
মৗলবাদ : uৎস সnান, iিতবৃt eবং সমকালীন pিkত 
-রিবuল iসলাম 

 
ভূিমকাঃ রবীndনাথ তঁার eক pবেn িলেখেছন, য মতবাদ eকিদন মানব সমাজেক মুিk দয় িবpেবর 
মাধ েম, সi মতবাদi কােলর িববতেন eক সময় মানুেষর পােয় বড়ী পিরেয় দয় । সভ তার পেথ 
তােক eেগােত দয় না । eক পা যখন সামেনর িদেক যায়, aন  পা তখন পছন িদেক টেন ধের । 
iিতহােসর পরেত পরেত আমরা রবীndনােথর ei aমর িশkামূলক বাণীর সাk  খুেঁজ পাi । iসলাম 
আরেবর মানুষেক মুিk িদেয়িছল দাসt, জােহিলয়াত তথা ajানতা, মাৎসান ায়, বংশানুkিমক 
হত াকাn eবং গা ীপিতেদর শাষন o aত াচার থেক । আরব িবজেয় দিkণ ভারেত eবং 
তুকীিবজেয় utর ভারেত eকiভােব না হেলo, িবিভn ধম-সংsার আেnালন r হেয়িছল । pখ াত 
ভারতীয় iিতহাসিবদ সুরিজত দাশgp (জn 1934 সাল) তঁার 'ভারতবষ o iসলাম' gেn  িলেখেছন, 
 

”eকথা s  কের বলা দরকার য iসলাম আগমেনর পিরণােম (ভারতবেষ) ভিk আেnালেনর জn না 
হেলo iসলাম aবশ i ভিk আেnালনেক uেlখেযাগ  uৎসাহ o pচুর pরণা িদেয়িছল 
।.................দিkণ ভারত তথা দািkণােত  ভিk আেnালন bাhণ  সংsৃত শাসেনর dেগ আঘাত 
হেনিছল; সi dেগ utর ভারেত বা আযাবেত pবলতর আঘাত*1 কেরিছল iসলাম 
ধমাবলmীরা”।(**1)   iসলাম আগমেনর(িবেশষ কের সুফী মতবােদর) aিভঘােত িবচিলত utর 
ভারেতর বাiের dািবড় দেশ ভিk আেnালেনর জn িনল, utর ভারেত িনেয় eেলন রামানn, আর 
সpdীপ নবখn পৃিথবীেত ভিk pচার করেলন তঁার িশষ  কবীর । কবীেরর আh বােন সাধারণ 
শাstjানহীন সাধারণ মানুেষর জীবেন ei সাধনা aিচেরi eক সামািজক o সাংsৃিতক শিk লাভ কের 
। utর ভারেতর মুিদ, মুিচ, মািল, সুতার, কুমার, নািপত o মথর বৃিtর লােকরা, যারা iসলােমর 
সামািজক সােম র pভােব িবেdােহর সূচনা কের িনmবেণর ভিkবাদী সn হেয়িছল, দখল য সাধারণ 
তুকীর মেধ  ত' বেটi, িদlীর শাহীমহেলo, বাজােরর kীত দাস sীয় gেণ হেc pভূর জামাতা, 
সনাপিত, aমাত  eবং সুলতান । ব িk জীবেন আেtাnয়েনর ei সmাবনা ত�কালীন িনmবেণর o 
বেগর মানুেষর মেনাজগেত eক নতুন চতনার uেnষ ঘটােলা । জnসূেt সবpকার aিধকারবি ত ei 
দিলতেদর আিথক o সামািজক জীবেন মনুষ েtর o আtমযাদা লােভর আকা া তােদরেক bাhণ  
শাst o সমাজেdাহী কেরিছল । সুতরাং eটা বলা যায় য আরব িবজেয় দিkণ ভারেত eবং 
তুকীিবজেয়র pkাপেট utর ভারেত iসলামী সামািজক সােম র pভােব নবযেুগর uেnষ সূিচত হয় । 
তা�পেযর িদক থেক eেক য়ুেরাপীয় iিতহােসর রেনসঁাযুগ িহেসেব আখ ািয়ত করা যায় । চতন েদেবর 
ধম-সংsার আেnালন pসে  ডkর আবু মহােমদ হিববুlাh  িলেখেছন, “ চতন েদেবর ব ব আেnালন 
য িহnুর সমাজ সংরkেণরi iসলাম pিতেরাধক পেরাk আেnালন, e িসdাn িনেয় আজ আর তক 
নi । কবল বৗd o aনুrপ িণেকi নয়, ধমাnিরত িহnুেকo সমােজ পূণgহেণর সাথক uপায় 
িহসােবi য pম o াতৃেtর আhান িনত হেয়িছল,  তঁার pত ািশত  ফলo পাoয়া 
িগেয়িছল,....... ....... ষাল শতক থেকi বাঙলায় iসলােমর aব াহত pসার rd হেয় 
গেছ,....................”। **2   

 

eকi বkেব র pিতফলন পাoয়া যায় িকছুটা িভn ভাষায় সুরিজত দাশgেpর 'ভারতবষ o iসলাম' 
gেn। সুতরাং   িনেমাহ দৃি েত eকথা বলা যায় য, iসলাম ধেমর pভাব eকিদন ভারতবেষ মানবাtার 
মুিk o সভ তার পেথ যাtায় aবদান রেখিছল, ধম-সংsারক বা মানবতাবাদীেদর জন  মুিk-aেnষার 
kেt যেুগাপেযাগী িচnার রসদ জুিগেয়িছল, মানুষেক পথ দিখেয়িছল । হােসন শােহর আমলেক 
বাংলার সাংs ৃিতক জীবেনর রেনঁসা িহেসেব আখ ািয়ত করা যায় । সািহেত , িশেl, ধেম, সংগীেত 
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বাঙলার িনজs সংsিৃত, eযাবতকাল পযn আিধপত কারী আয -সংs ৃিতেক mান কের িদেয় sমিহমায় 
pিতি ত হল । iিতহাসিবদ দীেনশ চnd সন তঁার 'বৃহৎ ব '-e িলেখিছেলন- 
 

”বা ালা দেশ পাঠান pাবেল র যুগ eক িবষেয় বা ালার iিতহােস সবpধান যুগ । আ েযর 
িবষয় িহnু sাধীনতার সমেয় ব েদেশর সভ তার য ী ফুিটয়ািছল, ei পরাধীন যেুগ সi 
ী শতgেন বািড়য়া িগয়ািছল ।...... ei পাঠান যেুগ সব pথম িহnু সমােজ নূতন িবেkাভ 

দৃ  হiল । ....bাhেণরা বাধ  হiয়া শাstgn বাঙলায় pচার কিরেলন(শাসক ণীর ভাষা 
িহেসেব সংsৃেতর আিধপত  আর মেন নoয়া হেলানা)।.... eকিদেক মুসলমান ধেমর 
pভাব, aপর িদেক বাঙলা ভাষায় ধমpচার-ei di কারেণ ব ীয় জনসাধারেণর মন নবভােব 
জাgত হiল । শাসন o rিচ হiেত মুk হiয়া িচnাজগেত িহnুরা গণতািntক হiয়া পিড়ল 
।... ei পাঠান-pাধান  যুেগ িচnাজগেত সবt aভূতপূব sাধীনতার খলা দৃ  হiল, ei 
sাধীনতার ফেল বাঙলার pিতভার যrপ adূত িবকাশ পাiয়ািছল, eেদেশর iিতহােস aন  
কানo সমেয় তdrপ িবকাশ সচরাচর দখা যায় নাi ।” 

 
 য iসলােমর pভােব বাঙলায় eকিদন ধম-সংsার আেnালন, ভিk আেnালন o সবেশেষ 
রেনসঁা সূিচত হেয়িছল, সi ধমi আজ প াd পদতার pতীক হেয় দঁািড়েয়েছ, agগিতর পেথ 

aচলায়তেনর মেতা pিতবnক হেয় দঁািড়েয়েছ, তা ধু দাশিনক রবীndনােথর uপেরাk িচরnন বাণীেকi 
pিতভাত o pাসি ক কের তুলেছ ।  
 
 আজ ধমgিল  সারা িবে  মানব সভ তার যাtাপেথ eক িবশাল বাঝা হেয় পেড়েছ বেল মেন 
হয় । ধমতািttকরা যত তািttক o পুিথগত ব াখ াi দন না কন, বাsব aবsািট হেc, ধমেক আ য় 
কেরi আজ eক pায় eক শতাbী ধের মৗলবাদ, সাmpদািয়কতা o ধমীয় ugবােদর দত  িবেশষ কের 
তৃতীয় িবে র o মধ pােচ র িকছু দেশর সমাজেক কুের কুের খােc । দাশিনক নীৎ স  (1844-
1900)*2 ei বেল চাচেক আkমণ করেতন,  
 

'জীবন pবাহ o জীবনেচতনা ব াপক o সুদূরpসারী িকnt চাচ মানুেষর জীবনেক িডেমর 
খালেস আবd কের রােখ । মানেুষর িভতেরর aনn সmাবনা o pচn শিkেক চাচ o ধম 

rd কের রােখ ।'  
 
ধম সmেn নীৎ সর ei মূল ায়ন sান o কােলর িবচাের চূড়াn নয়-ভারতবেষর kেt য নয়, তা 
আমরা uপের দিখেয়িছ । য সময় বা দেশর (বা মহােদেশর) pkাপেট িতিন e কথা িলেখিছেলন, 
সi কালপেব বা তঁার পূববতী সমেয়র ঐিতহািসক ঘটনাবলী o সংs ৃিতর pাসি ক িবেবচনায় িতিন 
সmবত মুkিচnা o সৃজনশীলতার pসার তথা আধুিনকতার পেথ মুখ  pিতবnকrেপ ধেমর 
pিতিkয়াশীল o a ভ ভূিমকােক িবেবচনা কেরেছন । eখােন uেlখ করা খুব pাসি ক য, 1895 
ী ােb(aথা� তঁার মৃতু র পঁাচ বছর পূেব) aনুি ত নায়াgা কনফােরn ধমীয় dতা বা রkণশীলতার 
নােম iিতহাস o িবjান চচার uপর িনেষধাjা জাির কের । তাi eটা বাধগম  য সমকালীন ধমীয় 
কূপমnুকতা pত k কের িতিন uপেরাk uিkgিল কের থাকেত পােরন । সমসামিয়ক ঘটনাpবাহ তঁার 
িচnাধারােক সmবত aেনকটাi pভািবত কেরিছল, যা হয়েতা aেনেকর িবচাের দশ-কােলর uে  uঠেত 
পােরিন । রবীndনােথর সািহত , কাব  o দশেনর িচরকালীন o সাবজনীন আেবদেনর জন i তঁােক িবে র 
aন তম  কিব o দাশিনক িহেসেব আখ ািয়ত করা যায়।  
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 িকnt ধম সmেক ীখ নীৎ সর uপের udৃত uিkিট সমসামিয়ক িব  o বাংলােদেশর 
চলমান সমেয়র জন  aত n pাসি ক o বাsব । সাmpদািয়কতা হেc মৗলবােদর eকিট aনুস  মাt। 
তেব সাmpদািয়কতা o মৗলবাদ eক নয়। আমরা যথাসমেয় e dেয়র মেধ  চিরtগত o ধারণাগত 
(conceptual) পাথক gিল িবে ষণ করব । িকnt, কন মৗলবাদ pগিতশীল বুিdজীিবেদর  কােছ, 
pগিতশীল িচnার সেচতন মানুেষর কােছ aত n grtপূণ uেdগ-iসু েত পিরণত হেলা ? ei pে র 
utেরর মেধ  িনিহত রেয়েছ আজেকর িবষয়বst িনেয় আেলাচনার grt । তেব তার িকছুটা আভাস 
পাঠক iিতমেধ i পেয়েছন িন য়i । sাধীনতার পর িজয়ার  kমতােরাহেনর পর kমতা পাকােপাk 
করার হীনsাথ মাথায় িনেয়, সৗিদ রাজপিরবােরর সমথেনর আশায় eবং aভ nরীনভােব সামিরক 
e ািb  মেnর রাজনীিতেত sায়ীভােব(কখেনা pকােশ , কখেনা নপেথ ) pভাব িবsােরর sােথ, eবং 'I 
will make politics difficult for the politician'-ei চাণক -ডকি েনর বাsবায়েনর uেd েশ  
pথম পদেkপ িহেসেব sাধীনতািবেরাধী জামাতেক রা ীয়ভােব পুনবাসন করা r কেরন । সi থেক 
r কের, eবং িবeনিপর '91-'96 সাল o 2001-2006 সােলর শাসনপেব যথাkেম নপেথ  o 

pকােশ  kমতায় থাকার সুবােদ জামাআত o তার a -সংগঠনgেলা তােদর সিkয় ক াডারেদর দেশর 
সামিরক বািহনী, আমলাতািntক pশাসন, িবচার িবভাগ, িপeসিস থেক r কের pশাসেনর pিতিট sের 
নজীরিবহীন দলীয়করেণর মাধ েম দািয়tপূণ পেদ pিতি ত কের সুদূরpসারী লk  িনেয় eেগােত থােক 
। eর মেধ  জামায়াত-িশিবেরর eকিট aংশ, কৗশলগত কারেণ   'জাgত মুসিলম জনতা', 'বাংলা ভাi' 
iত ািদ িবিভn নাম িনেয় , ( যমন কের pিতকূল পিরিsিতেত ভkেদর কােছ বুd বুেড়া িশবrেপ পূিজত 
হেয়িছেলন) বাংলােদেশর dগম a লgিলেত সামিরক pিশkন o নানা জ ী তৎপরতা r কের ।   
 
1) বাংলােদশ রা িট আফগািনsােনর মেতা eকিট ব থ o aকাযকর রাে  পিরণত হেব িকনা, eিটেক 
eকিট মধ যুগীয় ধমরাে  পিরণত করা হেব িকনা স p  দখা িদেয়েছ pগিতশীল মহেলর মেধ  । 
 
2) মুkবুিd o মুkিচnার মানুষেদর জন , িবjানমনs, যুিkবাদী o pগিতশীল িচnার মানুষেদর জন  
aদূর ভিবষ েতর বাংলােদশ আেদৗ িনরাপদ থাকেব িকনা ? 
 
3) য pত াশা, লk , sp, আদশ o চতনা িনেয় দশ sাধীন হেয়িছল, মুিkযুেdর সi চতনা আজ 
ভুলুিnত । ধমিনরেপkতা, জাতীয়তাবাদ, গনতnt, সমাজতnt, মৗিলক aিধকার, নারী-পুrষ সমতা, 
বুিdর মুিk eবং িবেবেকর sাধীনতা iত ািদ মুিkযুেdর মাধ েম aিজত চতনাgিল জাতীয় জীবেন o 
সংিবধােন পুনpিত ার মাধ েম আমরা িক বাংলােদেশ আেরকিট নবজাগরণ o সংsারমুিkর লেk  
বুিdবৃিtক আেnালন (Enlightenment) সূিচত করেত পারব িকনা, eকিট jানিভিtক বষম হীন 
শাষনহীন আধুিনক সমাজ িনমােণর িদেক eিগেয় যেত পারব িকনা, নািক aদৃ  o ঐশীিনভর, আধা-
রাজতািntক eবং সাংs ৃিতক-aথৈনিতক kেt মধ যুগীয় eকিট পুেরাপুির কূপমnূক, বd o বn া 
সমােজর(ei বn াt iিতমেধ i সমাজ জীবেন পিরলিkত) িদেক ধািবত হেবা, pািnক থেক 
pািnকতর তথা িভk ুক-aথনীিতর  দেশ পিরণত হেবা ?  
 
4) িব মানিচেt বাংলােদেশর ভৗগিলক aবsান পরাশিkgিলর জন  সামিরক িদক থেক 
কৗশলগতভােব aত n grtপূণ । চ gাম বnর, সn মািটন dীপ eবং বাংলােদেশর তল-গ ােসর 
সmাব (Anticipated) িনত -নতুন আিব ার o kম-u�পাদন বৃিdর পিরেpিkেত বৃহৎ শিkgেলার য 
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লালুপ দৃি  বhিদন যাবৎ e দশিটর uপর রেয়েছ, তা দশিটর sাধীনতা-সাবেভৗমtর জন   
hমিকsrপ । 
 
 eখন, আজেকর iরাক-যুd থেক বাংলােদেশর মেতা k ুd জািতরা gেলা িক িশkা িনেত পার 
?  iরােক য eখেনা মািকনীরা aবsান করেত পারেছ, oখানকার সমs ব বসা-বািণজ  তথা eনািজ 
সkর(িবd ত, তল গ াস আহরণ o pিkয়াজাতকরণ ) টিলেফান, ব াংিকং iত ািদ যসব সkরgিল 
জনগেনর মািলকানায় িছল, সgিল eখন িব ায়ন o pাiেভটাiেজশেনর নােম মািকন বhজািতক 
কাmানীgেলার িনয়ntেণ চেল গেছ, তার কারণ ধু ei নয় য oখানকার শাসক eিলট o 
দশেpমহীন  বুেজায়ােদর eকিট aংশ eবং সামিরক- বসামিরক e ািb  মn িনেজেদর aবsানগত o 
িণগত sােথ মািকনীেদরেক সমথন িদেয় যােc । কারণিট হেলা আেরা গভীের, সিট তােদর দীঘ 

ঐিতহািসক সমস া-ঐিতহািসক o aংশত aদূরদশী সাdােমর দীঘ িদেনর িশয়ািবেরাধী সাmpদািয়ক 
দমন-পীড়ন নীিতর কারেণ iরােক সিত কােরর কান জাতীয়তােবাধ গেড় uঠেত পােরিন । িশয়ােদর 
pিত সাdাম আমেল িdতীয় ণীর নাগিরক িহেসেব বষম মূলক আচরণ করা হয় । িশয়া-সুnী িবেভদ 
ছাড়াo গােt- গােt িবেভদ, sতnt জািতসttা িহেসেব কুদীেদর sাধীনতা দাবী iত ািদ সমস া iরােকর 
সমােজ দীঘিদন থেকi চেল আসেছ । দীঘ িদেনর ei গাt-িবভিk (sectarianism), সাmpদািয়ক 
িবভিk eবং  কুদী, eজীদী pভৃিত জািতেগা ীর িনজs ভাষা-সংsিৃত তথা িভn জািতপিরচয়েক 
যথাযথভােব মযাদা o মূল ায়ন না করার কারেণ iরাক কখনi eকিট জািতরা  (Nation state) 
িহেসেব িবকিশত হেত পােরিন । কুদীেদর িভn সাংsিৃতক পিরচয়েক মেন িনেয়, aসাmpদািয়কতার 
িভিtেত eকিট ঐক বd জাতীয়াতাবাদ িবকাশ লাভ করেত পােরিন কান দূরদশী ক ািরশেমিটক নতার 
aভােব । তা eমিন eকিট পটভূিমেত, যখন iরােক মািকন আgাসন সংগিঠত হেলা দশিটর 
তলসmদ gাস করার জন (যার মূল লk  িছল িব ব ািপ eনািজ তথা jালানী সmেদর িনয়ntণ িনেয় 

pিতেযািগতার kেt য়ুেরাপ , রািশয়া o চীেনর uপর খবরদাির o আিধপত  িবsার; তাছাড়া তেলর 
িনি ত সরবরােহর সােথ eকিট িশlসমৃd aথনীিতর বh সূচক িনভর কের, যা িভn আেলাচনার িবষয়), 
তখন iরােক সিত কােরর ঐক বd কান pিতেরাধ সংgাম গেড় uেঠিন । eর আেরকিট কারণ, 
eকিদেক, সাdাম আমেল বষেম র িশকার িশয়ােদর eকটা বড় aংশ, িবেশষ কের eিলট aংশিট 
মািকনীেদরেক kমতা o তথাকিথত গনতেntর লােভ সহেযািগতা িদেয় যােc । pিতেরাধ যাdােদর 
মেধ  বh দলাদিল o িবভিk কাজ করেছ, যার aন তম কারণ হেলা 'আয়াতুlা pথা'*3। আবার যুd 
r হoয়ার পর বিহরাগত িহেসেব ' গােদর uপর িবষেফঁাড়ার' মত মৗলবাদী সংগঠন 'আলকােয়দার' 

মািকনীেদর শােয়sা করার মাkম সুেযাগ িহেসেব iরােকর মািটেক বেছ নয়া, যারা িশয়ােদর uপর 
মািকন-pীিতর pিতেশাধ িনেত িগেয় য ববর হত াকাn ঘটােc তা জািতর িবভিk আেরা বািড়েয় 
িদেc।  
  iরােকর uপেরাk সংিkp iিতহাস থেক আমরা িক িশkা িনেত পাির ?   
 
