বধ সিহংসতা
মু'তাজ আল খািতব

সিহংসতােক ধমীয় বব ও ঐিতের সােথ সকযু করা হয় এবং আধুিনকতা িবেরাধী মেন করা হয় - চিলত এই বাখার
বাইের িগেয় আমােদর ভুেল যাওয়া চলেব না য, এই সিহংসতাকারী দলেলা আধুিনক জািতরাের মেধই সৃি হেয়েছ এবং
জািতরা িনেজই একেচিটয়াভােব বধ সিহংসতার কতৃ হণ করার চা কেরন। অব বধ সিহংসতার ধারণা মৗিলকভােব
আইিন সূকাঠােমােত িফের যায় যিট জনিতিনিধ রা-মতার উেে ছেড় দয়া িতিট নাগিরেকর াধীনতার
অংশিবেশেষর সমেয় গিঠত সিিলত ইা্র িতিনিধ কের। এখান থেকই মূলত সিহংসতা এই িবেশষ বধতা লাভ কের
কননা এিট সিিলত ইা ও িতিনিধের মাধেম সমিথত। এখােন বধ বলেত বঁেধ দয়া িকছু মাপকািঠ বাঝােনা হে যার
মধ িদেয় রাীয় ইা ও একেচিটয়া সিহংসতা েয়াগ করা হয় আইিন মতার দাহাইেয়, এর বাইের িগেয় নয়। অথাৎ বধ
সিহংসতার একেচিটয়া কতৃ হণ করা হয় সিিলত াথ রার জেই। এই বধতা গৃহীত হয় নানান িভি থেক যেলা
রাের ধারণা, তার কৃিত, ও কাঠােমার মাধেম কাশ করা হয়। ফেল, িঠক এই জায়গা থেক দাঁিড়েয়, ‘বধ সিহংসতা’ ও রাধারণা - এ েটােক আলাদা কের িবচার করা সব নয়।
আর “আমােদর রা” যেহতু বথ রােলার কাতাের, সিিলত ইা ও নাগিরকেগাীর িতিনিধ কের না, গণমােষর
বিগত ও সিিলত ােথর িদেক ল রােখ না, সেহতু, ‘বধ সিহংসতার’ উপর রাের একেচিটয়া কতৃের ধারণা সাধারণ
সিহংসতায় পিরণত হেয় যায় যা কান মাপকািঠেত উীণ হেত দায়ব থােক না। অথাৎ রাের কতৃহণকারী ববা হেত
ণয়ন হেয়েছ - এিট বিতত এই বধতার আর কান িভি থােক না। এভােবই রা িনছক একিট দমেনর মাধম হেয় উেঠ।
এভােবই এর কতৃকামী ইািবেরাধী য কান ধরেণর সিয়তাই “অৈবধ সিহংসতা” হেয় উেঠ। যুি হে, রাই একমা বধ
সিহংসতার অিধকারী, এবং এটাই একমা নিতক বধতা িদেত পাের; ফেল কানটা বধ আর কানটা অৈবধ, এটা রাই িঠক
কের িদেব।
একেচিটয়াভােব ‘বধ সিহংসতার’ অিধকার হণ িচার পছেন দাঁিড়েয় আেছ এই ধারণা য, বিগত ােথর িভতা ও
পারিরক হেেপর কারেণ মােষর সক মূলত যু ও সংঘষিনভর। এখান থেকই এমন একটা িতান িতার বধতা
সৃি হেয়েছ, যা াকৃিতক (ভাবজাত) সিহংসতার একেচিটয়া কতৃ হেণর েযাগ পােব যােত সমাজ ও সামািজক ােথর
িতিনিধের িভিেত সই সিহংসতা কমােনা যায়। অতএব সিহংসতার বধতা খাদ রাের বধতা ও রাের জনােথ িনেয়ািজত
থাকার শেতই সৃি হেয়েছ। রাের সিহংসতা মাই বধ, িবষয়িট আেদৗ এমন নয়। চাই তােক বধ বলা হাক বা নাই বলা হাক।
চাই স রা পিরচালনার সােথ জিড়ত হাক বা নাই হাক। তা রাের বধতাহীনতা রাীয় সিহংসতােক অৈবধ সিহংসতায়
পািরত কের।
এ কারেণই সিহংসতার আেলাচনা বা এর বাবতােক বাঝার জ রাের বধতার আেলাচনা থেক িবি িকছু
হওয়া সব নয়। কান িতােনর নীিত ও সিয়তা শতহীনভােব নিতক বধতা লাভ কের না। এর জ থমত
