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েি ারী অধোপ , আরবী মবভাগ, ঢা া মবশ্বমবদ্ো য়। 
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    ৪.১ যুগ অনুোনর আরবী োমিনতের ইমতিাে---------------------------৫২ 
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১. ভমূম া 

 

োমিতে ি  মননর স ানণ জনম র্া া অনুভূমতগুন া ম খার মাধেনম প্র াি।  ল্পনা,  অনুভূমত,  আনবগ েবম ছুর 
এ মি ম মখত রূপ ি  োমিতে। এ জন োমিমতে  মনরনব মনভৃনত বনে তার মননর ভাবনাগুন া  াগনজর সেনম 
বমি  নর। অপরমদ্ন  রাজনীমত োমিতে সর্ন  েম্পূণথ মবপমরত এ  বস্তু। পমরবার সর্ন  শুরু  নর রাষ্ট্র 
পমরচার নার েনবথাচ্চ স্তর পযথন্ত রাজনীমতর পমরেীমা। রাজনীমতন  মনরনর মনভৃনত নয়,  আপন মননর সগাপন মচন্তায় 
নয় বরং েবার োনর্ আন্তনযাগানযাগ, বুমদ্ধ-পরামিথ, মতমবমনময়  ইতোমদ্  াযথক্রম রক্ষা  নর রাজনীমতন  োমনন 
এমগনয় মননত িয়। ম ন্তু োমিতে ও রাজনীমত দুমি দুু্ই মভন্ন সমরুর বস্তু িন ও এ মির উপর অন্যমির প্রভাব অতেন্ত 
সুস্পষ্ট ও  ক্ষণীয়। সযমন স ান যুনগর রাজননমত  ও আর্থোমামজ  অবস্থা স মন মছ  সেিা েিনজ অনুমান  রা 
যায় সে যুনগর োমিতে পাঠ  রন । উক্ত গনবর্ণায় আরবী পদ্েোমিতেন  প্রমাণ স্বরূপ গ্রিণ  নর যুনগ যুনগ 
োমিনতের উপর রাজনীমতর ম রূপ প্রভাব মছ  তা অতেন্ত ের ভানব ফমুিনয় তু া িনয়নছ। মবমভন্ন  মব-
োমিমতে গনণর োমিতে মথ ম ভানব রাজননমত  প্রভানব প্রভামবত িত ইিা স্পষ্ট ভমিনত আন া পাত  রা িনয়নছ। 
রাজননমত  মবমভন্ন পমরমস্থমত মানুনর্র মচন্তা ধারায় ম রূপ প্রমতমক্রয়া েৃমষ্ট  নর তাও সুস্পষ্টভানব উক্ত গনবর্ণায় স্থান 
সপনয়নছ। 
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২. োমিতে 

২.১. োমিনতের পমরচয় 

োমিতে িনের আরবী প্রমতিে )األدب(আদ্াব। ইংনরমজ প্রমতিে literature। তন্মনধে )األدب(আদ্াব িেমি 
দ্বারা মবমভন্ন যুনগ মবমভন্ন অর্থ প্র াি সপনয়নছ।1 সযমনঃ 

 . জানিম  যুনগ আদ্ব িেমি ‘খাবার গ্রিনণর প্রমত আমন্ত্রণ’ অর্থ প্রদ্ান  রত। এমি জানিম   মব 
ত্বরাফার  মবতার মাধেনম সুস্পষ্টভানব অনুধাবন  রা যায়। 

 نحن في المشتاة ندعو الجفلى

  ال تــــرى اآلدب فينــــا يَْنتَِقـــرْ 

খ. ইে ামম যুনগ আদ্ব িেমি মিষ্টাচার, আচার- আচরণ ইতোমদ্ অনর্থ বেবিার িনয়নছ। রােূ ( ো)  এর 
প্রমেদ্ধ িাদ্ীনের মাধেনম ইিা প্রমামণত।  তর্া আমার রব আমান  মিষ্টাচার   أَّدبني ربي فأحسن تأديبي 
মিমখনয়নছ তাই আমার মিষ্টাচার বা আচরণ সুির। 

গ. উমাইয়া যুনগ আদ্ব িেমি মিষ্টাচার অনর্থর পািাপামি জ্ঞান- দ্ক্ষতা- মিক্ষা ইতোমদ্ অনর্থ বেবহৃি 
িনয়নছ। সযমন,  উমাইয়া যুনগ সযেব জ্ঞানী- গুণী বেমক্তরা বাদ্িানির গিৃমিক্ষ  মিোনব রাজপতু্রনদ্র 
 মবতা, বক্তৃতা, বংিনামা, ইমতিাে, ধমথ ইতোমদ্ মবমভন্ন মবর্নয় মিক্ষা মদ্নতন তানদ্রন  ব া িত 
মুয়ামিমবন( (مؤدبين  আদ্বেম্পন্ন বেমক্তত্ব। এভানব আব্বােী যুনগও উক্ত দুমি অনর্থর বহু প্রচ ন মছ । 
প্রখোত  নয় জন আরবী গ্রন্থা ানরর সুপমরমচত বইনয়র মাধেনম আমরা মবর্য়িা েিনজ বুঝনত পামর। 
সযমন,  ইবনন মু াফ্ফার ‘আদ্াব আ   ামছর ওয়া  আদ্াব আ  েমগর’,  আবু তাম্মানমর সদ্ওয়ানন 
িামাোর অন্তভুথক্ত ‘বাবু  আদ্াব’,  ইবনন কুতাইবার ‘উয়ুনু  আখবার’ইতোমদ্। অর্থাৎ উক্ত েমনয় আদ্ব 
ব নত শুধু  মবতা- গল্প- প্রবনের জ্ঞানন  বুঝাননা িতনা বরং কুরান, িাদ্ীে, ইমতিাে,  আইন  ানুন েি 
যাদুমবদ্ো,  ইমর্ ে, রোয়ন,  পদ্ার্থ,  গমণত ইতোমদ্ ে   মবর্য়ন  বুঝাননা িত। 

ঘ. ১৭৯৮োন  সননপাম য়ন  তৃথ  মমের আক্রমনণর পর আরবী ভার্া যখন ইউনরানপ চচথা িনত শুরু 
 নর তখন সর্ন  আদ্ব িেমি ইংনরমজ Literature এর পমরবনতথ বেবহৃত িয়। 

োমিতে এর ইংনরমজ প্রমতিে Literature িেমি  ামতন Littera সর্ন  উৎপমি িনয়নছ। ইিাও মবমভন্ন 
যুনগ মবমভন্ন অর্থ প্র াি  নরনছ। িেমি েবথপ্রর্ম গ্রী  িে grammatiké এর অনুবানদ্ বেবিার  রা 
িয়। এ েময় িেমি  ‘স খনত ও পড়নত জানা’ অনর্থ বেবহৃত িয়। সযন ান মবর্নয় পামিতে ও োমিতে-
েংসৃ্কমত অনর্থও িেমির বেবিার রনয়নছ। মিষ্টীয় মদ্বতীয় িতন  িেমির দ্বারা ম মখত ে  ম ছুন  বুঝাননা 

                                                           
 .https://www.alukah.net، م7/5/2017 شبكة األلوكة ، "، ما األدب؟ ،"عمر السنوي الخالدي 1
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িত। যমদ্ও প্রাচীন ান  এ িা েমনয় িেমি স ব  গ্রী  োমিতে,  োমিনতের ইমতিাে ও োমিতে 
েম্পম থত অন্যান্য মবর্য়াব ীন  অন্তভুথক্ত  রত।2 

আধুমন  আরমব অমভধান আ - মায়ামননত আদ্ব ( (األَدب    িেমির িামে  ও পামরভামর্  মদ্  সর্ন  
বহুমুমখ বেবিার উনেখ  রা িনয়নছ।3 

 

 اآلداب  العامة: পছিনীয় প্রচম ত রীমত- নীমত। 
  آداب البحث والمناظرة :  বািে- পযথান াচনা বা মবতন থর নীমতমা া বা পদ্ধমত। 
  بَْيت  األََدب : সিৌচাগার,  সগাে খানা। 
  قليل األََدب:  মিষ্টাচারমবিনীন,  সবয়াদ্ব। 
  رجال األََدب / أهل األََدب : মচন্তািী  মানুর্। 

েংমক্ষপ্ত পমরেনর োমিতে িেমির িামে  মবনের্নণর পর োমমগ্র ভানব বতথামান েমনয় োমিতে ব নত ম  বুঝায় 
তা বোখো  রা ি । 

োমিতে মানন েমিনতর ভাব, মম ন, সযাগ। অন্য এ মি মবনের্ণ মনত যা মিত র বা মিতযুক্ত তাই োমিতে। 
পমরভার্ায় ম খন-মিল্প ইমিয় দ্বারা জাগমত  বা মিাজাগমত  মচন্তা সচতনা, অনুভূমত, সেৌিযথে ও মিনল্পর ম মখত 
প্র ািন  োমিতে বন ।4 

বাং া এ ানডমী সর্ন  প্র ামিত বেবিামর  বাং া অমভধানন োমিনতের েংগায় ব া িনয়নছ-  “মচন্তাধারা ও  ল্পনার 
সুমবন্যস্ত ও সুপমর মল্পত  ম মখত রূপ” 5 

োমিতে ব নত যর্ােম্ভব স ান ম মখত মবর্য়বস্তুন  বুঝায়। োমিতে মিনল্পর এ মি অংি বন  মবনবমচত িয়,  
অর্বা এমন স ান স খমন সযখানন মিনল্পর বা বুমদ্ধমিার আঁচ পাওয়া যায়,  অর্বা যা মবনির্ স ান প্র ানর োধারণ 
স খমন সর্ন  আ াদ্া৷ সমাি র্া ইমিয় দ্বারা জাগমত  বা মিাজাগমত  মচন্তা সচতনা,  অনুভূমত,  সেৌিযথে ও 
মিনল্পর ম মখত বা স খন র বাস্তব জীবননর অনুভূমত িনে োমিতে। 

উনেমখত েংগা ছাড়াও মননচ োমিনতের আনরা ম ছু গুরুত্বপূনথ পমরচয় সদ্য়া ি ; সযগুন া মবর্য়িান  সুস্পষ্ট  রনত 
েিায়তা  রনব। 

                                                           
 http://www.mmasr.net ، 23الماضي و الحاضر، شبكة مستقبل مصر بالنمسا ،  -، األدب العربأنور محمد أنور  2

 .3201نيسان/أبريل 
 .ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/األدب  3

 
 

4 ইয়াকুব আলী, ” সাহিত্য কাকক বকল”, 21 জলুাই 2016, http://www.ans.bissoy.com/386232/ 

5 সাহিত্য, বযবিাহিক বাাংলা অহিধান, ত্রকয়াদশ পনুর্মদূ্রণ: জানয়ুাহি ২০১১। 
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মভন্নভানবও ব া যায়- 

 بأرقى وهواجسه وخواطره وأفكاره اإلنسان عواطف مجمل عن اإلنساني التعبير أشكال أحد هو األدب 

 للتعبير القدرة أبواب لإلنسان لتفتح الموزون الشعر إلى المنظوم النثر إلى النثر من تتنوع التي الكتابية األساليب

 .آخر بأسلوب عنه يعبر أن يمكن ال عما

 

  ،األدب هو نوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر اإلنسانيّة التي تجول بخاطر الكاتب، والتعبير عن أفكاره

 6 وآرائه، وخبرته اإلنسانيّة في الحياة

Oxford English Dictionary  সত োমিনতের ইংনরমজ প্রমতিে Literature  ব নত বুঝাননা িনয়নছ-  

 written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit  

 books and writings published on a particular subject7 

২.২. োমিনতের উপাদ্ান 

োমিনতের উপাদ্ান চারমি। সযমন: ১. মচন্তা ২. পদ্ধমত ৩.   ল্পনা ৪. আনবগ।8 

মচন্তা-  োমিমতেন র মন সর্ন  সয স ান ধরনণর োমিতে েৃমষ্টনত এই উপাদ্ানমি প্রর্ম প্রনয়াজন িয়। 
প্র ৃতপনক্ষ এ জন োমিনতে  ম  ম খনত চান,  তার োমিনতের মাধেনম পাঠ ন  স ান মবর্নয় অবমিত 
 রনত ইোনপার্ণ  নরন ইিা এ ান্তই স খ  তর্া োমিমতেন র মচন্তার উপর মনভথরিী । উদ্ািরণস্বরূপ 
এ জন  মব এ মি  মবতা ম খ । এই  মবতার মাধেনম ম  অর্থ প্র াি  রনত চান ইিা  মব সযভানব 
মচন্তা  রনবন সেভানবই প্র াি পানব। িে চয়ন,  বা ে গঠন,  মবর্য়বস্তু মনধথারণ ইতোমদ্ েবম ছ ু
স খন র মচন্তার োনর্ উতনপ্রাতভানব জমড়ত। 

পদ্ধমত-  সয স ান  াজ েম্পাদ্ন ান  গুরুত্বপূণথ এ মি বোপার ি   াজমি স ান পদ্ধমতনত েম্পন্ন িনব। 
োমিনতের সক্ষনত্রও এ ই মবধান প্রনযাজে। এ জন োমিমতে  তার োমিতে মথ ম ভানব ফমুিনয় তু নবন 
সেমি মনভথর  রনব োমিনতের পদ্ধমতর উপর।  ামবে  ছনি, গদ্েরীমতনত নাম  বক্তার বক্তনবের মত 
 নর। যমদ্  ামবে  ছনি িয় তািন  স ান ছি অনুেরণ  রা িনব। গদ্েরীমতনত িন  ইিা গনদ্ের 
স ান িাখার অন্তভুথক্ত িনব। উপন্যাে ম খনত ইেু  স ান ঔপন্যামে  স ান ধরনণর উপন্যাে ম খনবন;  
ঐমতিামে ,  োমামজ  নাম  রাজননমত  েবই োমিনতের পদ্ধমতর উপর মনভথন  নর। 

 ল্পনা-  োমিমতেন র  ল্পনা োমিনতের সেৌিযথ রক্ষা  নর। এ মি ঘিনান  এ জন োমিমতে  তার 
 ল্পনার মাধেনম সুেমিত  নর র্ান ন। োমিমতেন র  ল্পনাই মূ ত োধারণ বণথনা আর োমিনতের 

                                                           
 . https://mawdoo3.com،  ٢٠١٥ديسمبر  ٢١الموضوع،    ، "تعريف األدب"، هديل البكري 6

7 Literature, Oxford English Dictionary. 

   .https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/nsr_ldb.docx ،، جامعة الملك السعود”عناصر األدب”وزمالئها، روان الحربي  8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://mawdoo3.com/
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মনধে পার্থ ে েৃমষ্ট  নর।  ল্পনা স ান বাস্তব ঘিনার উপর মভমি  নর িনত পানর আবার মনছ  
অমস্তত্বিীন স ান মবর্নয়র উপর মভমি  নরও িনত পানর।  

আনবগ-  মানুনর্র হৃদ্য়ানুভূমত যা স ান ঘিনা সদ্খা বা শুনার পর জাগ্রত িয়। ইিা  ল্পনার মধে মদ্নয় 
প্র ামিত িয়। তাই  ল্পনান  আনবগ প্র ানির মাধেম ব া িনয় র্ান । োমিতে যমদ্ আনবগিীন িয় এবং 
মনন  নাড়া মদ্নত না পানর তািন  পাঠন র মনন মবরমক্ত ভাব ততমর িয়। স খন র আনবগ পাঠন র মনন   খননা 
আনমিত  নর  খননা বোমর্ত  নর। আনবনগ েতে, মমর্ো ম ংবা উভনয়র েংমমশ্রণ র্া নত পানর। 

২. ৩.  োমিনতের ধরণঃ 

োমিতেন  মবমভন্ন আ ৃমতনত প্র াি  রা িয়। সযমন: গদ্ে, পদ্ে, উপন্যাে, গল্প, নাি  ইতোমদ্। মননে েংনক্ষনপ 
এগুন ার মববরণ তুন  ধরা ি - 

পদ্ে- পদ্ে ি  োমিমতে  ধারার এ মি রূপ,  যা স ান অর্থ বা ভাব প্র ানির জন্য গদ্েছনি প্রতীয়মান অর্থ না 
বেবিার  নর ভার্ার নািমন  ও ছিবদ্ধ গুণ বেবিার  নর র্ান ।9 ছনিাবদ্ধ বা ে বেবিানরর  ারনণ পদ্ে োমিতে 
গদ্ে সর্ন  মভন্ন। গদ্ে বা ে আ ানর স খা িয়,  পদ্ে ছত্র আ ানর স খা িয়। গনদ্ের পদ্মবন্যাে এর অনর্থর 
মাধেনম বুঝা যায়,  সযখানন পনদ্ের পদ্মবন্যাে  মবতার দৃ্শ্যমান মবর্য়বস্তুর উপর মনভথরিী ।10 ে   োমিতে 
মাধেনমর প্রাচীনতম ও  মঠনতম মাধেম ি   মবতা বা পদ্ে।11 

গদ্ে- গদ্ে ি  ভার্ার এ মি রূপ,  যা োধারণ পদ্মবন্যাে ও স্বাভামব  বক্তৃতার ছনি স খা িয়।12 উক্ত েংগার 
আন ান  গদ্ে োমিনতের মবমভন্ন সক্ষত্র রনয়নছ। সযমনঃ প্রবে, গল্প, উপন্যাে, বক্তৃতা ইতোমদ্। মননচ েংনক্ষনপ 
মববরণ সদ্য়া ি - 

প্রবে-  এ মি মনমদ্থষ্ট মবর্নয়র তামি  ও মবনের্ণধমথী আন াচনা। এমি  খননা োধারণ মবনের্ণ ও মববরনণর মধে 
মদ্নয় েম্পন্ন িয় ( োধারণত পত্র-পমত্র া ও বই ইতোমদ্নত স খা িয়) আবার  খননা গনবর্ণার ও েূক্ষ্ম পযথান াচনার 
মধে মদ্নয় েম্পন্ন িয় (  োধারণত মরচােথ জানথা  বা মবনির্ স ান প্র ল্প পমর ল্পনার সক্ষনত্র স খা িয়)। 

গল্প- গনল্পর মবমভন্ন ধরণ রনয়নছ। সযমন: 

বড়গল্প বা উপন্যাে- উপন্যাে িন া গনদ্ে স খা দ্ীঘথাবয়ব বণথনামূ    র্াোমিতে। মযমন উপন্যাে রচনা  নরন 
মতমন ঔপন্যামে । উপন্যােও মবমভন্ন প্র ানরর িনয় র্ান । সযমনঃ োমামজ  উপন্যাে, রাজননমত  উপন্যাে,  
সরামামটি  উপন্যাে, ঐমিিামে  উপন্যাে ইতোমদ্। অবশ্য োমিনতের প্রমতমি সক্ষত্র তর্া গদ্ে, পদ্ে, নাি  ইতোমদ্ 
েবম ছুনতই উক্ত প্র ারনভদ্ প্রনযাজে িনয় র্ান । 

                                                           

9 "কহবত্া, ন " , অক্সক ার্ ূইাংকিজজ অহিধান । 

http://www.oed.com/view/Entry/146552। 

10 Preminger & Brogan 1993, পৃ " 938–9। 

11আল র্ার্নু খান , ”ছ াট গল্প হনকয় হক ু কথা”, ১৩ ই ছর্, ২০১৬, 

http://www.somewhereinblog.net/blog/almamaunkhan/30133658 

12 Preminger & Brogan 1993, পৃ " 938-9। 
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উপন্যামে া- উপন্যামে া বা সনানভ া িন া সছাি গনল্পর সচনয় এ িু বড় এবং উপন্যানের সচনয় সছাি। 

সছািগল্প- স ান ঘিনা েিজ সুিরভানব গুমছনয় েংমক্ষপ্ত আ ানর েংমক্ষপ্ত চমরত্র মননয় উপস্থাপন  রািাই ি  
সছাি গল্প।13 

সছািগল্প বোখো  রনত মগনয়  মব রবীিনার্ ঠাকুনরর ' সোনারতরী'   ানবের সয ' বর্থাযাপন'   মবতামি প্রায়িই 
উদৃ্ধত িনয় র্ান - 

সছানিা প্রাণ,  সছানিা বের্া,  সছানিা সছানিা দুঃখ র্া 

মনতান্ত েিজ ের ,  

েিস্র মবসৃ্মমতরামি প্রতেি সযনতনছ ভামে  

তামর দু-চারমি অশ্রু জ ।  

নামি বণথনার ছিা ঘিনার ঘনঘিা,   

নামি তি নামি উপনদ্ি।  

অন্তনর অতৃমপ্ত রনব োি  মর মনন িনব  

সির্ িনয় িই  না সির্।14  

নাি - নাি  ি  এমন এ  ধরননর োমিতে যার মূ  উনিশ্য ি - উপস্থাপন বা পমরনবিন  রা।15 োমিনতের এই 
ধারায় প্রায়ই েিীত ও নৃতেও যুক্ত িয়,  সযমন গীমতনািে ও গীমতমঞ্চ। 

মচমঠপত্র- সযাগানযানগর জন্য মচমঠপনত্রর আদ্ান প্রদ্ান বহু  প্রচম ত এ মি পদ্ধমত। এেব মচমঠনত মবমভন্ন েমনয় 
মবখোত ম ংবা অখোত বেমক্তর তিমল্প  স খমন পরবতথীনত মূ েবান োমিতে মিোনব েং ম ত িনয়নছ।  

স্বাক্ষরোমিতে-  প্রনদ্নির গভণথরগণ মবমভন্ন প্রনয়াজনন মচমঠপত্র ম খনতন,  সেেব মচমঠপনত্রর মননচ 
েী নমািনরর োনর্ সছাি সছাি বান ের অর্থপূণথ উমক্ত েমূি আরবী োমিনতে স্বাক্ষরোমিতে মিোনব 
পমরমচত।16 

জীবনীোমিতে -  জীবননর যাবতীয় তর্োব ী েং  ন জীবনী োমিতে মিনেনব পমরমচত।17 

                                                           

13 আবনূীল ,”গল্প , উপনযাস এবাং উপনযাহসকা হক?” ০৬ ই আগস্ট ২০১৫,  

http://www.somewhereinblog.net/blog/robi_21123/30059406। 

14 িবীন্দ্রনাথ ঠাকুি,   কসানাি ত্িী/বর্ ূাযাপন”। 

15 Kier Elam , The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen, p" 98" 

 .م2013سبتمبر  -وليو ، ي1-9العدد : ، مجلة الداعي الشهرية"، التوقيعات األدبية فن إسالمي خالص، " محمد الشهاوياألستاذ صالح عبد الستار   16

 ، المصدر السابق.هديل البكري 17
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৩. রাজনীমত 

৩.১. রাজনীমতর পমরচয়ঃ 

রাজনীমতর ইংনরজী প্রমতিে politics এবং আরবী প্রমতিে السياسة ( মেয়াোি) । রাজনীমত বা মেয়াোি এর 
িামে  পমরচনয়র সক্ষনত্র প্রমেদ্ধ আরবী অমভধান ম’ুজামু  ওয়ামেনত ব া িনয়নছ - دراسة وعملية الحكم  

 িােন প্রমক্রয়া এবং ইিার অধেয়ন। الحكم

রাজনীমত ব নত বুঝায় রাষ্ট্র িােন বা পমরচা নার নীমত।18 রাজনীমত িন া এমন এ মি প্রমক্রয়া যার মাধেনম ম ছ ু
বেমক্তর েমন্বনয় গমঠত স ান সগাষ্ঠী মেদ্ধান্ত গ্রিণ  নর। পমরবার, রাষ্ট্র, োমামজ  প্রমতষ্ঠান, বেবোয় প্রমতষ্ঠান, ধমথীয় 
প্রমতষ্ঠান,  মিক্ষা প্রমতষ্ঠান ইতোমদ্ সযন ান ধরনণর েমমন্বত বেবস্থাপনার মনধে রাজনীমতর চচথা িনত 
পানর।  

রাজনীমত বা রাষ্ট্রনীমত ব নত অবশ্য রাষ্ট্র েম্প থীয় নীমত বুঝায়। ম ন্তু বহু  প্রচম ত িে রাজনীমত দ্বারা 
আমরা রাষ্ট্র পমরচা নায় অংিগ্রিণ বা পমরচা নায় অংিগ্রিণ  রার আনিা ন বুঝায়। এই অনর্থ আমরা 
স্বাধীনতার আনিা ন,  স্বায়ি িােননর আনিা ন ইতোমদ্  র্া বেবিার  নর র্াম । রাজনীমত িেমি 
বোপ তর অনর্থ স ব  রাষ্ট্র পমরচা নায় অংিগ্রিণ  রার দ্ামব নয়,  রাষ্ট্র এবং েমানজর সয স ান 
েমস্যা েমাধাননর আনিা ন বুঝানত পানর। এই অনর্থ শ্রমীন র এবং  ৃর্ন র বা অপরাপর সশ্রণীর 
আমর্থ  অসুমবধােমূি দূ্মর রনণর আনিা নও রাজনীমতর অংি। এই  ারনণ রাজনীমত ব নত স ান 
মনমদ্থমষ্ট নীমতর বদ্ন  সশ্রণীমবভক্ত েমানজ মবমভন্ন সশ্রণীর স্বার্থরক্ষামূ   েংঘবে প্রনচষ্টা বুঝায়। তাই 
রাজনীমতর প্রধান বািন িনে েংগমঠত দ্ ।19 

 

অক্সনফাডথ মড িনামরনত রাজনীমত তর্া পম মিক্স এর পমরচনয় ব া িনয়নছ20  

 the activities associated with the governance of a country or area, especially the debate 

between parties having power. 

 activities aimed at improving someone's status or increasing power within an 

organization. 

প্রমেদ্ধ অন াইন আরবী মবশ্বন ার্ আ  মাওদুনত রাজনীমতর েংগায় ব া িনয়নছ21 

ال يمكن وضع تعريف واحد للسياسة نظراً لتعدد مجاالتها، وتداخلها مع كافة مجاالت الحياة، إال أنها تحتوي على العديد من 

النقاط التي قد يجمع عليها الجميع، فهي مجموعة من األنشطة التي تتعلق بالتأثير على إجراءات وسياسات الحكومات 

                                                           
18 িাজনীহত্, বযবিাহিক বাাংলা অহিধান, ত্রকয়াদশ পুনরু্দ্রণ, (ঢাকা  বা/এ, জানুয়াহি ২০১১)। 

19 সিদান  জলু কহির্, দশনূ ছকার্, (ঢাকা : পযাহপিাস , জলুাই ২০০৬) , পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪। 

20   পহলটটক্স, অক্সক ার্ ূইাংকিজজ অহিধান। 
 .https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7 ,يوليو ٢٠١٧  ,"ما هي السياسة ؟" , فيروز هماش  21
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لف بها جماعة منتخبة من عامة الشعب، كما أنها مجموعة من اآلراء واألفكار والسلطات، ومجموعة من الوظائف التي يتك

.التي يعتقدها الشخص اتجاه السلطات والحكومة  

রাষ্ট্রমবজ্ঞাননর জন  এমরস্টি  তাঁর ‘পম মি ে’ বইনয়র এ  জায়গায় বন ন, রাজনীমত িনে োমামজ  অমস্তনত্বর 
পূবথ িতথ [Politics as the essence of social existence] . আেন  এমরস্টি  সবাঝানেন, আমরা যখন দুই বা 
তনতামধ  েম্পন থ জমড়নয় যাই বস্তুত তখনই আমরা এ মি রাজননমত  েম্পন থ জমড়নয় যাই। এই রাজননমত  
েম্প থিাই প্রা ৃমত  স ননা, এমরস্টি  বন ন, ( ১)মানুর্ েবেময়ই েমানজ মননজর এ িা অবস্থান ততমর  রনত 
চায় (২) মননজর মনরাপিা মনমিত  রনত চায় এবং তার জন্য েমানজর স্বল্প েম্পনদ্র েমঠ  বণ্টননর অংি চায় 
(৩)বেমক্ত অন্যন  প্রভামবত  রার মাধেনম মননজর মতামতন  প্রমতমষ্ঠত  রনত েদ্া েনচষ্ট। 

এ ি ুভান াভানব  ক্ষে  রন  সদ্খনবা, এমরস্টিন র এই মতনিা যুমক্তর মনধেই  ুম নয় আনছ মানুনর্র রাজননমত  
প্রাণী িনয় ওঠার  ারন। সয  ারনন তান  ব নতই িয়,  All people are politicians,but some are more 

political than others. 

আমরা এখন মবমভন্ন রাষ্ট্রমবজ্ঞানীর মবমভন্ন দৃ্মষ্টভমির রাজনীমতর েংজ্ঞা তুন  ধরার সচষ্টা  রনবা। ঐমতহ্যবাদ্ী 
রাষ্ট্রমচন্তন রা োধারনত রাজনীমতন  রাষ্ট্র ের ার ও আনুষ্ঠামন  রাজননমত  প্রমতষ্ঠানেমূনির মনধে সরনখনছন।এ 
মচন্তার অনুোরীনদ্র মনত, রাজনীমত অপমরিাযথরূনপ রাষ্ট্র নাম  বাস্তবতার চতমুদ্থন  সঘানর। এ মচন্তাধারার ইমতিােই 
দ্ীঘথ;  সেনিা সর্ন  শুরু  নর আধুমন  রাষ্ট্রমচন্ত  হ্যারল্ড  ামস্ক, ে ন ই এই ঐমতহ্যবাদ্ী 
আদ্িথমূ  (Normative) রাজনীমতনত আবতথন  নরনছন। সেনিা বন ন, ’রাজনীমত িনে আত্মার পমরচযথার 
স ৌি ’ আর তাই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রননতার (philosopher-King) দ্াময়ত্ব িনে রাজনীমতর মাধেনম তাঁর রানষ্ট্রর 
নাগমরন র মনধে তনমত  গুণাবম র প্রোর ঘিাননা। অন্যমদ্ন  সেটি িমাে একুইনােও রাজনীমতন  তনমত  মদ্  
মিনেনব  ানজ  াগাননার  র্া বন ন। মতমন বন ন রাজনীমতর  ক্ষে িনে রানষ্ট্র এমন এ মি েম্প্রদ্ায় েৃমষ্ট  রা 
সযখানন েবাই এ োনর্ মমন  তনমত  ও েৎ পনর্ জীবন-যাপন  রনত পানর।[Politics means to unify 

different parts of community for which a community is gathered is to live a virtuous life]. রাজনীমতর 
এই   োণমূ   ধারণা অবশ্য পমরবতথন িন া আধুমন  রাষ্ট্রমবজ্ঞাননর জন  মোম য়ানভম র িানত। মতমন 
ব ন ন, রাজনীমত িনে রাষ্ট্রননতার উনিনশ্যন  বাস্তবাময়ত  রার পন্থা, এজন্য যমদ্ তান  অেৎ পন্থা মদ্নয়ও সযনত 
িয় তবুও  রার ম ছ ুনাই। িমক্তর রাজনীমতর এই ধারা অনুেরন  নরই িবে ব ন ন, রাজনীমত িনে িামন্ত ও 
মনরাপিার েোন। [politics is the pursuit of peace and security] 

তনব রাষ্ট্রন মি  রাজনীমতর খুব তাৎপযথপণূথ এ িা েংজ্ঞা সদ্ন জামথান েমাজমবজ্ঞানী মোক্স ওনয়বার। মতমন বন ন,  
রাজনীমত িনে রাষ্ট্রেমূনির মনধে অর্বা রানষ্ট্রর অভেন্তরস্থ সগাষ্ঠীেমূনির মনধে ক্ষমতার অংি  ানভর সচষ্টা অর্বা 
ক্ষমতার মবতরণন  প্রভামবত  রার প্রনচষ্টা। ওনয়বানরর েংজ্ঞায় এই সগাষ্ঠীর (group) প্রমত গুরুত্ব দ্ানই ততমর 
 রন া রাষ্ট্র মবমুখ রাজনীমতর পর্। রাষ্ট্রমবজ্ঞানীরা এবার আদ্িথবাদ্ী ধারা সর্ন  মুখ সফরান ন অমভজ্ঞতাবানদ্র 
মদ্ন  অর্থাৎ রাজনীমতর Empirical পানঠর মদ্ন । আর্থার সবটিম  সঘার্ণা  রন ন, রাজনীমতর  াঁচামা  রাষ্ট্র 
সর্ন  উৎোমরত িয় না, বরং োমামজ  সগাষ্ঠীেমূনির  াযথাবম  ও েম্প থেমূিই এনদ্র সযাগান সদ্য়।আর গ্রািাম 
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ওয়ান ে রাজনীমতন  পাঠ  রন ন মননামবজ্ঞাননর দৃ্মষ্টভমিনত।মতমন ব ন ন, মানবীয় আচরননর জমি  জান র 
মনধেই রাজনীমতর আবতথন। 

প্রখোত আচরণবাদ্ী রাষ্ট্রমবজ্ঞানী হ্যারল্ড  ােওনয়ন র মনত, রাজনীমত িনে প্রভাব ও প্রভাবিা ীনদ্র পাঠ। 
আনর জন প্রখোত আচরণবাদ্ী রাষ্ট্রমবজ্ঞানী িনেন সডমভড ইস্টন।মতমন তার মেনস্টম তনির উপর মভমি  নরই 
ততমর  নরন তাঁর রাজনীমতর েংজ্ঞা। মতমন বন ন, রাজনীমত িন া এ  ধরননর  মথ াি, যা এ মি েমানজর জন্য 
সুমবধােমূনির  তৃথত্ববাদ্ী বরানির োনর্ জমড়ত। ইস্টননর এই েংজ্ঞািান  আনরা পমরষ্কারভানব বোখে  নরনছন 
উইম য়াম ভূ ম। মতমন বন ন, রাজনীমত িনে ক্ষমতা বেবিানরর োনর্ জমড়ত প্রমতদ্বমিতা ও েিনযামগতার দ্বারা 
তবমিষ্টেমমিত এ মি োমামজ  প্রমক্রয়া যা এ মি সগাষ্ঠীর জন্য মেদ্ধান্ত গ্রিনণর েময় চূড়ান্ত রূপ  াভ  নর। 

রাজনীমতর এরূপ েংজ্ঞায়ননর প্রধান তবমিষ্টে িনে রাজনীমতন  েমানজর সপ্রমক্ষনত সদ্খার সচষ্টা। সযমন সডমভড 
ট্রমুোন বন ন, রাজনীমত িন া েমানজর স্বার্থনগাষ্ঠীেমূনির  াযথাবম  এবং তানদ্র সভতর ার দ্বিেমূনির োমিস্য 
মবধায়  প্রমক্রয়া। 

তনব আচরণবাদ্ী রাজনীমতর সুস্পষ্ট েংজ্ঞায়ন  নরন সময়ারেন ও বোনমফল্ড তানদ্র Politics,Planning and the 

public interest বইনত। তানদ্র মনত, রাজনীমত িনে এ মি  মথ াি(চুমক্তর পূনবথ 
আন াচনা, যুমক্তত থ, মমমিং, মমমছ , িমক্ত প্রনয়াগ, প্রনরাচনা, সপ্রাপাগািা প্রভমৃত) যা মদ্নয় এ মি ইসুের উপর 
আনিা ন িয় এবং তার মনস্পমি িয়। উদ্ািরণ মিনেনব আমরা আমানদ্র স ািা মবনরাধী আনিা ননর  র্া ব নত 
পামর যা খুব েিজভানবই এই েংজ্ঞার মাধেনম বোখো  রা যায়। 

রাজনীমতর ধারণা  খননা স্থমবর নয় বরং অতেন্ত গমতিী , এখানন স ান সুমনমদ্থষ্ট মতানন ে নাই। ম ন্তু ম ছ ুমনমদ্থষ্ট 
মবর্য় অবশ্যই রাজনীমতর মূ  মার্াবের্ার  ারণ। সযমন ওনয়বার বন ন ব  প্রনয়াগই রাজনীমতর েবনচনয় গুরুত্বপূণথ 
 াজ। অন্যমদ্ন  আচরনবাদ্ীনদ্র সপ্রমক্ষনত, োমামজ  তবমচত্রে ও দ্বি মনরেননই রাজনীমতর প্রধান দ্াময়ত্ব। 

এই মবর্য়গুন া মার্ায় র্া ন ই সবাঝা যানব রাজনীমতর উৎপমি তখনই িয় যখন ততমর িয় মভন্নমত, পনণের বণ্টনন 
েমস্যা, প্রশ্ন চন  আনে ক্ষমতার ভাগাভামগ মননয়, সচষ্টা  রা িয় স ান সুমবধা আদ্ানয়র ম ংবা মীমাংোর সচষ্টা  রা 
িয় েমাজ সর্ন  েৃষ্ট স ান দ্বনির।যখন এই মবর্য়গুন া মননয় রাজনীমত বোখো  রনত চাওয়া িয় তখনই আেন  
সবাঝা যায় রাষ্ট্রমবজ্ঞান অধেয়নন স ন েমাজমবজ্ঞান বা অর্থনীমতেি োমামজ  মবজ্ঞাননর আনরা অনন গুন া িাখা-
প্রিাখার মদ্ন  িাত বাড়ানত িয়।22 মাও সেতংু বন ন বন নরাজনীমত ি  রক্তপাতিীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ ি  রক্তপাতময় 
রাজনীমত। 

৩.২. রাজননমত  দ্িথন বা রাষ্ট্রদ্িথন 

রাজননমত  িনে রাষ্ট্র েম্পন থ দ্ািথমন  মচন্তন,  রানষ্ট্রর প্র ৃমত,   াযথাবম ,  মূ ে,  রাষ্ট্রীয় অমভজ্ঞতার েতেতা,  
জীবন ও জগনতর পরম োর্থ তা মিনেনব রাষ্ট্রীয় অমভজ্ঞতার যর্ার্থতা েম্পন থ দ্ািথমন  অনুেোন  াভ। রাষ্ট্রদ্িথন 

                                                           
22 িানা সিকাি,  িাজনীহত্ হক? , ১৮ই এহিল ২০১৮, https://policoholic.wordpress.com/2018/04/18। 
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ব নত আমরা রাষ্ট্র,  রানষ্ট্রর প্র ৃমত,  পমরমধ ও  াযথাবম  এবং মানব জামতর উন্নয়ন ও প্রগমত েম্পম থত মতবাদ্ন  
বুমঝ। োমমগ্র ভানব রাষ্ট্র েম্পম থত দ্ািথমন  মচন্তাভাবনাই িন া রাষ্ট্রদ্িথন। রাষ্ট্রদ্িথননর মবর্য়বস্তু প্রধানত মতনমি 
সক্ষনত্র উনেখনযাগে। সযমন,  মানব প্র ৃমত ও তার  াযথ  াপ,  জীবননর েমগ্র অনুভূমতর জন্য পৃমর্বীর অপরাপর 
মবর্নয়র োনর্ মানুনর্র েম্প থ এবং েমানজর পারস্পমর  েম্প থ। 

রাষ্ট্রই িনে রাষ্ট্রদ্িথননর মূ  এ র্া ব া যায় না। মবমভন্ন যুনগ রাষ্ট্রদ্িথননর মবমভন্ন েমস্যা প্রাধান্য সপনয়নছ। 
প্রাচীন ান  মবনির্  নর মগ্র  ও সরামান মচন্তায় সয েমস্ত প্রশ্ন প্রাধান্য সপনয়নছ তার মনধে উনে¬খনযাগে িন া 
ন্যায়নীমতর ধারণা,  আদ্িথ রানষ্ট্রর তবমিষ্টে,  িােননর উনিশ্য ও  ক্ষে,  িােন র সযাগেতা এবং আইননর 
প্রনয়াজনীয়তা ও  ক্ষে,  েমতার মভমিনত েমাজ প্রমতষ্ঠা েম্ভব  ী না প্রভমৃত। 

মধে যুনগ রাষ্ট্রদ্িথননর ধারামি মছন া ম ছুিা মভন্ন ধমথী। আধোমত্ম  ও পামর্থব িমক্তর প্রাধানন্যর  ড়াই এই যুনগর 
রাষ্ট্রদ্িথনন  প্রভামবত  নরনছ। ধমথীয় কুেংস্কার ও অেমবশ্বানের মবরুনদ্ধ েংস্কার আনিা ন সর্াড়ি িতােীনত 
রাষ্ট্রদ্িথননর অগ্রগমতন  প্রোমরত  নরনছ। োবথনভৌমম তা ও জাতীয় রানষ্ট্রর ধারণামিও এই েময় প্রচামরত িয়। 

েপ্তদ্ি ও অষ্টাদ্ি িতােীর মচন্তায় প্রাধান্য পায় রাষ্ট্র ও েংগঠননর মবমভন্ন তি। গণতন্ত্র,  প্রমতমনমধত্ব,  েমতা,  
স্বাধীনতা প্রভমৃত ধারণা এই েময় জনমপ্রয় িয়। উনমবংি ও মবংি িতােীনত সয মবর্য়গুন া মছন া রাজননমত  
মবতন থর মূন  তার মনধে উনে¬খনযাগে িন া রানষ্ট্রর  াযথাবম ,  পমরমধ,  রাষ্ট্র ও নাগমরন র েম্প থ,  আন্তজথামত  
েম্প থ প্রভমৃত।23 

৩.৩. রাজনীমতর েীমা-পমরেীমা 

রাষ্ট্রমবজ্ঞান অধেয়ননর েময় আমানদ্র আনরা অনন গুন া মবর্নয়র েনি পমরমচত িনত িয়; সযমন 
অর্থনীমত, েমাজমবজ্ঞান, ইমতিাে, স া প্রিােন, আন্তজথামত  েম্প থ এমনম  োমিতে পযথন্ত। স ন রাষ্ট্রমবজ্ঞান শুধু 
রাষ্ট্র এবং ের ানরর  াযথাবম  মননয়ই েন্তুষ্ট র্ান  না? স ন তার িাত মবস্তার  রনত িয় অর্থনীমতর মদ্ন  ম ংবা 
েমানজর মদ্ন ? 

এই প্রনশ্নর উির এ  র্ায় ব নত সগন  ব নত িয়, রাজনীমতই এর প্রধান  ারণ। স ননা রাষ্ট্রমবজ্ঞান মনয়মন্ত্রত িয় 
রাজনীমতর দ্বারা। েিজভানব ব নত সগন  রাজনীমতমবজ্ঞান ই ি  রাষ্ট্রমবজ্ঞান। আর এই রাজনীমতর প্রভানব 
বাধে িনয়ই রাষ্ট্রমবজ্ঞানন  তার িাখা মবস্তৃত  রনত িয় মবমভন্ন মদ্ন । স ননা রাজনীমতর মবস্তার েবথস্তনর; অর্থনীমতনত 
সযমন  মঠন রাজনীমত  াজ  নর সতমমন ইমতিােও মনয়মন্ত্রত িয় রাজনীমতর দ্বারাই । এমন স ান েমাজই পাওয়া 
েম্ভব নয় সযখানন রাজনীমত  াজ  নর না;  এমনম  োমিতেও রাজনীমত মনরনপক্ষ নয় সমানিই। রাজনীমত 
রাষ্ট্রমবজ্ঞানন  এমন জায়গায় মননয় সগনছ সযন  তার মননজর কূ -ম নারাই খঁুনজ পানেনা। এমনম  ত মি  

                                                           
23 ছর্া " আবদুল ওদুদ, ”িাষ্ট্রদশনূ”, হিত্ীয় সাংস্কিণ, (ঢাকা   র্নন পাবহলককশন, এহিল ২০১৪), পৃষ্ঠা ২৩, ২৯। 
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রাজনীমত (gender politics) বা আত্ম-পমরচনয়র রাজনীমত (identity politics)-ও আজ রাষ্ট্রমবজ্ঞাননর প্রধান 
মার্াবের্ার  ারণ িনয় দ্াঁমড়নয়নছ।24 

অর্থাৎ মানব জীবননর প্রমতমি সক্ষনত্রই রাজনীমতর পদ্াচারণা রনয়নছ। মানুনর্র মচন্তা সচতনা, ধোন-ধারণা, রুমচনবাধ, 
অভোে, আচার-আচরণ, মানমে  অবস্থা েবম ছুই রাজনীমতর উপর মনভথর  নর। মানুনর্র অমস্তত্ব সযখানন 
রাজনীমতর অমস্তত্বও সেখানন মবদ্েমান। 

৩.৪. ভ-ূ রাজনীমত 

সযনিত ুআরবী োমিতে ও আরব রাজনীমতর মনধে তু নামূ   আন া পাত  রা িনে সেনিত ু ে  ভার্ার 
োমিতে ও পৃমর্বীর পুনরা ভূখনির রাজনীমতর মবনের্ণ এখানন মবনবচে নয়। মবমভন্ন ভূ খনির রাজনীমত 
মবমভন্ন ধরনণর িনয় র্ান । এ ইভানব মবমভন্ন ভূখনির োমিতে- েংসৃ্কমতর মনধেও রনয়নছ মভন্নতা। আন াচে 
মবর্য়বস্তুন  োমনন এমগনয় মননত আরব ভূ খনির রাজনীমত ও তার পামরপামশ্বথ  অবস্থার মববরণ আবশ্য  
িওয়ায় ভূ খিমভমি  রাজনীমত তর্া ভূ- রাজনীমতর েংমক্ষপ্ত পমরচয় তুন  ধরা ি । 

ভূ রাজনীমতর ইংনরমজ প্রমতিে Geo Politics । এমি এনেনছ দুমি গ্রী  িে Geo যার অর্থ ভূ এবং Politikos 

যার অর্থ রাষ্ট্র েম্পম থত। অতএব,  ভূ রাজনীমত ভূনগা  এবং রাষ্ট্রমবজ্ঞান এ দুমি মবর্য় স  েম্প থযুক্ত  নর এবং 
এর মাধেনম রাজননমত  িমক্ত ও সভৌনগাম   উপাদ্াননর েমন্বয় োধন  রা িয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় েমস্যাবম র 
েমাধাননর সচষ্টায় রাজননমত  ভূনগান র েফ  প্রনয়াগন ই ভূ রাজনীমত ব া িয়। 

অধোপ  আেু  িাম নমর মনত,  " ভূ রাজনীমত িনে ভূনগান র সেই অংি যা পররাষ্ট্রনীমত এবং রাজননমত  
প্রপঞ্চেমূনির মনধে সযাগেতূ্র স্থাপন  নর।" 

N.J.Spkysman বন নছন,  " সভৌনগাম   বাস্তবতার মভমিনত রানষ্ট্রর মনরাপিাজমনত নীমত প্রণয়ন  রান  

ভূরাজনীমত বন ।” 

সুতরাং ভূ রাজনীমত িনে ভূনগা  ও রাষ্ট্রমবজ্ঞাননর সযৌর্ িাখা,  যা এ মি জামতর িমক্তর োমর্থে মনধথারণ  নর ,  
জামতর ভাগে মনয়ন্ত্রণ  নর এবং জামতর োমবথ  অর্থননমত  পমরমস্থমত েি আন্তজথামত  সক্ষনত্র স াননা সদ্নির ভূমম া 
মনধথারণ  নর।25 

এভানব আরনবর ভূ খি  ও পামরপামশ্বথ  অবস্থার আন ান  তার রাজনীমত, পররাষ্ট্রনীমত, ভার্া, েংসৃ্কমত ইতোমদ্ 
মবর্য়াব ীনত মবমভন্ন যুনগ মবমভন্ন তবমিষ্ট মবদ্েমান মছ । ক্রমান্বনয় েংমক্ষপ্ত পমরেনর ইে াম আমবভথানবর পূবথ েময় 
তর্া জানি ী যুগ সর্ন  েবথনির্ ইে ামী িােন বেবস্থা তুম থ যুনগর পতন পযথন্ত আরনবর রাজননমত  ইমতিাে 
উনেখ  রা ি । 

                                                           
24 িানা সিকাি,” িাজনীহত্ হক?”, ১৮ই এহিল ২০১৮, https://policoholic.wordpress.com/2018/04/18। 

25 কযাকেন ছিজাউল, ”িম  িাজনীহত্ বলকত্ হক ছবাঝায়?”,  17 অকটাবি 2017,  https://www.bissoy.com/301344/। 
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৩.৫.  আরনবর রাজনীমত ( জানিম  যুগ সর্ন  তমু থ সখ াফনতর সির্ পযথন্ত)  

ইে াম পবূথ তর্া জানিম  যুগ ( ৪৫০মি. - ৬২২মি. )  

মানব জামত োমামজ  জীবননর মদ্ন  প্রর্ম সয পদ্নক্ষপ মননয়মছ  তা মছ  সগাত্রীয় জীবন। সগাত্র মছ   তগুন া 
পমরবার ও আত্মীনয়র েমমষ্ট যারা সগানত্রর সিখ বা সনতার সনতৃত্বাধীনন জীবনযাপন  রত। আর এভানব সগানত্রর 
মাধেনম েমানজর আমদ্মতম মচত্র বা রূপ অমস্তত্ব  াভ  নর। সে েমনয়র আরব জামতর জীবনযাত্রা এমনই মছ । 
প্রমতমি সগাত্র অন্য সগানত্রর োনর্ সযাগ মদ্নয় সছাি এ মি েমাজ গঠন  রত। সগানত্রর ে   েদ্স্য সগাত্রপমতর 
আনদ্ি সমনন চ ত। সয মবর্য়মি তানদ্র পরস্পর েম্পম থত  নর সরনখমছ  তা মছ  তানদ্র সগাত্রীয় বেন ও 
আত্মীয়তা। এ েব সগাত্র েব মদ্  সর্ন ই পরস্পর পৃর্  মছ ;  তানদ্র আচার-প্রর্াও পৃর্  মছ ।  ারণ অন্য 
ে   সগাত্র মূ ত এন  অপর সর্ন  আ াদ্া ও অপমরমচত বন  গণে িনতা। প্রমতমি সগাত্র অন্য সগানত্রর স ান 
অমধ ার ও েম্মান আনছ-এ  র্ার স্বী ৃমত মদ্ত না। প্রমতমি সগাত্র অন্য সগানত্রর ধন-েম্পদ্  ুণ্ঠন,  েদ্স্যনদ্র িতো 
এবং নারীনদ্র অপিরণ  রা তানদ্র আইনেংগত ন্যাযে অমধ ার বন  গণে  রত। তনব স ান সগানত্রর োনর্ যমদ্ 
চুমক্ত র্া ত সে সক্ষনত্র মছ  অন্য র্া। অন্যমদ্ন  প্রমতমি সগাত্র যখনই আগ্রােন ও আক্রমনণর মি ার িনতা তখন 
ে   আগ্রােন ারীন  িতো  রা তানদ্র ন্যাযে অমধ ার বন  গণে িনতা।  ারণ তারা মবশ্বাে  রত সয,  এ মাত্র 
রক্ত বেতীত অন্য ম ছু রক্তন  ধুনয়-মুনছ পমরষ্কার  রনত েক্ষম নয়। 

আরব জামত ইে াম ধমথ  বু   রার মাধেনম সগাত্রতামন্ত্র  বেবস্থা সর্ন  মুক্ত িনয় আন্তজথামত  প্রিােমন  বেবস্থায় 
পদ্াপথণ  নর। মিানবী (ো.) মবমক্ষপ্ত আরব সগাত্রগুন ান  এ মি ঐ েবদ্ধ জামতনত পমরণত  রনত েক্ষম 
িনয়মছন ন। মনঃেনিনি সয েব সগাত্র সুদূ্র অতীত া  সর্ন  পরস্পর দ্বি-েংঘাত ও আক্রমনণ অভেস্ত িনয় 
পনড়মছ  এবং এন  অনন্যর রক্ত ঝরাত তানদ্র অল্প েমনয়র মনধে এ মি ঐ েবদ্ধ জামতনত পমরণত  রা েমতে 
এ মি বড়  াজ এবং এ মি অতু নীয় োমামজ  মুমজযা (অন ৌম   মবর্য়) বন  গণে।  ারণ এ ধরননর মবিা  
পমরবতথন যমদ্  তগুন া স্বাভামব  পমরবতথন ও রূপান্তনররই ফ  িনতা তািন  এ সক্ষনত্র দ্ীঘথ প্রমিক্ষণ এবং অগমণত 
মাধেম ও উপায়-উপ রনণর প্রনয়াজন িনতা।26 

