মুসিলমেদর কন দশন চচা েয়াজন
সাইেয়দ েসইন নাসর

িবসিমািহর রামািনর রািহম। সম শংসা আাহ তায়ালার জে, এবং তাঁর কােছই সাহায াথনা করিছ। রাসূল (স)-এর
িত দদ ও সালাম রণ করিছ। আসসালামু 'আলাইম ওয়া রাহমাতুািহ ওবারাকাতু।
আিম ায় ৫০ বছর যাবত িবিভ ইসলামী সভা-সেলেন বব িদেয় আসিছ। িক এইবােরই থম আমােক দশন িনেয় বব
দয়ার জে আহবান করা হেয়েছ। এিট আসেল আিম িনেজ িঠক কিরিন। আিম খুবই আনিত এ কারেণ য, ইসলামী দশন ও
িবের অা দশন পড়ানার জে আিম আমার সারাজীবন বয় কেরিছ। তাই আজেকর এই অানিটর মাধেম মুসিলমেদর
বুিবৃিক ও দাশিনক জীবন সেক একিট পূণ দৃিভি দান করা যােব।
গত কেয়ক দশক ধের মুসিলম িবের জনিয় বুিবৃিক আোলনেলা দশন চচােক অবেহলা কের আসিছেলা। তাই আিম
আজেক বলেবা, আমােদর মুসিলমেদর জে এবং িবমানবতার জে দশন চচা কন খুবই পূণ। এখােন আিম দশেনর
মেতা একিট বড় িবষয়েক অ সমেয় সংি আকাের তুেল ধরার চা করেবা।
থেম দশন শের সংা িনেয় একটু বিল। আধুিনক মুসিলম িচািবদ ও সমাজ িবিনমাণকারী অেনেকর মেধই দশন শিট িনেয়
একটা ভয় কাজ কের। যমন, মাহাদ আব ও জামাল উিন আফগানীসহ আেরা অেনেক আেছন, যিদও জামাল উিন
আফগানী ইসলামী দশন িনেয় অেনক বছর ইরােন পড়ানা কেরেছন, এবং এরপর আফগািনান, িমশর ও তুরেও পড়ানা
কেরেছন। যাই হাক, দশন অেনক বড় একিট িবষয় হবার কারেণ এিট সেক আমােদর ধারণা অেনক অ। িক এই
অতা মুসিলম িবে এবং পিমা িবে এক নয়, বরং ই ধরেণর অতার মােঝ অেনক বড় পাথক রেয়েছ। পিমা িবে
দশেনর অেনক িভ িভ ও বিচময় অথ রেয়েছ। সখানকার মােষরা েটােকও দাশিনক মেন কের, আবার দিরদােকও
দাশিনক মেন কের। অথচ এই ই বির মােঝ অেনক বড় পাথক রেয়েছ। অথাৎ, পিমা িবে দশেনর অেনকেলা বিক
ধারণা (worldview) রেয়েছ, তাঁরা কবল একিটমা ধারণার মেধ সীমাব নয়। বতমান সমেয়র অিধকাংশ পিমা দশেনর
সােথ িবগত হাজার বছেরর িক ও রামান দশেনর িমল নই। পিমা িক ও রামান দশেনর সােথ ইসলামী দশেনর বশ িমল
িছেলা। িক পিমা দশন আধুিনক যুেগ এেস ান ও ার িবে চেল িগেয়েছ। ফেল অেনক ানী মাষ পিমা দশনেক
এখন আর দশন মেন কেরন না। কারণ, দশন মােন ান ও ার িত ভােলাবাসা। িক অেনক পিমা দশন ানেক
ভােলাবাসার পিরবেত ঘৃণা কের।
অিদেক, মুসিলমেদর িনকট দশেনর অতার কারণ হেলা, অেনক মুসিলম ভুেলই গেছন য, কার'আেন অসংখবার
'িহকমাহ' বা দশন শিট ববহার করা হেয়েছ। কার'আেন বলা হেয়েছ, “আাহ যার ভােলা চান, তােক িতিন িহকমাহ বা দাশিনক
ান দান কেরন” (সূরা বাকারা – ২৬৯)। আরিবেত ‘িহকমাহ’ ও ‘ফালসাফা’ এই িট শই ‘দশন’ অেথ ববত হয়, যিদও
ফালসাফা শিট িক িফেলােসািফয়া শ থেক এেসেছ। ফালসাফা বা দশন ইসলােমর একিট িবেশষ ান হেলও ইসলােম এ
জাতীয় আেরা অেনক ান রেয়েছ। যমন, কালাম, উল, এবং ধমতািক অা িবষয়েলা। এেলােক সরাসির দশন বলা না
হেলও, অেনক ে এেলা দাশিনক কৃিত ধারণ কের থােক। উদাহরণ প, ি মতাবলী ও আশয়ারী িচার িতাতা
ইমাম আশয়ারীর কথা উেখ করা যায়। িতিন িক ফালসাফার সমােলাচনা কেরেছন, িক িতিন িনেজই যুি ও কাযকারেণর
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(causality) (যিদও িতিন তা অীকার কেরেছন) কথা বলেতন, যা দশেনর-ই একিট িবষয়। এ ছাড়া, ইসলাম ধেম িবাস ও
যুি িনেয় চুর আেলাচনা করা হয়, যা আসেল দাশিনক আেলাচনার মেতাই। এ কারেণ, েতক ইসলামী িচািবদ-ই যুি ও
বুি িনেয় কথা বেলন, যিদও তােদরেক দাশিনক বলা হয় না।
দশনেক আমরা রাজনীিতর সােথ তুলনা করেত পাির। রাজনীিতেত যমন ভােলা-খারাপ আেছ, তমিন দশেনও ভােলা-খারাপ
আেছ। রাজনীিত ছাড়া আমরা যমন কােনা সমাজ পােবা না, তমিন দশন ছাড়াও আমরা কােনা সমাজ পােবা না। কউ
সেচতনভােব জাক আর না জাক, সব সমােজই দশেনর ধারণা বা নিতকতােলা থােক। যমন, ভােলা িক আর ম িক? সত
