সভতা ও আধুিনকায়ন
আলী শরীয়িত

ক সভ আর ক আধুিনকািয়ত (modernized)? এই ের আলাপ ইসলামী মতবােদর আেলােক ভােলাভােব করা যেত
পাের। িবেশষ কের ইসলামী সমােজর িশিত িণর বিবগ যােদর উপর উাহর নতৃ ও দািয়ের ভার অিপত তােদরেক
ক কের এই ের পাঠ অত পূণ। আেরা পূণ িবষয় হেলা আেরািপত আধুিনকায়ন ও কৃত সভতার সক
িনণয়। ভাগজনকভােব সভতার ছেবেশ আমােদর মত নন-ইউেরাপীয় জািতেগািেলার উপর আধুিনকতােক চািপেয় দওয়া
হেয়েছ।
পরবতী আলােপর পূেব িকছু তেয়র (Term) সংায়ন জিরঃ
১। বুিজীবী (intellectual): একজন বুিজীবী হেলন সই বি িযিন একিট িনিদ সামািজক ও ঐিতহািসক ান ও কালপেব
তার “মানিবক মযাদা” (humanistic status) সেক সেচতন। তার এই আসেচতনতা তার উপর একিট দািয়ের ভার অপণ
কের। িতিন দািয়বান ও আসেচতন হেয় বািনক, সামািজক ও বিবক কমকাে নতৃ দন। (আেরা দখুন ড. আলী
শরীয়িত রিচত “From where shall we begin” এবং “The Intelectual and his responsibility”)
২। আীকরন (assimilation): আীকরন বলেত বির এমন ধরেনর কমকােক বুঝায় যার মাধেম স ইাকৃত বা
অিনাকৃতভােব অ একজেনর আচার-আচরণেক অকরন করেত  কের। এই ধরেনর বলতা দশনকারী বি তার
িনজ অতীত, জাতীয় চির ও সংৃিতেক ভুেল যায়। অথবা যিদ স এই িবষয়েলা মেনও রােখ, স এেলােক রণ কের ঘৃনা
ও অবার সােথ। কান রাখঢাক ছাড়াই আপিরচয় পােরর ােথ স িনেজেকও অীকার কের। য উভাব ও াত স
অপেরর মােঝ খুঁেজ পায় তা অজন করার আশায়, একজন অকারক (assimilator) তার কৃত সমাজ ও সংৃিতর সােথ তার
লাজনক সংযুি থেক িনেজেক মু করেত চায়।
৩। িবিতা (alienation): কান বির আপিরচয় ভুেল যাওয়া বা িনেজর সােথ অপিরিচত হেয় উঠা িকংবা িনেজর িত
উদাসীন হেয় উঠার িয়ােক িবিতা বেল। অথাৎ এর ফেল একজন বি আপিরচয় হািরেয় অপর কান বি বা বর
দৃিভী ারা িনজ মতামত গঠন কের।
তাহেল “সাংৃিতক িবিতা” বলেত কী বাঝায়? আমরা জািন িবিতা হেলা এমন একিট অবা যখন বি তার িনেজেক স
যমন তমনভােব না দেখ তার েল অ কান িকছু কনা কের। সংৃিত কী? য ভােবই সংািয়ত করা হাক না কন,
সংৃিত হেলা একিট জািতর বুিবৃিক, অবগত শিক, ঐিতহািসক, সািহিতক, ধমীয় ও আেবগীয় কােশর (যমন- তীক,
ঐিত, থা) সমি যা ঐিতহািসক পথপিরমার মধ িদেয় একিট ত প লাভ কেরেছ।
যখন আিম িনেজর ধম, সািহত, আেবগ, েয়াজন এবং বদনােক িনজ সংৃিতর আেলােক অভব কির, তখন আিম আপন
সােক অভব কির। এিট হেলা সই সামািজক ও ঐিতহািসক সা যা থেক সংৃিত উৎসিরত হেয়েছ। িক সামািজক ও