িমাে  ার াই  বন নছন,  “মিান আোহ্ ইে াম ধনমথর মাধেনম আরব জামতন  অে ার সর্ন  আন ার মদ্ন  
পমরচাম ত  নরনছন। সে জামত স্থমবর মছ ,  যানদ্র ধ্বমন সিানা সযত না,  যানদ্র  মথতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চ ে 
অনুভূত িনতা না তানদ্র সর্ন  এমন এ  জামতর উদ্ভব িয় যারা অখোমত সর্ন  খোমতর মদ্ন ,  অ েতা ও 
তিমর্ ে সর্ন  জাগরনণর মদ্ন ,  িীনতা ও দ্ীনতা সর্ন  উচ্চ মযথাদ্ার পানন,  দুবথ তা ও অক্ষমতা সর্ন  িমক্ত 
ও ক্ষমতার মদ্ন  অগ্রের িনয়নছ। তানদ্র সর্ন  আন া পৃমর্বীর েবথত্র ছমড়নয় পনড়মছ । ইে ানমর আমবভথানবর 
পর এ ি বছর অমতক্রান্ত িনত না িনতই মুেম ম উম্মাহ্ এ  পা ভারনত ও অপর পা আিা ুমেয়ায় (বতথমান সস্পন) 
রাখনত েক্ষম িনয়মছ ।” 

পািানতের প্রমেদ্ধ ঐমতিামে  সমমেনয়ার ন্যাঁ (مسيورنان) তাঁর গ্রনন্থ ম নখনছন,  

                                                           
26 র্ািত্াব উজিন, “ছকর্ন হ ল আইয়াকর্ জাকিহলয়াত্?”,বজ্রকণ্ঠ, Aug 16, 2018, https://bajroshakti.com। 
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এই মবস্ময় র সুমিান ঘিনা (ইে াম) যা আরব জামতন  মদ্মিজয়ী এবং উন্নত মচন্তা ও ধোন-ধারণার উদ্ভাবন র 
সপািান  আমানদ্র োমনন উপস্থাপন  নরনছ-তা ঘিার েময় া  পযথন্ত আরব উপদ্বীনপর স ান অঞ্চ ই না মবশ্ব 
েভেতার ইমতিানের অংি বন  গণে িনতা,  আর না মবজ্ঞান বা ধনমথর দৃ্মষ্টনত সেখানন েভেতার স ান মনদ্িথন 
মবদ্েমান মছ । 

হ্যাঁ,  জানিম য়াত যুনগর প্রমিক্ষণপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ মবমভন্ন আরব সগাত্র না স ান েভেতার আন া প্রতেক্ষ  নরনছ,  
আর না তানদ্র স ান মিক্ষা-দ্ীক্ষা,  মনয়ম- ানুন ও আচার-প্রর্ার প্রচ ন মছ । সয ে   োমামজ  সুনযাগ-সুমবধা 
ও ইমতবাচ  তবমিষ্টে উন্নমত ও েভেতা মব ানির  ারণ সেগুন া সর্ন  তারা েম্পূণথরূনপ বমঞ্চত মছ । অতএব,  
 খনই আিা  রা সযত না সয,  এই জামত এত অল্প েমনয়র মনধে মযথাদ্া ও েম্মাননর িীনর্থ আনরািণ  রনব এবং 
েং ীণথ সগাত্রীয় জীবননর গমি সপমরনয় মানবতার সুমবস্তৃত জগনতর পানন অগ্রের িনব। 

পৃমর্বীর জামতেমূি আেন  ইমারনতর মত। সযমনভানব এ মি সমৌম   ইমারত মজবুত উপাদ্াননর মুখানপক্ষী যা 
েমঠ  পদ্ধমত অনুোনর এবং পূণথ িৃঙ্খ ার োনর্ মনমমথত িনয়নছ যানত  নর তা ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃমষ্ট-বাদ্ন র প্রভাব 
সর্ন  মিন  র্া নত এবং স্থায়ী িনত পানর,  মঠ  সতমমন এ মি োিেী ও তনমত  গুণেম্পন্ন জামতর গঠন- াঠানমা 
ও দৃ্ঢ় মভমিেমূি অর্থাৎ সমৌম   আ ীদ্া-মবশ্বাে,  পূণথাি রীমত-নীমত এবং উন্নত মানবীয় স্বভাব-চমরনত্রর মুখানপক্ষী 
যানত তা অমস্তত্ব বজায় রাখনত ও প্রগমতর পনর্ অগ্রের িনত েক্ষম িয়। 

িীরা ও গােোন রাজেেমিূ 

আরব উপদ্বীনপর সয েব অঞ্চন র জ বায় ুও আবিাওয়া ভান া মছ  সে েব অঞ্চ  ইে ানমর অভুেদ্নয়র আনগ 
েবথনির্ িতােীনত পুনরাপুমর মতন বৃিৎ িমক্ত অর্থাৎ ইরান,  সরাম ও আমবমেমনয়ার অধীন মছ । আরব উপদ্বীনপর 
পূবথ ও দ্মক্ষণ-পূবথাঞ্চ  ইরাননর প্রভাবাধীন,  উির-পমিমাঞ্চ  সরানমর অনুগত এবং মধে ও দ্মক্ষণাঞ্চ  িাবািাহ্ 
অর্থাৎ আমবমেমনয়ার মনয়ন্ত্রনণ চন  মগনয়মছ । এ েব েভে রানষ্ট্রর পানি র্া ার  ারনণ এবং ঐ েব রাষ্ট্র ও োম্রানজের 
মনধে েবথদ্া দ্বি র্া ার  ারনণ আরব উপদ্বীনপর েীমান্তবতথী অঞ্চ েমূনি অধথ-স্বাধীন ও অধথ-েভে সবি ম ছ ুরানজের 
পিন িনয়মছ  সযগুন ার প্রমতমিই মছ  মনজ মনজ প্রমতনবিী েভে বৃিৎ োম্রাজে ও রানষ্ট্রর অনুগত। িীরা,  গােোন 
ও ম িাহ্ মছ  ঐ ধরননর রাজে সযগুন ার প্রমতমি মছ  পারস্য,  সরাম ও আমবমেনীয় োম্রানজের সয স ান এ মির 
প্রভাবাধীন। 

ঐমতিামে  তর্ে ও মববরণামদ্ অনুযায়ী মিষ্টীয় তৃতীয় িতােীর প্রর্মাংনি আি ানীয় যুনগর সিনর্র মদ্ন   মতপয় 
আরব সগাত্র সফারাত নদ্ীর পানড় অবমস্থত এ া ায় বেমত স্থাপন  নর এবং ইরান র এ মি অংিন  মননজনদ্র 
 তৃথনত্ব মননয় আনে। তারা ধীনর ধীনর এ েব বেমত স্থাপন ারী আরব গ্রাম,  দুগথ,  িির ও নগর প্রমতষ্ঠা  নর 
সযগুন ার মনধে ‘িীরা’ নগরমি মছ  েবনচনয় গুরুত্বপূণথ। এ নগরীমি বতথমান কুফা নগরীর মন নিই অবমস্থত মছ । 

এ িিরমি মছ  দুগথ-নগরী। আর এ মবর্য়মি এ িিনরর নাম রণ সর্ন ও স্পষ্ট প্রমতভাত িনয় যায়। এ নগরীনত 
আরবগণ বেবাে  রত। তনব ধীনর ধীনর তা িিনর রূপান্তমরত িনয় যায়। সফারাত অঞ্চন র ভান া জ বায় ুএবং 
প্রচরু নদ্-নদ্ীর অমস্তত্ব ও প্রা ৃমত  পমরনবি অনুকূ  িওয়ার  ারনণ অত্র অঞ্চ  আবাদ্ িনয়মছ । ঐ অঞ্চন র 
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অমধবামেগণ মরুবােী আরব েদ্থারনদ্রন   ৃমষ্ট ও েভেতার আিবান জানানত েক্ষম িনয়মছ । িীরা অঞ্চন র 
অমধবামেগণ পারনস্যর প্রমতনবিী িওয়ার  ারনণ পারস্য েভেতা ও েংসৃ্কমত দ্বারা উপ ৃত িনয়মছ । খওরানা  
প্রাোনদ্র ন্যায় িীরার েমন্ন নি সবি ম ছ ুপ্রাোদ্ মনমথাণ  রা িনয়মছ  যা উক্ত নগরীন  এ  মবনির্ সেৌিযথ দ্ান 
 নরমছ । এ অঞ্চন র আরবগণ ম মপ ও ম খনপ্রণা ীর োনর্ পমরমচত িনয়মছ  এবং েম্ভবত সেখান সর্ন ই ম মপ 
ও ম খনপ্রণা ী আরব উপদ্বীনপর অন্যান্য স্থানন প্রচম ত িনয়মছ । 

িীরার িােন তথা ও আমীরগণ বমন  াখম সগানত্রর আরব মছন ন এবং পারনস্যর োোনীয় েম্রািগণ তাঁনদ্র েমর্থন 
ও পৃষ্ঠনপার্ তা  রনতন। িীরার আমীরনদ্র োোনীয় েম্রািগণ এ  ারনণ েমর্থন  রনতন যানত  নর তাঁরা তাঁনদ্র 
(িীরার আমীরগণ) ইরান ও আরব সবদুইননদ্র মানঝ অন্তরায় মিোনব গনড় তু নত এবং তাঁনদ্র েিায়তায় পারস্য 
োম্রানজের েীমান্তবতথী এ া ােমূনি  ুণ্ঠন ারী আরব সবদুইন ও যাযাবরনদ্র আক্রমণ প্রমতিত  রনত েক্ষম িন। 
(িীরার) এ েব আমীনরর নাম ইমতিানে ম মপবদ্ধ আনছ। িামযাহ্ ইেফািানী এ েব আমীনরর নাম ও আয়ুষ্কা  
এবং সয েব োোনীয় েম্রাি তাঁনদ্র েমোমময়  মছন ন তাঁনদ্র এ মি তাম  া প্রদ্ান  নরনছন। 

যা সিা  বমন  াখম বংনির রাজে মছ  িীরা অঞ্চন র বৃিিম আরবীয় রাজে যা মছ  অধথেভে। এ বংনির েবথনির্ 
বাদ্িাহ্ মছন ন নূমান মবন মনুমযর মযমন পারস্য েম্রাি খেরু পারনভজ  তৃথ  অপোমরত ও মনিত িনয়মছন ন। তাঁর 
অপোরণ ও িতোর  ামিনী ইমতিানে মবখোত িনয় আনছ। 

পঞ্চম িতােীর সিনর্ অর্বা র্ষ্ঠ িতন র প্রর্ম মদ্ন  এ দ্  বমিরাগত আরব আরব উপদ্বীনপর প্রতেন্ত এ া া 
সর্ন  এর উির-পমিমাঞ্চন  বেমত স্থাপন  নর যা মছ  সরামান োম্রানজের েীমান্তবতথী। এ সদ্িমি সরামান োম্রানজের 
ছত্রছায়ায় মছ  এবং মঠ  সযমমন িীরার িাে বগথ পারস্য েম্রািনদ্র তাঁনবদ্ার মছ  মঠ  সতমমন গােোনীয় রানজের 
িাে বগথও বাইজাটিাইনীয় েম্রািনদ্র তাঁনবদ্ার মছ । 

গােোন সদ্িমি ম ছুিা েভে মছ । সযনিত ুসদ্িমির ের ানরর স ি এ মদ্ন  দ্ানমনস্কর  াছা ামছ,  অন্যমদ্ন  
বেরার মন িবতথী অঞ্চ  পযথন্ত মবস্তৃত মছ  সেনিত ুএ সদ্িমি সরামান প্রভাবাধীন আরব অঞ্চন র স িস্থন  পমরণত 
িনয়মছ । আর অত্র এ া ানত সরামান েভেতা ও েংসৃ্কমত বোপ  প্রভাব মবস্তার  নরমছ । 

গােোমনগণ িীরার  াখম সগাত্রভুক্ত িাে বগথ এবং ইরানীনদ্র োনর্ মতমবনরাধ ও দ্বি র্া ার  ারনণ সরামান 
োম্রানজের মমত্র িনয়মছ । প্রায় ৯ অর্বা ১০ গােোনী আমীর এন র পর এ  এ সদ্িমিনত িােন াযথ পমরচা না 
 নরনছ।27 

মিজানয জ্ঞান ও মিক্ষা 

মিজানযর জনগণ ও অমধবােীনদ্র ‘উম্মী’ ব া িনতা। ‘উম্মী’ িনের অর্থ অমিমক্ষত। অর্থাৎ ঐ বেমক্তন  উম্মী ব া 
িয় সয মানয়র সপি সর্ন  সয অবস্থায় ভূমমষ্ঠ িনয়মছ  মঠ  সে অবস্থায়ই রনয়নছ। (জানিম য়ানতর যুনগ) আরবনদ্র 

                                                           
27 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, আিব জাহত্ি ইহত্িাস,চতু্থ ূ সাংস্কিণ, ( ঢাকা: বাাংলা একাকর্র্ী ছিস, ২০০৮), পৃ. ৮-১৩। 
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মনধে জ্ঞান ও মিক্ষার গুরুত্ব বুঝনত িন  আমানদ্র জন্য এতিুকু জানাই যনর্ষ্ট সয,  ইে ানমর শুভ অভুেদ্নয়র 
 নে কুরাইি সগানত্র স ব  ১৭ বেমক্ত স খাপড়া জানত। আর মদ্ীনায় পড়ানিানা জানত স ব  ১১ জন।28 

মিুাম্মদ্ ( ো)  এর আগমন ও ইে ামী যনুগর েচূনা 

সির্ নবী মিানবী মুিাম্মদ্( ো)  এর জনন্মর মধে মদ্নয়ই মূ ত জানি ী েমানজর েমামপ্ত শুরু িয়। 
ে   অে ার দূ্রমভত  নর সগািা পৃমর্বীন  আন াম ত  রনত মতমন এনেমছন ন এই ধরায়। তার 
জনন্মর োনর্ োনর্ ে   মুখথতা আর কুেংস্কানরর পরাজয় শুরু িন ও ইিা পমরপূণথতা সপনয়মছ  তার 
জনন্মর সতপ্পান্ন বছর পর তর্া ৬২৩ খৃঃ মদ্ীনার রাষ্ট্রপমত িওয়ার মাধেনম। 

মুিাম্মাদ্ মমদ্নায় মগনয়মছন ন এ জন মধেস্থতা ারী এবং িাে  মিনেনব। তখন মববদ্মান দুমি মূ  পক্ষ মছ  বনু 
আওে ও বনু খাজরাজ। মতমন তার দ্াময়ত্ব সুচারুরূনপ পা ন  নরমছন ন। মমদ্নার ে   সগাত্রন  মননয় ঐমতিামে  
মমদ্না েনদ্ স্বাক্ষর  নরন যা পৃমর্বীর ইমতিানে েবথপ্রর্ম েংমবধান মিনেনব মচমিত িনয় আনছ। এই েননদ্র মাধেনম 
মুেম মনদ্র মনধে ে   রক্তারমক্ত মনমর্দ্ধ সঘার্ণা  রা িয়। এমনম  এর মাধেনম রাষ্ট্রীয় নীমতর সগাড়াপিন  রা 
িয় এবং ে   সগানত্রর মনধে জবাবমদ্মিতার অনুভূমত েৃমষ্ট  রা িয়। আওে,  খাযরাজ উভয় সগাত্রই ইে াম গ্রিণ 
 নরমছ । এছাড়াও প্রধানত মতনমি ইহুমদ্ সগাত্র (বনু  াইনু া,  বনু কুরাইজা এবং বনু নামদ্র)। এগুন ােি সমাি 
আিমি সগাত্র এই েননদ্ স্বাক্ষর  নরমছ ।29 এই েননদ্র মাধেনম মমদ্না এ মি স্বাধীন রাষ্ট্র মিনেনব প্রমতমষ্ঠত িয় 
এবং মুিাম্মাদ্ িন তার প্রধান। সয ে   মমদ্নাবােী ইে াম গ্রিণ  নরন এবং মুেম ম মুিামজরনদ্র আশ্রয় মদ্নয় 
োিাযে  নরন তারা আনোর (োিাযে ারী) নানম পমরমচত িন।30 

মমদ্নায় রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠার পরপরই মক্কার োনর্ এর েম্প থ মদ্ন মদ্ন খারাপ িনত র্ান । মক্কার কুরাইিরা মমদ্না রানষ্ট্রর 
ধ্বংনের জন্য যুদ্ধংনদ্িী মননাভাব সপার্ণ  রনত র্ান । মুিাম্মাদ্ মমদ্নায় এনে আনিপানির ে   সগানত্রর োনর্ 
েমে চুমক্ত স্থাপননর মাধেনম িামন্ত স্থাপনন অগ্রণী মছন ন। ম ন্তু মক্কার কুরাইিরা গিৃতোগী ে   মুেম মনদ্র েম্পমি 
মছমননয় সনয়। এই অবস্থায় ৬২৪ োন  মিুাম্মাদ্ ৩০০ তেনন্যর এ মি সেনাদ্ ন  মক্কার এ মি বামণমজে  
 ানফ ান  বাধা সদ্ওয়ার উনিনশ্য পাঠায়।  ারণ উক্ত  ানফ া বামণনজের নাম  নর অস্ত্র েংগ্রনির সচষ্টা  রমছ । 
কুরাইিরা তানদ্র  ানফ া রক্ষায় েফ  িয়। ম ন্তু এই প্রনচষ্টার প্রমতনিাধ সনওয়ার জন্য যুনদ্ধর ডা  সদ্য়। 
আত্মরক্ষামূ   এই যুনদ্ধ মুেম মরা তেন্য েংখোর মদ্  মদ্নয় কুরাইিনদ্র এ  তৃতীয়াংি িনয়ও মবজয় অজথন  নর। 
এই যুদ্ধ বদ্র যুদ্ধ নানম পমরমচত যা ৬২৪ মিষ্টানের ১৫ মাচথ তামরনখ েংঘমিত িয়।31 মুেম মনদ্র মনত,  এই যুনদ্ধ 
আোি মুেম মনদ্র েিায়তা  নরমছন ন। এরপর ৬২৫ োন র ২৩ মানচথ উহুদ্ যুদ্ধ েংঘমিত িয়। এনত প্রর্ম মদ্ন  
কুরাইিরা পরামজত িন ও সিনর্ মবজয়ীর সবনি মক্কায় প্রনবি  রনত েমর্থ িয় এবং মেুম মগণ েূচনাপনবথ মবজয়ী 
িওয়া েনিও চূড়ান্ত মুিূনতথর নীমতগত দুবথ তার  ারনণ পরামজনতর সবনি মদ্ীনায় প্রনবি  নর। ৬২৭ োন  আবু 
সুমফয়ান কুরাইিনদ্র আনর মি দ্  মননয় মমদ্না আক্রমণ  নর। ম ন্তু এবারও খিন র যুনদ্ধ মুেম মনদ্র  ানছ 

                                                           
28 িাক ইসলার্ী যুকগ আিকবি অবস্থা, 2015-03-16, http://alhassanain.org। 
29 Watt, The Cambridge History of Islam, p. 39. 
30, Welch Buhl, "Muḥammad". Encyclopaedia of Islam 7 ,2nd ed., Brill Academic Publishers, p. 360–376. 
31 Watt,  previous source, p. 132-137. 
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পরামজত িয়। যুদ্ধ মবজনয় উৎোমিত িনয় মুেম মরা আরনব এ মি প্রভাবিা ী িমক্তনত পমরণত িয়। ফন  
আনিপানির অনন  সগানত্রর উপরই মুেম মরা প্রভাব মবস্তানর েক্ষম িয়।32 

ম ন্তু এ েময় মমদ্নার বেবাে ারী ইহুমদ্রা ইে ামী রানষ্ট্রর জন্য হুম ী িনয় সদ্খা সদ্য়। মূ ত ইহুমদ্রা মবশ্বাে 
 রত না সয,  এ জন অ-ইহুমদ্ সির্ নবী িনত পানর। এজন্য তারা  খনই ইে ানমর আদ্িথ সমনন সনয় মন এবং 
যখন ইে ামী রানষ্ট্রর িমক্ত বুঝনত পানর তখন তারা এর মবরুনদ্ধ িমক্ত প্রনয়ানগর প্রনয়াজনীয়তা উপ মি  নর। 
মুিাম্মাদ্ প্রমতমি যুনদ্ধর পনর এ মি  নর ইহুমদ্ সগানত্রর উপর আক্রমণ  নরন। বদ্র ও উহুনদ্র যুনদ্ধর পর বনু 
 াইনু া ও বনু নামদ্র সগাত্র েপমরবানর মমদ্না সর্ন  মবতামড়ত িয়;  আর খিন র পর ে   ইহুমদ্ন  মমদ্না 
সর্ন  মবতাড়ন  রা িয়।33 

মক্কার  ানফরনদ্র িত্রুতার  ারনণ মুেম মরা িি আদ্ায়  রনত পারমছ  না। মুিাম্মাদ্ (ো) স্বনে সদ্খনত পান 
মতমন িনির জন্য মার্া  ামানেন। এ সদ্নখ মতমন িি  রার জন্য মনমস্থর  নরন এবং ৬ মিজমর েননর িাওয়া  
মানে িনির উনিনশ্য ১৪০০ োিাবা মননয় মক্কার পনর্ যাত্রা  নরন। ম ন্তু এবারও কুরাইিরা বাধা সদ্য়। মুেম মরা 
মক্কার উপ নণ্ঠ হুদ্াইমবয়া নাম  স্থানন ঘামি স্থাপন  নর। এখানন কুরাইিনদ্র োনর্ মুেম মনদ্র এ মি িামন্ত চুমক্ত 
স্বাক্ষমরত িয় যা ইমতিানে হুদ্াইমবয়ার েমে নানম সুপমরমচত। এই েমে মনত মুেম মরা সে বছর িি  রা ছাড়াই 
মমদ্নায় প্রতোবতথন  নর। েমের অমধ াংি িতথ মুেম মনদ্র মবরুনদ্ধ সগন ও মুিাম্মাদ্ এই চুমক্ত েম্পাদ্ন 
 নরমছন ন।34 

মুিাম্মাদ্ (ো) োরা মবনশ্বর রাসু  মিনেনব সপ্রমরত িনয়মছন ন এবং পৃমর্বীর েব জায়গায় ইে ানমর আহ্বান সপৌঁনছ 
সদ্ওয়া তাঁর দ্াময়ত্ব মছ । হুদ্ায়মবয়ার েমের পর কুরাইি ও অন্যান্য আরব সগাত্রগুন া সর্ন  আশ্বস্ত িনয় মতমন এ 
 ানজ মননামননবি  নরন। সে েমনয় পৃমর্বীর প্রধান রাজিমক্তগুন া মছ  ইউনরানপর সরাম োম্রাজে,  এমিয়ার 
পারস্য োম্রাজে এবং আমে ার িাবিা োম্রাজে। এছাড়াও মমিনরর আমজজ ম ুাউম ে' ,  ইয়ামামার েদ্থার এবং 
মেমরয়ার গােোনী িােন তথাও সবি প্রতাপিা ী মছ । তাই র্ষ্ঠ মিজমরর মজ িজ মানের সির্মদ্ন  এ ইমদ্নন 
এনদঁ্র  ানছ ইে ানমর আহ্বানপত্রেি ছয়জন দূ্ত সপ্ররণ  নরন।35 

দ্ি বছরনময়ামদ্ হুদ্াইমবয়ার েমে মাত্র দু'  বছর পনরই সভনি যায়। খুজাআি সগাত্র মছ  মুে মাননদ্র মমত্র,  
অপরমদ্ন  তানদ্র িত্রু ব র সগাত্র মছ  কুরাইিনদ্র মমত্র। এ রানত ব র সগাত্র খুজাআনদ্র উপর অতম থত িাম া 
চা ায়। কুরাইিরা এই আক্রমনণ অন্যায়ভানব ব র সগাত্রন  অস্ত্র মদ্নয় েিনযামগতা  নর। স াননা স াননা বণথনামনত 
কুরাইিনদ্র ম ছ ুযুব ও এই িাম ায় অংিগ্রিণ  নর। এই ঘিনার পর মুিাম্মাদ্ কুরাইিনদ্র  ানছ মতনমি িতথেি 
পত্র সপ্ররণ  নরন এবং কুরাইিনদ্রন  এই মতনমি িনতথর সয স াননা এ মি সমনন মননত বন ন। িতথ মতনমি িন াঃ  
কুরাইি খুজাআ সগানত্রর মনিতনদ্র রক্তপণ সিাধ  রনব। অর্বা তারা ব র সগানত্রর োনর্ তানদ্র তমত্রীচমুক্ত বামত  
সঘার্ণা  রনব। অর্বা এ সঘার্ণা মদ্নব সয,  হুদ্ায়মবয়ার েমে বামত   রা িনয়নছ এবং কুরাইিরা যুনদ্ধর জন্য 

                                                           
32 Watt,  previous source, p. 35. 
33 John L Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, ed. 2003, p.10-11. 
34 Watt, al- Hudaybiya or al-Hudaybiyya Encyclopedia of Islam. 
35 An Introduction to the Quran II (1895), p.273. 
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প্রস্তুত। কুরাইিরা জানান া সয,  তারা শুধু তৃতীয় িতথমি গ্রিণ  রনব। ম ন্তু খুব দ্রুত কুরাইি তানদ্র ভ ু বুঝনত 
পারন া এবং আবু সুমফয়ানন  েমে নবায়ননর জন্য দূ্ত মিনেনব মমদ্নায় সপ্ররণ  রন া।  ম ন্তু মুিাম্মাদ্ 
কুরাইিনদ্র প্রস্তাব প্রতোখোন  রন ন এবং মক্কা আক্রমনণর প্রস্তুমত শুরু  রন ন।36 

৬৩০ মিষ্টানে মুিাম্মাদ্ দ্ি িাজার োিাবীর মবিা  বামিনী মননয় মক্কামভমুনখ রওয়ানা িন ন।নেমদ্ন মছ  অষ্টম 
মিজমরর রমজান মানের দ্ি তামরখ। মবমক্ষপ্ত ম ছ ুেংঘর্থ ছাড়া সমািামুমি মবনাপ্রমতনরানধ মক্কা মবমজত িন া এবং 
মুিাম্মাদ্ মবজয়ীনবনি সেখানন প্রনবি  রন ন। মতমন মক্কাবােীর জন্য োধারণ ক্ষমার সঘার্ণা মদ্ন ন। তনব দ্িজন 
নর এবং নারী এই ক্ষমার বাইনর মছ । তারা মবমভন্নভানব ইে াম ও মুিাম্মাদ্ এর কুৎো রিাত।[৮২] তনব এনদ্র 
মধে িনতও পরবতথীনত  নয় জনন  ক্ষমা  রা িয়।  মক্কায় প্রনবি  নরই মুিাম্মাদ্ েবথপ্রর্ম  াবাঘনর আগমন 
 নরন এবং সেখান ার ে   মূমতথ ধ্বংে  নরন। 37 মুে মাননদ্র িান-িও ত সদ্নখ এবং মুিাম্মাদ্ এর ক্ষমাগুনণ 
মুগ্ধ িনয় অমধ াংি মক্কাবােীই ইে াম গ্রিণ  নর।  

েবনিনর্ ৬৩২ খৃষ্টাে োন  মবদ্ায় িনির মধে মদ্নয় পৃমর্বীর বুন  ইে ানমর পমরপূণথতা  াভ  নরন। মবদ্ায় 
িনির ম ছু া  পর ৮ই জনু ৬৩২ মিষ্টানে রমববানর বা ১১ মিজমর োন র রমবউ  আউয়া  মানের ১২ তামরখ 
েেোয় মৃতেুবরণ  নরন। মুিাম্মদ্(ো) এর মৃতেুর পরবমতথ মতমরি বছরন  ইে ানমর ইমতিানে ব া িয় সখ াফনত 
রানিদ্া। 

আরমব الخالفة الراشدية/ সখ াফনত রানিদ্া (েময় া ঃ ৬৩২ - ৬৬১) ব নত ইে ানমর প্রর্ম চার খম ফার 
িােন া ন  বুঝাননা িয়। ৬৩২ োন  নবী মুিাম্মদ্-এর মৃতেুর পর এই মখ াফত প্রমতমষ্ঠত িয়। েনবথাচ্চ েীমায় 
উপনীত িওয়ার পর এমি েমগ্র আরব উপদ্বীপ,  স ভাটি সর্ন  উির  ন োে, পমিনম মমের সর্ন  বতথমান 
মতউমনমেয়া ও পূনবথ ইরানীয় মা ভূমম সর্ন  মধে এমিয়া পযথন্ত মবস্তৃত মছ । 

৬৩২ োন  মুিাম্মদ্ (ো) এর মৃতেুর পর তার দুই োিামব আবু ব র ও উমর োম ফা বমন োদ্ায় তার উিরসুমর 
মনবথাচননর জন্য আন াচনায় বনেন। এেময় তার পমরবার তার দ্াফননর  ানজ মননয়ামজত মছ । খম ফা স  িনব 
তা মননয় মুেম মনদ্র মনধে মতপার্থ ে সদ্খা সদ্য়। আনোররা নবীর োিাযে ারী মিনেনব মবনবচনা  নর ো' দ্ 
ইবনন উবাদ্াি আ -আনোরীন  খম ফা মিনেনব মননানীত  নর। মক্কা সর্ন  মমদ্নায় মিজরত  রা মুিামজর এবং 
মমদ্নার আনোরনদ্র মনধে এ মননয় মতমবনরাধ ততরী িয়। সির্ পযথন্ত আবু ব র খম ফা মিনেনব মননানীত িন। 
এর মাধেনম মখ াফত নাম  নতুন রাজননমত  প্রমতষ্টান গনড় উনঠ। আবু ব নরর ক্ষমতা ানভর পর খুব দ্রুত েমস্যা 
মার্াচাড়া সদ্য় এবং তা রানষ্ট্রর জন্য হুমম  িনয় উনঠ। মুিাম্মদ্ (ো) এর জীবিিানতই ম ছ ুধমথনরামিতার ঘিনা 
ঘনি এবং এ েংক্রান্ত েবথপ্রর্ম েংঘর্থ তার জীবিিানতই িয়। 

প্রর্ম বড় ধরননর ধমথনরামিতার ঘিনা ঘনি ইনয়নমনন। এমি আেওয়াদ্ আ  আনমের ঘিনা বন  পমরমচত। 
ইনয়নমননর পারস্য বংনিাদ্ভূত মুেম ম গভনথর মফনরাজ তান  িতো  নরন। তার িতোর ঘিনা মুিাম্মদ্ (ো) এর 

                                                           
36  Majid Ali Khan,  Muhammad the final messenger, 2nd ed", ( India: Islamic Book Service, 1998), p" 274-275. 
37 An Introduction to the Quran II (1895), p.274. 
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মৃতেুর ম ছ ুপর মমদ্নায় সপৌনছ। ইে াম গ্রিণ ারী অমধ াংি সগাত্রই মিজরনতর নবম বা দ্িম োন  ইে ানম 
আনে। 

ধমথতোনগর ঘিনা সবনড় যাওয়ার োনর্ োনর্ তা আরনবর প্রনতে মি সগাত্রন  প্রভামবত  নর। মক্কা,  মমদ্না,  
তাইনফর োম ফ সগাত্র ও ওমাননর আজদ্ সগাত্র এর বাইনর মছ । ম ছ ুম ছ ুসক্ষনত্র পুনরা সগাত্র ধমথতোগ  নর। ম ছ ু
সক্ষনত্র ইে ামন  অস্বী ার না  রন ও জা াত মদ্নত অস্বী ানরর ঘিনা ঘনি। অনন  সগাত্রীয় সনতা মননজন  নবী 
দ্ামব  রা শুরু  নর। সগাত্রগুন া দ্ামব  নর সয তারা মুিাম্মদ্ (ো) এর  ানছ আনুগতে স্বী ার  নরমছ  এবং তার 
মৃতেুর পর এমি  াযথ র িনব না। আবু ব র আপমি  নর বন ন সয তারা রাসুন র প্রমত না বরং মুেম ম েম্প্রদ্ানয়র 
অন্তভুথক্ত িনয়নছ। মতমন এেময় মুেম মনদ্র খম ফা মছন ন। ধমথতোগ ইে ামম আইনন েনবথাচ্চ ধরননর অপরাধ 
মিনেনব মবনবমচত িয়। আবু ব র মবনরািীনদ্র মবরুনদ্ধ যুদ্ধ সঘার্ণা  নরন। 

এর মাধেনম মরিার যুদ্ধ শুরু িয়। মধে আরনবর ধমথতোগীনদ্র সনতৃত্ব মছ  স্বনঘামর্ত নমব মুোয় ামা। অন্যরা দ্মক্ষণ 
ও পূনবথর অন্যান্য অঞ্চ  সযমন বািরাইন,  মািরা ও ইনয়নমনন সনতৃনত্ব মদ্মে । আবু ব র মবনরাি দ্মননর জন্য 
পমর ল্পনা প্রণয়ন  নরন। মতমন মুেম ম সেনাবামিনীন   নয় মি ভানগ ভাগ  নরন। েবনচনয় িমক্তিা ী ও 
প্রার্মম  বামিনীর সনতৃনত্ব মছন ন খাম দ্ মবন ওয়াম দ্। মবনরািীনদ্র িমক্তিা ী বামিনীগুন ার োনর্  ড়াইনয়র 
জন্য খাম নদ্র সেনানদ্র বেবিার  রা িয়। অন্যান্য সেনাদ্ গুন া তু নামূ    ম গুরুত্বপূণথ মবনরািীনদ্র 
সমা ানব ায় বেবিার  রা িত। আবু ব নরর পমর ল্পনা মছ  প্রর্নম পমিম ও মধে আরব (যা মমদ্নার মন িবতথী 
মছ ) মনষ্কটি   রা,  এরপর মাম   ইবনন নুয়ায়রািন  সমা ানব া  রা ও সিনর্ েবনচনয় মবপদ্জন  িত্রু 
মুোয় ামান  িানয়স্তা  রা। সবি ম ছ ুধারাবামি  োফন ের পর খাম দ্ মবন ওয়াম দ্ সির্পযথন্ত ইয়ামামার যুনদ্ধ 
মুোয় ামান  পরামজত  নরন।  মিজমর ১১ োন  এ যুদ্ধ শুরু ও েমাপ্ত িয়। ১২ মিজমরনত আরব মমদ্নায় অবস্থান 
 রা খম ফার সনতৃত্ব এ ীভতূ িয়। মবনরািী নবীনদ্র যুনদ্ধ পরাজনয়র মাধেনম আবু ব র আরবন  ইে ানমর 
অধীনন সুেংিত  নরন এবং ইে ামম রাষ্ট্রন  পতননর িাত সর্ন  রক্ষা  নরন। 

মবনরাি দ্মননর পর আবু ব র মবজয় অমভযান শুরু  নরন। এ মবজয় অমভযাননর মাধেনম  নয়  দ্িন র মনধে 
মবনশ্বর এ মি বৃিৎ োম্রাজে জন্ম সনয়। আবু ব র োোনীয় প্রনদ্নির মধে েবনচনয় ধনী ইরা  মদ্নয় শুরু  নরন। 
৬৩৩ মিষ্টানে মতমন তার েবনচনয় রণকুি ী সেনাপমত খাম দ্ মবন ওয়াম দ্ন  োোনীয় োম্রাজে আক্রমনণর জন্য 
সপ্ররণ  নরন। সরামান মেমরয়া আক্রমনণর জন্য মতমন চারমি সেনাদ্  পাঠান,  ম ন্তু চূড়ান্ত অপানরিন ইরা  জনয়র 
পর ৬৩৪ মিষ্টানে খাম দ্ন  মেমরয়ান েনটি বদ্ম   রার পর তার অধীননই েম্পন্ন িয়।38 

আবু ব র োমমর  ও রাজননমত  উপনদ্ষ্টা মিনেনব উমনরর গুরুত্ব মদ্নতন এবং তান  তার উিরসুমর মননানীত 
 নর যান। মতমন তার মননানয়ননর  র্া জামননয় যান এবং উমর তার মৃতেুর পর খম ফার দ্াময়ত্ব  াভ  নরন। 
পূবথেূমরর শুরু  রা মবজয় অমভযান উমর চাম নয় যান। মতমন পারস্য োম্রানজের আনরা সভতনর,  উিনর 
বাইনজটিাইন োম্রানজের অঞ্চ গুন ানত এবং পমিনম মমিনর অমভযান পমরচা না  নরন। উমর সেনাপমত মিনেনব 
স াননা যুনদ্ধ অংি সননমন। তনব মতমন অমভযান অবোিত রাখার ও ইে ামম রানষ্ট্রর েীমানা বৃমদ্ধ অবোিত রানখন। 
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এেব অঞ্চ  িমক্তিা ী োম্রাজে  তৃথ  মনয়মন্ত্রত িত ম ন্তু বাইনজটিাইন ও োোনীয়নদ্র মধে ার দ্ীঘথ া বেপী চ া 
োমমর  েংঘনর্থর ফন  দুবথ  িনয় পড়ায় মুেম মরা েিনজ তানদ্র পরাস্ত  রনত েক্ষম িয়। ৬৪০ নাগাদ্ মুেম মরা 
সমনোপনিমময়া,  মেমরয়া ও মফম মস্তন অমধ ার  নর সনয়;  ৬৪২ নাগাদ্ মমির,  এবং ৬৪৩ নাগাদ্ েমগ্র পারস্য 
োম্রাজে অমধ ানর চন  আনে। 

মখ াফত তার েীমানা বৃমদ্ধর েময় উমর এর জন্য রাজননমত   াঠানমা দ্াড়  রানত শুরু  নরন। ের ামর 
 াযথ  াপ পমরচা নার জন্য মতমন এ মি মদ্ওয়ান েৃমষ্ট  নরন। োমমর  বামিনীন  েরােমর রানষ্ট্রর মনয়ন্ত্রণ ও 
খরনচর আওতায় আনা িয়। অমধ ৃত ভূখনটড মতমন অমুেম মনদ্র ইে ানম আেনত বাধে  নরনমন এবং 
পারমেয়াননদ্র মত ের ারন  স িীভূতও  নরনমন। মতমন তার প্রজানদ্র মনজস্ব ধমথ,  ভার্া ও প্রর্া ধনর রাখার 
অনুমমত সদ্ন এবং তানদ্র মনজস্ব িােন বজায় রাখার সুনযাগ সদ্ন। তনব তানদ্র উপর এ জন গভনথর (আমমর) ও 
এ জন অর্থননমত   মথ তথা (আমম ) র্া নতন। মবজনয়র ফন  অমজথত েম্পদ্ উমর জাগমত   ানজ বেবিার 
 রনতন। োিামবনদ্রন  সপনিন সদ্য়া িত। তারা ধমথীয় অধেয়নন মননয়ামজত িনতন এবং মনজ মনজ স ান নদ্র 
মনধে সনতৃত্ব মদ্নতন। উমরন  ইে ামম বর্থপমি “মিজমর েন” প্রণয়ননর জন্য স্মরণ  রা িয়। মুিাম্মদ্ (ো) এর 
মিজরনতর বছরন  স্মরণ  নর এমি ৬২২ মিষ্টাে সর্ন  শুরু ধরা িয়। ৬৪৪ মিষ্টানে উমর ফজনরর নামানজর েময় 
এ জন পারমেয়ান দ্াে মপরুজ নািাওয়ামির (আরবরা তান  আবু  ু ু বন  ডা ত) ছুমর াঘানত মারাত্ম ভানব 
আিত িন।39 

উমনরর মৃতেুর পূনবথ মতমন পরবতথী খম ফা মনবথাচননর জন্য ছয়জন েদ্নস্যর এ মি  মমমি মননয়াগ সদ্ন এবং তানদ্র 
মধে সর্ন  এ জনন  খম ফা মিনেনব সবনছ মননত বন ন।  মমমির েদ্স্যরা উমনরর মত কুরাইি বংনির েদ্স্য 
মছন ন। এখান সর্ন  িযরত উেমান(রা) খম ফা মিোনব মনবথামচত সিান। উেমান বার বছর খম ফা মিনেনব িােন 
 নরন। িােননর প্রর্ম অনধথ  বছর মতমন েিনজ িােন পমরচা না  রন ও পনরর বছরগুন া পমরমস্থমত  মঠন িনয় 
পনড়। মমিরীয়রা মবনরামধতা শুরু  নর এবং আম র প্রমত মননজনদ্র দৃ্মষ্টমনবে  নর। 

আভেন্তরীন েমস্যা েনিও উেমান উমনরর মবজয় অমভযান অবোিত রানখন। রামিদুন সেনাবামিনী বাইনজটিাইননদ্র 
 াছ সর্ন  উির আমে া জয়  নর এবং এমনম  সস্পন আক্রমণ  নর ইনবমরয়ান উপদ্বীনপর উপকূ  জয়  নর। 
তারা সরাডে ও োইপ্রাে আক্রমণ  নর। ৬৫২ মিষ্টানে মেমেম  উপকূ  আক্রমণ  রা িয়।[১০] রামিদুন সেনারা 
েম্পূণথ োোনীয় োম্রাজে জয়  নর এবং পূবথ েীমান্ত মেেু নদ্ পযথন্ত সপৌছায়। কুরআননর প্রমমত পানঠর উপর 
উেমাননর অবদ্ান তার েবনচনয় গুরুত্বপূণথ ও মিৎ  াজ মিনেনব গণে  রা িয়। 

িােন ান র এ  পযথানয় পমর মল্পতভানব অনুপ্রনবি ারী ম ছু মুনামফ  িযরত উেমান (রা) এর মবরুনদ্ধ মবমভন্ন 
অপপ্রচার ছড়ানত র্ান ন। তন্মনধে স ারআন পুড়াননা, স্বজনপ্রীমত ইতোমদ্ অমভনযাগ অন্যতম মছ । ধীনর ধীনর 
অপপ্রচার সর্ন  প্রমতবাদ্ শুরু িয়। িনির সমৌসুমন   ানজ  ামগনয় মুনামফ রা  প্রমতবাদ্ন  অবনরানধ রূপ সদ্য়। 
িযরত উেমান গিৃযুদ্ধ এড়ানর জন্য স াননা োমমর  পদ্নক্ষপ সনয়া সর্ন  মবরত র্ান ন এবং আন াচনায় আগ্রি 
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সদ্খান। মবনরািীনদ্র প্রমত তার নম্র বেবিার তানদ্র োিে বামড়নয় সদ্য় এবং তারা সজারপূবথ  তার বামড়নত ঢুন  
কুরআন মত াওয়াত  রা অবস্থায় তান  িতো  নর (েময় া - ৬৫৬মি.)।40 

তৃতীয় খম ফা উেমাননর িতো ানটডর পর মমদ্নার োিামবরা আম ন  খম ফা মননানীত  নরন। আম   নয় জন 
প্রানদ্মি  গভনথরন  পদ্চুেত  নরন। তানদ্র মনধে স উ স উ উেমাননর আত্মীয় মছ । তানদ্র স্থন  মাম   আ  
আিতার ও ো মান ফারমের মত আস্থাভাজননদ্র মননয়াগ সদ্ন। এরপর আম  তার রাজধানী মমদ্না সর্ন  েমরনয় 
বতথমান ইরান  অবমস্থত মুেম ম সগমরেন িির কুফায় মননয় যান। 

জনগনণর মধে সর্ন  উেমান িতোর মবচানরর জন্য দ্ামব উঠনত র্ান । যুবাইর ইবনু  আওয়াম,  তা িা ইবন 
উবাইমদ্োি ও মুিাম্মদ্ (ো) এর মবধবা স্ত্রী আনয়িা মবননত আবু ব নরর অধীনন এ মি বড় আ ানরর সেনাবামিনী 
মবনরাি  নর  ড়াইনয়র জন্য এমগনয় যায়। সেনারা বেরা সপৌনছ এমি অমধ ার  নর এবং প্রায় ৪০০০ েনিিভাজন 
রাষ্ট্রনরািীন  িতো  রা িয়। এরপর আম  বেরার মদ্ন  এমগনয় যান এবং খম ফার সেনাবামিনী প্রমতপনক্ষর 
মুনখামুমখ িয়। আম  বা তা িা ও যুবানয়র স উ  ড়াইনয় আগ্রিী মছন ন না তবুও রানতর সব া দুই বামিনীর মনধে 
যুদ্ধ সবনধ যায়। সয মবনরািীরা উেমানন  িতো  নরমছ  তারাই রানত সগাপনন  ড়াই শুরু  নর  ারণ তারা আম  
ও মবনরাধী সেনানদ্র আন াচনার  ারনণ ধরা পড়ার ভনয় মছ । এমি ইমতিানে মুেম মনদ্র মনধে েংঘমিত প্রর্ম 
যুদ্ধ এবং এমি উনির যুদ্ধ বন  পমরমচত। আম র অধীন বামিনী মবজয়ী িয় এবং মবনরাধ মমমিনয় সফ া িয়। মুিাম্মদ্ 
(ো) এর ঘমনষ্ঠ োিামব তা িা ও যুবানয়র যুনদ্ধ মনিত িন। আনয়িান  মমদ্নায় পাঠাননার জন্য আম  তার পতু্র 
িাোন ইবনন আম ন  সপ্ররণ  নরন। 

এ ঘিনার পর উেমাননর িতোর প্রমতনিাধ সনয়ার জন্য আবার গুিন উনঠ। এবার উেমাননর আত্মীয় ময়ুামবয়া এ 
দ্ামব সতান ন। মতমন মেমরয়ার গভনথর মছন ন। আম  ও মুয়ামবয়ার মনধে মেফমফননর যুদ্ধ িয়। ম ন্তু মবনরাধ মীমাংোর 
জন্য মনযুক্ত আমর ইবনু  আে মুয়ামবয়ার প্রমত মননজর েমর্থন বেক্ত  রায় তান  িার মাননত িয়। এরপর আম  ও 
মবনরািী খামরমজনদ্র মনধে নািরাওয়াননর যুদ্ধ িয়। তারা প্রর্নম আম র েমর্থ  র্া ন ও মেফমফননর যুনদ্ধর 
মীমাংোর বোপানর মননজনদ্র অমত র্া ায় আম  ও মুয়ামবয়া উভনয়র মবরুনদ্ধ চন  যায়। এেময় মেমেম ,  উির 
আমে া,  সস্পননর উপকূ  অঞ্চ  ও আনানতাম য়ার ম ছু দুগথ অন্য োম্রানজের িস্তগত িয়। 

৬৬১ মিষ্টানে ইবনন মু জাম নাম  বেমক্ত আম ন  িতো  নর। মবপনক্ষর ে   সনতান  িতো  রার খামরমজনদ্র 
পমর ল্পনামামফ  তান  িতো  রা িয়। তনব তারা মুয়ামবয়া ও আমর ইবনু  আেন  িতো  রনত বের্থ িয়। 

আম র (রা:) পুত্র ও মুিাম্মদ্ (ো) এর সদ্ৌমিত্র িাোন ইবনন আম  মখ াফনতর জন্য মননানীত িন ও খ ীফা িনত 
পানরন মন। মুেম মনদ্র মববদ্মান দুই দ্ন র মনধে মববাদ্ মনরেননর জন্য মতমন মুয়ামবয়ার োনর্ চুমক্তনত আনেন। 
মুয়ামবয়া মখ াফনতর দ্াময়ত্ব পান এবং উমাইয়া মখ াফনতর সগাড়াপিন  নরন। এর মাধেনম রামিদুন মখ াফনতর 
েমামপ্ত িয়।41 

                                                           
40 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, িাগুক্ত, পৃ. ৯৭- ১০৮। 

41 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, িাগুক্ত, পৃ. ১০৯- ১২৩। 
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রামিদুন মখ াফত ধানপ ধানপ েম্প্রোমরত িয়। ২৪ বছনরর মনধে এমি মবিা  েীমানার অমধ ারী িয় যার মনধে 
উির আমে া,  মধেপ্রাচে,  ট্রান্সঅক্সামনয়া,   ন োে,  আনানতাম য়ার অংিমবনির্,  েমগ্র োোনীয় োম্রাজে,  
বৃিির সখারাোন,  োইপ্রাে,  সরাডে,  মেমেম ,  ইনবমরয়ান উপদ্বীপ আক্রমণ  রা িয়,  এবং সব ুমচস্তান জয় 
 রা িয়। োম্রানজের পূবথ েীমানা ভারতীয় উপমিানদ্নির মেেু নদ্ ও পমিনম আি ামটি  মিাোগর পযথন্ত সপৌছায়। 
োোনীয় োম্রানজে আক্রমণ  রন  তারা আত্মেমপথণ না  নর  ড়াই চাম নয় যায় এবং িারাননা এ া া পুনরুদ্ধানরর 
জন্য সচষ্টা চা ায়। মুেম মরা পুনরা োোনীয় োম্রাজে দ্খ   নর সনয়। েমগ্র োম্রাজে মুেম মনদ্র িানত আনে। 
তনব োোনীয়নদ্র মত না িনয় বাইনজটিাইনরা মেমরয়া িারাননার পর পমিম আনানতাম য়ায় মপছ ুিনি। ফন  তারা 
মমির,  উির আমে া,  মেমেম  দ্বীপপুি,  োইপ্রাে,  সরাডে িাতছাড়া  নর। তনব মুেম মনদ্র মনধে গিৃযুনদ্ধর 
ফন  মবজয় অমভযান স্থমগত িয় এবং এর ফন  বাইনজটিাইন োম্রাজে মননজন  োমন  সনয়ার সুনযাগ পায়। 

দ্ারু  ইে ানমর প্রিােমন  মভমি মুিাম্মদ্ (ো) এর েমনয় স্থামপত িয়। আবু ব র খম ফা মনবথামচত িওয়ার পর 
প্রর্ম ভার্নণ বন ন,  " যমদ্ আমম আোি ও তার রাসুন র আনদ্নির বাইনর ম ছ ুআনদ্ি মদ্ই তনব আমার আনদ্ি 
মাননব না।" এন  মখ াফনতর মভমি মিনেনব ধরা িয়। খম ফা উমর বন ন,  " সি মুেম মরা,  যখন আমম ভু  
ম ছ ু মর তখন আমান  সতামানদ্র িাত মদ্নত সোজা  নর রাখ।" এর জবানব মুেম মরা দ্াঁমড়নয় বন ,  " সি 
আমমরু  মুমমমনন,  যমদ্ আপমন আমানদ্র িানতর মাধেনম েমঠ  না িন তনব আমরা আমানদ্র তন ায়ার বেবিার 
 রব।" এ র্া শুনন খম ফা উমর বন ন,  " আ িামদুম োি (ে   প্রিংো আোির জন্য) সয আমার এমন 
অনুোরী রনয়নছ।"[তর্েেূত্র প্রনয়াজন] প্রিােমন  সক্ষনত্র উমর অন্য েবার সচনয় দ্ক্ষ মছন ন। তার প্রিােমন  
দ্ক্ষতার  ারনণ োম্রানজের অমধ াংি প্রিােমন   াঠানমা প্রমতমষ্ঠত িয়।[তর্েেূত্র প্রনয়াজন] আবু ব নরর েময় 
োম্রাজে স্পষ্টভানব প্রনদ্নি মবভক্ত মছ  না। তনব এখানন অনন  প্রিােমন  সজ া মছ । উমনরর মখ াফনতর েময় 
োম্রাজেন  সবি  নয় মি প্রনদ্নি ভাগ  রা িয়। এগুন া ি ঃ আরবন  মক্কা ও মমদ্না এ দুই প্রনদ্নি ভাগ  রা 
িয়। ইরা ন  বেরা ও কুফা এ দুই প্রনদ্নি ভাগ  রা িয়। জামজরা প্রনদ্ি িাইমগ্রে ও ইউনেমিে নদ্ীর উির 
পযথন্ত গঠন  রা িয়। মেমরয়া মননজ এ িা প্রনদ্ি মছ । মফম মস্তনন  আয়ম য়া ও রাম াি নাম  প্রনদ্নি ভাগ  রা 
িয়। মমিরন  ঊধ্বথ মমির ও অনধা মমির নাম  দুইমি প্রনদ্নি ভাগ  রা িয়। পারস্যন  সখারাোন,  
আজারবাইজান ও ফারে নাম  প্রনদ্নি ভাগ  রা িয়। মননজর উইন  উমর আনদ্ি সদ্ন সযন তাঁর মৃতেুর এ  বছর 
পযথন্ত স াননা প্রিােমন  পমরবতথন  রা না িয়। তাই খম ফা উেমান এ  বছনরর জন্য পূনবথর মতই প্রিােমন  
 াঠানমা বজায় রানখন। পরবতথী  ান  এনত পমরবতথন আনা িয়। মতমন মমিরন  এ  প্রনদ্নি পমরবতথন  নরন এবং 
উির আমে ান  মননয় নতুন প্রনদ্ি গঠন  নরন। মেমরয়াও দুই প্রনদ্নির পমরবনতথ এ  প্রনদ্নি পমরণত িয়। 
উেমাননর মখ াফনতর েময় োম্রাজে ১২মি প্রনদ্নি মবভক্ত মছ । এগুন া ি ঃ মমদ্না,  মক্কা,  ইনয়নমন,  কুফা,  
বেরা,  জামজরা,  ফারে,  আজারবাইজান,  সখারাোন,  মেমরয়া,  মমির এবং উির আমে া। 

আম র মখ াফনতর েময় মুয়ামবয়ার িামেত মেমরয়া ও আমর ইবনু  আে িামেত মমির ছাড়া বাম  দ্িমি প্রনদ্নি 
পূনবথর প্রিােমন   াঠানমা বজায় রাখা িয়। 

প্রনদ্িগুন া আনরা সজ ায় ভাগ  রা িত। এগুন া এন  জন গভনথর বা ওয়াম  দ্বারা িামেত িত। প্রিােমন  
পযথানয়র অন্যান্য  মথ তথারা ি নঃ  ামতব,  প্রধান েমচব।  ামতব উদ্ মদ্ওয়ান,  োমমর  েমচব। োমবব উ  
খারাজ,  রাজস্ব েংগ্রাি । োমিব উ  আিদ্াে,  প্রধান পুম ি। োমিব উ  বাইতু  মা ,  স ার্াগার অমফোর। 
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 ামজ,  প্রধান মবচার । অমধ াংি প্রনদ্নি গভনথর সেনাবামিনীর  মাটডার ইন চীফ িন ও ম ছ ুপ্রনদ্নি পৃর্  
োমমর  অমফোর র্া ত। খম ফা মননজ অমফোরনদ্র মননয়াগ মদ্নতন। মননয়াগ ম মখতভানব সদ্য়া িত। মননয়ানগর 
েময় গভনথনরর দ্াময়ত্ব  ীভানব মনবথাি  রনত িনব তা জামননয় সদ্য়া িত।42  

অমফোরনদ্র প্রমত উমনরর আনদ্ি মছ ঃ " মনন সরখ,  আমম সতামানদ্রন  আনদ্িদ্াতা বা অতোচারী মিনেনব 
মননয়াগ মদ্মে না। আমম সতামানদ্র সনতা মিনেনব পাঠামে যানত মানুর্ সতামানদ্র উদ্ািরণ অনুেরণ  রনত পানর। 
মুেম মনদ্র তানদ্র অমধ ার প্রদ্ান  র এবং তানদ্র আঘাত  র না পানছ তারা অপমামনত িয়। তানদ্র অন্যায় 
প্রিংো  র না পানছ তারা আত্মগমরমায় সভানগ। মননজনদ্র দ্রজা তানদ্র জন্য বে  র না পানছ তানদ্র মনধে 
িমক্তিা ী বেমক্ত দুবথন র অমধ ার খবথ  নর সফন । এবং মননজন  তানদ্র সচনয় উচ্চতর মিনেনব আচরণ  র না,  
এিা তানদ্র উপর অতোচার।" 

আবু ব নরর মখ াফনতর েময় রাষ্ট্র অর্থননমত ভানব দুবথ  মছ । তনব উমনরর েময় রাজস্ব এবং আনয়র অন্যান্য 
উৎে বৃমদ্ধ পায়। উমর দুমি  র প্রবতথন  নরন। এ মি উির বা আমদ্ানী শুল্ক। রাষ্ট্র অর্থননমত  েমৃমদ্ধর পনর্ 
এনগামে । ফন  উমর স াভ া ো ও দুনথীমত সর্ন   মথ তথানদ্রন  দূ্নর রাখার জন্য তানদ্রন   নঠারভানব 
িােন  রার নীমত অব ম্বন  নরন। তাঁর িােন ান ,  প্রনতে   মথ তথার মননয়ানগর েময় মননোক্ত িপর্ মননত 
িতঃ  খননা তুম থ সঘাড়ায় চড়া যানব না। (এিান  সে েময় আমভজানতের বস্তু ধরা িত)।  খননা উৎ ৃষ্ট সপািা  
পড়া যানব না। চা ুমন দ্বারা চা া আিা খাওয়া যানব না। দ্রজায় দ্ানরায়ান রাখা যানব না। জনোধারনণর জন্য 
েবেময় দ্রজা সখা া রাখনত িনব। 

মতমন মননজ বেমক্তগতভানব এ নীমতগুন া  নঠারভানব সমনন চ নতন। উেমাননর মখ াফত ান  রাষ্ট্র 
অর্থননমত ভানব আনরা িমক্তিা ী িনয় উনঠ। নাগমর নদ্র জন্য বরাি ভাতা ২৫ িতাংি বৃমদ্ধ  রা িয় এবং োধারণ 
মানুনর্র অর্থননমত  অবস্থা অমধ  মস্থমতিী  িনয় উনঠ। ফন  তাঁন  িপনর্র মদ্বতীয় ও তৃতীয় ধারা প্রতোিার  রনত 
িয়। মননয়ানগর েময় বেমক্তর েম্পনদ্র মিোব ম মপবদ্ধ  নর রাখা িত। স াননা  মথ তথার েম্পনদ্র মনধে 
অস্বাভামব  বৃমদ্ধ  ক্ষে  রা সগন  তান  অমব নম্ব জবাবমদ্মিতার জন্য ডা া িত এবং সবআইমন েম্পদ্ বানজয়াপ্ত 
 রা িত। প্রধান  মথ তথানদ্র িনজর েময় মক্কায় আেনত িত। এেময় স ান রা তানদ্র বোপানর সযন াননা 
অমভনযাগ  রনত পারত। দুনথীমত হ্রানের  রার জন্য উমর রাষ্ট্রীয় বেমক্তনদ্র উচ্চ সবতননর বেবস্থা  নরন। প্রানদ্মি  
গভনথররা যমদ্ মনজস্ব অঞ্চন  সেনাবামিনীর প্রধান িনতন তনব তানদ্র যুদ্ধ ি েম্পনদ্র পািাপামি বামর্থ  পাঁচ সর্ন  
োত িাজার মদ্রিাম  নর সপনতন।43 

উমাইয়া মখ াফত (৬৬১–৭৫০) 

উমাইয়া মখ াফত (আরমব: الخالفة األموية)  ইে ানমর প্রধান চারমি মখ াফনতর মনধে মদ্বতীয় মখ াফত। এমি 
উমাইয়া রাজবংিন  স ি  নর গনড় উনঠ। ইে ানমর ততৃীয় খম ফা উেমান ইবন আফ ফাননর মখ াফত  ানভর 
মাধেনম উমাইয়া পমরবার প্রর্ম ক্ষমতায় আনে। তনব উমাইয়া বংনির িােন মুয়ামবয়া ইবনন আবু সুমফয়ান  তৃথ  

                                                           
42 The Cambridge History of Islam, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton,  Bernard Lewis, Cambridge 1970. 