1. ব িkর খয়াল-খুশী, ucাকা া চিরতাথকরেণ o kমতা িনর ুষ করার sােথ য sরাচারী o 
বষম মূলক শাসন চালােনা হয় দীঘিদন ধের, তা ঐ শাসক সmpদায় বা রিজম যতিদন kমতায় থােক 
ততিদনi ঐ aগণতািntক িসেsমিট কাজ কের, eরপর যখন ঐ রিজেমর পতন ঘেট, তখন ঐ 
িসেsেমর kিতকর িদকgিল বিরেয় পেড় । 
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2. সাdান শাসনামেল iরাক রা িটর( খয়াল কrন, জািত নয়) aভ nের য িবিভn aসাম স , বষম , 
িবভিk, সাmpদািয়কতা iত ািদ রাগgিল ভতের ভতের িবরাজমান িছল, তা িকnt সাdােমর বাথ 
পািটর দাদn-pতাপ sরশাসেনর মেধ  মানুেষর কান বাk -sাধীনতা, সংবাদপt o তেথ র sাধীনতা 
pভৃিতর aভােবর কারেণ চাপা পেড় িগেয়িছল । িকnt, তার মােন ei নয় য সমস াgিল িছলনা, তেব 
সgিল pকাশ হoয়ার সুেযাগ o পিরেবশ পায়িন ।  

 
 eখন মািকনীরা আসার পর,( যমন সন রাজবংেশর পতন-পেব মুসিলম শিkর আিবভােব-
[যােদর uেd শ  িছল রাজ -জয় বা aথসmদলুnন] ত�কালীন িহnু সমােজর eক uেlখেযাগ  aংশi 
মুিkর sাদ পেয় আনিnত হেয়িছল) পিরবিতত পিরিsিতেত, বhবছর ধের aবদিমত থেক হঠা� কের 
মুিkর sাদ পেল যা হয়(িবষ না aমৃত তা' িবচােরর kমতা আর থােকনা), পেnারার বাk*4 খুেল গল 
। pথম-pথম গণতnt মেন কের যভােব আhািদত হেয়িছল িনেবােধর মত, ধাkা খেয় eখন ধীের 
ধীের ভুল ভে েছ । 
 
 eতkণ ধের iরাক িনেয় য দীঘ আেলাচনা করা হেলা, তার uেd শ টা আশা কির পাঠক  
hদয়ন ম কেরেছন । আিম চার নmর পেয়েnর বkেব র rেত (uপের দখুন)  ভৗগিলকভােব 
বাংলােদেশর কৗশলগত িবপjনক aবsান eবং তল-গ াস-বnর- সn মািটন dীপ pভৃিতর িবপjনক 
িদকgেলার ব াপাের আেলাচনা কেরিছলাম । eমতাবsায়, বাংলােদেশ iসলামীক সntাসী, জ ী o 
মৗলবাদী utােণর সুবােদ,(যার পৃ েপাষকতা যুkরা  িদেয় চেলেছ) যিদ eখােন পি মা শিkgিলর 
হsেkেপর aজুহাত সৃি  হয়, িশিkত ণীর eকিট aংশ eবং সনাবাহীনীর হােত িনযািতত 
uপজািতেগা ীgেলা o aন ান  সংখ ালঘু সmpদায় তােদরেক সহেযািগতা না করেলo '71-eর 
মুিkযুেdর মত কান pিতেরাধযুেd aংশgহণ করেব বেল মেন হয়না । gােম-গে র aগিণত হতাশ 
মুিkেযাdা, যারা মুিkেযাdা িহেসেব sীকৃিত পায়িন, দািরেdর মেধ  বাস করেছ eবং বhsােনi sানীয় 
রাজাকারেদর কােছ ব িkগত বা সরকারী বাড়ী বা সmিt হািরেয়েছ, aত াচািরত হেয়েছ িবeনিপ-
জামাআত সরকােরর সময়, তােদর সnানরা িহেসব করেব িন য়i য '71-eর যুেd িগেয় তােদর বাবারা 
িক পেয়িছল । তারা দশিটেক সনাবাহীনীর দশ, gাম  চয়ারম ান-িটeনo-িডিস-eসিপ-আমলা-
eিলট-মু�সুিd ব বসায়ী বা বুেজায়া-( সনাবািহনীর আশীবাদpাp o ভাগীদার)িসিnেকট চk pভৃিত নব  
মৗিলক গণতেntর(আiয়ুব খােনরটা িছল পুরেনা মেডল) হালুয়ােভাগীেদর দশ বেলi ভাবেব-িনেজেদর 
দশ বেল ভাবেবনা । মাdা কথা, দশিটর মানুষ কাযত di ভাগ-চতুভাগ হেয় যােব । aবশ  
বাংলােদেশ eখনi pকৃত psােব dেটা জািত বাস করেছ anগত মনেনর িদক থেক eবং জািতসttার 
pে  । eক পk হেলা যারা িনেজেদর বাঙালী বেলi মেন কের-যারা aসাmpদািয়ক o ধমিনরেপk 
জাতীয়তায় িব াসী । aন  পk মুসিলম জাতীয়তা o পািকsানী সংsিৃত eবং পািকsানী জাতীয়তায় 
িব াস কের, যারা বাংলােদেশর sাধীনতােক 'পািকsান ভাঙা' বেল মেন কের eবং তারা মেন মেন 
িনেজেদরেক পািকsানী বেল গবেবাধ কের । িবেদশী শিk aনুpেবেশর সােথ সােথ e dেটা জািতর মেধ  
হানাহািন r হেত পাের eবং বাংলােদশ নামক ভুখnিটেক পুনিdখিnতকরেণর psাব বা p  utািপত 
হেত পাের ।  
 
 আমােদর জািতপিরচয় বা আtপিরচেয়র য সংকট, তার eকিট pধান কারণ হেc ei 
মৗলবাদ o সাmpদািয়কতা । মৗলবাদ o সাmpদািয়কতা eমন dিট িবষাk রাগ যার িচিক�সার পূেব 
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রাগ dিটেক ভাল কের জানেত হেব । আর মৗলবাদ যিদ anিনিহত দূরােরাগ  রােগর িসm্ টম হেয় 
থােক, তেব আমােদর pথম কাজ হেব রাগিটেক আেগ জানা । রাগিটেক না জানেল রােগর 
ডায়াগনিসস আমরা করেত পারব না ।                
         
1. সংjা িনrপণ- মৗলবােদর aন তম uৎপিtsান o চারণভূিম মািকন যুিkরাে র ধম o মৗলবাদ 
িবষয়ক পিnত eবং iসলাম-িবেশষj pেফসর brস লেরn*5 মৗলবাদেক eভােব সংjািয়ত কেরেছন- 
 

'Fundamentalism is a multifocal phenomenon precisely because the 
modernist hegemony, though originating in some parts of the west, 
was not limited to Protestant Christianity'(emphasis added)**3.  

 
aথা�, মৗলবাদ হেc eকিট বhেকিndক pপ  যা আধুিনকতাবােদর pভাব বা আিধপেত র pিতিkয়ায় 
udূত হয় । eিট পা ােত র কান কান aংেশ udব ঘটেলo pেট াn ী াnেদর মেধ i সীমাবd িছল 
না । 
aন t িতিন বলেছন, 

”Fundamentalism is an ideology and vision of the world that can 
not be labeled and  identified.”  

 
কারণ পিরচয় বা 'identity'*6 (sameness, identical or eকrপতা, aিভnতা)-র p  uঠেল 
“সংjার p  আেস বা খঁাজ করেত হয়” । িতিন িব াস কেরন য “ধমীয় মৗলবাদ o ধম-পিরচয় 
পরsর িবেরাধী ।”ei িডuক য়ুিনভািসিট pেফসেরর মেত, মৗলবাদ 'িবমূত ধারণা বা িবেশষািয়ত 
ধারণািভিtক eবং আ িলক সীমানার পtন ঘটায় ।” 'Identity'-র সােপেk মৗলবােদর ei সংjায়ন 
ei লখক trিটমুk বেল মেন কের না-eটা িনছক তািttক িবে ষন । সmবত, তঁার pেফসরসু ভ 
uদারতা(যা পি মী সভ তা o রেনসঁাজাত  liberalism-eর নামাnর) o বিচtপূণ দৃি ভ ীর কারেণ 
িতিন eভােব দেখেছন । তেব ei িসdােnর trিটপূণ িদক সময়মেতা দখােনা হেব । 
 
মৗলবাদ সmেক pেফসর লেরেnর আেরা সংjায়ন হেcঃ”the affirmation of religious authority 

as holistic and absolute, admitting of neither criticism nor reduction; it is expressed 
through the collective demand that specific creedal and ethical dictates derived from 
scripture be publicly recognized and legally enforced।”(**4)  

 

aথাৎ, মৗলবাদ হেলা “ধমীয় কতৃt(ধমীয় ব াখ া pসে ) বা aিধকার  যােত ধমেক মাk eবং 
ব াখ াতীত বেল দাবী করা হয় । যা কান সমােলাচনা বা লঘুকরনেক sীকার কেরনা । যৗথ বা সামি ক 
দাবীর মাধ েম eটা pকাশ করা হয় য, ধমশাst থেক পাoয়া সুিনিদ  ধমিব াস o নীিতশাstীয় 
িবিধিনেষধgিলেক গণsীকৃিত pদান করা হাক eবং আiনগত বাধ বাধকতার মাধ েম pেয়াগ করা 
হাক।” লেরn যুিk িদেcন য, uk মতবাদ দাশিনক যুিkবািদতা o ব িksাতntবাদেক pত াখ ান 
কের যা আধুিনকতার সহগামী, িকnt pযুিkগত agগিতর পূণ সুিবধা gহণ কের, যা আবার আধুিনক 
যুেগরi বিশ  । সবেচেয় স িতপূণভােব মৗলবাদেক আখ ািয়ত করা যায় সংsারমুk মূল েবােধর 
িবেরািধতা িদেয় । িতিন িব াস কেরন য, মৗলবাদ হেc eকিট িব ময় pপ  eবং eেক সুিনিদ ভােব 
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ব াখ া বা বাঝার পূেব aবশ i eর পূবসূt বা পিরেpিkতgিলর তুলনামূলক িবচার করেত হেব ।   
 aে লীয় দাশিনক লু ডিভগ ui  জn াiন (Ludwig Josef Johann Wittgenstein;1889-
1951) িব ব াপী  মৗলবাদী pবণতার যাগসূt বাঝােত িগেয় পািরবািরক সাদৃশ তার (Family 
Resemblance)*7 -eর তttিট pথম udাবন কেরন । তঁার ei সাদৃশ তা ব াখ া করেত িগেয় 
ui  জন কতgিল খলার uদাহরণেক বেছ নন- যমন, বাড খলা, বল খলা, aিলিmক গm s  
eবং iত ািদ। eেত সবgিল খলার য আবিশ কভােব eকিট eকক সাধারণ  বিশ  থাকেব eমন 
কান কথা নi(টীকা দখুন; *7) । লেরn মৗলবােদর পঁাচিট সাধারণ “পািরবািরক সাদৃশ তােক” 
তািলকাভুk কেরেছন- 
 
 1) মৗলবাদ সংখ ালিঘ  গা ীর দৃি ভ ীর সমথক । তারা িনেজেদরেক সমােজর ন ায়পরায়ণ 
aবেশষrেপ দেখ । eমনিক তারা যখন সংখ াগির  তখনo িনেজেদর সংখ ালিঘ rেপ uপলিb কের।  
 
2) ধমিনরেপkতাবাদী বা সকু লারপnী o পথ  ধমানুসারীেদর িবrd-মেনাভাবাপn eবং যুdংেদহী-
ভাবাপn । 
 
3) তারা সমােজর িdতীয় পযােয়র eিলট ণীর( পিটবুেজায়া) পুrষ যারা িনয়তi ক ািরশেমিটক 
পুrষেদর নতৃেt পিরচািলত হয় । 4) মৗলবাদীরা তােদর িনজs পিরভাষার জন  শbাবলীর udব 
ঘটায় । 4) মৗলবােদর ঐিতহািসক পটভূিম রেয়েছ তেব  কান আদিশক agদূত নi । 
 
uপেরাk সংjায়নo trিটমুk নয় ei জন  য, eেত (আমােদর aিভjতালb o aিতপিরিচত) 
মৗলবােদর aত n grtপূণ eবং uেlখেযাগ  eকিট বিশ  বাদ পেড় গেছ । তা হেলা, eিট 
আধুিনকতা o pগিতিবমুখ eবং aচলায়তনপnী তথা গিতশীলতার িবেরাধী o pিতবnক । 
 
   pেফসর িরচাড িট. enন মৗলবাদেক সংjািয়ত কেরেছন -eভােব- 
”Fundamentalism is only one response to the 'cultural disqualification of all traditions 
bearing a unified code of   meaning in a world committed to rapid change and 
pluralization. ... fundamentalism is a transnational religious phenomenon that has 
entered many domains of culture and social organization with startling consequences 
for the individual, the intimate social group and the nation-state”.(**5)aথা� “ মৗলবাদ 
ধু pথাগত ঐিতহ gিলর সাংs ৃিতক trিট-িবচু িতর pিত eকিট pিতিkয়া । যgিল( য ঐিতহ  বা 

মূল েবাধgিল) drতগিতর পিরবতন o বh সাংs ৃিতক বিচt  o ধমীয় আদেশর anভুিkকরণ, 
সহাবsান o পারsিরক িবিনময়  pিkয়ার (বhtকরণ-Pluralization)*8 pিত  সমিপত eকিট িবে  
তা�পযবাহী সূtবd আiন বা িবিধমালােক ধারণ কের । মৗলবাদ হেলা কান দেশর eকিট গা ীর বা 
িবেশষ জনসমি র ধমীয় spিবলাস বা ucাকা ামূলক pবণতা বা pপ  যা সামািজক pিত ান o 
সংs ৃিতর বh kেt aনুpেবশ কেরেছ । যার পিরণিত ব িkমানুষ, ঘিন  সামািজক বগ eবং 
জািতরাে র জন  হেয়েছ aভাবনীয়“ ।  
 
 aধ াপক আh মদ শরীফ মৗলবােদর সংjা pসংেগ বলেছন-” মৗলবাদ iংেরজী 
Fundamentalism-eর ব ানুবাদ । আর 'Foundation' থেক eর u�পিt ধরেল e pিতশb হেব 
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' ভিtকতা' । pেট াn ধেমর পিরশীিলত যৗিkক সংsতৃ rপাnরেকi 1895 সেনর নােয়gা সেmলেন 
'Fundamentalism' নাম দoয়া হেয়িছল । তখন থেকi শbটা pিতচ  দেশ চালু হেয়েছ । eর 
িsিত হেc ী ীয় করামিতেত aিবচল পঁাচিট আsা-p হীন িব াস । মািকন sােথ সi মৗলবাদ 
eখন তৃতীয় িবে র eক মহা শািstক, সামািজক, সাংs ৃিতক, রাজনীিতক o রাি ক সমস া সংকেটর 
কারণ হেয় দঁািড়েয়েছ । মৗলবাদী বdিচেtর eবং পরমত aসিহ ু না হেয়i পাের না । কননা স 
িনেজর শাst ব তীত আর সব শাstেকi ভুল-trিটবhল িমেথ  বেল জােন, িমেথ র সে  আেপােস 
সিহ ুতায় সহাবsান aবশ i পাপ”**6 । aন  eকিট pবেn**7 িতিন  বলেছন- 
 

”Orthodoxy o Fundamentalism pায় aিভn । ..... ফাnােমnািলs বা 
মৗলবাদীেদর সে  গঁাড়া রkণশীল শাstিন  aেথাডkেদর পাথক  হেc মৗলবাদীরা ঐিহক 
জীবেন সুিবেধবাদী রাজনীিত সেচতন eবং কােনা নীিতেত-িনয়েম-আদেশ আnিরকভােব িন  
নয়, কবল শাst জী হেয় eরা পািথক সুখ সুিবেধ-বা া চািলত হয় । eেদর ধািমক eবং 
পারিtক জীবেন grt eবং আsাশীল লােকর eকাn aভাব । eেদর শােst সেত  আদেশ o 
চিরেt িন া বড় কম বা pায় নi-i । e কাপট  িহnু মৗলবাদীেদর মেধ  িবেশষভােব pকট । 
কননা eেদর মেধ  aিভn uপাস  নi । uপাসনা-পdিত eবং শাst-তtto aিভn নয় । 
সৗর- শব-শাk- ব ব-িল ােয়ত িমেল িক eকদলীয় মৗলবাদী হেত পাের” ?       

 
 
 পাঠক যিদ eকটু ভাল কের পযেবkণ কেরন, তাহেল দখেবন,  pেফসর লেরn pদt সংjা 
eবং আh মদ শরীেফর সংjার মেধ  ভাষাগত বা pকাশভ ীর িকছু বসাদৃশ  থাকেলo anগত িমলi 
বশী । dজনi aসিহ ুতা, বdিচtতা বা রkণশীলতা o p হীন িব াস-ei িদকgেলা দিখেয়েছন । 
লেরেnর ভাষায় ধেমর “সমােলাচনা বা লঘুকরণ” sীকার না করা eবং ধমেক “absolute” বা মাk o 
ব াখ াতীত(Holistic) দাবী করার মধ  িদেয় ei aসিহ ুতার ব াপারিট ধরা পেড় । িরচাড enন 
বিণত “drতগিতর পিরবতন o বhtকরণ বা বhtবািদতার”  (rapid change and pluralization) 
eবং pেফসর লেরn বিণত “আধুিনকতাবােদর আিধপত  বা pভাব”(modernist hegemony)-eর 
pিতিkয়ার মধ  িদেয় আh মদ শরীেফর ব বhত “বdিচtতা” িবেশষ িটর মমাথ বা ভাবিট pিতফিলত  
হয়  তেব sীকার করেতi হেব য আh মদ শরীেফর সংjার মেধ  বশ সীমাবdতা আেছ । িতিন 
aেথাডিk o ফাnােমnািলj মর পারsিরক সmক িনেয় যা বেলেছন(uপের) সটা য়ুেরাপ-আেমিরকার 
মৗলবােদর জন  সত  নয়-aেথাডk চােচর kমতােক চ ােল  কেরi মািটন লুথার o পের জন ক াি ভন 

pমুেখর নতৃেt pেট াn মৗলবাদীরা সংsার আেnালন কেরিছল । পkাnের pেফসর লেরেnর সংjায় 
িকছু trিট থাকেলo তুলনামূলকভােব aেনক ব াপক o eবং গভীর aথ ধারণ কের । তাi, brস 
লেরেnর সংjােক আমরা মাটামুিট পূণা  বেল gহণ করেত পাির । pেফসর িরচাড enেনর সংjাo 
িকছু সীমাবdতা সেtto aেনকটাi ব াপক । তেব সংjগgিলর মেধ  কানিটর সীমাবdতা থাকেলo  
aন িটর মাধ েম স aপূণা তা দূর হেয়েছ  বলা যায় । eটাi লখেকর িতনিট সংjা দoয়ার কারণ ।   
2. গাড়ার কথা- ক)eখােন pথেমi পির ার কের নoয়ার দরকার, ভারত-বাংলােদেশর কান কান 
সমাজতািttক বা ঐিতহািসক য দাবী কেরেছন, য মৗলবােদর জn মূলত ােn, তা পুেরাপুির সিঠক 
নয় । ভৗগিলক aথ সিঠক হেলo চুলেচরা িবচাের সিঠক নয় । e aনুমােনর সপেk তঁারা যেথ  
আেলাচনা কেরনিন । যমন, সুরিজত দাশgp তঁার 'ভারতবষ o iসলাম' gেn বেলেছন, য আধুিনক 
মৗলবােদর জn হয় ষাড়শ শতাbীর মাঝামািঝ iuেরােপর জেনভা শহের জঁা(John Calvin, 1509-