িক আর িমথা িক? র িক আর অর িক? দশেনর এই ধারণােলা ছাড়া কােনা সমাজ চলেত পাের না।
১৭৯৮ থেক ১৮০০ সােলর মেধ নেপািলয়ন যখন িমশর দখল কের নয়, তখন মুসিলম িচািবদেদর জে একিট মারাক
িবপদ নেম আেস। এই ঘটনার পর, গত ২০০ বছর পিমা বুিজীবীরা মাগতভােব ইসলােমর িবে বুিবৃিক আমণ
চািলেয় যায়। তখন পিমা বুিজীবীেদরেক িতেরাধ করেত িগেয় মুসিলম বুিজীবীরা দশেনর অেনক ধারণােক বজন কের
ফেলন। অথচ, তখন পিমা দশেনর মাকােবলায় ইসলামী দশনেক পুনজীিবত করা েয়াজন িছেলা।
ইসলামী িবে অেনকেলা ইসলামী আোলন রেয়েছ, যারা দশন চচার িবেরাধী। অথচ আমােদর বুঝা উিচত য, মোলরা
যভােব ইসলামেক আমণ কেরেছ, পিমা িব সভােব ইসলামেক আমণ কেরিন। পিমা িব ইসলামেক আমণ কেরেছ
দাশিনক ও বুিবৃিক উপােয়। যখন মোলরা ইসলামেক আমণ কেরিছেলা, তখন তারা ল ল ঘাড়া এেন মুসিলমেদর
সূণ এলাকা ংস কের িদেয়িছেলা এবং অসংখ মুসিলমেক হতা কেরিছেলা। িক তারা মুসিলমেদরেক বুিবৃিকভােব
আমণ করেত পােরিন। তখন চিস খােনর নাতী হালা খান যভােব তীর, ধক ও ঘাড়া িদেয় ইসলামেক আমণ
কেরিছেলা, সটা মুসিলমেদর জে বড় ধরেণর কােনা িত হয়িন। এখন যভােব পিমা িব িত রােত মুসিলম িশেদর উপর
ান হামলা করেছ, সটাও বড় ধরেণর কােনা িত নয়। বরং সবেচেয় বড় িত হে পিমা িব বুিবৃিকভােব
মুসিলমেদরেক যভােব তারা আমণ করেছ, তা। এখােন খুবই ঃখজনকভােব বেল রািখ, যখন অােমিরকা বা পিমা িবের
নীল চাখ ওয়ালা কােনা িশর মৃতু হয়, তখন িবের সবাই কাাকািট  কের। িক আফগািনান, পািকান বা িসিরয়ার
কােলা চাখ ওয়ালা কােনা িশেক যখন ান িদেয় হতা করা হয়, তখন কউ একটু শও কের না। যাই হাক, ান িদেয়
মুসিলমেদরেক হতা করা, অথবা, আইএমএফ এর মাধেম মুসিলমেদরেক অথৈনিতকভােব চােপ রাখা, অথবা, পিমা িব
িনেজেদর পছ মেতা মুসিলম িবের সরকার িনধারণ করা, এেলা সবেলার চেয়ও বড় িত হেলা মুসিলমেদরেক বুিবৃিক
আমণ করা।
মুসিলমেদরেক বুিবৃিকভােব আমণ করার ফেল মুসিলমরা তাঁেদর িনেজেদর আিবাস হািরেয় ফেলেছ। মুসিলমরা এখন
কােনা িকছুই সিঠকভােব িচা করেত পাের না। মুসিলমেদর িচার সংৃিত ও সভতােক ভুিলেয় দয়া হেয়েছ। য সভতা
পৃিথবীর ইিতহােস অেনক বড় বড় দাশিনক বিেদরেক জ িদেয়িছেলা, স সভতা আজ িচাশূ। তাই, এটা আমােদর জে
খুবই ঃখজনক বাপার য, অেনকেলা ইসলামী আোলন আজ দাশিনক িচার িবে চেল িগেয়েছ। যিদও মুসিলমেদর
ঈমািন শি এখেনা আেছ, আলহামিলা, িক মুসিলমরা িচা-ভাবনা করা ও দশন চচা করা থেক অেনক অেনক দূের সের
িগেয়েছ। এমনিক, অেনেক িচা-ভাবনা ও দশন চচা করার েয়াজনীয়তাও অভব কেরন না। অথচ, দশন চচার ঐিতিট
মুসিলমেদর এগােরা শত বছেরর ঐিত। আািস খলাফেতর সমেয় দশেনর উপর চুর কাজ হেয়িছেলা। মুসিলমরা আজ
কার'আেনর ঐ আয়াতিট ভুেল গেছ, যখােন বলা হেয়েছ, “আিম আরিব ভাষায় এই কার'আন অবতীণ কেরিছ, যােত তামরা
বুিমার ববহার করেত পাের”( সূরা ১২/ ইউফ – ২)।
আরিব ভাষায় আকল শিট িয়াপদ এবং িবেশপদ িহেসেব ববত হয়। আকল মােন কবল যুি (Reason) নয়, আকল
মােন হেলা বুি (Intellect)। আকল হেলা এমন একিট শ যা যুি ও অিহর মােঝ সক সৃি কের, যা ধম ও িবােনর মােঝ
সময় সাধন কের, এবং যা িনয়া ও আিখরােতর মােঝ সতু বন কের। তরাং, আকল শিট িদেয় কবল যৗিক িবেষণেক
বুঝায় না, বরং এিট একিট সারব যা আিদ ও মৗিলক উপােয় আমােদরেক জানেত সাহায কের।
আমরা মুসিলমরা এখন এমন একিট জািতেত পিরণত হেয়িছ, যারা কােনা িচা-ভাবনা করা ছাড়াই কার'আন পেড়। আপিন িচা
করেত পােরন, এিট কতটা হাকর? য সভতা সূণ জািমিতক আকৃিতেত তাজমহল গড়েলা, ইরােনর এসফাহন মসিজদ তির
করেলা, িবিভ মাাসা িতা করেলা, যেলা িছেলা গিণেতর সেবা জািমিতক আকৃিতেত গড়া। িক এখন এেস মুসিলমরা