43 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, িাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১৩৭। 
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েূমচত িয়। মতমন দ্ীঘথমদ্ন মেমরয়ার গভনথর মছন ন। ফন  মেমরয়া উমাইয়ানদ্র ক্ষমতার মভমি িনয় উনঠ এবং দ্ানমস্ক 
তানদ্র রাজধানী িয়। উমাইয়ারা মুেম মনদ্র মবজয় অমভযান অবোিত রানখ।  ন োে,  ট্রান্সঅক্সামনয়া,  মেেু,  
মাগনরব ও ইনবমরয়ান উপদ্বীপ (আিা ুে) জয়  নর মুেম ম মবনশ্বর আওতাধীন  রা িয়। েীমার েনবথানচ্চ সপৌছান  
উমাইয়া মখ াফত সমাি ৫.৭৯ মমম য়ন বগথ মাই  (১, ৫০, ০০, ০০০ বগথ ম মম.) অঞ্চ  অমধ ার  নর রানখ। 
তখন পযথন্ত মবনশ্বর সদ্খা োম্রাজেগুন ার মনধে এমি েবথবৃিৎ মছ । অমস্তনত্বর েময় ান র মদ্  সর্ন  এমি মছ  
পঞ্চম।44 

ম ছ ুমুেম নমর  ানছ উমাইয়ানদ্র  র েংগ্রি ও প্রিােমন  বেবস্থা অননমত  সঠন । অমেুম ম জনগণ স্বায়িিােন 
সভাগ  রত এবং তানদ্র মবচামর   াযথক্রম তানদ্র মনজস্ব আইন ও ধমথীয় প্রধান বা মননজনদ্র মনযুক্ত বেমক্ত দ্বারা 
চাম ত িত।  তানদ্র স িীয় ের ারন  মজমজয়া  র মদ্নত িত। মুিাম্মদ্ (ো) এর জীবিিায় বন ন সয প্রনতের 
ধমথীয় েম্প্রদ্ায় মননজনদ্র ধমথপা ন  রনব ও মননজনদ্র িােন  রনত পারনব। এ নীমত পরবতথীনতও বিা  র্ান ।  
উমর  তৃথ  চা ু িওয়া মুেম ম ও অমুেম মনদ্র জন্য   োণ রাষ্ট্র বেবস্থা চ নত র্ান ।  রানষ্ট্র মুেম ম ও মিষ্টাননদ্র 
মনধে েম্প থ ভা  মছ । 45 উমাইয়ারা বাইনজটিাইন োম্রানজের োনর্ ধারাবামি  যুনদ্ধ জমড়ত মছ । গুরুত্বপূণথ পনদ্ 
মিষ্টাননদ্র বোননা িয় যানদ্র মনধে  ানরা  ানরা পমরবার বাইনজটিাইন ের ানর  াজ  নরমছ । মিষ্টাননদ্র 
মননয়াগ অমধ ৃত অঞ্চন  মবনির্ত মেমরয়ার মবিা  মিষ্টান জননগাষ্ঠীর প্রমত ধমথীয় েমিষ্ণুতার নীমত মিনেনব গ্রিণ 
 রা িয়। এ নীমত জনগনণর েমর্থন আদ্ানয় েক্ষম িয় এবং মেমরয়ান  ক্ষমতার স ি মিনেনব মস্থমতিী   নর 
সতান । 

আরব সগাত্রগুন ার মধে ার মবনরানধর  ারনণ মেমরয়ার বাইনরর প্রনদ্নি উনিজনা ছমড়নয় পনড় মবনির্ত মদ্বতীয় 
মুেম ম গিৃযুদ্ধ (৬৮০-৬৯২) ও বাবথার মবনরানির (৭৪০-৭৪৩) েময়। মদ্বতীয় গিৃযুনদ্ধর েময় উমাইয়া সগানত্রর 
সনতৃত্ব সুফয়ামন িাখা সর্ন  মারওয়ামন িাখার িস্তান্তর িয়। ক্রমাগত যুদ্ধমবগ্রনির ফন  েম্পদ্ ও স া ব   নম 
আোয় তৃতীয় মুেম ম গিৃযুনদ্ধর েময় দুবথ  িনয় পনড় এবং চূড়ান্তভানব আব্বােীয় মবেনবর ফন  ক্ষমতাচুেত িয়। 
পমরবানরর এ মি িাখা উির আমে া িনয় আ -আিা ুে চন  যায় এবং সেখানন  নডথাবা মখ াফত প্রমতষ্ঠা  নর। 
এ মখ াফত ১০৩১ মিষ্টাে পযথন্ত মিন  মছ  এবং আিা ুনের মফতনার পর এর পতন িয়। 

অনন  ইমতিােমবনদ্র মনত খম ফা মুয়ামবয়া (িােন া  ৬৬১-৬৮০) রাজবংিীয়  ায়দ্ার প্রর্ম িাে  িন ও 
মতমন উমাইয়া রাজবংনির মদ্বতীয় িাে । উমাইয়া সগানত্রর েদ্স্য উেমান ইবনন আফ ফাননর মখ াফনতর েময় 
উমাইয়া সগাত্র ক্ষমতায় আনে। উেমান তার সগানত্রর ম ছ ুমবশ্বস্ত বেমক্তন  রানষ্ট্রর গুরুত্বপূণথ পনদ্ বোন। তানদ্র 
মনধে েবনচনয় উনেখনযাগে িন ন উেমাননর িীর্থ পযথানয়র উপনদ্ষ্টা মারওয়ান ইবনু  িা াম মযমন েম্পন থ 
উেমাননর তুনতা ভাই মছন ন। তার  ারনণ িামিমম োিামবনদ্র মনধে উনদ্বগ ততরী িয়  ারণ মারওয়ান ও তার মপতা 
আ -িা াম ইবনন আবু  আেন  মুিাম্মদ্ (ো) মমদ্না সর্ন  স্থায়ীভানব বমিষ্কার  নরমছন ন। উেমান কুফার 
গভনথর মিনেনব তার েৎ ভাই ওয়াম দ্ ইবনন উ বান  মনযুক্ত  নরন। িামিমমরা তার প্রমত অমভনযাগ  নর সয মতমন 
মদ্পান  নর নামানজর ইমামমত  নরমছন ন। উেমান মুয়ামবয়ান  মবিা  এ া ার  তৃথত্ব মদ্নয় মেমরয়ার গভনথর 

                                                           
44 Yahya Blankinship Khalid , The End of the Jihad State, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of 

the Umayyads, State University of New York Press, p" 37. 
45 H.U. Rahman , A Chronology Of Islamic History, ed. 1999, Page 128. 
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মিনেনব তার অবস্থান েংিত  নরন46 এবং তার পা   ভাই আবদুোি ইবনন োদ্ন  মমিনরর গভনথর মিনেনব 
মনযুক্ত  নরন। এেব  ারনণ িযরত উেমাননর মবরুনদ্ধ স্বার্থবাদ্ী মুনামফ রা স্বজনপ্রীমতর অমভনযাগ এননমছন ন 
ম ন্তু গুরুত্বপূণথ পনদ্ আপনজননদ্র মননয়াগ তার মননজর বংিীয় স ান স্বানর্থ নয় বরং জনগনণর োমবথ    োণন  
মবনবচনা  নর এবং সযাগেতার পমরপূণথ মবচার  নরই মতমন  নয় মি গুরুত্বপূণথ পনদ্ আপনজনন  মননয়াগ 
মদ্নয়মছন ন। িযরত  উেমান মননজর স াননা উিরসুমর মননানীত  নর যানমন তাই তান  উমাইয়া রাজবংনির 
প্রমতষ্ঠাতা ধরা িয় না। 

৭১২ মিষ্টানে উমাইয়া সেনাপমত মুিাম্মদ্ মবন  ামেম ইন্দুজ নদ্ীেি মেে ুও পািাব অঞ্চ  জয়  নরন। মেে ুও 
পািানবর জয় উমাইয়া মখ াফনতর জন্য গুরুত্বপূণথ মবজয় মছ । রাজস্থাননর যুনদ্ধর পর োমননর মদ্ন  অগ্রের িওয়া 
সর্নম যায়। আরবরা ভারত আক্রমনণর সচষ্টা  নর ম ন্তু উির ভারনতর রাজা নাগাভাতা ও দ্মক্ষণ ভারনতর েম্রাি 
মদ্বতীয় মবক্রমামদ্তে তানদ্র পরামজত  নরন। আরব স খ নদ্র ভাষ্যমনত এরপর খম ফা মািমদ্ ভারত মবজনয়র 
পমর ল্পনা বাদ্ সদ্ন। 

৬৮০ মিষ্টানে মুয়ামবয়ার মতৃুের পর তার পুত্র প্রর্ম ইয়ামজদ্ তার উিরামধ ামর িন। অনন  নাম রা মুেম ম 
ইয়ামজনদ্র ক্ষমতা ানভর মবনরাধী মছন ন। তানদ্র মনধে উনেখনযাগে মছন ন মুিাম্মদ্ (ো) এর এ  োিামবর সছন  
আবদুোি ইবনু  জুবানয়র ও চতরু্থ খম ফার পুত্র হুোইন ইবনন আম । ফ শ্রুমতনত ঘনি যাওয়া েংঘাত মদ্বতীয় 
মফতনা বন  পমরমচত। 

৬৮০ মিষ্টানে আবদুোি ইবনু  জুবানয়র মক্কার উনিনশ্য মমদ্না তোগ  নরন। ইয়ামজনদ্র মবপনক্ষ হুোইননর 
অবস্থাননর  র্া শুনন কুফার জনগণ হুোইননর  ানছ তানদ্র েমর্থন সনয়ার জন্য আনবদ্ন জানায়। হুোইন তার 
চাচাত ভাই মুেম ম মবন আম  ন  এর েতেতা যাচাইনয়র জন্য পাঠান। এ খবর ইয়ামজনদ্র  ানছ সপৌছন  মতমন 
বেরার িাে  উবায়দুোি মবন মজয়াদ্ন  কুফার জনগণন  হুোইননর সনতৃনত্ব েমনবত িওয়া সর্ন  মনবৃি  রার 
দ্াময়ত্ব সদ্ন। উবায়দুোি মবন মজয়াদ্ মুেম ম মবন আম ন র পানি র্ান  জনতান  প্রমতিত  রনত েক্ষম এবং 
তান  সগ্রপ্তার  নরন। উবায়দুোি মবন মজয়ানদ্র উপর হুোইনন  প্রমতিত  রার দ্াময়ত্ব সদ্য়া িনয়নছ শুনন মুেম ম 
মবন আম   তান  অনুনরাধ  নরন যানত হুোইনন  কুফায় না আোর বোপানর জামননয় মচমঠ সদ্য়া িয়। তার অনুনরাধ 
প্রতোখোন  রা িয় এবং উবায়দুোি মবন মজয়াদ্ মুেম ম মবন আম  ন  িতো  নরন। আবদুোি ইবনু  জুবানয়র 
আমৃতেু মক্কায় সর্ন  যান। হুোইন মেদ্ধান্ত সনন সয মতমন তার পমরবারেি কুফায় যানবন। েমর্থননর অভানবর মবর্নয় 
তার এেময় জানা মছ  না। হুোইন ও তার পমরবারন  ইয়ামজনদ্র সেনাবামিনী রুনখ সদ্য়। এেময় সেনাবামিনীর 
সনতৃনত্ব মছন ন আমরু মবন োদ্,  িামার মবন মজয়া নজািান ও হুোইন মবন তামমম। তারা হুোইন ও তার 
পমরবানরর পুরুর্ েদ্স্যনদ্র োনর্  ড়াই  নর িতো  নর। হুোইননর দ্ন  ২০০ জন মানুর্ মছ  যানদ্র অমধ াংি 
মছ  নারী। এনদ্র মনধে হুোইননর সবান,  স্ত্রী,  সমনয় ও তানদ্র েন্তানরা মছ । নারী ও মিশুনদ্রন  যুদ্ধবেী মিনেনব 
দ্ানমনস্ক ইয়ামজনদ্র  ানছ মননয় যাওয়া িয়। হুোইননর মৃতেু ও তার পমরবানরর বিী িওয়ার খবর ছমড়নয় পড়ন  
জনগনণর েমর্থন তার মদ্  সর্ন  যাওয়ার আগ পযথন্ত তানদ্র বিী  নর রাখা িয়। এরপর তানদ্র মমদ্না মফনর 

                                                           
46  Ibn Kathir, Al-Bidayah wal-Nihayah, V. 8 p. 164. 
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সযনত সদ্য়া িয়। সবঁনচ যাওয়া এ মাত্র পুরুর্ েদ্স্য মছন ন আম  ইবনন হুোইন জয়নু  আনবমদ্ন। অসুস্থতার 
 ারনণ  ানফ া আক্রান্ত িওয়ার েময় মতমন  ড়াই  রনত পানরনমন। 

মক্কায় অবস্থান  রন ও হুোইননর মৃতেুর পর আবদুোি ইবনু  জুবানয়র আনরা দুমি প্রমতপক্ষ দ্ন র োনর্ যুক্ত 
িন। এর এ মি মমদ্না ও অন্যমি বেরা ও আরনবর খামরমজরা েংঘমিত  নর। মমদ্না মছ  হুোইনেি মুিাম্মদ্ (ো) 
ও তার পমরবানরর বােস্থান,  তার মৃতেু ও পমরবানরর বিী িওয়ার খবর ছমড়নয় পড়ন  মবরাি আ ানর প্রমতপক্ষ 
েৃমষ্ট িয়। ৬৮৩ মিষ্টানে ইয়ামজদ্ আনিা ন দ্মন  রনত সেনাবামিনী পাঠান। িাররাির যুনদ্ধ সেনারা মমদ্নার 
প্রমতপক্ষন  পরামজত  নর। মমদ্নার মেমজনদ্ নববী ক্ষয়ক্ষমতর েম্মুখীন িয়। ইয়ামজনদ্র সেনারা এমগনয় মগনয় মক্কা 
অবনরাধ  নর। অবনরানধর এ  পযথানয় আগুনন  াবার ক্ষমত িয়।  াবা ও মেমজনদ্ নববীর ক্ষমতোধননর ঘিনা 
পরবতথী ইমতিােমবদ্নদ্র  ানছ সবি েমান াচনার মবর্নয় পমরণত িয়। 

অবনরাধ চ ার েময় ইয়ামজদ্ মৃতেুবরণ  নরন এবং উমাইয়া সেনারা দ্ানমনস্ক মফনর আনে। আবদুোি ইবনু  
জুবানয়র মক্কার মনয়ন্ত্রণ  াভ  নরন। ইয়ামজনদ্র পুত্র মদ্বতীয় মুয়ামবয়া (িােন া  ৬৮৩-৮৪) তার উিরসুমর িন 
ম ন্তু মেমরয়ার বাইনর খম ফা মিনেনব স্বী ৃত মছন ন না। মেমরয়ার সভতর দুমি দ্  ততরী িয়,  এ মি ি   ায়েনদ্র 
দ্ ,  এরা আবদুোি ইবনু  জুবানয়রন  েমর্থন  রত,  আনর মি ি  কুদ্ানদ্র দ্  যারা প্রর্ম মারওয়ানন  
েমর্থন  রত। মারওয়াননর েমর্থ রা মারজ রামিনতর যুনদ্ধ মবজয়ী িয় এবং ৬৮৪ সত মারওয়ান খম ফার পনদ্ 
আনরািণ  নরন। 

প্রর্ম মারওয়ামন- মারওয়াননর প্রর্ম  াজ মছ  এেময় ইে ামম মবনশ্বর অমধ াংি এ া া জুনড় খম ফা মিনেনব 
স্বী ৃত আবদুোি ইবনু  জুবানয়নরর মবনরািী দ্ন র উপর  তৃথত্ব প্রমতষ্ঠা  রা। মারওয়ান মমির অমধ ার  নরন ও 
নয় মাে িােন  রার পর ৬৮৫ মিষ্টানে মৃতেুবরণ  নরন। 

মারওয়াননর পর তার পুত্র আবদু  মাম   ইবনন মারওয়ান (িােন া  ৬৮৫-৭০৫) খম ফা িন। মতমন মখ াফনতর 
উপর উমাইয়ানদ্র  তৃথত্ব েংিত  নরন। তার িােননর প্রর্মমদ্ন  কুফামভমি  আ -মখুতানরর মবনরাি েংঘমিত 
িয়। আ -মুখতার আম র আনর  পুত্র মুিাম্মদ্ ইবনু  িানামফয়ান  খম ফা মিনেনব সদ্খনত চাইনতন। তনব 
মবনরানির োনর্ ইবনু  িানামফয়ার স াননা েম্প থ মছ  বন  জানা যায় না। আ -মখুতানরর সেনারা ৬৮৬সত 
উমাইয়ানদ্র োনর্ ও ৬৮৭সত আবদুোি ইবনু  জুবানয়নরর সেনানদ্র োনর্  ড়াই  নর এবং পরামজত িয়। ফন  
তার মবনরানির েমামপ্ত ঘনি। ৬৯১ মিষ্টানে উমাইয়া সেনারা পুনরায় ইরা  অমধ ার  নর ও এ ই বামিনী মক্কা 
দ্খ   নর। আবদুোি ইবনু  জুবানয়র িাম ায় মনিত িন। 

আবদু  মাম  ন  প্রিােনন  স মিভুত  রা ও আরমবন  ের ামর ভার্া  রার  ৃমতত্ব সদ্য়া িয়। মতমন স্বতন্ত্র 
মুেম ম মুরা চা ু  নরন। ইমতপনূবথ বাইনজটিাইন ও োোনীয় মুরা বেবিার িত। আবদু  মাম   
বাইনজটিানমিয়ানমর মবরুনদ্ধ  ড়াই চাম নয় যান। সেবাস্টপম নের যুনদ্ধ বাইনজটিাইনরা পরামজত িয় এবং 
আনমথমনয়া ও  ন মেয়ান ইনবমরয়ায়  তৃথত্ব পুনপ্রমতষ্টা  রা িয়। 
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আবদু  মাম ন র মৃতেুর পর তার পুত্র প্রর্ম আ  ওয়াম দ্ (িােন া  ৭০৫-১৫) খম ফা িন। আ  ওয়াম দ্ 
এ জন দ্ক্ষ মনমথাতা মছন ন। মতমন মেমজনদ্ নববী ও দ্ানমনস্কর উমাইয়া মেমজদ্ মনমথানণর জন্য অর্থ বরাি সদ্ন। 

আবদু  মাম   ও আ  ওয়াম দ্ উভনয়র িােননর েময় ার এ জন উনেখনযাগে বেমক্তত্ব মছন ন ইরান র গভনথর 
িািাজ মবন ইউসুফ। অনন  ইরাম  উমাইয়া িােননর মবনরামধ মছ । িামন্ত বজায় রাখার জন্য িািাজ মবন ইউসুফ 
মেমরয়া সেনানদ্র ইরান  মননয় আনেন। নতুন সগমরেন িির ওয়ামেনত তানদ্র স্থান সদ্য়া িয়। মবনরাি দ্মনন এই 
সেনারা গুরুত্বপূণথ মছ । 

আ  ওয়াম নদ্র পর তার ভাই সু ায়মান ইবনন আবদু  মাম   (িােন া  ৭১৫-১৭) খম ফা িন। তার 
িােন ান   নস্টামটিননাপ  অবনরাধ  রা িয়। অবনরাধ বের্থ িন  বাইনজটিাইন রাজধানী জনয় আরবনদ্র 
উৎোনি ভািা পনড়। তনব অষ্টম িতন র প্রর্ম দুই দ্ি  মখ াফত ক্রমাগতভানব মবস্তৃত িমে  যা পমিনম 
ইনবমরয়ান উপদ্বীপ সর্ন  পূনবথ ট্রান্সঅক্সামনয়া ও উির ভারত পযথন্ত মবস্তৃত মছ । 

সু ায়মাননর পর তার তুনতা ভাই উমর ইবনন আবদু  আমজজ (িােন া  ৭১৭-২০) খম ফা িন। উমাইয়া 
খম ফানদ্র মনধে তার স্বতন্ত্র অবস্থান রনয়নছ। মতমন এ মাত্র উমাইয়া খম ফা যান  প্রচম ত অনর্থ েম্রাি মিনেনব 
নয় বরং প্র ৃত অনর্থ খম ফা মবনবচনা  রা িয়। উমর ইবনন আেু  আমজ ন  অর্থননমত  েংস্কানরর জন্য  ৃমতত্ব 
সদ্য়া িয়।  

উমনরর মৃতেুর পর আবদু  মাম ন র আনর  পুত্র মদ্বতীয় ইয়ামজদ্ (িােন া  ৭২০-২৪) খম ফা িন। ইয়ামজদ্ 
মখ াফনতর েীমানার সভতনরর মিষ্টান ছমব মুনছ সফ ার আনদ্ি সদ্ন। ৭২০ এ ইরান  ইয়ামজদ্ ইবনু  মুিাোনবর 
সনতৃত্ব আনর মি বড় আ ানরর মবনরাি েংঘমিত িয়। 

আবদু  মাম ন র আনর  পুত্র মিিাম ইবনন আবদু  মাম   (িােন া  ৭২৪-৭৪৩) এরপর খম ফা িন। তার 
দ্ীঘথ ও ঘিনাবহু  িােন া  োমমর  অমভযান েংমক্ষপ্ত রনণর  ারনণ মচমিত  রা িয়। মিিাম উির মেমরয়ার 
মরোফানত তার দ্রবার স্থাপন  নরন। এমি দ্ানমনস্কর সচনয় বাইনজটিাইন েীমানন্তর সবমি  ানছ মছ । 
বাইনজটিাইননদ্র মবরুনদ্ধ আক্রমণ পুনরায় শুরু িয় এবং  নস্টামটিননাপ  সির্বার অবনরাধ  নর বের্থ িওয়ার পর 
তা সির্ িয়। নতুন অমভযাননর মনধে মছ  আনানতাম য়ায় েফ  অমভযান। এনক্রাইনননর যুনদ্ধ পরাজনয়র পর আর 
স াননা গুরুত্বপূণথ েীমানা মবস্তৃমত িয়মন। 

মিিানমর িােননর েময় ৭৩২ মিষ্টানে িুরনের যুনদ্ধ সেঙ্কনদ্র  ানছ আরব সেনানদ্র পরাজনয়র পর পমিমমদ্ন  
েীমানা েম্প্রোরণ েমাপ্ত িয়। ৭৩৯ মিষ্টানে উির আমে ায় বাবথার মবনরাি েংঘমিত িয়। এমিন  খুব  নষ্ট দ্মন 
 রা িয়।  ন োনে খাজারনদ্র োনর্  ড়াই চূড়ানন্ত সপৌছায়। আরবরা সডরনবনটি এ মি োমমর  ঘাঁমি ততরী  নর 
এবং উির  ন োনে সবি  নয় মি আক্রমণ চা ায়। ম ন্তু যাযাবর খাজারনদ্র পরামজত  রা েম্ভব িয়মন। েংঘর্থ 
খুবই রক্তাক্ত মছ । ৭৩০ মিষ্টানে আরব সেনারা আরাদ্ামবন র যুনদ্ধ পরামজত িয়। মারওয়ান ইবনন মুিাম্মদ্,  
পরবতথীনত মদ্বতীয় মারওয়ান,  ৭২৭ মিষ্টানে সির্পযথন্ত অমভযান েমাপ্ত  নরন। তারা ভ গা পযথন্ত সপৌছান ও 
খাজাররা তানদ্র আওতার বাইনর মছ । মিিাম পূবথমদ্ন ও পরাজনয়র েম্মুমখন িয়। তার সেনারা সতাখামরস্তান ও 
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ট্রান্সঅক্সামনয়া জয়  রার সচষ্টা  নর। দুমি এ া াই ইনতামনধে আংমি ভানব অমধ ৃত িয়। ম ন্তু এগুন া িােন 
 রা  ষ্টোধে মছ । এেময় আনর বার অনারবনদ্র ধমথান্তনরর সক্ষনত্র েমস্যার েৃমষ্ট িয়,  মবনির্ত ট্রান্সঅক্সামনয়ার 
সোগমডয়াননদ্র সক্ষনত্র। ৭২৪ মিষ্টানে মপপাোর মদ্নন উমাইয়ানদ্র পরাজনয়র পর সখারাোননর গভনথর আিরাে 
ইবনন আবদুোি আ সু ামম ইে ানম ধমথান্তমরত সোগমডয়াননদ্র  র মওকুনফর প্রমতশ্রুমত সদ্ন ম ন্তু যখন এ  র্া 
খুবই সবমি জনমপ্রয়তা পায় ও রাজনস্বর জন্য ক্ষমত র বন  প্রতীয়মানন িয় তখন মতমন তা তুন  সনন। ৭৩১ 
মডফাইন র যুনদ্ধর ক্ষয়ক্ষমতর পর সখারাোমন আরবনদ্র মবনরাধ বৃমদ্ধ পায়। আ িামরে ইবনন সুরায়জ এ মি 
মবনরানির সনতৃত্ব সদ্ন এবং ব খ অমধ ার  নরন। তনব মাভথ অমধ ার  রা েম্ভব িয়মন। এই ঘিনার পর 
আ িামরনের  াযথক্রম সির্ িনয় মগনয়নছ বন  প্রতীয়মান িয় ম ন্তু অনারব মুেম মনদ্র অমধ ানরর প্রশ্নমি 
উমাইয়ানদ্র মনধে েমস্যার েৃমষ্ট  নর। 

মিিানমর পর মদ্বতীয় ইয়ামজনদ্র পুত্র মদ্বতীয় আ -ওয়াম দ্ (িােন া  ৭৪৩-৪৪) খম ফা িন। তার বোপানর ব া 
িয় সয মতমন ধমথীয় মদ্ন র সচনয় বরং পামর্থব সুখনভানগর প্রমত সবমি আগ্রিী মছন ন। মবনরামধনদ্র মৃতেুদ্টড দ্ানন ও 
 াদ্ামরয়ানদ্র উপর মনযথাতননর মাধেনম দ্রুত মতমন অননন র িত্রুনত পমরণত িন। ৭৪৪ মিষ্টানে প্রর্ম ওয়াম নদ্র 
এ  পুত্র তৃতীয় ইয়ামজদ্ দ্ানমনস্ক মননজন  খম ফা সঘার্ণা  নরন। তার সেনারা মদ্বতীয় আ -ওয়াম দ্ন  িতো 
 নর। তৃতীয় ইয়ামজদ্ দ্য়াপ্রদ্িথননর জন্য সুনাম অজথন  নরন এবং  াদ্ামরয়ানদ্র প্রমত েিানুভূমতিী  মছন ন। 
িােননর ছয় মানের মার্ায় মতমন মৃতেুবরণ  নরন। 

ইয়ামজদ্ তার ভাই ইব্রামিমন  তার উিরসুমর মননানীত  নরন। ম ন্তু প্রর্ম মারওয়াননর নামত মদ্বতীয় মারওয়ান 
(িােন া  ৭৪৪-৫০) উির মদ্  সর্ন  এ মি সেনাদ্ন র সনতৃত্ব মদ্নয় মননয় আনেন ও ৭৪৪ এর মডনেম্বনর 
দ্ানমনস্ক প্রনবি  নরন। এখানন মতমন মননজন  খম ফা সঘার্ণা  নরন। মারওয়ান তাৎক্ষমন ভানব উিনর বতথমান 
তুরনস্কর অন্তগথত িারানন তার রাজধানী েমরনয় সনন। মেমরয়ায় িীঘ্রই মবনরাি সদ্খা সদ্য়,  েম্ভবত রাজধানী 
স্থানান্তনরর  ারনণ। ৭৪৬ এ মারওয়ান পাল্টা পদ্নক্ষপ মিনেনব মিমে ও দ্ানমনস্ক চারপানির সদ্য়া  সভনি সফন ন। 

ইরা  ও ইরাননর খামরমজনদ্র  াছ সর্ন  মারওয়ান প্রব  মবনরামধতার েম্মুখীন িন। তারা প্রর্নম দ্ািিা  ইবন 
 ায়ে আ  িায়বামন ও পনর আবু দু াফন  মবনরািী খম ফা মিনেনব মননানীত  নর। মারওয়ান ইরান  পুনরায় 
 তৃথত্ব স্থাপন  রনত েক্ষম িন ম ন্তু এেময় সখারাোনন আনরা বড় হুমম র জন্ম িয়। 

আব্বােীয় মবেব- আব্বােীয় পমরবার  তৃথ  পমরচাম ত িামিমময়া আনিা ন উমাইয়া মখ াফতন  উৎখাত  নর। 
আব্বােীয়রা িামিমম সগানত্রর েদ্স্য মছ । তনব িামিমময়া িেমি আম র নামত ও মুিাম্মদ্ ইবনু  িানামফয়ার পুত্র 
আবু িামিম সর্ন  এনেনছ বন  মনন িয়। ম ছ ুেূত্রমনত আব্বােীয় পমরবানরর প্রধান আবু িামিম ৭১৭ মিষ্টানে 
মৃতেুবরণ  নরন। মৃতেুর আনগ মতমন মুিাম্মদ্ ইবনন আম  তার উিরসুমর মননানীত  নর যান। আ -মুখতানরর বের্থ 
মবনরানির েমর্থ নদ্র মননয় আব্বােীয়রা এমগনয় যায়। তারা মননজনদ্রন  মুিাম্মদ্ ইবনু  িানামফয়ার েমর্থ  
মিনেনব তুন  ধনর। 
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৭১৯ মিষ্টানে শুরু িওয়া িামিমময়া  মথ াি সখারাোনন অনুগত স া  খুজনত র্ান । তারা মুিাম্মদ্ (ো) এর 
পমরবানরর এ জন েদ্নস্যর জন্য েমর্থননর ডা  সদ্য়। তনব আব্বােীয়নদ্র  র্া ব া িয়মন। এই  াযথক্রম আরব 
ও অনারব (মাওয়াম ) উভনয়র মনধেই েফ  িয়। তনব মদ্বতীয় দ্ মি আনিা ননর বৃমদ্ধনত গুরুত্বপূণথ ভূমম া রানখ। 

৭৪৬ এর মদ্ন  আবু মুেম ম সখারাোনন িামিমময়ানদ্র সনতৃত্ব গ্রিণ  নরন। ৭৪৭ মিষ্টানে মতমন  ান া পতা ার 
অধীনন উমাইয়ানদ্র মবরুনদ্ধ প্র াশ্য মবনরাি শুরু  নরন। মতমন িীঘ্রই সখারাোনন মনয়ন্ত্রণ প্রমতষ্ঠা  নরন,  এর 
উমাইয়া গভনথর নাের ইবনন োয়ারন  বমিষ্কার  নরন এবং পমিমমদ্ন  এ মি সেনাবামিনী পাঠাননা িয়। ৭৪৯ 
মিষ্টানে কুফা িামিমময়ানদ্র িস্তগত িয়। এমি ইরান  উমাইয়ানদ্র সির্ িক্ত ঘাঁমি মছ । ওয়ামেনত অবনরাধ  রা 
িয় এবং সে বছনরর ননভম্বনর আবু  আবাে কুফার মেমজনদ্ খম ফা মিনেনব অমধমষ্ঠত িন। এর ফন  মারওয়ান 
তার সেনানদ্রন  িারান সর্ন  ইরান র মদ্ন  পমরচাম ত  নরন। ৭৫০ মিষ্টানের জানুয়ামর দুই বামিনী জানবর যুনদ্ধ 
মুনখামুমখ িয় এবং উমাইয়ারা পরামজত িয়। এমপ্রন  দ্ানমস্ক আব্বােীয়নদ্র িানত এনে পনড় এবং আগনস্ট 
মারওয়ানন  মমিনর িতো  রা িয়। 

মবজয়ীরা মেমরয়ায় উমাইয়ানদ্র  বরগুন ান  অবমাননা  রা শুরু  নর। শুধু মদ্বতীয় উমনরর  বনরর প্রমত ম ছ ু
 রা িয়মন। উমাইয়া পমরবানরর বাম  েদ্স্যনদ্র অনুেরণ  রা িয় ও িতো  রা িয়। আব্বােীয়রা উমাইয়া 
পমরবানরর েদ্স্যনদ্র জন্য ক্ষমা সঘার্ণা  রন  আমিজন ক্ষমা গ্রিণ  রনত আনে এবং েবাইন  িতো  রা িয়। 
মিিানমর এ জন নামত প্রর্ম আবদু  রিমান সবঁনচ যান এবং আ -আিা ুে রাজে স্থাপন  নরন এবং  নডথাবা 
মখ াফত প্রমতষ্ঠা  নরন। 

খম ফানদ্র তাম  া 

দ্ানমনস্কর খম ফা 

মুয়ামবয়া ইবনন আবু সুমফয়ান ৬৬১–৬৮০ মি. 

ইয়ামজদ্ ইবনন মুয়ামবয়া ৬৮০–৬৮৩ 

মুয়ামবয়া ইবনন ইয়ামজদ্ ৬৮৩–৬৮৪ 

মারওয়ান ইবনন আ  িা াম ৬৮৪–৬৮৫ 

আবদু  মাম   ইবনন মারওয়ান ৬৮৫–৭০৫ 

আ  ওয়াম দ্ ইবনন আবদু  মাম   ৭০৫–৭১৫ 

সু ায়মান ইবনন আবদু  মাম   ৭১৫–৭১৭ 

উমর ইবনন আবদু  আমজজ ৭১৭–৭২০ 
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ইয়ামজদ্ ইবনন আবদু  মাম   ৭২০–৭২৪ 

মিিাম ইবনন আবদু  মাম   ৭২৪–৭৪৩ 

আ  ওয়াম দ্ ইবনন ইয়ামজদ্ ৭৪৩–৭৪৪ 

ইয়ামজদ্ ইবনন আ  ওয়াম দ্ ৭৪৪ 

ইবরামিম ইবনু  ওয়াম দ্ ৭৪৪ 

মারওয়ান ইবনন মুিাম্মদ্ (জামজরার িারান সর্ন  িােন  নরন) ৭৪৪–৭৫০ 

 নডথাবার আমমর 

প্রর্ম আবদুর রিমান ৭৫৬–৭৮৮ 

প্রর্ম মিিাম ৭৮৮–৭৯৬ 

প্রর্ম আ  িা াম ৭৯৬–৮২২ 

মদ্বতীয় আবদুর রিমান ৮২২–৮৫২ 

প্রর্ম মুিাম্মদ্ ৮৫২–৮৮৬ 

আ  মুনমজর ৮৮৬–৮৮৮ 

আবদুোি ইবনন মুিাম্মদ্ ৮৮৮–৯১২ 

তৃতীয় আবদুর রিমান ৯১২–৯২৯ 

 নডথাবার খম ফা 

তৃতীয় আবদুর রিমান,  খম ফা মিনেনব ৯২৯–৯৬১ 

মদ্বতীয় আ  িা াম ৯৬১–৯৭৬ 

মদ্বতীয় মিিাম ৯৭৬–১০০৮ 

মদ্বতীয় মুিাম্মদ্ ১০০৮–১০০৯ 
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সু াইমান ইবনু  িা াম ১০০৯–১০১০ 

মদ্বতীয় মিিাম,  পুনরায় ক্ষমতা াভ ১০১০–১০১২ 

সু াইমান ইবনু  িা াম,  পুনরায় ক্ষমতা াভ ১০১২–১০১৭ 

চতরু্থ আবদুর রিমান ১০২১–১০২২ 

পঞ্চম আবদুর রিমান ১০২২–১০২৩ 

তৃতীয় মুিাম্মদ্ ১০২৩–১০২৪ 

তৃতীয় মিিাম ( নডথাবা) ১০২৭–১০৩১47 

 

আব্বােী মখ াফত (৭৫০মি.- ১২৫৮মি.) 

আব্বােীয় মখ াফত (আরমব: الخالفة العباسية) ইে ামী মখ াফতগুন ার মনধে তৃতীয় মখ াফত। এমি আব্বােীয় বংি 
 তৃথ  িামেত িয়। বাগদ্াদ্ এই মখ াফনতর রাজধানী মছ । উমাইয়া মখ াফতন  ক্ষমতাচুেত  রার পর আব্বােীয় 
মখ াফত প্রমতমষ্ঠত িয়। তনব আিা ুনে উমাইয়া মখ াফত উৎখাত  রা যায়মন। 

আব্বােীয় মখ াফত আবু  আব্বাে আে োফফাি  তৃথ  ৭৫০ মিস্টানে কুফায় প্রমতমষ্ঠত িয়। ৭৬২ মিস্টানে 
বাগদ্ানদ্ রাজধানী স্থানান্তমরত  রা িয়। পারনস্য ১৫০ বছর ধনর মনয়ন্ত্রণ  রার পর খম ফান  প্রধান  তৃথপক্ষ সমনন 
মননয় স্থানীয় আমমরনদ্র  ানছ ক্ষমতা সছনড় মদ্নত চাপ সদ্য়া িয়। মখ াফতন  তার পমিমাঞ্চন র প্রনদ্ি আিা ুে,  
মাগনরব ও ইমেম য়া যর্াক্রনম এ জন উমাইয়া যুবরাজ,  আগ ামব ও ফানতমীয় মখ াফনতর  ানছ িারানত িয়। 

মনিা  সনতা িা াকু খাননর বাগদ্াদ্ দ্খন র পর ১২৫৮ মিস্টানে আব্বােীয় মখ াফত মব ুপ্ত িয়। মাম ু  িামেত 
মমিনর অবস্থান  নর তারা ১৫১৯ ো  পযথন্ত ধমথীয় বোপানর  তৃথত্ব দ্ামব  রনত র্ান ন। এরপর উেমানীয় 
োম্রানজের  ানছ ক্ষমতা চন  যায় ও  নস্টামটিননাপন  রাজধানী স্থামপত িয়। 

তনমত  ও প্রিােমন ভানব আক্রমণ  নর আব্বােীয়রা মননজনদ্রন  তানদ্র সচনয় আ াদ্া মিনেনব তুন  ধনর। ইরা 
স মপডানের মনত,  “আব্বােীয় মবনরাি বোপ ভানব আরবনদ্র দ্বারা েমমর্থত মছ ,  যারা মছ  মূ ত মারুর বেমত 
স্থাপন ারী,  সে োনর্ ইনয়নমমন গ্রুপ ও তানদ্র মাওয়াম ।" 48 মাওয়াম  তর্া অনারব মুেম মরা  ানছ 

                                                           
47 মুিাম্মদ্ সরজা ই  রীম, প্রাগুক্ত,  পৃ. ১৩৭-  ২০১। 
48 Ira Lapidus,  A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, p" 54. 
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আব্বােীয়নদ্র পনক্ষ মছ । আব্বানের প্রনপৌত্র মুিাম্মদ্ ইবনন আম  আব্বামে মুিাম্মদ্ (ো) এর পমরবানরর  ানছ 
ক্ষমতা মফমরনয় সদ্য়ার জন্য মদ্বতীয় উমনরর েময় পারনস্য প্রচারণা শুরু  নরন। 

মদ্বতীয় মারওয়াননর েময় আব্বানের চতরু্থ বংিধর ইবরামিম মবনরামধতা শুরু  নরন। সখারাোন প্রনদ্ি ও মিয়া 
আরবনদ্র  াছ সর্ন  েমর্থন  ানভর মাধেনম মতমন সবি োফ ে অজথন  রন ও ৭৪৭ মিষ্টানে ধরা পনড়ন এবং 
 ারাগানর মৃতেুবরণ  নরন।  ানরা মনত তান  িতো  রা িয়। এরপর তার ভাই আবদুোি প্রমতবাদ্ এমগনয় সনন। 
মতমন আবু  আব্বাে আে োফাি নানম পমরমচত িন। ৭৫০ মিষ্টানে মতমন উমাইয়ানদ্র জানবর যুনদ্ধ পরামজত  নরন 
এবং মননজন  খম ফা সঘার্ণা  নরন।49 

মবজনয়র পর মতমন মধে এমিয়ায় সেনা পাঠান। তার সেনারা তা ানের যুনদ্ধ িোং রাজবংনির েম্প্রোরনণর মবরুনদ্ধ 
 ড়াই  নর। বাগদ্াদ্ন  গনড় তু নত েিায়  ভূমম া রাখা বারমাম রা বাগদ্ানদ্ পৃমর্বীর প্রর্ম  াগজ  ন র 
প্রচ ন ঘিায়। এভানব আব্বােীয় িােনামন  নতুন বুমদ্ধবৃমি  পুনজথাগরণ ঘনি। দ্ি বছনরর মধে আব্বােীয়রা 
সস্পনন উমাইয়া রাজধানী  নডথাবানত আনর মি নাম রা  াগজ    মনমথাণ  নর। 

আব্বােীয়নদ্র প্রর্ম পমরবতথন মছ  োম্রানজের রাজধানী দ্ানমস্ক সর্ন  বাগদ্ানদ্ েমরনয় আনা। এর উনিশ্য মছ  
যানত পারমেয়ান মাওয়াম নদ্র অমধ   ানছ িানা যায়। ৭৬২ মিষ্টানে িাইমগ্রে নদ্ীর তীনর বাগদ্াদ্ প্রমতমষ্ঠত িয়। 
স িীয় দ্াময়ত্বপা ননর জন্য উমজর নাম  নতুন পদ্ েৃমষ্ট  রা িয় এবং স্থানীয় আমমরনদ্র উপর বড় দ্াময়ত্ব অপথণ 
 রা িয়। উমজররা বোপ  প্রভাব মবস্তার  রানত আব্বােীয় খম ফারা অমধ  মাত্রায় আনুষ্ঠামন  দ্াময়ত্ব পা ননর 
মনধে েীমাবদ্ধ িনয় পনড়। প্রাচীন আরব অমভজাততন্ত্র পারনস্যর আম াতনন্ত্রর  ারনণ প্রমতস্থামপত িনয় পনড়।50 

উমাইয়ানদ্র ক্ষমতাচুেত  রার জন্য আব্বােীয়রা পারমেয়াননদ্র োিানযের উপর বোপ ভানব মনভথর  নর। আবু  
আব্বানের উিরসুমর আ  মনসুর অনারব মুেম মনদ্রন  তার দ্রবানর স্বাগতম জানান। এর ফন  আরব ও 
পারনস্যর েংসৃ্কমত মমম ত িওয়ার সুনযাগ পায়। তনব অনন  আরব েমর্থ  মবনির্  নর সখারাোননর আরব যারা 
উমাইয়ানদ্র মবরুনদ্ধ তানদ্র েিায়তা  নরমছ ,  তারা মবরূপ িয়। 

েমর্থ নদ্র মনধের এই ফাি  েমস্যার জন্ম সদ্য়। উমাইয়া ক্ষমতার বাইনর র্া ন ও ধ্বংে িনয় যায়মন। উমাইয়া 
রাজপমরবানরর এ মাত্র জীমবত েদ্স্য সস্পন চন  যান এবং সেখানন মননজন  এ জন স্বাধীন আমমর মিনেনব 
প্রমতমষ্ঠত  নরন (প্রর্ম আবদুর রিমান,  ৭৫৬ মিষ্টাে)। ৯২৯ মিষ্টানে তৃতীয় আবদুর রিমান মননজন  খম ফা 
সঘার্ণা  নরন এবং আ  আিা ুনে বাগদ্ানদ্র প্রমতদ্বিবী মখ াফত প্রমতষ্ঠা  নরন। 

৭৫৬ মিষ্টানে আব্বােীয় খম ফা আ  মনসুর আন  ুিাননর মবরুনদ্ধ িোং রাজবংিন  েিায়তার জন্য ৪, ০০০ 
আরব তেমন  পাঠান। যুনদ্ধর পর তেমন রা চীনন সর্ন  যায়। আরব খম ফা িারুনুর রমিদ্ চীননর োনর্ মমত্রতা 
স্থাপন  নরন। িোং মববরণীনত আব্বােীয়নদ্র োনর্ চীননর দ্রবানরর েম্প থ ম মপবদ্ধ পাওয়া যায়। এর মনধে 
গুরুত্বপূণথ িন ন রাজবংনির প্রমতষ্ঠাতা আবু  আব্বাে,  বাগদ্ানদ্র প্রমতষ্ঠাতা আ  মনসুর,  ও আরবে রজনীনত 

                                                           
49 “Abbasid", Encyclopedia Britannica, 15th edition, p. 10. 
50 ”The Islamic World to 1600”, Applied History Research Group, University of Calgary. 
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অমধ  উনেমখত িারুনুর রমিদ্। িোং রাজবংনির মববরণীনত আব্বােীয়নদ্র " The Black-robed Arabs." বন  
উনেখ  রা িয়। িারুনুর রমিদ্ দূ্ত পাঠাননার মাধেনম িোং রাজবংনির োনর্ বেুত্বপূণথ েম্প থ স্থাপন  নরন। েময় 
সজোমতমবথজ্ঞান,  আ ন মম,  গমণত,  মচম ৎো মবজ্ঞান,  আন া মবজ্ঞানেি প্রমতমি সক্ষনত্র আরব মবজ্ঞানীরা 
এমগনয় মছন ন।51 

