
iসলােমর িচnার iিতহােস যারা সেত র শহীদ 

নুrjামান মািনক 
 

ভুিমকা: আমার েdয় লখক o গেবষক ড. aিভিজৎ রায় eর আgহ-u সাহ আর তািগেদ ei রচনার জn । eিট মুkমনা, 

সাতরং eবং সচলায়তন বাংলা oেয়বসাiেট িসিরজ আকাের pকািশত হেয়েছ eবং ঐ সময় যারা ei লখািট পেড়েছন, 

u সাহ িদেয়েছন, মুল বান পরামশ  িদেয়েছন , মnব  কেরেছন (িবেশষত হাসান মা্রেশদ, মাhবুব লীেলন , জামাল আেবিদন 

ভাsর, ফাrক oয়ািসফ, তীরnাজ pমুখ) তােদর সকেলরi নােম u সিগত ei রচনা । 

 

aেনেক e লখায় ধম aবমাননার গn পােবন, পেত পােরন iসলাম িবেdেষর আলামতo। তেব e রকম ভুলভােব e pবn 

পাঠ করেল িবপদ। iসলােমর  iিতহাস থেক মn ঘটনাgেলা দখােনা ei রচনার uেdশ  নয় , বরং বstিন ভােব iিতহাস 

তুেল ধরাi e pবেnর মলূ লk ।  স জন i িনযাতন eবং িনপীড়েনর aজs দৃ াn uপsাপেনর পাশাপািশ e pবেn বারবার 

sরণ কিরেয় দoয়া হেয়েছ আধুিনক সভ তায় মুসলমানেদর aবদােনর কথা। 

 

 

ei রচনার জন  কালগত িবেবচনায় eেসেছ সpম থেক dাদশ শতাbী যা মুসিলম জািতর iিতহােস sনযুগ িহেসেব িবেবিচত। 

e সময় তােদর pিতভার িবিভnমখুী agগিত সািধত হয় eবং নানামুিখ িচnার িবকাশ ঘেট । কাদিরয়া , মুতািজলা, আশািরয়া 

iত ািদ ধমতািttক মতবাদ গেড় ei সমেয় ।  ei সমেয়i সুিফবাদ eবং মুসিলম জুিরসprেডn eর ut পিt o িবকাশ 

ঘেট। দশন -িবjান চচায় pভতু unিত সাধন কের মুসিলম jানঁীগণ।  রাstীয় আনুকুল  বা পৃ েপাষকতায় (িবেশষত 

আbাসীয় খলাফত ) গেড় uেঠিছল মুসিলম দশন o িবjান । আবার ঐ রাsti বঁাধা হেয়িছল মােঝ মােঝ pিতিkয়াশীল 

মাlােদর pেরাচনায় । শষ pিতিkয়াশীলেদর জয় হেয়িছল eবং তােদর pভােব  মুসিলম জগেত jােনর আেলা িনেভ 

িগেয়িছল । মুসিলম দশন o িবjান ,সুিফবাদ eবং মুসিলম জুিরসprেডn eর িবকােশ সবেচেয় বিশ pভাব িছল কাদিরয়া আর 

মুতািযলা মতবােদর । তাi ei রচনার rেতi আেছ তােদর কথা । তার পযায়kেম eেসেছ দাশিনক , iমাম আর সুিফেদর 

কথা ।  

 

ধমেdািহতার aিভেযাগ্  " িবrd/িভnমেতর aবলmীেদর দমন eর জন  "রাs" , "শাসক ", "pিত ান" ," সামnবাদী 

সমাj", eর সবেচেয় pাচীন o কাযকর ast  । eরা তােদর sীয় রাজৈনিতক sােথ ধেমর ব বহার বা aপব বহার কেরেছ । 
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মুসিলম জািতর iিতহােস pিতিkয়াশীলতা িছল বিক তেব তা' তত মারাtক নয় যতটা িছল তথাকিথত আধুিনক iuেরােপ । 

তথাকিথত ধমেdাহ /নািsকতার aপরােধ আgেন পুিড়েয় হত া করা সখােন মামুিল ব পার িছল । হাiেপিশয়া, গ ািলিলo 

িকংবা brেনােদর ভােগ  িক জুেটিছল তা আমরা সবাi জািন। ধমেdাহ /নািsকতার দােয় যােদর মুরিগ জবাiেয়র মত হত া 

করা হেয়েছ তারা সবাi নািsক আসেলi িছেলন eমন ভাবেল মারাtক গলিত hার aবকাশ । iuেরােপ pথেম " ীsধমী " 

হoয়াটাi িছল "মৃতু দnেযাগ  aপরাধ " eবং স aপরােধ বh ীsধমীেক মতৃু দn দয়া হেয়েছ িকnt aিভেযাগ িছল 

"ধমেdাহ /নািsকতা" আবার sয়ং ীsধমীরাi যখন kমতায় আসল তখন তারাi িভnমত  aবলmীেদর িবrেd ফরমােনর পর 

ফরমান eবং 1233 সােল গঠন কের "iনকুiিজশন "। গাটা iuেরাপ জুেড় িশকেলর মত িবছােনা হেয়িছল aসংখ  

iনকুiিজশন । স eক িবরাট iিতহাস । স সব িনেয় e বiেয়র aন ান  aেনক pবেn আেলাচনা কেরেছন িবj লখেকরা।  

আমার লখািটেক িবিcnভােব না দেখ aধ ােয়র aন ান  লখাgেলার সmুরক িহেসেব দখবার aনুেরাধ রiেলা।  

 

eখােন  " মুসিলমেদর সােথ ihিদ বা ীsধমীর িবেরাধ নয় " আেসিন eমনিক sফ " আিsকতা বনাম নািsকতা" নয় , নয় 

" মুেমন বনাম কােফর " , dnd িচnাগত -দশনজাত আর " রােsর ভুিমকা" তার kমতায় থাকার কােয়িম sাথজাত । 

pগিতশীলতা বা pিতিkয়াশীলতা িদেয় ধু িবচার করেল চলেব না, eর িভতেরর রাজনীিতo বুঝেত হেব । খিলফা 

মুতাoয়ািkেলর মদ প হেত তার ঈমান বাধ সােধিন িকnt মুতািজলােদর িকংবা pথম আরব দাশিনক আল িকnীেক মেন িনেত 

বাধ সেধেছ । মসুিলম শাসকেদর "iমাম বখুাির বা iমাম আবু হািনফা"র uপর িনযাতন যিদ iসলাম হয় আর তার কথা বলা 

যিদ "iসলােমর iিতহােসর মn িদক " তুেল ধরা হয় তেব আমার িকছু বলার নi । জাতীয় aধ াপক দoয়ান মুহmদ 

আজরফ eর মেত, আমরা "iসলােমর iিতহাস " িহেসেব যা পিড় সgিল "iসলােমর iিতহাস" নয় বরং "মুসিলম শাসক বা 

রাজা বাদশেদর iিতহাস " । 

 

 

আমার sীকার করেত িdধা নi , e জাতীয় রচনা kুিটমুk হেত পাের না । pাসংিগক eমন aেনক িচnক /মনীষীর কথা বাদ 

পেড় গেছ , যােদর কথা বলেল eর মযাদা বৃিd পত । আবার যােদর কথা বলা হেয়েছ তােদর pসংেগ হয়ত কা্ন তথ  বাদ 

পেড় গেছ যার দrন রচনার aংগহািন ঘেটেছ ।  আমার eটাo sীকার করেত িdধা নi , e জাতীয় রচনা pনয়েন য 