এেতা বল হেয়েছ য, একটু িচা-ভাবনাও করেত পাের না। পিমা িবের িবপদনক িচােলােক মাকােবলা করার মেতা
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শিশালী িচা এখন মুসিলমেদর নই। আমােদর িচা এখন খুবই বল। আমােদর কউ যখন বুিবৃিকভােব কােনা কথা
বলেত চায়, তখন খুবই অ কেয়কজন বিই িববাপী হণ যাগতা পায়। আমােদর অেনক ভােলা ভােলা ডাার আেছ,
অেনক ভােলা ভােলা ইিিনয়ার আেছ, িক যখন িচার জগেত েবশ করা হয়, তখন আর কােনা মুসিলম িচািবদেক আমরা
খুঁেজ পাই না। এটা আমােদর িনেজেদর-ই বথতা। অথচ, য কার'আেনর উপর িভি কের আমােদর সভতা গেড় উেঠেছ, স
কার'আেন িচা-ভাবনা করা এবং মাথা খাটােনার জে চুর  দয়া হেয়েছ।
এবার বতমান িনয়ার িদেক একটু তাকােনা যাক। পিমা িব থেক যতেলা মতবাদ মুসিলম িবে এেসেছ, সব মতবাদ
সাগেরর তরের মেতা, একিটর পর একিট আসেত  কেরেছ। যমন, যুিবাদ (rationalism), অিভতাবাদ
(empiricism), মানবতাবাদ, িববতনবাদ ইতািদ। রাজৈনিতক ও সামািজক িদক থেক যমন, উদারনীিত (liberalism),
সমাজত, জাতীয়তাবাদ ইতািদ। এবং বুিবৃিক িদক থেক িবানবাদ। এ সব মতবাদ আমােদর চতুিদেক বাতােসর মেতা
ঘুরেছ, এবং িবিভভােব আমােদর িচােক ভািবত করেছ।
মুসিলম িবের অিধকাংশ িশাববা গেড় উেঠেছ উপিনেবশ সমেয় িতিত িান িমশনাির ুেলর উপর িভি কের। অব,
ইরান ও তুরের মেতা 'একিট দশ হয়েতা বিতম আেছ। িমশর, পািকান ও বাংলােদেশর মেতা দশেলােত ধনী মাষেদর
৯০ শতাংশ ছেল-মেয়েক মাাসায় না পািঠেয় পিমা উপিনেবেশর িতিত ুেল পাঠােনা হয়। মাাসায় কবল গিরব
মাষেদর সানেদরেক পাঠােনা হয়। অথচ, ২০০ বছর আেগ মুসিলম দশেলার িশাববা এমন িছেলা না। যারা পিমা
উপিনেবেশর ুল-কেলজ ও িবিবদালেয় পড়ানা করেছ, তােদর িচা-ভাবনা সবিকছু পিমা মতবাদেলা ারা পিরপূণ।
এমনিক যারা খুবই ধািমক এবং িনয়িমত পাঁচ ওয়া নামাজ পেড়, তােদর িচা-ভাবনাও পিমা মতবাদ ারা ভািবত।
মুসিলমরা এ সম পিমা মতবাদেক মাকােবলা করেত সূণ বথ হেয়েছ।
বসের দিখনা বাতােসর মেতা িকছু িদন পরপর পিমা িব থেক এেককটা নতুন মতবাদ মুসিলম িবে এেস হািজর হয়। তাই,
আমরা মুসিলমরা পিমােদর নতুন মতবােদর জে অধীর আেহ অেপা করেত থািক। পিমা িব থেক নতুন একটা মতবাদ
আসেল, আমােদর কউ কউ সই মতবাদেক ভােলা কের িগেল খায়, আবার কউ কউ হয়েতা খুব একটা নজর দয় না। িক
আমােদর সবাইেকই পিমা মতবাদ অেনকভােবই ভািবত কের। আমার মেন আেছ, একবার ফরািস দাশিনক িমেশল ফুেকা
ইরােনর রাজধানী তহরােন আসেলন। িমেশল ফুেকােক পিমা িবের কউ তখেনা িচনেতা না। যিদও তাঁর ঈমান নই, তবুও
িতিন খুবই মধাবী একজন মাষ। একিদন সায় আিম তাঁর সােথ িছলাম। সখােন আিম ছাড়া কউ ফরািস ভাষা বুঝেতা না,
তাই িকছু ছা ও িশক আমােকও সখােন আমণ জািনেয়িছেলা। িমেশল ফুেকা আমােক বলেলন, "জােনা, আমােদর াে
আমার িচা যতটা না জনিয়, এখােন তার চেয় বিশ জনিয়”। এবং আসেল এটাই িছল বাবতা। যাই হাক, িমেশল ফুেকা
মারা গেল দিরদা আেস। দিরদা মারা গেল আেরকজন আেস। একজেনর পর একজন পিমা িব থেক মুসিলম িবে
আসেতই থােক। আর আমরা সাগেরর তরের মেতা অিবরাম একটার পর একটা মতবাদ হণ করেত থািক। িকছু মতবাদ
আমােদর িনকট খুবই জনিয় হেয় উেঠ, যমন, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজত। আবার িকছু মতবাদ খুব বিশ জনিয় হেয় উেঠ
না, িক আমােদর বুিবৃিক অেন ভােলাই ভাব ফেল। ফেল আজ আমরা িনেজরা একটা িনিয় জািতেত পিরণত হেয় গিছ।
আমরা কবল পিমা মতবাদ আগমেনর আশায় বেস থািক।
পিমা িবের সব মতবােদর একিট িনজ িবদশন রেয়েছ, এবং তােদর িচা করার একিট িনজ পিতও রেয়েছ। এমনিক
যুিবাদ (rationalism) িনেজও গেড় উেঠেছ আধুিনক সভতার উপর িভি কের। এখন অব আপিন যুিবােদর পেরর যুগ
