিট একই িচায় িতিন িিতশীল। তাঁর অবান হেঃ
An Islamic state can not be isolated from society, because Islam is a comprehensive, integrated way
of life. The division between private and public, the state and society, which is familiar in western
culture, has not been known in Islam. The state is only the political expression of an Islamic society.
You can not have an Islamic state except in so far as you have an Islamic society. Any attempt at
establishing a political order for the establishment of a genuine Islamic society would be
superimposition of laws over a reluctant society.[১৬]
তুরাবীর কথা হে এই ইসলামীকরণেক এিগেয় িনেত হেল দােনর বাব রাজৈনিতক পিরিিতর ্েযাগ িনেত হেব এবং িতিন
তা কেরেছন। সংসদীয় গণতের কােল িতিন স িয়ার সােথ ওতোতভােব জিড়ত হেয়েছন এবং সংসেদর িভতের দােনর
সাংিবধািনক ও আইনী ইসলামীকরেণর িয়া এিগেয় নওয়ার চা কেরেছন। অিদেক ইসলামীকরেণর ােথ িতিন সমািরক
শাসকেদরও সহেযািগতা কেরেছন। যিদও এই সহেযািগতােক অেনেকই বাঁকা চােখ দেখেছন এবং কতৃবাদী সরকারেক বধতা
দয়ার জ তাঁেক অিভযু হেত হেয়েছ।
তািকভােব িচা করেল ইসলামী রা বা সরকার বলেত িক বাঝায়? তুরাবী একটা মেডল খাড়া কেরেছন, যিদও এ মেডল
ো নয়। তবুও বলেত হেব ইসলামী িনয়ায় ইসলামী রাের মেডল একােল তাঁর মত ’ একজনই সৃি করেত পেরেছন।
এখােনই তুরাবীর সাফল। ইসলামবাদীরা এ মেডল থেক অেরণা পােবন। ভিবেতর ইসলামবাদীরা এ মেডেলর িটিবচুিতেলা অিতম কের নতুন মেডল উপাপন করেবন এ আশা করা যায়।
তুরাবী বেলেছন ইসলামী রাের মেডল হেব পুেরাপুির গণতািক। কানভােবই এটা রাচারী বা কতৃবাদী ববা
নয়। এখােন সরকােরর ভূিমকা অেনকখািন সীিমত। আইন সামািজক িনয়েনর একমা চািবকািঠ নয়। নিতক
িবিধ, বির িবেবকেবাধ – এসেবরও  রেয়েছ এবং এসবই াধীন মতামেতর বাপার। ইসলােমর িত
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মননশীল মােষর দৃিভি িক হেব তা মােটই িনয়িত বা িবিধব হেব না। মূল ধারণাটা হে ইসলামী রাে
াধীনতা পূণ। ধু অমুসিলেমর াধীনতা নয়, মুসলমানেদর মেধ িচার বেকও ীকৃিত দয়া হেয়েছ।
ইসলােমর মূল তটা তৗিহদবাদী। তরাং ইসলামী রাের সাবেভৗম সলার রাের মেতা নয়। ইসলামী রাও সলার নয়।
ইসলামী রাে ধমেক িবি করা যােব না। ধমহীনতা আিবভাজন ও সামািজক িবিতার পথ পিরার কের। দােন তুরাবীর
ইসলামী রাের পরীা-িনিরার েযাগ আেস ১৯৮৯ সােল উমর আল বশীেরর নতৃে তুরাবীর অগত একদল সামিরক
অিফসােরর অভুােনর িভতর িদেয়। উমর আল বশীেরর সরকাের তুরাবীর াশনাল ইসলািমক ট ধান ভুিমকা রােখ এবং
তুরাবী এই সরকােরর ধান তািক ও িথংক টাংক িহেসেব আিবভূত হন।
১৯৯৬ সােলর িনবাচেনর পর তুরাবী দান পালােমেটর ীকার হন এবং ১৯৯৮ সােল ণীত দানী সংিবধােন তুরাবীর
িচাভাবনার িতফলন ঘেট। িবেশষ কের তাঁর িয় তাজদীদ বা ইসলামী পুনজীবেনর ভাবনা এখােন । তাছাড়া এ যাবৎকাল
তাঁর লখােলিখ ও বৃতায় যসব িবষয় উেঠ আসেতা তাও এ সংিবধােন িকছুটা িতফিলত হেয়েছ। যমন িতিন মুসিলম িনয়ার
জনিয় ধারণা খলাফতেক গণতািক রাে জনগণ ও ঐশী সাবেভৗমের একিট সমিত প িহেসেব িবেবচনা কেরেছন।
সংিবধােনর ভাষাটা পরীা করা যাকঃ
Supremacy in the state is to God, the Creator of human beings and sovereignty is to the divergent
people of the Sudan who practice it as worship of God, bearing the trust, building up the country and
spreading justice, freedom and public consultation.[১৭]
অথবা ইসলােমর ইজমার ধরণােক িতিন িনবাচেনর মাধেম িতিত জনগেণর ঐকমত িহেসেব বাখা কেরেছন – The
consensus of the nation by referendum এবং এই িয়ােক িতিন আইেনর উৎস িহেসেব উেখ কেরেছন।