পিরমান ভাষা দখল , aধ য়ন o গেবষনা দরকার তা আমার নi ।  ei রচনায় বশ িকছু পুsক o আnজািলক সুt থেক 

aকুnিচেt সাহায  িনেয়িছ , aসংেকােচ তােদর কথাo udতৃ কেরিছ । 

 

jান িবjান চচায় আরেবরা pায় পাচশ বছর eকct আিদপt বজায় রাখেত পেরিছল, anকার iuেরােপ তারাi 

জািলেয়িছল আেলাকবিতকা িকnt খাদ িনেজরাi চেল গল আধাের । ei পিরবতেন যিদ আমােদর আপিt না থােক তেব 
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কান কথা নi  িকnt আমরা যিদ সi sনযেুগ সিত  িফের যেত চাi তেব আমােদর ভুেল গেল চলেব না  "jান চচার 

িবকl নi "।  

*** 

 

ক) sাধীন iচছা o মতুািযলা মতবাদ মতবােদর জন  মতৃু দিnত/ িনযািততগণঃ  

                      iসলােমর iিতহােস sাধীন iচছা মতবাদ (Free Will Thought) eর সাহসী pচােরর 

pথম ব িk হেচছন মা'বাদ iবেন খািলদ আল জহুািন। ei মতবাদ যখন ঘািষত হয়, তখন িছল uমাiয়া 

শাসনামেলর pথম িদক।ei সময়টা িছল aত n যntনাদায়ক। uমাiয়ােদর নতৃেt দেশ তখন aত াচার 

o িনমম রkপাত চলিছল। sাধীনেচতা আরবগন ei aবsা সহ  করেত না পের রােsর িনকট িনেচর 

p gেলার utর দািব করেলনঃ  

তামরা কন ei ববেরািচত কাজ কর? 

eসব িক iসলাম িবেরাধী নয়? 

তামরা িক মুসলমান নo? 

রােsর utর িছল : "আমরা যা কির , তার জন  আমরা দায়ী নi। আlাহi সব িকছু কেরন। ভালমn 

তারi kমতা। 1                              

                          iিতহাস রচিয়তারা uেlখ কেরন, মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন eকিদন তার 

সাথী হযরত oয়ািসল iবেন আতােক সােথ িনেয় িবিশs মুসিলম মনীষী হযরত হাসান আল বাসির (রাঃ)eর 

িনকট আগমন কেরন eবং বেলনঃ" হ আবু সাiদ , যসব শাসক মুসলমানেদর রkপাত ঘটায় eবং বেল য 

তােদর কৃতকম আlাহ কতৃক সািধত হয় ।" e কথার pিতutের হাসান (রা।) জবাব দন " আlাহর শtr 

,তারা িমথ াবািদ।"2 eরকম পিরিsিতেত মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন বেলন, "মn বা aসt কােজর 

জন  মানুষ িনেজi দায়ী । egেলা আlাহর uপর আেরাপ করা uিচত নয় । " তার ei মত " কদর 
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মতবাদ”  নােম পিরিচত।  মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন pকােশ  ei মতবাদ pচার কেরন। ei কারেণ 

uমাiয়া খিলফা আবdল মািলক iবেন মারoয়ােনর (685-705)  িনেদেশ হাjাজ কতৃক তােক হত া করা 

হয় 699 সােল,মতাnের 700 সােল। 3  মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািনর পর দােমেsর  গায়লান iবেন 

মুসিলম  aনুrপ মতবাদ pচার কেরন। িতিন বেলনঃ " pিতিট মুসলমােনর কতব  হেc মানুষেক সt কােজ 

aনুpািনত করা eবং dsম থেক িবরত থাকা।" তার ei pচার িছল uমাiয়া শাসকেদর sাথ পিরপnী। 4 

ei কারেণ খিলফা iবেন আবdল আিজেজর (717-720 ি ) কােছ তােক ধের আনা হয়। স জনসmুেখ 

তার ভুল sীকার কের িকnt খািলফার মৃতু র পের , স আবার "sাধীন iচছা মতবাদ" eর িশkাদান r 

কের। eর পেরর খিলফা িহশাম iবেন আবdল মািলক(724-743 ি ) তােক gফতার কেরন,িবচার কেরন 

eবং হত া কেরন।5 ei মতবােদর aন  eকজন pিসd ব িk িছেলন  আল জা'দ iবেন িদরহাম। য sাধীন 

iচছা মতবাদ ক কবল সমথনi কেরিন, বরং gীক দাশিনক pেটার দশন aনুযায়ী কারআেনর আয়ােতর 

anভুk আlাহর gনাবলীর বণনা পুনঃaনুবাদ করার চsাo কেরন। ei কারেন uমাiয়া গভনর তােক 

বরখাs কের তার িশkকতা পশা থেক।6 স তখন কুফায় পািলেয় যায়, যখেন স তার ধারণা kমাগত 

uপাsািপত করেত থােক eবং aনুসাির জাগাড় করেত থােক। uমাiয়া গভনর খািলদ iবেন আবdlাহ 

তােক জনসmুেখ 736 সােল হত া কেরন। িকnt তার pধান িশষ  জহম iবেন সাফফাoয়ান ,িতরিমজ eবং 

বলেখ তার grর মতবাদেক pচার করেত থােক। uমাiয়া গভনর নােসর iবেন সাiiয়ার তােক 743 সােল 

হত া কেরন।7  

pস ত uেlখ  , sাধীন icা মতবােদর মা’বাদ আল জুহানী ক হত ার মাধ েম তার দশন sb হেয় যায়িন, 

বরং eকi বছের aথাৎ 699 সােল (িহ 80) d’জন pখ াত মনীষী আিভভতু হন নতুন মতবাদ িনেয় 

(মতুািযলা মতবাদ বেল পিরিচত) । ei d’জন হেলন oয়ািসল িবন আতা o আমর িবন oবােয়দ । 

মুতািযলাগন িছেলন iসলােমর  যুিkবাদী সmpদায় । তারা বুিd o pjােক jােনর যথাথ u�স মেন 

করেতন । sাধীন iচছা o ন ায়পরায়নতা ছাড়াo তারা তােদর ব াখ ায় আেরা grtপুন o সূk বkব  

সংেযাজন কেরন । খলীফা iয়ািজদ iবেন oয়ািলদ pকােশ  মুতািযলা মতবাদ সমথন কেরন । 749 সােল 

uমাiয়ােদর পতেনর পর তারা আbাসীয়েদর uদার সমথন লাভ কের। খিলফা মনসুর িছল আমেরর বnু । 
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খিলফা আল মামুেনর রাজসভায় তারা sান পান । তারা আল মামুন , আল মুতািসম o আল oয়ািতক -ei 

িতন জন খিলফােক pভািবত কেরিছেলন । তাi তােদর রাজtকােল রkনশীল ধমেবtােদর u�সািহত করা 

হয়িন । িকnt খিলফা মুতাoয়ািকেলর kমতায় আেরাহেনর সে  সে  মুতািযলােদর dদশা r হয়। তারা 

‘ধম িবেরাধী’ িহেসেব িনিnত হন eবং তােদর gnাবলী আgেন ভsীভুত করা হয় । uেlখ  , মুতািযলােদর 

সmেক আমরা য সব তথ  জািন, সgিল তােদর সমথকেদর বরােত নয়, সমােলাচকেদর মাধ েম ।8  

 