বাগদ্ানদ্ সমাি  আক্রমনণর আগ পযথন্ত অমতক্রান্ত েময়ন  ইে ামম স্বণথযগু বন  গণে  রা িয়। আব্বােীয়নদ্র 
ক্ষমতায় আগমন ও রাজধানী দ্ানমস্ক সর্ন  বাগদ্ানদ্ স্থানন্তনরর পর সর্ন  স্বণথযগু শুরু িয়। আব্বােীয়রা কুরআন 
ও িামদ্নের জ্ঞাননর প্রমত উৎোিমূ   বাণীনত অণুপ্রামণত িয়। বাগদ্ানদ্ বাইতু  মি মাি প্রমতষ্ঠা ও আব্বােীয়নদ্র 
জ্ঞাননর প্রমত আগ্রনির  ারনণ এেময় মুেম ম মবশ্ব মবজ্ঞান,  দ্িথন,  মচম ৎো,  মিক্ষার বুমদ্ধবৃমি  স ি িনয় 
উনঠ। মুেম ম ও অমুেম ম উভয় েম্প্রদ্ানয়র পমটডত বেমক্তরা মবনশ্বর জ্ঞানন  আরমবনত অনুবাদ্  রার  ানজ 
মননয়ামজত িন। িামরনয় যাওয়ার েম্ভাবনা মছ  এমন অনন  ধ্রুপমদ্  াজ আরমব ও ফারমেনত এবং পরবতথীনত 
তুম থ,  মিব্রু,  ও  োমিনন অনুবাদ্  রা িয়। মুেম ম মবশ্ব মবমভন্ন েংসৃ্কমতর মমর্মিয়ার স্থন  পমরণত িয় এবং 
প্রাচীন সরাম,  চীন,  ভারত,  পারস্য,  মমির,  উির আমে া,  মগ্র  ও বাইনজটিাইন েভেতা সর্ন  প্রাপ্ত 
জ্ঞানন  এমগনয় মননয় যায়। িারুনুর রমিদ্ ও তার উিরসুমরনদ্র িােন ান  বোপ ভানব বুমদ্ধবৃমি  অজথন েম্পন্ন 
িয়।  

মধেযনুগর সবি ম ছ ুেংখে  মচন্তামবদ্ ও মবজ্ঞানী ইে ামম মবজ্ঞানন  মিষ্টান পািানতে সপৌছাননায় ভূমম া রানখন। 
এই বেমক্তরা এমরনস্টাি ন  মিষ্টান ইউনরানপ পমরমচত  রান।  অমধ ন্তু এ যুনগ ইউমক্লড ও িন মমর আন ক্সামটিয়ান 
গমণত,  জোমমমত ও সজোমতমবথদ্োর জ্ঞান পুনরায় মফনর আনে। মফনর পাওয়া গামণমত  প্রমক্রয়াগুন া পরবতথীনত 
মুেম ম পমটডত,  মবনির্  নর আ  মবরুমন ও আবু নাের মনসুনরর মাধেনম বমধথত ও আনরা উন্নত িয়। 

মিষ্টানরা (মবনির্  নর সননস্টামরয়ান মিষ্টান) উমাইয়া ও আব্বােীয় আমন  আরব ইে ামম েভেতার মব ানি অবদ্ান 
রানখ। তারা মগ্র  দ্ািথমন নদ্র রচনা মেমরয়া  ও পরবতথীনত আরমবনত অনুবাদ্  নর। সননস্টামরয়ানরা আরব 
েংসৃ্কমত গঠনন গুরুত্বপূণথ ভূমম া রানখ। জুিিাপুনরর মিক্ষা য় োোনীয়,  উমাইয়া ও আব্বােীয় আমন  গুরুত্বপূণথ 
মছ । প্রায় আি প্রজন্ম ধনর সননস্টামরয়ান বুখমতশু পমরবার খম ফা ও অষ্টম সর্ন  এ াদ্ি িতন র সু তাননদ্র 
বেমক্তগত মচম ৎে  মিনেনব  াজ  নর। 

মবজ্ঞানী আ  সখায়ামরজমম তার গ্রন্থ ম তাব আ  জাবর ওয়া  মু াবা ানত বীজগমণত মননয় আন াচনা  নরন। এই 
গ্রন্থ সর্ন  ইংনরমজ এ নজব্রা িেমি উৎপমি িনয়নছ। তাই তান  বীজগমণনতর জন  ব া িয়। তনব অননন  মগ্র  
গমণতমবদ্ মডওনফনিােন  এই উপামধ সদ্য়। এ নগামরজম ও এ গমরদ্ম পদ্দুমিও তার নাম সর্ন ই উদ্ভব িয়। 
মতমন ভারত উপমিানদ্নির বাইনর আরমব েংখো পদ্ধমত ও মিন্দু-আরমব েংখো পদ্ধমত েূচনা  নরন। 

ইবনন আ  িাইোম (পািানতে আ িানজন নানম পমরমচত) ১০২১ মিষ্টানে তার গ্রন্থ ম তাব আ  মানামজনর 
তবজ্ঞামন  পদ্ধমতর মব াি ঘিান। েবনচনয় গুরুত্বপূণথ অবদ্ান মছ  তনির োনর্ পরীক্ষা ি উপানির েমন্বনয়র জন্য 
পরীক্ষনণর বেবস্থা  রা,  যা মুেম ম মবজ্ঞানীনদ্র মধে মদ্নয় শুরু িয়। ইবনন আ  িাইোম বস্তু সদ্খার সক্ষনত্র 
                                                           
51 Charles Patrick Fitzgerald,  China: A Short Cultural History, p" 332" 
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আন ার সচানখর সভতর প্রনবনির প্রমাণ সদ্ন যা এ মি গুরুত্বপূণথ অবদ্ান মিনেনব ধরা িয়। সব্রডম  সস্টনফনে ইবনন 
আ  িাইোমন  তবজ্ঞামন  পদ্ধমতর মব াি ঘিাননার জন্য “প্রর্ম মবজ্ঞানী” মিনেনব উনেখ  নরন। 

আব্বােীয় আমন  মুেম ম জগনৎ মচম ৎোমবজ্ঞাননর উন্নয়ন ঘনি। ৯ম িতন  বাগদ্ানদ্ ৮০০ জন মচম ৎে  মছ  
এবং এনািমম ও সরানগর উপর বোপ  আমবষ্কার েম্পন্ন িয়। িাম ও গুমিবেনন্তর মনধে পার্থ ে এেময় বমণথত িয়। 
খোতনামা পারমেয়ান মবজ্ঞানী ইবনন মেনা (পািানতে আমভনেনা নানম পমরমচত) মবজ্ঞানীনদ্র অমজথত মবিা  পমরমাণ 
জ্ঞানন  ম মপবদ্ধ  নরন এবং তার মবশ্বন ার্  ানুন মফতমতব ও ম তাবুি মিফার মাধেনম তা সবি প্রভাবমবস্তার ারী 
মছ । মতমন ও আনরা অননন র গনবর্ণা মথ সরননোর েময় ইউনরাপীয় মবজ্ঞানীনদ্র েরােমর প্রভামবত  নর। 

মধেযনুগ মুেম ম মবনশ্ব সজোমতমবথজ্ঞান আ  বািামনর মাধেনম মব াি  াভ  নর। মতমন পৃমর্বীর অনক্ষর ঘূণথননর 
উপর গনবর্ণা  নরন। আ  বািামন,  ইবনন রুিদ্,  নামেরুমিন তুমে,  মুয়ানয়দুমিন উরমদ্ ও ইবনন আ  িামতর 
 তৃথ  ভূন মি  মনডন র েংনিাধন পরবতথীনত স াপারমন ানের সেৌরন মি  মনডন  বেবহৃত িয়। গ্রী রা 
এনরান ব মনমথাণ  রন ও মুেম ম সজোমতমবথদ্ ও প্রন ৌি ীরা এর মব াি ঘিান এবং এরপর তা মধেযনুগর 
ইউনরানপ সপৌঁছায়। 

মুেম ম আ ন মমস্টরা মধেযুনগর ইউনরাপীয় আ ন মমস্টনদ্র প্রভামবত  নরন,  মবনির্ত জামবর ইবনন 
িাইয়াননর রচনার মাধেনম। পাতনেি সবি ম ছ ুরাোয়মন  প্রমক্রয়া মুেম ম মবনশ্ব উদ্ভব িয় এবং এরপর ইউনরানপ 
ছমড়নয় পনড়। 

োমিতে- ইে ামম মবনশ্ব জন্ম সনয়া েবনচনয় পমরমচত োমিতে ি  েিস্র এ  রজনীর গ্রন্থ যা আরবে রজনী নানম 
পমরমচত। মূ  ধারণা ইে াম পূবথ ইরামন উপাদ্ান সর্ন  আনে। এর োনর্ ভারতীয় উপাদ্ানও যুক্ত িয়। এনত বাম  
মধেপ্রাচেীয় ও উির আমে ান গল্পও অন্তভুথক্ত িনয়নছ। ১০ িতন  এমি রূপ  াভ  নর এবং ১৪ িতন  চূড়ান্ত 
পযথানয় সপৌছায়। পাটডুম মপ সভনদ্ গনল্পর েংখো ও প্র ানর মভন্নতা রনয়নছ। আরব রূপ র্াগুন ান  প্রায় অণুবানদ্ 
"আরবে রজনী" ব া িয়। ১৮ িতন  এটিইন গা াটড  তৃথ  অনূমদ্ত িওয়ার পর সর্ন  এই গ্রন্থ পািানতে প্রভাব 
মবস্তার  নরনছ। এর অনন  প্রমতরূপ,  মবনির্ত োনন্স,  স খা িনয়নছ। গল্পগুন ার অনন  চমরত্র পািাতে 
েংসৃ্কমতনত োংসৃ্কমত  আই ন িনয় উনঠ,  সযমন আ ামদ্ন,  মেনবাদ্ ও আম  বাবা। 

মুেম ম  ানবের অন্যতম প্রণয়ামশ্রত উদ্ািরণ ি   ায় া ও মজনু। এমি ইরামন,  আজারবাইজামন ও অন্যান্য 
ফারমে,  আজারবাইজামন,  তুম থ ও অন্যান্য তুম থ ভার্ার  মবনদ্র িানত রূপ াভ  নর। এর উতপমি া  ৭ম 
িতন  উমাইয়া আম ন  ধরা িয়। পরবতথী েমনয়র সরামমও জুম নয়নির মত এমিও এ মি ট্রোমজ  গল্প। 

আব্বােীয় আমন  আরমব  াবে তার িীর্থ স্থানন সপৌছায়,  মবনির্ত স িীয়  তৃথত্ব দুবথ  িনয় পড়া ও পারস্যীয় 
রাজবংিগুন ার উত্থাননর আনগ। নবম িতন  আবু তামাম ও আবু নুয়ানের মত স খ রা বাগদ্ানদ্র খম ফার 
দ্রবানরর োনর্ ঘমনষ্ঠভানব েম্পম থত মছন ন। অন্যমদ্ন  আ  মুতানামব্ব আঞ্চম   দ্রবার সর্ন  পৃষ্ঠনপার্ তা 
 াভ  নরন। 
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মতনজন মবমিষ্ট মচন্তামবদ্ আ  ম মি,  আ  ফারামব ও ইবনন মেনা এমরস্টনিম য়ামনজম ও মনওোনিামনজমন  
অন্যান্য মনতর োনর্ েমমন্বত  নরন। এর ফন  আমভমেমনজম প্রমতমষ্ঠত িয়। মুেম ম মখ াফনতর অন্যান্য গুরুত্বপূণথ 
দ্ািথমন রা মছন ন আ  জামিজ ও আ  িাোন। 

প্রযুমক্তগত মদ্  সর্ন  মুেম ম মবশ্ব চীননর  াছ সর্ন   াগজ উৎপাদ্ননর স ৌি  গ্রিণ  নর।  াগনজর বেবিার 
চীন সর্ন  অষ্টম িতন  মুেম ম মবনশ্ব ও দ্িম িতন  সস্পন ও বাম  ইউনরানপ ছমড়নয় পনড়। এমি মনমথাণ  রা 
পাচথনমটি সর্ন  েিজ মছ  এবং পোমপরানের মত সভনে সযত না। ম মখত মববরণ ও কুরআননর  মপ  রার জন্য 
এর উপনযাগীতা মছ । ম ননন সর্ন   াগজ প্রস্তুত  রার প্রমক্রয়া মুেম ম মবশ্ব সর্ন  বাম  পৃমর্বীনত ছমড়নয় পনড়। 
বারুদ্ ততরীর প্রমক্রয়াও চীন সর্ন  মুেম ম মবনশ্বর মাধেনম মবস্তৃত িয়। 

বায়ু ন র বেবিানরর ফন  সেচ ও  ৃমর্নত এেময় অগ্রগমত োমধত িয়। আিা ুনের মাধেনম িস্য,  মবনির্ত 
এ মটড ও োইট্রাে ইউনরানপ আেত। এেময় ইউনরাপীয়রা মচমন উৎপাদ্ন ধীনর ধীনর গ্রিণ  নর। নী  নদ্,  
িাইমগ্রে ও ইউনেমিে ছাড়া সনৌবিননর অণুকূ  বৃিৎ নদ্ী মছ  না মবধায় েমরুপনর্ পমরবিন খুব গুরুত্বপূণথ মছ । 
সেক্সনিনটির ( ামা  বন  পমরমচত মছ ) বেবিানরর মাধেনম সনৌচা নামবদ্ো উৎ র্থতা  াভ  নর। এেমনয়র 
মানমচনত্রর োনর্ তু না  রন  নামব রা উপকূন র ম নারা ধনর যাতায়ানতর পমরবনতথ েমুনরর মধে মদ্নয় চ াচন  
সবমি েক্ষম মছন ন। ভূমধেোগনর বৃিৎ মতন মাস্তু মবমিষ্ঠ বামণমজে  জািাজ পুনরায় চা ু  রায় মুেম ম নামব নদ্র 
অবদ্ান রনয়নছ। আরমব সনৌ া  ামরব সর্ন   োরানভ  নামমি এনেনছ বন  ধারণা  রা িয়। ১৬ িতােীনত 
পতুথমগজনদ্র আগমননর আগ পযথন্ত ভারত মিাোগনর আরব বমণ রা বামণজে মনয়ন্ত্রণ  রত। এই বামণনজের এ মি 
গুরুত্বপূণথ স ি মছ  িরমুজ। ভূমধেোগনর বামণমজে  জািাজ চ াচন র জমি  সনিওয়া থ মছ । এর মাধেনম 
মুেম ম সদ্িগুন া এন  অনন্যর োনর্ ও ইউনরাপীয় িমক্তেমূি সযমন সভমনে,  সজননায়া ও  ািান ামনয়ার োনর্ 
বামণনজে অংি মনত। মেল্ক সরাড মধে এমিয়া পার িনয় চীন ও ইউনরানপর মধেবতথী মুেম ম সদ্িগুন ার মধে মদ্নয় 
সযত। 

মুেম ম প্রন ৌি ীরা মিল্পনক্ষনত্র জ িমক্তন  বেবিার  নরন। প্রর্মমদ্ন  সস্রাতিমক্ত,  বায়ুিমক্ত ও সপনট্রাম য়াম 
(মবনির্ত স নরামেনন পাতননর মাধেনম) বেবিার  রা িত। মুেম ম মবনশ্ব পামন   বেবিার েপ্তম িতন  শুরু িয়। 
আনুভূমম  চা া ও উ ম্ব চা ার পামন   নবম িতন  সবি মাত্রায় বেবহৃত িত। ক্রুনেনডর েময় আিা ুে ও 
উির আমে া সর্ন  মধে প্রাচে ও মধে এমিয়া পযথন্ত মুেম ম মবনশ্বর প্রমতমি প্রনদ্নি এেব  ন র বেবিার প্রচম ত 
মছ । এেব    সবি মাত্রায়  ৃমর্ ও মিল্প সক্ষনত্র বেবহৃত িত। মুেম ম প্রন ৌি ীরা পানম্পর মত যন্ত্রও উদ্ভাবন 
 নরন। এেনব ক্রোঙ্কশ্যাফি বেবিার  রা িয়।    ও পামন উনিা ন ারী যন্ত্রগুন ানত মগয়ানরর বেবিার িয়। 
পামন ন  অমতমরক্ত িমক্ত েরবরাি  রার জন্য বাধ মনমথাণ  রা িয়। এেব অগ্রগমতর ফন  পূনবথ তদ্মি  শ্রনম  রা 
 াজগুন া েিনজ  রা েম্ভব িয়। মিল্পনক্ষনত্র জ িমক্তর বেবিার মুেম ম মবশ্ব সর্ন  মিষ্টান সস্পনন এনেনছ এ 
মননয় আন াচনা িয় র্ান । 

আরব  ৃমর্ মবেনবর েময় সবি ম ছ ুমিল্প মব াি  াভ  নর। এর মনধে রনয়নছ বয়নমিল্প,  দ্মড় প্রস্তুত,  গাম চা,  
সরিম ও  াগজ। রোয়ন ও যন্ত্র মনমথানণর জ্ঞাননর মাধেনম ১২ি িতন   োমিন অণুবাদ্ মবস্তার  াভ  নর। এযুনগ 
 ৃমর্ ও িস্তমিল্প উচ্চ মাত্রায় বৃমদ্ধপ্রাপ্ত িয়। 
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ইে ামম পমরচনয়র েমমৃদ্ধ - আব্বােীয়রা উমাইয়া আমন  অনারবনদ্র প্রমত োমামজ  অোনমের ফন  েৃষ্ট 
অেনন্তানর্র মাধেনম ক্ষমতায় এন ও োম্রাজে দ্রুত আরব পমরচয় ধারণ  নর। জ্ঞান আরমব ভার্ায় োম্রাজে জুনড় 
আদ্ানপ্রদ্ান  রা িত। মবমভন্ন জামতর স ান রা তানদ্র তদ্নমি  জীবনন আরমব ব া শুরু  নর। অন্য ভার্া সর্ন  
রচনা আরমবনত অণুবাদ্  রা িয়। এ  নতুন ইে ামম পমরচয় জন্ম াভ  নর যানত পূবথ েমনয়র আরব েংসৃ্কমতর 
োনর্ মমর্মিয়া  নর। এ েংসৃ্কমত ইউনরানপ মবস্ময় র মছ ।52 

োম্রানজের অবনমত 

মিয়ানদ্র োনর্ মবনবদ্- আব্বােীয়রা মিয়ানদ্র োনর্ পাল্টা অবস্থানন মছ । উমাইয়ানদ্র োনর্  ড়াইনয় মিয়ারা 
েমর্থন মদ্নয়মছ । আব্বােীয় ও মিয়া উভনয়ই মুিাম্মদ্ (ো) এর োনর্ পামরবামর  েম্পন থর  ারনণ আইনগত 
তবধতা দ্ামব  নরমছ । ক্ষমতায় র্া া ান  আব্বােীয়রা সুমন্ন মতাদ্িথন  ধারণ  নর এবং মিয়ানদ্র েমর্থন দ্ান 
সর্ন  মবরত র্ান । এরপর অল্প েময় পর বাবথার খামরমজরা ৮০১ োন  উির আমে ায় এ মি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠা 
 নর। ৫০ বছনরর মনধে মাগনরনবর ইমরমে ও ইমেম য়ার আগ ামব ও এর অল্প া  পর মমিনরর ই মিমদ্ ও 
তুম মনরা  াযথ রীভানব আমে ার স্বাধীনতা  াভ  নর। 

সেনাপমতনদ্র েংঘাত- আ  রামদ্র েময় আব্বােীয়  তৃথত্ব সভনে সযনত র্ান । এেময় তানদ্র তুম থ বংনিাদ্ভূত 
সেনাপমতরা মখ াফতন  অর্থ প্রদ্ান বে  নর সদ্য়। এেব সেনাপমতরা  াযথত স্বাধীন মছ । এমনম  বাগদ্ানদ্র 
 ানছর প্রনদ্িগুন াও আঞ্চম   রাজবংনির িােন দ্ামব  রনত র্ান । এছাড়াও আব্বােীয়নদ্র প্রায় সস্পননর 
উমাইয়ানদ্র োনর্ েংঘনর্থ ম প্ত িনত িত।  

স্বায়িিাময়ত রাজবংনির ভািন- ৮ম িতােীর সির্ানধথ সবি  নয় জন প্রমতনযাগী খম ফা ও তানদ্র উমজরনদ্র 
মাধেনম আব্বােীয় সনতৃত্বন   নঠার সচষ্টা  রনত িয় যানত োম্রানজের দূ্র মবস্তৃমতর ফন  েৃষ্ট রাজননমত  চোন ি 
েমাধান  রা যায়। মবস্তৃত োম্রাজে জুনড় েীমাবদ্ধ সযাগানযাগ সযাগানযাগ ও িৃঙ্খ া বজায় রাখার জন্য প্রিােমন  
পমরবতথনও মবনবচনায় মছ । বাইনজটিাইন োম্রানজের োনর্ আব্বােীয়রা মেমরয়া ও আনানতাম য়ায়  ড়াইনয় ম প্ত 
র্া ার েময় োমমর  অমভযান  ম  রা িত। মখ াফত অভেন্তরীণ  মথ ানি সবমি মননানযাগ মদ্নয়মছ । আঞ্চম   
িােন তথারা সবমি স্বায়িিােন  াভ  নর মননজনদ্র অবস্থান বংিগত  নর সফ া খম ফার  ানছ েমস্যার  ারণ 
মছ । 

এ ই েমনয় আব্বােীয়রা অভেন্তরীণ আনর মি েমস্যার মুনখামুমখ িয়। প্রাক্তন আব্বােীয় েমর্থ রা েম্প থনছদ্ 
 নর সখারাোননর আনিপানি পৃর্  রাজে স্থাপন  নর। িারুনুর রমিদ্ বারমাম নদ্র িমিনয় সদ্ন। এ ই েময় ান  
সবি ম ছ ুভােন সদ্খা সদ্য়। এেনব জমড়তরা অন্যান্য ভূমমর জন্য োম্রাজে তোগ বা োম্রানজের দূ্রবতথী স্থানন 
অমধ ার মননত েনচষ্ট মছ ।তামজম স্তাননর মরুায় সখারাোননর আমমর ইেমাই  োমামনর ছমব। মতমন আব্বােীয়নদ্র 
সর্ন  স্বাধীনভানব িােন পমরচা না  নরন। 

                                                           
52 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, িাগুক্ত, পৃ.২৫৮-৩৯৭। 
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৮২০ ো  নাগাদ্ োমামনরা মাওয়ারাননির ও বৃিির সখারাোনন স্বাধীন  তৃথত্ব অজথন  নর। মিয়া িামদ্ামনরা উির 
মেমরয়ায় এবং ইরাননর তামিমর ও োফামর রাজবংনির উিরসুমর িয়। মবনির্ত োমারার তনরানজের পর আব্বােীয় 
স িীয় ের ার দুবথ  িনয় পনড় প্রনদ্িগুন ানত স িমবমুখী প্রবণতা বৃমদ্ধ পায়। ১০ম িতােীর প্রর্ম নাগাদ্ 
আব্বােীয়রা ইরান র মনয়ন্ত্রণ িামরনয় সফন  এবং তা মবমভন্ন আমমরনদ্র িানত চন  যায়। খম ফা আ  রামদ্ আমমরু  
উমারা পদ্ েৃমষ্টর মাধেনম তানদ্র ক্ষমতা সমনন মননত বাধে িন। এর অল্প া  পর দ্ায় াম সর্ন  বুইময়রা উত্থান 
 াভ  নর এবং বাগদ্ানদ্র আম াতনন্ত্র স্থান  নর সনয়। ইবনন মমি াময়য়ার মতানুযায়ী তারা তানদ্র েমর্থ নদ্র 
ই তা ( র খামার গঠননর জন্য জায়মগর) বণ্টন  রনত র্ান । 

অষ্টম িতন র সির্ নাগাদ্ আব্বােীয়রা যনর্ষ্ট পমরমাণ ক্ষমতা িারায়। ৭৯৩ োন  ইমরমে রাজবংি সফজ সর্ন  
মরনক্কা পযথন্ত এ মি রাষ্ট্র স্থাপন  নর। এ ই েময় আব্বােীয় গভনথরনদ্র এ মি পমরবানরর ক্ষমতা বৃমদ্ধ  াভ  রনত 
র্ান  এবং ৮৩০ এর দ্িন  তারা আগ ামব আমমরাত স্থাপন  নর। ৮৬০ এর দ্ি  নাগাদ্ মমিনরর গভনথররা 
তানদ্র মনজস্ব তু মুন আমমরাত গঠন  নর। প্রমতষ্ঠাতা আিনমদ্ ইবনন তু নুনর নানম এর নাম  রণ  রা িয়। এরপর 
সর্ন  মমির খম ফা সর্ন  পৃর্  িনয় রাজবংনির িানত িামেত িনত র্ান । পূবথাঞ্চন ও গভনথররা স ি সর্ন  
মননজনদ্র পৃর্   নর সনয়। সিরানতর োফামর ও বুখারার োমামনরা ৮৭০ এর দ্িন  েম্প থনেদ্  নর এবং 
পারস্যাময়ত েংসৃ্কমত ও রাষ্ট্র গনড় সতান । এেময় শুধু সমনোপনিমময়ার স িীয় অঞ্চ  েরােমর আব্বােীয় মনয়ন্ত্রনণ 
মছ । মফম মস্তন ও সিজাজ প্রায় তু মুনরা মনয়ন্ত্রণ  রত। আনানতাম য়ায় বাইনজটিাইনরা আরব মেুম মনদ্র আরও 
পূবথমদ্ন  সঠন  সদ্য়। 

৯২০ এর দ্ি  নাগাদ্ অবস্থা আনরা বদ্ন  যায়। প্রর্ম পাঁচ ইমামন  মান্য  রা মিয়ানদ্র এ মি সগাষ্ঠী যারা 
মুিাম্মদ্ (ো) এর  ন্যা ফামতমার োনর্ মননজনদ্র রক্তেম্প থ দ্ামব  রত তারা ইমরমে ও আগ ামবনদ্র  াছ সর্ন  
মনয়ন্ত্রণ মননয় সনয়। এই নতুন রাজবংি ফানতমীয় নানম পমরমচত িয়। ৯৬৯ োন  তারা মমিনরর মদ্ন  অগ্রের িয় 
এবং মমিনরর ফেুতানত রাজধানী স্থাপন  নর। এন  তারা মিয়া মিক্ষা ও রাজনীমতর মূ  স ি মিনেনব গনড় 
সতান । ১০০০ ো  নাগাদ্ ফানতমীয়রা সুমন্ননদ্র আব্বােীয়নদ্র  ানছ এ মি আদ্িথগত চোন ি মিনেনব সদ্খা 
সদ্য়। এেময় আব্বােীয় িােন সবি ম ছ ুগভনথরনদ্র মনধে মবভক্ত মছ  এবং বাগদ্ানদ্র খম ফার  তৃথত্ব আনগর 
মত িক্ত মছ  না। এে   িােন তথারা মননজনদ্র মনধে  ড়াইনয় ম প্ত র্া নতন। খম ফা মননজ বুইময় আমমনরর 
মনরাপিায় মছন ন। বুইময় আমমর েমগ্র ইরা  ও পমিম ইরাননর মনয়ন্ত্রনণ মছন ন। 

ইরান র বাইনরর স্বাধীন প্রনদ্িগুন া ধীনর ধীনর বংিগত িাে নদ্র আওতায় চন  আনে। এেব স্থানন খম ফার 
অবস্থান মছ  আনুষ্ঠামন । মািমুদ্ গজনমভ বহু  প্রচম ত “আমমর” পদ্বীর স্থন  “সু তান” পদ্বী ধারণ  নরন। 
১১ িতন  খম ফার অবস্থান আনরা হ্রাে পায় যখন ম ছ ুমেুম ম িাে  জমুার খুতবায় তার নাম উনেখ  রার প্রর্া 
সর্ন  েনর আনেন ও মননজনদ্র নানম মুরা জামর  নরন। 

 ায়নরার ফানতমীয়রা মুেম ম মবনশ্বর  তৃথনত্বর বোপানর আব্বােীয়নদ্র োনর্ প্রমতনযামগতায় ম প্ত িন। বাগদ্াদ্ 
আব্বােীয় খম ফানদ্র স ি িন ও সেখান ার মিয়ানদ্র মনধে ফানতমীয়রা ম ছ ুেমর্থন  াভ  নর। ফানতমীয়নদ্র 
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পতা া মছ  েবুজ ও আব্বােীয়নদ্র পতা া মছ   ান া। ফানতমীয়নদ্র োনর্ এই প্রমতদ্বিবীতা ১২ িতন  েমামপ্ত 
ঘনি।53 

মনিা  আক্রমণ ( ১২০৬-১২৫৮)- ১২০৬ োন  সচমিে খান মধে এমিয়ার মনিা নদ্র মনধে িমক্তিা ী রাজে গনড় 
সতান ন। ১৩ িতােীনত এই মনিা  োম্রাজে অমধ াংি ইউনরমিয়ান অঞ্চ  জয়  নর সফন । ১২৫৮ োন  িা াকু 
খাননর বাগদ্াদ্ ধ্বংে  রার ঘিনা ইে ামম স্বণথযনুগর েমামপ্ত মিনেনব সদ্খা িয়।  মনিা নদ্র আিঙ্কা মছ  সয 
মুিাম্মদ্ (ো) এর চাচার বংিধর আ  মুেতামেমন  িতো  রা িন  অন ৌম   দুনযথাগ িানা সদ্নব।  পারনস্যর 
মিয়ারা বন  সয মিয়া ইমাম হুোইন মবন আম র মৃতেুর পর এমন স াননা দুনযথাগ িয়মন। রাজ ীয় রক্ত না ঝরাননার 
মনিা  রীমত তাই অগুরুত্বপূণথ সঠন । িা াকু খান ১২৫৮ োন র ২০ সফব্রুয়ামর আ  মুেতামেমন   ানপথনি মুনড় 
সঘাড়ার োিানযে পদ্দ্ম ত  নর িতো  নরন। খম ফার পমরবারন ও িতো  রা িয়। তার  মনষ্ঠ পুত্রন  বামচনয় 
রাখা িয় ও মনিাম য়ায় পামঠনয় সদ্য়া িয়। এ   ন্যান  িা াকু খাননর িানরনম দ্ামে মিনেনব মননয় যাওয়া িয়। 
মনিাম য়ান ইমতিােমবদ্নদ্র মনত সবঁনচ যাওয়া পুত্রমি মবনয়  নর ও তার েন্তানেন্তমত িয়।54 

 ায়নরার আব্বােীয় মখ াফত (১২৬১-১৫১৭) - নবম িতােীনত আব্বােীয়রা খম ফার প্রমত অনুগত সেনাবামিনী 
গঠন  নর। এনত অনারবনদ্র সর্ন  স া  সনয়া িনয়মছ  যানদ্র মাম ু  ব া িত।  আ  মামুন ও তার ভাই আ  
মুতামেনমর িােন ান  গমঠত এই সেনাবামিনী োম্রানজের পরবতথী ভােন সরাধ  নর। প্রর্মমদ্ন  এরা ের ারন  
আভেন্তরীণ ও তবনদ্মি  েমস্যা মবর্নয় োিাযে  রত। আ  মুতামেম  তৃথ  বাগদ্াদ্ সর্ন  োমারায় রাজধানী 
স্থানান্তর মখ াফনতর মনধে মবভমক্ত েৃমষ্ট  নর। অমধ ন্তু আ  রামদ্ মুিাম্মদ্ মবন রাইন র িানত অমধ াংি রাজ ীয় 
 মথ তুন  সদ্য়ার আগ পযথন্ত মাম ু নদ্র ক্ষমতা বৃমদ্ধ র্ান ।  

মাম ু রা মমিনরর ক্ষমতায় চন  আনে। মনিা নদ্র িানত বাগদ্ানদ্র পতননর পর ১২৬১ োন  মাম  ুরা 
 ায়নরানত আব্বােীয় মখ াফত পুনপ্রমতষ্ঠা  নর।  ায়নরার প্রর্ম আব্বােীয় খম ফা মছন ন আ  মুেতানমের। 
তৃতীয় আ  মুতাওয়ামক্কন র েময় পযথন্ত  ায়নরার আব্বােীয় মখ াফত মিন  মছ । প্রর্ম সেম ম তান  
 নস্টামটিননাপন  বিী মিনেনব মননয় যান।  ায়নরা মফনর আোর পর ১৫৪৩ োন  মতমন মৃতেুবরণ  নরন। 55 

১২৫৮ োন  বাগদ্ানদ্র পতননর পর আব্বােীয় রাজবংনির ম ছ ুসবঁনচ যাওয়া েদ্স্য তানদ্র সজেষ্ঠ মদ্বতীয় ইেমাই  
মবন িামজা মবন আিনমদ্ মবন মুিাম্মনদ্র সনতৃত্ব দ্মক্ষণ পারনস্যর ফারে অঞ্চন  চন  যায়।  তারা সখানজ িিনর 
অবস্থান সনয়। এমি এেময় জ্ঞান অজথননর এ মি প্রধান স ি মছ । সিখ আবদুে ো াম সখানমজ মবন আব্বাে মবন 
মদ্বতীয় ইেমাই  বাগদ্ানদ্র পতননর পাঁচ বছর পর সখাননজ জন্ম  াভ  নরন। মতমন এ জন বড় ধমথীয় পমটডত ও 
সুমফ িন। স্থানীয় জনতা তান  শ্রদ্ধা  রত। তার মাজার সখাননজ রনয়নছ। 

                                                           
53 Ralph W Brauer , Boundaries and Frontiers in Medieval Muslim Geography, Diane, p" 7–10. 

54 খাহলদ  ািাদ, “র্কগাল আগ্রাসন এবাং বাগদাদ ধ্বাংসযজ্ঞ”, ইসলাকর্ি িািাকনা ইহত্িাস, ১০/০২/২০১৮ইাং, 

https://lostislamichistorybangla.wordpress.com। 

55  Alexander। Mikaberidze  The Georgian Mameluks in Egypt”, http://www.napoleon-series.org/. 
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সিখ আবদুে ো ানমর বংিধররা ধমথীয় পমটডত মছন ন এবং প্রজন্ম সর্ন  প্রজন্ম ধনর েম্মামনত িনতন। সতমন 
এ জন সিখ মুিাম্মদ্ (মৃতেু আনুমামন  ৯০৫ মিজমর) বােতা  চন  আনেন। তার নামত সিখ মুিাম্মদ্ মবন সিখ 
নামেরউমিন আিনমদ্ মবন সিখ মুিাম্মদ্ সখাননজ ম ছ ুেমনয়র জন্য বেমত  নরমছন ন। ম ন্তু ৯৩৮ মিজমর বধথমান 
োফামভ িমক্তর  ারনণ মতমন স্থায়ীভানব তার দ্াদ্ার মত বােতান  চন  আনেন।  তার মননজর নামত সিখ িাোন 
(মৃতেু ১০৮৪ মিজমর) (নমাো িাোন বন ও পমরমচত) বােতান র আব্বােীয়নদ্র োধারণ বংিধর। 

সিখ িাোননর নামত সিখ মুিাম্মদ্ োইদ্ (জন্ম ১০৯৬ মিজমর-মৃতেু ১১৫২ মিজমর) ও সিখ মুিাম্মদ্ খান (জন্ম ১১১৩ 
মিজমর-মৃতেু ১১৯৭ মিজমর) এই অঞ্চন র প্রর্ম আব্বােীয় িাে । ১১৩৭ মিজমর সিখ মুিাম্মদ্দ্ োইদ্ েিস্ত্র 
বামিনীর জন্য েমর্থন জনড়া  রনত র্ান ন।  ার দ্খন র পর মতমন মৃতেুর ১১৫২ মিজমরনত মৃতেূর আগ পযথন্ত ১২ 
বা ১৪ বছর এই িির ও এর উপর মনভথরিী  অঞ্চ গুন া িােন  রনতন। 

তার ভাই সিখ মুিাম্মদ্ খান বােতাম  এরপর বােতা  ও জািানমগমরয়া অঞ্চন র িাে  িন। ১১৬১ মিজমরনত 
সিখ মুিাম্মদ্ খান বােতাম  মদ্নদ্িবান দুনগথর উনিনশ্য সবর িন এবং বাস্তা  ও এর অঞ্চ েমূি তার বড় ভাইনয়র 
পুত্র সিখ মুিাম্মদ্ োমদ্  ও তার চাচাত ভাই আগা িাোন খাননর িানত অপথণ  নরন। সিখ মুিাম্মদ্ খান প্রায় ২০ 
সর্ন  ২৪ বছর মদ্নদ্িবান দুগথ সর্ন  জািানমগমরয়া িােন  নরন। এ ারনণ তান  সিখ মুিাম্মদ্ "মদ্নদ্িবান" ব া 
িয়। এরপর মতমন বােতা  মফনর আনেন এবং আমৃতেু সেখান সর্ন  িােন  নর যান। তার িােননর েনবথাচ্চ েীমায় 
বােতা  খানানত শুধু জািানমগমরয়া ছাড়াও  ার ও বির আব্বাে ও এেনবর উপর মনভথরিী  এ া াগুন াও 
অন্তভুথক্ত মছ । 

সিখ মুিাম্মদ্ খান বােতাম  “খান” উপামধধারী বােতান র প্রর্ম আব্বােীয় িাে । এরপর ে   আব্বােীয় 
িােন র সক্ষনত্র “খান” উপামধমি বেবিার িনত র্ান । 

বােতা  ও জািানমগমরয়ার েবথনির্ আব্বােীয় িাে  মছন ন মুিাম্মদ্ আজম খান বমনআব্বামেয়ান। মতমন তামরনখ 
জািানমগমরয়া ওয়া বমনআব্বামেয়ানন বােতা  গ্রন্থ রচনা  নরনছন। এনত এই অঞ্চন র ইমতিাে ও এর িােন তথা 
আব্বােীয় পমরবানরর বণথনা রনয়নছ। মুিাম্মদ্ আজম খান বমনআব্বামেয়ান ১৯৬৭ োন  মতৃুেবরণ  নরন। এ বছরন  
বােতান র আব্বােীয় িােননর েমামপ্ত মিনেনব গণে  রা িয়। 

আব্বােীয় খম ফানদ্র তাম  াঃ 56 

আব্বােীয় মখ াফনতর খম ফা- 

১ আে োফাি ১৩১–১৩৬ মি. ৭৫০–৭৫৪ মি. 

২ আ  মনসুর ১৩৬–১৫৮ ৭৫৪–৭৭৫ 

                                                           
56 রু্িাম্মদ ছিজা ই কিীর্, িাগুক্ত, পৃ. ২৩৮- ২৫৭। 
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৩ আ  মািমদ্ ১৫৮–১৬৯ ৭৭৫–৭৮৫ 

৪ আ  িামদ্ ১৬৯–১৭০ ৭৮৫–৭৮৬ 

৫ িারুনুর রমিদ্ ১৭০–১৯৩ ৭৮৬–৮০৯ 

৬ আ  আমমন ১৯৩–১৯৮ ৮০৯–৮১৩ 

৭ আ  মামুন ১৯৮–২১৮ ৮১৩–৮৩৩ 

৮ আ  মুতামেম ২১৮–২২৭ ৮৩৩–৮৪২ 

৯ আ  ওয়ামে  ২২৭–২৩২ ৮৪২–৮৪৭ 

১০ আ  মুতাওয়ামক্ক  ২৩২–২৪৭ ৮৪৭–৮৬১ 

১১ আ  মুনতামের ২৪৭–২৪৮ ৮৬১–৮৬২ 

১২ আ  মুেতাইন ২৪৮–২৫২ ৮৬২–৮৬৬ 

১৩ আ  মুতাজ ২৫২–২৫৫ ৮৬৬–৮৬৯ 

১৪ আ  মুিতামদ্ ২৫৫–২৫৬ ৮৬৯–৮৭০ 

১৫ আ  মুতামমদ্ ২৫৭–২৭৯ ৮৭০–৮৯২ 

১৬ আ  মুতামদ্দ্ ২৭৯–২৮৯ ৮৯২–৯০২ 

১৭ আ  মু তামফ ২৮৯–২৯৫ ৯০২–৯০৮ 

১৮ আ  মু তামদ্র ২৯৫–৩২০ ৯০৮–৯৩২ 

১৯ আ   ামির ৩২০–৩২২ ৯৩২–৯৩৪ 

২০ আ  রামদ্ ৩২২–৩২৯ ৯৩৪–৯৪০ 

২১ আ  মুিাম  ৩২৯–৩৩৪ ৯৪০–৯৪৪ 

২২ আ  মুেতা মফ ৩৩৪–৩৩৬ ৯৪৪–৯৪৬ 
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২৩ আ  মুমত ৩৩৬–৩৬৩ ৯৪৬–৯৭৪ 

২৪ আ  তাই ৩৬৩–৩৮১ ৯৭৪–৯৯১ 

২৫ আ   ামদ্র ৩৮২–৪২২ ৯৯১–১০৩১ 

২৬ আ   াইম ৪২২–৪৬৮ ১০৩১–১০৭৫ 

২৭ আ  মু তামদ্ ৪৬৮–৪৮৭ ১০৭৫–১০৯৪ 

২৮ আ  মুেতামজর ৪৮৭–৫১২ ১০৯৪–১১১৮ 

২৯ আ  মুেতারমিদ্ ৫১২-৫৩০ ১১১৮–১১৩৫ 

৩০ আর রমিদ্ ৫৩০–৫৩১ ১১৩৫–১১৩৬ 

৩১ আ  মু তামফ ৫৩১–৫৫৫ ১১৩৬–১১৬০ 

৩২ আ  মুেতানমজদ্ ৫৫৫–৫৬৬ ১১৬০–১১৭০ 

৩৩ আ  মুেতামদ্ ৫৬৬–৫৭৬ ১১৭০–১১৮০ 

৩৪ আন নামের ৫৭৬–৬২২ ১১৮০–১২২৫ 

৩৫ আজ জমির ৬২২–৬২৩ ১২২৫–১২২৬ 

৩৬ আ  মুেতানমের ৬২৩–৬৪০ ১২২৬–১২৪২ 

৩৭ আ  মুেতামেম ৬৪০–৬৫৬ ১২৪২–১২৫৮ 

 ায়নরার খম ফা-  

৩৯ মদ্বতীয় আ  মুেতানমের ৬৫৯–৬৬০ মি. ১২৬১–১২৬২ মি. 

৪০ প্রর্ম আ  িাম ম ৬৬০–৭০২ ১২৬২–১৩০২ 

৪১ প্রর্ম আ  মুেতা মফ ৭০২–৭৪১ ১৩০৩–১৩৪০ 

৪২ প্রর্ম আ  ওয়ামে  ৭৪১–৭৪২ ১৩৪০–১৩৪১ 
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৪৩ মদ্বতীয় আ  িাম ম ৭৪২–৭৫৩ ১৩৪১–১৩৫২ 

৪৪ প্রর্ম আ  মুতামদ্দ্ ৭৫৩–৭৬৪ ১৩৫২–১৩৬২ 

৪৫ প্রর্ম আ  মুতাওয়ামক্ক  ৭৬৪–৭৮৫ ১৩৬২–১৩৮৩ 

৪৬ মদ্বতীয় আ  ওয়ামে  ৭৮৫–৭৮৮ ১৩৮৩–১৩৮৬ 

৪৭ আ  মুতামেম ৭৮৮–৭৯১ ১৩৮৬–১৩৮৯ 

৪৮ প্রর্ম আ  মুতাওয়ামক্ক  (পুনরায় ক্ষমতা াভ) ৭৯১–৮০৯ ১৩৮৯–১৪০৬ 

৪৯ আ  মুেতাইন ৮০৯–৮১৭ ১৪০৬–১৪১৪ 

৫০ মদ্বতীয় আ  মুতামদ্দ্ ৮১৭–৮৪৫ ১৪১৪–১৪৪১ 

৫১ মদ্বতীয় আ  মুেতা মফ ৮৪৫–৮৫৫ ১৪৪১–১৪৫১ 

৫২ আ   াইম ৮৫৫–৮৫৯ ১৪৫১–১৪৫৫ 

৫৩ আ  মুেতানমজদ্ ৮৫৯-৮৮৪ ১৪৫৫–১৪৭৯ 

৫৪ মদ্বতীয় আ  মুতাওয়ামক্ক  ৮৮৪–৯০২ ১৪৭৯–১৪৯৭ 

৫৫ আ  মুেতামমে ৯০২–৯১৪ ১৪৯৭–১৫০৮ 

৫৬ তৃতীয় আ  মুতাওয়ামক্ক  ৯১৪–৯২৩ ১৫০৮–১৫১৭  

উেমানী মখ াফত ( ১৫১৭ মি.-১৯২৪মি.) 

১২৯৯ োন  অঘুজ তুম থ বংনিাদ্ভূত প্রর্ম উেমান উিরপমিম আনানতাম য়ার দ্বাময়ত্ব পান সে যু  োম্রাজে  তৃথ । 
প্রর্ম মদ্ন  সে যু  োম্রানজের প্রমত অনুগত র্া ন ও সে জু  োম্রানজের ক্রামন্ত নে স্বাধীনতা সঘার্ণা  নরন। 
এবং ধীনর ধীনর এ মি বৃিত ো তানাত প্রমতষ্ঠা  নরন। মতমন সে জু  রাজবংনির জামাতাও মছন ন57 এবং প্রর্ম 
উেমাননর মাতা িাম নম সু তান মছন ন সে জু  িািজাদ্া নুমান এর সমনয় অর্থাৎ আতুথগুন র স্ত্রী প্রর্ম মুরাদ্ 
 তৃথ  ব  ান জনয়র মাধেনম উেমানীয় োম্রাজে বহুমিানদ্িীয় োম্রাজে িনয় উনঠ এবং মখ াফনতর দ্ামবদ্ার িয়। 

                                                           
57 Stanford Jay Shaw, Malcolm Edward Yapp “Ottoman Empire” Britannica Online Encyclopedia, Nov 15, 2018, 
www.britannica.com. 
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১৪৫৩ োন  সু তান মদ্বতীয় মুিাম্মনদ্র  নস্টামটিননাপ  জয়  রার মাধেনম উেমানীয়রা বাইনজটিাইন োম্রাজে 
উনেদ্  নর।58 

১৬ি ও ১৭ি িতােীনত মবনির্ত সু তান প্রর্ম সু াইমাননর েময় উেমানীয় োম্রাজে দ্মক্ষণপূবথ ইউনরাপ,  পমিম 
এমিয়া,   ন োে,  উির আমে া ও িনথ অব আমে া জুনড় মবস্তৃত এ মি িমক্তিা ী বহুজামত ,  বহুভামর্  
োম্রাজে মছ । ১৭ি িতােীর শুরুনত োম্রানজে ৩৬মি প্রনদ্ি ও সবি  নয় মি অনুগত রাজে মছ । এেনবর ম ছ ু
পনর োম্রানজের োনর্ এ ীভূত  নর সনয়া িয় এবং বাম গুন ান  ম ছুমাত্রায় স্বায়িিােন সদ্য়া িয়। 

উেমানীয় োম্রাজে সুদ্ীঘথ ছয়িত বছনররও সবিী ধনর প্রাচে ও পািানতের সযাগানযানগর স ি মিনেনব  াজ  নরনছ। 
তনব দ্ীঘথমদ্নবোপী ইউনরাপীয়নদ্র তু নায় োমমর  সক্ষনত্র মপমছনয় পনড়। ধারাবামি  অবনমতর ফন  োম্রাজে 
সভনে পনড় এবং প্রর্ম মবশ্বযুনদ্ধর পর েম্পূণথ মব ুপ্ত িনয় যায়। এরপর আনানতাম য়ায় নতুন প্রজাতন্ত্র মিনেনব 
আধুমন  তুরনস্কর উদ্ভব িয়। ব  ান ও মধেপ্রানচে োম্রানজের োনব  অংিগুন া প্রায় ৪২মি নতুন রাষ্ট্র মিনেনব 
আত্মপ্র াি  নর।59 

ো তানানতর প্রমতষ্ঠাতা প্রর্ম উেমাননর নাম সর্ন  উেমানীয় বা অনিামান নামমি এনেনছ। এ ইভানব 
রাজবংিন  উেমানীয় রাজবংি বা অনিামান রাজবংি ব া িয়। তুম থ ভার্ায় োম্রাজেন  ব া িত সদ্ভন মত 
আম য়া উেমামনয়া বা উেমানম  সদ্ভন মত ব া িত। আধুমন  তুম থ ভার্ায় উেমানম  ইম্পারাতুর ুগু বা উেমানম  
সদ্ভন মত ব া িয়। 

পািানতে "উেমানীয় োম্রাজে" ও "িাম থ" তর্া তুরস্ক নাম দুইমির এ মি অন্যমির বদ্ন  বেবিার িত। আনুষ্ঠামন  
বা অনানুষ্ঠামন  সক্ষনত্র "িাম থ" িনের বেবিার বৃমদ্ধ পায়। প্রজাতন্ত্র গমঠত িওয়ার পর আঙ্কারা মভমি  নতুন ের ার 
িাম থ িেন  ের ামর নাম মিনেনব বেবিার শুরু  রন  এই তদ্বতপ্রর্ার অবোন িয়। 

প্রর্ম সু াইমাননর বাবা এরতুগরু  গামজ বাইনজটিাইননদ্র মবরুনদ্ধ সে জু নদ্র োিাযে  রার জন্য ৪০০ 
সঘাড়েওয়ার মননয় মাভ থ সর্ন  আনানতাম য়া আনেন।  তমু থ বংনিাদ্ভূত সে জ ু রুম ো তানানতর পতননর পর 
আনানতাম য়া সবি ম ছ ুস্বাধীন রানজে মবভক্ত িনয় পনড় যানদ্রন  গামজ আমমরাত ব া িত। এর মনধে এ মি 
আমমরাত প্রর্ম উেমাননর অধীন মছ । তার নাম সর্ন  উেমানীয় নামমি এনেনছ। মতমন বাইনজটিাইন োম্রানজের 
প্রান্ত পযথন্ত েীমানা মবস্তৃত  নরন। মধেযনুগর আনানতাম য়ার ইমতিাে  ম জানা যাওয়ায় উেমানীয়রা ম ভানব 
প্রমতনবমি রাজেগুন ান  বশ্যতা স্বী ার  মরনয়মছ  তা েমঠ ভানব ব া যায় না। 

প্রর্ম উেমাননর মৃতেুর পর উেমানীয় িােন ভূমধেোগনরর পূবথপ্রান্ত এবং ব  ান পযথন্ত মবস্তৃত িয়। উেমাননর 
সছন  প্রর্ম ওরিান ১৩২৪ োন  বুরো জয়  নরন এবং এন  উেমানীয়নদ্র নতুন রাজধানী  রা িয়। বুরোর 
পতননর ফন  বাইনজটিাইনরা উিরপমিম আনানতাম য়ায় মনয়ন্ত্রণ িারায়। ১৩৮৭ োন  সভমনমেয়াননদ্র  াছ সর্ন  
সেন ামন া জয়  নর সনয়া িয়। ১৩৮৯ োন   নোনভা জয়  রার পর অত্র অঞ্চন  োমবথয়ান িমক্তর েমামপ্ত ঘনি 

                                                           
58 Selcuk Aksin Somel ,The A to Z of the Ottoman Empire,  p.179. 

59 Mikhail  Alan, Nature and Empire in Ottoman Egypt, Cambridge University Press,  p" 7. 
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ফন  ইউনরানপর মদ্ন  উেমানীয়নদ্র অগ্রযাত্রা েিজ িয়। ১৩৯৬ োন  মনন ানপাম নের যুদ্ধন  মধেযুনগর সির্ 
বোপ মভমি  ক্রুনেড মিনেনব সদ্খা িয়। এই যুনদ্ধ উেমানীয়রা জয়ী িনয়মছ ।60 

ব  ানন তুম থনদ্র অগ্রযাত্রার োনর্  নস্টামটিননাপ  জয়  রা স ৌি গত  ারনণ গুরুত্বপূণথ িনয় উনঠ। 
 নস্টামটিননাপন র চতপুথানশ্বর ে   এ া া এেময় উেমানীয়রা মনয়ন্ত্রণ  রত। তুম থ-মনিাম য়ান সু তান ততমুর 
আনানতাম য়া আক্রমণ  রন  বাইনজটিাইনরা োমময় ভানব উেমানীয়নদ্র িাত সর্ন  সরিাই পায়। ১৪০২ োন  
আঙ্কারার যুনদ্ধ পৃমর্বীর িাে  ততমুর  ং উেমানীয়নদ্র পরামজত  নরন এবং সু তান প্রর্ম বানয়মজদ্ন  বিী 
 রা িয়। ফন  োম্রানজে মবিঙৃ্খ া েৃমষ্ট িয়। বানয়মজনদ্র েন্তানরা উিরামধ ার দ্ামব  রন  ফ শ্রুমতনত েৃষ্ট গিৃযুদ্ধ 
১৪০২ সর্ন  ১৪১৩ ো  পযথন্ত স্থায়ী িয়। সির্পযথন্ত প্রর্ম মুিাম্মদ্ সু তান িন এবং উেমানীয়নদ্র ক্ষমতা 
পুনপ্রমতমষ্ঠত  নরন।61 

১৪০২ োন  ব  ানন ম ছু এ া া সযমন সেন ামন া,  সমমেনডামনয়া ও  নোনভা উেমানীয়নদ্র িাতছাড়া িয়। 
তনব সু তান মদ্বতীয় মুরাদ্ ১৪৩০ এর দ্ি  সর্ন  ১৪৫০ এর দ্িন র মনধে তা পুনরুদ্ধার  নরন। ১৪৪৪ োন র 
১০ ননভম্বর মতমন সপা োনটডর তৃতীয়  ামডনলা ও জন িানয়ামডর অধীন িানিমরয়ান,  সপাম ি ও ওয়াম মচয়ান 
বামিনীন  ভারনার যুনদ্ধ পরামজত  নরন। এমি ভারনার ক্রনুেনডর সির্ যুদ্ধ। তনব আ নবনীয়রা সস্কনডারবানগথর 
অধীনন প্রমতনরাধ অবোিত রানখ। চার বছর পর,  তুম থনদ্র উপর আক্রমণ  রার জন্য জন িানয়ামড িানিমরয়ান 
ও ওয়া ামচয়াননদ্র আনর মি বামিনী প্রস্তুত  নরন তনব ১৪৪৮ োন   নোনভার মদ্বতীয় যুনদ্ধ মতমন পরামজত িন।  

োম্রানজের মবস্তমৃত ও েনবথাচ্চ পযথায় 

১৫৩৮ োন  মপ্রনভজার যুনদ্ধ বারবানরাো িায়নরমিন পািা পঞ্চম চা থনের িম   ীগন  পরামজত  নরনছন। মদ্বতীয় 
মুরানদ্র সছন  মদ্বতীয় মুিাম্মদ্ রাষ্ট্র ও সেনাবামিনীর পুনগথঠন  নরন। ১৪৫৩ োন র ২৯ সম মদ্বতীয় মুিাম্মদ্ 
 নস্টমটিননাপ  জয়  নরন। উেমানীয়নদ্র প্রমত আনুগনতের মবমনমনয় ইস্টানথ অনর্থাডক্স চাচথন  তার  াযথক্রম চা ু 
রাখার অনুমমত সদ্য়া িয়।62 পমিম ইউনরানপর রাজেগুন ার োনর্ বাইনজটিাইননদ্র েম্প থ খারাপ মছ  মবধায় 
অমধ াংি অনর্থাডক্স জনগণ সভননমেয়াননদ্র পমরবনতথ উেমানীয়নদ্র অধীনন র্া ান  সুমবধাজন  মনন  নর। 
ইতা ীয় উপদ্বীনপ বাইনজটিাইননদ্র অগ্রগমতর সক্ষনত্র এ মি বড় বাধা মছ  আ নবমনয়াননদ্র প্রমতনরাধ। 

১৫ি ও ১৬ি িতােীনত উেমানীয় োম্রাজে মবস্তৃমতর যুনগ প্রনবি  নর। মননবমদ্ত ও দ্ক্ষ সু তাননদ্র িােননর 
ধারাবামি তায় োম্রাজে েমৃমদ্ধ  াভ  নর। ইউনরাপ ও এমিয়ার মধে ার বামণজে রুনির মবস্তৃত অংি মনয়ন্ত্রণ  রার 
 ারনণ োম্রাজে অর্থননমত  উন্নমত  াভ  নর।  

সু তান প্রর্ম সেম ম পারনস্যর োফামভ েম্রাি প্রর্ম ইেমাই ন  পরামজত  নর দ্মক্ষণ ও পূবথ মদ্ন  োম্রানজের 
েীমানা মবস্তৃত  নরন। মতমন মমিনর উেমানীয় িােন প্রমতষ্ঠা ও স ামিত োগনর সনৌবামিনী সমাতানয়ন  নরমছন ন। 

                                                           
60 Robert Elsie, Dictionary of Kosova, Historica, Scarecrow Press, p" 95–96" 

61 Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, p" 363. 