এবং উরাধুিনক যুেগর কথাও েন থাকেবন। িক পিমা িবের িচা ও মতবাদেলা মূলত গেড় উেঠেছ িবংশ শতাীর আেগ
এবং আধুিনক যুেগর উপর িভি কেরই। যাই হাক, যুিবাদ (rationalism) িনেজই একিট দশন। যুিবাদ বেল য, কবল
যুির সাহােযই মাষ সেত পৗঁছােত পাের। অেনক মুসিলম আেছন, যারা খুবই ধািমক এবং ঘার পর ঘা নামাজ পেড়ন,
িক িদনেশেষ তারাও যুিবাদী দশেন িবাস কেরন, এবং তারা িনেজেদরেক আধুিনক মুসিলম িহেসেব পিরচয় দন। অেনক
মুসিলম লখক আেছন, যারা আকল (বুি) এবং ইসিতদলাল (রশনািলজম)-এর পাথক বুেঝন না। এবং এ পাথক বুঝেত না
পের তারা বেলন, "ইসলাম তা আধুিনক ও যৗিক দশেনর মেতাই।"
আমরা ায়ই দিখ, আধুিনক টকেনালিজর উ উপাসনা এবং িবিভ ধেমর উ মৗলবাদ, িট উ িব এেস একইসােথ
িমিলত হয়। এিট মুসিলম িবের অেনক অেলই দখা যায়। িকছু মুসিলম আেছন, যারা টকেনালিজর উপাসনা কেরন, তােদর
হােত থােক টকেনালিজর সবেশষ ভাসন; তারা মুেখ বেল "লা ইলাহা ইাাহ" বলেলও আসেল তারা আাহর পিরবেত
টকেনালিজর উপাসনা কেরন। এরা এক ধরেণর উ। অিদেক, িকছু উ মৗলবাদী মুসিলম আেছন, যারা ইসলােমর অিধকার
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রা করেত চান, িক তারা ইসলােমর মৗিলক িবষয়েলােকই বাদ িদেয় দন।
আমােদর মুসিলম িবের জে এখন সবেচেয় বড় সমা হে িচার িবরতা। আমরা ইে করেলও িবিভ দাশিনক ের
উর হােতর সাহােয ঘুিষ মের দয়া যায় না। কখেনা বেন যিদ আন লােগ, সখােন বেস আপিন বহালা বাজােত পারেবন না।
ভােলা বহালা বািজেয় আপিন খারাপ বহালার সােথ িতেযািগতা করেত পােরন, িক আন িনভােত হেল আপনােক বহালা
বাজােল হেব না, পািন আনেত হেব। ভুল িচার মাকােবলা করার জে সিঠক িচা িনেয় আসা েয়াজন। িক ভুল িচােক দূর
করার জে িচৎকার-চঁচােমিচ কের কােনা লাভ নই। কবল আেবগ িদেয় ভুল িচার পিরবতন করা যায় না, এর জে সিঠক
িচা হািজর করা েয়াজন। এ কারেণ কার'আন আমােদরেক বারবার িদক িনেদশনা দান কের, আমরা যােত সিঠক িচা ও ভুল
িচার মােঝ পাথক করেত পাির। কার’আেন বলা হেয়েছ, “যারা জােন আর যারা জােন না, তারা উভেয় িক সমান?” (সূরা
৩৯/যুমার, আয়াত – ৯)। অথাৎ, যারা সাধারণ মুসিলম আর যারা িচা-ভাবনা করা ানী মুসিলম তারা উভেয় সমান নয়।
কার'আেনর এ িশািট আমরা আজ এেকবােরই ভুেল িগেয়িছ।
আিম একজন ছাটখােটা িশক িহেসেব ায় ৫০ বছর যাবত মুসিলমেদর বুিবৃিক িবষয়েলা িনেয় কথা বলিছ। িক
ঃখজনক িবষয় হেলা, আমােদর তমন কােনা অগিত নই। ১৯৭৭ সােল আিম মায় একিট সেলন কির, ইসলামী
িবিবদালেয়র িশা পিত ও পাঠসূিচ কমন হেব, তা িনেয় সখােন আেলাচনা করা হয়। ইসলামী িবিবদালেয়র চারজন
িতাতার মেধ আিমও একজন িছলাম। বািক িতনজন হেলন ড. জাবােয়র, ড. নািসফ, এবং বাংলােদেশর লার ড. সয়দ
আলী আশরাফ। সই অােন পৃিথবীর িবিভ িবিবদালেয়র উপাচায ও এবং িবিভ দেশর িশা মণালেয়র উপদ
লাকজনেক আমণ করা হয়। এরপর বশ িকছু ইসলামী িবিবদালয় িতা করা হয়। িক ঃখজনক িবষয় হেলা, সব
ইসলামী িবিবদালয় ইসলামী িশা দান করেত এেকবাের বথ হেয় যায়। কারণ, ইসলামী শিরয়েতর একটা িবভাগ বতীত
বািক সব িবভােগ কবল পিমা মতবাদেলাই িশা দান করা হেতা। ঐসব িবিবদালয়েলােত আমােদর তণেদর মধােক
ইসলামী পিতেত কােজ লাগােত আমরা বথ হেয়িছ। ফেল সখানকার িশাথীরা মুসিলম িহেসেব িচা করেত শেখিন। আিম
বলিছ না, িবিবদালয়েক ইসলামী িবদশেনর আেলােক সাজােনা খুবই সহজ, অবই কাজটা একটু কিঠন। িক কাজটা
এেকবােরই অসব নয়। আমরা যিদ ইসলামী পিতেত এবং সিঠকভােব িচা করেত পাির, তাহেল ভিবেত আবার আমরা
একিট ইসলামী সভতা িনমাণ করেত পারেবা। আর এ জে ইসলােমর বুিবৃিক ঐিতেলােক পুনজীিবত করা েয়াজন।
ইসলামী ােনর যত শাখা রেয়েছ, িতিট শাখােত এেককিট দাশিনক দৃিভি রেয়েছ। এমনিক উলুীন ও উলুল িফকােহর