অথৈনিতকভােব িভ একিট সমাজ, িভ একিট অতীত ও িভ একিট চতনা থেক উৎসািরত িকছু সেহজনক কৃিম অঘটক
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ধীের ধীের একিট সমােজ েবশ কের। এই কৃিম অঘটকসমূহ কৃত সংৃিতেক ংস কের তার েল এমন একিট িমথা
সংৃিত আেরাপ কের যা সূণেপ িভ একিট পিরিিত, িভ একিট ঐিতহািসক পযায় এবং িভ একিট অথৈনিতক,
রাজৈনিতক ও সামািজক কাঠােমার জে েযাজ।
ফেল যখন আিম আমার আপন সােক অভব করেত চাই, আিম িনজ সংৃিতর েল আেরকিট সমােজর সংৃিতেক কনা
কির এবং এমন িকছু সংকট িনেয় িবলাপ কির যেলা আদেত আমার নয়। আিম এমন িকছু আকাা, আদশ ও বদনা লালন
কির যা সামািজক, অথৈনিতক ও রাজৈনিতকভােব িভ পিরিিতর অপর একিট সমােজর। িনজ সা সিকত আমার ধারনা
তখন আিম বািবকভােব যমন তমনিট না হেয় “অপর” (they) যমন তমনেপ িতভাত হয়। অথাৎ আমার মেধ িবিতা
(alienation) জ নয়। এটা িক হাকর নয় য চরম দিরতা-উপবাস ও সমজাতীয় সাধারণ অভূিতর একিট সমােজ
আেমিরকান, ইংেরজ অথবা ফরািস নাগিরকেদর মেতা আকাা ও আচরণ িবরাজ করেব।
এভােব নন-ইউেরাপীয় সমাজেলা ইউেরাপীয় সমাজ ারা িবি হেয় পেড়। তােদর বুিজীবীরা আর াচভু থােক না।
একজন ােচর মােষর মেতা তারা আতনাদ কের না িকংবা ােচর জনগণ হওয়ার আকাাও লালন কের না। একজন
বুিজীবী তখন আর তার িনজ সামািজক সংকট ারা তািড়ত হয় না। বর পুঁিজবাদী ও ববাদী সাফল ও ভােগর সবেশষ
ধােপ অবানকারী একজন ইউেরাপীয় বির বদনা, ক, অভূিত ও েয়াজনেক স িনেজর বেল কনা কের। এভােব
আজেক নন-ইউেরাপীয় দশেলােত বদনাদায়ক এক ধরেনর িবশৃল পিরিিত িবরাজ করেছ। নন-ইউেরাপীয়রা এক ধরেণর
মনািক িবশৃলার িশকার হে যােদর ত একিট প থাকার পেরও তারা তা অীকার করেছ। তােদর মেনাজগেত এমন
িকছু িবরাজ কের যা তােদর িনজ নয়। তারা অপরেক কনা কের এবং অভােব তােক অকরণ কের।
এই নন-ইউেরাপীয় দশেলা ধরা যাক ২০০ বছর পূেব হয়েতাবা আজেকর পিমা সভতার মেতা িছেলা না, িক তােদর
েতেকর ত ও শিশালী একিট সভতা িছেলা। উদাহরণসপ ধণ আিম যিদ ভারত অথবা আিকার কান দেশ যতাম
আিম জানতাম য তােদর িনজ ত িচ ও কাঠােমা রেয়েছ। তারা তােদর িনজ কিবতা রচনা কেরেছ যা িছেলা তােদর
সংৃিতর সােথ সামপূণ এবং তােদর জীবেনর সােথও সৃ। তােদর িনজ সামািজক রীিত ও ধম িছেলা। তােদর যা িকছু
িছেলা সবিকছুই িছেলা তােদর িনজ। হয়েতাবা তারা দির িছেলা িক তারা  িছেলা না। দিরতা ও তা েটা সূণ িভ