খ) িনযািতত দাশিনকগণঃ  

                      সpম থেক dাদশ শতাbী হল মুসিলম জািতর iিতহােস sনযুগ । e সময় তােদর 

pিতভার িবিভnমুখী agগিত সািধত হয় । তারাi িছেলন jান িবjান , দশন o গেবষনার agdত । তারা 

gীক দশন আয়tt কেরন eবং িবjােনর unিত সাধন কের iuেরােপর রেনসার dার un ুk কেরন। আধুিনক 

দশেনর িববতেনর iিতহােস মুসিলম দাশিনকেদর aবদান aনsীকায । মধ যুেগর টমাস eকুiনাস , ডন 

sটাস , দােn, রজার বকন, ডকাট , িহuম , িsেনাজা'র ন ায় দাশিনকেদর uপর তােদর pভাব 

pিতভাত হেয়েছ । তেব , মুসিলম দশেনর িবsািরত আেলাচনা o iuেরােপর রঁেনসা তথা আধুিনক 

সভ তায় তার pভাব িনেয় লখা বতমান রচনার লk  নয় ,িবধায় eখােনi iিত । মুল pসে  যাবার আেগ 

মাটাদােগ কেয়কিট কথা বলেতi হয় :  

                        ক) রাstীয় আনুকুল  বা পৃ েপাষকতায় (িবেশষত আbাসীয় খলাফত) গেড় uেঠিছল 

মুসিলম দশন o িবjান । 

                      খ) সবকােলর মত, মুসিলম দাশিনকেদর বুিdবাদী uেদ াগ pিতিkয়াশীল মাlােদর dারা 

ঝুিকপুন (!) o ধম িবেরাধী (কুফুরী ) িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ । ফেল, তারা pশংসা না পেয় বরং িশকার 

হেয়েছন নানা িনgহ -িনযাতেনর । 
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                       গ) মাlােদর pেরাচনা , ষড়যnt o pভােব রা  বা সরকার "রােsর শািn" বজায় 

রাখার িনিমেt িকংবা "জনগেণর ধমানুভুিতেত আঘাত" দoয়ার aজুহােত তােদর uপর িবrপ ব বহার 

কেরেছন । 

                     ঘ) "মুতািজলা" সmpদায় o "iখoয়ানুস সাফা " pিত ােনর মারফত মুসিলম িচnাধারা 

িবকিশত হয় িকnt eকথাo সত  , মুkবুিd চচাকারী মুতািযলােদর pেরাচনায় খলীফা আল মামুন মৃতু দেnর 

ভয় দিখেয় মুতািযলা মতবাদ gহন করােত pথম "িমহনা" (inqusition) sাপন কেরন eবং তখনi 

মুতািযলা সmpদােয়র সমািধ রিচত হয়। আর স জায়গায় pিতি ত হয় "iলমুল কালাম " যার pভােব 

iসলােম দশন o িবjান চচা ব হত হয়। iসলােম "iলমুল কালাম " eর আিদ নায়ক িছেলন iমাম আবলু 

হাসান আল আশ আরী আর eেক পূণতা দান কেরন hjাতুল iসলাম বেল খ াত iমাম আল গাjালী 9। 

যুিkবািদতা (Rationalism) o ধমবািদতার (Patristicism) dেnd শেষাk মেতরi জয় হয় । iসলােমর 

iিতহােস eর পিরনিত সেmক সয়দ আমীর আলী'র বkব  pিণধানেযাগ  । িতিন বেলেছন : "আবুল হাসান 

আল -আশআির o আহমদ আল গাjালীর pভােব য pিতিkয়াশীল pগিতিবমুখ aবsার সৃি  হয় , তার 

সিঠক বণনা দয়া aসmব। আল িবrনীর 'আল আসার uল বাকীয়া ' নামক িবখ াত gেnর পিnত-সmাদক 

ডkর স াচাu কেয়কিট কথায় বশ সুnরভােব বেলেছন য ,' আল -আশ আরী o আল গাjালী না জnােল 

, আরবরা কবল গ ািলিলo, কপলার o িনuটনেদর জািত হেতা ।' িবjান o দশেনর িবrেd pেরাচনায় 

eবং ধমতtt o শরীয়ত ব তীত aন  িবষেয় jানাজন apেয়াজনীয় erপ িনেদশ দােন e d’জন মুসিলম 

মনীষী aন  সকেলর চেয় মারাtকভােব মুসিলম জগেতর pগিতর পথ rd কের িদেয়িছেলন”  ।10

                          ঙ) aতঃপর ei pিতিkয়াশীলেদর pভােব মুসিলম জগেত jােনর আেলা িনেভ 

যায়। 1150 সােল বাগদােদর খলীফা মুsানিযেদর আেদেশ iবেন িসনার দাশিনক রচনাবলী o "iখয়ানুস 

সাফা" িরসালাgেলা সংgহ কের পুেড় ফলা হয় । 1192 সােল pিসd িচিকৎসািবদ o িচnক আল rকন 

আল সালাম নািsক িহেসেব িনিnত হন eবং তার সমs রচনা pকােশ  পুিড়েয় ফলা হয়। আরব থেক 

িবতািড়ত হেলo দশন - িবjান তথা মুkবুিdর চচা আরo িকছুকাল চেলিছল আnালুসীয় দাশিনকেদর হােত 
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( যমন, iবেন বাজা, iবেন rশদ) িকnt সখােনo pিতিkয়াশীলেদর pভাব যখন বেড় uঠল তখন আর 

সারা মুসিলম জাহােন মুখ ত দশন o মুkবুিdর চচার আর কান aিst রiল না । 11 

                       চ) ei দাশিনক সmpদােয়র pথম o শষ মহান মনীষী িছেলন যথাkেম আল িকnী 

(801-873 ) o iবেন rশদ (1126-1198) । 

                       মাlােদর dারা িকংবা তােদর pেরাচনায় রাs dারা িকংবা রাজৈনিতক কারেণ িকংবা 

sফ ঈষাবশত মুসিলম দাশিনকেদর iসলােমর নােম হত া o িনযাতেনর কেয়কিট দৃ াn eখােন দয়া হলঃ  

  

 pথম আরব দাশিনক আল িকিn (801 মতাnের 803-873 ীঃ) িছেলন দশন, গিনত, 

জ ািমিত, জ ৗিতিবদ া, স ীত, পদাথ, চk ুিবjান,আবহাoয়ািবদ া,ভুেগাল, িচিকt◌্সািবjান, 

ফােমসী , রাsিবjান , মেনািবjান iত ািদ িবষেয় পারদশী । দশেন নব েpেটাবাদ o 

িপথােগারীয়বাদ eর pিত তঁার ঝঁাক িছল eবং মুসিলম ধমতেttর kেt সকােলর pগিতশীল 

মুতািজলাবাদ eর pিত তার aনুরাগ িছল। তার রচনাবলী/gnাবলীর সংখ া 265/270 । 

দূভাগ বশত , তার alসংখ ক gni বতমােন িবদ মান। আল িকিn aনুিদত gnাবলীর মেধ  

আিরsতেলর " মটািফিজk ", টেলমীর ভুেগাল eবং pািটনােসর "eিnয়াডস" uেlখ েযাগ ।12 

তার িকছু িকছু িবjান িবষয়ক gn kােমানার জরাড কতৃক ল ািটন ভাষায় aনুিদত হয়। তােত 

কের আল িকিn'র রচনাবলী মধ যুেগর iuেরাপীয় িচnােক িবপুলভােব pভাবািnত কের। 

বারশতেকর টমাস আকুiনাস পযn iuেরােপর সমs দাশিনক o ধমতািttকেদর uপর আল িকিn'র 

মুলতt (Basic Principles) eর eকািধপত  িছল । 13   সুিনি ত o িনভরেযাগ  jােনর জন  

িতিন দশেন গািনিতক পdিতর সমথন কেরন। িকিn'র ei সুপািরশ আমােদর আধুিনক iuেরাপীয় 

দশেনর জনক ডকাট’র কথা মেন sরণ কিরেয় দয়। আল িকিn’র jানিবষয়ক মতবাদ হল-

iিndয় (Senses) বা কlনার (Imagination) dারা jান পিরবািহত হয়। কlনা হেc, iিndয় 

opjার মেধ  মধ sতাকারী শিk । pস ত uেlখ , aধুনা কাn (1804) iিndয়-pত kন্ o 
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pjার মেধ  মধ sতাকারী িহেসেব কlনােক ভেবেছন বেল ধারণা করা হয় িকnt বতমােন কাn eর 