62  Mark Erickson, Ljubica Erickson, Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson, p" 94" 
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উেমানীয়নদ্র এই েম্প্রোরনণর পর পতুথমগজ োম্রাজে ও উেমানীয় োম্রানজের মনধে এই অঞ্চন র প্রধান পক্ষ 
িওয়ার প্রমতনযামগতা শুরু িয়। 

সু তান প্রর্ম সু াইমান ১৫২১ োন  সব নগ্রড জয়  নরন এবং উেমানীয়-িানিমরয়ান যুনদ্ধর এ  পযথানয় িানিমর 
রানজের দ্মক্ষণ ও মধে অংি জয়  নর সনয়া িয়। সমািানচর যুনদ্ধ জনয়র পর মতমন বতথমান িানিমরর পমিম অংি ও 
মধে ইউনরাপীয় অঞ্চ  ছাড়া বাম  অংনি তুম থ িােন প্রমতষ্ঠা  নরমছন ন। ১৫২৯ োন  মতমন মভনয়না অবনরাধ 
 নরন তনব িির জয়  রনত বের্থ িন। ১৫৩২ োন  মতমন পুনরায় মভনয়না আক্রমণ  নরন তনব গুননের অবনরানধর 
পর মতমন বের্থ িন। ট্রামন্স ভামনয়া,  ওয়া ামচয়া ও ম নডামভয়া উেমানীয়নদ্র অনুগত রানজে পমরণত িয়।। পূনবথ 
মদ্ন  উেমানীয়রা পারনস্যর  াছ সর্ন  বাগদ্াদ্ দ্খ   নর সনয়। ফন  সমনোপনিমময়া ও পারস্য উপোগনর সনৌ 
চ াচন র উপর তানদ্র মনয়ন্ত্রণ আনে। 

উেমানীয় োম্রাজে ও োন্স িাবেবাগথ িােননর মবরুনদ্ধ ঐ েবদ্ধ িয় এবং িমক্তিা ী মমনত্র পমরণত িয়। ফরামে ও 
উেমানীয়রা সযৌর্ প্রনচষ্টায় ১৫৪৩ োন  নাইে ও ১৫৫৩ োন   রমে া জয়  নর সনয়।63 নাইে অবনরানধর এ  
মাে আনগ এজনতরুগুম জনয়র েময় োন্স উেমানীয়নদ্রন  সগা িাজ ইউমনি মদ্নয় েিায়তা  নরমছ । 
উেমানীয়রা আনরা োমনন অগ্রের িওয়ার পর িাবেবাগথ িাে  ফামডথননটড ১৫৪৭ োন  আনুষ্ঠামন ভানব 
উেমানীয়নদ্র বশ্যতা স্বী ার  নর সনন। 

১৫৫৯ োন  প্রর্ম আজুরাম পতুথমগজ যুনদ্ধর পর উেমানীয় োম্রাজে দুবথ  আদ্া  ো তানাতন  োম্রানজের অংি 
 নর সনয়। এই েম্প্রোরণ সোমাম য়া ও িনথ অব আমে া পযথন্ত মবস্তৃত িয়। পতুথমগজনদ্র োনর্ প্রমতনযাগীতার জন্য 
ভারত মিাোগনর প্রভাব বাড়াননা িয়।  

প্রর্ম সু াইমাননর িােননর েমাপ্ত িওয়ার েময় োম্রানজের সমাি জনেংখো মছ  প্রায় ১৫, ০০০, ০০০ এবং মতন 
মিানদ্িবেপী োম্রাজে মবস্তৃত মছ । উপরন্তু োম্রাজে এ মি িমক্তিা ী সনৌ িমক্ত িনয় উনঠ। ভূমধেোগনরর অমধ াংি 
এ া া উেমানীয়রা মনয়ন্ত্রণ  রত।  এই েময় নাগাদ্ উেমানীয় োম্রাজে ইউনরানপর রাজননমত  পমরমটডন র 
বৃিৎ অংি িনয় উনঠ। উেমানীয় োম্রানজের রাজননমত  ও োমমর  সশ্রষ্ঠত্ব সরামান োম্রানজের োনর্ তু না  রা 
িয়।64 

অনগ্রেরতা ও েংস্কার (১৫৬৬-১৮২৭) 

োম্রানজের অনগ্রেরতা ও অবনমত মবর্নয় মস্টনফন ম  বন ন সয ১৫৬৬ োন র পর সর্ন  তা মবরমতিীনভানব 
চ মছ  যার মানঝ ম ছ ুেংস্কার ও পুনরুদ্ধার  াযথ েম্পাদ্ন িয়। অননন র মনত সু তাননর অনযাগে উমজনর আজম,  
দুবথ  ও অপ্রতু  অনস্ত্র েমিত সেনাবামিনী,  দুনথীমত পরায়ণ অমফোর,  স াভী িত্রু ও মবশ্বােঘাত  মমত্রনদ্র 
 ারনণ েমস্যার েৃমষ্ট িনয়নছ। ম র মনত ১২৯২ সর্ন  ১৫৬৬ পযথন্ত এ জন বানদ্ েবাই সযাগে িাে  মছন ন এবং 
১৫৬৬ সর্ন  ১৭০৩ এর ১৩জন সু তাননর মনধে দুইজন বানদ্ বাম রা দ্ক্ষ মছন ন না। স িীভূত ের ার বেবস্থায় 

                                                           
63 Imber Colin,  The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power, p" 53. 

64 র্টি ছশখ লুৎ ি িির্ান, উসর্ানীয়া সালাত্ানাত্, (ঢাকা: ই. া.বা., ১৯৯১হি.), পৃ. ৯৮- ১০৬। 
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স নির দুবথ তা ক্ষমতর  ারণ মছ । এর ফন  প্রানদ্মি  অমভজাত বেমক্তবগথ ধীনর ধীনর  নস্টামটিননাপন র 
িােনন  উনপক্ষা  রনত র্ান । মদ্বতীয়ত ইউনরাপীয় িত্রুনদ্র োমমর  েক্ষমতাও বৃমদ্ধ সপনয়মছ  ম ন্তু সে তু নায় 
উেমানীয়নদ্র সেনাবামিনীনত অগ্রগমত িয়মন। সির্পযথানয় যুনদ্ধর ফ শ্রুমতনত েৃষ্ট মুরাস্ফীমত,  মবশ্ববামণজে 
অন্যমদ্ন  সমাড় সনয়া ইতোমদ্  ারনণ উেমানীয় অর্থনীমত মবমক্ষপ্ত িনয় পনড়।65 

অবনমত ও আধমুন ায়ন (১৮২৮-১৯০৮) 

দ্ মাবাচ প্রাোনদ্ প্রর্ম উেমানীয় েংেদ্ উনদ্বাধন,  ১৮৭৬ মিষ্টাে। প্রর্ম োংমবধামন  যুগ শুধ ুদুই বছর স্থায়ী 
মছ । তানমজমাত যুনগ ধারাবামি  োংমবধামন  েংস্কানরর মাধেনম সেনাবামিনীনত সযাগদ্ান,  বোংম ং প্রমক্রয়া 
েংস্কার,  সেকু ার আইননর প্রবতথন ও আধুমন   ারখানার প্রবতথন  রা িয়। ১৮৪০ োন র ২৩ অনটাবর 
উেমানীয় ডা  মন্ত্রণা য় স্থামপত িয়। 

স্যামুনয়  সমােথ ১৮৪৭ োন  সু তান প্রর্ম আবদু  মমজনদ্র  াছ সর্ন  সিম গ্রাফ মননয় পোনিটি  াভ  নরন। 
সু তান এই নতুন আমবষ্কার বেমক্তগতভানব পরীক্ষা  নরমছন ন।66 এই েফ  পরীক্ষার পর তুরনস্ক প্রর্মবানরর মত 
ইস্তানবু -এমডনথ-শুমনু  াইনন সিম গ্রাফ স্থাপন  রা িয়। ১৮৪৭ োন র ৯ আগস্ট এর  াযথক্রম শুরু িয়।67 
েংস্কার া ীন েমনয় েংমবধান প্রণয়ন  রা িয়। এই প্রর্ম েংমবধান স্বল্পস্থায়ী মছ । েংেদ্ চা ু র্া ার দুই বছর 
পর সু তান তা স্থমগত  নরন। 

োম্রানজের মিষ্টান নাগমর রা উচ্চমিক্ষায় মুেম মনদ্র সচনয় অগ্রের িনয় যায়। ১৮৬১ োন  উেমানীয় মিষ্টাননদ্র 
জন্য ৫৭১মি প্রার্মম  ও ৯৪মি মাধেমম  সু্ক  মছ  যার সমাি মিক্ষার্থী মছ  ১, ৪০, ০০০ জন যা সেেমনয় সু্কন  
পড়া মুেম ম মিক্ষার্থীনদ্র সচনয় অনন  সবমি। মুেম ম মিক্ষার্থীরা মূ ত আরমব ও ইে াম মবর্নয় পড়ানিানা  রত। 
১৯১১ োন  ইস্তানবুন র ৬৫৪মি পাই ামর স াম্পামনর মনধে ৫২৮মির মাম   মছ  জামতগত গ্রী রা।68 

মক্রমময়ার যুদ্ধ মছ  দুবথ  িনয় পড়া উেমানীয় োম্রানজের অঞ্চ গুন ার উপর প্রভাব মননয় প্রধান ইউনরাপীয় 
িমক্তগুন ার মধে ার  ড়াই। যুনদ্ধর আমর্থ  সবাঝা োম্রাজেন  ৫ মমম য়ন (৫০  ক্ষ) পাউনটডর তবনদ্মি  ঋণ মননত 
বাধে  নর।69 এই যুনদ্ধর ফন  মক্রমময়ান তাতাররা সদ্িতোনগ বাধে িয়,  প্রায় ২, ০০, ০০০ তাতার এেময় 
উেমানীয় োম্রানজে চন  আনে।  ন মেয়ান যুনদ্ধর সির্ নাগাদ্ ৯০% মের ামেয়ান জামতগত িতোর মি ার িয় 
এবং  ন োনে তানদ্র আবােভূমম সর্ন  উৎখাত িনয় উেমানীয় োম্রানজে চন  আনে যার ফন  তুরনস্ক 

                                                           
65 িাগুক্ত, পৃ. ১০৭। 

66 "Beylerbeyi Palace", Istanbul City Guide, 
https://web.archive.org/web/20071010112702/http://www.istanbulcityguide.com/history/body_mansions_palace
s.htm. 

67 "History", Türk Telekomh , 
ttps://web.archive.org/web/20070928164731/http://www.turktelekom.com.tr/webtech/eng_default.asp?sayfa_i
d=30. 

68  Mark Erickson, Ljubica Erickson, Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson, 

Weidenfeld & Nicolson, p" 95" 
69  Douglas Arthur Howard, The History of Turkey, Greenwood Publishing Group, p. 71. 
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৫, ০০, ০০০ সর্ন  ৭, ০০, ০০০ মের ামেয়ান বেমত স্থাপন  নর। ম ছ ুমের ামেয়ান েংগঠন মনিত বা উৎখাত 
িওয়ার েংখো ১-১.৫ মমম য়ন দ্ামব  নর। সব নগ্রড,  আনুমামন  ১৮৬৫ মিষ্টাে। ১৮৬৭ োন  উেমানীয় ের ার 
মব্রনিন ও োনন্সর চানপর মুনখ উির উির োমবথয়া সর্ন  োমমর  বামিনী মপছ ুিিায়।70 

উেমানীয় অমনয়মমত বামিনী বামিবাজাউ  ১৮৭৬ োন  বু নগমরয়াননদ্র এ মি উত্থানন   নঠারভানব দ্মন  নর 
এবং এনত প্রায় ১, ০০, ০০০ জন মনিত িয়। রুি-তুম থ যুনদ্ধ রুিরা জয়ী িনয়মছ । ফন  উেমানীয়নদ্র িানত 
র্া া ইউনরাপীয় এ া াগুন ার দ্রুত অবনমত িনত র্ান । বু নগমরয়া রাজে উেমানীয় োম্রানজের সভতনরই এ মি 
স্বাধীন রাজতন্ত্র গঠন  নর। সরামামনয়া স্বাধীন িনয় যায়। োমবথয়া ও মমটিমননগ্রা অল্প এ া া মননয় স্বাধীন রানজে 
পমরণত িয়। ১৮৭৮ োন  অমরয়া-িানিমর উেমানীয় প্রনদ্ি বেমনয়া মভ ানয়ত ও সনামভ োনজা  দ্খ   নর 
সনয়। উেমানীয় ের ার এে   দ্খ  প্রনচষ্টার মবপনক্ষ অগ্রের িন ও সির্পযথন্ত পরামজত িয়। 

১৮৭৮ োন  বাম থন  ংনগ্রনের েময় ব  ান উপদ্বীনপর উেমানীয় অঞ্চ গুন া মফমরনয় সদ্য়ার মবমনমনয় মব্রমিি 
প্রধানমন্ত্রী সবিামমন মডেরানয়  োইপ্রানে মব্রনিননর প্রিােন  াভ  নরন এবং ১৮৮২ োন  মমিনর সেনা সপ্ররণ 
 নর উরামব মবনরাি দ্মননর জন্য উেমানীয়নদ্র েিায়তা  রা িয়।71 

১৮৯৪ সর্ন  ১৮৯৬ পযথন্ত োম্রাজেজুনড় বেবােরত ১, ০০, ০০০ সর্ন  ৩, ০০, ০০০ আনমথনীয় িামমদ্ ান 
গণিতো নাম  িতো ানটড মনিত িয় 

উেমানীয় োম্রাজে আয়তননর সছাি িনত র্া ন  ব  ান মুেম মরা ব  ানন অবমিষ্ট ভখূটড বা আনানতাম য়ার মূ  
ভূখনটড আো শুরু  নর। ১৯২৩ ো  নাগাদ্ শুধু আনানতাম য়া ও পূবথ সেে মুেম ম ভূখটড মিনেনব মিন  মছ ।72 

পরাজয় ও মব মুপ্ত (১৯০৮-১৯২২) 

১৯০৮ মিষ্টানে উেমানীয় মমোত সনতৃবৃি  তৃথ  তরুণ তুম থ মবেব সঘার্ণা। এর পর্ ধনর পরবতথীনত বু নগমরয়ার 
স্বাধীনতা সঘার্ণা এবং বেমনয়ান েং ি শুরু িয়। 

১৯০৮ োন  তরুণ তুম থ মবেনবর পর মদ্বতীয় োংমবধামন  যুগ শুরু িয়। মবেনবর পর ১৮৭৬ োন র েংমবধান এবং 
উেমানীয় েংেদ্ পুনরায় চা ু  রা িয়। মবেব পরবতথী ছয় বছর বোপ  আ ানর রাজননমত  ও োমমর  েংস্কার 
শুরু িন ও এই েময়ন  উেমানীয় োম্রানজের মব ুমপ্তর েূচনা মিনেনব ধরা িয়। এই েময়মি  মমমি অব ইউমনয়ন 
এটড সপ্রানগ্রনের আমধপতে া  মছ । 

গিৃমববানদ্র সুমবধা মননয় অমরয়া-িানিমর ১৯০৮ োন  বেমনয়া ও িানজথনগামভনা দ্খ   নর সনয় তনব যুদ্ধ 
এড়াননার জন্য উেমানীয় ও অমরয়াননদ্র মধে ার অন্যতম প্রমতদ্বমিতামূ   অঞ্চ  সনামভ পাজার োনজা  সর্ন  

                                                           
70"145th Anniversary of the Circassian Genocide and the Sochi Olympics Issue", Reuters, 22 May 2009, 
https://www.reuters.com. 

71 A.J.P Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918, Oxford: Oxford University Press, p" 228–54" 

72 Matthew J. Gibney;  Randall A. Hansen, Immigration and Asylum: From 1900 to the Present, p" 437. 
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সেনা প্রতোিার  নর সনয়া িনয়মছ । ইতা ীয়-তুম থ যুনদ্ধর েময় উেমানীয়নদ্র মবরুনদ্ধ ব  ান  ীগ যুদ্ধ সঘার্ণা 
 নর। উেমানীয়রা ব  ান যুনদ্ধ পরামজত িনয়মছ । পূবথ সেে ও ঐমতিামে  উেমানীয় রাজধানী এমডনথ ছাড়া বাম  
অঞ্চ গুন া যুনদ্ধর েময় িারানত িয়। ধমথীয়  ারনণ মনযথাতননর আিঙ্কায় প্রায় ৪, ০০, ০০০ মুেম ম বতথমান তুরনস্ক 
পাম নয় আনে। এ মি  ন রা মিামারীনত অননন  যাত্রার েময় মারা যায়। জামস্টন মো  ামর্থর মিোব অনুযায়ী 
১৮২১ সর্ন  ১৯২২ ো  পযথন্ত ব  ানন উেমানীয় মুেম মনদ্র উপর জামতগত মনধনযনজ্ঞর ফন   নয়  মমম য়ন 
মানুর্ মৃতেুবরণ  নর এবং প্রায় েমেংখে  পাম নয় যায়।73 ১৯১৪ ো  নাগাদ্ উেমানীয় োম্রাজে ইউনরাপ ও 
উির আমে ায় তার অমধ াংি অঞ্চ  িামরনয় সফন । এেময় োম্রানজের অধীনন ২৮ মমম য়ন জনেংখো মছ  যার 
১৫.৫ মমম য়ন বতথমান তুরনস্ক,  ৪.৫ মমম য়ন মেমরয়া,  স বানন,  মফম মস্তন ও জডথানন এবং ২.৫ মমম য়ন 
ইরান র অমধবােী মছ । বাম  ৫.৫ মমম য়ন বামেিা মছ  উেমানীয়নদ্র অনুগত আরব উপদ্বীপ অঞ্চন র অন্তগথত। 

১৯১৪ োন র ননভম্বনর উেমানীয় োম্রাজে স িীয় িমক্তর পনক্ষ প্রর্ম মবশ্বযুনদ্ধ সযাগ সদ্য়। উেমানীয়রা মধেপ্রাচে 
রণািনন অংি মননয়মছ । যুনদ্ধর প্রর্মমদ্ন  উেমানীয়রা সবি ম ছ ুমবজয় অজথন  নরমছ । এর মনধে গোম পম র 
যুদ্ধ ও কুত অবনরাধ অন্তগথত। তনব রুিনদ্র মবরুনদ্ধ  ন োে অমভযানন বের্থতার মত উদ্ািরণও রনয়নছ। যুক্তরাষ্ট্র 
 খননা উেমানীয়নদ্র মবরুনদ্ধ যুদ্ধ সঘার্ণা  নরমন। 

১৯১৫ োন  রুি  ন োে সেনাবামিনী পূবথ আনানতাম য়ায় অগ্রের অবোিত রানখ।74 উেমানীয় ের ার স্থানীয় 
জামতগত আনমথনীয়নদ্র স্থানান্তর শুরু  নর। ফ শ্রুমতনত প্রায় ১.৫ মমম য়ননর মত আনমথনীয় মৃতেুবরণ  নরমছ  যা 
আনমথনীয় গণিতো বন  পমরমচত। এছাড়াও মগ্র  ও এমেমরয়ান েংখো ঘুনদ্র মবরুনদ্ধও বড় আ ানরর িতো ানটডর 
ঘিনা ঘনিনছ। 

১৯১৬ োন  আরব মবনরাি শুরু িন  তা মধেপ্রাচে রণািনন উেমানীয়নদ্র সস্রাতন  উনল্ট সদ্য়। ১৯১৮ োন র ৩০ 
অনটাবর মুনিানের যুদ্ধমবরমত স্বাক্ষর িন  তা মধেপ্রানচের  ড়াইনয়র অবোন ঘিায় এবং এরপর  নস্টামটিননাপ  
দ্খ  ও উেমানীয় োম্রানজের মবভাজননর ঘিনা ঘনি। ১৯ িতন র সির্ চতরু্থাংি ও ২০ িতন র প্রর্ম অংনি প্রায় 
৭-৯ মমম য়ন তুম থ মুেম ম উদ্বাস্তু িাতছাড়া িওয়া  ন োে,  মক্রমময়া,  ব  ান ও ভূমধেোগরীয় দ্বীপগুন া সর্ন  
আনানতাম য়া ও পূবথ সেনে চন  আনে। 

 নস্টামটিননাপ  ও ইজমমর দ্খন র ঘিনার  ারনণ তুম থ জাতীয় আনিা ননর েূচনা িয়। পরবতথীনত সমাস্তফা 
 ামা  আতাতুন থর অধীনন তুম থরা স্বাধীনতা যুনদ্ধ জয়ী িয়। ১৯২২ োন র ১ ননভম্বর ো তানাত মব ুপ্ত  রা িয় 
এবং সির্ সু তান র্ষ্ঠ মুিাম্মদ্ ১৭ ননভম্বর সদ্ি সছনড় চন  যান। ো তানাত মব ুপ্ত িন ও এেময় মখ াফত মব ুপ্ত 
 রা িয়মন। র্ষ্ঠ মুিাম্মনদ্র স্থন  মদ্বতীয় আবদু  মমজদ্ খম ফার পনদ্ বনেন। ১৯২৩ োন র ২৯ অনটাবর গ্রোটড 

                                                           
73 Broadberry/Harrison, The Economics of World War, Cambridge University Press, p" 112. 

74 Encyclopædia Britannica,  Armenian massacres (Turkish-Armenian history)", Britannica Online Encyclopedia, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/35323/Armenian-massacres. 
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ন্যািনা  এনেম্বম  তুরস্কন  প্রজাতন্ত্র সঘার্ণা  নর। ১৯২৪ োন র ৩ মাচথ মখ াফত মব ুপ্ত  রা িন [৯২] অতঃপর 
েবথনির্ খম ফা মদ্বতীয় আবদু  মমজদ্ সদ্িতোগ  নরন।75 

প্রর্ম সেম ম – ১৫১৭-১৫২০মি. (মাম ু  ো তানানতর পরাজনয়র পর ১৫১৭ মিষ্টানে তৃতীয় আ  
মুতাওয়ামক্কন র  াছ সর্ন  সেম নমর  ানছ উপামধ িস্তান্তমরত িয়) 

প্রর্ম সু াইমান – ১৫২০-১৫৬৬ 

মদ্বতীয় সেম ম – ১৫৬৬-১৫৭৪ 

তৃতীয় মুরাদ্ – ১৫৭৪-১৫৯৫ 

তৃতীয় মুিাম্মদ্ – ১৫৯৫-১৬০৩ 

প্রর্ম আিনমদ্ – ১৬০৩-১৬১৭ 

প্রর্ম সমাস্তফা – ১৬১৭-১৬১৮ 

মদ্বতীয় উেমান – ১৬১৮-১৬২২ 

প্রর্ম সমাস্তফা,  পুনরায় ক্ষমতা াভ – ১৬২২-১৬২৩ 

চতরু্থ মুরাদ্ – ১৬২৩-১৬৪০ 

প্রর্ম ইবরামিম – ১৬৪০-১৬৪৮ 

চতরু্থ মুিাম্মদ্ – ১৬৪৮-১৬৮৭ 

মদ্বতীয় সু াইমান – ১৬৮৭-১৬৯১ 

মদ্বতীয় আিনমদ্ – ১৬৯১-১৬৯৫ 

মদ্বতীয় সমাস্তফা – ১৬৯৫-১৭০৩ 

তৃতীয় আিনমদ্ – ১৭০৩-১৭৩০ 

                                                           
75 Hakan Ozoglu,  From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic, p" 8, 

https://books.google.com.bd/books?id=Cw5V1c1ej_cC&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
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প্রর্ম মািমুদ্ – ১৭৩০-১৭৫৪ 

তৃতীয় উেমান – ১৭৫৪-১৭৫৭ 

তৃতীয় সমাস্তফা – ১৭৫৭-১৭৭৪ 

প্রর্ম আবদু  িামমদ্ – ১৭৭৪-১৭৮৯ 

তৃতীয় সেম ম – ১৭৮৯-১৮০৭ 

চতরু্থ সমাস্তফা – ১৮০৭-১৮০৮ 

মদ্বতীয় মািমুদ্ – ১৮০৮-১৮৩৯ 

প্রর্ম আবদু  মমজদ্ – ১৮৩৯-১৮৬১ 

আবদু  আমজজ – ১৮৬১-১৮৭৬ 

পঞ্চম মুরাদ্ – ১৮৭৬ 

মদ্বতীয় আবদু  িামমদ্ – ১৮৭৬-১৯০৯ ( াযথ রভানব খম ফা উপামধ বেবিার  নরন) 

১৯০৮ সর্ন  শুরু  নর পরবতথী েময় উেমানীয় সু তানরা মনবথািী ক্ষমতামবিীন োংমবধামন  েম্রাি মিনেনব 
মবনবমচত িনতন। এেময় ক্ষমতা মনবথামচত প্রমতমনমধনদ্র মননয় গমঠত পা থানমটি ক্ষমতা সভাগ  রত। 

পঞ্চম মুিাম্মদ্ – ১৯০৯-১৯১৮ 

র্ষ্ঠ মুিাম্মদ্ – ১৯১৮-১৯২২ 

মদ্বতীয় আবদু  মমজদ্ – ১৯২২-১৯২৪ 
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৪. আরবী োমিতে 

৪.১. আরবী োমিনতের যুগমবভাগ 

আরবী োমিনতের ইমতিােন  োধারণত পাঁচভানগ ভাগ  রা িয়। সযমন:  এ .  জানি ী যুগ। দুই.  
ইে ামী ও ওমাইয়া যুগ। মতন. আব্বােী যুগ। চার.  তুম থ বা পতন যুগ। পাঁচ.  আধুমন  যুগ।  

জানি ী যগু (৪৫০মি. ৬২২মি.) 

আরবী োমিনতের জানি ী যনুগর মঠ  শুরুিা  খন এই বোপানর মবনের্ নদ্র মনধে বোপ  মতমবনরাধ রনয়নছ। 
সযনিতু মূ  আন াচনা োমিনতের তবমিষ্ট,প্র ৃমত, উপাদ্ান ইতোমদ্ তাই এ বোপানর মবতন থ না জমড়নয় অগ্রগন্য 
এ িা মতন  উনেখ  নর োমনন আগাননা সশ্রয়।  প্রমেদ্ধ োমিতে েমান াচ  জামিয, সমাস্তফা োমদ্  রামফ’ঈ, 
আিমদ্ িাোন যায়োত, প্রাচেমবদ্ মন  ে তানদ্র মনত জানিম  যনুগর েময়েীমা শুরু িনয়নছ ৪৫০ খৃষ্টাে 
সর্ন ।76 আর ৬২২খৃষ্টানে রােূ  (ো)  তৃথ  মদ্ীনায় ইে ামী রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠার মাধেনম জানিম  যনুগর েমামপ্ত 
ঘনি। 

ে   োমিনতের শুরুিা িয়  মবতার মাধেনম। আরবী োমিনতের জানি ী যুনগও এ ই দ্ৃশ্য সদ্খা যায়। বক্তৃতা, 
প্রজ্ঞাপণূথ উমক্ত, প্রবাদ্-প্রবচন ইতোমদ্ েবম ছু োমিনতের উপাদ্ান  মিোনব র্া ন ও   মবতার চচথাই মূ ত 
জানি ী োমিনতের মূ  উপাদ্ান মছ । 

জানি ী োমিনতের অন্যতম এ মি তবমিষ্ট ি  দ্ীঘথেূমত্রতা পমরতোগ  নর েংমক্ষপ্ত বোপ অর্থনবাধন িে বোবিার 
 রা। মবনির্  নর সপ্রক্ষাপি অনুযায়ী িে বেবিার জানিম  োমিতেন  অন্যান্য োমিতে সর্ন  তবমিষ্টমমিত 
 নরনছ। সযমন, োমিতে মথমি যমদ্ স ান যুদ্ধ মবর্য়  িয় তখন সতজস্বী িনের বেবিার  ক্ষ  রা যায়। আবার 
অপমরমচত স ান পর্ঘাি, মরুভূমমর বণথনা মদ্নত জানিম  োমিমতে গণ অনন  জমি , দুনবথাধে িে বেবিার 
 রনতন। এ ইভানব সপ্রম-ভা বাো, মমত, সিা  ইতোমদ্ মবর্য়বস্তুনত অনন  েিজ ের  সুমমষ্ট োবম   বণথনা 
ও িে প্রনয়াগ পমর মক্ষত িয়। 77 জানিম  োমিতে সযনিতু অমধ াংি সক্ষনত্র মরুচারী সবদুঈননদ্র মাধেনমই গনড় 
উনঠনছ তাই তানদ্র োমিনতের মনধেও রনয়নছ তানদ্র জীবনাচরনণর মত আনবগ, উিীপনা, সখা া প্র ৃমতর প্রমত 
অনুভূমতর গভীর ছাপ। সবদুঈনরা সযমন এ মি মনমদ্থষ্ট স্থানন অবস্থান  রতনা তাই চ াচন র মবমভন্ন দ্ৃশ্য তানদ্র 
ভাবনাগুন ার মনধে মভন্নতা ততমর  রত। তারই ফ শ্রুমতনত তানদ্র  মবতার মবর্য়বস্তুর মনধেও মবমক্ষপ্তভাব 
প্র াি সপত। নানান মবর্য়বস্তু মদ্নয় এ মি  মবতা েম্পন্ন িত।  

জানি ী  মবতার মনমদ্থষ্ট এ মি  াঠানমা আনছ।  মবতার মবর্য়বস্তু যাইনিা   মবরা মনমদ্থষ্ট গঠননি ীর মভমিনতই 
 মবতা ম খত। সযমন: প্রর্নম সপ্রমম ার গুণাগুন বণথনা, তারপর সপ্রমম া সয উনি চনড় সে উনির বণথনা তারপর 
মূ  মবর্য়বস্তু বণথনা। ইে াম গ্রিনণর পূনবথ  া’ব মবন যিায়র রােূন র নানম কুৎো রিনা  নর  মবতা ম নখ। 

                                                           
76 আল-জাহিয, হকত্াবুল িায়াওয়ান, আব্দসু সালার্ িারুন সম্পাহদত্, তৃ্ত্ীয় সাং, ববরুত্, পৃ. ৭৪। 

77 র্. ইয়ািইয়া আল জাব্বুহি, আশ হশ’রুল জাকিহল, নবর্ সাং, ববরুত্: রু্’আসসাতু্ আি হিসালাি, প.ৃ ২৭৫। 
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অতঃপর তার মবরুনদ্ধ রােূ (ো) িতোর আনদ্ি সদ্ন। পরবতথীনত  া’ব মবন যুিায়র রােূন র দ্রবানর সগাপনন 
এনে ইে াম গ্রিণ  নরন এবং রােূ ন   ক্ষে  নর এ মি  মবতা আবৃমি  নরন। রাে ূ(ো) খুমি মননজর গানয়র 
চাদ্র  া’বন  উপিার সদ্ন ; সযিা ইমতিানে  ামেদ্াতু  বুরদ্াি নানম পমরমচত। উক্ত  ামেদ্াতু  বুরদ্াও 
জানি ী োমিনতের মনমদ্থষ্ট  াঠানমার উপর রমচত িনয়নছ। সযমন: 

জানি ী োমিনতের মবর্য়স্তুেমূনির মনধে অন্যতম মছ  মরুভূমম, পশু-পামখ, চারণভূমম, বংি সগৌরব, আমতনর্য়তা, 
সিৌযথ-বীযথ, িমক্তিা ী সঘাড়া, যুদ্ধ মবগ্রি , মদ্, নারী, জুয়ানখ া ইতোমদ্ সযগুন া তৎ া ীন জানিম  েমাজন  
তবমিষ্টমমিত  নরমছ ।  

স উ স উ জানি ী যুগন  দুইমি পনবথ মবমভক্ত  নরনছন।  এ মি ি  প্রস্তুমত পবথ অন্যমি ি  মব াি পবথ। প্রস্তুমত 
পনবথ োধারণত খি  মবতার েোন পাওয়া যায় আর মব ািপনবথ  ামেদ্া তর্া দ্ীঘথ  মবতার রূপ পাওয়া যায়। 
মব ািপনবথর উজ্জ্ব তম উদ্ািরণ ি  েপ্ত ঝু ন্ত  মবতা। খি  মবতা সর্ন  পমরপূণথ  মবতা চচথার সক্ষনত্র ইমরাউ  
 ানয়ে এবং মুিা মিন র নাম েবার আনগ আনে। তনব জামিনজর মনত, যমদ্ও ইমরাউ   ানয়ে ও মুিা মি  
পমরমিম ত ও িৃংখম ত  াবেেড়ন র প্রর্ম পদ্াচারণা ারী মিোনব ধরা িয় ম ন্তু তারা সমানিও প্রর্ম নয় বরং 
তারা িন ন অনুজ ও উির প্রজনন্মর  মব। স ননা তানদ্র  াবেচচথার পূনবথই জানি ী  মবতার মনধে যনর্ষ্ট মনয়ম-
রীমত চা ু মছ ; সযগুন ার উপর মভমি  নর তারা  মবতা চচথার স্বণথ মিখনর আনরািণ  নরমছন ন।  মবতার 
মবর্য়বস্তুর  র্া মচন্তা  রন ও এ ই দ্ৃশ্য সদ্খা যানব। তর্া জানি ী যুনগর সির্ েমনয় এনে যারা প্রমেমদ্ধ  াভ 
 নরমছন ন তারা  মবতার মবর্য়বস্তুনত নতুনত্ব আনননমন বরং পূনবথর সদ্খাননা মবর্য়বস্তুর উপরই স খা িনয়মছ । 
এ বোপানর স্বয়ং জানিম   মব যিায়ন ইবনন আমব সু মা এবং আনতারা ইবনন িািানদ্র পমরমচত দুইমি  মবতার 
পেমত উনেখনযাগে- 

 তর্া আমরা যা ব মছ তা িয়নতা অনন্যর ধার ৃত ম ংবা ما أرنا نقول أال معارا + أو معادا من قولنا مكرورا
পুনরাবৃমি;  নতুবা পুনরান াচনা ছাড়া আর ম ছুই নয়-  যুিায়র ইবনন আমব সু মা।78 

 তর্া পূবথবতথী  মবগণ সজাড়াতাম  সদ্য়ার মত স ান هل غادر الشعراء من متردم + أم هل عرفت الدار بعد توهم
অব াি সরনখ সগনছন ম ? নাম  তুমম সভনব মচনন্ত মপ্রয়ার গিৃ মচমিত  রনত সপনরছ?-  আনতারা 
ইবনন িািাদ্।79 

ইে ামী ও উমাইয়া যুগ (৬২২মি.- ৭৫০মি.) 

মিানবী মুিাম্মদ্( ো)  এর মদ্ীনায় গমন এবং সেখানন ইে ামী রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠার মধে মদ্নয় এ মদ্ন  
আরবী োমিনতের জানিম  যুনগর েমামপ্ত িনয়নছ অন্য মদ্ন  িনয়নছ ইে ামী যুনগর েূচনা। অনন  
োমিমতে  এমন মছন ন যারা জানিম  ও ইে ামী উভয়যুগ সপনয়নছন তানদ্রন  ব া িয় মুখাদ্রামুন 

                                                           
78 র্. ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচৌধুিী, িাচীন আিবী কহবত্া: ইহত্িাস ও সাংকলন, িথর্ িকাশ, (চট্টগ্রার্: আির্হদয়া 

হিহটাং ছিস, ২০১৫), পৃ. ৯। 

79 আয্ যাওযাহন, শিিুল  রু্’আল্লাকাহত্স সাব’ঈ, রু্িাম্মদ ইবিাহির্ সাহলর্ সম্পা. ( কায়কিা: দারুত্ ত্ালা’ই, ১৯৯৩), 

পৃ. ১৮১। 
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োমিমতে । োধারণত উমাইয়া যুগন  ইে ামী যুনগর অন্তভুথক্ত  রা িয় যমদ্ও স উ স উ ৬৬১খৃষ্টাে 
সর্ন  ৭৫০খৃঃ পযথন্ত েময় া ন  পৃর্ ভানব উমাইয়া যুগ মিোনব অবমিত  নরন। আর আরবী োমিনতের 
উমাইয়া যুনগর েমামপ্ত া  ধরা িয় ৭৫০ ো  তর্া উমাইয়া োম্রানজের পতননর েময় পযথন্ত।  

ইে ামী যুনগর আরবী োমিনতের অন্যতম তবমিষ্ট ি  োমিনতে ইে াম ধনমথর েরােমর প্রভাব। জানিম  
যুনগর যতেব মবর্য়বস্তু মছ  সযমন মদ্, নারী, বংিনগৌরব ইতোমদ্ েবম ছ ু ইে ামী যুনগ পমবত্রতা,  
তনমত তা,  ভ্রাতৃত্ব,  েমতা ইতোমদ্ মবর্য়বস্তুনত রূপ সনয়। ইে ামী যুগ শুরু িওয়ার পর োমমগ্র   মব 
োমিমতে নদ্র মনধে মতনিা ধারা েৃমষ্ট িয়। এ .  যারা ইে ানমর পনক্ষ এবং ইে াম মবনরাধীনদ্র 
মবপনক্ষ অবস্থান মননয়  াবে চচথা  নরন। তানদ্র  মবতার মধে মদ্নয় ইে ানমর সুমিান আদ্িথ তুন  
ধনরন। এনক্ষনত্র  মব িােোন মবন োমবনতর নাম অগ্রগন্য। দুই.  যারা ইে ানমর মবরুনদ্ধ কুৎো-
অপবাদ্ রিনা  নর  মবতা আবৃমি  নরনছন।  া’ ব মবন যুিায়র এনক্ষনত্র অগ্রণী ভূমম া পা ন 
 নরমছন ন তনব ম ছুমদ্ন পর মতমন ইে াম গ্রিণ  নরন। মতন.  অন্য আনর মি দ্  যারা কুর’ আননর 
অন ৌম   ভার্ানি ীনত মবনমামিত িনয় েম্পূণথরূনপ োমিতে চচথা সছনড় সদ্ন। মননজ োমিতে রচনা 
পমরতোগ  নর কুরআননর মনগঢ়ূ তি অনুেোন ও মনমথাপ মি  নর পমরতৃমপ্ত  াভ  নরন। এজন্য 
জানি ী যুগ সর্ন  ইে ামী যুনগর োমিতে চচথা ম ছুিা িন ও হ্রাে পায়। 

আরবী োমিনতে ইে ামী যুনগর সুির তবমিষ্টেমূি মিন  মছ  ততমদ্ন যতমদ্ন রাষ্ট্রবেবস্থায় ইে ামী 
পদ্ধমত মিন  মছ । সখ াফনত রানিদ্া সির্ িওয়ার পর শুরু িয় উমাইয়া সখ াফত। ইমতপনূবথ 
িােন তথানদ্র মনধে স ান দ্বি মছ না সয দ্বি উমাইয়া িােননর েূচনার মাধেনম শুরু িয়। সগািা 
মুেম ম জননগামষ্ঠ দুমি ভানগ মবভক্ত িয়, এ ভাগ ি  মদ্ীনাপন্থী অন্যভাগ মেমরয়া তর্া দ্ানমস্ক পন্থী। 
তখন মুেম ম োম্রানজের মূ  স ি দ্ানমস্ক মছ  তারপনরও মদ্ীনার স া জন তানদ্রন  সমনন মননত 
পানরমন আ ী( রা) এর েময় া  সর্ন  শুরু িওয়া পূবথ েংঘানতর  ারনণ। এই প্রভাব পমর মক্ষত িয় 
 মব োমিমতে নদ্র মনধে। তারাও িােন তথানদ্র েমর্থনন প্রনতেন র সুমবধামত োমিতেচচথা শুরু  নরন। 
সযমন,  মেমরয়া অবস্থান ারী  মবরা মেমরয়ার িাে নদ্র প্রিংোয়  মবতা ম নখন এবং মদ্ীনার মবদ্রুপ 
 নরন। অপরমদ্ন  মদ্ীনায় অবস্থান ারী োমিতে  মেমরয়ার িাে নদ্র মবরুনদ্ধ  মবতা স নখন। এবং 
 মবরা মননজরাও এন  অপনরর মবনরাধীতা  নরন, সযমমনভানব জানিম  যুনগ এ  সগাত্র অপর সগাত্রন  
মবদ্রুপ  নর  মবতা ম খত। আরবী োমিনতের ইমতিানে এই বাদ্ প্রমতবাদ্ েমিতেচচথান  ”  না াময়দ্”  
মিোনব নাম রণ  রা িনয়নছ। না াময়দ্ আরবী োমিনতের মবিা  অংিজুনড় প্রভাবমবস্তার  নর আনছ। 
তন্মনধে উনেখনযাগে োমিতে রা িন ন-  জামরর, ফারাজদ্া , আখতা ।  

উমাইয়া িােন ান র প্রর্ম পযথানয় িাে রা োম্রাজে মবস্তার যুদ্ধ মবগ্রি েি উন্নয়ননর নানা প্রনচষ্টায় বেস্ত 
মছ । ৬৬১ সর্ন  মূ ত োমিনতের উমাইয়া যুগ ধরা িয়। আর তখন সর্ন ই মূ ত মুে মাননদ্র মনধে 
সভাগ মব ামেতা অমতমাত্রায় মচিমবননাদ্ন শুরু িয়, যা ম ছুনক্ষনত্র জানিম  অনন  তবমিনষ্টর অনুরূপ মছ । 
এন  অপনরর সদ্ার্ানরাপ  নর  মবতা চচথা শুধু রাজননমত  স্বার্থ িামেন র জন্যই না বরং মনছ  েময় 
 ািাননা,  মবননাদ্ন  রার জন্যও এেব  মবতার আেব জমাননা িত। িাে  ও  মব উভয়ই মাতা  
িনয়  মবতা,  নাচ গাননর আের জমাত। অেী  সপ্রম ানবের চচথাও বোপ  পমরমানণ িনয়মছ  তৎ া ীন 
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অ েমমস্তষ্ক স া নদ্র মানঝ। এনক্ষনত্র িাে নগামষ্ঠরও স ৌি গত অবস্থান মছ । তারা পমর মল্পতভান ই 
স া নদ্রন  আনি মবননাদ্ননর মনধে ডুমবনয় রাখার সচষ্টা  রত, সযন স ান ধরনণর মবনরাি মার্াচাড়া 
মদ্নয় না উনঠ।80  

আব্বােী যগু (৭৫০মি.- ১২৫৮মি.) 

আব্বােী যুগ মুেম ম মবশ্ব  তৃথত্ব, ক্ষমতা, োমিতে, েংসৃ্কমত, েভেতা েবথমদ্  সর্ন  উন্নয়ননর চরম মিখনর আনরািণ 
 নর। ৭৫০ ো  সর্ন  উমাইয়া যুনগর েমামপ্তর োনর্ আব্বােী যুনগর েূচনা িয়। আর সির্ িয় ১২৫৮ মিষ্টানে 
িা াকু খান  তৃথ  বাগদ্াদ্ নগরী ধ্বংে  রা পযথন্ত। আব্বােী িাে নদ্র পৃষ্ঠনপার্ তায় প্রাচীন জ্ঞান মবজ্ঞান দ্িথননর 
পুনরুদ্ধার, নবেংস্করণ, ও েম্প্রোরণ িয়।81 খম ফা আ  মামুননর (৮১৩মি.-৮৩৩মি.) েময় ান  বাইতু  মি মাি 
প্রমতষ্ঠার মাধেনম বোপ  পমরমানণ মভন্নভার্ার োমিতে ও জ্ঞান-মবজ্ঞানন  আরবীনত স্থানান্তর  রা িয়। ধমথীয় 
মবর্য়গুন াও আন মগণ ত থিাস্ত্র দ্িথনিানস্ত্রর মাধেনম মবনের্ণ  নরন। গ্রী  ও ভারতীয় ে   জ্ঞান মবজ্ঞান েিজ 
ের  আরবী ভার্ায় অনূমদ্ত িয়।82  

োমমগ্র ভানব আব্বােী যুনগর োমিতেন  রাজননমত  প্রভানবর মদ্  সর্ন   নয় ভানগ ভাগ  রা যায়। সযমন: 
আব্বােী যুনগর প্রর্ম মদ্ন  িাে নদ্র উপর েবনচনয় সবমি প্রভাব মছ  পারমে নদ্র( েময় া  ৭৫০মি.- 
৮৪৬মি.)। পারমে  নওমুেম ম তর্া মাওয়াম নদ্র পুিমবত সক্ষাভই মূ ত আব্বােী মবেবন  েফ   নর।  ারণ, 
উমাইয়া আমন  মাওয়াম নদ্রন  মভন্ন সচানখ সদ্খা িত এবং খাঁমি আরবরাই েমানজর েবনচনয় সবমি প্রাধান্য সপত। 
পারমে নদ্র মনধে এ দ্  মছ  যারা পারমে  েংসৃ্কমত তর্া অেীপূজা েি অন্যান্য ইে াম মবনরাধী েংসৃ্কমতন  
ইে ামী েংসৃ্কমতর োনর্ মমম নয় এ ধরনণর েংিয়বাদ্ প্র ারান্তনর ধমথিীনতার মদ্ন  ঝুনঁ  পনড়। ধমথিীনতার 
প্রভাব মারাত্ম ভানব তৎ াী ন োমিনতের উপর মবস্তার  নর োমিতে অিনন সনােরামম সবিায়াপনা আর 
সবন োপনার রনি রমিত  নর। এ প্রেনি ড. ত্বিা সিাোইন বন ন, তানদ্র সবিায়াপনা এত সবমি েীমা িন 
 নরনছ সয, সে যুনগর এমন বহু  াবেগ্রন্থ আনছ সযগুন া পড়া যানব ম ন্তু সশ্রণী নক্ষ ছাত্র-ছাত্রীনদ্র োমনন উপস্থাপন 
 রা যানবনা। 83  

এ েময় গদ্ে োমিনতেরও বোপ  উন্নয়ন িয়; যা ইমতপনূবথ উমাইয়া যুনগ অনন  েীমমত পযথানয় মছ । উমাইয়া যুনগ 
স ব  খাঁমি আরবনদ্র মাধেনম োমিতে ও জ্ঞান চচথা িওয়ায় মভন্ন েংসৃ্কমত-েভেতার জ্ঞান চচথা িয়মন, ম ন্তু আব্বােী 
যুনগ তার মবপমরত দৃ্শ্য পমর মক্ষত িয়।  ারণ, তখন শুধু আরবনদ্র িানতই জ্ঞান মবজ্ঞাননর চামব  ামঠ েীমাবদ্ধ 
র্ান মন বরং নতুন মুেম ম যারা মবমভন্ন জামত সগামষ্ঠ সর্ন  ধমথান্তমরত িনয় এনেমছন ন তারাই োমিতে ও জ্ঞান 
মবজ্ঞান চচথার সক্ষনত্র েবনচনয় সবমি এমগনয় মছ । এনক্ষনত্র ইবনন মু াফফার নাম অগ্রগন্য। মতমন পারস্য বংনিাদ্ভূত 
মছন ন। ফারমে ভার্ার পািাপামি গ্রী  েংসৃ্কমতন  ধারণ  নর আরবী ভার্ায় অনন ম ছু আমাদ্ানী  নরন। তার 

                                                           
80 র্. ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচৌধুিী, িাকগাক্ত, পৃ. ২৬-৩৮। 

81 P.k. hitti,op.cit, p.557. 

82 র্. আির্দ আহর্ন, দুিাল ইসলার্, র্াওলানা আবু ত্াকিি ছর্সবাি অনমহদত্, (ঢাকা: ই. া.বা., ২০০২), খ. ২, পৃ. ১৪-

১৫। 

83 ত্বিা ছিাসাইন, িাহদসুল আিহব’আ, ১১শ সাং, (হর্শি: দারুল র্া’আহি  ), খ. ২, প.ৃ ২৪। 
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ফারেী সর্ন  আরবীনত অনুবাদ্ োমিনতের মনধে  াম  া ওয়া মদ্মনাি অনন  প্রমেদ্ধ। মতমন অনুবানদ্র পািাপামি 
মনজস্ব মচন্তা ধারার আন ান  আরবী গদ্ে োমিনতের মবমভন্ন িাখা প্রিাখা মবস্তানর অবদ্ান রানখন। 84 

আব্বােী োমিনতের আনর মি ভানগ তুম থরা প্রভাব মবস্তার  নরনছ (েময় া  ৮৪৬মি.- ৯৪৬মি.)। এেময় িাে রা 
তুম থ সেনা প্রভামবত মছ । তমু থরা প্রর্মমদ্ন  দ্াে মিোনব রানজের  ানজ অংি মননয় ধীনর ধীনর রানষ্ট্রর েনবথাচ্চ 
আেন িানত মননত েক্ষম িয়। তুম থরা জ্ঞান মবজ্ঞানন মছ  িূনন্যর স াঠায়। তাই তানদ্র েমনয় স ব  িাে নদ্র 
পা াবদ্  িনয়নছ। োমিনতের সক্ষনত্র সতমন স ান পমরবতথন সদ্খা যায়মন বরং পূবথবতথী ধারায় যা চচথা িওয়ার িনয়নছ; 
স ান নতুনত্ব আনেমন।  

তৃতীয় পবথমি মছ  বুয়াইমি যুগ (েময় া - ৯৪৬মি. – ১০৫৫মি.)। বুয়াইমিরা মছ  মিয়া মতা ম্বী। তানদ্র েমনয় 
োমিতে প্র ৃমত, উৎেব, উদ্যাপন ইতোমদ্ মবর্য়বস্তু মদ্নয় রমচত িনয়মছ । পািাপামি পারমে  জামতর অতীত 
ঐমতহ্য, েমৃমদ্ধ ও তানদ্র মবমভন্ন অনুষ্ঠানামদ্র  মবস্তৃত বণথনা উপস্থামপত িনয়নছ। এেময় ার প্রমেদ্ধ বেমক্ত মছন ন 
আবু  ফারাজ আ  ইস্পািানী মযমন ম তাবু  আগানী গ্রন্থ রচনা  নর আরবী োমিতে ভািারন  েমৃদ্ধ  নরনছন।85  

আব্বােীনদ্র সির্ েমনয় সয পবথমি মছ  সেমি সে জুম  পবথ (েময় া - ১০৫৫মি.- ১২৫৮মি.)। সে জু রা মছ  
সবদুঈন তুম থ এবং সুমন্ন মুেম ম। তারা মিয়াপন্থী বুয়াইমিনদ্র িমিনয় আব্বােী িাে নদ্র ভারমুক্ত  নরন। 
সে জু রা প্রর্মমদ্ন  জ্ঞান মবজ্ঞানন পিাদ্পদ্ র্া ন ও োমিতে নদ্র পৃষ্ঠনপার্ তা  রার সক্ষনত্র সমানিও  াপথণে 
 নরন মন। মবনির্  নর তানদ্র পারস্য উমজর মনজামু  মু    তৃথ  ”মনজামময়া’ মিক্ষা য়মি ইমতিােখোত িনয় 
আনছ।  তনব সে জু নদ্র আগ্রি সবমিদূ্র মিন  র্ান মন বরং আব্বােী আমন র সির্ মদ্ন  এনে োমিতে চচথা ধীনর 
ধীনর মনষ্প্প্রভ িনত র্ান । স ব  রাজা বাদ্িািনদ্র চািু ামরতায় দুচারমি  মবতা রমচত িনয়নছ তখন।  মবনদ্র 
 মবতা মমর্োর সবোমত আর মভক্ষার ঝুম নত পমরণত িয়।86 

আব্বােী যুনগ োমিনতের মভন্ন এ মি ধারা মছ  সস্পনীয় োমিতে পবথ। এই োমিতে গনড় উনঠ আব্বােীনদ্র েমনয় 
সস্পনন অবস্থানরত উমাইয়া আরবনদ্র মাধেনম। এ ই েময় িন ও স্থাননর মভন্নতার দ্রুন আব্বােী োমিতে সর্ন  
সস্পনীয় োমিতে অনন  তফাৎ মছ । সস্পনীয় োমিনতের অন্যতম তবমিষ্ট িন া সপ্রমমূ ম েংগীনত স াম  
বীররােত্ম  অনুভূমতর আমতিযে এবং প্রা ৃমত  সেৌিযথ বণথনায় েংনবদ্ননবাধ। মবনির্  নর ইউনরাপীয় ধাঁনচর 
আধুমন  দৃ্মষ্টভমির অমভবেমক্ত ঘনিনছ তানদ্র োমিনতে। সস্পনীয় োমিনতে  নমথর মনধে ’মুয়ািিািাত’ আরবী 
োমিনতের ইমতিানে প্রমেদ্ধ।87 

পতন যগু বা তমু থ যগু ( ১২৫৮মি.- ১৭৯৮মি.) 