িজিনস।
িক আজেক পাাত সমাজ তার দশন, িচা-িয়া, তার আকাা, তার আদশ, তার িচ ও রীিত নন-ইউেরাপীয় দশেলার
উপর চািপেয় িদেত সম হেয়েছ। একইভােব তারা এই দশেলার উপর তােদর সভতার তীক (যুি উাবন) সমূহ চািপেয়
িদেত সম হেয়েছ য দশসমূহ কবল নতুন পণ ও গােজেটর ভাা িহেসেব িবেবিচত হয়। এই দশেলা কখেনাই
ইউেরাপীয় রীিত, আকাা, িচ ও িচা-িয়ার সােথ িমিলেয় িনেত পারেব না।
আমরা িভ িভ অংশ জাড়াতািল লািগেয় একিট আধুিনক িক কাঠােমািবহীন সমাজ িনমাণ করিছ যার কান ল
িকংবা উে নই। িদনেশেষ আমরা এমন একটা িকূতিকমাকার িজিনস পাি যখােন সবিকছু থেকই িকছু না
িকছু আেছঃ িকছু ানীয়, িকছু ইউেরাপীয়, িকছু াচীন আবার িকছু আধুিনক। এ সম িকছু িমিলেয় এমন একটা
কাঠােমািবহীন উেহীন ধাঁধাঁ তির হে যার পিরণােম একিট কাঠােমািবহীন উেহীন সমাজও তির হে। এ
সমাজেলা হেলা নন-ইউেরাপীয় সমাজ যারা গত শতাীেত পাাত থেক সভতার নােম তােদর কাঠােমা
আমদানী কেরেছ।
নন-ইউেরাপীয় দশসমূেহ িবেশষ কাঠােমা ও িনিদ উেিবহীন মাজাইক সভতার এই য উান তার গাড়া কাথায়?
ইউেরােপ সাদশ, অাদশ ও উনিবংশ শতেক পুঁিজপিত ও ধনীেদর হাত ধের যের উব ও উয়ন সািধত হেয়েছ। যের
বিশ হেলা কাযকর অবায় এিট সবসময় মবধমান উৎপাদন দািব কের। এিট হেলা যের বলপূবক শাসন। ফেল উৎপািদত
পেণর অযািচত মজুদ এড়ােনার লে বিধত হাের ভােগর েয়াজনীয়তা সৃি করেত হয়। িক মােষর ভােগর পিরমাণ
উৎপাদেনর মেতা একই হাের বৃি পায় না। তাহেল এই অিতির উৎপাদন বা উৃ িনেয় কী করা যেত পাের? ভােগর নতুন
 সৃিই এর একমা সমাধান।
ইউেরােপর দশেলার জনসংখা সবসােল ৪০ থেক ৬০ িমিলয়েনর বশী হেব না। মবধমান উৎপাদেনর হার মােষর
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ভােগর আকাার মাােক ছািড়েয় যেত থােক। এভােব যেহতু য বলপূবকভােব অিতির পণ উৎপাদন কের তােক জাতীয়
সীমানার বাইের পা রাখেত হয়। ফেল উৃ পণসমূহ আিকা ও এিশয়ােত পািড় জমায়। এই পণসমূহ িক সিতকারভােব ােচ
নওয়া সব যখােন মােষর জীবনাচার ও জীবনকাঠােমােত এই পণেলার কান দরকারই নই? পণসমূেহর ভাগ িক চািপেয়
দওয়া সব? অসব! এিশয়ার সমােজ দখা যায় একজন এশীেয়র পাষাক তার ী কতৃক অথবা ানীয় কান জায়গায় বানােনা
হয়। তারা ঐিতবাহী পাষাক পিরধান কের। এখােন য িনিমত কারখানার পণ অথবা হাই ফাশেনর পাষাক িকংবা ইউেরােপর
আধুিনক ফািের কান চািহদা-ই নই।
একজন আিকান অথবা এশীয় নারীর িনেজর সৗযবধন ও পিরধােনর জ ইউেরাপীয় কসেমিটকস িকংবা অলংকােরর কান