ধারণািট মৗিলকতার pে র সmূখীন কারন e িবষয়িট আমােদরেক Lord Kames (1782) , 

Muratori (1750) eবং পিরেশেষ eিডশন e িনেয় যায়। িকnt e িবেশষ কৃিতt বsত আল 

িকিn'র িনকট যায় িযিন কােnর নয় শতাbী পুেব e মতবােদর সুss rপায়ন কেরন।14 শারীিরক 

আেলাকিবjােন গািনিতক পdিতর pেয়াগ তার জন  রজার বকন eর pশংসার বানী িনেয় আেস। 

uiটেলা (Witelo) সহ tেয়াদশ শতািbর aন ান  িচnািবদ তােদর sীয় মতাবােদর িচnা িবকােশর 

kেt তার dারা pভাবািnত হেয়েছন। 15   আল িকিn সংিগত িবষেয়o গািনিতক পdিতর pেয়া্গ 

কেরন eবং সাতিট gn রচনা কেরন ।16   কারমােরর মেত,  সংিগত eর uপর তার রচনাবলী pায় 

d'শতাbী ধের পরবিত লখকেদর uপর pভাব িবsার কের। 17   আল িকিn আbাসীয় খিলফা 

আল মামুন, আল মুতািসম o আল oয়ািতেকর পৃ েপাষকতা লাভ কেরন। িতিন বh চ াকের 

eকিট aত n grtপুণ g nাগার pিত া কেরন। 18 িকছুকাল বাগদাদ িব িবদ ালেয় aধ াপনা 

কেরন। খিলফা আল মুতাoয়ািkেলর রাজtকােলo িতিন সিkয় িছেলন। িকnt তার দাশিনক 

মতবাদ pিতিkয়াশীল মাlা সমােজর মনপুত না হoয়ায় চােপর মুেখ তােক aধ াপনা থেক aবসর 

িনেত হয় 19 ।মুহাmদ o আহmদ নামক d’জন ঈষাপরায়ন ব িkর কু সা  রটনার pিkেত খিলফা 

মুতাoয়ািkল eর আেদশ মাতােবক ‘কুফর/ধমেdািহতা’ aিভেযােগ আল িকিnেক বtাঘাত dারা 

শািs দয়া হয় eবং তার gnাগারিট বােজয়াp করা হয়।20 খিলফা মুতািমেদর আমেল িতিন 

পরেলাকগমন কেরন। 

 যুিkবাদী দাশিনকেদর মেধ  আলিকিn’র সমেগািtয়েদর সবাi িছেলন কমেবশী সংশয়বাদী বা 

ajাবািদ । e সংশয়বাদীেদরi eক সুs  দৃsাn লk  করা যায় আল িকিnর িবিশ   িশষ  

আহমদ িবন আল তােয়ব সারাখিশ’র িচnায় । সারখিশ িছেলন আbাসীয় খিলফা আল মুতািমেদর 

গৃহিশkক। 899 ীsােb িতিন িনিnত o মৃতু দেn দিnত হন। যতdর জানা যায়, িতিন 

যুিkিবদ া, ধমতtt o জ ািমিতেত পারদশী িছেলন।uেlখ , িবিভn িবষেয় aসাধারণ পািnেত র 

জন  সারাখািশ খিলফার সািnধ  o আনুকল  লাভ কেরিছেলন । িকnt (আল িবrনীর মেত ) িতিন 
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তার সংশয়েক ধু খিলফার সােথ eকাn আলােপi সীিমত রােখনিন, pকাশ কেরিছেলন তার 

িবিভn gেn । 21 

 

 আnালুসীয় দাশিনকেদর মেধ  pথেমi যার নাম আেস িতিন হেলন আবু বকর মাহাmদ iবেন 

iয়ািহয়া iবেন বাজা। বলা হেয় থােক , দশেন মািলক aবদান রাখেত পারেতন eমন দাশিনক 

iবেন বাজা ।সািহত , গিনত, জ ািতিবদ া, দশন , িচিকৎসাশাst ,সি ত pভৃিত িবষেয় তার 

পািnt িছল । ‘হাi iবেন iয়াখযান ’ নামক িবখ াত gেnর রচিয়তা iবেন তাফােয়ল তােক 

সানেn osাদ িহেসেব gহন কেরন eবং jানলাভ কেরন। iবেন বাজা িচিক সািবjান, জ ািমিত, 

রসায়ন, pাকৃিতক িবjান , জ ািতিবদ া, দশন eবং সি ত িবষেয় বh gn রচনা কেরন । িতিন  

জ াি◌তিবদ ায় টেলিমর কান কান ধারণার সমােলাচনা কেরন eবং iবেন তাফােয়ল o আল 

িবতrিজর জন  পথ তির কেরন । uেlখ , িবতrজীর টেলিমর ভুেকিndক মতবােদর সমােলাচনা 

কাপািনকাসেক সুযেকিndক মতবাদ pচার করেত u সািহত কের । সি েতর uপর তার রচনা 

পা ােত  বh pশংিসত হয়22 । তেব, দাশিনক িহেসেবi পা ােত  তার খ ািত বশী । িতিন 

আিরsতেলর ভাষ  কেরন eবং িনেজo কেয়কখানা মৗিলক দাশিনক gn রচনা কেরন। তnেধ  

‘তদিবর uল মুতাoয়াহিহদ ’ gnিট সবে  । িহbr ভাষায় eিটর আজo aিst পাoয়া যায়। আল 

ফারাবীর থেক eক ধাপ ঊেd uেঠ িতিন মত pকাশ কেরন "খািট দশেনর সে  pত ািদ  ধেমর 

(iসলােমর ) সাম স  হেত পাের না। " বলা বাhল , তার eসব মতবাদ pিতিkয়াশীল মাlােদর 

মােঝ তীb aসেnাষ সৃি  কের । e সময় িতিন মরেkার আল মারািভড eর দরবাের uিযর িহেসেব 

িনযুk িছেলন। eখােন তােক নািsকতাবােদর23 aিভেযােগ িবষ  pেয়ােগ হত া 24 করা হয় ।  

 