১২৫৮ মি. সর্ন  এই যুনগর শুরু আর সির্ িনয়নছ ১৭৯৮ োন  সননপাম য়ননর মমির আক্রমনণর মধে 
মদ্নয়। এই যুনগর োধারণত দুমি অংি। এ .  মাম ুম  যুগ ( ১২৫৮-  ১৫১৭ মি. ) । দুই.  উেমানী 
                                                           
84 িাকগাক্ত, পৃ. ৩০- ৩১।  

85 ইসলার্ী হবশ্বককার্, সম্পাদনা র্ণ্ডলী কতৃ্কূ সম্পাহদত্, (ঢাকা: ই.  া. বা., ১৯৯৫), খ.১৬, পৃ.৩৬৩। 

86 আির্দ িাসান যাইয়াত্, পমকব ূাক্ত, পৃ. ১৮৩।  

87 P.k. hitti, op.cit, p. 560. 
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যুগ ( ১৫১৭- ১৭৯৮মি. ) । তুম থ যুগন  পতন যুগ মিোনব সদ্ার্ানরাপ  রন ও জ্ঞান মবজ্ঞাননর স ান 
অংনিই এই যুগ পূনবথর যুগ সর্ন  মপমছনয় মছ না। ইবনন  াইময়েম,  ইবনন জাওযী,  ইবনন ফামরয,  
ইবনন আরাবী,  ইবনন খা দুন,   া  ামিিী,  আ  উমারী,  ইবনন মানযরু এর মত জ্ঞানীরা তর্া মর্ত 
পতন যুনগই সবনড় উনঠমছ । তারপনরও ঐমতিামে গনণর যুমক্ত িনে,  সযনিতু ১২৫৮মি. িা াকু খান 
 তৃথ  মুেম মনদ্র জ্ঞান মবজ্ঞাননর স ি বাগদ্াদ্ নগরীন  েমূন  ধ্বংে  নর সদ্য়া িয় এবং  ক্ষ  ক্ষ 
বই পুস্ত  পুমড়নয় িাইমগ্রে নদ্ীনত ভামেনয় সদ্য়া িয় তাই তৎপরবতথী যুনগ জ্ঞান মবজ্ঞান চচথায় েং ি 
ততমর িনব এিাই স্বাভামব । ম ন্তু বাগদ্াদ্ নগরীন  সচমিে খাননর বংিধনররা জ্বাম নয় মদ্ন ও মাম  ু 
তুম থরা জ্ঞান মবজ্ঞাননর আনর  িির মমিরন  সুরক্ষা  রনত েক্ষম িনয়মছন ন। বাগদ্াদ্ নগরী ধ্বংে 
ও চারমদ্ন  মুেম মনদ্র পতননর ভয়াবিতা মাম ু নদ্রন  িংম ত  নর তনু । তাই তারা জ্ঞাননর 
মবমভন্ন িাখান  ভা ভানব েংরক্ষণ  রার জন্য স ার্জাতীয় গ্রন্থ প্রস্তুত  নরন। আন নুয়ারী,  আে 
োফামদ্,  ইবনন মানযরু প্রমুখ স ার্প্রনণতা ও অমভধানপ্রনণতা এই যুনগরই েৃমষ্ট।88 ম ন্তু িাে নগামষ্ঠ 
মাম ু নদ্র আরবী ভার্া োমিনতে পূবথ যুনগর িাে নদ্র মত দ্ক্ষ ও েনচতন না িওয়ায় আরবী 
োমিনতের ক্রমই অবনমত িনয়নছ। মাম ু নদ্র মবনির্ এ মি তবমিষ্ট মছ -  তারা স্থাপতে মিনল্প অনন  
উন্নমতর মিখনর আনরািণ  নরমছ । মপ. স  মিমট্র বন ন,  মমিনরর ইমতিানে িন মীয় ও সফরাউমন যুনগর 
পর মাম ুম নদ্র সচনয় উচু দ্নরর মিল্প- স্থাপত্ব অন্য স ান িাে  েৃমষ্ট  রনত পানরমন।89   

অপরমদ্ন  ১৫১৭মি. সর্ন  মুেম ম োম্রাজে মমির সর্ন  তুরনস্ক স্থানান্তমরত িনয় উেমানী ো তানাত 
প্রমতষ্ঠা  াভ  নর। উেমানীরা আরবীর পমরবনতথ তানদ্র মনজস্ব মাতৃভার্ান  প্রাধান্য সদ্য়। মবনির্  নর 
মুেম ম োম্রানজের স ি আরব সর্ন  এই প্রর্ম েরােমর অনারব এ  সদ্নি স্থানান্তমরত িয়। তাই 
েবম ছুর যাত্রা আরব অমভমুখ সর্ন  তুরস্ক অমভমুনখ শুরু িয়। মুে মাননদ্র ইমতিাে ঐমতনহ্যর ে   
উপাদ্ান তুরনস্ক মননয় এনে উক্ত স্থানন  পৃমর্বীর স িমবন্দুনত রূপ সদ্য়ার প্রনচষ্টা  নর তুম থ িাে রা। 
এে   মদ্  মবনবচন  রন  খুব েিনজই অনুধাবন  রা যায়,  তৎ া ীন েমনয় আরব  মব োমিমতে রা 
নতুন  নর আরবী োমিতে- েংসৃ্কমত চচথা  রার মানমে তা,  উৎোি,  উমিপনা িামরনয় সফন । বরং 
ইমতপনূবথ সযগুন া রমচত িনয়মছ  সেগুন ার বোখো মবনের্ণ ভার্ান্তর ইতোমদ্  াযথক্রম চা ু মছ । 

এই যুনগর োমিনতের মবনির্ ম ছ ু তবমিষ্ট  ক্ষে  রা যায়। সযমন এ দ্  োমিমতে  মছন ন তারা 
রাজনীমত,  দ্ াদ্ম ,  যুদ্ধ- মবগ্রি ইতোমদ্ নানা  ারনণ দুমনয়ার প্রমত িতাি িনয় সুমফবাদ্ ও তবরাগেবানদ্র 
মদ্ন  ঝুনঁ । উক্ত মচন্তাধারার আন ান  অনন  গল্প  মবতা ও োমিনতের অন্যান্য উপাদ্ান রমচত িয়। 
অপরমদ্ন  মবপমরত মচত্রও সদ্খা যায়। স উ স উ এমন িতািা সর্ন  পমরত্রাণ পাওয়ার জন্য দুমনয়ার 
সভাগ- মব ামেতা আর অেী তায় মননজনদ্রন  ডুমবনয় রাখার সচষ্টা  নরনছন এবং এেব মচন্তার আন ান ও 
অনন   মবতা,  গল্প েি োমিনতের অনন  উপাদ্ান রমচত িনয়নছ।90 োমমগ্র  আন াচনার পর 

                                                           
88 জিুজজ যায়দান, ত্াহিখুল আদাহবল লুগাি আল আিাহবয়যাি, (হর্শি: দারুল হিলাল ), খ. ৩,প.ৃ ২৯০। 

89 P.k. hitti, op.cit, p. 571. 

90 িান্না আল-  াখমিী, ত্াহিখুল আদাহবল আিবী, (ববরুত্: আল র্াত্বা’আ আল বুহলহসয়যাি ), প.ৃ ৮৬০। 
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োমিতেেমান াচ রা মাম ু ী যুগন  স ার্ ও েং  ননর যুগ মিনেনব নাম রণ  নরনছন যুগ আর 
উেমানী যুগন  নাম রণ  নরনছন বোখো ও মবনের্নণর যুগ মিনেনব।91  

আধমুন  যগু ( ১৭৯৮মি.- চ মান) 

১৭৯৮মি. োন  সননপাম য়ননর মমির আক্রমননর মধে মদ্নয় আরবী োমিনতের আধুমন  যুনগর েূচনা িয়। 
আব্বােী যুগ পযথন্ত পৃমর্বীর জ্ঞান মবজ্ঞাননর মূ  স িমবন্দু যখন আরবনদ্র িানত মছ  তখন ইউনরাপীয়রা 
আরবনদ্র  াছ সর্ন  জ্ঞান- মবজ্ঞান, েভেতা- েংসৃ্কমতর নতুন ও পূণথাি রূপ আত্মস্থ  নর। এমদ্ন  উন্নয়ননর 
স্বণথ মিখনর আনরািণ  নর ধীনর ধীনর অবনমতর মদ্ন  সননম আনে আরবরা অপরমদ্ন  ইউনরাপীয়রা 
ইমতপনূবথর ধার  রা জ্ঞানন   ানজ  ামগনয় আনরািণ  রনত শুরু  নর উন্নয়ননর চরম মিখনর। এ পযথানয় 
তানদ্র সচাখ পনড় সেই মনষ্প্প্রভ জননগামষ্ঠর উপর যারা এ েময় সগািা মবশ্বন  আন াম ত  নরমছ  
এবং ইউনরাপীয় েন্তান মদ্মিজয়ী সননপাম য়ন মমির আক্রমণ  নর ঘুমন্ত মুেম ম আরবনদ্র জামগনয় 
সদ্য়। তখন সর্ন  আরবী োমিনতে মভন্ন এ  ধারা েৃমষ্ট িয় সেই ধারান ই োমিনতের আধুমন  যুগ 
ব া িয়। জ্ঞান- মবজ্ঞান, োমিতে- েংসৃ্কমতর সেই শুরু িওয়ার মপছনন সননপাম য়ননর ম ছ ু পদ্নক্ষপ সমৌম   
প্রভাব  মিনেনব  াজ  নরনছ। সযমন:  এ .  মিক্ষা য়গুন ান  েংস্কার ও নতুন  নর মিক্ষা য় প্রমতষ্ঠা। 
তন্মনধে আ - আজিানরর পাঠেেূমচনত বোপ ভানব েংস্কার  রা িয় এবং নতুন  নর আনমমর ান 
ইউমনভামেথমি,  মিষ্টান ইউমনভামেথমি প্রমতষ্ঠা  রা িয়। পািাপামি আ - আজিানরর মিক্ষার্থীনদ্র উচ্চ মিক্ষার 
জন্য ইউনরানপ সপ্ররণ  রা িয়। দুই.  মুরণ যন্ত্র। সর্াড়ি িতামেনত ইতাম নত েবথপ্রর্ম আরবী মুরণযন্ত্র 
আমবষ্কৃত িয়। তনব মমির ও স বাননন প্রর্ম মুরণযন্ত্র স্থাপন  রা িয় সননপাম নয়র িাত ধনরই। এেময় 
স ার্ জাতীয় গ্রন্থেমূি,  আরবী অমভধান,  োমিতে,  প্রাচীন দুষ্প্প্রাপে ধ্বংেপ্রায় গ্রন্থেমূি ছাপা িয়। মতন.  
েংবাদ্ পত্র। মুরণযন্ত্র মব ানির ফন  েংবাদ্পনত্রর েূচনা িয়। েংবাদ্পত্র এ মি জামতর অবস্থানগত 
দূ্রত্ব  মমনয় সদ্য় এবং তানদ্র মনন ও মবনব ন  িামণত  নর।92 আরবী েংবাদ্পনত্রর েূমত াগার 
িনে মমির। প্রর্ম েংবাদ্পত্র প্র াি শুরু িয় ১৮২৮মি. োন  আ  ওয়া া’ ই আ - মমেমরয়োি নানম। 
পরবতথীনত ধীনর ধীনর আ - মুয়াইময়েদ্,  আ  আিরাম,  আ - মি া ,  ইতোমদ্ অনন  েংবাদ্পত্রেমূি 
পমরমচমত  াভ  নর। চার.  মবজ্ঞান এ ানডমম ও োমিতেেংস্থা গঠন। তন্মনধে মেমরয়া মবজ্ঞান এ ানডমম,  
প্রাচেনদ্িীয় মবজ্ঞান েংস্থা,  আরবীয় মবজ্ঞান েংস্থা অন্যতম। পাঁচ.  প্রাচেেম্বেীয় গনবর্ণা। আধুমন  আরবী 
োমিনতে এই মবর্য়মি বোপ  প্রভাব মবস্তার  নর। ইউনরাপীয় ভার্া পমটডতরা প্রাচেমবর্নয় বোপ  গনবর্ণা 
শুরু  নরন। মবনির্  নর আরনবর উপর তানদ্র োম্রাজেবাদ্ী িমক্তন  পা ানপাক্ত  রার জন্য আরবনদ্রন  
ভা  নর জাননত ও বুঝনত তানদ্র পমটডতগনণর উক্ত পদ্নক্ষপ  াযথ রী ভূমম া পারন  নর। এেব 
ইউনরাপীয় পমটডতনদ্র প্রাচেবীদ্ (orientalis) ব া িয়। আধুমন  আরবী োমিনতে যুগ যুগ ধনর তানদ্র 
অবদ্ান অনস্বী াযথ। 

                                                           
91 জিুজজ যায়দান, পমকব ূাক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯১। 

92 আির্দ িাসান যাইয়যাত্, পমকব ূাক্ত, পৃ. ৩১৫। 
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আধুমন  আরবী োমিতে োধারণত দুই ধারায় গনড় উনঠনছ। এ . অনু রণীয় পদ্ধমত। পূবথবতথী উৎ ৃষ্ট 
োমিতেন  অনুেরণ  নর এ দ্   মব োমিমতে  তানদ্র োমিতে রচনা  নরন। দুই.  েংস্কার পদ্ধমত। 
এই পদ্ধমত বোপ  মবস্তার  াভ  নর। মবনির্  নর প্রািাতে মবর্য়বস্তু,  গঠননি ীন  আরবী  মব 
োমিমতে রা নতুন রূনপ তানদ্র মননজনদ্র পদ্ধমতনত স্থান সদ্য়। োমমগ্র ভানব োমিতে চচথায় এ ধরনণর 
মমশ্র   ান ৌিন র েূচনা িয়।93    

৪.২. মবমভন্ন যুনগর প্রমেদ্ধ  মবগণ 

জানিম  যুগঃ 

ইমরু’উ   ায়ে (েময় া - আনু. ৪৯৭ -৫৪৫মি.):  োমিতে জগনতর মেংি পুরুর্ ইমরু’উ   ায়ে এর বংি 
তাম  া িন া ইমরু’   ায়ে ইবনন হুজর ইবনন িামরে ইবনন আমর ইবনন আম কু  মুরার ইবনন মু’আমভয়া 
ইবনন ছাওর।  হুনদুজ, মু াই া ও আমদ্ এই মতনমি ইমরু’উ   ানয়নের নাম মিোনব ইমতিানে বণথনা পাওয়া 
যায়। তাছাড়া ম ছু উপনামও আনছ- আবু ওয়ািাব, আবু যায়দ্ ও আবু িামরছ। ইমরু’উ   ায়ে, যু কুরুি, 
মাম কুমিেী  এগুন া মছ  তার ডা নাম। তন্মনধে ইমরু’ উ   ানয়ে ডা নামমি প্রমেমদ্ধ সপনয়নছ। নজনদ্র 
আোদ্ সগানত্রর ম িা রাজপমরবানর তার জন্ম।  মবর মপতামত িামরছ ম িা রানজের েবথনির্ রাজা 
মছন ন। প্রমতদ্বিী িীরার তৃতীয় মুনমজর িামরেন  পরামজত ও িতো  নর। িামরনের মৃতেুর পর তার 
সছন রা রানজের মবমভন্ন অংি ভাগ  নর সনয়। তন্মনধে  মবর মপতা বমন হুজর ইবনন িামরে মছ  আোদ্ 
সগানত্রর িাে ।  মবর তিিব ও ত নিার সেখানন অমতবামিত িয়। ইমরু’ উন র  মবতায় সয পমরতেক্ত 
বাস্তুমভিার মববরণ পাওয়া যায় েবই আোদ্ সগানত্রর স া া য়। তাগম ব সগানত্রর েরদ্ার কু াইব ও 
প্রমেদ্ধ  মব মুিা মি  এই ভাই  মবর আপন মামা।  াবেচচথার বোপানর ইমরু’ উন র উপর বংিগত 
প্রভাব মছ ।  

ত্বরাফা মবন আবদ্ আ  বা মর ( েময় া - আনু. ৫৩৮- ৫৬৪মি. ) :  

 মব ত্বরাফা বা   বয়নেই মননজর  াবে প্রমতভান  প্র াি  রনত েক্ষম িনয়মছন ন।  মবর বংি 
তাম  া িন া-  ত্বরাফা ইবনন আবদ্ ইবনন সুমফয়ান ইবনন ো’আদ্ ইবনন মাম   ইবনন ো’আদ্ ইবনন 
দুবায়’আ ইবনন  ায়ে ইবনন ো’আ াবা। ব র সগানত্রর ঐমততেবামি  মব সগানত্র তার জন্ম। চাচা 
মুরামক্কি,  মামা মুতা ামম্মে ও সবান মখরনা  মছন ন তৎ াম ন মবখোত  মব। অর্থাৎ বংিীয় প্রভানবই 
 মব প্রমতভা অল্প বয়নে প্রমতভাত িয়। তিিনব বাবান  িারাননার পর চাচারা বাবার েম্পমি দ্খ  
 নর সনয়। চাচানদ্র মবরুনদ্ধ বা    মবর প্রমতবাদ্স্বরূপ  মবতার মাধেনমই ম ূত  মবর  াবে প্রমতভা 
পমরসু্ফি িয়।  

যুিায়র ইবনন আমব সু মা ( েময় া - আনু. ৫২০ - ৬১০মি. ) :  

                                                           
93 র্. ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচৌধুিী, পমকব ূাক্ত, প.ৃ ৬১-৬৬। 
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মানবতাবাদ্ী  মব মিোনব পমরমচত যুিায়র মছন ন বনু মুযায়না বংনিাদ্ভূত। ম ন্তু তান   া ন  নরনছ 
গাতফান সগাত্র। তার সবাননর নাম সু মা। এই মিোনব তার বাবা আবু সু মা উপনাম ধারণ  নরন ও 
এই নানমই প্রমেমদ্ধ  াভ  নরন।  মবর মপতার আে  নাম ি  রামবয়া ইবনন মরয়াি ইবনন কুররাি 
ইবনন িামরছ। বা ে ান  যুিায়র তার মপতান  িারান  তার  া নপা ননর দ্াময়ত্ব সনন তার মামা 
বািামা ইবনন গামদ্র। বািামা মছন ন মবচক্ষণ সনতা। গাতফান সগামষ্ঠ স ান যুনদ্ধ অংিগ্রিণ  রার পূনবথ 
বািামার মন ি পরামিথ  রনতন।  

 ামবদ্ ইবনন রাবী’ আ ( েময় া - আনু. ৫৪০- ৬৬১মি. ) :  

 ামবনদ্র পামরবামর  ডা  নাম আবু আম  । তার বংি তাম  া িন া-   ামবদ্ ইবনন রাবী’ আ ইবনন 
মান   ইবনন জা’ ফর ইবনন ম  াব ইবনন রাবী’ আ। দ্ীঘথ িায়াত প্রাপ্ত বেমক্তনদ্র মনধে  মব  ামবদ্ 
অন্যতম। জানি ী ও ইে ামী উভয় যুগ সপন ও মতমন জানি ী যুনগর  মব মিনেনবই পমরমচত।  ারণ,  
ইে াম গ্রিণ  রার পর মতমন স ান ধরনণর  মবতা ম নখনমন বন ন ই চন । এবং ইে ানমর দ্াওয়ানতর 
সক্ষনত্রও তার  মবতা পাওয়া যায়না,  িােোন মবন োমবত,   া’ ব মবন মান  ,  আেুোি মবন রাওয়ািা 
প্রমুখ  মবগণ সযমন মছন ন। দ্ানিী তার জন্য আমতৃুে  মব ও তার পমরবার আরনব সবি সুপমরমচত 
মছন ন। 

আনতারা ইবনন িািাদ্ ( েময় া - আনু. ৫২৫- ৬১৫মি. ) :  

আনতারা ইবনন িািাদ্ তার মপতার দ্ােী যামববার উদ্নর জন্মগ্রিণ  নরন। তাই প্রর্ম মদ্ন  আরনবর 
রীমত অনুোনর তার মপতা ও সগাত্র তান  বংনির অন্তভুথক্ত  রনত চানমন। এই অবনি া আনতারার মনন 
অনন  বড় সরখাপাত েৃমষ্ট  নর;  যা আনতারার বীরত্ব ও  াবেপ্রমতবান  উনন্মাচন  রার সক্ষনত্র েিায়  
ভূমম া পা ন  নরনছ। মননচর সঠাি  ািা মছ  তাই  মবন  আ  ফা িা উপামধনত স উ স উ ডা ত। 
 মবর বংি তাম  া িন া-  আনতারা ইবনন ইবনন িািাদ্ ইবনন আমর ইবনন কুরাদ্ ইবনন মাখযুম। 

আমর ইবনন কু সুম ( েময় া - আনু. ৫২৬ - ৫৮৪মি. ) :  

তাগম ব সগানত্রর সনতা আমর ইবনন কু সুম এর বংি তাম  া িন া-  আমর ইবনন কু সুম ইবনন 
আিাব ইবনন ো’ দ্ ইবনন যুিায়র ইবনন জুিাম ইবনন বা র ইবনন িামবব ইবনন আমর ইবনন গানম 
ইবনন তাগম ব। তার মা  ায় া মছন ন  মব মুিা মিন র  ন্যা। তার মপতাও মছন ন তাগম ব সগানত্রর 
সনতা। তাগম ব সগাত্র মছ   মঠন প্র ৃমতর।  মবর মনধেও সেই প্র ৃমত- স্বভাব পূণথভানব মবদ্েমান মছ । 
 মর্ত আনছ,  ইে ানমর আগমন যমদ্ আনরা ম ছুমদ্ন মব ম্ব িত তািন  তাগম ব সগানত্রর স া জন 
মানুর্ ভক্ষণ শুরু  রত।  

িামরে ইবনন মিমেযা  ( মতৃেু- আনু.  - ৫৮০মি. ) :  
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 মব িামরে ইবনন মিমেযার উপনাম মছ  আবু যম ম। তার বংি তাম  া িনে িামরে ইবনন মিমেযা 
ইবনন মা রুি ইবনন য়ামযদ্ ইবনন আেুোি ইবনন মাম  । িামরে ও আমর ইবনন  কু সুম িীরার 
বাদ্িাি আমর ইবনন মিি এর দ্রবানর  ামবে  তন থ ম প্ত িনয়মছন ন।   

োনফারা-  মবর মূ  নাম োনবত ইবনন আওে আজমদ্। মতমন সপিায় ডা াত মছন ন। তার বোপানর প্রমেদ্ধ এ মি 
গল্প আনছ। সে বনু ো ামান সগানত্রর এ িত স া  িতো  রার বোপানর িপর্  নরমছ । মনরানব্বইজন িতো 
 রার পর সে িত্রুনদ্র িানত বিী ও মনিত িয় ম ন্তু িত্রুদ্ন র এ জন িানফারার মৃত সদ্নি পদ্াঘাত  রার পর 
আিত িনয় এ  পযথানয় মৃতেুবরণ  নরন। এভানব তার এ িত িতোর িপর্ পণূথ িয়। িানফারা র্ষ্ঠ িতন র প্রর্ম 
মদ্ন  মৃতেুবরণ  নরন।94 

তাআব্বাতা িাররা-   মবর মূ  নাম োনবত ইবনন জানবর আ  ফািমম। তার বোপানর প্রমেদ্ধ মত িন া- মতমন 
সপিায় সচার অর্বা সগাপ্তঘাত  মছন ন। আর মননজর োনর্ ঘনি যাওয়া মবমভন্ন ঘিনা প্রেনি  মবতা আবৃমি 
 রনতন। এ  েি মথী  মবর সখাঁনজ বামড়নত আেন   মবর মা বন ন, ’তাআব্বাতা িাররা ওয়া খারাজা’ অর্থাৎ 
বগন  মি তর্া তরবামর বিন  নর সবর িনয় সগনছ। এরপর পর সর্ন   মব তাআব্বাতা িাররা নানম পমরমচত 
সিান।  মবর মৃতেু আনু. ৫৩০ মি. োন ।   

উরওয়াি ইবনন ওয়ারদ্-  মবর মূ  নাম  ইবনন জানয়দ্ আমর ইবনন আবে ইবনন বামগদ্। সপিায় ডা াত মছন ন। 
মতমন আনু. ৫৯৬ মি. োন  মতৃেবরণ  নরন। 

মিুা মি - আবু  ায় া আমদ্ ইবনন রমব’আ আত-তাগম মব। মতমন ইমরাউ   ানয়নের মামা মছন ন এবং আমর 
ইবনন কু সুনমর নানা মছন ন। তার মৃতেু আনু. ৫৩১মি.োন । 

িানতম তাঈ- িানতম ইবনন আেুোি। তাঈ সগানত্রর স া । দ্ানিী তার জন্য আজও পৃমর্বীবোমপ মবখোত িনয় 
আনছন। মৃতে েন আনু. ৬০৫মি.। 

ো ামা ইবনন জানদ্া - আবু মান   ো ামা ইবনন জানদ্া  ইবনন আবনদ্ আমর। মিজানজর  া’ব তামমমী 
সগানত্রর স া । মৃতে বরণ  নরনছন ৬০৮মি.োন । 

আফওয়াি আ  আওমদ্- আবু রামব’আ সু ায়া ইবনন আমর ইবনন আওদ্। সগানত্রর মবমভন্ন যনুদ্ধ সেনাপমত মিোনব 
যুদ্ধ  রনতন। মৃতে- ৫৭০ মি. োন । 

দুরাইদ্ ইবনন মেম্মাি- উপামধ মছ  আ  জুিামম।  মব খানোন  মবনয়র প্রস্তুাব মদ্নয়মছন ন ম ন্তু খানো প্রতোখোন 
 নরনছন। ইে ামী যুগ সপনয়মছন ন ম ন্তু ইে াম গ্রিণ  নরনমন। ব া িনয় র্ান  মতমন এ িরও সবমি যুনদ্ধ 
অংিগ্রিণ  নরমছন ন। মৃতেু- আনু. ৬৩০ মি. োন ।  

                                                           
94 র্ " ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচাধুিী, পমকব ূাক্ত, প ৃ" ১৪২, ১৭৪, ২০৩, ২৪০, ২৬৩, ২৯২, ৩১৫ ৩৩৪। 
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 ানয়ে ইবনন খামতম-  আওে সগানত্রর সনতা মছন ন।  মৃতেু- আনু. ৬১২ মি. োন । 

নামবগা যবুয়ামন- যুবইয়ামন সগানত্রর সনতা মছন ন। জানি ী েমানজ  যুদ্ধবাজ ও রাজনীমত  মিোনব পমরমচত। মৃতে 
বরণ  নরনছন ৬০৪ মি.োন । 

আ' িা আ  আ বার- ইয়ামামায় ৫৩০মি. োন  জন্মগ্রিণ  নরনছন। জীমব ার জন্য সদ্নি সদ্নি ঘুনরনছন। মৃতেু 
বরণ  নরনছন ৬২৯ মি.োন । 

উবানয়দ্ ইবনন আবরাে-  বনু আোদ্ সগানত্রর  মব। ৫৫৪মি.োন  মুনমজনরর িানত মনিত সিান। 

আব ুসদ্ায়াদ্ আ  ইয়াদ্- িানজা া ইবনন িারম । বুরদ্ ইবনন দ্া’আমম ইবনন ইয়াদ্ সগানত্রর স া  মছন ন।  

মরুাক্কাি আ  আ বার-  আওফ ইবনন ো’দ্ ইবনন মান  । জন্মগ্রিণ  নরনছন ইয়ামানন আর বড় িনয়নছন 
ইরান । গােোমন রাজার প্রিংো  নর রাজার  ামতব মিনেনব মননয়াগ সপনয়মছন ন। মৃতে- ৫৫০মি. োন । 

আ  ামা আ  ফািা - আ  ামা ইবনন আবদ্াি। তামমম সগানত্রর স া । মৃতে- ৬০৩ মি. োন ।  

আ  মতুা ামম্মে- জামরর ইবনন আেু  মামেি আদ্দ্বময়। ত্বরাফা ইবনন আবদ্ তার ভানে মছন ন। মৃতেু- ৫৮০মি. 
োন । 

 ামবদ্ ইবনন রামব’আ- আবু আম    ামবদ্ ইবনন রামব’আ আ  আনমমর আ  মুদ্ামর। জন্ম ো  ৫৬০ মি. এবং 
৬২৯ মি. োন  ইে াম গ্রিণ  নরন। মু’আো ার  মব মিনেনব পমরমচত। মৃতেবরণ  নরনছন ৬৬১ মি. োন ।  

োমওয়া - োমওয়া  ইবনন গামরদ্ ইবনন আমদ্য়া আ  ইয়াহুমদ্। ’  ামময়ো’  মবতার জন্য মতমন মবখোত। ৫৬০ 
মি. োন  মৃতেু বরণ  নরনছন। 

আমদ্ ইবনন যানয়দ্- আমদ্ ইবনন জানয়দ্ ইবনন িাম্মাদ্ ইবনন আয়ুেব তামমমম।  মবর মৃতেু ৫৯০ মি.োন । 

উমাইয়া ইবনন আমব ে ত- উমাইয়া ইবনন আমব ে ত ইবনন রামব’আ।  ানয়ে আই ান সগানত্রর স া । পূবথবতথী 
তাওরাত ইমি  ম তানবর উপর দ্ক্ষতা মছ । মৃতে বরণ  নরনছন ৬৩০ মি. োন । 

খানো- তুমামদ্র মবননত আমর ইবনন িামরদ্ সু মময়ো। উপামধ খানো। জন্ম- ৫৭৫মি. োন । দুই ভাই মু’আমবয়া 
এবং েখনরর মৃতেুর সিান  মুহ্যমান িনয় সিা গার্া রচনা  নর আরবী োমিনতে খোমত  াভ  নরনছন। জীবননর 
সির্ মদ্ন  ইে াম গ্রিণ  নরনছন। মৃতে- ৬৬৪মি. োন ।95   

                                                           
، 241، 226 -223، 189م(، ص 1986األدب القديم، الطبعة األولى، ) بيروت: دار الجيل،  -الجامع في تاريخ األدب العربيحنا الفاخوري،  95

244 ،249 ،272 ،280 ،282 ،286 ،289 . 
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ইে ামী ও উমাইয়া যুগঃ 

এই যুনগ দুই ধরনণর  মব মছন ন। এ . যারা ইে ামী যুগ শুরু িওয়ার পর  মব িনয়নছন। দুই. যারা জানি ী যুনগ 
 মব মছন ন এবং ইে াম ধমথ গ্রিণ  রার পরও  মবতা চচথা  রনতন। উনেমখত দুই যুগ প্রাপ্তনদ্রন  ”মুখাদ্রামুন” 

ব া িয়। স উ আবার এ ইোনর্ জানি ী যুগ, ইে ামী যুগ এবং উমাইয়া যুগ তর্া মতন যুগন ই সপনয়নছন। 
তন্মনধে খানোর নাম উনেখনযাগে। মননচ ইে ামী ও উমাইয়া যুনগর  মবনদ্র েংমক্ষপ্ত পমরচয় তুন  ধরা িন া। 

 া’ ব ইবনন যুিায়র ( মতৃেু - ৬৪৫মি. ) :  

 মব  া’ ব মবখোত  মব যুিায়র ইবনন আমব সু মার েন্তুান। তার ফফু ু সু মা ও খানো,  েনিাদ্র 
বুজায়র,  পুত্র উ বা ইবনন  া’ ব প্রনতেন ই ইমতিানের পমরমচত বেমক্ত। ইে াম গ্রিনণর পূনবথ ইে ানমর 
মবরুনদ্ধ কুৎো রিনা  নর  মবতা ম খনতন। ইে াম গ্রিণ  রার পর ইে ানম পনক্ষ  মবতা ম নখনছন।  

িােোন ইবনন োনবত ( মতৃেু - ৬৭৪৪মি. ) :   

 মব িােোন খাজরাজ সগানত্রর িাখানগাত্র বনু নািানর জন্মগ্রিণ  নরন। ইয়ােমরব  নগনর সবনড় উঠায় 
 মবন  নগর  মব মিনেনব আখোময়ত  রা িয়। মতমন ইে াম গ্রিণ  রার পূনবথ িীরা ও গােোনীর 
মুনমযর রাজদ্রবানর  মবতা ব ার জন্য গমন  রনতন। ইে াম গ্রিণ  রার পর রােূ  ( ো)  এর পক্ষ 
সর্ন   ামফরনদ্র মবরুনদ্ধ  মবতার মাধেনম জবাব মদ্নয়নছন। 

আ ী ইবনন আমব তাম ব ( েময় া - ৬০০মি. - ৬৬১মি. ) :  চতরু্থ খম ফা িযরত আ ী মছন ন এ াধানর 
এ জন রাষ্ট্রপমত, এ জন  মব ও দ্ািথমন ,  পািাপামি যুনদ্ধর ময়দ্ানন েফ  সেনাপমত।  

আব ুজয়ুাইব আ  হুজাইম - আবু জুয়াইব খুয়াইম দ্ ইবনন খাম দ্ আ  হুজাইম । জানিম  যুনগ  মবতা রচনা 
 রনতন। পরবতথীনত ইে াম গ্রিণ  নরন। ২৬ মি. োন  আমে ার যুনদ্ধ অংিগ্রিণ  নরন। তারপর মমির আগমন 
 নরন। সেখানন  মবর পাঁচ েন্তান মিামামরনত আক্রান্ত িনয় মৃতেুবরণ  নরন। েন্তাননদ্র এমন মৃতেুনত মতমন 
সিা গার্া রচনা  নরন। যা পরবতথীনত আরবী োমিতেন  েমৃদ্ধ  রনত েিায়তা  নর।  মবর মৃতেু- ৬৪৮মি. োন । 

নামবগা আ  জা’মদ্- আবু  ায় া আেুোি ইবনন  ানয়ে ইবনন জা’দ্া ইবনন  া’ব ইবনন রমব’আ। জানি ী যুগ 
সপনয়নছন এবং পরবতথীনত ইে াম গ্রিণ  নরনছন। আ ী (রা) এর োনর্ মেফমফননর যুনদ্ধ অংিগ্রিণ  নরন।  
ইয়ামযদ্, মারওয়ান ও আেু  মান ন র মবরুনদ্ধ অমভযাননর েময় মতমন আেুোি ইবনন যুবাইর দ্ন  মছন ন।  মব 
৬৯৯মি. োন  ইস্পািানন মৃতেু বরণ  নরন। 

জামম  ইবনন মা’মার- পূণথ নাম জামম  ইবনন আেুোি ইবনন মা’মার। জন্মগ্রিণ  নরনছন মিযানজ। চাচাত সবাননর 
োনর্ সপ্রনমর েম্প থ গনড় উনঠ। ম ন্তু চাচার অেম্মমতর  ারনণ মবনয়  রনত পানরমন। উক্ত মবনেনদ্র ফন   মবর 
মনন  াবেপ্রমতভার উনন্মর্ ঘনি।   মবর মৃতেু- ৭০১ মি.োন । 
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 ায় া আ  আখইয়াম য়োি- োমিনতের ইমতিানে নারী  মবনদ্র মনধে মচরস্মরণীয় িনয় আনছন  ায় া 
আখইয়াম য়োি। অতেন্ত সুিরী  ায় ান  ভা নবনে মবনয়র প্রস্তাব মদ্নয়মছন ন তাওবাি ইবনন হুমাইর। ম ন্তু 
 ায় ার বাবা উক্ত প্রস্তাবন  প্রতোখোন  নর বনু আদ্ া’ সগানত্রর এ  বেমক্তর োনর্  ায় ান  মববাি সদ্ন।  তাওবা 
ইবনন হুমাইর স ান এ  যুনদ্ধ মনিত িন   ায় ার মভতনর পূনবথর সপ্রম নাড়া মদ্নয় উনঠ এবং গভীর 
সিান  সভনি পনড়ন। তখন মতমন অনন  সিা গার্া রচনা  নরন। উক্ত সিা গার্া  মবন  োমিতেজগনত 
স্মরণীয়  নর সরনখনছ।  ায় া আখইয়াম য়োি মৃতেবরণ  নরন ৬৯৫মি. োন ।  

 ানয়ে ইবনন ম ুাউয়াি-  মূ  নাম  ানয়ে ইবনন ম’ু আজ। সপ্রম াবে রচনার জন্য মবখোত। নজনদ্র 
অমধবােী।  ায় া মবননত ো’ দ্ নানমর এ  সমনয়র োনর্ সপ্রনমর েম্প থ ও পরবতথীনত মবনেদ্ িওয়ার 
ঘিনান  স ি  নর  মব পাগ প্রায় িনয় যায়। তারপর’মাজনুন’  উপাধীনত খোমত  াভ  নরন। আমৃতেু 
মতমন পনর্ পনর্  ায় ান  খঁুনজ সবমড়নয়নছন এবং  ায় ার নানম গান-  মবতা রচনা  নরনছন। 

 ানয়ে ইবনন জামরি-   ানয়ে ইবনন জামরি ইবনন োনাি ইবনন হুজাফাি আ  ম নামন।  ুবনা নােী 
এ  সমনয়ন  ভা নবনেনছ এবং মবনয়  নরনছ। ম ন্তু বাবার অেম্মমত মছ  উক্ত মবনয়নত। এ  পযথানয় 
 ুবনান  তা া  মদ্নয়  ানয়ে বাবার পছনির সমনয়ন  মবনয়  নর। ম ন্তু  ানয়ে  ুবনার  র্া স ানভানবই 
ভু নত পারমছ না। ধীনর ধীনর সে সিান   াতর িনয় অসুস্থ িনয় পনড়। এমনম  এই অসুস্থতাই তান  
মৃতেু পযথন্ত মননয় যায়।  মবর মৃতে িনয়মছ  ৬৮৮মি.  োন ।  

মতুাম্মাম ইবনন নুয়াইরাি ( েময় া  ৫৩০মি. -  ৬৫০মি. ) :  মুখাদ্রাম  মবর পূু্ণথ নাম নািিা  মুতামম্মম 
ইবনন নুয়াইরাি ইবনন জামরাি ইবনন িািাদ্। মরিার যুনদ্ধ আপন ভাই মান   ইবনন নুয়াইরাি যা াত 
প্রদ্ানন অস্বী ার ারীনদ্র দ্ ভুক্ত মছন ন। যুদ্ধনক্ষনত্র মান   মদ্রার ইবনন আজওয়ার আ  আোমদ্র 
িানত মনিত সিান। উক্ত খবর মুতাম্মম এর মন ি সপৌঁছান  মতমন সিান   াতর িনয় যান এবং সিা গার্া 
রচনা  নরন;  যা আজও আরবী োমিনতের মবর  েম্পদ্ মিনেনব ম মপবদ্ধ আনছ। 

আর রা’ ঈ-   মবর মূ  নাম উবাইদুোি ইবনন হুোইন ইবনন ম’ু আমবয়া ইবনন জানদ্া  আন নুমাইমর। 
তার  মবতায় অনন  সবমি উনির রাখান র বণথনা সদ্য়া িনয়নছ বন  তান  ‘ রাখা  বা আর রা’ ঈ’  
উপামধনত ভূমর্ত িয়।  মবর মৃতেু ৭০৯মি. োন ।  

জ ুরুম্মাি ( েময় া  ৬৯৬মি. - ৭৩৫মি. ) :  মূ  নাম আবু  িানরে গাই ান ইবনন উ বা আ  মুদ্ারমর। 
 মব ফারাযদ্ান র পনক্ষ আর জামরনরর মবপনক্ষ  মবতা ম নখনছন। তার  মবতার দুধরনণর মবর্য়বস্তু 
মছ -  এ .  সপ্রম,  দুই.  মরুপ্রান্তর।  

উমর ইবনন রমব’ আ ( েময় া  ৬৪৪মি. -  ৭১১মি. ) :  আবু  খািাব উমর ইবনন আমব রমব’ আ আ  
মাখযুমম। আরবী োমিনতে তাঁন  সপ্রম মবনদ্র েম্রাি ব া িয়। 

আ  আিওয়াে-  মূ  নাম আেুোি ইবনন মুিাম্মদ্ ইবনন আেুোি ইবনন আনেম আ  আনোমর। মতমন 
দ্মব’ আ সগানত্রর স া  মছন ন।  মব জামরর ও ফারাযদ্ান র েমোমময়  মছন ন। সছাি সচাখ মবমিষ্ট 
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িওয়ায় ‘ আিওয়াে’  নানম পমরমচত সিান। ওয়াম দ্ ইবনন আেু  মান ন র িােনামন  তান  ‘ দ্াি া ’  
দ্বীনপ মনবথােন সদ্য়া িয়। পরবতথীনত ইয়ামযদ্ ইবনন আেু  মান ন র েমনয়  মবন  মুক্ত  রা িয়। 
মনবথােন জীবন সর্ন   মব দ্ানমিন  এনে বেবাে শুরু  নরন এবং সেখাননই ৭২৩মি.  োন  মৃতেবরণ 
 নরন।  

ওয়াম দ্ ইবনন ইয়ামযদ্-  আবু  আব্বাে ওয়াম দ্ ইবনন ইয়ামযদ্ ইবনন আেু  মান   ইবনন মারওয়ান। 
 মবতা এবং বাদ্েযনন্ত্র অনন  দ্ক্ষ মছন ন উমাইয়া পমরবানরর এই রাজপতু্র। জন্ম ৭০৭মি. োন । িােন 
ক্ষমতা িানত সনন ৭৪৩ মি. োন । ৭৪৪মি. োন  নু’ মান ইবনন বমিনদ্র রাজপ্রাোনদ্ মনিত সিান।  

ইমরান ইবনন মিিান-  ইমরান ইবনন মিিান আেোদ্ময়মে আি িাইবামন আম দ্া েম্পম থত  মবতা 
ম খনতন।  মব খানরমজনদ্র েিনযাগী মছন ন। িািাজ এবং আেু  মান    মবন  ধরার সচষ্টা  নরন। 
ম ন্তু  মব মেমরয়া ও উমানন পাম নয় সবমড়নয়নছন। অবনিনর্ কুফায় ৭০৭ মি.  োন  মৃতেুবরণ  নরন।  

কুমইয়াত ইবনন যানয়দ্-  মবর জন্ম কুফা নগমরনত। মি’ আ আম দ্ার উক্ত  মব তার  মবতার মাধেনম 
মবমভন্ন ত থ,  মবত থ,  মতামত উপস্থাপন  রনতন । তার মৃতেু ৭৪৩মি.  োন । 

উবাইদুোি ইবনন  ানয়ে-  বনু আনমর সগানত্রর উক্ত  মবন  উমাইয়া আমন  কুরাইিনদ্র  মব মিনেনব 
ভূমর্ত  রা িনতা।  মবর মতনজন সপ্রমম ার মনধে এ জননর নাম রু াইয়োি িওয়ায়  মবর উপামধ 
রু াইয়োত ( রু াইয়োগণ) সদ্য়া িনয়নছ।  মবর মৃতেু ৭০৪মি.  োন ।  

আমি ইবনন মর া’ -  আমি ইবনন যানয়দ্ ইবনন মান   ইবনন মর া’। তার অমধ াংি  মবতা আম দ্া মবর্য়  
িন ও মতমন উমাইয়া খম ফা ওয়াম নদ্র দ্রবারী  মব মছন ন। জামরনরর মনিা  নর  মবতা ম খনতন।  মব 
মৃতেুবরণ  নরনছন ৭১৪ মি. োন ।  

আখতা  ( েময় া  ৬৪০ মি. - ৭১০মি. ) :  মূ  নাম আবু মান   মগয়াছ ইবনন গওছ ইবনন ছ ত। 
ঔদ্ধতেপূণথ  র্াবাতথার জন্য তান  ‘ আখতা ’  উপামধনত ভূমর্ত  রা িনয়নছ। মতমন মিষ্ট ধনমথর অনুোরী 
মছন ন। উমাইয়া যুনগর োমাজ ও রাজনীমতর স্পষ্ট প্রমতেমব তার  মবতায় ফনুি উনঠ। আরবী োমিনতের 
মূ েবান েম্পদ্ ‘ নাক্বানয়দ্’  এর মতনজননর এ জন িন ন  মব আখতা ।  

ফারাযদ্া  ( েময় া  ৬৪১মি. -  ৭৩২মি. ) :  মূ  নাম আবু সফরাে িাম্মাম ইবনন গাম ব ইবনন 
ছ’ ছ’ আি। মতমন তামমম সগানত্রর স া  মছন ন। জন্মগ্রিণ  নরনছন বেরায়। রাজননমত ও োমিমতে  
দ্বি মদ্নয় রমিত তার  মবতা। উমাইয়া রাজদ্রবানর  মব  মবতা আবৃমি  নরনছন। তনব তার  মবতার 
মনধে রাজননমত  দ্বি রাষ্ট্রীয় বোপানরর তু নায় সগাত্রীয় বোপার সবমি মছ । আরবী োমিনতের মূ েবান 
েম্পদ্ ‘ নাক্বানয়দ্’  এর মতনজননর এ জন িন ন  মব ফারাজদ্া ।  

জামরর ( েময় া  ৬৫৩ মি. - ৭৩৩ মি. ) : আবু িাজারাি জামবর ইবনন আমতয়োি ইবনন হুজায়ফা। 
জন্মগ্রিণ  নরনছন ইয়ামামায়। তার সগাত্র মছ  বনু তামমম।  ৃপণতার জন্য  মব ও  মবর পুনরা পমরবার 
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আরনব েমান ামচত িনতন। মতমন তার  মবতায় রাজননমত  দ্বিন  স্থান মদ্নয়নছন। আরবী োমিনতের 
মূ েবান েম্পদ্ ‘ নাক্বানয়দ্’  এর মতনজননর এ জন িন ন  মব জামরর।   

তাছাড়াও আনরা অনন  প্রমেদ্ধ  মব মছন ন। সযমন:  রুবা ইবনন আিাজ,  কুতামম,  মম’আন ইবনন 
আওে,  আবু মমিজান আে ো ামফ,  আবু  আব্বাে আ  আ’ মা,  আ’ িা রমব’ আ,  নামবগা ইবনন 
িাইবান,  ইেমাঈ  ইবনন ইয়াোর প্রমুখ।96 

আব্বােী যগু 

বািিার ইবনন বরুদ্ ( েময় া  ৭১৪ মি.-৭৮৪ মি.) : েংস্কারপন্থী  মব বািিার জন্মাে মছন ন। মতমন উমাইয়া 
ও আব্বােী উভয় যুগ সপন ও আব্বােী যুনগই তার  াবে প্রমতভা প্র াি পায়। বংিগতভানব মতমন মছন ন পারমে । 
প্রিংো, মনিা, প্রজ্ঞা, বীরত্ব ও সিা গার্া েি  ানবের ে   িাখায় তার েরব পদ্াচারণা রনয়নছ। 97 প্রর্ম মদ্ন  
 মবর মু’তাময া আদ্নিথর োনর্ ঘমনষ্ঠতা মছ । পরবতথীনত মৃতেুর পর পুনরুত্থানন  মতমন অস্বী ার  নরনছন।98 

আব ুনুয়াে ( েময় া  ৭৬২মি.- ৮১৫মি.): মূ  নাম আ ী আ  িাোন ইবনন িানী আ  িা ামম। ইয়ানমন এর 
রাজবংি যু নুয়ানের নামানুোনর  মবর এ  ঘমনষ্ঠ বেু  মবন  ’আবু নুয়াে’ নানম নাম রণ  নরন। মপতা-মাতা 
উভয়মদ্  সর্ন   মব পারমে  বংনিাদ্ভূত মছন ন।99 আব্বােীয় সখ াফনতর প্রর্নম যখন মব ামেতা, অননমত তা, 
মদ্ আর গান-বাজনার েয় াব িনয়মছ  তখনই আবু নুয়াে সবনড় উনঠ। বেরা, কুফা ও বাগদ্ানদ্র মদ্েিা াগুন ানত 
মছ  আবু নুয়ানের মবচরণ। মদ্ মননয় আবু নুয়ানের মবখোত  মবতা আরবী োমিতেন  যুগ যুগ ধনর েমৃদ্ধ  নর 
সরনখনছ। 100 

আব ু আ’তামিয়া ( েময় া   ৭৪৮ মি.- ৮২৬মি.): মূ  নাম ইেমাঈ  ইবনন আ   ামেম ইবনন সুয়ায়দ্।  উপনাম 
আবু ইেিা ।  মব দ্ামরনরর  ারনণ কুফার জ্ঞানীগুণী ও োমিমতে নদ্র মজম নে গমন  রনত পানরমন, তাই 
িাে নশ্রণী ও ধনীনদ্র প্রমত এ ধরনণর বীতশ্রদ্ধ ভাব ততমর িনয়মছ । পরবতথীনত  মব বাগদ্ানদ্ গমন  নর এবং 
খম ফার প্রিংো  নর মননজর জীবনন স্বে তা মফমরনয় আননন। তখন  মব রাজপ্রাোনদ্র আতবা নােী এ  দ্ােীন  
সপ্রনমর প্রস্তাব সদ্ন। ম ন্তু আতবা  মবর প্রস্তাবন  প্রতোখোন  রায়  মবর জীবননর সমাড় েম্পূণথ ঘুনর যায়। তারপর 
সর্ন   মব প্রিংো প্রনয়গীমত বাদ্ মদ্নয় ধমথীয়  মবতা ম খা শুরু  নরন।101 

আব ু তাম্মাম ( েময় া  ৭৯৬মি. -  ৮৪৩মি) :  িামবব ইবনন আওে ইবনন িামরে আত- ত্বায়ী। মেমরয়ার 
জামেম নাম  এ া ায় জন্মগ্রিণ  নরন।  াবেচচথা শুরু  রার পর খম ফা ম’ু তামেম  মবর খোমত শুনন 
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97 আবুল  ািাজ আল আস্পািানী, অধযাপক সার্ীি জাহবি সম্পা., আল আগানী, ২য় সাং ( ববরুত্: দারুল হ কি), খ. 