েয়াজনই িছল না। তার িনজ কসেমিটকস, িনজ সামী এবং িনজ সাজ-সামী আেগ থেকই িবরাজমান িছল। স এেলাই
ববহার করেতা এবং সবাই এেলারই শংসা করেতা। কান পিরবতেনর েয়াজনীয়তাও স অভব করেতা না।
তার এই দৃিভীর কারেণ পুঁিজবাদী পণ সামী অিবীতই থেক গেলা। এই িচা-িয়ার জনগণ, যােদর ত
েয়াজনীয়তা ও িচ রেয়েছ, যােদর িনজ জীবন-পিত রেয়েছ এবং যারা িনজ েয়াজনীয় বািদ িনেজরাই উৎপাদন কের
তারা ১৮ শতেকর পুঁিজপিতেদর উৎপািদত পণ ভাগ করার মেতা লাক িছেলা না। তাহেল িক করা যেত পাের? সমাটা িছেলা
এিশয়া ও আিকার জনগণেক ইউেরাপীয় পেণর ভাা বানােনা িনেয়। তােদর সমাজেক এমনভােব সাজােত হেব যােত তারা
ইউেরাপীয় পণ য় কের। এর অথ দাঁড়ােলা আিরকভােবই একিট জািতেক পিরবতন করা। তােদর একিট জািতেক পিরবতন
করেত হেয়েছ এবং একজন মােষর পাষাক, তার ভােগর ধরন, তার অলংকার, তার বাসগৃহ এবং তার শহর পিরবতেনর জ
তােদর একজন মাষেক আপাদমক পােরর েয়াজন দখা দয়।
তার কান অংশিটর পিরবতন সবার আেগ করা দরকার? তার নীিত ও িচা-িয়া। আেলািকত ইউেরাপীয় বুিজীবীেদর উপর
কাজ বতায় এমন একিট িবেশষ িয়ার উাবন করা যার মাধেম নন-ইউেরাপীয় জনগেণর মনন, িচ ও জীবন-পিত পাে
দওয়া যায়। েজিট িছেলা অেনকটা এরকমঃ পৃিথবীর সম মাষেক সমজাতীয় হেত হেব; তােদর জীবন-ধারণ হেব একই
রকেমর, তােদর িচা-পিত হেব একই রকেমর।
একজন মাষ ও একিট জািতর বি ও চতনার িনমােন কান উপাদানেলা ভূিমকা রােখ? ধম, ইিতহাস, সংৃিত, অতীত
সভতা, িশা এবং ঐিত – এেলাই হেলা একজন বির বি ও চতনা এবং সাধারণভােব একিট জািতর চির িনমােনর
গাঠিনক উপাদান। এই উপাদানেলা সমাজ অযায়ী িভ িভ হয়। তারা ইউেরােপ একভােব হািজর হয় আবার এিশয়া ও
আিকােত িভভােব হািজর হয়। তােদর সবাইেক একই রকম হেত হেব। মাষেক সমজাতীয় করেত হেল িচা ও চতনার য
িভতা তা ংস করেত হেব। তারা যখােনই থাক না কন একিট িনিদ কাঠােমা অযায়ীই তােদর চলেত হেব।
এই কাঠােমািট িক? এিট ইউেরােপর বাতেল দওয়া কাঠােমা। এিট দখায় িকভােব সম এশীয় জািতেগাীেক এবং
আিকানেদর িচা করেত হেব, িকভােব পাশাক পিরধান করেত হেব, িকভােব আকাংখা পাষণ করেত হেব, িকভােব ঃখ
করেত হেব, িকভােব তােদর গৃহ িনমাণ করেত হেব, িকভােব তােদর সামািজক সক াপন করেত হেব, িকভােব ভাগ করেত
হেব, িকভােব তােদর মতামত ও দৃিভী কাশ করেত হেব এবং সবেশষ িকভােব পছ করেত হেব ও িক পছ করেত হেব?