 আধুিনক সভ তার agdতেদর আিরsতেলর pিতভার সােথ পিরিচত কের  iuেরাপীয় মানবতােক 

aনুবর পািnত ািভমান eবং ধমতেttর গাড়ািমর পkাঘাতd  pভাব থেক মুিk সংgােম িযিন 
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aপিরিমত pরনা o u সাহ িদেয়িছেলন ,িতিন হেলন সুধীে   আবু আল oয়ািলদ মাহাmদ 

iবেন আহমদ iবেন মাহাmদ iবেন rশদ 25  (1126-1198) । িতিন দশন ,গিনত, 

আiনিবjান, জ ািতিবদ া, িচিক�সািবদ া , ব াকরণ, ফকাহ, যুিkবাদ  pভৃিত িবষেয় পিnত 

িছেলন । তার িলিখত gেnর সংখ া pায় ষােটর বশী । দশেনর uপর রিচত gn pায় আটাশিট 26। 

তার দশেনর gnসমুহেক  িতন pকাের িবভk করা যায় -ক) আিরsতেলর ভাষ  খ) পুববতী 

দাশিনকেদর সমােলাচনা (গ) sরিচত মৗিলক gnাবলী । 27  iবেন rশদi সবpথম আিবsার 

কেরন , eকবার কােরা বসn হেল , তার আর কখেনা  e রাগ হেব না। িতিনi সবpথম চােখর 

পদার গঠন grt o তার িkয়ার uপর িবশদ আেলাচনা কেরন। iবেন rশদ তার বnু iবেন 

তাফােয়ল aনুেরােধ আিরsতেলর uপর ভাষ  রচনা কেরন । e জন  িতিন সিত কার aেথ 

‘ভাষ কার ’28 িশেরানােম ভুিষত হন eবং মধ  iuেরােপ pিসিd লাভ কেরন । দােn   তার 

‘িডভাiন কেমিড’( La divina commedia) ত তােক iuিkড, টেলিম, িহেপািkটাস, iবেন িসনা 

(আিভিসনা )eবং গ ােলন eর সােথ uেlখ কেরেছন । বতমােন আরবীেত রিচত তার 

মটািফিজকার বৃহত ভাষ  পাoয়া যায় , eিট বাoয়ােজস কতৃক সmািদত। aবশ , ল ািটন বা 

িহbr aনবাদo পাoয়া যায়29 । iuেরােপর দশন iবেন rশেদর মাধ েম আিরsতল dারা pভািবত 

হেয়িছল। িগলসন যথাথi বেলন :‘‘ আ েযর িবষয় ei য, মধ যুগীয় দশেনর জনিpয় ধারণা 

গঠেন eভােরােজর  

           চেয় aিধকতর pভাবিবিশ  ব িk খুবi slসংখ ক িছেলন-eটা eখন ঐিতহািসক সত rেপ 

গৃহীত30 ।’’ তার    pধান পdিত আিরsতলীয় হেলo, িতিন িবিভn u�স থেক গৃিহত ভােবর -pভােবর 

dারা e পdিত (jান সmেক aবিহত হবার pনালী ) ক নতুন rপদান কেরন। িতনিট uেlখেযাগ  gেn 

তার িনজs দশন পিরব p হেয়েছ, যথাঃ ফসল, কাশজ eবং তাহফুত gেn । iবেন rশেদর ‘কুিlয়াত ’ 

gnিট িচিক�সািবjােনর eকিট grtপুন gn । আiনিবjােন তার ‘ িবদােয়ত আল মুজতািহদ’ uেlখ  ।  

আমরা জািন, iমাম আল গাjািল ‘দাশিনকেদর aস িত’ gেn দাশিনকেদর তীbভােব আkমন কেরেছন 

eবং িবশিট aিভেযােগ তােদরেক aিভযুk কেরেছন31 ।    iবেন rশদ pিতিট aিভেযাগ খnন কেরন । 
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eভােব িতিন িবjােনর পথ সুগম কেরন। ধম রkােথ আল গাjািল aিনcাকৃতভােব িবjােনর পথ rd 

কেরেছন । dভাগ kেম, মুসিলমগণ আল গাjািলেক ‘iসলােমর কতা ’ (Authority of Islam) বেল 

aনুসরন করেত থােক   eবং ধীের ধীের িবjান পােঠ aমনেযাগী হেয় uেঠ । eমতাবsায় , iবেন rশদ 

িবjান সমথেন eিগেয় আেসন eবং মধ  iuেরাপ তার pদt িবjানিবিধ aনুসরণ কের চরম সফলতা aজন 

কের32 ।  িতিন eকiসােথ “ছd িবjান” pত াখ ান কেরন। তার রাজৈনিতক দশন িছল সব রকম মানবীয় 

aত াচার o শাষেনর িবrধী ।  iবেন rশদ িব াস করেতন,  নারীরা সবিবষেয় পুrেষর সমকk eবং িতিন 

তােদরেক সমরkt, সমােজ,রােs , jানিবjােন  পুrেষর সমান aিধকার দােনর পkপািত িছেলন । িতিন 

আরবী , gীক  o আি কার নারীেযাdার বh uদাহরণ িদেয়েছন; সংিগেত নারীর aসামান  u কেষর uেlখ 

কেরেছন eবং দাবী জািনেয়েছন য, নারীেক যিদ পুrেষর মেতা সুেযাগ দয়া হয় o সমান িশkাদান করা 

হয় , তাহেল তারা sামীর মেতা, াতার মেতা সমান দkতা দখােত পাের ।33 আল মারািভদ আল 

মাহােdস eর আমেল িতিন মারাকােশ িবতািড়ত (1147) হন । আবু iয়াকুব যখন আিমর হন, তখন 

তােক রাজ িচিক�সক িনযুk কেরন । আবু iয়াকুেবর মৃতু র পর খিলফা আল মনসুরo iবেন rশেদর 

সাহচেয কাটােতন। তার খ ািত uেtারtর বৃিd পেত থােক । ei aধ ােয়র ভুিমকােতi বলা হেয়েছ, 

আধুিনক সভ তায় আরবেদর মৗিলক দান আেছ । আর তা’ হল ‘সংশয়বাদ ’ । iuেরােপ সংশয়বােদর 

pাথিমক iিতহােস বনািমেত  pকািশত ‘িতন ভn’ (Tribus Impostorus ) বশ uচু sান দখল কেরিছল 

। eেত মুসা, যী ী  আর মাহাmদ (সাঃ)-ei িতনজনেক ‘ভn’ বলা হেয়িছল। সi কল ময় gেnর 

রচিয়তা বেল সেnহ করা হয় সmাট  ডািরক aথবা iবেন rশদেক 34।  eিদেক , pিতিkয়াশীল মাlারা 

তােক কািফর, নািsক িহেসেব কু�সা রটােনা r কের , সাধারণ লাকo মাlােদর pচাের তােক কপট 

/মুনািফক ভেব তার uপর kেপ uেঠ । খিলফা aনেন াপায় হেয় তােক কেডাভার লুিসিনেত িনবাসন দন 

। মাlারা eতটুকু সাফল  aজন কের য, তারা iবেন rশদেক ধু িনবাসন িদেয়i kাn হয়িন , তার 

gngিলেক pকােশ  পুিড়েয় ফলার জন  িনেদশ দয়া হয়। দশন o দাশিনকেদর িবrেd pকাশ  আiন 

জাির করা হয়35 eবং আnালুস o মারাকুেশ সবt তা’ pচার করা হয় ।  aবশ  খিলফা তার ভুল বুঝেত 

পের iবেন rশদেক মারাকােশ িফিরেয় আেনন eবং পুবপেদ বহাল কেরন ।িকnt তার sাs  তখন ভে  

পেড়েছ । মারাকুেশ আসার কেয়ক মাস পেরi িতিন শষ িন াস ত াগ কেরন (10 িডেসmর 1198 ) । 
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iবেন rশদ (রজার বকেনর মেত, িযিন pকৃিতর dার uদঘাটন কেরেছন ) ক চরম aপমান,িনযাতন o 