মেতা ােনর শাখােতও খুবই পূণ দাশিনক দৃিভি রেয়েছ। এছাড়া, ইসলােমর বালাগাত শা বতমান পিমা দশেনর
একিট শাখা িহেসেবই িবেবিচত হয়। যাই হাক, আিম এসব িবািরত আেলাচনায় যাি না। আিম কবল এটাই বলেত চাি য,
ইসলােমর মৗিলক ানেলােত একিট পূণ দাশিনক দৃিভি রেয়েছ। তাই এসব ােনর দাশিনক দৃিভিেক পুনজীিবত
করা েয়াজন। ঃখজনকভােব, উনিবংশ শতাী থেক আধুিনক মুসিলমরা ইসলামী ধমত বা কালাম শােক আঘাত কের
আসেছ। যিদও িমশের এখেনা নতুনভােব আশয়াির িচা িকংবা মুতািযলা িচার িকছুটা চচা হে। িক, সালাফী আোলনেলা
এসব বুিবৃিক িচা ও ঐিতের সূণ িবেরািধতা কের আসেছ। তেব আশার িদক হেলা, যারা ইসলামেক িসিরয়াসিল পড়েত
চায়, তারা এসব ইসলামী বুিবৃিক িচা ও ঐিতেক জানার চা করেছন। যমন, ি ও িশয়ােদর মােঝ এখন অেনেকই
কালাম শােক  দান কেরন। আসল কথা হেলা, আমােদর বতমান সমেয় কালাম শােক আবার পুনজীিবত করা উিচত,
এবং একইসােথ কালাম শাের দাশিনক িভি িনেয় আলাপ তালা উিচত। এ ছাড়া, ইসলােমর মটািফিজ বা সূফী তািক িচাভাবনােকও সিঠকভােব পুনজীিবত করা েয়াজন। এবং একইভােব মুসিলমেদর িবান ও দশেনর ঐিতেকও পুনজীিবত করা
েয়াজন। যিদ আমরা আমােদর সব ােনর শাখােক পুনজীিবত করেত পাির, তাহেল আমরা নতুন একটা ােনর কাঠােমা
পােবা। তখন সই ােনর কাঠােমার উপর দাঁিড়েয় আমরা নতুনভােব িচা করেত পারেবা এবং আধুিনক সমােলার সমাধান
বর করেত পারেবা। আর, এ কাজেলা করেত পারেল তখিন আমরা আমােদর ইসলামী সভতােক পুনজীিবত করেত পারেবা।
আিম আপনােদরেক িট উদাহরণ িদি। একটা কৃিত িবান সেক এবং অিট মানিবক ান সেক। থেমই কৃিত
িবান সেক িকছু কথা বিল। গত িশ-চিশ বছর থেক আমরা ইসলাম ও িবান িনেয় কথা বলিছ। ১৯৬৪ সােল যখন আিম
২০ বছর বয়সী তণ, তখন আিম "ইসলােম িবান ও সভতা" নােম একটা বই িলেখিছলাম। ইসলািম িবান িনেয় তখন একটা
িবতক হিেলা। তখন কউ কউ মেন করেতন, ইসলািম িবান মােন আরবেদর িবান। আসেল এ কথািটর ঐিতহািসক কােনা
িভি িছেলা না। মুসিলম িবানীেদর মেধ সবাই কবল আরেবর িছেলা না, বরং পার সাােজ, উসমানী খলাফেতর অেল
এবং ভারতীয় উপমহােদেশ অেনকেবিশ মুসিলম িবানী িছেলন। যমন, িবখাত িবানী ইবেন িসনা ও আল িবিন-সহ
অেনেকই আরেবর িছেলন না। কথা হেলা, ইসলামী িবান আরব জাতীয়তাবােদর সােথ সিকত নয়, বরং কার'আেনর সােথ
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সকযু।
অেনক মুসিলম িবানী আমার এ িচােক তখন তাখান কেরিছেলন। তােদর কথা হেলা, আধুিনক িবােনর সােথ ইসলােমর
সক রেয়েছ। আিম বেলিছ, মােটও না। আধুিনক িবান কবল একিট িবান নয়, বরং এিট একিট িবদশন। িনিদ একিট
িচার উপর িভি কেরই আধুিনক িবান গেড় উেঠেছ। আপিন অেফাড িবিবদালেয় িবােনর দশন িবভােগর যেকােনা
িশকেক িজাস করেল িতিন আপনােক একই কথা বলেবন। িবানবাদ িনেজই িবান নয়, বরং একিট দশন।
আমােদর মুসিলমেদর িবান গেড় উঠা েয়াজন ইসলামী দশেনর উপর িভি কের। আিম ায় ৫০ বছর যাবত এই জে
সংাম কের আসিছ। আিম িবানবােদর সমা িনেয় অেনক আেলাচনা কেরিছ। আিম মেন কির, বতমােন ইসলামী িবের
সবেচেয় বড় রাগ হেলা িবানবাদ। সৗিদ আরব বা ইরান হাক, অথবা, মালেয়িশয়া বা িমশর হাক, আমরা সবাই িবানবাদ
রােগ আা। মুসিলম িবের সব দেশর সরকার-ই িবানেক হণ করেত চায়, িক িবান িক তা জানেত চায় না। কারণ,
এসব সরকােরর কােছ মতা ও সদ-ই হেলা বড় িবষয়, ান নয়। এসব সরকােরর বুিজীবীরা মেন কেরন য, িবােনর
মাধেম মতা অজন করা যায়। আর এইসব বুিজীিবেদর কথা হেলা, “য কােনা িবান মাই ইসলািমক। কারণ, যেহতু
আাহ তায়ালা বেলেছন, তামরা ান অেষণ কেরা, এবং যেহতু িবান মােনই ান, তরাং িবান অেষণ করা হেলা
ইসলােমর-ই কাজ”। অথচ, এসব মুসিলম বুিজীবীরা এটা বুেঝন না য, আধুিনক িবােন আাহর অি ীকার করাটা