শীই এিট িতয়মান হয় য আধুিনকায়ন বেল একিট নয়া সংৃিত পৃিথবীেত হািজর হেয়েছ।
ইউেরাপীয়রা বুঝেত পাের ােচর একজন অিধবাসীেক আধুিনকায়েনর অেমাঘ আকাা ারা লু করার মাধেমই তার িনজ
অতীতেক অীকার করােনা যেত পাের। তখনই স িনজ হােত তার ত সংৃিতর গাঠিনক উপাদান সমূহ, তার ধম ও বি
ংস করেত সাহায করেব। ফেল আধুিনকায়েনর এ েরাচণা ও আকাা দূর-াচ, মধাচ, িনকট াচ, ইসলামী ও াক
দশসমূেহ ছিড়েয় পেড় এবং আধুিনকািয়ত হওয়ার অথ দাঁড়ায় একজন ইউেরাপীয়র মেতা হেয় উঠা।
সরাসির বলেত গেল আধুিনকািয়ত হওয়ার অথ হেলা ভােগর ে আধুিনকািয়ত হওয়া। একজন বির
আধুিনকািয়ত হেয় উঠার অথ হেলা তার চািহদা পূরেণর জ তার িচ “আধুিনক” বসামী আকাা কের।
অভােব বলেত গেল স ইউেরাপ হেত নতুন জীবন-ণালী ও আধুিনক পণ আমদািন কের এবং তার িনজ
ত ও জাতীয় অতীত থেক উৎসািরত নতুন ধরেনর পণ ও জীবন-ণালী হণ কের না। নন-ইউেরাপীয়েদর
আধুিনকািয়ত করা হয় ভােগর খািতের। অব পিমারা িতেরাধ ও জাগরেণর ভেয় এ কথা বলেত পাের না য,
তারা তােদর (াচবাসীর) বুি, মনন ও বিেক পুনগঠন করেছ।
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সভতা ও আধুিনকায়ন

ফেল ভােগর নতুন এই পেরখা চািপেয় িদেত ইউেরাপীয়েদর নন-ইউেরাপীেদরেক এটা ভাবােত হয় য আধুিনকায়ন ও সভতা
সমাথক। কননা সভতার িত সবারই একটা আকাা থােক। “আধুিনকায়ন”ক ‘সভতা’ আকাের সংািয়ত করা হয় এবং
এভােব জনগণ আধুিনকীকরেণর ইউেরাপীয় পিরকনায় সাহায কের। যেহতু নন-ইউেরাপীয়রা নতুন পণ উৎপাদন করেত
পাের না, তারা াভািবকভােবই সই যুির উপর িনভরশীল হেয় পেড় যা তােদর জ পণ উৎপাদন কের এবং যাই উৎপাদন
করা হাক না কন তা-ই তারা িকনেব এই আশা ধারণ কের।
আধুিনকায়ন ঐিত, ভােগর ধরণ ও বগত জীবনেক পুরাতন থেক নতুেনর িদেক পিরবতন করেছ। সম নন-ইউেরাপীয়েদর
আধুিনকািয়ত করার জ সবথম তােদরেক ধেমর ভাব অিতম করেত হয়। কননা ধম যেকান সমােজ একিট াতেবােধর
জ দয়। ধম একিট উত বুিবৃিেক ীকায ধের নয় যার সােথ সবাই বুিবৃিকভােব ঐক অভব করেত পাের। যিদ এই
বুিবৃির িবনাশ সাধন করা যায় এবং এর অবমাননা করা যায় তেব এর সােথ সৃ বিও অপমািনত হয় এবং ংেসর
অভূিত তািরত হয়। ফেল ানীয় বুিজীবীরা “ধমীয় উতা” (Fanaticism)–এর িবে আোলন  কের। া ফােনা
যমনিট বেলেছন, “ইউেরাপ নন-ইউেরাপীয়েদর য ারা বী করেত চেয়িছেলা। একজন বি িকংবা কান সমাজেক িক য