1564) ক াি ভন-eর নতৃেt । িকnt, ােnর জেনভােক মৗলবােদর জnভূিম বেল পা ােত র খুব 
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কম ঐিতহািসক বা গেবষক sীকার কেরন । জঁা ক াি ভন সmেক বh িবতক রেয়েছ মািকন গেবষক o 
gnকারেদর মেধ  । pকৃত ঘটনা হেলা, pথম জীবেন যাজক ক াি ভন iটালীর রেনসঁা o সমকালীন 
ােnর বুিdবৃিtক আেnালন বা Enlightenment- eর ভাবাদশ dার pভািবত Humanism (ত�কােল 

িহuম ািন  আেnালন িছল বুিdবৃিtক আেnালেনর আেরকিট  ধারা) মতবাদ dারা pভািবত 
হেলo(1528 ী াb) পের ধুমাt চােচর ঐক  o রাে র uপর চােচর pভাব-kমতা ak ু  রেখ 
সংsােরর পkপাতী িছেলন । িতিন যখন প ািরেস িব িবদ ালেয়র Liberal art-eর ছাt িছেলন, তখন  
kী ান সন াসী o ঈ রতttিবদ মািটন লুথােরর নতৃt (ধমীয়) সংsার আেnালেনর জায়ার চলিছল 
ােn, যার aন তম লk  িছল রামান ক াথিলক চােচর eকেচিটয়া কতৃtেক চ ােল  জানােনা । eটা 

িছল চােচরi িবিভn  পদবীর যাজকেদর (Clergyman, Pastor etc) eকিট আেnালন । িতিন মেন 
মেন eর সমথক িছেলন, তার pমাণ পাoয়া যায় পরবতীকােল তঁার লখা বiেয়**8 । তেব 
য় ানাবািpsেদর (Anabaptist)*9- দর 'মুk চাচ' আেnালনেক িতিন চােচর ঐক  o চাচীয় 
e ািb  মেnর জন  িবপjনক বেল মেন  কেরিছেলন । eিদক থেক ক াি ভনেক kমতাপnী বলা 
যেত পাের । তেব eটাo িঠক য লুথারপnীেদর uপর যখন aেথাডk চাচ কতৃপেkর দমনপীড়ন 
চলিছল, িতিন স সময় eকজন ী ােনর জন  িবেবেকর sাধীনতা eবং শাসকেদর জন  সহনশীলতার 
pেয়াজনীয়তার পেk মত িদেয়িছেলন । aবশ  পের িবেবেকর sাধীনতার ব াপাের তঁার e aবsান থেক 
িতিন িবচু ত হেয়িছেলন, তার pমাণ পাoয়া যায় যখন িভnমতাবলmী আচরেণর জন  বা িভn ধম-ব াখ া 
বা ধমিব ােসর জন  সােভটাসেক মৃতু দn িদেয় পুিড়েয় মারা হেয়িছল চাচীয় পিবtতা রkার নােম eবং 
ei ায়ােল িতিন িনেজর pভাবেক কােজ লািগেয়েছন পুেরা িসিট pশাসন o চােচর কাঠােমােক ব বহার 
কের জুিরেদর pভািবত করার মাধ েম । 
 
আh মদ শরীফo eকিট pবেn**9 িলেখেছন য মৗলবােদর জn ােn, যা আসেল পুেরাপুির সিঠক নয় । 
pেফসর brস লেরেnর মেতা ধম o মৗলবাদ িবষয়ক মািকন পিnেতর লখােতo eর সপেk কান কথা 
নi । জঁা ক াি ভেনর জীবনীকার eিলsার i. ম াকg াথ**10 eবং ডানাl ক. ম াকিকম**11 কারo 
লখােতi কান লশমাt iি ত বা আেলাচনা নi য, ক াি ভনীয়  মতবাদ (Calvinism)- ক পের 
আেমিরকায় pেট াn মৗলবােদর u�সrেপ বা চতনা বা আদশগত িভিt o pরণাrেপ ব বহার করা 
হেয়েছ । anত আনু ািনকভােব eর sীকৃিত নi কারণ সmবত ােn ' মৗলবাদ' শbিট তখনo ব বহার 
r হয়িন বা eর সােথ ভাবগত পিরিচিত িছল না । পাঠেকর কােছ ব াপারিট s  হেব, যখন e ব াপাের 

যথাসমেয় িবsািরত আেলািচত হেব । 
 
খ) যিদo মৗলবাদী িচnাধারার iিতহােসর বশীরভাগi যুkরাে i udব ঘেটিছল, eসব pপ  িছল 
ষাড়ষ শতাbীর য়ুেরােপ সংঘিটত aেনকgিল ধারাবািহক বুিdবৃিtক(আেnালেনর) ধারার pিতিkয়া । pথম 
ী ীয় শতাbীর  আিদকালীন চােচর সময় থেক য়ুেরাপীয় eনলাiেটn মেnর সময় পযn কালপেব ei 
ধারণািট pাধান  িবsার কেরিছল য, বাiেবেলর বাণী খাদার কাছ থেক কিতপয় gnকােরর কােছ pকাশ 
করা হেয়েছ । (বাiেবলীয় gnমালা) প াn টটু েখর (Pentateuch)*10 মূসায়ী ঐশীেtর*11 ঐিতহ গত 
িব ােসর সমােলাচনাgেলার eকিট 1520 ী ােbর জামানীেত করা হেয়িছল । যখন সংsারবাদী পিnত 
কালs টড eকিট রচনায় সুs ভােব দিখেয় িদেলন য, মূসা(সঃ)-র মৃতু বণনা(বাiেবলীয় aন তম 
ধমgn 'ডু টােরানমী'; 32:5-12) eবং uk ধমgেnর aবিশ  aংশgিলর মেধ  বশিকছু আkিরক বা 
সাধারণ বিশ  পিরলিkত হয় । যেহতু কালs ডট দিখেয়েছন য, মূসা(সঃ)-র পেk িনেজর মৃতু  িনেয় 
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িলেখ যাoয়া সmব িছল না, তাi িতিন uপসংহার টানেলন, য eকi লােকর dারা gnিটর uভয় খn 
িলিখত হেয়েছ । তাi সi ব িk মূসা হেত পােরনা  ................eভােব পরবতীকােল আেরা aেনক ী  
ধমশাstীয় পিnত eব াপাের  pকl (Hypothesis) দন eবং পরীkািনরীkা চালান । যােত দাবী করা হয় 
য, ol টsােমn (Old Testament)*12 eকজন ব িkর dারা িলিখত নয় । দীঘ িদন ধের e িনেয় 
আেলাচনা-িবতক o গেবষণা চলেত থােক eবং ঐ ধারণািটেক আেরা সmpসািরত করা হয় । যমন- 
জেনিসস-e বিণত  aেনক সূরারi বhবার পুনরাবৃিt ঘেটেছ iত ািদ । জেনিসস-e আkিরক পূনরাবৃিtর 

uপিsিত ব াখ া eবং পরীkািনরীkা চালােনার জন  pথম বড় ধরেণর pেচ া চালান 1753 ী ােb 
eকজন ফরাসী িচিকৎসক ডkর িজন esাক (Jean Astruc) । িতিন eকিট িবতিকত পুিsকা লেখন 
'Conjectures on the Original Documents That Moses Appears to Have Used in 
Composing the Book of Genesis'  মূল দিললgিল সmেক ei aনুিসdাn য জেনিসস-gেnর 
রচনায় মূসা(সঃ)-eর নাম  আেরািপত বেল মেন হেc] । পের eিট 'দািলিলক pকl(Documentary 
Hypothesis)' িহেসেব পিরিচিত লাভ কের । িকছুিদেনর মেধ i eকদল জামান পিnত esােকর তািttক 
ধারণাgেলােক আেরা সmpসািরত কের 'ucতর সমােলাচনা  '(Higher Criticism)' নােম eকিট 
বাiেবলীয় গেবষণা-pসূত তািttক মত pণয়ন কেরন । বh শাstকার-পিnত eসব কােজ জিড়ত িছেলন-
আমােদর জন  aবশ  eসব িবsািরত শাstীয় আেলাচনা apাসি ক o aনাবশ ক । iিতহােসর িনিরেখ 
grtপূণ পেয়nিট হেc eখােন, বাiেবেলর gngিলর aনুবাদ, ব াখ া eবং িলিপগত বা কতৃtগত সত তা 
িনেয় যৗিkক p  দখা িগেয়িছল শাstকারেদর মেধ  । তার মেধ  eকিট িছল ei য, যী র কুমারীগেভ 
জnলােভর(aথা� কান িপতার ঔরস ব াতীত) ধারণািট মূল gীক রচনার trিটপূণ aনুবােদর িভিtর uপর 
িনভরশীল । ei সুেযােগeখােন eকথা uেlখ বাধ হয় apাসি ক হেবনা য, নবী-রাসুলেদর যুেগ 
বংশানুkিমকভােব িবিভn uপকথাgিল(Myths) য ঐশীবাণীর মযাদা পেয়েছ, সgেলা আদেতi eক 
pজেnর নবীর কাছ থেক কিতপয় jানী ব িkর sৃিতবািহত হেয় পরবতী কান pজেnর নবীর কােছ 
পৗেছেছ তা eখােন pমািণত হেc ।   

 
3) iিতবৃt-eমনi পটভূিমেত, Documentary Hypothesis  যখন uনিবংশ শতাbীর শষ িদেক 
মািকন যুkরাে  pেবশ করল, eবং Modernism(আধুিনকতাবাদ) নােম ব াপকভােব আদৃত হেলা, 
pেটsাn রkণশীল গা ীgেলার মেধ  eিট যন বামার িবেsারেনর মতi aনুভূত হেলা । pেটsাn 
রkণশীলরা uk মতবােদর িবপেk তীb pিতিkয়া জানােলা । আধুিনকতাবাদীেদর(Modernist) Higher 
Criticism-eর pিতিkয়ায় যুkরাে র রkশীল pেটsাnগণ 1897 সােল নায়াgায় ঐিতহািসক নায়াgা 
বাiেবল সেmলেন(Niagra Bible Conference)-e িমিলত হেলা । যার uেd শ  িছল Modernist- দর 
pতু tের eকিট পাlা ধমশাst dারা শিkশালী aবsান নয়া । ei pিkয়া(aথাৎ Higher Criticism-
ক ঠকােনার জন  িনেজেদর রkণশীল শাstীয় নীিতমালা o তািttক aবsােনর পেk শিkশালী যুিk খুেজ 
বর করা eবং তtt দঁাড় করােনা) 1910 সােল aনুি ত pসিবটািরয়ান চােচর(Presbyterianism)*14 
সাধারণ সভা(General Assembly) পযn চলল । 
 
    রkণিশল ঐিতহ বাদীরা পঁাচিট মূলনীিত ধায করেলন, যgেলা তােদর যুিkেত ী ধমেক 
সিঠকভােব সংjািয়ত কের । মূলনীিতgিলর আেলাচনা ei pবেn apাসি ক বেল লখক মেন করেছ । 
1910 থেক 1914 সােলর মেধ  বারিট পুিsকা ধারাবািহকভােব pকািশত হেলা, 'The Fundamentals;  
A Testimony to the Truth'-ei িশেরানােম । eর মেধ  64 জন লখেকর সবেমাট 94িট আিটেকল 
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সংেযািজত হয়, যgেলােত uপেরাk পঁাচ মূলনীিতর ব াখ ািবে ষণ o সত তা pিতপাদন করা হয় । ei 
পুিsকািসিরেজর মাধ েম ত�কালীন রkণশীল ী ানগণ 'The Fundamentalists' বেল পিরিচত  
হেলা । 
   eখােন আিম পাঠকেক sরণ করােত চাi, য ডkর আh মদ শরীফ o সুরিজত দাশgেpর 
মেত মৗলবােদর জn ােn eধারণা য ভুল, তা eতkেণ পাঠেকর কােছ s  হoয়ার কথা । তবু, 
আিম খালাসা করিছ । যিদ eমন হেতা য, সংsােরর নােম ক ালিভেনর ছdেবশী মৗলবাদী মতবাদ বা 
ক াি ভিনj ম সরাসির যুkরাে  আমদািন হেয় সখানকার মৗলবাদীেদর আদিশক o তািttক pরণার u�স 
হেতা, তাহেল াnেকi মৗলবােদর িপতৃভূিম বলা যত । িকnt টকিনক াল কারেণ সটা বলা যােc না 
কারণ, ধমতািttক মতবাদ o u� সর pিতিkয়ায় 'The Fundamentals' পুিsকািসিরেজর জn সটা হেc 
Documentary Hypothesis, যা জামান পিnতরা রচনা কেরন ফরাসী িচিক�সক ডkর িজন esােকর 
গেবষণামূলক পুিsকার িভিtেত(uপের বিণত)। িকnt ei পুিsকার  মাধ েম e াক বাiেবেলর আkিরক 
ব াখ ার িবrেd িগেয় সসমেয়র সােপেk uদারপnী aবsান িনেয়িছেলন, যার পিরণিতেত পের ডকুেমnারী 
হাiেপািথিসেসর pিতিkয়ায় যুkরাে র রkণশীলরা ফাn ােমnাl স  gnমালা রচনার জন  udুd হয় । 
তাi মাটা aেথ বা ভৗেগািলক aেথ াn থেক মৗলবাদ যুkরাে  eেসেছ eকথা হয়েতা বলা যােব, 
িকnt চুলেচরা ঐিতহািসক িবচাের তা সিঠক হেব না । 
 
    ধনকুেবর তলব বসায়ী িমlন o িলম ান sু য়াট(Lyman Stewart)-eর aথায়েন 'দ  
ফাn ােমnাl s '-eর িতন িমিলয়ন কিপ মুিdত হেলা । 1919 সােল যুkরাে র িফলােডলিফয়া a রােজ   
aনুি ত হেলা িব  ফাn ােমnািলs সেmলন । িঠক eকi সমেয় Moody Bible Institute*15 
pিতি ত হেলা যার uেd শ  িছল 'বাiেবেলর পাnুিলিপgেলা সmূণ trিটমুk o sিবেরািধতামুk'-ei 
মৗলবাদী মতবাদিটেক জারােলাভােব সমথন o pিতপাদন কের pচার-pকাশনার কাজ চালােনা । uk 

pিত ােনর মাধ েম মৗলবাদী ঈ রতttিবদগণ ফাn ােমnাl স(The Fundamentals) বাiেবেলর 
বাণীgেলার আkিরক aেথ gহন বা িব াস করার ব াপাের মত িদেয়েছন । ei pিত ানিট sাপেনর 
uেd শ  িছল ী ীয় মৗলবাদেক pািত ািনক rপ দoয়া । 'eকমাt তারাi pকৃত ীি য়ান' -
( ীি য়ান) মৗলবাদীেদর ei গঁাড়া িব াস তােদরেক aন ান  ীি য়ান সmpদােয়র সে  eক দীঘsায়ী 
িতk সংgােমর( ী ান সাmpদািয়কতার সূtপাত) িদেক িনেয় গল,- যখন তারা যতgিল সmব শাstীয় 
pিত ান(Theological Institutes)eর  িনয়ntণ নয়ার জন  uেঠ-পেড় লাগল । যা িছল তােদর ভাষায় 
'Modernist o Liberal- দরেক বর কের িদেয় pিত ানgিলেক পাপমুk বা d করা aথা� িd 
aিভযান চালােনা' । 
 পরবতী পেবর ঘটনাpবাহ uদারপnী(Liberal) eবং মুkিচnার মানুষেদর জন  আেরা খারােপর 
িদেক গল । ফাn ােমnাl s  gnমালার মৗলবাদী ব াখ া-বkেব র সােথ eবার রkণশীল pেটsাnগণ 
আেরা aেনকgিল নতুন ধারণা বা মতবাদেক বরণ-gহণ করেত িবপুল সংখ ায় eিগেয় eল । সgিলর 
মেধ  aন তম dিট হেc-1) eকেচিটয়াবাদ- য মতবােদ দাবী করা হেলা য, eকমাt 
ফাn ােমnািলsেদরi  বাiেবেলর pকৃত o সত  aথপূণ ব াখ া pদােন কতৃt করার িনভরেযাগ  o বধ 
aিধকার বা যাগ তা রেয়েছ । aথা� তারাi হেc খঁািট o aকৃিtম kীি য়ান । 2) sাতnt -ei ধারণার 
মাধ েম দাবী করা হয় য বাiেবেলর aন ান  kীি য়ান ( গা ীর) ব াখ া( যমন, ক াথিলক, uদারপnী 
iত ািদ) কবল চরমভােব ভুলi নয়, বরং তােদর কলুষময় pভাব থেক মুk থেক তােদর eসব কােজ 
 (aথা� ব াখ ার নােম aিব াস ছড়ােনা) বাধা দoয়া eবং তােদরেক পরাs করা মৗলবাদীেদর কতব  । 
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বাsিবকi, uপেরাk বিশ gিলi আজেকর যুেগ ' মৗলবাদী চােচর' িনধারক চিরt হেয় দািড়েয়েছ ।    
 
 The Fundamentals-e anভুk রচনাgেলার iিতপূেব uেlিখত বkব  ছাড়াo aন ান  
রচনাgেলােত uদারপnী kী ানেদর Social Gospel(নীেচ টীকার sেল Gospel16 সmেক দখুন)-eর 
ধারণােক আkমণ করা হয় । যােত uদারপnী kী ানরা ei মেম জারােলা মতামত তুেল ধেরন য, সব 
মানুেষর জীবনমােনর unিতর জন  িkি য়ানেদর uিচত aন ান  সামািজক গা ীর সােথ মtীবnেন আবd 
হেয় রাজৈনিতক আেnালেন সিkয় ভূিমকা রাখা । kী ান মৗলবাদীরা বরং ধারণািট ei যুিkেত 
pত াখ ান কের য, যেহতু ীে র িdতীয় আিবভাব আসn, চােচর eকমাt কাজ হেব, পৃিথবী ংস 
হoয়ার পূেব য সময়টুকু eখেনা আেছ তার মেধ  যত বশী সংখ ায় সmব মনুষ -আtােক (আধ ািtকভােব 
বা পােপর হাত থেক) udার করা । kী ান মৗলবাদীরা তােদর দৃি েত 'কােফর  (িভnমতাবলmী) o 
সধমত াগীেদর' সে  কান সহেযািগতা বা সং ব রাখেত চাiল না । eটা িছল মৗলবাদীেদর তৃতীয় pধান 
িনশানা, তেব eসব ত�পরতা য dnd-সংঘােতর আgন jালােলা, তা আজ পযn চলেছ । যা থেক 
আজেকর 'সৃি -তtt o বুিdদীp িডজাiন' আেnালেনর সূtপাত ঘেট-যা িছল 'িবjান eবং িবেশষ কের 
জীেবর kমিবকােশর(Evolution) pিতি ত তttেক টােগট কের রাজৈনিতক pচারািভযান চািলেয় যাoয়া ।  
 
 চালস ডারuiন তঁার গেবষণালb gn 'pজািতবেগর u�পিt pসে '(On the Origin of 
Species)- eর pথম pকােশর পেরর বছরgেলােতi সমােলাচনার ঝেড়র সmুখীন হেলা(eটা য়ুেরােপর 
ঘটনা বলা হেc-যুkরাে র নয়) ধমীয় নতােদর পk থেক । যারা 'pাণী থেক মানুষ eেসেছ' ei 
ধারণােক বাiেবেলর uপর সরাসির আঘাত িহেসেব িনেয়িছল । লk ণীয় sl কােলর মেধ i, মাটামুিট 
1900 সােলর মেধ , য়ুেরােপর ধমীয় কতৃপk বjািনক িসdাngেলােক মেন িনেলন, িঠক যভােব 
(পূেব বিণত) 'ডকুেমnারী হাiেপিথিসস'-সংি  িবষয়বst িনেয় বাiেবেলর িবেশষj-পিnতেদর সমাধান 
মেন িনেয়িছেলন ।  

