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মায় যখন মুসিলমেদরেক থম নামােজর আেদশ দওয়া হয়, তারা পূব িদেক জজােলেমর িদেক িফেরই নামাজ আদায়
কেরিছল। ৬২২ িহজরীেত মুহাদ (সা) মদীনায় িহজরত করার পর ায় দড় বছর ধের এভােবই চেল আসিছল। পের তােদরেক
মায় কা‘বার িদেক িফের নামাজ আদায় করেত আেদশ দওয়া হয়। আজও তারা সিদেক িফেরই নামাজ আদায় করেছ।
নামােজর এই িদকবদল িনেয় লােকরা যখন  কেরিছল, আাহ তখন র’আেন তােদর উর িদেয়েছন এই বেল য, “পূবপিম আাহরই। যিদেকই ফেরা, সিদেকই তামরা আাহেক খুঁেজ পােব। আাহ সববাপী, সব (সূরা বাকারা, ২:১১৫)।”
সম শতাী ও এর পরবতী শতাীেলােত আজেকর মেতা “াচ” এবং “পাাত” বলেত আমরা যা বুিঝ তা বুঝােনা হত না।
ইসলােমর অসারীেদর জ কা‘বা পূবিদেক অবিত না। মুসিলম ও ইিদেদর জ জজােলেমর বাপােরও একই কথা
খােট। কােনা ভৗগিলক সীমােরখা িদেয় এসব পিব জায়গােলােক সীমাব করা যায় না। পূব-পিেমর উেধ এেলা মােষর
জ নামাজ ও বরকেতর কিব।
আধুিনকতার উােনর পূেব, ইসলােমর সাবজনীন ভাষা পৃিথবীেক বাঝার জ াচ এবং পাাত এরকম কান সাংৃিতক
িবভাজন তরী কেরিন। পূব-পিম সবই আাহর। এর মােন একটাই: বাবতার এমন এক পযায় আেছ, যা পূব-পিম, উরদিণেক ছািড়েয় যায়। ােনর সােন মুসিলম ‘আেলম, িবানী ও দাশিনেকরা সারা পৃিথবী চেষ বিরেয়েছন। ান িনেয়েছন
িক, ভারতীয়, চাইিনজ, আিকান, সাসািনদ, ইিদ, িান এবং অােদর কাছ থেক। াচীন লাকিবদােলা ছঁেক
যেলােক তারা েয়াজনীয় ও উপকারী মেন কেরেছন সখান থেক সেলা িনেয়েছন। ধম, বণ বা ভৗগিলক অবােনর
িভিেত গৎবাঁধা সরলীকরণ, বষম বা হয় করার বণতা িছল না।
আল-িকিেক িবেবচনা করা হয় থম মুসিলম দাশিনক িহেসেব। ান অজেনর ে িতিন তাঁর ঋণ ীকার কেরেছন এই বেল
য, “[আিম তাঁেদর সবার কােছ ঋণী,] যারা আমার পূেব এেসেছন এবং মানবকলােণর জ ান রেখ গেছন।” পরবতী
িচািবেদরা াচীন িক ও িক দশন, চাইিনজ ানসাধক এবং ভারতীয় িবানীেদর কােজর উপর িিটকাল পড়ােশানা
কেরেছন। িক এেলােক “ােচর” বা “পাােতর” এভােব অিভিহত কেরনিন। তােদর নৃতািক ও ধমীয় পিরচয়েক অা
কের, তাঁরা এই সকল ানী বিেদর সৃিকেমর উপকারী িদকেলার উপর নজর িদেয়েছন। বতমােন মুসিলমরা বিশরভাগ
েই এই সাবজনীন দৃিভি হািরেয় ফেলেছ এবং বাইনাির িচার ফাঁেদ পা িদেয়েছ। ােচর শংসা িকংবা পাােতর
িনায় তারা হািরেয় বেসেছ কােনা িসিরয়াস বুিবৃিক আেলাচনা এবং পািতপূণ কােজর পূণ উপাদান থেক। বাইনাির
িচা আমােদর অরেক ঢেক রােখ এবং সৃি কের িবাি, দূর আর অতা।
মজার বাপার হে, উপের আমরা য আয়াতিট উৃত কেরিছ তা মধযুেগ এবং এর পরবতী সমেয় িবিভ ইউেরাপীয়