খাদ সই িতােনর বধতা লাভ করেত হয়। িতীয়ত তার সিয়তার কৃিতর বধতা লাভ করেত হয় এবং
তােক গণইার িতিনিধকারী নীিতমালা ও মাপকািঠ মেন চলেত হয়। এই বধতা ও নীিতমালার অসরণ না
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থাকেল আমরা সিহংসতা ও িত সিহংসতা দখেত পাই, যারা উভেয়ই বধতার িঠকাদারী দাবী কের। এবং এেত
সবেচ বশী িতর িশকার হয় জনগণ, যারা যৗথ সিহংসতার বিলেত পিরণত হয়।
তেব িভি (মাকসাদ) ও মাধেমর (ওয়াসীলা) মেধ এই সক সৃি বা মতার বধতা ও তার সিয়তার বধতােক সিকত
কের তালা – এ িট সেক ইসলামী ইিতহােস জারপূবক মতা দখলকারীেদর বধতা দােনর ফেল য িনিতা সৃি হেয়েছ,
তা বাখা করা জরী। যারা জারপূবক মতা দখেলর বধতা িদেয়েছন, তারা গণাথ ও িত (মাসােলহ ও মাফােসদ) এর
মেধ নতুন সমীকরণ িতা কেরেছন। শষপয তারা ঐিতহািসক পিরসের মতা দখলেকই মুসলমানেদর ঐিতহািসক রাে
বধতার িভি আখািয়ত কেরেছন। এই মতা দখলকারীর িত সি ও ীকৃিত হােছল হবার মাধেম কতৃ পা হেয় গেছ
ও মাষ অগত হেয় গেছ। অথাৎ জার েয়ােগর অবা থেক জনসাধারেণর সি ও ীকৃিতর অবায় পািরত হেয়েছ।
আবার পরামশালী মতার মাকােবলা, য মতার মাধেম মতা দখলকারী কতৃ পেয়েছ এবং জনগণ ীকৃিত িদেত বাধ
হেয়েছ, সটাও রয় ও িবশৃলার আশংকার সােথ যু।
তেব এই বব ঐিতহািসক াপেট িবেবচনা বতীত সাধারণভােব সিয়তার বধতায় সীিমত িছল না। অথাৎ স সময়
জারপূবক মতা দখেলর বধকরেণর জরত িছল এবং বিতমী িছল। এই জরত একটা িবেশষ বাবতার সােপে িছল।
ফেল এটা নীিতগতভােব বধ হেত পােরনা। িবেশষত কািলক াপেটর িবিভতায় কােজর নিতকতা িবেবচনায় পাথক আেস।
ঘটনা ঘটার আেগ ও পেরর বাখায় পাথক আেস। তারা ঐ সমেয় যসব ােথর িত ল রেখেছন, তার মেধ মতা
দখলকারী শাসেকর গণাথ রার দািয় পালন অতম একিট। তার (জারপূবক) মতা হেণর িবষয়িট উেপা করা হেয়েছ
(ধু) মুসিলম ভূখ ও উােহর ঐক রার উে মাথায় রেখ। তা মাধম বা ওয়াসীলা হািজর না থাকেলও অত িভি রা
হাক - এটাই িছল তােদর সমীকরণ। অথাৎ মতা (জারপূবক) দখল বধতা পেয়েছ উপকার দানকারী াথ (মাসােলহমাফােসদ ) ও ভিবৎ িবচার (আগমনী পিরণাম) এর িভিেতই। তা ঐ সমেয়র ফুকাহাগণ মতা হাসীেলর মাধম (ওয়াসীল)
িনেয় নমনীয় িছেলন এবং মৗিলক িভি ও নীিত রার জ অেপাকৃত কম মের বধতা িদেয়েছন।
এই নিতক সমীকরণ ও তার নানামুখী ঐিতহািসক াপেটর সােথ সােথ মেন রাখা জরী য, ঐিতহািসক (মুসিলম) রাের
মতা, তার কতৃ এবং ও িনয়ণ-দমেনর িয়ার সােথ আধুিনক রাের মতা-কাঠােমার কান তুলনা হেত পাের না। কননা
ঐিতহািসক রাের হেেপর সীমা সীিমত িছল। রা ও সমােজর সকও অরকম িছল। ঐিতবাহী এর কারণ হল, সমােজর
গঠন ও কাঠােমা রাীয় মতার পিরসেরর বািহের থাকা। (সমােজর নানা অংশ, যমনঃ পশা ও িশজীিবসহ ইতািদ।
আওকাফ ববাসহ অা অংশেলা।) এিকভােব ঐিতহািসক রা িনয়ণ-ববাপনা ও হেেপর হাত এত বাপক মতার