 
  মািকন যুkরাে  aবশ  পিরিsিত িছল িভn ধরেণর । মৗলবাদীরা  িববতনবাদ 
(kমিবকাশ তtt) o বjািনক দৃি ভ ীেক তােদর সমs িবেdষপূণ uদ ম িনেয় pত াখ ান করল, যার 
লk বst িছেলন জামান বাiেবল িবেশষjরা । িpnটন চােচর ঈ রতttিবদ gশাম ম ােচম ঘাষণা 
করেলন য, 'uদারপnী আেnালেনর গাড়া eকটাi; নানা িকিসেমর আধুিনক uদার ধমমতgিলর u�স 
হেc ঐ (নে র গাড়া) pকৃিতবাদ (Naturalism)*18-aন কথায়, ী ধেমর u�পিtর kেt খাদার 
সৃি শীল kমতা বা কুদরিত মিহমার কান sান নi, সহজ বাsবতা হেলা, (সত -িমথ া যাi হাক) 
uদারপnা কবল (ধমব াখ া িনেয়) িভnমতi নয়- ী ধেমর িশkা থেক sতnt িকছু িবষেয় িবচু িতi 
নয় । বরং eর সmূণ িবপরীত, সmূণ িভn u�স থেক uদারপnার udব ঘেটেছ…. সৃি কতা, মানুষ, 
s ার(eবং সi সােথ চাচীয়) কতৃেtর আসন eবং মাkলােভর পথ সmিকত uদারপnী দৃ ভি  বা 
মতবাদ ী ধম থেক সmূণ  িভn ।........ ী ধম ভতর থেকi আkাn হেc eমন eকিট 
আেnালন dারা যিট মমবstর িদক থেকi kীি য়ানিবেরাধী '। মৗলবাদী ধমীয় সংগঠনgিল রkণশীল 
আiনpেণতােদর িনেয় মtী n sাপন করল কংেgেস 'বানর আiন' পাশ করার লেk -ei আiেনর 
মাধ েম যুkরাে র pায় aেধক রােজ  িববতনবাদ িশkা দoয়া বআiনী করা হেলা । িবিভn রােজ  
eিনেয় যতgিল আiন pিণত হেয়েছ তার মেধ  eকিট িছল  1925 সােল িটেনসী রাজ  িবধান সভায় 
pিণত বাটলার ek । মািকন িসিভল িলবাটজ iuিনয়ন(Civil Liberties Union)  টেনিস রােজ র 
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নতুন আiেনর(যার মাধ েম িববতনবাদ িশkা দoয়ার মৗিলক নাগিরক, মানিবক o িবেবেকর aিধকার 
ল ন কের সংিবধান ল ন করা হেয়েছ) সাংিবধািনক বধতা চ ােল  করার িসdাn িনল । তারা 
ঘাষণা করল য, য কান িশkকi icাপূবক ei আiন ল ন করেবন, সংগঠেনর পk থেক তারা 
তােক pেয়াজনীয় সমথন দেবন । িটেনসীর ডটেন জীবিবদ ার িশkক জন িট sাp s  eব াপাের 
scাpেণািদত হেয় eিগেয় eেলন কােলা আiন ল ন কের মামলার  মাধ েম eেক চ ােল  করেত । 
যুkরাে র iিতহােস িবখ াত িটেনিস আদালেতর ei িবচাের(যা 'Scopes Trial' িহেসেব খ াত) কােট 
শত শত সাংবািদক, বািlেমার রিডoর খ ািতমান িরেপাটার eiচ eল মনেকন pমুখ আদালেত 
uপিsত িছেলন । ফেটাgাফারেদরেক ছিব তালার aনুমিত দoয়া হেলা । বানর আiন ল েনর জন  
িমsার sাp s  eবং িসিভল িলবািটজ iuিনয়ন পরািজত হয়, যার মূল কারণ িছল জুিরেদর মেধ  
রkণশীলেদর সংখ ািধক তা । আiনগত জিটলতার কারেণ সুিpম কােট আপীল করার সুেযাগ  
হেলানা ।  
  মজার ব াপার হেc, pভাবশালী আiনjেদর সহায়তায় মৗলবাদীরা মামলায় িজেত 
গেলo, সটা তােদর জন  িহেত িবপরীত হেয়িছল । কারণ, জুিরেদর জরার সময়, বাiেবেল বিণত য 
সৃি -তেttর িভিtেত মৗলবাদী আiনিবদরা িবjানিভিtক যুিkবাদ পিরহার কের িনছক  ধমিব ােসর 
নােম িবjানচচা o বুিdবৃিtর sাধীনতার uপর হsেkপ করেত চেয়েছন, সিট রিডo- টিলিভশেন 
দশব ািপ মানুষ সচেk দখেত পল । সাংsিৃতকভােব িমিডয়াযুdিট িছল মৗলবােদর জন  eকটা 
িব sকর পরাজয় । aনিতকাল পেরi ei রাজৈনিতক o আiনগত িবজয় তােদর জন  dদশা বেয় 
আনল । pখ াত িরেপাটার-কলািম  মনেকন o aন ান  কলািম েদর লখা ষাtক আিটেকল eবং 
িসনেkয়ার লু iস o eলমার গ ািnর মেতা ঔপন ািসকগণ মৗলবাদীেদরেক aিশিkত o জ ল থেক 
আগত (সূkিচnা িববিজত) aমািজত গঁেয়াrেপ িচিtত করেলন । বানর আiেনর মাধ েম  
মৗলবাদীেদর রাজৈনিতক িবজেয়র মৃতু  ঘটল কেয়ক বছেরর মেধ i । ধমশাstীয় কেলজ o 

in িsটু টgেলার( যমন-আমােদর মাdাসা) মেধ  মৗলবাদী o uদারপnী বা Modernist-eর মেধ  
anকলেহর কারেণ চাচসদস পদ o যাজক- তরীর pিশkেণ ছােtর সংখ া apত ািশতভােব hাস  পল 
। 1929 সােলর মহামnার সময় যুkরাে  কাযকর সামািজক o রাজৈনিতক শিk িহেসেব মৗলবাদ 
pায় মৃত বা aেকেজা হেয় গল ।  
 
গ) িpয় পাঠক, মৗলবােদর সে  ভাiরােসর তুলনা করা যেত পাের । 'iসলাম o শরীয়া' gেnর লখক 
হাসাম মাh মুদ তঁার oেয়বসাiট banglarislam.com-e eকিট আিটেকেল সাmpদািয়কতােক 
ভাiরােসর সােথ তুলনা কেরেছন । িতিন িলেখেছন, ' য ভাiরাস হেc eমন eকিট জিটল রাসায়িনক 
যৗগ(eব াপাের আমার সামান  িdমত আেছ-িঠক জড় বা রাসায়িনক যৗগ না বেল, eেক জড় o জীেবর 
মাঝামািঝ eকধরেণর aণুজীব বা Microorganism বলাi যুিkযুk) যা যুগ যুগ ধের eর সমs 
kিতকারক gণgিল িনেয় মৃতবৎ পেড় থাকেত পাের । য মূhেত eিট কান pাণীেদহ বা eর aভ nরs 
জীবেকােষর সংsেশ আেস, তখনi eিট তার সবgেলা িন ুর বিশ  িনেয় বঁেচ uেঠ' ।  aথা�, 
ভাiরাস কান জীবেদেহ পরজীিব হoয়ার সুেযাগ না পেয়, যতkণ খাদ  o পানীয় aথা� পুি  সংgহ 
করেত akম হয়, ততkণ eটা মৃতব� পেড় থােক, িকnt, যখনi uপযুk কান পিরেবশ( যমন-িনিদ  
তাপমাtায়, পরজীিব হেয় aন  pাণী বা মানুেষর দেহ pেবশ করার পর) eবং পুি gহেণর সুেযাগ পায়, 
তখনi বঁেচ uেঠ eবং বংশবৃিd করেত r কের । তেব, eটা তা গল বঁেচ oঠার kেt । িকnt, 
eেদর শিkবৃিdর জন  য সামািজক পদাথিবদ ার িকভােব কাজ কের সব াপাের ei লখেকর eকিট 
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সূt রেয়েছ । িdতীয় িব যুেdর পর, সািভেয়ত-মািকন ঠাnাযুেdর পটভূিমেত, (ভাiরােসর মত বhকাল 
মৃত থাকার পর) যুkরাে র kী ান মৗলবাদীরা তােদর ভাগ  ফরােনার সুেযাগ পল । ত�কালীন 
সািভেয়ত iuিনয়েনর নতৃেt আসীন নািsক বাদী লিননপnী নতৃt িছল তােদর সুিবধাজনক শtr । 
সসময় মৗলবাদীরা drততার সােথ নতৃsানীয় ডানপnী রাজৈনিতক ব িkবেগর সােথ মtী sাপন 
করল, ভাiরাস যমন কের পরজীিব িহেসেব aন  জীবেদেহ আ য় নয় । যুkরাে  ম াককািথj মর*19 
pাdভােবর যুেগ, সময়টা িছল মৗলবাদী ধমতtt িবকিশত হoয়ার uবর uবর kt ।  eমন সুবণ 
সুেযাগ o aনুকুল পিরিsিত  তােদর ( মৗলবাদী ভাiরােসর) জন  রাজৈনিতক pভাবপিt pসােরর uপায় 
িনেয় eল, যা তারা বh যুগ uপেভাগ কেরিন ।  
 
   1920 সােলর মৗলবাদী আেnালেনর মেতাi, eটা িছল সামািজক পিরবতেনর pিতিkয়া । 
 ষােটর দশেকর শেষর িদেক যুkরাে  সামািজক িববতেনর গিতধারা aত n তীb হেলা । দশ বছেরর 
মেধ i eকিট নব  pজn মািকন গতানুগিতক সামািজক কাঠােমােক কিঠন পরীkার মুেখামুিখ করল । 
নাগিরক aিধকার আেnালন ঐিতহ বাহী সামািজক ভূিমকা o pভাব ন  কের ফলল । যুdিবেরাধী 
আেnালন o নাগিরক aিধকার আেnালন দশেpেমর p িটেক সামেন িনেয় eল eবং িব ব াপী মািকন 
ভূিমকােক pে র মুেখ ফলল । aংশীদারtিভিtক গনতেntর(Participatory democracy) দাবীেত  
পিরচািলত আেnালন গতানুগিতক রাজৈনিতক e ািbশেমnেক চ ােল  করল । নারীমুিk আেnালন o 
সমকামী aিধকার আেnালন pচিলত পিরবার-কাঠােমােক চ ােল  করল । 
 
  eমনi eকিট পটভূিমেত, মৗলবাদীেদর শtrতার লk বst হেলা নাগিরক 
aিধকারসংkাn সুিpম কােটর িকছু িসdাn বা রায় । তার মেধ  eকিট িছল 1954 সােলর 'bাuন িভ 
iডুেকশন বাড ' সংkাn রায় যােত 'Segregated'*20 s ুলgিলেক আiন-বিহভতূ বেল ঘাষণা করা 
হেয়িছল । যkুরাে র দিkণাংেশর রাজ gিলর মৗলবাদীরা সিgেগশনেক বাiেবল-aনুেমািদত বেল গণ  
করত । তারা Desegr egat i on-eর pিkয়া o নাগিরক aিধকার আেnালেনর িবrেd িতk 
সংঘােত িলp হেলা । 
 1954 সােলর কাট িডিসশেনর pিতিkয়ায় বh মৗলবাদী চাচ তােদর িনজs pাiেভট s ুল pিত া 
করল, যgিল কােটর রােয়র আoতার বাiের িছল । eেত তারা তােদর বণৈবষম মূলক সিgেগশন 
নীিতর pেয়াগ aব াহত রাখেত পেরিছল, যােত কের ঐসব s ুলgিলেত কােলােদর ছেলেমেয়রা ভিত 
হেত পারেতা না । eেkেt ভারতবেষর pাচীন আযসমােজ aনুসৃত bাhণেদর বদচচা, bhসাধনা o 
িবদ াচচা pভৃিতর eকেচিটয়া aিধকােরর কথা বশ pাসি ক । 1961 সােলর সুিpম কােটর eকিট রায় 
িছল মৗলবাদীেদর জন  আেরকিট বড় ধরেণর আঘাত । রােয় s ুলgেলােত ধমীয় pাথনার জন  সরকারী 
pশাসেনর aনুেমাদন দয়া বআiনী বেল ঘািষত হেলা । রােয় বলা হেয়েছ,”We think that, in this 
country, it is no part of the business of government to compose official prayers for any 
group of the American people to recite as a part of a religious program carried on by 
government." (US Supreme Court, Engel v Vitale, 1961)  ei রায় ধমিনরেপk 
মানবতাবাদীেদর জন  eকিট বড় ধরেণর িবজয় । ei আiনী সুরkার ফেল ধমেক রা ীয় কমকােn 
হsেkপ করা থেক িবরত রাখা হেলা 'Wall of separation'-eর নীিত aনুসরণ কের । ফলrিতেত 
বhtবাদী ধমীয় সংs ৃিতর আবহ মৗলবাদীেদর  বাধ  করল ei বাsবতার সােথ মািনেয় চলেত ।  
 
  1961 সােল Epperson v Arkansas মামলায় কাট রায় িদল য িবিভn রােজ  
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pচিলত িববতনবাদিবেরাধী 'বানর আiন' সংিবধান পিরপnী । uপেরাk পরাজয়gিলর pিতিkয়ায় 
kী ান মৗলবাদীরা সi 1920 সােলর aিভjতায় ডানপnী রাজৈনিতক দলgিলর সােথ মtী sাপেনর 
মাধ েম িনেজেদর রাজৈনিতক pভাব-pিতপিt aজেনর জন  আদাজল খেয় লাগল । 
.........................................পরবতী eক দশেকর মেধ  মৗলবাদীরা aেনকgিল সামািজক 
সংগঠন pিত া করল যgিলর মাধ েম aথ সংgহ, িনবাচেন ধমীয় সিnেমেnর ব বহার, সাংs ৃিতক 
আেnালন pভৃিতর মাধ েম তারা নিজরিবহীন রাজৈনিতক pিতপিt aজন করল । তার মেধ  
uেlখেযাগ  হেলা 1979 গিঠত জাতীয় মৗলবাদী রাজৈনিতক সংগঠন মারাল মজিরিট in k  । ei 
pভাব-pিতপিt  তঁারা বুেশর শাসনকাল পযn pেয়াগ aব াহত রেখেছ ।  
 
4.  ক)    আধুিনiক iসলামী মৗলবােদর আিদgr িছেলন iবেন তায়িমঞা (1263-1328)*21 । 
 
 িতিন য সমেয়র মানুষ িছেলন তখন মুসিলম দশgেলা বিহঃশিkর আkমেণ kতিবkত হিcল । তাঁর 
সময় 1258 ী ােb eকিদেক আbাসীয় সাmাজ  মা ল বািহনীর কােছ পরািজত o aিধকৃত হয়, 
aন িদেক পিবt ভূিম িহেসেব মুসিলমেদর কােছ সমাদৃত জrজােলম য়ুেরােপর সাmpদািয়ক চিরেtর 
kুেসডারেদর dারা aিধকৃত হয় । আবার eিদেক মা লরা মুসিলম সাmােজ র pায় সmূণটাi ংস 
কেরিছল যখন িসিরয়ায় মা লেদর কােছ মুসিলম শিkর পতন ঘেট । eমনi eকিট ঐিতহািসক 
pkাপেট, (যখন মুসিলম রাজ gিলেত aিsরতা-aবkয় o নরাজ  চলিছল) তখন eর কারণ িহেসেব 
তায়িমঞা দখেলন য মুসলমানরা ধমীয় রীিতনীিত, কেঠার শৃ লা-িনয়মানবুতীতা হািরেয় নিতকভােব 
dবল হেয় পড়েছ । তঁার মেত, তখনকার মুসিলম নতারা eর জন  aেনকাংেশ দায়ী , যারা জনগণেক 
সিঠক িব াস o ধমাচার পালেনর িদেক u�সািহত কেরিন । সসময় মা লরা iসলােম ধমাnিরত 
হেলo তঁার pধান aিভেযাগ িছল মূলত মা লেদর িবrেd । তায়িমঞার মেত, কবল iসলাম ধম 
gহণ কের কu মুসলমান হেলi সিত কার মুসিলম হয় না । সিত কার মুসিলম হেত হেল শিরয়ােক 
কেঠারভােব aনুসরণ করেত হেব । eর পছেন পটভূিমটা িছল, ধমাnিরত হেলo গংিগস খান pবিতত 
পুরেনা(ধমাnিরত হoয়ার আেগর) যাসা িবধান Yasa Code(  )-eর িদেক মা লেদর তখনo ঝঁাক 
রেয় িগেয়িছল । eর ফলrিতেত তায়িময়া তােদর িবrেd ফেতায়া িদেলন eবং eভােব eকিট নূতন 
নজীর সূচনা ঘটােলন 'তথাকিথত ' খাদার pিতিনিধtকারীেদরেক'( খলাফত, রাজৈনিতক নতৃt  eবং 
তােদর সমথনকারী আেলমেদরেক) িহংসাtক িবেdােহর মাধ েম aপসারণ করার যাগ ' বেল pচার করার 
মাধ েম । 
   
খ)  uনিবংশ শতাbীর মধ ভােগ আb ুল oয়াহােবর(1703-1792) নতৃেt সালািফ*22 
আেnালেনর মাধ েম তায়িময়ার দশন পুনrjীবন লাভ কের । সালািফ মেত, pথম িতন pজেnর 
মুসিলমরা aথা�, মুহmদ(সঃ)eর সাহাবীগণ eবং তােদর পরবতী pজেnর মুসলমােনরাi iসলামেক 
সিঠকভােব বুেঝেছ eবং aনুসরণ কেরেছ । য়ুেরাপীয় eনলাiেটনেমেnর pিত সালািফ আেnালেনর 
সমীহ িছল । eনলাiেটনেমn আেnালেনর aিভjতা থেক তঁারা মুসলমানেদর কিlত sণযুগেক 
পুনrjীিবত করার sp দেখিছল । িকnt,আb ুল oয়াহাব মূল সালািফ দশন থেক সের আেসন । িতিন 
দাবী কেরন য মুসিলম িবে র aবkেয়র মূেল রেয়েছ পা ােত র নব নব িবpব o পিরবতেনর জায়ার, 
যমন-য়ুেরাপীয় আধুিনকতাবাদ । মাটকথা হাদীস বা কারােণর যেকান যুেগাপযুগী পিরবতন বা 
সংেশাধনেক তারা িবদাh (বাংলায় ' বদায়াত') বেল রায় িদেয়িছল  eবং pথাগত iসলােমর aেনক 
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uপাদানেকo । িতিন মুসিলমেদর aেনক আচার-pথােক শেরক িহেসেব িচিhত o aিভযুk কেরন । 
oয়াহাবীরা িনেজেদরেক মুজািহদীন(eকtবাদী) বেল ঘাষণা করল । িকn eর ফেল pথাগত iসলােমর 
আচার-pথা, sানীয় লাকজ সংs ৃিতর সােথ oয়াহাবী ug iসলােমর dnd দখা দয় দেশ দেশ- যমন 
iরােনর িশয়ােদর িনজs িকছ ুpথা o সংsিৃত বh যুগ পূব থেকi িছল । িবিভn দেশর pাচীন ঐিতহ -
দশন o সংs ৃিতর সােথ আদান-pদােনর য icািনরেপk বাsবতা, eবং খাপ খাoয়ােনার িবচkণ নীিত 
eভােব uেপিkত হয়, যার নজীর আমরা ভারতবেষ iসলােমর িবsারলােভর সময় দখেত পাi । কান 
কান গেবষেকর মেত সঊিদ আরবেক oয়াহাবী মতবাদ রpানীর জন  সাধারণভােব িচিhত করা হেলo 

pকৃতপেk তারা প ান iসলামী সালািফ মতবােদর রpািন ঘিটেয়েছ । সৗিদ আরব বশিকছু সংগঠন 
pিত া কের িবিভn দেশ(anজাতীয় বা আnঃেদশীয়) কাজ করার জন  যgেলার হডেকায়াটার সৗিদ 
আরেব aবিsত । eসব সংগঠেনর মেধ  সবেচেয় বশী সুপিরিচত হেলা িব  মুসিলম লীগ যা 1962 
সােল মkায় pিতি ত হয় । ei pিত ানিট সাঈদ কুতুব o হাসান আল বাnার নতৃেt িবিভn দেশ 
পুsক o ক ােসট সরবরাহ o িবতরেনর ব বsা করেত থােক । সৗিদ আরেবর আল আজহার 
িব িবদ ালয় িছল তােদর ei আেnালেনর মূল কnd ।   
    