িচািবদেদরও দৃি আকষণ কেরেছ। জামান কিব গােথ পূব-পিেমর িবভাজন কািঠেয় উঠার জ উপেরর আয়াতিট উেখ
কেরন এবং তাঁর একিট কিবতার বইেয়র নামকরণ কেরেছন "West-östlicher Diwan" বা পূব-পিম িদওয়ান। ১৮ শতেকর
একজন িবখাত অিয়ান ঐিতহািসক ও াচিবদ জােসফ হামার-পাগল (Joseph Hummer-Purgstall)-এর মেন এই
আয়ােতর ভাবাথ এতটাই ছাপ ফেলিছল য, িতিন তাঁর িবিভ কেম এর উৃিত িদেতন। তেব িতিন একটা বশ নাটকীয় কাজও
কেরেছন। তাঁর সমািধের এ আয়াতিট খাদাই কের রেখ িদেয়েছন।
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ািডশনাল মুসিলম লারেদর াচেদশীয় িহেসেব অিভিহত করাটা একটু অূত ঠকেব। বতমােন যােক মধাচ বলা হয়,
ইবেন িসনা সখানকার বািসা িছেলন বেল িতিন যমন ােচর দাশিনক হেয় যানিন; তমিন ইবেন শদ
আালুিসয়ায়—বতমােন যার নাম ন—সখােন িছেলন বেল িতিন পিমা দাশিনক হেয় যানিন।
াচ ও পাাত এসব আধুিনক কাটাগির। ১৮ শতক থেক এেলা মুসিলম এবং নন-মুসিলমেদর িচাভাবনােক আ কের
রেখেছ।   সমজাতীয় িবাস, মেনাভাব ও দৃিভিসহ এেলা পিরণত হেয়েছ এমন কাটাগিরেত যার ঐিতহািসক িভি
নাই। এেলা থেক পারিরক বাঝাপড়ায় িতবকতা সৃি হেয়েছ। মুসিলমেদর এ থেক িশা নওয়া েয়াজন। রাজৈনিতক
অিবচার, সাংৃিতক সাাজবাদ অথবা অথৈনিতক শাষণ মাকািবলায় তােদরেক দািয়-ানহীন সরলীকরণ ও অগভীর
িণবকরণ এড়ােত হেব। িবচার, সমতা ও মযদার জ অিধকারচুত ও বিত বাধেলােক গঠনমূলক িডসেকােসর িদেক
ধািবত করেত হেব। “আমরা বনাম ওরা” এ ধরেনর অবান িতকর। সটা আেমিরকা, ইউেরাপ বা মুসিলম যােদর থেকই
আক।
মূল চােল হে “পাাতবাদ”-এর (Occidentalism) ফাঁেদ না পেড় ইউেরা-কিকতা থেক বিরেয় আসা।
এর মােন হে সাাজবােদর সমােলাচনা হািজর করেত হেব িক তাই বেল িনেজর বলতােক ঢেক রাখা যােব
না। অথাৎ অেক দাষােরাপ করার সংৃিত থেক বিরেয় আসেত হেব এবং আ-সমােলাচনােক ভয় করেল
চলেব না। ইসলািমক দৃিেকাণ থেক আধুিনক সমেয় যারা াচ-পাাত ণীকরণেক চােল কেরিছেলন,
তােদর মেধ য িটকেয়ক মুসিলম ইনেটেলকচুয়াল িছেলন য়াত আিলয়া ইেতেবেগািভচ (Alĳa
Izzetbegovic) তােদর অতম। তাঁর বই “ইসলাম িবটউইন ই অাড ওেয়”-এ াচ িকংবা পাাত
কাউেক হয় িতপ না কের এসেবর উেধ ইসলামেক রাখার চা করা হেয়েছ।
অেনক মুসিলম ‘আিলম ও িচািবেদরাও এ ধরেনর কাজ কেরেছন। সািয়দ সাইন নােসর, তািরক রমাদান, হামযা ইউফ,
িটেমািথ উইটার (আবল হািকম মুরাদ), সািয়দ নািকব আল-আাস, খািলদ আবু আল-ফাল, ইংিরদ মাটসন এবং এরকম
আর অগণিত িব বিরা আেছন যারা কােনা ধরেনর াি সৃি ছাড়াই ইসলািম শা ও আধুিনক িবের উপর িিটকািল
পড়ােশানায় িনম। চারমাধম যখােন আইএসআইএেসর হতাযের িবাপন িনেয় ব, এই লাররা তখন া ও ধেযর