এেকবােরই অাসিক।
আধুিনক িবােনর কারেণ একজন িান ভােলা পদাথিবানী হেলও িতিন নােবল পুরার পান না, িক একজন নািক
সাধারণ পদাথিবানী হেলও িতিন নােবল পুরার পেয় যান। তাই, এই ধরেণর িবান কখেনাই ইসলািম সভতার অংশ হেত
পাের না। এ কথািট বলার সাহস রােখন খুব অ িকছু মাষ। আমার সূণ জীবন শষ হেয় গেছ এ কথািট বলেত বলেত।
আমার যখন ২৫ বছর বয়স িছেলা, তখেনা আিম এ কথািট বেলিছলাম, এখেনা আিম একই কথা বলিছ। আমােদর এটা বাঝা
েয়াজন য, আধুিনক িবানবাদেক আমরা কােনাভােবই হণ করেত পারেবা না। িক সিত কথা বলেত, অেনক মুসিলম
িচািবদ-ই িবান ও যুির উপাসনা কেরন। তারা বেলন, “আমরা আাহর ইবাদত কির”। আিম বিল, “াঁ, িঠক”। িদেন
কেয়ক ঘা তারা আাহর ইবাদাত কের িঠক, িক বািক সময়টা তারা িবান ও যুির উপাসনা কেরন। আধুিনক িবের
সবেচেয় বড় রাগ হেলা এই িবান ও যুির উপাসনা। আধুিনক িবান ও যুির কারেণ আমােদর চারপােশর পিরেবশ খুব
তই আমােদরেক মহািবপেদ ফলেব, তখিন কবল আমরা িবান ও যুির উপাসনা ছেড় িদেত পারেবা।
কবল মুসিলম িবে নয়, ভারেতর মেতা িহ রােজ, িকংবা, চীেনর মেতা কিমউিন রােও িবােনর পূজা চলেছ। মাও স তুং
িনেজই পিমা িবােনর উপাসনা করেতন। এ কারেণ, িতিন চীেনর লাকজেনর সামেন িবানেক এমনভােব রাখেলন, যােত
তারাও কিমউিন ও নািক হেত পাের। তারা তােদর ধমীয় মতবােদর সােথ িবানবােদর পাথক করেত পােরন না। িক
আমােদরেক খুব সেচতনভােব িবানবাদ ও ধেমর পাথকিট জানা উিচত।
আধুিনক িবানবাদেক আমরা তখিন কবল মাকােবলা করেত পারেবা, যখন আমরা আমােদর িনেজেদর দাশিনক িচােলােক
পুনজীিবত করেত পারেবা। কারণ, িবানবাদ হেলা আসেল একিট দশন। এিট হেলা কৃিত জানার একিট দশন এবং ােনর
একিট দশন। আধুিনক িবান ছাড়া কৃিতেক জানার আেরা যত ান ও দশন রেয়েছ, িবানবাদ সসব ান ও দশনেক
অীকার কের। অথচ, অতীেত কৃিতেক জানার একিট িবেশষ ান ও দশন িছেলা। তাই, আধুিনক িবানবােদর মাকােবলা
কবল দশন ারাই করা সব। আমােদর মুসিলমেদর িনেজেদর দশনেক পুনজীিবত করা বতীত আধুিনক িবানবােদর িবপদেক
মাকােবলা করা সব না।
কৃিত িবােনর পর এবার মানিবক ােনর িদেক নজর দয়া যাক। আমােদরেক মানিবক ােনর শাখােলােকও ইসলামী
দশেনর িভির উপর দাঁড় করােনা েয়াজন। আিম ইরােনর তহরান িবিবদালেয় মানিবক িবভােগর িডন িছলাম অেনক বছর।
সখােন আমার নতৃে একিট আোলন িছেলা, আমরা পদাথিবানেক ইসলামী িবদশেনর আেলােক সাজােত না পারেলও,
অত মানিবক ােনর শাখােলােক ইসলামী প দয়ার চা কেরিছলাম। উদাহরণপ, িবিবদালেয় যখন ইিতহাস পড়ােনা
হেব, তখন ইিতহাসেক কবল াের দৃিভিেত না পিড়েয়, সখােন 'একটা আিটেকেলর মেধ ইসলামী দৃিভিটা যু কের
দয়া। অথবা, যখন সািহত পড়ােনা হেব, তখন কবল ইংেরজেদর দৃিভি িদেয় না পিড়েয়, শেষ 'একটা উ সািহেতর
লখাও যু কের দয়া।
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যাই হাক, আপিন যিদ মুসিলম িবের িশা িতানেলার পাঠসূচী দেখন, তাহেল খুবই লিত ও হতাশ হেবন। পৃিথবীেত
এমন কােনা সভতা আেছ, যারা িনেজেদর ইিতহাস পেড় অেদর দৃিভি ারা? িঠক এখন আপিন যিদ ইসলামী
িবিবদালয়েলার ইিতহাস বই দেখন, দখেবন সব বইেত পিমা দৃিেত িব ইিতহাস লখা রেয়েছ। একইভােব আপিন যিদ
নৃিবান, সমাজিবান ও ভাষািবান-সহ য কােনা মানিবক ােনর শাখােলার িদেক ল কেরন, তখন দখেবন, সব বই
পিমা দৃিভিেত লখা হেয়েছ। একিট সভতা িকভােব বঁেচ থাকেব, যিদ স সভতার সােনরা িনেজেদর দৃিভির উপর
িভি কের পদাথিবান ও রসায়ন না িশেখ? তারা যিদ িনেজেদর দৃিভি িদেয় ইিতহাস ও সািহত না বুেঝ, িনেজেদর মেতা
িচা করেত না পাের, িনেজেদর দৃিভি িদেয় িবেক না বুঝেত পাের, এবং তারা যিদ িনেজেদর সভতােক িনেজেদর মেতা
বুঝেত না পাের, তাহেল একিট সভতা িকভােব বঁেচ থাকেব?