অিধকারী িছেলা না য িতিট মােষর বিগতজীবেনর িবািরত অংশ নিথভু হেব জ থেক মৃতু পয নাম িনবেনর
মাধেম, সবার িনরাপা াফাইল তিরর মাধেম। এছাড়াও ঐ সমেয়র িচা-িয়া, মেনািনেবশ-বািতবতা এবং সমািদ
এক িছল না।
বতমােনর দমনমূলক রাচারী রা ও ঐিতহািসক রাের মেধ তুলনা করােতই সমা আেছ। বতমােনর রাচারী রােলা
ওয়াওসীলার বধতা, িভি ও লের বধতা, এবং দায়-দািয়ের বধতা - সব হািরেয়েছ; এবং বাপক কতৃ, িনয়ণ-দমেনর
অিধকারী হেয়েছ ানীয়, আিলক ও আজািতক পযােয় বাপকভােব যুির সহেযািগতায়। এসব িকছু সেও স তার
দমনমূলক ইা চািপেয় িদেত চায় আধুিনক রাের বধ সিহংসতার আেরািপত বধতার মাধেম। তা এেত সট ঘনীভূত হয়;
তার মাকােবলায় অেনক দল দাঁিড়েয় যায়। ফেল জিটল সমার সৃি হয়। এভােব আমরা একিট যৗথ সিহংসতার সামেন চেল
যাই। অথাৎ এেহন রােক ঐিত, ইিতহাস বা ধমীয় বেবর িদেক সমিত করার অথ রাচােরর সাহায করার নামার, তার
নীিত ও লহীন অৈবধ সিহংসতার সমথন দান এবং উেিখত িচাগত সমীকরণ ও ঐিতহািসক পিরবতেনর বাপারট বাঝার
অমতা।
মতার পের বুিজীিবরা নিতকভােব বথ হয়, যখন তারা “রাই একমা বধ সিহংসতার একেচিটয়া
অিধকারী” এই তিট বলার চা কের, রাচারী ববােলার সমথন যাগােনার চা কের এবং বধতার
িতিনিধকারী রা ও ববার মুেখামুিখেত দাঁড়ােনা তথাকিথত িবোহকারী িবেরাধীেদর িনা জানায়। কননা
তারা িবষয়টােক তার াপট ও মূল থেক আলাদা কের ফেল। তমিন মতার পের মুফিতও নিতকভােব
বথ হয়, যখন স ঐিতহািসক শাসেকর আগেতর নীিতর মাধেম মাষেক ধমীয় যুিেত আধুিনক রাীয়
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মতার অধীন করেত চায়, য রা িনেজই মাধম (ওয়াসীলা), দািয় ও লের (মাকসাদ) বধতা হািরেয়
ফেলেছ। (আর তাছাড়া জনগণেক অপিত কের দওয়া হেয়েছ এবং এই জনমেতর শিশালী মাপকািঠও নই।)
দখা যাে, সিহংসতাকারী দলেলা উপযু াপেটই সৃি হেয়েছ। রাচারী রাের কনায় েরািচত হেয় ও তার িচার
কাশ িহেসেব রাচারী রাের মাকািবলায় সৃি হেয়েছ। তা উভয় পের মেধ বধ সিহংসতার একেচিটয়া কতৃ িনয়েণর
চা এবং আইন ণয়ন িনেয় িতেযািগতা সৃি হেয়ছ জনগণ, তার াথ ও িভিগত লের অপিিতেতই। এ
কারেণই রাজনীিত িবেষক অিলভার রয় য আল কায়দা ও তার সংি দলেলােক ‘ধমীয় সাস’ িশেরানােম িবায়ন িবেরাধী
আোলেনর অংশ িহেসেব আখািয়ত কেরেছন এবং য বেলেছন, “মুসিলম িবে সামিক ধমিনরেপ ববাই যুবকেদরেক
সিহংসতা ও িবোরেণ উু কেরেছ” - তােত অবাক হবার িকছু নই। তমিন জন বিয়ার মেন কেরন কতৃমূলক িবববার
জ অপিরহাযভােব কান সাস থাকা জরী, যােত স তার সিয়তা ও িনয়ণ জাির রাখেত পাের। কননা সাস বতীত এই
ববা ভে যােব। অথাৎ এভােব ই শর মেধ গভীর ঐক সৃি হয়, যার মাধেম তারা এেক অপরেক (উপেযািগতায়)