অথবা িনিদ িকছু ইউেরাপীয় পণ ারা দাসের শৃেল বাঁধা সব যিদ তার কাছ থেক তার বিেক িছিনেয় নওয়া না
হয়?” না। সব না। অবই সবথম বির বিেক ংস করেত হেব।
তারা তােক তার বি হেত বিত কের। িনেজর িভতর যেতােলা ‘আিম’ স অভব কের সবেলা থেক তােক িবি
করেত হেব। তােক অিধকতর িবন সভতা ও সামািজক কাঠােমার অংশ িহেসেব িনেজেক ভাবেত বাধ করেত হেব। এিটও
ীকার করেত বাধ করেত হেব য, ইউেরাপীয় সভতা, পিমা সভতা এবং পিমা জািত তর। আিকােক একথা িবাস
করেত হেব য, একজন আিকান হেলা ববর বা অসভ যােত স ‘সভ’ হওয়ার জ েরািচত হয় এবং িনেজেক
ইউেরাপীয়েদর হােত তুেল দয় যারা তার ভগ িনধারণ করেব। বচারা বুঝেত পাের না য, স সভ হওয়ার েল আধুিনকািয়ত
হে। এ কারেণই আমরা দখেত পাই হঠাৎ কেরই আঠােরা এবং উিনশ শতেক আিকানেদর ববর, অসভ ও নরখাদক িহেসেব
বণনা করা হে। শতশত বছর ধের ইসলামী সভতার সােথ লনেদন করা আিকানরা কখেনাই নরখাদক িহেসেব পিরিচত িছল
না। হঠাৎ কেরই একজন কােলা আিকান নরখাদক হেয় গেল। তার গােয় িবেশষ গ, িবেশষ জািতর রঙ লাগােনা হেলা। বলা
হেলা তার মিের ধূসর অংশিট কাজ কের না এবং সামেনর অংশিট একজন এশীেয়র মেতাই পিমােদর তুলনায় খােটা।
তারপর আমরা দখেত পলাম “পিমা ” এবং এর “সভতা ও জনগেণর ে”র উপর িভি কের একিট নয়া সংৃিত
িনমাণ করা হেয়েছ। তারা আমােদর এবং পুেরা িবেক বুঝােলা য ইউেরাপীয়রা মানিসকভােব ও বুিবৃিকভােব অসাধারণভােব
মধাবী যখােন াচীয় জনগণ হেলা অুত আেবগ ও নিক (gnostic) মধার অিধকারী আর িনোেদর দৗড় কবল নাচ,
গান, ছিব আঁকা আর ভায িনমাণ পযই। এরপর নন-ইউেরাপীয় জািতেগাীর আধুিনকীকরেনর বধতা দােনর জ জ নয়া
এই িচা-িয়ািটই নন-ইউেরাপীয় এিলট নীেদর িচা-কাঠােমার িভিেত পিরণত হেলা। আধুিনকায়ন িকেসর? ভােগর,
মনেনর নয়। সভতার নােম আধুিনকায়েনর চারণা চলেত থােক এবং ১০০ বছেররও বিশ সময় ধের নন-ইউেরাপীয়
সমাজেলা িনেজরাই তােদর মধাবী বুিজীবীেদর নতৃে আধুিনকািয়ত হওয়ার জ সংাম করেত উেঠ পের লাগেলা।
এই বুিজীবী ণীর উৎপি ও গঠন িবেবচনা করা যাক। জাঁ পল সাে “The Wretched of the Earth” ের মুখবে
িলেখেছন, “আমরা আিকান অথবা এশীয় যুবকেদর একিট দলেক আমারডাম, পািরস, লডেন িনেয় আসেবা… িকছু মাস
তােদরেক এিদক সিদক ঘুরেত নওয়া হেব, তােদর পাশাক ও অলংকার পাােনা হেব, তােদরেক আদব-কায়দা, সামািজক
রীিত এবং িকছুটা ভাষা িশা দওয়া হেব। সংেেপ, তােদরেক িনজ সাংৃিতক মূলেবাধমু কের তােদর দেশ ফরত