গ) পািরবািরক  সাদশৃ তা --ক) 'iসলামী মৗলবাদ' পিরভাষািটর udাবক হেcন সুপিরিচত pাচ িবদ 
eiচ e আর িগব । িযিন তঁার Mohammedanism (পের 'iসলাম' নামকরন করা হয়) gেn প ান 
iসলািমক(iসলামী umা) সংsারক o রাজৈনিতক আেnালেনর নতা িহেসেব পিরিচত জামাল আল 
দীন আল আফগানীর(1838-1897)*23  pস  তুেল ধেরন । িতিন িছেলন uিনশ শতাbীেত পারস , 
িমশর eবং aেটামান সাmােজ র মুসিলম আধুিনকতাবােদর pিত াতা, দাশিনক o রাজৈনিতক কমী, িযিন 
িব ব াপী পি মা ঔপিনেবিশক শাষন eবং িবেশষ কের িbিটশ শাসেনর িবrেd িব -মুসিলেমর 
ঐেক র(প ান iসলািমj ম) pেয়াজনীয়তার pবkা । পি মা আিধপত বােদর িবrেd মুসিলমেদর 
সংগিঠত করার রণেকৗশেলর kেt িতিন শাstীয় পnায়(িফকাh -সুnাহ-শরীয়া iত ািদ) জার দoয়ার 
ব ােপের কমi আgহী িছেলন । মুসিলম সংহিতর জন  তঁার আhান িমশেরর জাতীয়তাবাদী আেnালন, 
'তাি মাত' নােম খ াত তুরেsর সংsার আেnালনেক aনুpািণত কেরিছল । পি মা ঐিতহািসকেদর 
কu কu( যমন-ম ািলস rথেভন) আফগানীেক মৗলবাদী বেলেছন ei জন  য, িতিন (rথেভেনর  
ভাষায়) ষড়যেntর পিরকlক eবং pথম যুেগর iসলােম িফরেত চেয়িছেলন । rথেভেনর ei দাবীর 
পেk aন  ঐিতহািসকেদর সমথন পাoয়া যায়না । eখােন dেটা পেয়n আসেছ-eক,শােহর িবrেd 
িবেdাহিট য সাmাজ বাদীেদর sােথ আঘাত কেরিছল পাঠক তা দেখেছন । rথেভন সােহেবর 
আফগানীেক মৗলবাদী বলার eটা eকটা কারণ হেত পাের । di, যখােন আফগানীর সময় ' মৗলবাদ' 
পিরভাষািটরi জn হয়িন, িতিন িকভােব আফগানীেক মৗলবাদী আখ া িদেত পােরন ?  আমরা সবাi 
জািন য 1897 সােল যুkরাে  নায়াgা সেmলেনর মাধ েম মৗলবােদর আtpকাশ ঘেট । িকnt, 
হায়াiট হাuেসর আশীবাদpাp িবে ষকরা সিট গাপন করেত চান । eভােব ধরেল তা মািটন লুথার 

eবং জন ক াি ভনেক য aেনেক িব  মৗলবােদর আিদিপতা বলেত হয়-যা aেনেকi বেল থােকন । 
egেলা িনরেপkতা o সত িন তা থেক করা হয়না-aেনকটা ভাবােবগ থেক করা হেয় থােক । 
আসেল তায়িমঞার পর পর iবেন oয়াহাব pমুখরাi iসলামী মৗলবাদেক িব ব াপী ছিড়েয় দয়ার 
আেnালেনর সূচনা ঘটান  । 
 
 আল-আফগানী 1879 সােল aেটামান সুলতান আb ুল আিজেজর আিতথ  gহণ কেরন eবং 
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তঁার সােথ বn ুt sাপন কেরন । ( কান কান ঐিতহািসেকর ভাষ ) বলা হেয় থােক য, aেটামান 
সুলতান আফগানীর তািttক আদশ o spেক িকছুটা uপলিb করেত পেরিছেলন । তুরেsর 
রাজকমচারীরা,- যারা তখন 'তাি মাত সংsার'-e িনমg হেয়িছল, আল-আফগানী্েক তমন grt  
িদলনা । িতিন সখােন িশkা পিরষেদর eকজন কমচারী িনযুk হন । িশkা কাuিnলেক িতিন তঁার 
মতবাদ pচােরর ফারাম িহেসেব ব বহার কেরন, যখােন িতিন aেনকgেলা udীপনাময় সংsারিবষয়ক 
লকচার দন । লকচােরর মূল pিতপাদ  িছল মূলত সাmাজ বাদিবেরািধতা, সi লেk  iসলামী 
সমাজেক আধুিনকীকরেণর আবশ কতা eবং িশয়া যুিkবাদী দশন । iসলামী সমাজেক আধুিনক করার 
পেk তঁার ভাবাদশ  eবং িশয়া যুিkবাদ isাmুেলর রkণশীল সুnী মাlা সmpদায়েক kিপেয়  
তুেলিছল ।   
  1884 সােল আফগািন প ািরেস eকিট শিkশালী িলঁয়ােজা-মাধ ম pিত া কেরন তঁার 
িশষ  মুহmদ আবdh ক িনেয়-পা াত  পিnতেদর ভাষায় সিট িছল তঁার সমেয়র নতৃsানীয় 
'সংsারবাদী জানাল'(িহuম ািন েদর ভাষায়, মৗলবাদী জানাল) । uk সংবাদপেtর মাধ েম iসলােমর 
মৗিলক আদেশর পুনrjীবন ঘটােনার pেয়াজনীয়তা eবং মুসিলম দশgিলর কণধার o মুসিলমেদর 
বৃহtর ঐেক র আhান জানােনা হেতা । আফগানী যুিk দন য, eভােবi মুসলমান সমাজ য়ুেরাপীয় 
শিkgেলার িবrেd তােদর পুরেনা kমতা িফের পেত পাের । িতিন আেরা মত িদেয়িছেলন য, iরান 
aবশ i সংিবধান o পালােমেnর মাধ েম শািসত হoয়া uিচত যখােন জনগেণর মত pকােশর sাধীনতা 
থাকেব । তেব eব াপাের মতেভদ বা িবতক রেয়েছ । কারণ, তঁার eকজন জীবনীকােরর*24 মেত, 
যিদo তঁার pশংসাকারী eকজন সমসামিয়ক িbিটশ ঐিতহািসক তঁােক িলবােরল িহেসেব িচিhত কেরন, 
প ািরস থেক pকািশত তঁার পিরচািলত সংবাদপেtর তািttক pবngেলােত eমন কান ভাষ  পাoয়া 
যায়িন যা রাজৈনিতক গণতnt eবং সংসদীয় পdিতর পেk যায় । বলাi বাhল , য eটা তখনকার 
সমেয়র জন  িছল eকটা iেয়ােটাপীয় িচnাধারা । প ান iসলািমj মর ধারণার সােথ sানীয় শাসক 
ণীর কােয়মী sােথর dেndর srপিট সযুেগ তঁার জন  বাঝা সmব িছলনা । িতিন মুসলমানেদর 

ঐেক র কথা বলেলo eকজন খলীফার aধীেন ঐক বd হoয়ার ধারণা সমথন কেরনিন । বরং য়ুেরাপীয় 
uপিনেবশবােদর িবrেd মুসিলমেদর dবলতা কািটেয় uঠার জন  পারsিরক সহেযািগতার uপর জার 
িদেয়িছেলন । িতিন িব াস করেতন য iসলাম ধমেক িবচারবুিd pেয়ােগর মাধ েম খাপ খাoয়ােনা সmব, 
eবং িনেজেদর িব ােসর িভnতা বজায় রেখo রাজৈনিতকভােব ঐক বd হেত পাের । ঐেক র rপিট 
কমন হেব, রাে র কাঠােমা বা rপিট কমন হেব সসmেক সুs  কান ধারণা তঁার িছল বেল মেন 
হয় না । ধু তাi নয়, ঐেক র পnা িহেসেব ভােটর মাধ েম খলীফা িনবাচেনর aথবা আবতন পdিতর 
মাধ েম(Alternating) খলীফা িনবাচেনর ব বsা কের সব পkেক খুশী করার পরামশ িতিন িদেয়িছেলন 
িকনা সব াপাের জানা যায়না । ধমীয় পদবীর িভিtেত িতিন য আেলম-শািসত ( খলাফতী ব বsার 
aনুrপ) 'ধািমক o পূণ শীল শহর'-eর কlনা কেরিছেলন, তার সােথ মুসিলম ঐেক র ব াপারিট eকিট 
গঁাজািমল বা iেয়ােটািপয়া বেলi মেন হয় । কারণ, রাে র শাসনকাঠােমা বা আমলাতািntক কাঠােমার 

uপর য িবিভn মুসিলম দশ বা রাজ gিলর শাসক ণীর কােয়মীsােথর, kমতাভাগাভািগর eবং 
aবsান o pভাবpিতপিtর p িট জিড়ত িছল eবং িবেশষ কের মুসিলম িবে  িবরাজমান তখনকার 
sরাচারী রাজতেntর যুেগ তঁার ঐ ভাবধারা য সmূণ aবাsব িছল সটা িতিন বুঝেতন বেল মেন  
হয়না ।  
  িpয় পাঠক, বলার aেপkা রােখনা য, রkণশীল মাlােদর ei ধরেনর প াd পদ 
ভূিমকার কারেণ মুসিলম দশgিল jানিবjােন িপিছেয় পেড়িছল, যার কারেণ তারা সাmাজ বাদীেদর  
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লুnেনর sীকার য় । যাi হাক, তুরেsর সুnী ক রপnী মাlারা তঁােক কােফর ফেতায়া দয় । 
পkাnের িতিন সুnী মৗলবীেদর খাদা সmিকত ধারণােক eকজন aিশিkত কািরগেরর jােনর সে  
তুলনা কেরন । oলামােদর সােথ আফগানীর dnd চরেম uঠেল (kমতার িsিতশীলতা o ভারসােম র 
জন ) সুলতান আb ুল আিজেজর জন  তার ভারবহন করা কিঠন হেয় পড়ল । e থেক বাঝা যায় 
সযুেগর মধ pােচ র মুসিলম দশgিলেত িবদ মান পািরপা কতার সােপেk িতিন যেথ   agসর িচnার 
মানুষ িছেলন । 
  যেহতু eসেবর পেরo পা াত  ঐিতহািসকেদর dারা তঁােক 'iসলামী মৗলবােদর জনক' আখ া দoয়া 
য রাজৈনিতক িবেবচনা করা হয় তা aনুমান করা যায় ।  

  1892 সােল আফগানী iরােনর শাh  নািসর আল-দীন কতৃক আমিntত হন সরকারী 
কােজ িবj পরামশ দয়ার জন  । যখন iরােন aবsান করিছেলন, তখন িতিন ভিবষ dাণী কেরন য, 
(রাে র শাসনকাঠােমার aথৈনিতক দuিলয়ােtর কারেণ) iরান িশ i িbিটশেদর কােছ শতসােপেk 
আtসমপন করেত যােc । িতিন তখন দাবী তােলন য iরােনর রাজs শােহর য়ুেরােপ pেমাদ- মেন 
ব ােয়র পিরবেত রলেরাড িনমাণ, হাসপাতাল pিত া, িশkািবsার pভৃিতেত ব য় করা হাক । িতিন 
মত দন য, সাmাজ বাদীেদর pিতেরাধ করেত হেল iরােনর eকিট টকসi o যুেগাপেযাগী 
সনাবািহনীর pেয়াজন । শােহর সােথ তঁার সmেকর aবনিত ঘেট শােহর কােয়মী sাথ o তার িbিটশ-
নীিতর  
কারেণ । ei dেndর ফলrিতেত িতিন কারাrd হন o পের iরান থেক িবতািড়ত হেয় aেটামান 
মেসাপেটিময়ায় নীত হন । পের িতিন শাh ক aিভযুk কেরিছেলন য়ুেরাপীয়ানেদর িবেশষ সুিবধা িদেয় 
মুসলমানেদরেক dবল করার জন  eবং eirেপ রাজেsর aপব য় করার জন  । শােহর িbিটশ-
আনুকূেল র pিত তঁার ei িবেkাভ o তীb সমােলাচনােক, 1891 সােল শােহর িবrেd য সফল 
িবেdাহ সংগিঠত হয় তার আিদ-u�স িহসােব গণ  করা হেয় থােক । ei িবেdােহর কারণ িছল িbিটশ 
কাmানীর eকেচিটয়া পূিজর কােছ আtসমপন কের eকেচিটয়াভােব টাবােকা ম ুর*25 করা । ei 
িবেdােহর পিরণিতেত 1905 সােল iরােন সাংিবধািনক িবpব সংঘিটত হয় ।   
    
িবে ষণ- iবেন হানবাল, iবেন তাঈিমঞাeবং a াদশ শতাbীর ধমসংsারক o ভারত uপমহােদেশ 
িবsৃত বতমান মৗdদীবাদ( মৗলবাদ)eর পিথকৃ� মাহাmদ iবেন আb ুল oয়াহাব eবং তােদর ঐিতহ  
aনুসারী iবেন সuেদর যাdােদরেক আমরা মৗলবাদীrেপ িচিhত করেত পাির,  সpদশ শতাbীেত 
pচিলত iসলােমর 'মূল শাstীয় িব ােস'(aথা�, কারাণ-হাদীেসর িবধানgিলর আkিরক o সাহাবীেদর 
সময়কার আরব সমােজ pচিলত ব াখ ােক চালু বা pেয়াগ করা; পিnত লেরn pদt সংjা দখুন) 
তােদর ফরার pেচ া জন  । কারণ, তােদর ধারণায় িবগত কেয়ক শতাbীর সি ত রীিত-pথা, িশkা o 
ঐিতহ  (তােদর ধারণায়)যার aভাব পূরণ করেত পােরিন । আেরকিট pপ  eখােন লk ণীয়- সটা 
হেc, 'পািরবািরক সাদৃশ তা'; আিম আমার aন  eকিট pবেn('িচরকালীন মাlা-পুেরািহততnt বনাম 
নারীর kমতায়ন, পিততাবৃিt, িভkাবৃিt') দিখেয়িছলাম য, মৗলবাদীরা সমাজিববতেনর icািনরেপk 
ধারাবািহকতা o eর aভnরs সাংs ৃিতক বহমানতােক হয় বুঝেত পােরনা aথবা মেন িনেত পােরনা । 
eখােন pস টা eেসেছ ei জন  য তােদর ei বিশ  িবিভn দেশর বা মহােদেশর মৗলবাদীেদর 
'পািরবািরক সাদৃশ তা'-র লkণেক তুেল ধরেছ যা uiটেজn াiন iিতপূেব দিখেয়েছন । ব িk iিতহাস 
সৃি  করেত পাের-eটা eকটা ভাববাদী ধারণা, যা মনীষী কাল মােkর ঐিতহািসক বstবােদ eবং পের 
মহামিত লিনন aসার o িভিtহীন বেল pিতপাদন কেরন । ei ধারণায় সমােজর িবিভn uপাদান, 
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বstগত শত, িবদ মান সামািজক বগ o ণীসমূহেক কাদামািটর মেতা 'Flexible'  বেল ধের নয়া হয় 
।          
       rথেভেনর মেত, আফগানীেদর সূিচত সালািফয়া' আেnালন, যার ভাবাদশট িছল 
eকi সােথ eনলাiেটনেমn eবং মহানবীর পূণ বান সাহাবীেদর sণযুেগ ফরার spিবলাস, তা শষ 
পযn eকিট পযােয় িগেয় তার আধুিনকতাবােদর চতনােক আtসা� করল । যখন মাহাmদ আবdh  
আফগানীর স  ত াগ কের িমশেরর িbিটশ শিkর সােথ হাত মলােলা তথাকিথত সংsারবাদী 
eেজnােক সামেন eিগেয় িনেয় যাoয়ার আশায় । 
 
5.   iবেন তায়িময়া eবং আb ুল oয়াহােবর পের iসলামী মৗলবােদর পিথকৃৎ িছেলন 
মূলত dজন-িমশেরর হাসান আল বাnা eবং পািকsােনর মৗdদীর gr সয়দ(বা সাঈদ) কুতুব । 
 
 সাঈদ কুতুেবর utােণর পটভূিম  বণনা করেত িগেয় sিটশ ঐিতহািসক, gnকার eবং ক ািলেফািনয়া 
য়ুিনভািসিটর iসলািমক sািডজ en কmােরিটভ িরিলিজয়ন-eর pাkন pেফসর ম ািলস rথেভন 
িলেখেছন, য iসরাiেলর pিত পি মা পৃ েপাষকতা eবং তার ভাষায় 'িমশেরর eকনায়ক'(eবং 
aবশ i আমােদর কােছ সাmাজ বাদিবেরাধী eবং ধমিনরেপk জািতয়তাবাদী নতা) গামাল আb ুল 
নােসর কতৃক মৗলবাদী সংগঠন মুসিলম bাদারhেডর uপর দমন-পীড়েনর ফলrিতেত য িবেkােভর 
জn নয়, সটাi তার ভাষায় 'iসলামী তািttক'(?) সাঈদ কুতুেবর লখনীর জন  jালানীর কাজ কের 
। aবশ , বলেতi হেব য, eটা তঁার ব াkগত ধারণা । িতিন যখন গামাল আb ুল নােসরেক eকনায়ক 
আখ ািয়ত কেরন, তখন তঁার িনরেপkতা িনেয় p  uঠেত পাের । িক পটভূিমেত নােসর kমতা 
িনেয়িছেলন, মধ pােচ  i -মািকন সাmাজ বাদ কান গণতািntক শাসকেকi য িটকেত দয়িন সসব 
iিতহাস eখােন টানেত চাiনা । তেব নােসরেক পি মারা eকনায়ক বলার মূল কারণ য তঁার 
তলসmদ জাতীয়করেণর ফেল i -মািকন বhজািতক কাmানীgিলর sাথহািন o খবরদািরর aবসান, 
সুেয়জ খাল বn কের দoয়া(যা rথেভন সােহব uেlখ কেরনিন) iত ািদ, সটা বাধগম  । ধু তাi 
নয়, তার pিত ei সহানুভূিত eবং তােক মিহমািnত করার ei pেচ া থেক সাঈদ কুতুেবর মত 
মৗলবাদী ক াির  মিটক নতােদর pিত eবং সেবাপির মধ pােচ  মৗলবাদী utােণর পছেন 
সাmাজ বাদী শিk o তােদর লিলেয় দoয়া বুিdজীিবেদর সূk তািttক o নিতক pচার o aনুেpরণা 
য কাজ কেরেছ eট িব াস করার যুিkস ত কারণ রেয়েছ । যাi হাক, rথেভন সােহেবর মারফত 
আমরা জানেত পািc য, 1966 সােল সাঈদ কুতুবেক নােসেরর পুিলশ কারাগােরর িনেkপ কের eবং 
দিnত কের সরকারিবেরাধী সntাসী কােজর জন , যমন কের আমােদর দেশর জঙীরা সাধারণ মানুষ 
হত া কেরিছল iসলােমর নােম । তেব পাথক  হেc ei, য পা ােত র pচােরর কল ােণ সাঈদ 
কুতুবেক িবখ াত কের তালা হয় । oi দেnর পেরi নািক কুতুব িসdােn পঁােছন য, আরব িবে র 
মুসিলম সমাজ আর iসলািমক নi । তারা আবার আরেবর সi আiয়ােম জােহিলয়ােতর যুেগর পাপ-
ajতা-aধম o পৗtিলকতা pভৃিতেত পিতত হেয়েছ । কুতুব তার লখায় যুিk িদেয়েছন য, খাদা 
যভােব মুহmদেক কতৃt িদেয়িছেলন (িদেয়িছেলন িক ? দখুন টীকা-ভাষ  *26), য মkার 
প াগানরা( পাtিলকরা) iসলােমর কােছ চূড়াnভােব বশ তা sীকার না করা পযn তঁােদর িবrেd যুd 
করেত, িঠক তমিনভােব,  eকiভােব তার o তার সুেযাগ  aনুসারীেদর(aথা� জ ীেদর) uপর দািয়t 
বেত গেছ আরেবর নােম মুসলমান সরকারgেলার uপর eবং পা ােত র ব ািkবগ o পযটকেদর uপর 
হামলা চালােনা । কত বড়  িমথ াচার eটা । iসলামেক কতটা নীেচ নামােনা হেয়েছ, পাঠক eকবার 
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ভেব দখুন । আমরা ভাল কেরi জািন, রসুlাh  তরবারীর মাধ েম iসলাম ধেমর pচার করেত চানিন । 
িতিন পৗtিলক uপাসকেদরেক বুিঝেয়েছন, iসলােমর দাoয়াত িদেয়েছন, সজন  িনযাতনo সহ  
কেরেছন । িতিন তখনi যুd কেরেছন, যখন নব  মুসিলমরা আkাn হেয়িছেলন aথবা আtরkার 
pেয়াজন হেয়িছল aথবা ষড়যntমূলকভােব নব  মুসিলমেদর uপর যুd চািপেয় দয়া হেয়িছল । আর, 
iসলাম িক eতi ঠুনেকা য, বলপুবক o িহংসাtক uপােয় পৗtিলকেদর uপর চািপেয় িদেত হেব ? 
িকnt, কুতুেবর ভাষায় সi শিkর ভাষা o িন ুরতার সাফাi-i pিতফিলত হেc-িকnt eর মাধ েম 
িতিন সবেচেয় জঘন  য aন ায় o িমথ াচারটা pিতি ত কেরেছন তা হেলা রসুলুlাh র pিত 'ধমাnিরত 
করার জন  ugপnা o সntােসর পথ  gহেণর kেt iসলােমর সূচনােতi নজীর সৃি র' জন  দাষােরাপ 
কের । eভােব িনজs রাজৈনিতক iসলােমর মতবাদেক pিতি ত করার জন  িতিন ugপnােক জােয়জ 
কেরেছন রসুলুlাh ক পা ােত র কােছ সntাসীrেপ িচিtত করার মাধ েম ।     
         
