সমকালীন ইসলামী িচাঃ ড.ওভািমর আুেমর সােথ একা আলাপচািরতা
ওভািমর আুম

ড. ওভািমর আুম ািসকাল ও সমসামিয়ক ইসলামী িচার একজন অগণ গেবষক। এ বছেরর আগ মােসর ৫ তািরেখ
সারণ ড. ওভািমর আুম এর সােথ সমকালীন ইসলামী িচার নানািবধ িবষয়ািদ িনেয় একা আলাপচািরতায় বেস। ায় ই
ঘাবাপী এই আেলাচনায় ইবেন তাইিময়া, ইমাম গাজালী, ইসলােমর রাজৈনিতক দশন, আিকদা, সালাফী িচাসহ সমসামিয়ক
ইসলামী িচার খুঁিটনািট িবষয় উেঠ আেস। ইসলামী িচা িনেয় আহী তণেদর জ এেত যেথ িচার খারাক রেয়েছ। সাদক
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ড. ওভািমর আুম ািসকাল ও সমসামিয়ক ইসলামী িচার একজন অগণ গেবষক। িতিন বতমােন টেলেডা
িবিবদালেয়র দশন ও ইসলািমক ািডজ অধাপক। পাশাপািশ বতমােন িতিন American Journal of Islamic
Social Science এর এিডটর। তাঁর কােজর মােঝ রেয়েছ ধমত, নীিতিবদা, রাজনীিত এবং আইেনর সময় – যা
ািসকাল ও আধুিনক পিমা িবের িচা-চতনার সােথ সংেষণ কের িবেষণ কেরন। তাঁর িচা জগেতর আহ ও
উীপনার িবষয়েলার মােঝ রেয়েছ ানতের উৎস (এিপেেমালিজ), রাজনীিত, িফকহ, ধমত, কালাম, ইসলািম দশন
ও আধািকতা ইতািদ। বতমােন তাঁর অতম গেবষণার িবষয় হেলা আধুিনক আোলন, রাজৈনিতক িচা ও আধুিনক
ইসলািম িচার সােথ পদী বা ািসকাল ইসলািম ােনর সময় সাধন করা; িবেশষত আরব বসের সােথ এেলার বড়
ধরেণর সংিতা থাকার কারেণ এ িদকটায় িতিন মনেযাগ িদেয়েছন। ইিতহােস অধয়েনর দণ ল অিভতার সােথ
িতিন ািসকাল ইসলািম িশা, রাজৈনিতক দশন ও সাংৃিতক নৃিবােনর মেতা আঃশাীয় িবষেয়র সময় ঘটান।
িতিন মিডসেনর ইউিনভািসিট অব উইসকনিসন-এ ইিতহােসর উপর িপএইচিড কেরন এবং সামািজক িবােন মাাস
কেরন িশকােগা িবিবদালয় থেক। িতিন ইউিনভািসিট অব উইসকনিসন-এ কিউটার সাইে আেরকিট মাাস কেরন।
তাঁর কািশত বইেয়র মেধ রেয়েছ Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan
Moment। পাশাপািশ িতিন বশ িকছু একােডিমক ব কাশ কেরন যার মেধ রেয়েছ What is Salafism, Salafis
and Democracy: Doctrine and Context, Political Metaphors and Concepts in the Writings of An
Eleventh-Century Sunni Scholar, Abu al-Maʿa lī al-Juwaynī, Cultural Memory of the Salaf in alGhazali, Sufism without Mysticism: Ibn al-Qayyim's Objectives in Madarĳ al-Salikin, Islam as a
Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors, Mystical Authority and Governmentality in
Islam। এছাড়াও American Journal of Islamic Social Science-এ Interview with Talal Asad
িশেরানােম তালাল আসােদর সােথ তাঁর একিট সাাৎকার কািশত হেয়েছ।
বতমােন িতিন আধুিনক ইসলািম রাজৈনিতক িচার িভি ও মৗিলকতা িনেয় কাজ করেছন – যার ভােলা আভাস পাওয়া যায়
ইবেন তাইিময়ার িচার উপর রিচত তাঁর গেবষণা ে। এ ছাড়াও িতিন ায় এক দশক ধের ইমাম ইবল কাইিয়ম
(রািহমাাহ) এর আধািক ও ানগত িদক থেক ািসক ‘মাদািরজ আস সািলিকন’ (Ranks of Divine Seekers)
এর অবাদ ও সাদনার কাজ করেছন।
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