এই সংিবধােন ইসলামী আইেনর িনিদ ধারােলাও সিেবিশত হেয়েছ যমন দ, এলেকাহল ও জুয়ার উপর িনেষধাা,
রাীয়ভােব জাকােতর নীিত বতেনর মেতা িবষয়েলা। সাংিবধািনকভােব এইসব নীিত বাবায়েনর মাধেম তুরাবী তাঁর লের
কথা খালােমলা কাশ কেরেছন।
Those in service in the state and public life shall envisage the dedication thereof for the worship of
God, wherein Muslims stick to the scripture and tradition, and all shall maintain religious motivation
and give due regard to such spirit in plans, laws, politics and official business in the political,
economic, social and cultural fields in order to promote public life towards its objectives, and adjust
them towards justice and uprightedness to be directed towards the grace of God in the hereafter.[১৮]
এটা হে সলািরজমেক তাখান করার সাংিবধািনক ভাষা। িক এই সংিবধােনর ববহারেযাগতা িনেয় একিট  বরাবর
িছল। কারণ দান মূলত ইসলািমক ও িিয় ধারায় িবভ একিট জািত রা। সািবকভােব দােন মুসলমানরা সংখাগির হেলও
এর দিণাংেশ িবপুলসংখক িান ও আিদবাসীেদর বাস। তরাং সংিবধােনর ইসলামী ধারােলােক অমুসিলমেদর উপর
ববহার করা হেব না বেল িসা হয়। সংিবধােনর ধারাটা পরীা করা যাকঃ
The effectiveness of some laws shall be subject to territorial limitations, considering the prevalence of
certain religions or cultures in the areas at variance with the religion dominant in the country at large …
In there matters exclusive local rules can be established in the area based on the local majority
mandate … Thus the legislative authority of any region predominantly inhabited by non-Muslims can
take exception to the general operation of the national law, with respect to any rule of a criminal or
penal nature derived directly and solely from a text in the Shariah contrary to the local culture.[১৯]
তরাং একটা ইসলামী রােও অমুসলমানেদর মূলোেতর সােথ আীকরণ করা যেত পাের বেলই তুরাবী মেন কেরন।
সাত
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উমর আল বশীেরর সােথ দীঘ এক দশক ধের তুরাবীর এইসব পরীা-িনরীার ফলাফল িক তা একটু িবেবচনা করা যেত পাের।
আপাতদৃিেত তুরাবীর ইসলামী রা মুসিলম িবে তমন কােনা জারােলা ভাব ফলেত পােরিন বেল মেন হয়। এর কারণ
তুরাবীর রাজৈনিতক মতা অজেনর সময় িবপিরিিত মােটই তাঁর অেল িছল না। পিমী রাসমূহ একেযােগ তুরাবীর সােথ
শতা  কের পাশাপািশ তারাই দােনর দিণােেলর িানেদর মুসিলম ধান উেরর িবে লািগেয় দয়। মুসলমানিান দাা ও গৃহযু দােনর ঐক ও সংহিত এেকবাের ঝাঁঝড়া কের দয়। এ ছাড়া দােনর ধান িবেরাধী দলেলাও তুরাবীর
ইসলামীকরেণর ধারণায় কখেনা ঐকমেত পৗঁছােত পােরিন। উো নানা ইেত তারা তুরাবীর িবেরািধতা করেত ছােড়িন। এসব
কারেণ তুরাবীর িবকিশত রাজৈনিতক ববার কাযকািরতা িবচার করা বশ কিঠন এবং শষেমষ কাযত আেমিরকার চােপ
িসেডট উমর আল বশীর তুরাবীেক তাঁর পদ থেক ১৯৯৯ সােল সিরেয় দন। একােল ইসলামী নবেচতনাবাহীেদর অতম
পুেরাধা তুরাবীর নতৃে দােন য পরীা-িনরীা  হেয়িছল তাঁর জ এটা একিট বড় িবপযয় বেট। অেনেকর মেত তুরাবীর
সামিরক গণতািকভােব তাঁর ল পূরেণর িদেক অসর হওয়া উিচত িছল। তাহেল তাঁেক আর িপছেন িফের তাকােনার েয়াজন
হেতা না।
তারপেরও বলা হয় তুরাবী আজীবন একজন সৃিশীল ও মননশীল মাষ। মুসিলম িবে তাঁর গভীর মনীষা ও মননসমৃ ধানধারণার একটা বড় ভাব পেড়েছ এবং তাঁর লখােলিখ ও িচাভাবনার অসারী একদল মাষও তির হেয়েছ। ইসলামী
আোলেনর ভিবৎ পথ চলায় এটা একিট ইিতবাচক সংেযাজন বেল ধের নওয়া যায়।
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