সে কাজ কের মধপা অু রাখেছন। কারণ, তাঁরা ভােবন পূব-পিম সবই আাহর।
মুসিলম সমাজেলােক ভীতস মেনাভাব এবং িনেজেদরেক সবসময় বিলর পাঠা ভাবা—এ ধরেনর মানিসকতা থেক বিরেয়
আসেত হেব যা বতমান িব ও এখােন তােদর অবান িনেয় তােদর িচাভাবনােক ভািবত করেছ। চরম জুলুম আর অিবচােরর
সুখীন হেয়ও ান, া ও ধয ও নিতকতার উপর িনেজেদর িভি িনমাণ করা উিচত। অ কাউেক িব করার পূেব
মুসিলমেদর উিচত াচ-পাাত িবভাজন থেক সের আসা। কননা, এটা কবল বুিবৃিক অলসতা ও নিতক বলতা ছাড়া
আর িকছুই দয়িন।
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ড. ইািহম কািলন বতমান যুেগর অন মুসিলম িচািবদ ও দাশিনক। তাঁর জ সােবক
উসমািনয়া খলাফেতর াণেক তুরে। িতিন দশন শাে পড়ােশানা কেরন। িতিন তাঁর
িপএইচিড িডিও নন দশন শাে। তাঁর ‘িপএইচিড’র সেভর িশেরানাম িছল
“Knowledge as Appropriation: Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra) on
the Unification of the Intellect and the Intelligible”। তাঁর িপএইচিড
অাডভাইসির বােড বতমান যুেগর  মুসিলম দাশিনকেদর অতম ড. সাইেয়দ
হাসাইন নােসরও িছেলন। ডঃ ইািহম কািলন বতমােন তুরের িসেডের িবেশষ
উপেদা। এর আেগ িতিন ধানমীর উপ-িনসিচব, ধানমীর িসিনয়র উপেদা ও
সরকারী টনীিতর পিরচালক িছেলন। িতিন জজটাউন িবিবদালেয়র “ি আলওয়ািলদ সটার ফর মুসিলম-িিয়ান আডারািডং” এর একজন সািনত ফেলা।
িশকতা জীবেন িতিন অেনক িবিবদালেয় পড়ােনার েযাগ পেয়েছন। ২০০১ সােল
জজ ওয়ািশংটন িবিবদালয়, ২০০২ সােল মির ওয়ািশংটন কেলেজ, ২০০২ সাল থেক
২০০৪ পয কেলজ অফ দা হিল ােস িশকতা করান। িতিন ২০০৫ থেক ২০০৯
সাল পয “SETA Foundation for Political, Economic and Social
Research”, (আারা)-এর িতাতা পিরচালক িছেলন। এছাড়াও িতিন ২০০৮ সােল
জজটাউন িবিবদালেয়, ২০১০ সােল িবলেকট িবিবদালয়, আারায় এবং ২০১১ সােল
টা (TOBB) িবিবদালেয় িশকতা কেরন। এসমেয় িতিন যসব িবষেয় িশা
িদেয়েছন সেলা হেলাঃ ইসলাম পিরিচিত, কার’আন পিরিচিত, ইসলাম ও পিমা িব,
ইউেরাপ ও মধচ, ইসলামী দশন ও ধমত, িফবাদ, ইসলাম ও আধুিনক িব, তুরে
ধম ও রাজনীিত এবং িব-রাজনীিতেত তুর।
তাঁর রিচত সমূহ হেলাঃ 1. Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science
and Technology, Editor-in-Chief; associate editors Salim Ayduz and
Caner Dagli, Oxford University Press, 2 Vols. (forthcoming 2014). 2.
Mulla Sadra, Oxford University Press (2013). 3. Metaphysical
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