৩, প.ৃ ১৩২। 

98 র্. শাওকী দায় , আল  ান্নু ওয়া র্াজাহিবুিু হ শহশ’হিল আিবী (কায়কিা: দারুল র্া’আহি , ২০০৮), প.ৃ ১৩৫। 

99 আির্দ িাসান আয যায়যাত্, ত্াহিখুল আদাহবল আিাবী, ৬ষ্ঠ সাং ( ববরুত্: দারুল র্া’আহি াি, ২০০০), পৃ. ১৯৮। 

100 আবু নুয়াস আল িাসান ইবকন িানী, দীওয়ানু আবী নুয়াস, আির্াদ আব্দলু র্াজজদ সম্পা. ( ববরুত্: দারুল হকত্াব 

আল আিবী, ১৯৮২), পৃ. ৭। 

101 র্. ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচৌধুিী, পমকব ূাক্ত, পৃ. ৪৯১।  
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 মবন  সডন  পাঠান এবং প্রাোদ্  মবর মযথাদ্া সদ্ন। প্রমেদ্ধ েং  ন গ্রন্থ ‘ মদ্ওয়ানন িামাো’  ও 
‘ আ  ওয়ািমিয়োত’  মবর সমধার স্বাক্ষর বিন  নর। 102 

আ - বুিতরুী ( েময় া  ৮২১মি. - ৮৯৭মি. ) :  মূ  নাম উবাদ্া আ  ওয়াম দ্ ইবন ইয়ািইয়া আ  
বুিতুরী আত ত্বায়ী। তিিনব সবদুঈনী ভার্া- েংসৃ্কমত এবং পমরণত বয়নে মিমে িিনরর প্রভাব  মবর 
মনধে নগর ও মরুজীবননর অপূবথ েমন্বয় ঘমিনয়নছ। আমর্থ  অভানবর  ারনণ অননন র মত আ  
বুিতুরীও বাগদ্ানদ্র খম ফা আ  মুতাওয়ামক্ব  এর রাজদ্রবানর গমন  নরন।103   

ইবনুর রুমী- িাোন আ ী ইবনন আব্বাে ইবনন জারমজজ। মপতার মদ্  মদ্নয় পারমে  বংনিাদ্ভূত। জন্ম-  
৮৩৫মি. োন । মৃতেু-  ৮৯৬মি.  োন ।104 

তাছাড়াও আনরা সযে    মবরা আব্বােী যুনগ  মবতা ম নখ প্রমেদ্ধ িনয়নছন-  

ইবনন ম’ু তায-  আবু  আব্বাে আেুোি ইবনন ইবনন ম’ু তায ইবনন মুতাওয়ামক্ক । মতমন এ মদ্ন 
এ রানতর জন্য মখ াফনতর দ্াময়ত্ব গ্রিণ  নরমছন ন। েময় া -  ৮৬১মি.  সর্ন  ৯০৮মি. ো । 

মদ্’ মব -  মদ্’ মব  ইবনন আম  ইবনন রমযন আ  খুযা’ ই আ  আযমদ্। জন্মগ্রিণ  নরনছন কুফায় ৭৬৫ 
মি. োন । মৃতেুবরণ  নরনছন ৮৬০মি. োন । 

আবুত তইনয়েব আ  মতুানামব্ব-  মূ  নাম আবু  িাোন আ ী ইবনন আব্বাে ইবনন জুরাইজ। 
৮৩৫মি. োন  বাগদ্ানদ্ জন্মগ্রিণ  নরনছন। তার মতৃুে ৮৯৬মি.  োন । 

আব ু ফারাে আ  িামাদ্ামন- মূ  নাম োঈদ্ ইবনন িামাদ্ান। খম ফা মু তামদ্নরর েমনয় মসুন র এ জন 
গভণথর মছন ন। েময় া  ৯৩২মি. - ৯৬৮মি. ো । 

িমরফ আর রমদ্- মূ  নামআবু  িাোন মুিাম্মদ্ ইবনন হুোইন। ৯৭০মি. োন  বাগদ্ানদ্ জন্মগ্রিণ 
 নরনছন। মৃতেু ১০১৬মি. োন । গবথ, সপ্রম, প্রিংো,  সিা গার্া ইতোমদ্ মবর্নয়  মবতা ম নখনছন। 

আব ু আ া আর মা’ আরমর-  মিমে ও আন নপ্পার মাঝামামঝ এ া া ‘ মা’ আরমর নু’ মান’ নাম  স্থানন 
৯৭৩মি. োন  জন্মগ্রিণ  নরন। তিিনব বেন্ত রুনগ আক্রান্ত িনয় মচরঅে িনয় যান। মা’আরমব িতািা 
ও েংিয়বাদ্ী  মব মছন ন। 
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ইবনু  ফামরদ্-  আবু িাফে ওমর ইবনন আম  আে ো’ মদ্।  ায়নরানত ১১৮১মি. জন্মগ্রিণ  নরন।  মব 
সুমফবাদ্ ও তবরাগেবানদ্ মবশ্বােী িওয়ায় বহুবছর জনমবমেন্ন ও এ াম  অবস্থায় মদ্নাপাত  নরনছন। 
মৃতেু- ১২৩৪মি. ো ।  

আ  বািা যিুাইর-  আবু  ফজ  বািাউমিন যুিাইর ইবনন মুিাম্মদ্ আ  মুিাোমব। মক্কায় জন্মগ্রিণ 
 নরনছন। সবনড় উনঠনছন মমিনর। েময় া  ১১৮৫মি. - ১২৫৮মি. ো ।  

কুিামজম-  মূ  নাম আবু  ফাতাি মািমুদ্ ইবনন হুোইন িানি । তার পূবথপরুুর্ মিন্দুস্থানী মছন ন বন  
স উ স উ মনন  নরন। তার মৃতেু ৯৭০মি. োন ।  

মেরমর আর রফা-  আবু  িাোন মেরমর ইবনন আিমদ্ ইবনন মেরমর আ  ম নমদ্। মসুন  জন্মগ্রিণ 
 নরনছন। প্রিংো,  মনিা,  সিা গার্ার উপর  মবতা ম নখনছন। মৃতেু- ৯৭৬মি. ো ।  

আ  বেুমত-  আবু  ফাতাি আম  ইবনন হুোইন ইবনন আেু  আমজজ আ  বুেমত। জন্ম মেমজস্তাননর 
মন বতথী এ া া বুেনত। মৃতেু ১০১০মি. োন  বুখারায়।  

মমিইয়ার আদ্দ্াই ামম-  আবু  িাোন মমিইয়ার ইবনন মারযুইয়াি আ  ফামরমে আদ্ দ্াই ামম। বাগদ্ানদ্ 
জন্মগ্রিণ  নরনছন। প্রর্ম মদ্ন  অমেপজূ  মছন ন। পনর ইে াম গ্রিণ  নরন। মৃতেু ১০৩২মি. ো । 

আত তগুরাঈ-  আবু ইেমাঈ  হুোইন ইবনন আ ী ইবনন মুিাম্মদ্। ইস্পািানন পারমে  পমরবানর 
জন্মগ্রিণ  নরনছন। েময় া  ১০৬৩মি. - ১১২০মি. ো ।  

আ  ওয়াওয়া আদ্মদ্মািম -  আবু  ফারাজ মুিাম্মদ্ ইবনন আিমদ্ আ  গােোমন আদ্মদ্মািম । মতমন 
তার ঘনর ফ চনক্রর আনয়াজন  রনতন এবং  মবতা আবৃমি  রনতন।  মবর মৃতেু-  ৯৯৯মি. ো ।105  

আিা েুীয় বা সস্পনীয়  মবগণ:  

আ  গািা -  ইয়ািইয়া ইবনন িা াম।  মব জাইয়ানন জন্মগ্রিণ  নরনছন এবং পড়ানিানা  নরনছন 
 নডথাবানত। েময় া - ৭৭২মি. - ৮৬৪মি. ো ।  

ইবনন িামন-  আবু   ানেম মুিাম্মদ্ ইবনন িামন আ  আযমদ্। ইিমবম য়ানত জন্মগ্রিণ  নরনছন। 
েময় া  ৯৩৮মি. - ৯৭৩মি. ো ।  

আ  ম’ু তামাদ্ ইবনন আব্বাদ্-  বনু আব্বাদ্ ১০৩১মি. ো  সর্ন  ১০৯১মি. ো  পযথন্ত আিা ুনের 
ইিমবম য়ার িােনক্ষমতা পমরচা না  নরনছন। তানদ্র েবথনির্ আমমর মছন ন ম’ু তামাদ্ ইবনন আব্বাদ্ 
( ১০৬৮মি. - ১০৯১মি. ) । মু’ তামানদ্র জন্ম ১০৪০মি. োন । রাজ ীয় অবস্থায় মদ্নাপাত  রার েময় 
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আব্বানদ্র  মবতা আরাম, আনয়ি, মদ্ ইতোমদ্ মবর্নয় পূণথ মছ  ম ন্তু সির্ মদ্ন  বিী ও মনঃস্ব জীবন 
আব্বানদ্র  মবতার মবর্য়বস্তুন  দুঃখ- সবদ্না- যাতনায় রূপ সদ্য়।  

ইবনন যায়দুন- আবু ওয়াম দ্ আিমদ্ ইবনন আেুোজ ইবনন যায়দুন।  নডথাবার েম্ভ্রান্ত মিমক্ষত পমরবানর 
জন্মগ্রিণ  নরনছন।  নডথাবার মবখোত আন ম ও খোতনামা মবমভন্ন মবশ্বমবদ্ো য় সর্ন  ইবনন যায়দুন 
মফ ি,  নাহু, স ার’ আন,  িাদ্ীে,  ইমতিাে, োমিতে- েংসৃ্কমত েি জ্ঞাননর প্রায় ে   িাখায় বুৎপমি 
অজথন  নরন। েময় া  ১০০৩মি. -  ১০৭১মি. ো । 

মরনক্কার  মবগণ-  

তাছাড়াও তৎ াম ন েমনয় মরনক্কানত অনন  প্রমেদ্ধ  মব মছন ন। তন্মনধে উনেখনযাগে  মবরা িন ন-  
ইবনন খফাজা,  ইবনন োি ,  ইবনন যুির, ইবনন িাবু্বে,  মাম   ইবনন মমরিা ,  ইবনন তাইময়েব আ  
আ ামম।106  

পতন যগু বা ত ুথী যগু 

আি- িাব আজ জমরফ -  মূ  নাম মুিাম্মদ্ ইবনন ো মান।   ায়নরানত জন্মগ্রিণ  নরনছন এবং বড় িনয়নছন 
মদ্মািন । সপ্রনমর  মব আি িাব সেখানন রানষ্ট্রর স ার্াধেক্ষ মিনেনবও দ্াময়ত্বপা ন  নরনছন। েময় া  
১২৬৩মি.- ১২৯৫মি. ো ।  

আ  বসুুমর- মূ  নাম আমরফ মবোি িারফমুিন মুিাম্মদ্ ইবনন োঈদ্। বুমের নাম  স্থানন ১২১২মি.োন  জন্মগ্রিণ 
 নরনছন। িস্ত ম খনন দ্ক্ষ মছন ন এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পনদ্ও দ্াময়ত্বপা ন  নরনছন। রােূ  (ো) এর প্রিংো  নর 
 মব ম নখ আরবী োমিনতে মচরস্মরণীয় িনয় আনছন মতমন। সয  মবতামি ’ ামেদ্া বুরদ্াি’ নানম পমরমচত। মবখোত 
এই  মব মৃতেুবরণ  নরনছন ১২৯৬মি.োন  আন  জামিয়ায়।   

ইবনু  ওয়ারমদ্- যাইনুদ্ মদ্ন ওমর। ১২৮৯মি.োন  ’মা’আরমর নু’মানন’ নাম  স্থানন আরবী োমিনতের চরম 
অধপতননর েমনয় জন্মগ্রিণ  নরনছন।  মবর মৃতেু েন ১৩৪৮মি.। 

েমফউমিন মিমে- আেু  আমজজ ইবনন োরায়া ইবনন আ ী ইবনন আমব   ামেম আত-তাঈ। কুফা ও বাগদ্ানদ্র 
মাঝামামঝ িির মিে নাম স্থানন জন্মগ্রিণ ও সবনড় উনঠনছন। সপিায় এ জন বেবোয়ী মছন ন। বেব্োয় েূনত্র মবমভন্ন 
সদ্নি গমন  রনতন। সুনযানগ  মতমন মবমভন্ন সদ্নির রাজদ্রবানর  বাদ্িার প্রিংো  নর উপনিৌ নও  াভ  নরনছন। 
তন্মনধে মমিনরর সু তাম নামেরুমিন  া উন এর প্রিংোয় ’ নামেরাত’  মবতা আজও োমিনতের পাতান  
মূ েবান  নর সরনখনছ।  

ইবনন নুবাতাি - আবু ব র জামা ুমিন আর  ারমি। মমিনর বড় িনয়নছন। পরবতথীনত মদ্মািন  প্রস্থান পূবথ  
বাদ্িা মুয়াময়েদ্ এর োনর্ োক্ষাৎ  নরনছন। এ  পযথানয়  মব বাদ্িানির বেমক্তগত স খন র মযথাদ্ পান । মমিনরর 
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সু তান িাোন  মবন  রাজদ্রবানরর স খ  মিনেনব সচনয়মছন ন ,  মবও সু তাননর ডান  োড়া মদ্নয়মছন ন ম ন্তু 
ইতেবেনর সু তান মৃতেুবরণ  নরন। ইবনন নুবাতার েময় া  ১২৮৭মি.- ১৩৬৬মি.ো ।107   

আধমুন  যগু 

১৭৯৮মি. ো  সর্ন  এখন পযথন্ত যারাই আরবী  মবতা চচথা  রনছ েবাই আরবী োমিনতে আধুমন   মবনদ্র 
অন্তভুথক্ত। তন্মনধে মননচ প্রমেদ্ধ  নয় জন  মবর েংমক্ষপ্ত পমরচয় তুন  ধরা িন া- 

বদ্র িান র োইয়োব-   মব দ্মক্ষণ ইরান র বেরানত ১৯২৬মি. োন  জন্মগ্রিণ  নরন। আরবী োমিনতে 
মুক্তছি  মবতার সক্ষনত্র তার  ৃতত্ব রনয়নছ। ইংনরজনদ্র মবরুনদ্ধ ইরা  স্বাধীনতা আনিা নন অবদ্ান 
রাখনত ১৯৪৮োন  মতমন বাম রাজনীমতনত সযাগ সদ্ন।  মব বেরানত ১৯৬৪মি. োন  মৃতেুবরণ  নরন। 

ো াি আেেু েবরু - তার আে  নাম মুিাম্মদ্ ো াি উমিন আেুে েবুর আ  িাওয়ামতম । জন্ম ১৩ সম ১৯৩১,   
জা ামজ  িিনর। আধুমন  ছিমুক্ত আরমব  মবতার পমর্ তৃ। পািাতে স্টাইন  প্রতী ধমথী আরমব  মবতার েফ  
যাত্রা শুরু তার িানতই। আরমব নাি  মনমথাণ ও ছিমুক্ত  মবতা রচনা  নর মবনির্ভানব যারা খোমতমান মতমন তানদ্র 
অন্যতম। েময় া  ১৯৩১মি.-১৯৮১মি.।108 

মািমুদ্ দ্ারমবি-  মািমুদ্ দ্ারমবি জন্মগ্রিণ  নরন,  ১৯৪২ োন ,  মফম মস্তননর এ  অখোত গ্রাম ' আ -
সবানরানত' । ১৯৪৮ োন  ইেরানয় ী তেন্যনদ্র মফম মস্তন দ্খন র েময়,  এ  ভয়াবি রানত আক্রান্ত িয় 
দ্ারমবনির এই সছাট্ট গ্রামমিও। সেৌভাগেক্রনম সবঁনচ যায় দ্ারমবনির পমরবার। ইেরানয় ী তেন্যনদ্র সচাখ ফাঁম  
মদ্নয় তারা প্রায় ছমত্রি ঘণ্টা  ুম নয় মছন ন সক্ষনতর মানঝ। পনর িরণার্থী িনয় আশ্রয় সনন স বাননন। এ  বছর 
পর,  োত বছর বয়নে,  দ্ারমবি স বানননর েীমান্ত মদ্নয় প্রনবি  নরন মফম মস্তনন,  তার িারাননা জন্মভূমমনত। 
২০০৮ োন  যুক্তরানষ্ট্রর সিক্সানে মৃতেুবরণ  নরন।109  

আিমদ্ িাওম -  ১৮৬৮মি. োন  মমিনরর বানব ইেমাঈ  নাম  এ া ায় জন্মগ্রিণ  নরন। মমিনরর 
োমামজ  ও রাজননমত  পমরনবনির দ্বারা  মব প্রভামবত মছন ন।  মবর মৃতেু ১৯৩২মি. ো । তান  
 মব েম্রাি ব া িয়।110 

মমখাই  নু’ আইমা- ১৮৮৯মি. োন  স বাননন জন্মগ্রিণ  নরন। ১৯১১মি. োন  আনমমর ার নাগমর ত্ব 
 াভ  নরন। পরবতথীনত ১৯৩২োন  মনজ সদ্ি স বাননন মফনর আো পযথন্ত প্রবামে  মবনদ্র েংগঠন 
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‘ রামবতা আ    ামময়ো’র েি- েভাপমতর দ্াময়ত্ব পা ন  নরনছন। মতমন ১৯৮৮মি. োন  মৃতেুবরণ 
 নরন।111 

ইম য়া আব ু মামদ্-  েময় া  ১৮৮৯মি. -  ১৯৫৭মি. । স বাননন জন্ম সনয়া এই  মব ১৯০২ জীমব ার 
তামগনদ্ চাচার োনর্ মমির গমন  নরন। মেগানরি বেবোর পািাপামি পড়ানিানা ও স খান মখ শুরু 
 নরন। ১৯১১ োন  তার প্রর্ম  াবেগ্রন্থ ‘ মতজ ারু  মামদ্’  প্র ামিত িয়। ের ার ও রাজনীমত মননয় 
 মবতার স খার  ারনণ ১৯১২মি. োন  মতমন মমির সছনড় আনমমর া গমন  রনত বাধে সিান। সেখানন 
সদ্িতোগী  মবনদ্র েংগঠন ‘ রামবতা আ    ামময়ো’  এর েদ্স্য সিান।  

আেরু রিমান শু মর- েময় া  ১৮৮৬মি. - ১৯৫৮মি. । মমিনরর সপািথ োঈদ্ এ া ায় জন্মগ্রিণ  নরন। 
মমিনর ইংনরজ তেন্যনদ্র  তৃথ  ‘ মদ্নিাওয়া ট্রোনজমড’ ঘিার পর মতমন োম্রাজেবাদ্ী ইংনরজনদ্র মবরুনদ্ধ 
মবমভন্ন আনিা নন সযাগদ্ান  নরন।  

িানফজ মিুাম্মদ্ ইব্রামিম- মি১৮৭২ . োন  মমিনরর আেইয়ুত এ া ায় মতমন জন্মগ্রিণ  নরন। প্রখর 
মুখস্তিমক্তর  ারনণ মতমন িানফজ উপামধনত পমরমচত  াভ  নরন। নী  ননদ্র সনৌ ার পািাতনন জন্ম 
িওয়ায় তার আনর  উপামধ ‘ নাী  ননদ্র  মব’ । মতমন ১৯৩২মি. োন   ায়নরানত মৃতেুবরণ  নরন।  

মা’ রুফ রুোমফ- েময় া   ১৮৭৫ মি. -  ১৯৪৫মি. । ১৯২০মি. োন  ইংনরজরা যখন ইরা  দ্খ   নর 
তখন মবনরািী জনোধারনণর োনর্  মব রুোমফও রাস্তায় সননম আনেন এবং তার  মবতার মাধেনম 
োম্রাজেবাদ্ীনদ্র অন্যানয়র প্রমতবাদ্  নরন। সপিাগত মদ্  মদ্নয়  মব আমৃতুে মবমভন্ন মবশ্বমবদ্ো য় ও 
ইনমস্টমিউনি অধোপনা  নরনছন। 

মজবরান খম   মজবরান-  েময় া  ১৮৮৩মি. - ১৯৩১মি. । সদ্িতোগী  মবনদ্র েংগঠন ‘ রামবতা আ  
  ামময়ো’  এর েভাপমত মছন ন স বাননন জন্ম সনওয়া এই  মব। আন- নামবয়ুে  মবতা ম নখ খোত 
িনয় আনছন আরবী োমিনতে। ১৮৯৫মি. োন  তিিনব মানয়র োনর্ আনমমর ায় গমন  নরন। 
১৯৩১মি. োন র এমপ্রন  আনমমর ানত মৃতেু বরনণ  নরন। তনব তার ইো অনুযায়ী পরবতথীনত 
১৯৩২মি. োন  মনজ সদ্ি স বাননন পুনরায় দ্াফন  রা িয়।  

নাময  আ  মা াই া-  েময় া  ১৯২৩মি. - ২০০৭মি. । আবরী োমিনতে মুু্ক্ত ও গদ্ে ছনির অগ্রদূ্ত 
ব া িয় ইরা ী এই  মবন ।  মথজীবনন মবমভন্ন মবশ্বমবদ্ো নয় অধোপনা  নরনছন। গনদ্ে ছনি স খা 
৪৪৪  াইননর ‘  ন রা’  মবতামি  মবন  আরবী োমিনতে স্মরণীয়  নর রাখনব। 

তাছাড়াও মািমুদ্ োমম আ  বারুমদ্, আব্বাে মািমুদ্ আ  আক্কাদ্,  বইরাম তুনুমে,  নামেব আরো ান,  
মুজাফফর আন নাওয়াব,  মুিাম্মদ্ মািমদ্ আ  জাওয়ামিমর,  বাদ্ামব জাবা ,  আে’ আদ্ আ  জাবুমর,  
আিমদ্ দ্ািবুর,  আিমদ্ যাইন,  ওমর আবু মরিা,  ইব্রামিম তু ান,  মুিাম্মদ্ খাইরুমিন,  গদ্াি মেমান,  
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ইয়ােমমন আইয়ুেমব, ইয়ামেন আবদ্ মরফা’ ইয়াি,  আিমদ্ েমফ নাজামফ, ে াি আেুে েবুর,  আখতা  
েমগর,  মজব্রা ইব্রামিম মজব্রা,  নাযযার ম বামন,  মাজজুব আেু   ামরম, োঈদ্  ারমম,  ইম য়াে  ুহুদ্,  
আমযয আবাজাি,  ইব্রামিম ইয়ামজময,  খম   মুতরান,  আিমদ্ মুতার,  িামযাি  ানাময়,  মমিা  ত্বরাদ্,  
আমমন নাখ াি,  বু ে ো মা,  ইম য়াে ফারিাত,  ইম য়াে আবু িাবা াি, আম  মািমুদ্ ত্বিা,  ইব্রামিম 
নামজ,  ইউসুফ ইিুমিন,  মুিাম্মদ্ আেুহু,  ইব্রামিম আেু   ামদ্র আ  মামযমন,  িাওম  বামজগ,  
 ামম’ আ ইমারি,  খম   মুতরান প্রমুখ  মবগণ আরবী োমিনতের ইমতিানে অমর িনয় র্া নবন।112 

৪.৩.  মব-োমিমতে  ও রাজা-বাদ্িানির মনধে েম্প থ মবনের্ণ  

 মব- োমিমতে  ও রাজা- বাদ্িানির মনধে েবনচনয় পমরমচত েম্প থ িন া-   মবরা  মবতা ব ার মাধেনম 
অর্থ উপাজথননর উনিনশ্য রাজদ্রবানর যাতায়াত  রত অপরমদ্ন  রাজা- বাদ্িািরা  মব- োমিমতে নদ্রন  
মুনখ ম ছ ু প্রিংো শুনন আত্মতৃমপ্ত সপনতন। েিজভার্ায় ব ন   মবনদ্র  াভ িনে ম ছ ু অর্থ আর 
রাজানদ্র  াভ িন া মননজর ম ছ ু প্রিংো শ্রবণ  রা। তনব এনক্ষনত্র শুধ ু মননজর প্রিংোই নয় বরং 
মবনরাধী বা িত্রুপনক্ষর মনিাও রাজারা  মবনদ্র মুখ সর্ন  শুননত সপনতন। 

রাজ দ্রবানরর তিবধায়নন রানজের জ্ঞানী- গুণী বেমক্তনদ্র েমাদ্র  রার ইমতিাে যুগ যুগ ধনর। আজও 
মবদ্েমান আনছ। রানজের েরােমর পৃষ্ঠনপার্ তা সপন  জ্ঞানমপপাসুরা জামতর জন্য অনন  ম ছ ু  রার 
সুনযাগ পান। প্রনতে  যুনগই িাে রা জ্ঞানী- গুণী,   মব োমিতে নদ্র েবথদ্া পানি রাখার সচষ্টা  নরনছন। 
ম ন্তু পার্থন ের মবর্য় িন া-  জ্ঞানীনদ্রন  ম ভানব বা স ান উনিনশ্য বেবিার  রা িনচছ। জনগনণর 
োমনন েবথদ্া িােন র ভা  গুণাব ী ফমুিনয় তু নত এবং মিগুণাব ীন  ঢা া মদ্নত  মব- োমিমতে ,  
জ্ঞানী- গুণীরা িােন র পনক্ষ  ানজ  াগনত পানর।  স ান িাে  তার িােন ক্ষমতান  স্থায়ী  রনত 
রানজের জ্ঞানীনদ্র পরামিথদ্ান ারী মিনেনব বেবিার  নর র্ান ন। যমদ্ও এনত রানজের োধারণ স্বার্থ 
ক্ষুণ্ণ িয়। স ব  িােন র মননজর স্বার্থই উদ্ধার সিা  আর প্রজানদ্র জীবনন সননম আসু  দুমবথর্ি এিা 
েব জ্ঞানী- গুণী,  োমিমতে রা সমনন মননত পানরনা। তখন সদ্খা যায়,  এ দ্  িােন র অনুগত িয় 
অন্যদ্  িােন র মবরুনদ্ধ অবস্থান সনয়। অন্যায় িওয়া েনিও যারা িােন র পনক্ষ অবস্থান সনয় তারা 
োমময়  েমনয়র জন্য িন ও রানজের অনন  সুনযাগ সুমবধা  াভ  রনত েক্ষম সিান। আর মবপমরত 
পনক্ষ যারা িােন র মবরুনদ্ধ অবস্থান সনয় তানদ্র জীবনন সননম আনে চরম অতোচার- মনপীড়ন। এমনম  
মৃতেুদ্িও িনয়নছ বহু  মব- োমিমতে ,  জ্ঞানী- গুণী বেমক্তর িােন র মনিা বা মবরুনদ্ধ অবস্থান সনওয়ার 
অপরানধ। সুতরাং ইিা খুব স্পষ্ট  নরই ব া যায়,   মব- োমিমতেন র োনর্ রাজা- বাদ্িানির েম্প থ 
সযমন গ ায় গ ায় িনত পানর সতমমন উভয় পনক্ষর মনধে োনপ- সনউন  েম্প থ ততমর িওয়ািাও 
অস্বাভামব  ম ছ ু নয়।    

৪.৪. োমিতে নমথ রাজননমত  ছাপ 
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সয স ান োমিতে েৃমষ্টর মপছনন এ মি সপ্রর্ণা  াজ  নর। এই সপ্রর্ণাই মূ ত এ জন োমিমতেন র 
মনন নতুন ম ছ ু েৃজন  রার জন্য জন্য উদ্বুদ্ধ  নর। মবমভন্ন পমরমস্থমতর আন ান  মননর মনধে মবমভন্ন 
ধরনণর সপ্রর্ণার উদ্ভব িয়। স ান বেমক্তর জীবনন অনন  অভাব- অনিন এ ধরনণর সপ্রর্ণা ততমর  নর। 
এই সপ্রর্ণার ফন  তার মমস্তষ্ক সর্ন  িতািাবেি  োমিতে েৃমষ্ট িনব। স উ তার জীবনন অনন  
অতোচার েহ্য  নরনছ। উক্ত অতোচামরত বেমক্তর মনন েবথদ্া ঘৃণা ও সক্ষাভ মবরাজ  নর। সে যখন 
স ান োমিতে ম খনব তখন মননর মভতর জনম র্া া ঘৃণা আর সক্ষাভ তার োমিতে নমথ প্রভাব মবস্তার 
 রনব। সতমমনভানব মনরাপিা, আরাম আনয়নির জীবন যাপন বেমক্তন  এ ধরনণর সপ্রর্ণা সদ্য়। েবথ 
অব্স্থায় মানুনর্র মনন মভন্ন মভন্ন অনুভূমত জাগ্রত িয়;  অনুভূমতিূন্য িনয়  খননা মানুর্ বাঁচনত পানরনা। 
আনরা েিজ  নর ব া যায়,  তিিনব বাবা মারা যাওয়ার পর ইয়ামতম মিশু অভাব অনিনন মপষ্ট 
িওয়ানত তার মনন সযমন এ ধরনণর অনুভূমত ততমর িয় মঠ  সতমমন জন্ম সর্ন  প্রমতমষ্ঠত িওয়া পযথন্ত 
মপতনৃেনি সবনড় উঠা বেমক্তর মননও এ ধরনণর অনুভূমত ততমর িয়। দুবেমক্তর অনুভূমত েম্পূণথ মবপমরত 
িন ও উভয় ধরনণর অনুভূমতই এ জন মানুনর্র মনধে োমিতে েৃমষ্টর সপ্রর্ণা সযাগানত েক্ষম। এমনম  
উভয় অনুভূমত সর্ন  েৃষ্ট োমিতে মাননর মদ্  মদ্নয়ও েমান িনত পানর। গনবর্ণার মিনরানাম ও 
মবর্য়বস্তুর আন ান  আরবী োমিনতের ইমতিাে ও তৎ া ীন রাজনীমতন  মবনের্ণ  রন  সদ্খা যায় 
রাজননমত  পি পমরবতথননর  ারনণ োমিনতের মবর্য়বস্তু ও ধরণ পমরবতথন িনয়নছ। জানি ী যুনগর  মব 
োমিমতে রা তার মননজর সগানত্রর পনক্ষ ও অন্য সগানত্রর কুৎো রিনা  নর প্রমেমদ্ধ  াভ  নরনছ। 
ইে ামী যুনগ মুেম ম  মবরা অমুেম ম  মব োমিমতে নদ্র েমান াচনা  নর পমরমচমত সপনয়নছ। উমাইয়া 
ও আব্বােী যুনগ রাজপ্রাোনদ্ মদ্ন- রাত রাজা- বাদ্িনির প্রিংোমূ    মবতা ম নখ প্রমেদ্ধ িনয়নছন। 
অপরমদ্ন  আধুমন  যুনগ অনন  প্রমেদ্ধ  মব োমিমতে রা রানষ্ট্রর মবনরামধতা,  োম্রাজেবাদ্ীনদ্র 
েমান াচনা,  স্বাধীনতার পনক্ষ  মবতা ম নখ মানুনর্র  ানছ েমাদৃ্ত িনয়নছন। োমিনতের মবর্য়বস্তু ও 
ধরনণর মনধে রাজনীমতর প্রতেক্ষ প্রভানবর উদ্ািরণ মবমভন্ন যুনগর প্রমেদ্ধ পদ্েোমিমতে নদ্র োমিতে নমথর 
মাধেনম সপি  রা িন া। 

জানি ী যগুঃ 

জানি ী যুনগর রাষ্ট্রবেবস্থা সযনিত ু সগাত্রীয় পদ্ধমতনত পমরচাম ত িত তাই তৎ া ীন েময় ার  রাজননমত  
অমস্থরতা,  ঘাত- প্রমতঘাত ব নতই সগাত্রীয় দ্বিন  বুঝায়।  মবরা মদ্,  নারী, সপ্রম,  উি,  ইতোমদ্ মবর্য়  
 মবতা ম খার পািাপামি মনজ বংিীয় সগৌরব এবং অন্য বংনির মনিা  নর  মবতা ম খনতন। উক্ত 
সগাত্র মবর্য়   মবতােমূিন  মূ ত তখন ার রাজননমত   মবতা ব া যায়।  জামি ী োমিনতের মবিা  
অংিজুনড় স্থান  নর আনছ এেব রাজননমত   মবতা। এনক্ষনত্র ইমরাউ   ানয়নের (েময় া - আনু. 
৪৯৭ -৫৪৫মি.)  এর  মবতা অন্যতম। রাজপমরবানরর েদ্স্য িওয়ায় প্রর্ম জীবনন  মব মদ্,  নারী,  
সভাগ- মব াি ইতোমদ্ মবর্নয়  মবতা ম খনতন। পরবতথীনত বনু আোদ্ সগাত্র  তৃথ  তার বাবা মনিত 
িওয়ার পর তার  মবতার মবর্য়বস্তু প্রমতবাদ্, মনিা ও কুৎোমূ   িনয় যায়।  মব বনু আোদ্ সগানত্রর 
মবরুনদ্ধ সযমন কুৎো রিনা  নর  মবতা ম নখনছন সতমমন বনু ব র ও তাগম ব সগানত্রর কুৎো রিনা 
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 নরনছন। স ননা,  বনু আোদ্ সগাত্রন  িানয়স্তা  রার জন্য প্রর্নম  মব এই দুই সগানত্রর েিনযামগতা 
মননয়মছন ন ম ন্তু পরবতথীনত এই দুই সগাত্র আর  মবর োিানযে এমগনয় আনেমন। 

সগাত্রীয় রাজনীমত মবর্য়   মবতা ম নখনছন েপ্ত ঝু ন্ত  মবতার  মব ত্বরাফা।  মব ব র ও তাগম ব 
সগানত্রর মধে েংঘমিত িওয়া বাসুে যুনদ্ধ ব র সগানত্রর োনর্ অংিগ্রিণ  নরন। এই প্রেনি  মব 
তাগম মবনদ্র মবরুনদ্ধ মননজনদ্র সিাযথ-  বীযথর  ামবে  মববরণ সদ্ন।  

 

حفاظا على عوراته والتهدد+   يوم حبست النفس عند عراكه  

متى تعترك فيه الفرائص ترعد+   على موطن يخشى الفتى عنده الردى  

তর্া  তমদ্ন যুদ্ধ সক্ষনত্র েং িময় মুিূনতথ ভয়ভীমত উনপক্ষা  নর আক্রমণ  রার জন্য আমার মচিন  
দৃ্ঢ় সরনখমছ। 

সযখানন বীর যুদ্ধাগণ মৃতেুভনয় িংম ত িয়,  যখন তানদ্র স্কেনদ্ি পরস্পনরর েনি ঘমর্থত িয় এবং 
ত্রানে প্র মম্পত িয়।113 

বনু ব র ও তাগম ব সগানত্রর দ্বে মনরেনন দুই সগাত্র সর্ন  দুমি প্রমতমনমধদ্  িীরার রাজা আমর ইবনন 
মিি এর মন ি গমন  নরন। দুই প্রমতমনমধ দ্ন  দুজন মবখোত  মব মছন ন। তাগম ব সগানত্র মছন ন 
আমর ইবনন কু সুম আর ব র সগানত্রর দ্ন  মছন  িামরে ইবনন মিমেযা। প্রর্নম আমর ইবনন কু সুম 
তার সগানত্রর বীরত্ব রাজদ্রবানর তুন  ধনরন অতপর আমনরর জবানব িামরে ইবনন মিমেযা তার ব র 
সগানত্রর সগৌরবগার্া বাদ্িাি আমর ইবনন মিনির োমনন উপস্থাপন  নরন। পরবতথীনত দুজননর  মবতাই 
মুয়াো ার অন্তভুথক্ত িয়।  প্রর্নম আমর ইবনন কু সুনমর  মবতার এ াংি উনেখ  রা িন া- 114 

اليَِقْينَــا نَُخبِّـْركَ  َوأَْنِظـْرنَا+ َعلَْينَـا تَْعَجـلْ  فَلَ  ِهْنـد   أَبَا  

ওনি আমর ইবনন মিি!  তুমম আমানদ্র মননয় খুব সবমি বেমতবেস্ত িনয়া না;  বরং আমানদ্রন  এ ি ুঅব াি 
দ্াও যানত সতামান  তর্েমনভথর েংবাদ্ পমরনবিন  রনত পামর।  

ايَاتِ  نُـْوِردُ  بِأَنَّا ُرِوْينَـا قَدْ  ُحْمرا   َونُْصـِدُرُهنَّ +   بِْيضـا   الـرَّ  

সজনন রাখ আমরা শুভ্র ঝািােমূিন  িানত মননয় যুনদ্ধ অবতরণ  মর;  ম ন্তু প্রতোবতথন  ান  উিা রনক্ত পমরতৃপ্ত 
িনয় রমক্তম আ ার ধারণ  নর। 

                                                           
113 আ.ত্.র্ রু্ কলিউজিন, আিবী সাহিকত্যি ইহত্িাস, সপ্তর্ সাং, (ঢাকা: ই. া.বা, ২০১২ হি.), পৃ " ৭৬। 
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نَِدْينَـا أَنْ  فِيَها الَمِلكَ  َعَصْينَـا+ ِطــَوال   ُغـر ّ  لَنَـا َوأَيَّـام    

আমানদ্র বহু  ড়াইনয়র ইমতিাে রনয়নছ,  সযগুন ানত আমরা স ান রাজা বাদ্িানির  ানছ নমত স্বী ার  মর নাই। 

ُجـْوهُ  قَدْ  َمْعَشـر   َوَسيِّـدِ  الُمْحَجِرْينَـا يَْحِمي الُمْلكِ  بِتَاجِ +  تَوَّ  

বহু সগাত্রীয় সনতা রনয়নছ যারা রাজমুকুনি সগারবামন্বত এবং তারা আশ্রয়প্রার্থীন  সুরক্ষা  নর। 

َدة  +  َعلَْيـهِ  َعاِكفَة   الَخْيلَ  تََرْكـنَ  ُصفُـْونَـا أَِعنَّتََهـا ُمقَلّـَ  

আমরা সঘাড়া মননয় তার উপর মস্থর অবস্থান মননয়মছ এবং উক্ত সঘাড়ান  মতন পানয় দ্িায়মান অব্স্থায়  াগানমর রমি 
 ামগনয়মছ। 

الُمْوِعِدْينَـا نَْنِفي الَشاَماتِ  إِلَى+   ُطلُـْوح   بِِذي البُيُْوتَ  َوأَْنَزْلنَا  

ত্রােেমৃষ্ট ারী িত্রুনদ্র মবতাড়রপূবথ  আমরা আমানদ্র সগাত্রগৃিন  যীতু ি িনত িামাত পযথন্ত মবস্তৃত  নরমছ। 

تْ  َوقَدْ  يَِلْينَـا َمنْ  قَتَـاَدةَ  َوَشـذَّْبنَا+   ِمنَّـا الَحيِّ  ِكلَبُ  َهرَّ  

আমানদ্রন  অস্ত্রেমিত সদ্নখ সগানত্রর কুকুরগুন া সঘউ সঘউ  নর;  আর আমরা আমানদ্র পাশ্ববতথী িত্রুনদ্র 
 চু ািা  মর।  

َطِحْينَـا لََها الِلّقَاءِ  فِي يَُكْونُوا+   َرَحانَـا قَْوم   إِلَى نَْنقُـلْ  َمتَى  

যমদ্ স ান আমানদ্র োনর্ যুনদ্ধ অবতীণথ িয় তনব তারা যুনদ্ধর যাতা ন  সপর্া আিার মত মবচূণথ িনয় যায়।  

أَْجَمِعْينَـا قَُضـاَعةَ  َولُْهـَوتَُها+   نَْجـد   َشْرقِيَّ  ثِقَالَُها يَُكـْونُ   

আমানদ্র যদু্ধরূপ যাঁতার র্ন  র্া ত নাজনদ্র পূবথ মদ্গনন্ত আর এর িত্রুরূপ দ্ানা িত েমগ্র কুদ্বা’আ সগাত্র। 

تَْشتُِمْونَـا أَنْ  الِقَرى فَأَْعَجْلنَا+   ِمنَّـا األَْضيَافِ  َمْنِزلَ  نََزْلتُـمْ   

সতামরা আমানদ্র মন ি অমতমর্ িনয় আগমন  নরছ আর পানছ গা মি  র,  তাই সতামানদ্র দ্রুত আপোয়ন 
( িতো)   র াম। 

ْلنَـا قََرْينَاُكـمْ  ْبحِ  قُبَْيـلَ +   قَِراُكـمْ  فَعَجَّ َطُحْونَـا ِمْرَداة   الصُّ  

সতামানদ্রন  যখন আপোয়ন  র াম,  তখন সভার িওয়ার আনগ  মঠন যাঁতা মদ্নয়ই আপোয়ন  র াম। 
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لُْونَـا َما َعْنُهـمُ  َونَْحِمـلُ +   َعْنُهـمْ  َونَِعفُّ  أُنَاَسنَـا نَعُـمُّ  َحمَّ  

আমানদ্র সগাত্রীয় স া নদ্র আমরা বোপ িানর দ্ান  নর র্াম ;  ম ন্তু তানদ্র  াছ সর্ন  ম ছু গ্রিণ  রা সর্ন  
মনবৃি র্াম । আর তারা আমানদ্র উপর সয মজম্মাদ্ামর চাপায় তা বিন  মর।  

ُغِشْينَـا إِذَا بِالِسّيُْوفِ  َونَْضِربُ +   َعنَّـا النَّاسُ  تََراَخى امَ  نَُطـاِعنُ   

িত্রুদ্  আমানদ্র  াছ সর্ন  দূ্নর র্া ন  আমরা বিথা দ্বারা আঘাত  মর;  আর যমদ্ আমরা িত্রুপমরনবমষ্টত িনয় 
যাই তািন  তরবামর মদ্নয় আঘাত  মর।  

يَْختَِلْينَـا بِبِْيـض   أَوْ  ذََوابِـلَ +   لُـْدن   الَخِطّـيِّ  قَنَا ِمنْ  بُِسْمـر    

আমরা মখমি মনমমথত সুতীক্ষ্ম ফ া মবমিষ্ট ধূের বনণথর বিথা দ্বারা আঘাত  মর ম ংবা শুভ্র ধারান া তরাবামর মদ্নয় 
আক্রমণ চা াই।  

يَْرتَِمْينَـا بِاألََماِعـزِ  ُوُسـْوق  + فِْيَهـا األَْبَطالِ  َجَمـاِجمَ  َكأَنَّ   

আমরা উক্ত তরবামর মদ্নয় িত্রু মস্ত েমূি মদ্বখমিত  মর এবং তানদ্র ঘাড়েমূিন   চ ুািা  মর। 

 

 তাগম ব সগানত্রর পক্ষ সর্ন  উক্ত  মবতা ব ার পর ব র সগাত্র সর্ন   মব িামরে মিমেযা  তাগম ব 
সগানত্রর প্রমতবানদ্ বাদ্িানির দ্রবানর তার সগানত্রর বীরত্বগার্া বণথনা  নরন। মননচ সুদ্ীঘথ  মবতার 
এ াংি উনেখ  রা িন া।115 

بَقَـاءُ  ِلذَاكَ  َوَهـل َعـمــرو   ِعـنــدَ + َعنَّـا الـُمـَرقِّــشُ  الـنَـاِطــقُ  أَيُّـَهـا  

ওনি অমতরিন ারী বক্তা!  আমানদ্র বোপানর আমর ইবনন মিি এর  ানছ যা বণথনা  রা িনয়নছ তার স ান 
স্থাময়ত্ব আনছ? 

األَْعــَداءُ  بِـنَا َوَشـى قَـد َمـا قَـبلُ + إِنّــا ِغــَراتِـك َعـلَـى تَخـَلـنَــا ال  

সতামার  ানভারী  রা র্ড়যনন্ত্র আমানদ্রন  িংম ত মনন  নরানা। স ননা অতীনতও িত্রুরা আমানদ্র নানম কুৎো 
রমিনয়নছ।  

ة   ُحُصون   تَـنـِمـينَـا+  الـَشـنــــاَءةِ  َعـلَـــى فَـبَــقَـيـنَـــا قَعَســاءُ  َوِعزَّ  
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স া মবনদ্বর্ েনিও আমানদ্র েনগৌরব অমস্তত্ব মিন  আনছ। সুদৃ্ঢ় দুগথ ও েমুচ্চ মযথাদ্া আমানদ্র সগৌরবন  বমধথত 
 নর। 

َوإِبَـــاءُ  تَــغَـيُّــظ   فِـيـَهــا الـنَّــاِس + بِعُيــونِ  بَيَّـَضت الـيَـومِ  َمـا قَـبـلَ   

ইমতপনূবথও আমানদ্র আত্মনগৌরব  ও আত্মমযথাদ্া িত্রুনদ্র দৃ্মষ্টন  অে বামননয়নছ।  

العَـمــاءُ  َعـنـهُ  يَـنـَجــابُ  َجــونـا  +  أَرَعــنَ  بِنَـا تَرِدي الَمنونَ  فََكـأَنَّ   

 ান র দুনযথাগ আমানদ্র উপর আপমতত িয়,  তা সযন  ৃষ্ণ পািাড়চূড়ায় সমঘমা া মছনড় যায়। 

ــــاءُ  ُمــَؤيِّـــد   لــلـــَدهـــرِ + تَرتُـوهُ  ال الَحَواِدثِ  َعلَى ُمكفَِهرا   َصــمَّ  

উক্ত পািাড় মবপদ্ আপনদ্ সু মঠন ও অি ;   ান র মিামবপযথয় তান  ি ানত পানরনা।  

اإِلجـــلَءُ  ِلـَخـصـِمــَهــا فَــآبَـت+ الَخـيــلُ  َجـالَـتِ  بِـِمـثـِلــهِ  رِمــي    

আমর ইবনন মিি ঐমতহ্যবািী ইরাম ইবনন োম বংিীয়,  তাঁর মত রাজার োনর্ই সঘাড়া চক্কর সদ্য়;  ফন  
িত্রুনদ্র আগমনণ সে উনেদ্ িনত চায়না।  

نَــاءُ  لَــَديــهِ  َمــا ُدونَ  َوِمــن+ يَمـِشـي َمن وأَفَضلُ  ُمقِسط   َمـِلك   الـثّـَ  

মতমন ন্যায়পরায়ণ বাদ্িাি এবং মানবনেরা বেমক্ত,  তার প্রিংো বণথনাতীত। 

األَمـــلءُ  بَِهــا تُـشـفَــى إِلَــيـنَــا+  فَــأَدوَهـــا أََردتُــم ُخـطَّــة   أَيَّـَمــا  

সয স ান গুরুতর মবর্য় সতামরা েম্পন্ন  রনত চাও তা সতামরা আমানদ্র উপর ন্যস্ত  র,  আর এনত মবমিষ্টজননরা 
আশ্বস্ত িনব। 

َواألََحـيَــاءُ  األَمَواتُ  فِيهِ  ـَصاقِبِ + فَـالـ ِمـلـَحــةَ  بَـيــنَ  َما نَبَشتُـم إِن  

তুমম যমদ্ মম িা ও োম ব এর মধেবতথী স্থানন েংঘমঠত যুনদ্ধর রিস্য উদ্ঘািন  র,  তনব সেখানন বহু মৃতনদ্ি(  
তাগম ব সগানত্রর)  এবং অনন  জীবন্ত সদ্ি ( ব র সগানত্রর)  সদ্খনত পানব। 

َواإِلبـــَراءُ  اإِلسقَـامُ  َوفِيهِ  النَّـاسُ +  يَـجـَشـُمـــهُ  فَالـنَّـقــشُ  نَقَشتُـم أَو  

ম ংবা সতামরা যমদ্ মছরানন্বর্ণ  র,  যা মানুর্ন   ষ্ট সদ্য়,  তনব এনত দুষ্টন া  সযমন রনয়নছ সতমমন মননদ্থার্ 
বেমক্তও রনয়নছ। 

www.pathagar.com



78 
 

األَقــــذَاءُ  َجـفـنِـَهــا فِــي َعـيـنــا  + أَغـَمـضَ  َكَمن فَُكنَّا َعنَّا َسَكتُّم أَو  

ম ংবা সতামরা যমদ্ আমানর বোপানর মনরবতা অব ম্বন  র তনব আমরাও অনুরূপ  রব,  এই বেমক্তর মত যার 
সচানখর পাতায় আবজথনা পড়া েনিও সচাখ বুনঝ র্ান ।  

الـعَـتــلءُ  َعـلَـيـنَــا لَــهُ  ثـتُـُمــوهُ + ُحـــدِّ  فَـَمـن تُسأَلُونَ  َما َمنَعتُم أَو  

ম ংবা সতামানদ্র  াছ সর্ন  প্রতোমিত মবর্য়ন  প্রতোখোন  র তনব সে স ান বেমক্তর  র্া সজননছ,  সে আমানদ্র 
সচনয় মযথাদ্ায় সশ্রষ্ঠ িনব? 

ُعـــواءُ  َحـــي ّ  ِلــُكــلِّ  ِغــــَوارا  + النَّــاسُ  يُنتََهبُ  أَيَّامَ  َعـِلـمـتُـم َهـل  

মানুনর্র মানঝ বোপ িানর  ুঠপাি ও িানািামনর মদ্নগুন ানত যখন েবনগানত্র সিারনগা  পনড় মগনয়মছ  তখন 
সতামরা ম  আমানদ্র বীরনত্বর  র্া অবগত িনয়মছন ? 