পাঠােনা হেব। তারা আর ঐ বি থাকেব না য িনেজর মেনর কথা বলেত পাের; বর তারা আমােদর মুখপা হেয় উঠেব।
আমরা িচৎকার িদেয় মানবতা ও সােমর াগান ধরেবা আর তারা আিকায় আমােদর কের সােথ ক িমিলেয় “মানবতা”
“সাম” এসেবর গান গাইেব।
এরা হেলা সইসব বি যারা তােদর জনগণেক িনেজেদর ধমিনা পােশ সিরেয় রাখেত, ধম পিরতাগ করেত এবং ানীয়
সংৃিত থেক মু হেত লু কেরিছেলা। কননা তােদর ধারণা িছেলা এেলা তােদরেক আধুিনক ইউেরাপীয় সমাজ থেক
িপিছেয় রেখিছেলা। তারাই তােদর জনগণেক েরািচত কেরিছেলা আপাদমক পিমা হওয়ার জ।
রািন ও িবিনমেয়র মাধেম কীভােব ইউেরাপীয় হওয়া সব? সভতা িক এমন কান পণ যা রািন করা যায়? অবই না।
িক আধুিনকতা হেলা আধুিনক পেণর একিট সমি যা কান সমাজ ১, ২ অথবা ৫ বছেরর মেধই আমদািন করেত পাের। একিট
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িনিদ সমাজেক কেয়ক বছেরর মেধই সূণেপ আধুিনকািয়ত করা সব। একইভােব একজন বিেকও সূণেপ
আধুিনকািয়ত করা সব। এমনিক একজন ইউেরাপীয়র চাইেতও বশী আধুিনক করা সব। তার ভােগর ধরন পিরবতন
করেলই স আধুিনকািয়ত হেয় উঠেব। িঠক এটাই ইউেরাপীয়রা আশা কেরিছল।
িক একিট জািত অথবা সমাজেক সভ করা এেতা সহজ নয়। সভতা ও সংৃিত কান ইউেরাপীয় িনিমত পণ নয় য তার
মািলকানাই কাউেক সভ বািনেয় দেব। িক তারা আমােদর িবাস করােলা য আধুিনকায়েনর নােম এইসব ছাইপাশ হেলা
সভতার বিহঃকাশ এবং আমরাও আেহর সােথ আমােদর যা িকছু িছেলা সব ছুঁেড় ফেল িদলাম। এমনিক আমােদর সামািজক
মযাদা, নিতকতা ও বুিবৃিও তাগ করলাম, কবলমা আমােদর মুেখ ইউেরােপর দওয়া ফাঁটা ফাঁটা পািনর তৃাত চাষক
হওয়ার জ।
এটাই হেলা আধুিনকতার কৃত অথ। এভােবই কান ধরেনর াপটিবহীন একটা সা িনিমত হেলা য তার
ইিতহাস ও ধম হেত িবি; স তার জািত, তার ইিতহাস ও তার পূবপুষরা এই পৃিথবীেত যা িকছু িনমান কেরেছ
তার বাপাের পুেরাপুির অ। স তার িনজ মানিবক নাবিল হেত িবি; স কবলমা একটা সেকড-াড
বি যার ভােগর ধরন পালেট দওয়া হেয়েছ। যার মনন পিরবতন কের দওয়া হেয়েছ; য তার পুরেনা মূলবান
িচা, সমৃ অতীত ও বুিবৃিক যাগতা হািরেয় ফেলেছ এবং ভতর থেক সূণেপ  হেয় গেছ। জাঁ পল
সাে এভােব বেলেছন, “এই সমাজেলােত একজন অকারক (assimilate) (অথাৎ একজন আধা–িচািবদ
(Quasi thinker) ও আধা-িশিত (quasi-educated)) সৃি করা হয়, কান কৃত িচক িকংবা বুিজীবী