ববহার কের। অতএব কতৃমূলক ববা িনেজই িনেজর (িবেরাধীেদর) িবেরািধতােক অবলন কের চেল, িনেজই সিহংসতার
জ দয়। তা এই অৈনিতক ববাও তাই অৈনিতক আোলেনর জ দয় যা িনেজও অৈনিতক। অথাৎ আমরা এখােন নিতক
িভিস ও জনগেণর ােথর িতিনিধকারী বধ সিহংসতার অপিিতর কথাই বলিছ।
এেতাসব কথার পর  হেব য, কীভােব ‘সােসর খল’ চলমান, অথচ এর িবে সবাই যু করেছ। আবার একই সমেয়
সবাই এেক অপরেক সােসর অিভেযােগ অিভযু কের যাে। বত “সােসর” ধারণা িনধািরত নয়; এবং এেক িনধািরত হেত
দওয়াও হেব না। কননা এর শিই অতা ও ব-অেথ ববহােরর মেধ (মিনপুেলশন)। এবং এিট পূণ হয় (ায়)
সকল অপশন, সময় ও মানবেগাির িবপরীেত এর ােয়ািগকতার সামেথর মধ িদেয়। এটা নাইন ইেলেভেনর পরবতী
রাজনীিতর অপিিত বা রাজনীিত সীিমতকরেণর  দলীল। নতুন কের সাস উৎপাদেনর অথই হে, রাজনীিতেক অীকার,
দমেনর সার ও য কান ধরেণর িবেরািধতােক অীকৃিত জানােনা। এ কারেণই সাস পিরভাষািট তার নিতক িভি হািরেয়েছ
তার অপববহার ও অতার কারেণ, য িভি তার িনেজই পিরার কের বলার কথা। । এভােব এিট একিট অপূণ চােলর
িটেত পািরত হেয়েছ, যা অিতির আেপিক এবং াথ, ান ও কােলর পিরবতেনর সােথ সােথ যার মেধ পিরবতন ঘটেতই
থােক।
সূঃ আল-জািজরা
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মু'তাজ আল খািতব বর্তমােন হামাদ িবন খলীফা িবশ্বিবদ্যালেয় েমথডলিজ ও এিথক্েসর
এিসসট্যান্ট প্রেফসর িহেসেব কর্মরত আেছন। উম্মু দারমান ইসলামী
িবশ্বিবদ্যালয় হেত ইসলামী শরীয়ায় এবং আল আযহার হেত আরবী ভাষাতত্ত্েব স্নাতক
সম্পূর্ণ কেরন। উলুমুল হাদীেস মাস্টার্স সম্পাদন েশেষ এিক িবষেয় ২০১১ সােল
িপএইচিড সম্পন্ন কেরন। তাঁর িথিসস িছেলা "হাদীেসর মতন প্রত্যাখানঃ উসুলবীদ ও
মুহাদ্িদসেদর পদ্ধিতর তুলনামূলক পাঠ"। আধুিনক পড়ােশানা বােদও শায়খ আবু
গুদ্দােহর মেতা অসংখ্য প্রখ্যাত ‘আিলমেদর ইজাযা লাভ কেরন। িতিন আল-জািজরার
জনপ্িরয় প্েরাগ্রাম "শরীয়া ও জীবন"-এ উপস্থাপনা (২০০৪-২০১৩) করেতন। পাশাপািশ
IslamOnline.net এর "ইসলাম ও সমসামিয়ক িবষয়" িবভােগর এিডটর-ইন-িচফ (২০০৩২০০৮) িছেলন। বার্িলন, কাতার, মালেয়িশয়া, আেমিরকা, েলবানন, উত্তর আফ্িরকাসহ
অেনক জায়গায় গেবষনা ও িশক্ষকতার দািয়ত্ব পালন কেরেছন। তাঁর প্রকািশত
উল্েলখেযাগ্য বইসমূহঃ
১) ৈবধ সিহংসতাঃ উম্মত ও রাষ্ট্েরর েমাকােবলায় শরীয়েতর অবস্থান
২) হাদীস গ্রহনঃ উসুলিবদ ও মুহাদ্িদসেদর মােঝ তুলনা
৩) িলেবরালবাদী ও ইসলাম্পন্থীেদর মােঝ স্থিবর হেয় থাকা রাষ্ট্র
৪) ইউসুফ কারাদাওয়ীঃ িচন্তাপাঠ
৫) সাইয়্েযদ কুতুব ও তাকফীর
৬) ইমাম শুম্মুনীর শরেহ নুখবাতুন নজেমর ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা
৭) সমসামিয়ক মুসিলম (গেবষণাপত্র)
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