অের দৃিভি িদেয় িনেজেক বুঝেত চাওয়ার চাই হেলা এখন মুসিলম িবের সবেচেয় বড় সমা। আর এটা অবই একিট
দাশিনক সট। এটা িশাপিতর সটও বেট, তেব দাশিনক সটটাই বিশ পূণ। আর এই সমােক কবল িনেজেদর
দশেনর ারাই মাকােবলা করা সব। আমােদর িশ ও তণেদরেক কবল িশা িদেলই হেব না, বুঝেত হেব, কান ধরেণর
িবষয়েক িকভােব িশা িদেত হেব। এটাই হেলা িশার দশন। আলহামিলা, সব সময় তা আর অকার থােক না, আেলাও
উিদত হয়। মুসিলমরা অেনেকই এখন আে আে এ িবষয়েলা বুঝেত  কেরেছন। ইসলামী দশন িদেয় আধুিনক িবােনর
দশনেক মাকােবলা করাটা এখন সবেচেয় পূণ একিট সংাম। তাই এিটেক আেরা সামেন এিগেয় নয়া েয়াজন। যিদ
এরকম একটা িবরাণ ভূিমেত অ িকছু লাকও যিদ আওয়াজ তােল, সটাও খুবই বহ বাপার হেব। কারণ, সবসময়
সেতর জয় হয়।
আিম আশা কির এবং দায়া কির, আজেক যারা তণ আেছ, তারা আগামী িদেনর ইসলামী সভতা িনমাণ করার জে ইসলােমর
দাশিনক ও বুিবৃিক িবষয়েলােক ের সােথ দখেবন। এবং সানেদর বাবা-মা ও অিভভাবক যারা আেছন, তােদর
উেে আমার কথা হেলা, আপনােদর সানরা যখন ইসলামী ািডজ বা ইসলামী দশন পড়েত চাইেব, তখন তােদরেক
আপনারা পড়ার েযাগ কের িদেবন। আিম একজন েফসর, মুসিলম পিরবার থেক আসা আমার অেনক িশাথী আেছ। তণরা
যখন আমার 'একটা লকচার েন, তখন তারা ইিিনয়ািরং অথবা মিডকাল ছেড় িদেয় আমার সােথ ইসলামী দশন িশখেত
চায়। িক তােদর বাবা-মা তখন খুব ক পান, কউ কউ হাট এটাক কের বেসন।
আপনারা যারা ইসলামেক ভােলাবােসন, তারা আাহর কথা িচা কের, এবং ইসলােমর কথা িচা কের িনেজেদর সানেদর
উৎসগ কন। আপনারা হয়েতা বলেবন, আমােদর সান ডাার হেব, ইিিনয়ার হেব, এটার িক দরকার নই? আিম বিল, াঁ,
অবই আমােদর ডাার-ইিিনয়ার দরকার আেছ, িক তার চেয় বিশ দরকার এমন িকছু মুসিলম, যারা িনেজেদর জীবনেক
ইসলােমর দাশিনক সংােম বয় করেব। এেত হয়েতা একজন ভােলা ডাার হওয়ার চেয় স কম উপাজন করেব, িক একজন
মুসিলম দাশিনক সূণ মুসিলম সমাজেক আধুিনক দশেনর িবপদ থেক রা করেত পারেব। িকছু তণ মুসিলমেদর জে
িচািবদ হওয়াটা ফরেজ আইন না হেলও ফরেজ কফায়া। মুসিলম উাহর জে অিভভাবকেদর এই তাগ খুবই েয়াজন।
িবেশষ কের যসব মুসিলম ইউেরাপ ও আেমিরকায় বসবাস করেছন, তােদরেক এই তাগটা বিশ করা েয়াজন।
আিম যখন হাভাড িবিবদালেয়র ছা িছলাম, তখন সূণ অােমিরকায় কবল একিট িবিবদালয় িছেলা, যখােন ইিদ ধম
িবভােগর িশক ইিদ িছেলন। বািক সকল িবিবদালেয় ইিদ ধম িবভােগর িশকরা িছেলন িান। তারা িহ ভাষা
জানেতন, এবং ইিদেদর ধম ও টােমট পড়ােতন। িক এখন অােমিরকার সকল িবিবদালেয় ইিদ ধম িবভােগর
িশকরা সবাই ইিদ। অথচ, অােমিরকার িবিভ িবিবদালেয়র ইসলাম ধম িবভােগ এখেনা অিধকাংশ িশক অমুসিলম।
আিম আশা কির, যখন আিম মারা যােবা, তখন তামােদর তণরা এই শূান পূরণ করেব, এবং ইসলামী সভতা িবিনমােণর
কাজেক সামেন এিগেয় িনেব। মুসিলমেদর বুিবৃিক ঐিতেক পুনজীিবত করার জে কবল িট িজিনস েয়াজন। এক,
আাহর উপর িবাস, এবং ই, আাহর সরা দান ান ও বুি। এ িট পােয়র উপর ভর কের আমরা জাােতর িদেক হঁেট
যােবা, ইনশাাহ।
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মুসিলমেদর কন দশন চচা েয়াজন

সত্য ও সুন্দেরর ব্রত িনেয় জ্ঞােনর পেথ ছুেট চলা এক দুরন্ত পিথেকর নাম
সাইয়্েযদ হুসাইন নাসর। িতিন একাধাের ইসলামী িচন্তািবদ, দার্শিনক,
িবজ্ঞানী, কিব, সািহত্িযক, ভাষািবদ, িশক্ষািবদ এবং অসংখ্য ইসলামী বইেয়র
েলখক। তাঁর গভীর ও েমৗিলক িচন্তা-ভাবনা দ্বারা েকবল মুসিলম দুিনয়া নয়,
সাইেয়দ েসইন নাসর পূর্ব-পশ্িচমব্যাপী প্রচুর অমুসিলম িচন্তািবদও প্রভািবত হেয়েছন।
ধর্ম, দর্শন, িবজ্ঞান, িশল্প, সািহত্য, সভ্যতা, স্থাপত্য, কিবতা,
আধুিনকতা, পিরেবশ, প্রকৃিত ও আধ্যাত্িমকতা িনেয় তার িচন্তা-ভাবনা