      িbিটশ রাজৈনিতক তথ িবে ষক িkস ব াকবাণ  2006 সােলর 30 সেpmর িনuiয়েকর  
iu eন pাজা হােটেল aনুি ত 'সntাসবাদ, গণতnt o বাংলােদেশ aথৈনিতক unয়ন' সংkাn 
আnজািতক সেmলেন তঁার 'জামায়ােত iসলামীঃ বাংলােদেশর জন  hমিক' শীষক িনবnিট uপsাপন 
কেরন(সূtঃ ভােরর কাগজ, 22 নেভmর, 2007) । বশ সংেkেপ eখােন pাসি ক o আমােদর 
মৗলবাদ নামক রােগর িনরামেয়র uপায় বা সামািজক-সাংs ৃিতক ঔষধ খুেঁজ বর করার জন  যটুকু 

pেয়াজন, সটুকু িববৃত করিছ । ব াকবাণ তঁার pবেn uেlখ কেরন, য 1941 সােল মoলানা আবুল 
আলা মodদীর হােত পািকsােনর লােহাের জামায়ােত iসলামীর জn । eর সাংগঠিনক শাখা রেয়েছ 
ভারত, বাংলােদশ, কা ীর, ীল া eবং আফগািনsােন । মodদী মেন করেতন, য মুসিলম দশgিল 
(তার ভাষায়) জাতীয়তাবাদ, নারী sাধীনতা, ধমিনরেপkতা pভৃিত িবকৃত পা াত  মতবােদর িদেক 
ঝঁুেক পড়েছ । মodদী িব াস করেতন য eকিট পুেরাপুির iসলামী রা  কােয়ম করেত হেল iসলােমর  
িবধানেক আংিশক (ব াখ ার মাধ েম) ব বহার করেত হেব । িতিন িব াস করেতন, মুসিলম রা  হেব 
( যমন-ধমিভিtক িdজািততেttর িভিtেত সাmpদািয়ক চিরেtর প ু o aকাযকর রা  পািকsান , 
1947 সাল)  ফ ািসs o কিমuিন  রাে র eকিট সংকর, যখােন eকিট aিনবািচত kমতাসীন গা ী 
রা  eবং জনজীবেনর সবেkেt িনয়ntণ করেব । সখােন ধমিনরেপkতা(মুিkযুেdর aন তম আদশ বা 
চতনা) eবং pগিতর কান জায়গা থাকেব না । বলব� থাকেব সাহাবীেদর দাসতািntক যুেগর o 
মধ যুগীয় ববর o নারীর pিত বষম মূলক শরীয়া আiন ।  
 
     মodদী pভািবত হেয়িছেলন িমশের জn নয়া রাজৈনিতক iসলােমর aন তম  পিথকৃ� 
মুসিলম bাদারhড(লk  কrন-নােমর মেধ i সাmদািয়কতার বণবাদী গn লেগ আেছ, নামi বেল 
িদেc, aন  ধমমেতর o িভnমতাবলmীেদর কান sান নi তােদর সmাব  রাে ) dারা । কুতুেবর 
মতবাদ বা তttিট িছল, eকিট িবpবী iসলামী শিk গেড় তালা, যারা মৗলবাদী iসলামী রা  কােয়েমর 
পিরকlনার শtrেদর িবrেd সশst জহাদ করেব । তেব মodদী eটােকi eকমাt পnা মেন করেতন 
না । িতিন মেন করেতন, iসলামী আেnালেনর জন  eকিট রাজৈনিতক দল দরকার যােদর িকছুটা 
হেলo আiিন বা সাংিবধািনক বধতা থাকেব eবং তারা যন pচিলত ব বsার মেধ  থেকi তােদর লk  
aজেনর জন  কাজ করেত পাের ।.....িতিন িব াস করেতন,(মodদীর রণেকৗশল) রাজৈনিতক দল 
িহেসেব কাজ করেত থাকেল pচিলত ব বsােক পিরবতেনর আেnালন সূিচত করার জন o সুেযাগ পেয় 
যােবন eবং যখনi সময় uপুযুk িবেবিচত হেব eবং জহােদর pিত পযাp সমথেনর ব াপাের িনি ত 
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হoয়া যােব, তখনi সশst জহােদ নামা হেব । িpয় পাঠক, eেদর ভnামীটা eবার বুঝুন, eকিদেক 
তারা গণতnt, ধমিনরেপkতা, জাতীয়তাবাদ pভৃিত আধুিনক সভ  রাে র সংিবধােনর মূলনীিতgেলােক 
pত াখ ান করেছ, আবার তমন eকিট সংিবধােনর আoতায় সংিবধান-pদt  গণতািntক o নাগিরক 
aিধকার আiেনর সুেযাগসুিবধা gহণ কের িনয়মতািntক রাজনীিতর ছাতা মাথায় িদেয় ভতের ভতের 
সুদূরpসারী aিনয়মতািntক eেজnা o লk  িনেয় াজান হেসর ভূিমকা িনেয়েছন । eটােক eকটা 
িবশাল জনেগা ীর pিত, ধেমর নােম pতারণা o জািলয়ািত ছাড়া আর িক বলা যেত পাের ?   
 
6. মৗলবােদর  a ভ o kিতকারক িদক- ক)e ব াপাের ভূিমকােতi মাটামুিট আেলািচত  
হেয়ছ । তেব eখােন আেরকটু সmpসািরত করা হেব । মাক জুেয়েগnেময়ার(Mark 
Juergensmeyer)*27 যুিk িদেয়েছন য ধমিনরেপk জাতীয়তাবােদর ধারণা িবকিশত হেয়েছ যখন 
ফরাসী িবpেবর (ফলাফলsrপ eর য মমবাণী বা আকা ািট িছল তার) িশkা o চতনা ধমীয় 
pিত ান বা চােচর pিত বা ঐিতেহ র pিত  ব ািkর  আনুগত েক ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদ o 
ধমিনরেপk জািতরাে র pিত আনুগত  dারা pিতsাপন করার লk  িহেসেব িsর করল । িজন জ াক 
rেশা জািতরাে র বধতােক sান িদেয়েছন জনগণেক agািধকার িদেয়, চাচেক নয় । uনিবংশ eবং 
িবংশ শতাbীেত uk মতবাদ যখন িবকাশ লাভ করিছল, জািতরা ীয় আনুগত িট জাতীয়তাবােদর 
আদেশর uপর িভিt কেরi rপ পািcল । িরচাড িট enন জানােcন য ei আদশ চারিট মৗল 
uপাদােন গিঠত হেয়িছল-ধমিনরেপk রাজৈনিতক আদশ, ধমিনরেপk জাতীয় পিরচয়(যুkরাে  যা চাচ 
o রাে র পৃথকীকরেণর নীিতর মাধ েম pিতফিলত বা বাsবািয়ত হয়); eকিট িবেশষ চিরেtর বা 
বিশে র রাজৈনিতক দল(pিতিনিধtশীল গণতnt); eবং ভৗেগািলক eলাকার uপর িভিt কের eকিট 
ভাবােবগসmিলত(জাতীয় আেবগ) আtপিরচয় eবং eকিট িবেশষ জনেগা ীর pিত আsা বা আনুগত  ।   
 
  জুেয়রেগnেময়ার যুিk িদেয়েছন য, aতীেতর ধমীয় আেnালনgেলা থেক আধুিনক 
ধমীয় িবেkাভ-আেnালনgেলার পাথক  হেc, বতমােনরgেলা জািতরা  বা eর আদশেক eবং ধমীয় 
বধতার পিরবেত ধমিনরেপkতার নীিতেক pাধান  দয়ােক লk বst কেরেছ । eiসব আধুিনক ধমীয় 
আেnালন( মৗলবাদী আেnালন) ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদেক pত াখ ান কের । জুেয়রেগnেময়ার  
আেরা বলেছন য, eসব আেnালনকারীরা( মৗলবাদীরা) ধমিনরেপkতােক পি ম থেক আমাদানী করা 
নয়া ঔপিনেবিশক আদশ বেল গণ  কের । তারা ধমীয় বাগাড়mর, আদশ eবং নতৃt pভৃিতর মাধ েম 
তােদর সংgাম চািলেয় যায় eবং ধমিনরেপk জািতরাে র িবকl িহেসেব ধমিভিtক জািতরাে র তtt 
হািজর কের । p  হেc, eকi যুিkেত iসলামী আদশ বা কৃি েক  কন আরববিহভূত দশgেলা gহণ 
করেব িনেজেদর বhযুেগর লাকায়ত সংs ৃিতেক asীকার কের সব াপাের মৗলবাদী তািttকরা নীরব-
বাংলােদেশ জািতরাে র ধারণার িবrেd যারা লেখন তােদর কলােম epে র utর থােকনা । আর 
ধমিনরেপkতা সাmাজ বােদর সহায়ক আদশ, নািক ধমিভিtক রাজনীিত o জাতীয়তাবাদ - সটার pমাণ  
চােখর সামেনi রেয়েছ-পািকsান, িমশর, সৗিদ আরব pভৃিত রা gেলােক আেমিরকার নয়াuপিনেবশ 
ছাড়া আর িক বলা যােব ? আফগািনsান o পািকsানেক ব থ রা  বািনেয়েছ সখানকার মৗলবাদী o 
জ ী দলgিল । oহাবেদর আদশ য সmূণ ব থ হেয়েছ- সটা বলার aেপkা রােখ না, কারণ 
আধুিনকতার িবrেd oহােবর aবsান কবল সৗিদ আরব-পািকsােনর মত দশgিলেক িবjান-pযুিkর 
িদক থেক প া�পদ o সাmাজ বাদী লুnেনরi সুিবধা কেরেছ । আর িমশর য মািকন নয়া-uপিনেবশ 
হoয়ার ভাগ  বরণ কেরেছ তার কারণ হেc, সাঈদ কুতুব চk কতৃক মৗলবাদী আেnালেনর মাধ েম 
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নােসেরর pিতি ত ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদী ঐেক  ফাটল ধিরেয় জািতরাে র িভিtেক dবল o 
aিsিতশীল করা । pjার দৃি  িদেয় iবেন তায়িময়ার aেথাডk iসলাম eবং iবেন oয়াহােবর সালািফ 
bােnর প ান iসলািমজম(যা আফগানীর uদার o আধুিনক প ান iসলািমজেমর সংকীণ rপ) নােসেরর 
জাতীয়তাবােদর জন  aত n kিতকর o anঘাতমূলক হেয়িছল । কারণ oয়াহাবী মতবাদ চিরেtর িদক 
থেক জাতীয়তাবাদিবেরাধী eবং সজন  সাmাজ বােদর জন  সুিবধাজনক । নােসেরর kমতাচু িতর ফেল 

iসরাঈল, যুkরা -িbেটন eবং তােদর তলেকাmানীgেলাi লাভবান হেয়েছ বশী । তাi সাঈদ কুতুব 
চk কােদর sাথরkার জন  তথাকিথত iসলামী আেnালন কেরিছল সটা সিত i ভাববার িবষয় ।   
খ)    দাশিনক নীৎ স তঁার aিsttবােদর দশন(Existentialism)-e দিখেয়েছন য 
ব িkমানুেষর কেমর জন  দবশিkর pভাব বা ভূিমকােক বািতলকরণ বা তার aনুপিsিতর ধারণা বা 
নীিতর মেধ i তার আপন কেমর ভাল-মn, ভ-a ভ ফলাফেলর দায়দািয়tিট িনিহত রেয়েছ । ei 
ধারণােক আেরা িবsৃত করেল কী দখব ? pথমত ব িkর sাধীন sttার ধারণার িন য়তা aথাৎ 
সামািজক-রাি ক পিরমnেল ei sাধীন stার sীকৃিতর মেধ i িনিহত রেয়েছ ব িkমানুেষর নিতকতার 
p িট-িনেজর eবং সমােজর pিত তার দায়বdতার p িট । 
 
   িdতীয়ত, ব িkর িবেবেকর o িভnমত pকােশর sাধীনতা, aভাব-aিভেযাগ-
aপছn-aন ায়- বষম  pভৃিতর সুরাহার জন  িবেkাভ pকােশর aিধকার, pিতকার-সমাধান-পরামশ  
দoয়ার সুেযাগ বা pিতকার দাবী করার aিধকার eবং sাধীনতা iত ািদর মেধ i িনিহত রেয়েছ 
পারsিরক দায়বdতার, মানবমুিk, মানবpগিত eবং সমাজ-রা  o ব িkর কল ােণর সmাবনা । 
  নী� স য চাচেক aিভযুk কেরিছেলন য, চাচ মানুেষর জীবনেক িডেমর খালেসর মেধ  আবd 
কের রােখ, তা সmবত ei কারেণ য িতিন uপলিb কেরিছেলন য চাচ ব িkর sাধীন সttােক 
পদদিলত করেছ ব িkর icা-aিনcা o েয়ােবােধর uপর চােচর icােক o ধমিব াসেক জার কের 
চািপেয় িদেয় । মধ যুগীয় য়ুেরােপ চােচর সীমাহীন kমতার ববর rপ আমরা দেখিছ । pচিলত 
ধমমতিবেরাধী (বা aেথাডkিবেরাধী) লk লk ী ান, ihদী, িবjানী eবং িবjানচচাকারী ছাtেদরেক 
'iনকু iিজশন'*28 নামক ধমীয় পুিলশ সংsার মাধ েম ধের eেন  হত া করা হেয়িছল । 'সূেযর 
চািরিদেক পৃিথবী ঘাের'- কাপািনকােসর ei তttেক সমৃd o pচােরর জন  রামান iনকু iিজশন 
brেনােক পুিড়েয় মেরিছল ।    
  1632 ী ােb রিচত gn 'ডায়ালেগ' গ ািলিলo কাপািনকােসর তttেক সমথন o 
সমৃd করার 'aপরােধ' তঁােক রামান iনকু iিজশেনর সামেন হািজর করা হয় o কারাগাের িনেkপ করা 
হয় । তঁার িলিখত ডায়ালগেক িনিষd করা হয় । পের বাকী জীবন িতিন ােরেn গৃহবnী aবsায় 
কাটান । brেনার সমসামিয়ককােল লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কড pমুখেক ধমাnেদর হােত 
িনগৃহীত o িনযািতত হেয় িনহত হেত হয় । e eক সুদীঘ iিতহাস.....। 
 
গ)  আজেকর বাংলােদেশর kেt uপেরাk আেলাচনা িকভােব pাসি ক ? আজ িক 
বাংলােদেশ eকi ব াপার ঘটেছ না ? ব িkর icা-aিনcার uপর িক মৗলবাদী o uলামােদর icােক 
ধেমর নােম চািপেয় দয়া হেcনা ? আমরা s  দখেত পািc য, বাংলােদেশ মাdাসাgেলা eবং 
তােদর হডেকায়াটার বায়তুল মাকাররম মসিজদ মধ যুগীয় য়ুেরােপর চােচর মতi রা যেntর সমাnরাল 
eকিট kমতাশালী pিত ােন পিরণত হেত চাiেছ । বায়তুল মাকাররম মসিজদেক কnd কের 
রkণশীল oলামােদর সংগঠন, হাজার হাজার মাdাসার িpিnপ াল o মাlা- মৗলবীেদর সংগঠনgিল, 
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eবং ধমিভিtক রাজৈনিতক সংগঠনgিলর সাmpিতক ত�পরতা থেক তার িচt পাoয়া যায় । নািরনীিত 
iসু েত বতমান মৗলবাদেঘঁষা তttাবধায়ক সরকােরর uপেদ ােদর eকাংেশর সােথ যাগসাজেশর মাধ েম 
সmিtর utরািধকােরর eবং নারী sাধীনতা o নারীর kমতায়েনর ধারাgেলােক িনেজেদর iেcমত 
সংেশাধন o বািতল কের দoয়ার মধ  িদেয় ei লkণিটi s  হেয় uেঠ য, বায়তুল মাকাররম 
কীভােব eকিট 'চাচতুল ' pশাসিনক kমতাসmn a ভ pিত ানrেপ বেড় uঠেছ । 
 
  ei ধরেণর আলামত জািতর জন  a ভ পিরণিত বেয় আনেত পাের । মাlাচk o 
মৗলবাদী গা ী(ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলা) বায়তুল মাকাররমেক 'রাে র সমাnরাল eকিট শিkশালী 

pিত ােন' পিরণত করেত সkম হেল, দশিট eকিট নব  ফ ািসs রাে  পিরণত হেব । কারণ, তখন 
ধেমর নােম গণমানুেষর icা o আকা ার uপর মাlা- মৗলবাদী চেkর icা-aিনcােক চািপেয় দয়া 
হেব । eর কফুল আফগািনsােন আমরা দেখিছ, iরােন eখন তা চলেছ । সৗিদ আরব তা pায় 
pিতিদনi শরীয়া কােটর  মাধ েম নারী িনযাতেনর ঘটনার জn িদেয় চেলেছ, যার সবেশষ হেলা eকজন 
গণধিষতা নারীেক চাবুক িদেয় শািs দoয়ার পর আবার কেয়ক মাস জল দয়া হেয়েছ (তথ সূtঃমুk-
মনা ফারাম) । ধেমর নােম তােলবানেদর য মধ যুগীয় ববর শাসন আমরা দেখিছ-নারীেদর s ুল বn 
কের িদেয় তােদরেক িশkার মৗিলক aিধকার  থেক বি ত করা, চাকরী-ব বসা করেত না িদেয় 
িভkাবৃিtেত বাধ  করা, বপদা হoয়ার aপরােধ বা aৈবধ মলােমশার aপরােধ pকােশ  পাথর ছুেঁড় বা 
gিল কের হত া করা iত ািদ । uপেরর pেত কিট uদাহরণi ব িkর িনজs rিচ, icা-aিনcা o sp 
o pিতভােক তথা সৃজনশীলতা o sাধীন সttােক পদদিলত করা হেয়েছ ।  
 
 eখন, ei িবংশ শতাbীর শেষ আমরা িক বাংলােদেশ তমনi eকিট ধমরাে র নােম 
ফ ািসবাদী o বষম মূলক-িনযাতনমূলক রা  চাi কীনা সটা আমােদর ভেব দখেত হেব eবং সi 
aনুযায়ী ব sা িনেত হেব । gােম-গে  ফেতায়াবাজীর িশকার হেয় শত শত নারী আtাhিত িদেc, 
নয়েতা gামছাড়া হেত বাধ  হেc । ধম কাথায় আেছ ? মানবতা ভূলুিnত হেc ধেমর কারেণ । 
ফেতায়াবািজ eখন িনরীহ মানুেষর সmিt gােসর মাধ েম ধনী হoয়ার aৈনিতক রমরমা ব বসায় 
পিরণত হেয়েছ( দখুন, শরীয়ার নােম ফেতায়াবািজর ববরতা; তথ সূtঃ সমকাল, 22 ম 2008 সংখ া; 
িশেরানাম-সুনামগে র gােম নতুন eক 'বাংলাভাi') । gাম  সািলশীর মাধ েম িবচার-pবণতার aব াহত 
বৃিdর মেধ  আমরা িতনিট a ভ লkণ দখেত পাi-1) eক ণীর ধম ব বসায়ী মৗলবাদী কতৃক 
রাে র আiন o সংিবধানেক aবjা-a dা করার ধৃ তা pদশন জেন েন । জেন েন eiজন i 
বলিছ য, যারা eসব করেছ, তারা সহজ-সরল কৃষক নয়, eরা aত n sাট, আiন o সংিবধান 
সmেক eরা ভালi খবর রােখ eবং আধুিনক আেয়সপূণ জীবনযাপন কের ।  
 