িনবাসেনর পিরনিত সmেক রিডক াল িহuম ািন  আেnালেনর  পুেরাধা, লিনন -sািলেনর সহকমী 

কমেরড eম eন রােয়র বkব  িদেয় ei aধ ােয়র iিত টানিছ -‘‘িতিন eেসিছেলন iসলােমর সংs ৃিতর 

iিতহােসর eক ঘারতর স টকােল। dাদশ শতাbীেত uk সংsিৃত unিতর চরেম পৗেছিছল আর 

pিতিkয়াশীল শিkgিল pগিতর পথ রাধ করার মেতা kমতা aজন কেরিছল । মুসিলম সংsিৃত য 

ধবংেসর পেথ eিগেয় গল স িবষেয় আর সেnহ রiেলা না ।............পাচশ বছর ধের iসলােমর 

িচnাধারার য aভুতপুব unিত হেয়িছল , তার pত k ফলাফেলর মম িনবn করেত িগেয় iবেন rশদ যখন 

তার ei ug িবpবাtক মতবােদর কথা বলেলন য, িবচারবুিdi সেত র eকমাt u�স তখন মাlােদর চােপ 

পেড় কেডাভার সুলতান আল মনসুর ধেমর কতৃttািভমােন ei ধমিবেরাধী মতামেতর জন  নরকািgর ভয় 

দিখেয় বর করেলন রাজানুশাসন । iসলাম যখন তার  সmদেক asীকার   করেলা তখনi r হল 

তার aবনিত ।..............বhশত বছেরর sাধীন িচnার আবাসভূিম য কেডাভার রাজসভা , সখান থেক 

iবেন rশদ হেলন িবতািড়ত । যুিkবাদ ক ধমেdািহতা বেলi মেন করা হল ।...............কালkেম 

pিতিkয়ার জয় হল eমন িনর ুষভােব য , গাড়া মুসলমানেদর চােখ দশন হেয় দাড়াল aধািমকতা 

,aসাধুতা  o পাপাচােরর সািমল । ..............iবেন rশদ তার িনেজর দশবাসীর dারা asীকৃত হেলন 

বেট িকnt ভিবষ েতর utরািধকারী যারা তারাi িদল তার মাথায় সmােনর sণমুকুট পিরেয় । িব াস আর 

বুিdর মেধ  , ajতা, scাচার আর  sাধীন িচnার মেধ  য ভয় র সংঘষ  বাধল, dাদশ থেক পরবতী 

শতাbীgিলেত যা িদল iuেরাপেক টিলেয় আর ক াথিলক চােচর িভতমুলেক কািপেয় ; তা’ আরব 

দাশিনকেদর িশkা থেকi কেরিছল aফুরn pাণরস সংgহ । চারশ’ বছর ধের iuেরােপর বjািনক িচnা 

জগেত pভাব িবsার কেরেছ iবেন rশদ আর rশদবাদ 36।  

 

গ ) িনযািতত যগুে  iমামগণ : 
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pচিলত aেথ িযিন নামােজ নতৃt দন , িতিন iমাম। িকnt eখােন "iমাম" িহেসেব  যােদর কথা বলা হেব, 

তারা ei aেথ iমাম িছেলন না  যমন , iমাম বুখারী (রঃ) , iমাম মনসুর হাlাজ (রঃ)। আbাসীয় 

খলাফতকােল pথেম "iমাম" uপািধর pচলন হয়। iসলামী আiেনর s ুল তথা সুিn মাজহােবর37  

pধানেদর "iমাম " িহেসেব aিভিহত করা হয় , যমন iমাম আবু হািনফা (রঃ),  iমাম শাফী (রঃ), iমাম 

মািলক (রঃ) , iমাম হাmল (রঃ) pমুখ ।  িশয়া মজহােব "iমাম"  িবেশষ aথ বহন কের। িশয়া মতানুসাের, 

আধ ািতক শিk ব িতেরেক কu iমাম হেত পাের না eবং আlাহর িনকট থেক pাp হযরত মাহাmদ 

(সাঃ) eর জামাতা হযরত আলী রাঃ eর uপর utরািধকার সুেt বতায় । আlাহর ei পিবt নূর লাভ 

করায় iমাম eকiসােথ িন াপ o সমs দােষর ঊেd  eবং ei নূর utরািধকার সুেt িপতা থেক পুেt 

গড়ায় 38।  

 

গৗরচিndকা িদলাম , eখােন যােদর কথা বলব, তােদরেক  আমরা যন আমােদর পাড়া মহlার মসিজেদর 

পশ iমাম বা নামেজ নতৃtদানকারীর সােথ gিলেয় না ফিল ।  

 

আজ সারা মুসিলম জাহান য সকল মহান iমামেদর নাম dাভের sরণ কের , যােদর ফেতায়া /আiন 

(সুিn/িশয়া মাজহাব ) িকংবা যােদর সংকিলত হািদেসর udিৃত ( যমন ,iমাম বুখারী রঃ কৃত বুখারী শরীফ ) 

ছাড়া আমােদর আেলম -oলামা-মুফিত-মুহােdস-পীর মাশােয়খেদর  oয়াজ সmn হয় না , আসুন eকটু 

দেখ নi ,তােদর uপর িকrপ আচরন কেরিছল রাs িকংবা আেলম সমাজ ।  

 

আমােদর পয়ারা নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর রoজাত মাবারক রেয়েছ য শহের সi মদীনার 

পেথ দখুন iমাম মািলক (রঃ) eর হাত পা বঁেধ মারেছ খিলফার সন রা ,মুচের মুচের শরীর থেক তার 

হাত ভে  ফেলেছ । eর পর চেল যান anকার কারাগাের , যখােন বnী iমাম শািফ (রঃ) আর iমাম 

হাmল (রঃ)  । দখুন তােদর uপর িক িন ুর aত াচার হেc । ঐ দখুন , iমাম নাসায়ী (রঃ)  ক যন 

খুন কের গল।39  আর iমামুল আজম বেল খ াত, িবিশ  তােবয়ী , মুসিলম ব বহারশােstর pবkা, sাধীন 

িচnা সমথক iমাম আব ুহািনফা ক কুফার কাযীর পদ gহেন  asীকৃিতর জন  খিলফা আল মনসুর আেদেশ 
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pকােশ  11 িদন ধের pত হ 10 ঘা মারার পর  তােক ছাড়া হয়।িকnt খিলফার d:শাসন o হত াকােnর 

সমােলাচনা থেক iমাম সােহবেক িবরত রাখা যায়িন । তাi, খিলফা iমাম আবু হািনফােক কারাগাের 

িনেkপ কেরন eবং কারাগােরi িবষ pেয়ােগ তােক হত া করান40 ।  খিলফা আল মনসুর িবষ pেয়ােগ  

আেরা  হত া কেরন  রসায়ন শােstর জনক জাবীর iবেন হাiয়ান eর  osাদ মশhর আেলম iমাম জাফর 

সােদক(রঃ) ক41 । খিলফা হাrনুর রশীেদর আেদেশ চার বছর জলখানায় বnী থাকাকালীন িসিn iবেন 

শািহক িবষ pেয়ােগ  হত া কেরন iমাম মসুা কােজম ক 799সােল42 । খিলফা আল মামুন িবষ pেয়ােগ  

হত া কেরন iমাম রজা (রঃ) ক 26 ম 818 সােল iরােনর তুস নগের43।  

 

 

িব বেরন  মুহােdস, কারআেনর পরi সবেচেয় বিশ পিঠত িব d gn44   আ ল জােমuস সহীহ (সহীহ 

বুখারী ) eর সংকলক, যুগেশ  iমাম আবূ আবdlাহ মুহmদ iবেন iসমাiল আল বখুারী (809-869) ক  