িবশ্বব্যাপী জ্ঞান-তাত্ত্িবকেদর মােঝ আেলাড়ন সৃষ্িট কের চেলেছ।
একিবংশ শতাব্দীর তরুণ িচন্তািবদেদর একজন িশক্ষক িতিন, এটাই তাঁর বড়
পিরচয়।
১৯৩৩ সােল ইরােনর রাজধানী েতহরােন একিট সম্ভ্রান্ত সূফী পিরবাের
হুসাইন নাসেরর জন্ম। িপতা সাইয়্েযদ ভ্যািলআল্লাহ িছেলন েতহরান
িবশ্বিবদ্যালেয় পদার্থিবজ্ঞােনর অধ্যাপক এবং ইরােনর আধুিনক িশক্ষার
প্রিতষ্ঠাতা। তাঁর প্রািতষ্ঠািনক িশক্ষা শুরু হয় েতহরান শহেরর একিট
ইসলামী স্কুেল। এখােন প্রাথিমক িশক্ষা গ্রহেণর পর িতিন চেল যান
আেমিরকায়; েসখােন একিট স্কুেল িতিন মাধ্যিমক ও উচ্চ মাধ্যিমক পড়ােশানা
কেরন। উচ্চ মাধ্যিমেকর ছাত্র থাকা অবস্থায় িতিন ইংেরিজ, আরিব, ফরািস ও
স্প্যািনশ ভাষায় দক্ষতা অর্জেনর পাশাপািশ আেমিরকার ইিতহাস, পশ্িচমা
সংস্কৃিত ও িবজ্ঞােন অসাধারণ দক্ষতা অর্জন কেরন। এ কারেণই
িবশ্বিবখ্যাত এমআইিট িবশ্বিবদ্যালয় তাঁেক স্কলারিশপ প্রদান কের।
এমআইিটেত পদার্থিবজ্ঞােন স্নাতক পড়ার সময় তাঁর আগ্রহ জন্েম দর্শেন।
িতিন িবশ্বিবখ্যাত সব দার্শিনেকর বই পেড় েশষ কেরন। ফেল িবজ্ঞােনর
সীমাবদ্ধতা িনেয় তাঁর মেন হাজােরা প্রশ্ন জােগ। এমআইিটেত সকল বড় বড়
িবজ্ঞানীেক িতিন এসব প্রশ্ন কেরন। তারা েকউই তাঁেক সন্েতাষজনক েকােনা
জবাব িদেত না পারায় িতিন পদার্থিবজ্ঞান েথেক মুখ িফিরেয় েনন। যিদও িতিন
তাঁর িবশ্বিবদ্যালেয় পদার্থিবজ্ঞােনর েসরা ছাত্র িহেসেব পিরিচত
িছেলন। এরপর িতিন ইচ্েছ করেলন প্রকৃিত ও পিরেবশ িবজ্ঞান িবষেয় পড়ােশানা
করার। ভূতত্ত্ব িবষেয় পড়ােশানা করার জন্য হার্ভার্ড িবশ্বিবদ্যালেয়
স্নাতেকাত্তের ভর্িত হন। মাত্র পঁিচশ বছর বয়েসই িতিন হার্ভার্ড েথেক
িপএইচিড অর্জন কেরন। বর্তমােন িতিন জর্জ ওয়ািশংটন িবশ্বিবদ্যালেয়
ইসলািমক স্টািডজ িবভােগ অধ্যাপনা করেছন।
তরুণ বয়েস হুসাইন নাসর েযসব দার্শিনক সমস্যার মুেখামুিখ হেয়েছন, েসসব
সমাধান িতিন খুঁেজ পানিন আধুিনক িবজ্ঞােন িকংবা পশ্িচমা দর্শেন। তাই
িতিন গভীরভােব পিবত্র েকারআন অধ্যয়ন কেরন, এবং েকারআেনই তাঁর সকল
সমাধান খুঁেজ পান। মাত্র পঁিচশ বছর বয়েস প্রকািশত হয় তাঁর প্রথম বই
‘ইসলােম িবজ্ঞান ও সভ্যতা’। এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশিটরও অিধক ইসলামী বই
এবং পাঁচ শতািধক ইসলামী প্রবন্ধ িবিভন্ন িবশ্বিবদ্যালয় েথেক প্রকািশত
হেয়েছ। িবশ্েবর বড় বড় প্রায় সব িবশ্বিবদ্যালেয়র ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন
িবভােগ তাঁর বই ও প্রবন্ধ িসেলবাসভুক্ত করা হেয়েছ। পৃিথবীর
উল্েলখেযাগ্য সব ভাষােতই তাঁর েলখা বই ও প্রবন্ধ অনূিদত হেয়েছ।
ইন্টারেনেট তাঁর অসংখ্য অিডও এবং িভিডও েলকচার রেয়েছ।
ধর্ম, দর্শন ও িবজ্ঞােনর িবশ্বেকাষগুেলােত বড় ধরেনর একজন স্কলার িহেসেব
তাঁেক স্বীকৃিত েদওয়া হেয়েছ এবং তাঁর অবদান উল্েলখ করা হেয়েছ। িবশ্েবর
প্রথম মুসিলম ও নন-পশ্িচমা স্কলার িহেসেব িতিন িবশ্বখ্যাত িগেফার্ড
েলকচারেসর জন্য আমন্ত্িরত হন। এ ছাড়াও িবশ্েবর অসংখ্য সম্মাননা িতিন
গ্রহণ কেরেছন।
সম্প্রিত িতিন ‘The Study Quran : A New Translation and Commentary’
নােম পিবত্র েকারআেনর একিট ইংেরিজ অনুবাদ ও টীকাভাষ্য সম্পাদনা
কেরেছন। তাঁর এই বইিট ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় িনর্িবেশেষ সবার কােছ
সমানভােব সমাদৃত হেয়েছ। িতিন ধর্ম, দর্শন, িবজ্ঞান, িশল্প, সািহত্য,
সভ্যতা, স্থাপত্য, কিবতা, আধুিনকতা, পিরেবশ, প্রকৃিত সব িকছুর মধ্েযই
ইসলােমর মূল প্রস্তাবনা তাওহীদ বা আল্লাহ এক, এই িবষয়িট খুঁেজ েপেয়েছন।
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