2) সািলশী িবচার aনু ােন মাধ েম রাে র আiন o রা যntেক চ ােল  করা; 
 
3) ভিবষ েত িনেজেদর সােধর য শরীয়া রা  কােয়ম হেব বেল ei ববর মাlাgেলা sp দখেছ, তার 
pstিত srপ নারীেদরেক িগিনিপগ বািনেয় টsেকস িহেসেব শরীয়ার িবধান p াকিটস করেছ । 
 
 তা আমরা পছn কির না কির, আমােদর gামিভিtক সমােজর আধাসামnতািntক চিরেtর 
কারেণ uপেরাk kিতকর uপাদানgিল eেত রেয় গেছ, যgিল eকিট uদার, মানিবক o আধুিনক 
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সমাজ-রা  গঠেনর পেথ anরায় । কারণ, eমনিক িবচার িবভাগ বা রাে র সেবাc পযােয় আমরা 
eকটা সামnতািntক মাinেসট দখেত পাi, যা দেশ aেনক aঘটন, নরাজ , দায়বdতা o 
জবাবিদিহতার aভাব eবং সামিরক- বসামিরক আমলােদর sরাচারমনsতা o aগণতািntক আচরেণর 
জন  দায়ী । 
 
ঘ)  িpয় পাঠক, যুগ যুগ ধের লk লk মানুেষর আtত াগ, sাটাকােসর নতৃেt 
দাসিবেdােহর সময় থেক িমশের মূসা নবী হেয় রসূলুlাh  পযn, ei য eত িবেdাহ, ঐশী বাণী 
pচােরর আড়ােল সমাজিবpব, eত রkkয়, যntণা-িনপীড়ন-মৃতু  eসব িকেসর জন  ? য়ুেরােপ o 
পৃিথবীর aন ান sােন eত িবpব-িবেdােহ লk মানুেষর রkদান, eসব িকেসর জন  ? eসেবর anগত 
লk টা তা িছল সভ তার িবিভn ধাপ পার হেয়, ajানতােক aিতkম কের মানবাtার মুিk ঘটােনা । 
  
িকnt আজ যিদ মৗলবাদী চk বাংলােদেশর ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদ, গণতnt, নারী sাধীনতা, 
ব িksাতnt o ব িksাধীনতা, eবং ধমীয় সিnেমেnর eকেচিটয়া aিধকােরর নােম মতpকাশ o 
িবেবেকর sাধীনতার ধারণাgেলােক নস াত কের দয়, মৗিলক মানিবক aিধকােরর মেতা সাংিবধািনক 
নীিতমালাgিলেক asীকার বা agাহ  কের(aথা� under mi ne কের), যgেলা মুিkযুেdর মাধ েম 
জািত aেনক ত াগ sীকােরর িভতর িদেয় aজন কেরেছ, তাহেল আমােদরেক আবার eকিট মধ যুগীয় 
ফ ািসবাদী-ববর রাে  িফের যেত হেব । oলামা চk আজ ধেমর নােম িনেজেদর scাচািরতােক 
নারীসমাজ তথা সমg জনেগা ীর মতামত- েয়ােবােধর uপর চািপেয় িদেc eকিট বধ  o পিবt 
সংিবধানেক agাহ  কের ।  নারীেদর সৃজনশীলতার aপমৃতু  ঘটােc ।   
 
 eভােব ধমীয় মৗলবাদ eকিট দেশর সমাজেক sিবর o বn া কের দয় । বd জলাশয় যমন 
মশক, রাগজীবাণু pভৃিত u�পাদেনর u�কৃ  কারখানা, তমিন eকিট রাে র aভ nরs সমােজর পরেত 
পরেত যখন সবgাসী sিবরতা o হতাশা দানা বঁেধ uেঠ, তখন স সমােজর পেk আর বড় মােপর 
jানীgিন, িবjানী, িবচkণ কণধার জn দয়া সmব হেয় uেঠনা, 2000-eর দশেক আমরা য pিkত 
দখেত পািc, য aিsরতা-aবkয় দখেত পািc eর মূেল রেয়েছ ধুমাt তrণ pজেnর সাংsিৃতক 
বn াt নয়, পুরেনা pজেnরo বুিdবৃিtক দuিলয়াপনা । e ধরেণর ভাবi pকাশ পেয়েছ মৃতু র পূেব 
লখা মনsী লখক oয়ািহdল হেকর eকিট কলােম । িতিন িলেখিছেলন, 

 
'.....বাঙালীর বাছাi করা  সnানgিলেক তুেল িনেয় যায় বধ ভূিমেত । বাঙালীর বুিdেত 
পা াবীর পাশিবকতায় বাঙলার ভিবষ �িট মারাtক জখম হেয় গল । কতটা জখম হেয়েছ 
বাঙালীর বাsবতা eবং বাঙালীর াস নবার eবং িবকিশত হবার মানসাকাশ eতgিল বুিdজীিব 
িদবস পালন কেরo তার কান ধারণা পাবার চ া কেরিন বাঙালী, বাঙালী পেড়না, লেখনা-
সাথক কের বুিdজীিব হত ােক' । 

 
 ধমিব াসী মুসিলম ভাiেয়রা যিদ eেলখা পেড় থােকন, তাহেল তােদর িবেবক-বুিdর pিত 
আমার p  থাকেব, মূসা নবীর নতৃt ফরাuেনর িবrেd বনী iসরাঈেলর(iসরাঈল জািতেক) য 
aসহেযাগ o িবেdাহ ঘেটিছল eবং মূসা তাoরাত (Old Testament)  ধমgেnর য ধমীয় িবধানgিল 
নবী িদেয়িছেলন, সিক ধু সসব আেদশ-িবধােনর মেধ  সীমাবd থাকার জন । নািক eকিট য়তর 
সমােজর spেক pিত া করার জন   ? ঈসা বা যী র িশkা িক ধু তঁার সi যুেগর  রীিতনীিতেত থেম 
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থাকার জন  নািক ভিবষ েতর কল াণময় কান unত সমােজর জন  ?  যী  জেnিছেলন বতমান 
প ােল াiেনর বথলাহাম(Bethlehem)  শহের । তঁার শশব কেটিছল গালীল pেদেশর নাজােরথ 
শহের । লk ণীয় য িতিন যখন ধমpচার করিছেলন, তখন প ােল াiনসহ মধ pাচ  রামান সাmােজ র 
aধীেন িছল । তঁার আিবভােবর বh পূব থেক ঈhদীেদর uপর শাষণ-িনযাতন চলিছল eবং তার 
ফলrিতেত য ঈhদীেদর য িবেdাহ r হেয়িছল তার ধারাবািহকতা যী র নবী িহসােব utােণর সময় 
পযn চেলিছল । রামান সাmােজ র শিkমtা, ববরতা, লুnন-aত াচার eবং তার িবপরীেত ঈhদীেদর 
aসহায়t, রামানেদর sানীয় eেজn-শাসকেদর sাথপরতা, পুেরািহতেদর নিতক aবkয় eবং সাধারণ 
মানুেষর নিতক আtশিkর aবনিত তঁার মেন রখাপাত কের থাকেব । িবpবীেদর সমথন করার জন  
তঁার িনজs জনিpয়তা কােজ লািগেয় ভk সাধারণ মানুষেক আhােনর জন  িবpবীেদর aনুেরােধ িতিন 
সাড়া দনিন । সmবত িতিন সটােক সমেয়াপেযাগী o দূরদিশতার কাজ হেব বেল মেন কেরনিন-হঠকারী 
মেন কেরিছেলন বাsব aবsার পিরেpিkেত । যার ফেল ধেমর আ েয় সমাজিবpেবর লেk  মানুেষর 
মেধ  আtশিk জািগেয় তালার চ া কেরিছেলন-eকথা বাধ কির বলা যায় । eটা িক আমার aনুমান 
? p  হেলা য, eকিট pিতি ত ধম থাকার পরo, িনেজ ihদী হেয়o য যী  ঈhদী সmpদােয়র মেধ  
ধমpচার r কেরিছেলন তার কারণ িক ? পিnত o ঐিতহািসকেদর মেত, িতিন রামানেদর কাছ থেক 
ihদী সাmাজ  পুনrdােরর জন  মানুষেক udুd কেরিছেলন, যখন িবেdাহীরা গাপেন সংগিঠত হিcল । 
ei পটভূিম িবচার করেলi s  হেয় uেঠ য, আসেল িতিন ধেমর আড়ােল আেরকিট n বেছ 
িনেয়িছেলন, যার লk  িছল মানুেষর লা না-aপমােনর aবসান ঘটােনা ।      
 
 তা যা বলিছলাম, eকiভােব, মুহmদ(সঃ) িক তঁার যুেগর দাসতািntক ব বsার uপেযাগী ধমীয় 
িবিধিবধান o রীিতনীিতর মেধ  পৃিথবীর সব দেশর সমাজ পেড় থাকেব, কবলমাt সজন i iসলােমর 
pচলন ঘিটেয়িছেলন, যখন নারীর মযাদা দয়া হেয়িছল সযুেগর uপেযাগী কের, (ধনীেদর জন  কনা 
দাসীেদর সে  স ম জােয়জ িছল, eক stী থাকা aবsায়o দাসী aথবা eকািধক stী রাখা শরীয়ত 
মাতােবক বধ িছল যিদ খাoয়ােনা-পরােনার সংsান থাকেতা, eটা মানিসকভােব stীেদর জন  বহনেযাগ  
িছল িকনা সটা সযুেগ িবেবচ  িছলনা । আরেব iসলামপূব যুেগ pচিলত নারীর pিত ববরতার aবসান 
করেত, শরীয়ত pচলেনর মাধ েম তােদরেক পুrেষর কrণার পাtী করা হেয়িছল । িহলা িববাহ হেc 
তখনকার দাসতািntক সমােজর uপেযাগী শরীয়া িবধােনর ভােলা uদাহরণ ।)  সi আকা া বা 
ভিবষ ত-িচtকl Vi si on( ) তঁার আরাধ  িছল ? নািক আেরা unততর সভ  সমােজর িদেক 
মানবসমাজ ধািবত হেব স vi si on িনেয় িতিন ধম pচার কেরিছেলন ?  িকnt নারীনীিত িনেয় 
oলামােদর কাযকলাপ আমােদরেক ধারণা িদেc য, তঁারা রসুলুlাh র ববর যুেগ িফরেত চােcন, যা 
রসূলুlাh  চানিন । 
 
7. িনরামেয়র  পথ-পdিত-- pােটsাn মৗলবাদীেদর utােণর iিতহাস থেক আমরা ei িশkা পাi 
য, ভাiরােসর পুি  যমন পরজীবেদেহর মধ কার কােষর pাি েন, মৗলবাদীেদর পুি  হেলা ধমিব াসী 

dবল মেনর মানুষেক িদেয় । তােদর পুি  রিডক াল uদারীকরেণর ফলrিতেত সৃ  দািরd , হতাশা, 
মানুেষর aসহায়t eবং eর ফেল aদৃ বািদতা o পারেলািককতার pিত তােদর য িনভরতা তার মেধ  ।  
 
     তােদর বৃিd বা পুি েক ভ াকুয়াম িথoরীর uপমা িদেয় চম�কারভােব  ব াখ া  করা যায় । 
সাধারণ aধিশিkত(eমনিক aেনক িশিkত) মানুেষর মিsে  যিদ আদশ-rিচ-aসাmpদািয়ক uদার 
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মানবতা o মূল েবােধর চতনার গ াপ তরী হয়, তেব সটা ধম িদেয় পূরণ করেত চায় । সাধারণ 
কূপমnুক মানুেষর িচরnণ sভাবi হেলা, স কান না কানভােব জগ� সmেক সামিয়ক eকটা 
মীমাংসা খুেঁজ পেত চায় সীিমত jান িদেয় । তাi, মূল েবাধ o ঐিতেহ র য p gিলর বা iসু gিলর 
কারেণ তােক বারবার মৗলবাদীর dারs হেত হয়, যথা-িব ােসর pেয়াজনীয়তা, পরকােল বেহেsর ফল 
লােভর বাসনা eবং নরকভীিত, পািরবািরক বা ধমীয় নিতকতা-eসেবর িবকl য sাধীন সttার চতনা 
o আদশ, সটা মানুষেক িদেত হেব । সটা দয়ার জন  আিম di ধরেণর সাংs ৃিতক-aথৈনিতক 
মকািনj মর psাব করিছ । 

 
1. গরীব মধাবী ছােtর জন  ভািসিটেত পড়ার জন  sলারিশপ- ক)  িবিভn িহuম ািন  o 
pিগিতমনা inারেনট সাiট o ফারামgিল eবং pবােস aবsানরত িবিভn pগিতশীল সংগঠনgিলর 
মাধ েম eকিট কল াণ ফাn গঠন করেত হেব । 
 
 1)  থানা বা uপেজলা পযােয় কেয়কজন িনভরেযাগ   ব িkেক িনেয় eকিট কিমিট কের িদেত 
হেব িহসাব, রkণােবkণ, জনসংেযাগ eবং aন ান  pেয়াজনীয় কােজর জন  । 
 2) ছাtেদর ক াটাগরী aনুযায়ী pাথিমক থেক িসিনয়র লেভল পযn িবিভn sেরর ছাtেদর 
জন  িবjান, ধম, পৃিথবীর pাচীন iিতহাস iত ািদর িবিভn িবষেয়র বiেয়র সংgহ রাখেত হেব aথা� 
eকিট আদশ পাঠাগােরর ব বsা করা । 
 3)  িবjান, ধম, পৃিথবীর iিতহাস, বাংলােদেশর মুিkযুেdর iিতহাস pভৃিত িবষয় িনেয় 
মািlপল চেয়স p পt তরী করা । 
 4)  থানা-uপেজলা পযেয় পরীkামূলকভােব eক বা dিট s ুল বা কেলেজর জন  িনিদ  
সংখ ক  ছাtেক বাছাi করেত হেব িpেটেsর মাধ েম ।  
 5) eকিট ঘরভাড়া িনেয় সখােন পাঠচেkর ব বsা করেত হেব । 
 6) িবিভn ণীর ছাtেদর রজােlর রকেডর uপর িভিt কের তােদরেক িবিভn ক াটাগরীেত 
ফলেত হেব । যথা- লেভল-e, লেভল-িব iত ািদ । ক াটাগিরর uপর িভিt কের তােদরেক বাঝার 

uপেযাগী িবষেয়র বi পড়েত িদেত হেব । বi বাসায় িনেয় যাoয়া যােবনা, পাঠচেkর জন  িনিদ  sােন 
বi পড়েত হেব । পাঠচেkর পিরেবেশর গাmীয রkা করেত হেব য়ুেরাপীয় াiেল ।  
 7) িpেটেs যারা ভালভােব পাশ করেব, তারা পেরর রাuেn আেরকটু ucsেরর কিঠন পরীkার 
জন  pstত হেত হেব । 
 8) িdতীয় sেরর পরীkার জন  তােদরেক বi সরবরাহ করেত হেব eবং িনয়িমত পাঠচেkর 
ব বsা রাখেত হেব । 
 9) পাঠাগােরর পরীkা o s ুল-কেলেজর পরীkার জন  িবনা মূেল  িবিভn িবষেয় কািচং 
দoয়ার ব বsা করা । eব াপাের শহের aবsানরত আমােদর (িহuম ািন  বা বামপnী) pগিতশীল 
সািহত  kাবgিলর সদস েদর কাছ থেক ভলািnয়ার িহেসেব চkাকার পdিতেত eকিট eকিদন বা 
dিদেনর জন  kাশ নoয়ার ব বsা করেত হেব । 
      10)  pথম িদেক pিত di বা িতন বছের ধ ু eকজেনর জন  eকজনেক চূড়াnভােব 
িনবািচত করা যেত পাের । তাi, পরীkার aেনকgিল ধাপ পার হেয় যেত হেব-eেত কের তারা যেথ  
পিরমাণ বi পাঠ করেত বাধ  হেব ।     
 11)  পাঠাগাের পযায়kেম eকিট-dিট কিmuটার ব sা কের inারেনট সংেযাগ িদেত হেব।  
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  inারেনেটর মাধ েম তােদরেক মুk-মনার মত সাiটgেলােত ছড়া-কিবতা, রচনা 
pভৃিত pকােশর জন  u�সািহত কের pিতভা িবকােশর জন  udুd করেত হেব । 
 12)  পাঠাগারেক কnd কের কিবতা আবৃিt pিতেযািগতা, িবতক pিতেযািগতা, স ীত 
pিতেযািগতা, iত ািদর ব sা করেত হেব । িবজয়ীেদর জন  আকষণীয় পুরsােরর ব বsা রাখেত  
 13) পাঠাগােরর কিmuটাের inারেনেটর মাধ েম eকিট িনিদ  সমেয়, iu-িটuব সাiেটর 
থেক সংgহ কের আফগািনsান-iরান pভৃিত দেশ শরীয়ার নােম নারী িনযাতেনর িবিভn pামাণ  ছিব 
দখােনার ব বsা করেত হেব । ফেতায়াবািজর নােম নারী িনযাতেনর ঘটনার uপর যসব নাটক বা ছিবর 
িডিভিড বা িসিড রেয়েছ, সgেলা দখােনার ব বsা করা । যমন-হাসান মাh মুেদর 'িহlাh ' নাটকিটর 
চলিct rপ দয়া হেয়েছ ।  
 14) সংখ ালঘু িনযাতেনর যসব pামাণ িচt iu িটuব oেয়বসাiেট আেছ, সgিল 
দখােনার ব বsা করা । েdয় শাh িরয়ার কবীেরর কােছ সংখ ালঘু িনযাতেনর aেনক pামাণ িচেtর 
ক ােসট o িডিভিড রেয়েছ । তঁার কাছ থেক কিপ কের সংgহ করার ব বsা  করেত হেব । 
 15)   পাঠাগােরর inারেনেটর মাধ েম মুিkযুdিভিtক িবিভn ছিব pদশেনর ব বsা রাখেত  
হেব ।   
 16) পাঠাগার মুিkযুেdর চতনার eকিট সংবাদপেtর কেয়কিট কিপ রাখেত হেব, যােত 
িকছু ছাt । eভােব তােদর পিtকা পড়ার aভ াস o সেচতনতা তরী হেব । ছাtেদরেক পিtকায় 
pকািশত িবিভn pগিতমনা লখেকর কলাম পড়ার জন  u�সািহত করেত হেব । 
 
2. 1) যুkরাে র িসিভল িলবািটজ iuিনয়েনর aনুকরেণ বাংলােদেশ সবgিল মানবািধকার সংগঠন, 
আiনজীিব সংগঠন, নারী সংগঠন িমেল eকিট 'িসিভল রাiটস iuিনয়ন' iuিনয়ন গঠন করা যেত  
পাের । ei সংগঠন মৗলবাদিবেরাধী eবং িবিভn মানবািধকার বা নারী aিধকার iসু েত সরকােরর uপর 
চাপ সৃি  করেব িনয়মতািntক আেnালেনর মাধ েম । ei সংগঠন মানবািধকার iসু েত আiিন লড়াi 
চালােব ঐক বdভােব । 
  যুkরাে র pেটsাnেদর utােণর aিভjতা থেক িশkা িনেয় বলা যায় য, আiিন 
লড়াi বা আেnালেনর পদেkপ নয়ার পূেব িবিভn সামািজক ণী বা গা ীর সmাব  সব ধরেণর 
pিতিkয়া   (বstগত শত), তােদর সাংগঠিনক শিkর u�সrপ uপাদানgিলর aবsা iত ািদ সবিকছু 
িবেবচনায় রাখেত হেব । সখােন মৗলবাদীরা যখন মামলায় িজেতিছল, ধমিনরেপk শিkর জন  সটা 
নিতক িবজয় ঘেটিছল । তাi pাপাগাnা eকটা ভাল ast হেত পাের । 
 