বৃdাবsায় ধমেdাহ (কুফুরী) eর aিভেযােগ মাlােদর আেnালেনর pিkেত ( য আেnালেনর পছেন sয়ং 

গভনেরর হাত িছল )আজীবন িনবাসনদn দন বুখারার গভনর খািলদ iবেন আহমদ জহিল 45 । iমাম 

সােহব বুখারা থেক বিহsতৃ হেয় বয়কn নামক sােন uপিsত হন িকnt সখােনo তার িবrেd aপpাচার 

চলেত থােক46 ।তখন িতিন সমরখnবাসীেদর আমntেনর pিkেত সমরখেnর িদেক যাtা কেরন । িকnt 

পিথমেধ i বখরত  নামক িনভৃত পlীেত  িনকট আtীয় গালীব iবেন িজবািরেলর গৃেহ grতর পীড়ায় 

আkাn হন47 । eমতাবsায় সমরখnবাসীেদর পk থেক uপযপুির দরখাs আসার pিkেত িতিন তথায় 

যাবার মনs কেরন ,িকnt পের জানেত পারেলন বুখারায় তার িবrেd ছড়ােনা িবেdেষর aিgিশখা 

সমরকnেকo gাস কেরেছ48 । iমাম বুখারী d’হাত তুেল pাথনা কেরেলন :" হ আlাহ! আমােক তামার 

কােছ িনেয় যাo-e dিনয়া আমার জন  ছাট হেয় গেছ 49।" পের সমরখnবাসীগণ তােদর ভুল বুঝেত 

পের iমাম সােহবেক তথায় িনেয় যাবার icা করেল িতিন মাজা o পাগিড় পিরধান কের d'ব িkর কােধ 

ভর কের সoয়ারীর uপর আেরাহেনর জন   agসর হন িকnt 15/20 কদম agসর হেয়i বলেলন 

:"আমােক ছেড় দাo, আমার দূবলতা বেড় চেলেছ "। িকছুkন পেরi িনেভ গল iমাম বুখারী (রঃ) eর 

pাণ pিদপ 50।   িদনিট িছল 265 িহজিরর ঈdল িফতেরর পিবt িদন রাজ রাববার51 ।    
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ঘ ) িনযািতত সুিফগণ : 

 

iমাম মনসরু হাlাজ 52  সুিফবােদর53   iিতহােস সবেচেয় আেলািচত মনীষী eবং "সবে  সুিফ শহীদ"54 

বেল পিরিচত । সুিফ পথপিরkমার চুরাn পযােয় িতিন ঘাষনা কেরন ‘আনাল হক ’ aথা� ‘আিম সত  ’ 
55। িতিন বেলন ‘আিম সত , কননা আিম সত  কতৃক aসত  বেল িবেবচত হiিন56 ।' বsত, হাlাজ 

তnায়াবsায় ‘আিমi সত ’ যখন ucারন কেরন, তখন eক বিল  ধমীয় aনুভুিত pকাশ কেরন। ei 

aনুভুিতর মেধ  িতিন আlাহর সােথ eকাttতা aনুভব কেরেছন57 ।  

যা হাক , তার ei uিk ধমিবেরাধী (কুফুরী) বেলi িবেবিচত হল58 pিতিkয়াশীল মাlারা দাবী করেলন 

িবচােরর । 909 ী ােb তার িবrেd ধমেdােহর aিভেযাগ আনা হয় , সরকারী আiনজীবী তার িবrেd 

ফেতায়া িদেলন িকnt aন  eকজন আiনজীবী হাlােজর পk সমথন কেরন e যুিkেত য, মরমী uিk ক 

pচিলত আiেনর মানদেn িবচার করা যায় না । 913 ীsােb তােক gফতার কের বাগদােদর িবেশষ 

আদালেত হািজর করা হয় । uk আদালেত তােক ফােতমীেদর eকজন কারামাতীয়া eেজn সাব s কের  9 

বছেরর কারাদn দয়া হয়59।  uিজর হািমেদর িনেদশ o মািলকী কািজ আবু uমার সমিথত eকিট ফেতায়ার 

বেল 7 মাস মামলা চলার পর মনসুরেক মৃতু দn দয়া হয় 60। আনাল হক  (‘আিমi সত ’  বা আিমi 

খাদা ) ঘাষনার পছেন হাlােজর িনজs ব াখ া বা দশন িছল িকnt িবrdবাদীরা  িকংবা kমতাসীন 

কতৃপk তার কান বkব  আমেল ননিন ,তারা তােক হত া কেরন বtাঘাত, পীড়ন , a েcদন, 

িশেরােcদন o aিgসংেযােগ61 ।  

 

হাlােজর পর sন দশীয় িবখ াত সুিফ দাশিনক শায়খুল আকবর62 মহীuিdন iবনুল আরাবী63  (1165-

1243 ী ) সুফী মতবাদেক পুনতtt দশন সমিnত কের সুদৃঢ িভিtর uপর pিতি ত কেরন64।  তার 

দাশিনক মতবাদেক চার ভােগ ভাগ করা যায়-1) oয়াহদাতলু oজুদতtt , 2) pjাতtt , 3) jানতtt eবং 

4) ধমতtt ।65 iবনুল আরাবীর ‘oয়াহদাতুল oজুদ ’ e আশারীয়ােদর সািবক dব  সmকীয় মতবাদ, 

হাlাজীয় দশন o নব  pেটাবাদীেদর eক সtা  সmকীয় মতবােদর সংিম ন ঘেটেছ ।  মুতািজলা, 
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আশািরয়া, কারামািতয়া, iখায়ানুস সাফা pভৃিত সmpদােয়র pভােব িতিন pভািবত।66 মৃতু র 5 বছর পুেব 

spsতকৃত gnতািলকায় দখা যায় ,iবনুল আরাবীর gn সংখ া d'শ uননbi e uেঠ । তারপর িতিন 

আরo কেয়কখানা gn িলেখিছেলন ।67 তnেধ  দড়শত পাnুিলিপ রিkত আেছ68 ।  তার gnাবলীর মেধ  

আল ফতুহাতুল মkীয়া সবে  । eিট বতমােন চারিট সুবৃহt খেn o পাচশত ষাটিট aধ ােয় িবভk হেয় 

pকািশত হয় 69। তার িdতীয় gn ‘ফুসুল uল িহকাম’ । eিট 27 িট aধ ােয় িলিখত eবং pেত কিট 

aধ ায় eকজন নবীর নােমর িশেরানামায় uেlিখত ।70  ei gেn সুিফবােদর িবিভn িবষয় সmেক 

আেলাচনা করা হেয়েছ71 । 

 

iবনুল আরাবী 1202 ােb সংসার িবরাগী সুফী জীবন aবলmন কের জnভুিম sন ত াগ কের হজbত 

পালন o দশ মেন বর হন 72।  তেব , হেjর uেdেশ  বর হেলo িতিন সরাসির মkায় না িগেয় িমশের 

যান eবং সখােন pায় বছরখােনক বাস কেরন 73।  িমশের িতিন তার িনজ সুফী দশন pচার করেত থােকন 

। তার িন ল  চিরt , মধুর ব বহার, পািnত পুণ কাব  রচনা o সুলেলািলত বয়ােনর ফেল aসংখ  িশষ  

জােট । িকnt শী i pিতিkয়াশীল মাlারা তার uপর খড়গহs হেয় uেঠ । মাlােদর চােপ কায়েরার 

ত কালীন শাসক pথেম তােক কারাrd কেরন , পের দশ থেক বিহsার কেরন74 ।  

 