নয়।”
একজন কৃত বুিজীবী হেলন িতিন িযিন তার সমাজেক জােনন, এর সমা সেক সেচতন, তার ভাগ িনধারণ করেত পােরন,
এর অতীত সেক জােনন, এবং িযিন িনেজর িসা িনেজ িনেত পােরন। এই আধা-বুিজীবীগণ অব জনগণেক ভািবত
করেত সম হেয়িছল।
ইউেরাপ এবং আেমিরকােত জাজ গাওয়া হে এমন জায়গায় িগেয় গান পছ না হেল তারা ভােব সরাসির তা বেল দয়।
িক াচীয় দশেলােত কউ একথা বলার সাহস রােখ না য, “জাজ খারাপ” এবং আিম জাজ পছ কির না”। কন? কারণ
তারা তার মেধ এেতাটু বি অবিশ রােখিন যার িভিেত স তার পাশােকর রং িকংবা খাবােরর াদ বাছাই করেব। ফেল
া ফােনা যমনিট বেলেছন, “ােচর দশেলা যােত ইউেরাপেক অকরণ কের এবং বানেরর মেতা তােক অকরণ কের স
লে তােদর নন-ইউেরাপীয়েদর কােছ মাণ করেত হেতা য তারা ইউেরাপীয়েদর মেতা একই মানিবক মূল ধারন কের না।
তােদর ইিতহাস, সািহত, ধম এবং িশ এ সম িকছুেক খােটা করার দরকার িছেলা যােত কের তারা এ িবষয়েলা থেক
িবি হেয় পেড়। আমরা দিখ য, ইউেরাপীয়রা িঠক তাই কেরেছ।”
তারা এমন একিট জনেগাী তরী কের যারা তােদর িনজ সংৃিত সেক জানেতা না িক তারপরও এেক ঘৃণা করার জ
িছেলা সদা ত। তারা ইসলাম সেক িকছুই জােন না িক ইসলাম সেক বােজ কথা বেল বড়ায়। তারা িনেজেদর ইিতহাস
বুেঝ না িক এর িনা করার জ এক পােয় খাড়া। অিদেক কান বিতম ছাড়া যা-ই ইউেরাপ থেক আমদািন করা হয় না
কন তারা তার শংসায় মেত উেঠ। ফলত এমন একিট সার জ হেলা য থেম তার ধম, সংৃিত, ইিতহাস ও াপট
থেক িবি হেয় পেড় এবং তারপর এেলােক ঘৃণা ও অবা করেত  কের। স িবাস করেত  কের য, স একজন
ইউেরাপীয় হেত িনতর। যখন এই িবাস তার ভতের শকড় গাড়েত  কের স িনেজেক খন করার চা কের। তার সােথ
সৃ সম িকছুর সােথ যাগােযাগ িছ করার চা কের এবং চা কের য কান উপােয় িনেজেক একজন ইউেরাপীয়র মেতা
বানােত যােক অবা করা হয় না এবং খােটা কের দখা হয় না। য অত বলেত পাের, “ঈরেক ধবাদ। আিম িনেজেক
একজন ইউেরাপীয়র পযােয় পৗঁছার মেতা আধুিনক করেত পেরিছ।”
এবং একজন নন-ইউেরাপীয় যখন িনেজেক আধুিনকািয়ত করার খ-িবলাস করেত থােক ইউেরাপীয় পুঁিজপিত ও বুেজায়ারা
তােক িনেজেদর উৃ উৎপাদেনর ভাায় পােরর সাফেল হাসেত থােক।
উৎসঃ shariati.com
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দাশিনক ও িচািবদ। ইরান িবেবর তািক পকার।
আলী শরীয়িত
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