 2) ঔষধ িদেত হেব সiেয় সiেয়, ei িশkা pেটsাn মৗলবাদীেদর utাণ থেক িনেত  
পাির । মৗলবাদীরা যখন বশ কেয়কিট মামলায় হের যায়, তার পর থেকi িকnt তারা িবিভn 
সামািজক সংগঠন সৃি  o ফাn রiিজংেয়র মাধ েম  শিkবৃিd করেত r কেরিছল । তাi আঘাত 
কতটা িদেত হেব সটা ভেবিচেn মামলা বা আেnালেন নামেত হেব । আসেল মামলা বা আেnালেনর 
kেt নিতক ন ায তা থাকেলi হেলানা, জনসংেযােগর মাধ েম, সামািজক সংগঠন o ফারাম সৃি র 
মাধ েম িবিভn মৗলবাদিবেরাধী o মানবািধকারসংkাn iসু gিলর ন ায তা সmেn ব াপক pচার-
pপাগাnার ব বsা করেত হেব ।   
      
টীকা o পাদটীকা- 
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*1. eখােন 'আঘাত' বলেত আদিশক বা সংsারমলূক pভাব বাঝােনা হেc, কান 'ধর-মার-কাট'-eর মেতা ব াপার নয় 
। লখেকর uk বiিট পড়েলi তা বাঝা যােব । 
 
*2. ীখ uiলেহl ম নীৎ স(1844-1900)-uিনশ শতাbীর জামান দাশিনক o ভাষািবjানী । ধম, নিতকতা, 
সমকালীন সংsৃিত, দশন eবং িবjান িবষেয় সমােলাচনামূলক(critique) gn লেখন । নী� সর pভাব দশনেক aিতkম 
কের aিsttবাদ(Existentialism*) o utরাধুিনকতা পযn ব ািpলাভ কের। aিsttবাদ(Existentialism)- হেc 
eকিট জামানীেত সংগিঠত eকিট দাশিনক আেnালন যােত psাব করা হয় য ব িkমানুষi জীবেনর aথ o 
সারবtােক(জীবনেবাধ) সৃি  কের, সহজ কথায় জীবনেক aথময় কের তােল- কানরকম ঈ র- দবতা বা ঐশী শিk সটা তার 
জন  কের দয় না । aিsttবাদ sতঃিসd িহসােব sীকার কের নয়, য aিতpাকৃত বা ঐশী শিkর aনপুিsিতর মােন দঁাড়ায়, 
ব িk মানুষ সmণূrেপ sাধীন, 
তাi চূড়াnভােব আপন কেমর দায়দািয়t বহনকারী ।  
 

' আয়াতুlা pথা-'আয়াতুlাh '(আরবীেত হেলা : )-eর শািbক aথ হেc .3*اهللا آية খাদার িচh' বা ' খাদার ছায়া' । 
'Twelver shi'sm'*(আরবীেত 'iথনাশারীয়াh ; বা 'dাদশ' িশয়া মতবাদ বা dাদশ iমাম e আয়াতুlা হেc iমামেদর 
সামািজক pভাব dারা সমিথত uc মযাদাপূণ ধমীয় কতৃt বা পদবী । আয়াতুlাh র aনুসারীরা তােদর ধমীয় নতার 
কথােকi নবী বা খাদার কথা বেল মেন কের । কাণ eকিট সেkর আয়াতুlাh  o তঁার aনুসারী বা ভkেদর মেধ  
'পৃ েপাষক o পাষ '-জাতীয় সmক থােক । কান িবেশষ eলাকার ধমীয় নতা(বা আয়াতুlাh )-র aনুসারীরা 
আয়াতুlাh র কােছ তােদর ধমীয়, সামািজক, আিথক( যমন-sুল, মসিজদ, হাসপাতাল pভৃিত িনমােণর জন ) iত ািদ 
িবষেয়  পরামশ o মুেখামুিখ মntণা gহেণর জন  আয়াতুlাh র uপর িনভর কের থােক । পিরবেত aনুসারীরা আয়াতুlাh ক 
'পিবt আনুগত ' িদেয় থােক যেকান ব াপাের- যমন, রাজৈনিতক-রাsীয় বা সামািজক-সাংsৃিতক iসু েত ।   
 
Twelver shi'sm'*(iথনাশারীয়াh )-eিট হেc িশয়া সmpদােয়র eকিট শাখা বা সk । eটা িদেয় পদবীo বঝুােনা 
হয় । eটা ei িব াস থেক eেসেছ য 'dাদশ iমাম' হেc বােরাজন খাদা-িনযুk(Divinely) iমাম । িযিন 
iসলামী jান তথা iসলামী আiনশাst, নীিতশাst eবং দশেন বh বছেরর িশkালােভর মাধ েম িবেশষj pাjrেপ 
পরীিkত o sীকতৃ তঁােকi আয়াতlুাh  খতােব ভূিষত করা হয় ।   
 

 *4--gীক পূরােণ কিথত ' পেnারা'(যার আিভধািনক aথ হেc 'সমs িকছুর দাতা', 'সমs gণাবলীর দাতা') িছল pথম 
নারী । pেত ক gীক দবতা aনুপম uপহােরর মাধ েম তাঁেক সৃি েত সাহায  কেরিছেলন । দবতােদর pধান িজuস 
কািরগির িশেlর দবতা হিফsাসেক আেদশ করেলন পেnারােক মািটর ছঁােচ তরী করেত । eটা িছল pিমিথuেসর 
আgেনর gp রহস  চুির করার aপরােধ মানবজািতর শািs । সমs দবতারা তােক aিন কর kমতাসmn uপহার 
িদেলন । আধিুনক ব াখ ানুযায়ী, পুরা কািহনীর মলূ ঘটনা হেলা, oটা িছল আসেল eকিট জার Jar( ), যার ঢাকনা 
পেnারা খুেল িদেয়িছল eবং যার িভতর থেক মানবজািতর জন  aম লজনক সমs িকছুেক মুk কের িদল- লাভ-
লালসা, aহ ার, কু�সা রটনা, ঈষা, শtrতা, রাগ, হতাশা- নরাশ , বাধক , মৃতু , সntাস, যুd, dিভk iত ািদ । ধু 
eকিট িজিনসi ঐ জােরর মেধ  িছল- সিট হেলা আশা । তারপর পেnারা জারিট বn কের  
িদল ।(তথ সূt-uiিকিপিডয়া, গাগল, inারেনট থেক) 
 
*5-যুkরাে র নথ ক ােরািলনা রােজ র ডুরহাম িসিটেত aবিsত িডuক য়ুিনভািসিটর মানিবক িবভােগর pেফসর eবং 
'Duke Islamic Studies Center'(িডuক iসলািমক গেবষণা কnd)-eর পিরচালক eবং ছয়িট gেnর রচিয়তা 
যার মেধ  রেয়েছ 'Shattering the myth: Islam Beyond Violence and Defenders of God : The 
undamentalist Revolt Against the Modern age'.f    

*6-'Identity'-Identity is a term used throughout the social sciences to describe an 
individual's comprehension of him or herself as a discrete, separate entity. This term, 
though generic, can be further specified by the disciplines of psychology and 
sociology ।  

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? মৗলবাদ : uৎস সnান eবং সমকালীন pিkত 
 
 
 
*7-Family resemblance( পািরবািরক সাদশৃ তা)-জামান দাশিনক লু ডিভগ uiটেজn াiন(1889-
1951) psািবত eকিট দাশিনক ধারণােমৗল । ei পিরভাষািট তঁার ব বhত eকিট rপকাল ার যার মাধ েম ব িk বা 
গা ীর মধ কার আnঃসmকেক বুঝােনা হেয় থােক । eর মূল ভাবিট হেc, যসব বst বা ব িkসমূহেক eকিট সাধারণ 
কাঠােমাগত বা গাঠিনক বিশে  বা চহারা িদেয় সmকযুk করা যায় বেল aনুমান করা হয়, pকৃতপেk সgিল 
ধারাবািহকভােব যkু, পারsিরকভােব আংিশক আবরণকারী বstসমূেহর সাদৃশ  িদেয় সmকযুk করা যায়, যখােন কান 
বিশ i সবgেলার সােথ কমন বা সাধারণ হয়না । 
 
*8-Pluralization-Act of  Pluralizing, Pluralism. Pluralism- বhtবাদ; িবিভn জািতগত বা নৃতািttক 
u�স, গা ী, সাংsৃিতক বিচt , ধম o বেণর মানেুষর সহাবsােনর নীিত ।  
 
*9-য় ানাবািps(Anabaptist)- ষাড়ষ শতাbীর য়ুেরােপর মৗিলক সংsারপnী ীি য়ানগণ যােদর udব রামান 
ক াথিলক চােচর dনীিতমুলক ত�পরতা eবং মািটন লুথােরর নতৃেt পিরচািলত কতৃtবাদী(সামািজক-রা ীয়) pেটsাn 
আেnালন(Magisterial  Protestant Movement) ei uভয় pবনতার িবrেd pিতিkয়ার মােধ েম হেয়িছল । 
uk সংsারবাদী ধারার জn হয় সiুজারল ােn। 
 
*10-বাiেবেলর পঁাচিট পিবt ধমgn- জেনিসস(Genesis); eেkাডাস(Exodus); লিভিটকাস( Leviticus); 
সাংখ (Numbers); ডু টােরানমী(Deuteronomy) । 
 
*11-মূসায়ী ঐশীt বা পয়গmরী(Mosaic authorship)-uপের বিণত বাiেবেলর পঁাচিট পিবt ধমgn মূসা(সঃ)eর 
মাধ েম udূত বা সৃিজত বেল ঐিতহ গতভােব য িব াস আেরাপ করা হয় । 
 
*12-Old Testament:পুরােনা িনয়ম, ihদীরা যােক তানাক(বাংলায় তাoরাত) বেল থােক । 
 
 
 *13-New Testament(পুরেনা িনয়ম) ী ীয় বাiেবেলর িdতীয়াধ বা িdতীয় খেnর নাম । pথমাধ হেc িহbr 
ভাষায় রিচত ihদীেদর বাiেবল Old Testament বা পুরােনা িনয়ম, ihদীরা যােক তানাক(বাংলায় তাoরাত) বেল 
থােক । 
 
 
 
 
*14- pসিবটািরয়ান চাচ(Presbyterian Church; Presbyterianism)-পি ম য়ুেরােপর pেটsাn ীি য়ানেদর 
সংsারকৃত(Reformed) eকিট  সmpদােয়র িবিভn সkgিলর eকিট পিরবার । eিট ক াি ভনপnী বা ক াি ভন 
মতবােদরi(Calvinism)-eরi eকিট uপধারা । 
 
 
*15-Moody Bible Institute-ি ীয় ভগবdাক -pচারকগণ(Evangelist) eবং ব সায়ী ডু iট লীম ান 
মুিড(Dwight Lyman Moody) কতৃক 1886 সােল pিতি ত ী -ধমশাst িবষয়ক িশkা pিত ান । যােত িতনিট 
pধান মntক বা িবভাগ anভুk হয়-িশkা, pচার(Broadcast)  eবং pকাশনা(Publishing) । 
 
*16-Gospel*15- ীে র uপেদশাবলী বা জীবনকািহনী; New Testament-eর* anভুk   চারিট   বাiেবলীয়  
ধমgেnর eকিট । 
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*17-Evangel- ী ীয় গেsল(The Christian Gospel) 
 
*18-pকৃিতবাদ(Naturalism)- য মতবােদ বলা হয় য বjািনক পdিতi(pকl বা Hypothesis, সামিয়ক 
ভিবষ dাণী দoয়া, পরীkণ eবং পুনরাবৃিt-ei pিkয়া) হেলা pকৃিতেত ঘিটত বাsব ঘটনােক aনুসnান-তদn করার  
eকমাt কাযকর uপায় ।  
 
*19-ম াককািথj ম(McCarthism)- যুkরাে র রাজৈনিতক a েন ব বhত eকিট পিরভাষা; চিlেশর দশেক মািকন 
যুkরাে  য pচn কিমuিন  ভীিত o সেnহবাদ gাস কেরিছল বা জনমেন ছিড়েয় দয়া হেয়িছল তােক বাঝােনা হেc 
। সi সময় িবেশষ কের মািকন িশkা pিত ানgেলার uপর কিমuিন  pভাব বাড়েছ বেল ভয় o সেnহ বাড়েত থােক । 
ত�কালীন মািকন িসেনটর যােসফ ম াk কাথীর সেnহবাদীতা o ugনীিত(McCarthy Doctrine)- ক লk  কেরi 
পিরভাষািটর জn, যা পরবতীকােল আেরা ব াপক o সাধারণ aেথ(aথা� কবল ম াk কাথীর aনুসৃত নীিত নয়-eটা eখন 
rপেক পিরণত হেয়েছ) rপক িহেসেব pচিলত হেয়েছ । সi সময় কিমuিন  হoয়ার aপরােধ বা কিমuিন েদর pিত 
সহানুভূিতশীল হoয়ার aিভেযােগ হাজার হাজার মািকনীেক িবিভn সরকারী সংsা বা গােয়nা সংsা, pাiেভট eেজnী, 
o pাiেভট িশl-সংsার প ােনল বা তদnকমিটর তদেnর নােম হয়রািন o িনযাতেনর সmুখীন হেত হয় । হাজার হাজার 
মানুষ aন ায়ভােব চাকরীচু ত হয় o কারাগাের িনিkp হয় eবং সারা জীবেনর জন  তােদর ক ািরয়ার  ংস হেয় যায় ।   
 
*20-Segregated, Segregation-eকিট বণবাদী নীিত; eর dারা িবিভn বেণর o ধেমর মানুষ পৃথক র ুেরn, 
sুল, িসেনমাহল, িরেয়ল eেsট, পাড়া-মহlা ব বহার করার pথা pবতেনর aিধকার চাoয়া হয় । pিতিkয়াশীল o 
রkণশীল বণবাদীরা ei দাবী জানায় । 
 
 
*21-iবেন তাঈিমঞা(1263-1328)-সুnী iসলামী sলার; জn- িসিরয়া সীমােnর সিnকটবতী বতমান তুকীেত 
aবিsত হারােন । িতিন িছেলন কেঠার শাst-আচারিন  eবং কারাণ o সুnাh -eর িভিtেত ঘার শরীয়াপnী । তঁার 
সমেয়র সূফী o দাশিনকেদর আধ ািtক aিভjতা( যমন pম o ভিkমাগীয় সাধনপথ), ধমীয় jান o ব াখ া eবং তার 
িভিtেত য আচার-aনু ান সসবিকছুর ঘার িবেরাধী িছেলন । িতিন মেন করেতন য eকমাt কারান o সুnাহ-i 
মুসলমােনর জন  মাkলাভ o বেহsলােভর eকমাt পথ । তঁার মেত ধমীয় সেত  পঁৗছােনার জন  যুিkবাদ কান 
িব s ◌্মাধ ম নয় । িতিন মেন করেতন, য iসলামী আiনশাst যভােব gীক যুিkিবদ া, দশন eবং সূফীমতবাদ dারা 
pভািবত হিcল তা iসলােমর জন  বমানান । তঁার সমসামিয়ক কােলর িবখ াত ঈমাম িলেখেছন য, তায়িমঞা মেন 
করেতন, আlাh  আkিরক aেথi বেহেs বাস কেরন, আkিরক aেথi বেহেsর(মহাশূন  বা আকােশর uপর) uপের 
রেয়েছন eবং আkিরক aেথi বেহেsর িসংহাসেন বেস আেছন ।   
 
*22-সালািফ(আরবীেত,سلفي; যার aথ পূবপুrষগণ)-সালািফ আেnালেনর সূচনা ঘেট আল-আজহার িব িবদ ালেয় 
জামাল আল আফগানী, আb ুহ, eবং রশীদ িরদার নতৃেt । সালািফ শbিটর u�পিt হেয়েছ আস-সালাফ আস-
সািলহীন শbিট থেক, যার শািbক aথ পূণ শীল ধািমক  
পূবপুrষগণ ।  
 
*23-জামাল আল দীন আল আফগানী(1838-1897)-তঁার জnsান িনেয় বhকাল যাব� িবতক চেলেছ eবং সিঠক 
তথ  জানা যায়না । তেব, তঁার শশব o কশরকালীন িশkা আফগািনsােনর কাবুল o iরােনর তh রােন িনেয়িছেলন । 
eকিট মেত িতিন iরােনর আসাদাবােদ 1838 সােলজngহণ কেরিছেলন । িকnt pচুর পিরমান দিলল(1891 সােল 
iরান থেক িনবাসেনর পর pাp কাগজপেtর সংgহ)  সাk  দয় য িতিন iরােন জngহণ কেরেছন, যখােন তঁার 
শশব কেটেছ eবং eকিট িশয়া মসুিলম পরবাের িতিন বেড় uেঠন ।  
 
*24-Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din “al-Afghani”: A Political Biography 
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(Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 225-26.  
 
*25- টাবােকা ম ুরী(Tobacco Granting)-1890 সােলর মােচ শাh  িbিটশ কাmানীেক 'িবেশষ টাবােকা সুিবধা' 
ম ুর কেরন । eর মাধ েম িbিটশ লেুঠরা ঔপিনেবিশক-সাmাজ বাদী কাmানী iরােনর pায় সmূণ টাবােকা সmেদর 
u�পাদন, িবkয় o রpানী করার eকেচিটয়া aিধকার লাভ কের । িবিনমেয় িbিটশ সাmাজ বাদীরা বা�সিরক মাt 
15000 পাun রাজs দয়ার eবং িবkয়লb লােভর মাt পিচশ শতাংশ দয়ার ব বsা রােখ । িবলাসব সন o য়ুেরাপ 
মেণর কারেণ ভতের ভতের শাh  দuিলয়া হেয় পেড়িছল ।  

 
*26-“আিম পয়গmর pরণ কিরনা, সুসংবাদদাতা o ভীিতpদশকrেপ ব তীত”................”তাহােদর িহসাব 
িবnুমাto আপনার দািয়েt নেহ”......................”আিম আপনােক তাহােদর সংরkক কির নাi eবং আপিন তাহােদর 
কায িনবাহী নেহন”..............”আপিন তাহােদর বিলয়া িদন, আিম তামােদর uপর খবরদারকারী নিহ “......... ।-সূরা 
আl  আনাম, আয়াত 48,52,66, 69 o 107 । 
 
 
“( হ রসূল) বলনু, সত  তামােদর পালনকতা হiেত আগত । aতeব, যাহার icা িব াস sাপন কrক, eবং যাহার 
icা aমান  কrক” ।...............”আিম রসূলিদগেক সুসংবাদদাতা o ভয়pদশনকারীrেপi pরণ কির ।”-সূরা 
কাh ফ, আয়াত 29 o 56 । 
 
 
*27-Mark Juegensmeyer-যুkরাে র ক ািলেফািনয় o সাnা বারবারা য়ুিনভািসিটর সমাজতtt, বি ক গেবষণা o 
ধমীয় গেবষণার pেফসর । তঁার রিচত aেনকgিল gেnর মেধ  কেয়কিট হেc-গাnীর পথ, s ার মেন সntাস, ধমীয় 
সntােসর িব ব াপী utাণ iত ািদ । 
 
*28-Inquisition-(12 শতাbী থেক মাটামুিট ষাড়শ শতাbী পযn)- সাmােজ র pচিলত ধমিব ােসর িবেরািধতার 
জন  রামান ক াথিলক চাচ কতৃক য িবচােরর pথা pচিলত িছল । ei sন, রামান সাmাজ  eবং পতুগােল pচিলত 
িছল । iনকু iিজশেনর িবচাের িবধমীেদরেক িনযাতন বা মতৃু দn িদেয় হত া করা হেতা । eটা িছল eক ধরেণর গাপন 
পুিলশ o িবচার সংsা । 1233 ী ােb রােমর নবম পাপ gগরী iনকু iিজশন pিত া কেরন । 1255 ী ােb ei 
িবচার pথা মধ  o পি ম য়েুরােপ ছিড়েয় পেড় । iনকু iিজশেনর মাধ েম iেয়ােরােপ লk লk মানুষেক হত া করা  
হয় ।   
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