 

uপসংহার  

 

আেগi বেলিছ য, সমg iuেরাপ যখন ajতা , কুসংsার o ধমাnতায় িনমিjত িছল সi মধ যুেগ 

আরব মনীষীরাi  । মুkবুিd o jানিবjােনর sাধীন চচা তথা eক বণাঢ  দাশিনক o সাংs ৃিতক ঐিতহ  

রচনা kেত সkম হেয়িছল eবং সpম থেক tেয়াদশ শতক পযn jানকােnর রােজ  eকct আিধপত  

বজায় রেখিছল ।  আবারo eটাo লkনীয় য, rেতi pগিত আর pিতিkয়াশীলতার dnd দখা িদেয়িছল 

যার ফলrিতেত eেসেছ নানা ধমতািttক  দাশিনক ,মজহাব বা সুিফবাদ ।  dাদশ শতাbীেত uk সংs ৃিত 
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unিতর চরেম পৗেছিছল আর pিতিkয়াশীল শিkgিল pগিতর পথ রাধ করার মেতা kমতা aজন কেরিছল 

আর iবেন rশেদর পর থেক মুসিলম দশন o সংsিৃত  sb হেয় যায় । 

 

ei aধপতেনর কারণ -1) আল আশারী o আল গাjালীর সjাবােদর জয় , 2) পরবিত শাসকেদর jান 

িবjান চচাo পৃ েপাষকতা দােন aনাgহ । jান ব িkর িবলাস হেত পাের িকnt রােsর জন  aপিরহায -

ei সত  যতিদন পযn জাgত িছল ততিদন পযn আরব বা মুসিলম িচnা িবকিশত হেয়েছ ; 3) িবpবাtক 

রাজৈনিতক পটপিরবতেন sায়ী দশসমুহ ধংেসর মুেখ পিতত হয় , গনহত া সািধত হয়, বi -পুsক-gnাকার 

পুিড়েয় ফলা হয় , িশkা ন বn কের দয়া হয় , eমতাবsায় ধমপরায়নগণ মরমী সাধনায় িনেয়ািজত হন । 

ei aবsা চলেত থােক সেতেরা শতক পযn । aবশ  ei aবkেয়র যুেগo আিবভাব ঘেট iবেন খালdন 

eর মত মািলক িচnািবেদর । তকিলেদর িবrেd সাcার  আoয়াজ uেঠ iমামা তাiিময়ার  কে  (যার 

জীবেনর িসংহভাগ কেটেছ কারাগাের eবং মৃতু o কারাগাের ) । আেরা য সকল িচnািবদ dারা দাশিনক 

ঐিতহ েক সিজব রাখা হয় তােদর মেধ  কােতিব, িসেরািজ , িহিল , isাহািন, িসরািজ, িজিল, সরিহিn 

pমুখ ।   আঠােরা শতেকর মুসিলম িচnার ভুবেন সুিচত হয় eক নতুন uদ ম । আরব -তুরs -ভারত 

pভৃিত  a েল r হয় মুkবুিd চচা o aনুশীলন , রিচত হয় ধমতািttক সংsার আেnালেনর । ei 

আেnালন সুিনিদ  rপ o িবকাশ লাভ কের িমশেরর জামাল uিdন আফগানী (1839-97) o আবdহ 

(1849-1905) , uপমহােদেশ সয়দ আহমদ খান (1817-98), সয়দ আমীর আলী (1849-1928 ) , 

আlামা iকবাল (1873-1938) o মাoলানা আজাদ (1888-1958 ) pমুখ আধুিনক ধমেবtা o 

দাশিনেকর িচnায় । ei eকi ধারা বাংলােদেশ িবিশ rপ পিরgহ কের মাহাmদ বরকতুlাহ (1898-

1974) o আবুল হািশম (1905-74) pমুখ বেরন  িচnািবেদর  রচনায় ।  

 

pস ত uেlখ  করা যেত পাের 1926 সােলর 17i জানুয়ারী ঢািব eলাকায় আtpকািশত আবুল hেসন, 

কাজী আবdল odদ, কািজ আেনায়াrল কািদর , আবুল ফজল pমুেখর 'ঢাকা মুসিলম সমাজ ' কিndক 

'বুিdর মুিkর আেnালন' eর কথা যােদর মুখপাt 'িশখা'eর াগান িছল 'jান যখােন সীমাবd , বুিd 

যখােন আর , মুিk সখােন aসmব '। eেদর eক সভায় কিব নজrল বেলিছেলন – 
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 'বhকাল পের কাল রােt আমার ঘমু হেয়েছ । eতিদন আিম মেন করতাম আিম eকাi কােফর , িকnt 

আজ দেখ আিম আ s হলুম য , মৗ আেনায়াrল কািদর pমুখ কতকgিল gিন ব িk দখিছ আs 

কােফর । আমার দল বড় হেয়েছ eর চেয় বড় সাntনা আিম চাiনা ।'  

 

sাভািবকভােবi 'আs কােফর'রা pিতিkয়াশীলেদর িবেরািধতার সmুিখন হেয়েছন । 1929 সােলর 8 i 

জানুয়াির আহসান মি েল eক িবচার সভায় আবুল hেসনেক 'sীকােরািkপt িলখেত বাধ  ' করেত আমরা 

দেখিছ ( iনকুiিজশেনর সামেন গ ািলিলoর আtসমপন eর পুনারাবৃিt ) ।  

 

ei eকুশ শতেক আমরা কতটা eিগেয়িছ ? আমরা কতটা ভাগ করিছ িচnার sাধীনতা ?আজ আমরা 

iবেন িসনা, iবেন rশদ, আল রাজী, iবেন বাজা, iমাম আবু হািনফা (রঃ), iমাম বুখারী (রঃ) pমুেখর নাম 

dাভের sরণ কির , গিবথi হi তােদর aবদােন কথা জেন আবার eিক সােথ আমরাi আজেকর oমর 

খয়াম ক চাপািত িদেয় কুপােনার জন  pstিত নi ।  কােফর নািsক নেল মুেখ ফনা তুলা হত যi কিব 

নজrল iসলােমর নােম আজ িতিনi আমােদর জাতীয় কিব 'মুসলমানেদর গব ' । ei িবপিরতধমী আচরন 

থেক আমরা িক পািরনা বিরেয় আসেত ? য ধেমর আসমািন িকতােবর pথম আয়াত 'পড়',  মহানবী 

হযরত মুহmদ সাlাlাহ আলায়িহ oয়া সাlােমর বানী আেছ 'pেত ক মুসিলম নর-নারীর জন  jান aজন 

ফরজ ' িকংবা 'jানাজেন সুদূর চীন দেশ যাo' সi  ধেমর aনুসাির িহেসেব আমরা jান -িবjান তথা 

মুkবুিd চচা ত াগ কের কতটা eিগেয়িছ বা িপিছেয়িছ সi িহসাব মলােনার  সময় িক eখেনা আেসিন ? 

আমরা হযরত uমর (রাঃ) eর খলাফেতর কথা িক ভুেল গিছ যখন খিলফার কােছ pকােশ  জবাব চাoয়া 

হত খুতবার সময় ? আt সমােলাচনা করেত আমরা কেব িশখব ? "সব দেশi সব কােল নতুন িচnt শাসক 

eবং pচিলত ধেমর রাষানেল পেড় কারণ নতুন িচnা সব সময়i শাসকেদর জন  hমিক " ei pিতপাদ েক 

িক আমরা িমথ া pমান করেত পািরনা ? 
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