ة   َطــــْود   َرأْسُ +  ِمنَّــا يَُوائِل الِذي يُــنــِجــي لَيـــسَ  َرجـــــلءُ  َوَحـــرَّ  

আমানদ্র ভনয় প ায়ন ারী বেমক্তন  েমুচ্চ পািাড়চূড়া ( দূ্গথ)  এবং প্রস্তরময় পার্াণভমূম স াননামিই রক্ষা  রনত 
পারনবনা। 

يُــوَجــدُ  ال البَِريَّةِ  أَضــلَـــعَ  َمــِلك   ِكــفَـــــاءُ  لَــَديـــهِ  ِلــَمـــا فِـــيــَهـا    

মতমন ( আমর ইবনন  মিি)  এমন রাজামধরাজ সগািা েৃমষ্টকু  যার পদ্ানত;  এনত তার েমতু ে  াউন  পাওয়া 
যানবনা।  

জানি ী যুনগর রাজননমত   মবতার মবর্য়বস্তুর মনধে শুধু সগাত্রীয় দ্বিই নয় বরং পরবতথী উমাইয়া ও 
আব্বােী আমন র মত রাজ দ্রবানর উপমস্থত িনয় রাজার  প্রিংোর বোপারও আনছ। তখনও জামজরাত ু 
আরনবর পাশ্ববতথী ম ছ ু প্রনদ্ি মছ  সযগুন া সগাত্রীয় পদ্ধমতনত নয় বরং এ জন স িীয় ের ানরর 
অধীনন পুনরা প্রনদ্ি পমরচাম ত িত। এেব প্রনদ্নির রাজানদ্নর দ্রবানর জানি ী  মবরা স উ স উ 
গমন  নরনছন এবং রাজানদ্র প্রিংো  নর  মবতা ম নখ অর্থ উপাজথন  নরনছন। েপ্ত ঝু ন্ত  মবতার 
অন্যতম  মব আ’ িা মননজর বোপানরই এ মি  মবতায় বন ন,  

   عمان فحمص فأورشـلـيم+ وطوفت لـلـمـال آفـاقـه

  وأرض النبيط وأرض العجم + أتيت النجـاشـي فـي داره
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আমম অনর্থর জন্য সদ্ি- মবনদ্ি ঘুনর সবমড়নয়মছ। উমান মিমে সজরুজান ম মগনয়মছ। নাজামি নাবমত 
আজমমনদ্র সদ্নি গমন  নরমছ।116  

 মবরা রাজদ্রবানর প্রিংো  নর উপাজথন  নরনছন মঠ ই ম ন্তু  াউন  আবার রাজা- বাদ্িানির সরার্ানন  
পনড় মৃতেুবরণ  রনত িনয়নছ। তন্মনধে ইমরাউ   ানয়নের নাম ও ত্বরাফার নাম উনেখনযাগে। বনু 
আোদ্ সগানত্রর দূ্ত ইমরাউ   ানয়নের মবরুনদ্ধ সরাম বাদ্িাি  ায়োনরর মন ি কুৎো রমিনয় সদ্ন-  
ইমরাউ   ানয়ে বাদ্িানির সমনয়ন  মননয় অেী   মবতা ম নখনছ। উক্ত অমভনযানগর ফন   ায়োর 
ইমরাউ   ানয়নের জন্য এ মি মবর্যুক্ত সপার্া  উপিার পাঠান। এই সপার্া  পমরধান  রার পরই 
মবর্মক্রয়ায় ইমরাউ   ানয়ে মৃতেুবরণ  নরন।  

অপরমদ্ন  অভানব মপষ্ট ত্বরাফা িীরার রাজা আমর ইবনন মিনির দ্রবানর  মবতা বন  অর্থ উপাজথন 
 রনত যান। মনিা  রনত অভেস্ত  মব ত্বরাফা বাদ্িানির োমননই বাদ্িানির মনিা  নর বনেন। 
তান ও মৃতেুদ্ি সদ্য়া িয়। উক্ত মনিাবাচ   মবতার দুনিা  াইন এমন মছ -  

و                                      ا تخورُ رغوثا  حوَل قبّتِنَ  + فليَت لنا، َمكاَن الَمْلِك َعْمر 

 لَيَْخِلُط ُمْلَكهُ نُوك  كثيرُ +  لعمرَك إنَّ قابوَس بَن هند                                       

তর্া আমানদ্র তাবুর আনি পানি রাজা আমর ইবনন মিনির পমরবনতথ দুগ্ধবতী মাদ্ী সভড়ার অবস্থান 
আমানদ্র জন্য  তই না উিম!  সয সভড়া ডা  মদ্নয় ( অন্যন  উপ ৃত িওয়ার জন্য)  আহ্বান  নর। 

সি আমর!  আমর জীবননর িপর্!  মনিয়ই  াবূে ইবনন মিনির ( আমর ইবনন মিনির সছাি ভাই;  
পরবতথী রাজা)  রাজত্বন  অমচনরই এ দ্  মননবথাধ স া  তছনছ  নর সফ নব।117 

ইে ামী ও উমাইয়া যুগঃ 

জানি ী যুগ েমাপ্ত িওয়ার পর শুরু িয় ইে ামী যুগ। ইে ানমর আন ানত সগাত্রীয় সভদ্ানভদ্ দূ্র 
িন ও ধমথীয় এ মি িক্ত মবভাজন ততমর িনয়নছ। তাওিীদ্বাদ্ী মুেম মরা মছন ন নবী মুিাম্মদ্ ( ো)  
এর সনতৃনত্ব এ পনক্ষ। অপরমদ্ন  মূমতথপূজ ,  ইয়াহুমদ্,  মিষ্টানরা মছ  অন্যপনক্ষ। তৎ া ীন আরব 
েমানজর জন্য নতুন প্রমতমষ্ঠত ইে াম ধনমথর প্রমত মানুনর্র েমর্থন সযমন মছ  সতমমন মবনরামধতাও মছ । 
সগাত্রীয় েমানজ বেবানে অভেস্ত মানুনর্রা সগাত্র- বংি মববাদ্ ভুন  মগনয় ইে ানমর ছায়াতন  এ নত্র 
আশ্রয় গ্রিণ  রন ও সগাত্রীয় বেবস্থাপনার ম ছ ু রীমত- সরওয়াজ ভুন  যানমন। তন্মনধে এ মি িন া 
 মবতার মাধেনম মবনরাধী পক্ষন  পরামজত  রা। এনক্ষনত্র ইে ানমর কুৎো রিনা  নর সযমন  ানফর 
মুিমর   মবরা  মবতা ম নখনছ সতমমন মুেম ম  মবরাও  ানফরনদ্র কুৎোর জবাব মদ্নয়  মবতা ম নখনছ।  
তন্মনধে িােোন ইবনন োমবত অন্যতম। রােূ  (ো) মননজ িােোনন  রােূন র পক্ষ সর্ন   ানফরনদ্র  মবতার 
                                                           
116 আ.ত্.র্ রু্ কলিউজিন, িাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭। 

117 িাচী আিবীন কহবত্া: ইহত্িাস ও সাংকলন, িাগুক্ত,পৃষ্ঠা ১৮০। 
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জবাব সদ্ওয়ার জন্য উৎোমিত  রনতন এবং সদ্ায়া  রনতন স্বয়ং মজবরাঈ  সযন এনক্ষনত্র িােোনন  েিনযামগতা 
 নরন।118 

মক্কা মবজনয়র পূনবথ িােোন (রা) রােূ  (ো) এর প্রিংো ও কুরানয়ি সনতা আবু সুমফয়াননর মনিার মাধেনম এ মি 
 মবতা রচনা  নরন।  মবতার প্রাচীন রীমত অনুেরণ  নর প্রর্নম সপ্রয়েীর বাস্তুমভিার স্মমৃতচারণ, সপ্রয়েীর বািন ও 
উিম মমদ্রার মববরণ মদ্নয়  মব তার মূ  বক্তবে ফমুিনয় তুন নছন।119 মননচ  মবতার মূ  অংিমি তুন  ধরা িন া- 

 ت ثِير  النَّْقَع، َمْوِعد ها َكَداء   َعِدْمنَا َخْيلَنا، إْن لم تََرْوَها

ওনি মক্কার কুরায়ি দ্ !  আমানদ্র অশ্বগুন া িামরনয় যা ,  যমদ্ এগুন া ধূ া উমড়নয় আমানদ্র 
গন্তবেস্থ  ‘  াদ্া’  মগমরপর্ পযথন্ত সপৌঁছানত না পানর তর্া মক্কা আক্রমণ না  রনত পানর। 

ْصِعَداٍت، ماء   ي بَاِريَن األسنّة َ م   َعلَى أْكتافَِها األَسل  الّظِ

সঘাড়াগুন া এতই দ্রুতগামী সযন  াগানমর োনর্ প্রমতনযামগতায় ম প্ত িনয়নছ। তানদ্র স্কনে রনয়নছ 
তৃষ্ণাতথ বিথা ( যা িত্রুন  আঘাত িাননত উদ্গ্রীব) । 

َراٍت،تََظلُّ ِجيَاد نَا  تََمّطِ  تلطمهّن بالخمِر النساء   م 

আমানদ্র উন্নতজানতর সঘাড়াগুন া েবথদ্া দ্রুতগামী;  যানদ্রন  আমানদ্র নারীরা স্বীয় ওড়না মদ্নয় 
( ধূ াবাম )  সঝনড় সদ্য়। 

، واْنَكَشَف الِغطاء   فإما تعرضوا عنا اعتمرنا،  وكاَن الفَتْح 

সতামরা আমানদ্র বাধা প্রদ্ানন মনবৃি িনব,  সযন আমরা মনমবথনে উমরা পা ন  রনত পামর। আর 
মক্কা মবজয় সতা অতোেন্ন এবং আঁধার পদ্থাও স নি সগনছ। 

 يعزُّ هللا  فيِه مْن يشاء   وإال، فاصبروا لجالِد يوٍم،

 নয়নতা ( যমদ্ স ান বাধা আনে)  সতামরা তধর ু্্য েি ানর সেই  ড়াইনয়র মদ্ননর প্রতীক্ষায় র্া ,  
সযমদ্ন আোি যান  ইো তান  সগৌরাবামন্বত  রনবন।  

ِ فِينَا، وح  الق ْدِس لَْيَس لَه  ِكَفاء   َوِجْبِريٌل أِمين  َّللاَّ  َور 

আোির মবশ্বস্ত মজবরাঈ  আমানদ্র োনর্ই আনছন। আর এই পমবত্র আত্মার েম ক্ষ স উ সনই।  

                                                           
ছত্ার্াি জজবিাঈল; কি হনন্দা কাক িকদি কুিাইশ হদকয় কহবত্া তু্হর্! িাসসান ওকি أهجم يا حسان وروح القدس معك ) 118

সাকথই আক ন।) 

 .7م(، ص 1966حسان بن ثابت األنصاري، ديوان حسان بن ثابت األنصاري ) بيروت: دار الصادر،    119
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 يقول  الحقَّ إْن نفَع البالء   َوقَاَل َّللاَّ : قَْد أْرَسْلت  َعْبداً 

আোি বন ন আমম সতা আমম সতা এ জন বািা সপ্ররণ  নরমছ মযমন ন্যানয়র  র্া বন ন;  যমদ্ 
পরীক্ষা উপানদ্য় িয়।  

ق وه ! وا َصّدِ  فقلتْم: ال نقوم  وال نشاء   َشِهْدت  بِِه، فَق وم 

আমম তাঁন  েতে নবী মিনেনব োক্ষে মদ্মে। সুতরাং সতামরাও যাও,  েতোয়ন  র। ম ন্তু সতমারা 
ব ন ,  ‘ আমরা তান  মামন না,  তান  চাইনা। 

ْنداً، ، عرضتها اللقاء   َوقَاَل َّللاَّ : قَْد يَّسْرت  ج   هم  األنصار 

আোি আনরা ব ন ন,  ‘ আমম সেনাবামিনী প্রস্তুত  নরমছ,  তারা িনে আনোর;  যারা যুনদ্ধর জন্য 
উপযুক্ত। 

 ِسباٌب، أْو قِتَاٌل، أْو ِهجاء   لنا في كّل يوٍم مْن معدٍّ 

মা’ আদ্ সগাষ্ঠী ( কুরায়ি সগাত্র)  মনতেমদ্ন আমানদ্র োনর্ গাম গা াজ,  ঝগড়ামববাদ্ ম ংবা মনিাবাদ্ 
স ান এ িানত ম প্ত র্ান ।  

 ونضرب  حيَن تختلط  الدماء   فنحكم  بالقوافي مْن هجانا،

সুতরাং যারা আমানদ্র কুৎো রিায় তানদ্রন  আমরা  াবে পেমক্ত মদ্নয় পযথদুস্ত  মর;  আর যখন 
রক্তাক্ত েংঘর্থ বানধ তখন তরবামর মদ্নয় আঘাত  মর।  

 فأنَت مجوٌف نخٌب هواء   أال أبلْغ أبا سفياَن عني،

ওনি!  আবু সুমফয়াননর  ানছ আমার বাতথা সপৌঁনছ দ্াও।  ারণ তুমম সতা ভীরু,  াপুরুর্ ও 
অন্তঃোরিূন্য। 

 وعبد الدار سادتها اإلماء وأن سيوفنا تركتك عبدا

আমার বাতথা িনে আামানদ্র অমেগুন া সতামান  দ্ানে পমরণত  নরনছ;  আর সতামার বংি আেুদ্-
দ্ার এর সনতৃবগথ সতা দ্ােীই মছ । 

 وعنَد هللِا في ذاَك الجزاء   هجوَت محمداً، فأجبت  عنه ،

তুমম মুিাম্মদ্ ( ো)  এর কুৎো রচনা  নরছ;  সুতরাং তাঁর পক্ষ সর্ন  আমমই জবাব মদ্ব। আোির 
 ানছ এর প্রমতদ্ান রনয়নছ। 
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وه ، َولَْسَت لَه   ك ما ِلَخْيِرك َما الِفداء   بك ْفٍء، أتَْهج   فََشرُّ

তুমম ম  তাঁর কুৎো রিনা  নরছ? অর্চ তুমম তার েম ক্ষ নও;  সুতরাং সতামরনদ্র উভনয়র মনধে 
মন ৃষ্টজন উৎ ৃষ্টজননর জন্য উৎেগথীত সিা । 

 أميَن هللِا، شيمته  الوفاء   هجوَت مباركاً، براً، حنيفاً،

তুমম মনিাবাদ্  রন  এমন এ  বেমক্তর মযমন পুতঃপমবত্র,  মনষ্ঠাবান,  েতেপরায়ণ ও আোির এ ান্ত 
মবশ্বস্ত;  যাঁর স্বভাবই িনে প্রমতজ্ঞাপরূণ। 

ِ ِمْنك ْم، و َرس وَل َّللاَّ  ويمدحه ، وينصره  سواء   فََمْن يَْهج 

সুতরাং সতামরা আোির রােূন র কুৎো রিাও,  প্রিংো  র আর োিাযে  র েবই েমান ( ইিানত 
তাঁর ম ছ ু আনে যায় না) । 

 لعرِض محمٍد منكْم وقاء   فَإّن أبي َوَواِلَده  َوِعْرضي

অতএব,  আমার ও তাঁর মপতা এবং  আমার েম্মান সতামনদ্র অশুভ িমক্তর মবরুনদ্ধ মুিাম্মদ্ ( ো)  
এর মানমর ু্্যাদ্ার জন্য রক্ষা বচ সিা । 

م  ِشفَاء   فإما تثقفّن بنو لؤيٍ  ذَْيَمة َ، إّن قَتْلَه   ج 

সুতরাং বনু  ুয়াই ( রােূন র বংি)  যমদ্ জুযাইমান  সপনয় বনে ( পরামজত  নর) ;  তনব তানদ্রন  
িতো  রা সতা মুে ামাননদ্র জন্য আনরাগেমবধান। 

 ففي أظفارنا منهْم دماء   أولئَك معشٌر نصروا علينا،

জুযায়মারা সতা এমন দ্  যারা আমানদ্র মবরুনদ্ধ িত্রুপক্ষন  োিাযে  নরনছ। তনব সজনন রাখ!  
আমানদ্র নখ তানদ্র রনক্ত রমিত। 

 َوِحْلف  ق َرْيَظة ٍ ِمنّا بََراء   َوِحْلف  الحاِرِث ْبن أبي ِضَراٍر،

আ  িামরে ইবনন আমব মদ্বরার এবং বনু কুরায়যার মমত্রনগাষ্ঠী আমানদ্র পক্ষ সর্ন  দ্ায়মুক্ত। 

ه  الّدالء   لساني صارٌم ال عيَب فيِه، ر   َوبَْحِري ال ت َكّدِ

আমার রেনা চরম ধারান া  তথন ারী,  এনত স ান খঁুত নাই;  এবং আমার  ামবে  জ্ঞানোগরও 
বা মতর পামননত সঘা া িবার নয়।  
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ইে াম ও কুফনরর মনধে সয রাজননমত  দ্বি চ মছ  তন্মনধে স উ  ানফর বা অমুেম ম র্া া 
অবস্থায় ইে ানমর কুৎো রিনা  নর  মবতা ম নখনছ ম ন্তু পরবতথীনত ইে াম গ্রিণ  নর  মবতার 
মাধেনম ইে ানমর সুমিান আদ্িথ ফমুিনয় তুন নছন এবং রােূ  ( ো)  এর প্রিংো  নরনছন। এনক্ষনত্র 
 া’ ব মবন যুিাইর এর নাম মচরস্মরণীয় িনয় র্া নব। েনিাদ্র ভাই বুজাইনয়র ইে ানমর সচতনা ও 
আদ্িথ গ্রিণ  রায়  া’ ব আপন ভাইনয়র ও রােূন র নানম কুৎো রিনা  নর  মবতা ম নখনছন।120 

بلغا عني بجيرا رسالة * فويحك فيما قلت ويحك هل لكاأأال   

ওনি!  সতামরা বুজানয়নরর  ানছ আমার এই বাতথা সপৌঁমছনয় দ্াও। মধ  সতামান  তুমম যা বন ছ তা ম  সতামার 
 র্া? 

 فبين لنا إن كنت لست بفاعل * على أي شيء غير ذلك دلكا

তুমম আমানদ্রন  স্পষ্টরূনপ ব ,  যমদ্ তুমম আমার বক্তবে সমনন না নাও তনব স ান পনর্ স  সতামান  
পমরচাম ত  নরনছ? 

 على خلق لم ألف يوما أبا له * عليه وما تلقى عليه أبا لكا

তনব ম  এমন স ান আদ্নিথর প্রমত যার উপর স ান মদ্ন আমম তারঁ ( মুিাম্মদ্ ে. )  মপতান  পাইমন এবং তুমমও 
সতামার মপতান  ( যুিাইন ইবনন আমব সু মা)  পাওমন!  

ست بآسف * وال قائل أما عثرت لعالكافإن أنت لم تفعل فل  

সুতরাং যমদ্ তুমম না মান তনব এনত আমার স ান অনুনিাচনা সনই;  আার তুমম পদ্স্থ ন িন  আমার ম ছু ব ার 
সনই। সতামার শুভ বুমদ্ধর উদ্য় সিা । 

 سقاك بها المأمون كأسا روية * فأنهلك المأمون منها وعلَّكا

আ - মামুন ( মুিাম্মদ্ ে. )  সতামান  সপয়া াভমতথ িরানব ভা ভানবই পমরতৃপ্ত  নরনছ। সুতরাং আ - মামুন 
মবপন্ন িনয়নছ এবং সতামান  বারবার পান  মরনয়নছ। 

এই খবর রােূ  ( ো) জানার পর  া’ বন  িতোর মননদ্থি সদ্ওয়া িয়। পরক্ষনণর  া’ ব অনুতপ্ত িনয় 
ছদ্মনবনি রােূন র দ্রবানর এনে রােূন র ( ো)  প্রিংো মদ্নয়  মবতা আবৃমি  নরন এবং ইে াম 
গ্রিণ  নরন। রােূ ( ো)  খুমি িনয় মননজর গানয়র চাদ্র  া’ ব ( রা) স  উপিার সদ্ন।  মবতার 
প্রাচীন রীমত অনুেরণ  নর  া’ ব ( রা)  তার  মবতা সপ্রয়েী বণথনা মদ্নয় শুরু  নরনছন। মননচ  া’ ব 
এর  মবতার মূ   র্া চরণগুন া তুন  ধরা িন া- 121  

 َوالعَف و  ِعنَد َرسوِل َّللَاِ َمأمول    أ نبِئت  أَنَّ َرسوَل َّللَاِ أَوَعَدني

আমম এই মনমথ েংবাদ্ সপনয়মছ সয,  রােূ  ( ো)  আমান  িতোর হুমম  মদ্নয়নছন;  তনব আোির 
রােূন র  াছ সর্ন  ক্ষমা প্রতোমিত। 

                                                           
 .  https://www.aldiwan.net/poem21874.htmlالديوان ، 120
  .www.adab.comاألدب،   ”بانت سعاُد فقلبي اليوَم متبوُل ) البردة ( “121
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 ق رآِن فيها َمواعيٌظ َوتَفصيل   َمهالً َهداَك الَّذي أَعطاَك ناِفلَةَ ال

এ িু র্ামুন!  আপনান  মিান েিা ক্ষমা  রার জন্য পর্ সদ্মখনয়নছন,  মযমন অমতমরক্ত বদ্ান্যতা 
স্বরূপ আপনান  আ - স ারান উপিার মদ্নয়নছন;  যানত রনয়নছ উপনদ্িমা  ও মবস্তৃত বণথনা। 

شاِة َولَم ذَنّي بِأَقواِل الو   أ ِذنب َولَو َكث َرت َعنّي األَقاويل   ال تَأَخ 

কুৎো রিনা ারীনদ্র  র্া আপমন আমান  পা ড়াও  রনবন না,  আমার েম্পন থ স া মুনখ নানা 
 র্া ছড়ান ও বাস্তনব আমম স ান অপরাধ  মরমন। 

 أَرى َوأَسَمع  ما لَو يَسَمع  الفيل   لَقَد أَقوم  َمقاماً لَو يَقوم  بِهِ 

আমম এমন এ  স্থানন দ্াঁমড়নয়মছ,  সদ্খমছ এবং শুনমছ। যমদ্ স ান িামতও শুনত- 

 الَرسوِل بِِإذِن َّللَاِ تَنويل  ِمَن  لََظلَّ ي رَعد  إِاّل أَن يَكوَن لَه  

তািন  সেও েন্ত্রস্ত িনয় সযত। যমদ্ না আোির অনুনমাদ্নক্রনম রােূন র পক্ষ সর্ন  মনরাপিা মবধান 
 রা িয়। 

 في َكّفِ ذي نَِقماٍت قيل ه  القيل   َحتّى َوَضعت  يَميني ال أ ناِزع ه  

অবনিনর্ আমম আমার ডানিাত রাখ াম সেই প্রমতনিাধগ্রিণ ারীর িানত উপর যার  র্াই প্র ৃত 
 র্া। আর আমম তার োনর্ তন থ ম প্ত ম প্ত িইনা। 

ه    َوقيَل إِنََّك َمسبوٌر َوَمسؤول   لَذاَك أََهيب  ِعندي إِذ أ َكلِّم 

আমম যখন তাঁর োনর্  র্া ব  াম তখন তান  আমার  ানছ আনরা অমধ  ভয়াবি মনন ি । 
মবনির্ত আমান  যখন ব া ি ,  ‘ তুমম অমভযকু্ত ও মজগোস্য।’ 

خِدَرةً   بِبَطِن َعثََّر غيٌل دونَه  غيل   ِمن َضيغٍَم ِمن ِضراَء األ سِد م 

তাঁন  মেংনির সচনয়ও আনরা অমধ  ভয়াবি মনন ি ,  সয মেংি ‘ আে- োর’ অরনণের গভীনর যার 
গুিা;  সয অরনণের গাছগাছাম  মনমবড় ঘনছায়া। 

ح  البَّزِ  َوال يَزال  بِواديِِه أَخو ثِقَةٍ  َطرَّ  َوالَدرساِن َمأكول  م 

আত্মপ্রতেয়ী বেমক্ত বরাবরই তাঁর উপতে া অমতক্রম  রন  উদ্রস্ত িয়। আর তার িামতয়ার ও 
সপািা  রক্তাক্ত অবস্থায় পনড় র্ান । 

َهنٌَّد ِمن س يوِف َّللَاِ َمسلول   إِنَّ الَرسوَل لَنوٌر ي ستَضاء  بِهِ   م 
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রােূ  ( ো)  সতা এ  সজোমত,  যার  াছ সর্ন  আন া পাওয়া যায়। মতমন আোির পক্ষ সর্ন  
খাপমুক্ত এ  তীক্ষ্ণ তরবামর। 

 بِبَطِن َمكَّةَ لَّما أََسلَموا زولوا في ع صبٍَة ِمن ق َريٍش قاَل قائِل ه م

মক্কার বুন  কুরায়নির এ মি দ্ েি যখন ইে াম গ্রিণ  র  তখন তানদ্র মনধে এ  বক্তা 
( িযরত ’ উমার)  বন মছন ন,  ‘ সতামরা মক্কা িনত মদ্ীনায় চন  যায়।’ 

 ِعنَد الِلقاِء َوال ميٌل َمعازيل   َزالوا فَمازاَل أَنكاٌس َوال ك ش فٌ 

মতমন তানদ্রেি চন  সগন ন;  তনব তাঁরা রণনক্ষনত্র দুবথ  মছন ন না। ঢা মবিীন,  অস্ত্রিীন ও 
োিেিারাও মছন ন না।  

م   َد في الَهيجا  ش مُّ العَرانيِن أَبطاٌل لَبوس ه   َسرابيل  ِمن نَسجِ داو 

তারা উন্নত নামে ামবমিষ্ট বীর বািাদুর । যুদ্ধনক্ষনত্র তাঁনদ্র বমথ ও সপার্া েমূি দ্াউদ্ ( আ)   তৃথ  
ততমর ৃত। 

 َكأَنَّها َحلَق  الَقفعاِء َمجدول   بيٌض َسوابِغ  قَد ش كَّت لَها َحلَقٌ 

সশ্বনতাজ্জ্ব  সুদ্ীঘথ সে বমথেমূি;  এর আংিাগুন া পরস্পর গ্রমন্থত।  া’ ফা বৃনক্ষর আংিার মত এগুন া 
অতেন্ত মজবুত। 

ه م هِر يَعِصم  َد السود  التَنابيل   يَمشون َمشَي الِجماِل الز   َضرٌب إِذا َعرَّ

শুভ্র সুদ্িথন উনির মত ( ধীরগম্ভীর চান )  তাঁরা চন ।  ৃষ্ণ ায় সবঁনি স া গুন া যখন প ায়ন  নর 
তখন তাঁনদ্র রক্ষা  নর মননজনদ্র তরবামর। 

م  ال يَفَرحوَن  ه   قَوماً َولَيسوا َمجازيعاً إِذا نيلوا إِذا نالَت ِرماح 

তাঁনদ্র বিথােমূি িত্রুনগাত্রন  আঘাত  রন  তাঁরা আননি ডগমগ িয় না;  আবার মননজরা আক্রান্ত 
িন ও মদ্নিিারা িয় না। 

 ما إِن لَه م َعن ِحياِض الَموِت تَهليل   ال يَقَع  الَطعن  إِاّل في ن حوِرِهم  

বিথার আঘাত স ব  তাঁনদ্র বুন ই  ানগ। মৃতেুর িাউনজ ডুব মদ্নত তারা মদ্বধামন্বত িয় না। 

উপনরাক্ত  মবতা েবগুন াই আরবী োমিনতে রাজননমত  ভাবধারার  মবতা মিনেনব পমরগমণত।   
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উমাইয়া যুনগ অেংখে  মব োমিমতে নদ্র মধে সর্ন  আখতা ,  জামরর,  ফারাযদ্ান র নাম মবনির্ভানব 
উনেখ  রা িয়। তারা পরস্পর পরস্পরন  বেি  নর  মবতা ম খনতন। জানি ী ভাবধারা অনুযায়ী 
পরস্পনরর সগাত্র- বংিন  ইমিত  নর  মবতা রচনা  নরনছন। ম ন্তু উমাইয়া রাজদ্রবানরর  মব মিনেনব 
েবনচনয় সবমি যারা প্রমেমদ্ধ  াভ  নরনছন তন্মনধে  মব আখতা  অন্যতম।  মবরা িােন তথানদ্র 
েবনচনয় বড় সয উপ ার  রত সেিা িন া  মবতার মাধেনম মবনরাধী সগাষ্ঠীন  সিয় প্রমতপন্ন  নর 
স া েম্মুনখ উপস্থাপন। আর  মব আখতান র এমন  মবতা রচনার  রার বোপানর মছ  মনখুতঁ মুমন্সয়ানা। 
উমাইয়া রাজদ্রবানরর এ   মব জ’ু আয়ন র পরামিথক্রনম বা   বয়নেই আখতা  খম ফা য়ামযদ্ ইবনন 
মু’ আমভয়ার দ্রবানর যাওয়ার সুনযাগ পান। সভাজন অনুষ্ঠানন য়ামযনদ্র মননদ্থিনায় রাজনীমতর ময়দ্ানন 
মবনরাধী পক্ষ মদ্ীনার আনোরনদ্র মনিা  নর আখতা  বন ন, 122 

َماَحِة والنََّدى واللُّْؤُم تَْحَت َعَماِئم األَنصارِ   +ذََهبَْت قَُرْيش  بالسَّ  

তর্া মিানুভবতা ও বদ্ান্যতায় কুরায়িরা এমগনয় সগনছ;  আর আনোরনদ্র পাগমড়র মননচ স ব  
িীনতা।        

ارِ  +فذَُروا الَمعاِلَى لَْستُُم من أَْهلَها  وُخذُوا َمساِحيتَُكْم بَنى النَّجَّ  

সুতরাং সি আনোর!  সতামরা আমভজাতে ছাড়,  স ননা সতামরা এর সযাগে নও;  বরং সতামানদ্র বনু 
নািার সগাষ্ঠীর স াদ্া  ধর। 

উমাইয়া খম ফা আেু  মাম   ইবনন মারওয়াননর প্রিংো  নর রাজদ্রবানরর  মব আখতা  মননচর 
 মবতামি রচনা  নরন;  যা আরবী োমিনতের রাজননমত   মবতােমূনির মনধে প্রমেমদ্ধ সপনয়নছ। তন্মনধে 
 নয়  াইন তুন  ধরা িন া- 123 

 أظفرهُ هللاُ، فليهنا لهُ الظفرُ  إلى امرئ  ال تعّدينا نوافلهُ 

পমরনিনর্ তারা উপনীত িন া এমন বেমক্তর ( আেু  মাম   ইবনন মারওয়ান)  মন ি যাঁর উপনিৌ ন 
আমানদ্রন   ঙ্ঘন  নরনা। আোি তাঁন  েফ তা দ্ান  রু  এবং এই োফন ে সেৌভাগেবান 
সিা ।  

ِ يُْستَْسقى بِه المَطرُ  ألخائِض الغَْمَر، والَمْيموِن طائُِرهُ   َخليفَة ِ َّللاَّ

মতমন যুনদ্ধর মবভীমর্ ায় অনুপ্রনবি ারী,  তাঁর মি  পামখ ডান মদ্ন ই ধামবত। আোির এমন খম ফা 
মতমন,  যাঁর ওয়ামে া মদ্নয় বৃমষ্ট ত ব  রা িয়। 

                                                           
122 র্.ছর্ািাম্মদ ইসর্াঈল ছচৌধুিী, িাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪। 

    . http://www.adab.com “َخفَّ القطيُن، فراحوا منَك، أْو بََكروا“األخطل،  123
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 بالحْزِم، واألصمعاِن القَْلُب والحذرُ  والهمُّ بعَد نجي النفِس يبعثه

স ান মবর্য় অন্তনর উমদ্ত িওয়ার পর প্রতেয় এন  দৃ্ঢ় বাস্তবায়ন  নর এবং দুই তীক্ষ্ণদ্িথন,  বুমদ্ধদৃ্প্ত 
অন্তর ও েত থতা।  

 يغترهُ بعَد توكيد  لهُ، غررُ  والمستمرُّ بِه أمُر الجميعِ، فما

জন  োণমূ    মথ াি মতমন অবোিত রানখন। দৃ্ঢ় মেদ্ধান্ত গ্রিনণর পর স ান মবভ্রামন্ত তাঁন  প্রতামরত 
 রনত পানর না।  

 في حافتيِه وفي أوساطِه العشرُ  وما الفراُت إذا جاشْت حوالبهُ 

ইউনেমিে নদ্ীর পামন যখন দু   উপনচ পনড় তখন এর মানঝ উির বৃক্ষ( খড়কুিা)  সদ্খা যায় 
( সতমমন তার বদ্ান্যতা েবথবোমপ) । 

আব্বােী যগুঃ 

সয মবনির্ সপক্ষাপিন  স ি  নর উমাইয়া রাজবংনির পতন িনয়মছ  সে সপক্ষাপনির প্রভাব আব্বােী 
োমিনতে স্পষ্টভানব ফনুি উনঠনছ।124 আব্বােী যুনগ জ্ঞান- মবজ্ঞান বংিগত আরবনদ্র  াছ সর্ন  
নবেআরবনদ্র িানত স্থানান্তর িনয়মছ । নবেআরবরা অমধ াংি মছ  পারমে  জননগাষ্ঠী। পারমে নদ্র 
মনজস্ব েমৃদ্ধ েংসৃ্কমত মছ । তাঁরা ইে াম গ্রিণ  নর বনে র্ান মন বরং মননজনদ্র োমিতে েংসৃ্কমতন  
আবরী ভার্ায় রূপান্তমরত  নরনছ। জ্ঞান- মবজ্ঞান ও রাজননমত  ময়দ্ানন েবথিমক্ত মদ্নয় আমধপতে মবস্তার 
 রার সচষ্টা  নরনছ। বংিগত আরবনদ্র অিমম ার জবাব আব্বােী মবেব সর্ন  সর্ন  শুরু  নর আব্বােী 
যুনগর সির্ পযথন্ত নবেআরবরা মদ্নয়নছ। এনক্ষনত্র সযেব  মব- োমিমতে রা অগ্রণী ভূমম া পা ন  নরমছ  
তন্মনধে বািিার ইবনন বুরদ্ অন্যতম ও অগ্রদূ্ত। বািিানরর  মবতার দু এ মি  াইন পড়ন ই আব্বােী 
োমিনতে তৎ া ীন রাজননমত  পমরমস্থমত ম রূপভানব ফনুি উনঠনছ তা েিনজ অনুমান  রা যানব। 

 عنِّي جِميَع اْلعََربِ + هل من رسول  مخبر  

 ومن ثوى في التربِ  +مْن كان حيًّا ِمْنُهمُ 

জীমবত মৃত ে   আরবন  আমার পক্ষ সর্ন  এই বাতথা সপৌঁনছ সদ্য়ার স ান েংবাদ্ বাি  আনছ 
ম ? 

 بأني ذو حسب + غال على ذي الحسب

                                                           
124 উর্াইয়াকদি পত্কনি র্মল ছিক্ষাপট ইহত্পমকব ূ উকল্লহখত্ ৩.৫ পহিকেকদ উর্াইয়া ও আব্বাসীকদি সাংহক্ষপ্ত 

ইহত্িাকস আকলাচনা কিা িকয়ক । 
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আমম সতা অনন  উচ্চ বংিীয় এবং অমভজাত।  

ي الَِّذي أْسُموا بِهِ   125ِكْسَرى ، وساساُن أبِي+جّدِ

আমার মপতা সরাম েম্রাি আর আমার দ্াদ্া পারস্য েম্রাি,  যানদ্র মননয় আমম গবথ  মর।  

উক্ত দৃ্মষ্টভমির  মবতা ছাড়াও গতানুগমত  পদ্ধমতনত রাজপ্রাোনদ্ খম ফার প্রিংো  নর অনন   মবরা 
প্রমেমদ্ধ  াভ  নরনছন। ক্ষমতােীননদ্র যারা মবনরাধীনগাষ্ঠী মছ  তানদ্র মনিা  নর  মবতা ম নখ 
পামরনতামর্   াভ  নরনছন অনন   মবরা। সেেব  মবতােমূনি রাজননমত  প্রভাব ফনুি উনঠনছ। এনক্ষনত্র 
আবু তাম্মানমর নাম আরবী োমিনতে সুপমরমচত। আবু তাম্মাম আব্বােী খম ফা ম’ু তামেম এর প্রিংো 
 নর রাজপ্রাোনদ্ সযেব  মবতা রচনা  নরনছন তন্মনধে ম ছ ু চরণ মননচ উনেখ  রা িন া- 126 

 والُمْشِركيَن وَداَر الشْرِك في َصبَبِ +   أبقْيَت جدَّ بني اإلسلِم في صعد  

আপমন ইে ানমর েন্তাননদ্র ভাগে েমুচ্চ সরনখনছন,  আর অংিীবাদ্ী ও তানদ্র গিৃন  মনেগামী  নর 
সরনখনছন। 

ُ َسْعيََك َعنْ  ِ جاَزى َّللاَّ  ُجْرثُوَمة ِ الدْيِن واإِلْسلَِم والَحَسبِ + َخِليفَة َ َّللاَّ

ওনি আোির খম ফা,  ধনমথর মভমি,  ইে াম ও মর ু্্যাদ্ার জন্য আপনার এই প্রনচষ্টার প্রমতদ্ান 
আোি আপনান  দ্ান  রুন। 

احة ِ الُكبرى فلْم ترها  تُناُل إالَّ على جسر  مَن التَّعبِ + بُصْرَت بالرَّ

আপমন মিাপ্রিামন্ত অবন া ন  রন ন তনব তা বহু  নষ্টর সেতরু উপর মদ্নয়ই নাগা  পাওয়া সগ । 

 ذمام  غيِر ُمنقضبِ موصولة   أْو  + إن كان بيَن ُصُروِف الدَّهِر من رحم  

যমদ্  ান র ঘিনা প্রবানির মানঝ পারস্পমর  স ান মম ব্েন ম ংবা অমবনেদ্ে অমধ ার সর্ন  র্ান , 

 وبَْيَن أيَّاِم بَْدر أَْقَرُب النََّسبِ +  فبَْيَن أيَّاِمَك اللَّتي نُِصْرَت بَِها

তািন  আপনার অমজথত মবজনয়র মদ্নগুন ার োনর্ বদ্র যুনদ্ধর মদ্নগুন ার মন িাত্মীনয়র বেন রনয়নছ। 

 ُصْفَر الوُجوِه وجلَّْت أَْوُجهَ العََربِ  +أَْبقَْت بَني األْصفَر الِمْمَراِض كاِسِمهمُ 

                                                           

 .https://klmat.com ، الكلمات،من رسوٍل مخبرٍ هل بشار بن برد، "  125
 .http://www.adab.com األدب،" ، السَّْيُف أَْصَدُق إِْنبَاًء ِمَن الُكتُبِ أبو تمام "  126
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মবজনয়র মদ্ন রুে বানু  আেফার ( বাইজাটিাইনরা)  তানদ্র নামানুোনর ফো ানি সচিারার িনয় 
র্া  ,  আর আরবনদ্র সচিারা েমুজ্জ্ব  িন া 

মব. র. উক্ত  মবতামি বাইজাটিাইননর সুরমক্ষত নগর ’আমুমরয়ো’ মবজনয়র পর খম ফার প্রিংো  নর 
 মব রচনা  নরমছন ন। 

 

পতন যগু বা তমু থ যগু 

এই যুনগ োমিনতের মবনির্ ম ছ ু তবমিষ্ট  ক্ষে  রা যায়। সযমন এ দ্  োমিমতে  মছন ন তারা 
রাজনীমত,  দ্ াদ্ম ,  যুদ্ধ- মবগ্রি ইতোমদ্ নানা  ারনণ দুমনয়ার প্রমত িতাি িনয় সুমফবাদ্ ও তবরাগেবানদ্র 
মদ্ন  ঝুনঁ । উক্ত মচন্তাধারার আন ান  অনন  গল্প  মবতা ও োমিনতের অন্যান্য উপাদ্ান রমচত িয়। 
অপরমদ্ন  মবপমরত মচত্রও সদ্খা যায়। স উ স উ এমন িতািা সর্ন  পমরত্রাণ পাওয়ার জন্য দুমনয়ার 
সভাগ- মব ামেতা আর অেী তায় মননজনদ্রন  ডুমবনয় রাখার সচষ্টা  নরনছন এবং এেব মচন্তার আন ান ও 
অনন   মবতা,  গল্প েি োমিনতের অনন  উপাদ্ান রমচত িনয়নছ।127  

উমাইয়া ও আব্বােী আমন র মত আরব  মবরা রাষ্ট্রীয়ভানব সতমন পৃষ্ঠনপার্ া না পাওয়ায় এই যুনগ োমিতে সতমন 
উৎ র্থতা  াভ  নরমন। যমদ্ও জ্ঞাননর অন্যান্য িাখায় অনন   াজ িনয়নছ। প্রমেদ্ধ  মবপ্রমতভা যারা মছন ন তারা 
রাজননমত  িািামা, দ্ াদ্ম ন  পূবথযুনগর মত  মবতার মবর্য়বস্তু না বামননয় মননজনদ্রন  তবরাগেবানদ্র মদ্ন  
ধামবত  নরন। আোি ও রােূন র প্রিংো, েূমফবাদ্, তবরাগেবাদ্ এগুন া  মবতার ম ূ মবর্য়বস্তু িনয় দ্াঁড়ায়। 
এনক্ষনত্র আরবী োমিনতে  মব বুসুমর সুপমরমচত। মতমন রােূ  (ো) এর প্রিংো  নর  মবতা ম খার পর স্বেনযানগ 
রােূ  (ো) মননজর চাদ্র উপিার সদ্ন। োমিনতের ইমতিানে  া’ব মবন যুিাইর এর  মবতার ন্যায় উক্ত  মবতান ও 
" ামেদ্া বুরদ্াি" নাম রণ  রা িনয়নছ। 

আধমুন  যগু 

আধুমন  যুনগর আরবী পদ্ে োমিনতে রাজনীমতর ছাপ এ িু মভন্ন আমিন  পনড়নছ। পূবথবতথী যুনগর প্রমতভাবান ও 
প্রমেদ্ধ  মবনদ্র অমধ াংিই রাজা-বাদ্িানির প্রিংো  নরনছন। ম ন্তু আধুমন  যুনগর সযেব  মবতা রাজনীমত দ্বারা 
প্রভামবত সেগুন া অমধ াংিই িাে নদ্র প্রমতবানদ্ রমচত িনয়নছ। ১৭৯৮মি. োন  োনন্সর সননপাম য়ন মমির 
আক্রমনণর পর সর্ন  আরবী োমিনতের আধুমন  যুগ শুরু িয়;  যা ইমতপনূবথ যর্াস্থানন আন ামচত িনয়নছ। 
োনন্সর োম্রাজেবাদ্ীনদ্র পর এনেনছ ইংনরজ োম্রাজেবাদ্ীরা। োই ে- মপ ি সগাপন চুমক্তর মাধেনম 
উেমানী সখ াফনতর অধীনন র্া া আরনবর রাষ্ট্রেমিূ ধীনর ধীনর োম্রাজেবাদ্ী ইংনরজ ও ফরামেরা 
মননজনদ্র মনধে ভাগবানিায়ারা  রনত র্ান । প্রর্ম মবশ্বযুনদ্ধর পর সগািা আরনবর মনয়ন্ত্রণ োম্রাজেবাদ্ীনদ্র 
িানত চন  যায়। এই েমনয় অনন   মব প্রমতভা তানদ্র অমে ও মমে মদ্নয় ইংনরজনদ্র অতোচানরর 

                                                           
127 িান্না আল-  াখমিী, ত্াহিখুল আদাহবল আিবী, (ববরুত্: আল র্াত্বা’আ আল বুহলহসয়যাি ), পৃ. ৮৬০. 
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মবরুনদ্ধ রুনখ দ্াঁড়ান। এজন্য অনন   মব- োমিমতে রা সদ্ি ছাড়নত বাধে িনয়নছন,  েহ্য  নরনছন 
সজ - জু ুম- মনযথাতন। এেমস্ত  মবনদ্র  মবতায় তৎ াম ন রাজনীমত  প্রভাব অতেন্ত সুস্পষ্টভানব  ক্ষে 
 রা যায়। মননচ প্রখোত  মব িানফজ ইব্রামিনমর এমন এ মি  মবতা উদ্ািরণ মিনেনব উনেখ  রা 
সিা ।  

১৯০৬মি. োন  মমিনরর “ মদ্নিাওয়া”  নাম  স্থানন  নয় জন ইংনরজ তেন্য  বুতর মি ার  রনত যান। 
 বুতর মি ার  রনত মগনয় ইংনরজ তেন্যনদ্র োনর্ স্থানীয় স া নদ্র েংঘর্থ বানধ। েংঘনর্থ িতািনতর 
ঘিনা ঘনি। উক্ত ঘিনান  স ি  নর ইংনরজ মমম িামর আদ্া ত অনন  মননদ্থার্ বেমক্তন  মৃতেুদ্ি 
প্রদ্ান  নরন।  মব িামফজ ইব্রামিম ইংনরজনদ্র এই জু ুম ও বাড়াবামড় তার  মবতার মাধেনম প্র াি 
 নরনছন এবং ইংনরজনদ্র  ানছ তার জামত স মন অেিায় ও দুবথ  িনয় আনছ সেমদ্ন ও ইমিত 
মদ্নয়নছন। 

 َهل َنَسيت م َوالَءنا َوالِودادا + يُّها القائِموَن بِاألَمِر فينا أ

সি আমানদ্র রানষ্ট্রর  ণথধারগণ! সতামরা ম  আমানদ্র দ্াময়ত্ব ও ভা বাো ভুন  সগছ? 

 َواِبتَغوا َصيَدك م َوجوبوا الباِلدا +  َخفِّضوا َجيَشك م َوناموا َهنيئا 

সতামরা সতামানদ্র তেন্যনদ্র উমঠনয় নাও,  মনমিনন্ত ঘুমাও এবং মবমভন্ন সদ্নি ঘুনর ঘুনর মি ারী 
তা াি  র। 

با َفصيدوا الِعبادا +  َوإِذا أَعَوَزتك م  ذات  َطوقٍ   بَيَن تِلَك الر 

সতামানদ্র যমদ্ ঐ ভূমমনত গ ায় সবমড়ওয়া া  বুতর মি ার  রার প্রনয়াজন িয় তািন  সতামরা 
মানুর্ মি ার  র। 

 لَم ت غاِدر أَطواق نا األَجيادا  + إِنَّما نَحن  َوالَحمام  َسواءٌ  

আমরা এবং  বুতর উভয়ই েমান।  বুতনরর মত আমরাও গ ায় সবমড় পমরমিত। 

 أَرِشدونا إِذا َضِللنا الَرشادا  +ال تَظ نّوا بِنا الع قوَق َوَلِكن

সতামরা আমানদ্রন  অবাধে মনন  নরানা;  বরং আমরা যমদ্  খননা পর্ভ্রষ্ট িই তখন আমানদ্রন  
েমঠ  পর্ সদ্খানব। 

ٍة بِقَتيٍل ال ت قي  الَشمس  نَفَسه  حيَن صادا صاَدتِ + دوا ِمن أ مَّ

মনিত বেমক্তর জন্য সতামরা আমানদ্র সদ্ার্ানরাপ  নরানা। সয মৃতেুবরণ  নরনছ এিার জন্য স উ 
দ্ায়ী নয়। 

ّهال نا ِبأَمٍر َوِجئت م ِضعفَ    ِضعفَيِه قَسَوةً َواِشتِدادا  + جاَء ج 
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আমানদ্র মূখথ স ান রা এ িা  াজ না িয়  নর সফন নছ। ম ন্তু সতামরা মদ্বগুন প্রমতনিাধ মননয়ছ বরং 
তারনচনয়ও আনরা মনষু্ঠরভানব। 

 أَقِصاصاً أََردت م  أَم ِكيادا +  أَحِسنوا القَتَل إِن َضنِنت م بِعَفٍو 

যমদ্ সতামরা ক্ষমাকুণ্ঠ িও তািন  সতামরা সযভানব ভা  মনন  র সেভানবই িতো  র। ম োে গ্রিণ 
 র অর্বা চাইন  অন্যন ান র্ড়যন্ত্রও  রনত পার। 

 أَن فوساً أََصبت م  أَم َجمادا + أَحِسنوا القَتَل إِن َضنَنت م بِعَفوٍ 

যমদ্ সতামরা ক্ষমাকুণ্ঠ িও তািন  সতামরা যান  ভা  মনন  র তান ই িতো  র। সেিা জড় সিা  
অর্বা জীব সিা ।  

 عاَدت أَم َعهد  نيروَن عادا تيش + عري أَتِلَك َمحَكَمة  التَف لَيَت شِ  

িায় আফনোে!  এিা ম  অনুেোননর আদ্া ত নাম  মনরুননর যুগ চন  এনেনছ?  

 ِمن َضعيٍف أَلقى إِلَيِه الِقيادا + َكيَف يَحلو ِمَن القَِوّيِ التََشفّي 

দুবথ নদ্র  াছ সর্ন  িমক্তিা ীরা প্রমতনিাধ সনয়া  তিুকু েমীচীন? সযই দুবথ তা িমক্তিা ীর উপর 
সনতৃত্বস্থাপন  নরনছ। 

ثلَةٌ تَش فُّ َعن الغَيـ   ـِظ َولَسنا ِلغَيِظك م أَندادا +  إِنَّها م 

অি মব ৃমত সক্রানধর বমিঃপ্র াি। অর্চ আমরা সতামানদ্র সক্রানধর উপযুক্ত নই। 

 إِنَّما ي كِرم  الَجواد  الَجوادا + أَكِرمونا بِأَرِضنا َحيث  ك نت م

সতামরা সযখাননই র্া  আমানদ্রন  আমানদ্র ভূমমনত েম্মান  র। েম্মামনত বেমক্তরাই অপরন  েম্মান 
 নর।  

ةً بَعَد َخمٍس    َعلََّمتنا الس كوَن َمهما تَمادى+ إِنَّ ِعشريَن ِحجَّ

২৫ বছর আমানদ্রন  িামন্তময় পমরনবি মিক্ষা মদ্নয়নছ তা যতই মব ম্ব সিা  না স ন। 

ة  النيِل أَكبََرت أَن ت عادي    َمن َرماها َوأَشفَقَت أَن ت عادى+  أ مَّ

নী  ননদ্র অমধবােীরা আজ তীর মননক্ষপ ারীনদ্র মবনরামধতা  রান   মঠন মনন  নর এবং তানদ্র 
িত্রুনদ্র ভয় পায়। 

 َحسَرةٌ بَعَد َحسَرٍة تَتَهادى + لَيَس فيها إِاّل َكالٌم َوإِاّل  

তানদ্র স ব  মফেমফে  নর  র্া ব া আর আফনোে  রা ছাড়া আর ম ছুই  রার সনই;  যা তারা 
পরস্পরন  িামদ্য়া সদ্য়।  
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دَّعي الع موِميُّ َمهالً  رادا+  أَيُّها الم   بَعَض َهذا فَقَد بَلَغَت الم 

সি এিমনথ সজনানর  আপমন এবার ম ছ ু অব াি মদ্ন। স ননা আপনার েনবথাচ্চ পদ্ সতা আপমন 
সপনয়নছনই। 

 َوَضِمنّا ِلنَجِلَك اإِلسعادا + قَد َضِمنّا لََك القَضاَء بِِمصرٍ  

মমিনরর মামিনত আমরা আপনার চাকুমরর মনিয়তা মদ্মে এবং আপনার েন্তান- েন্তুমতর সেৌভানগেরও 
মনিয়তা মদ্মে। 

كِم َفِاذك ر    َعهَد ِمصٍر فَقَد َشفَيَت الف ؤادا + فَِإذا ما َجلَسَت ِللح 

সুতরাং আপমন যখন মবচার ানজ বেনবন তখন আপমন মমিরন  সদ্য়া প্রমতশ্রুমতর  র্া স্মরণ  রনবন। 
মনিয় আপমন অন্তরেমূিন  আনরাগে দ্ান  নরনছন। 

 ـر  َوال جاَدِك الَحيا َحيث  جادا+  ال َجرى النيل  في نَواحيِك يا ِمصـ 

সি মমির!  নী  নদ্ সযন সতামার মানঝ প্রবামিত না িয়। বৃমষ্ট সযন সতামান  মেক্ত না  নর। 

 ـر  فَأَضحى َعلَيِك َشوكاً قَتادا + أَنِت أَنبَّتِ ذَِلَك النَبَت يا ِمصـ 

তুমম মমিনরর ভূমমনত এমন বৃনক্ষর জন্ম মদ্নয়ছ সযিা সতামার জন্য  টি বৃনক্ষ পমরণত িনয়নছ। 

 ساَد في َغفلَِة الَزماِن َوشادا+ إيِه يا ِمدَرةَ القَضاِء َويا َمن  

ওনি মবচারন র এজ াে! ওনি সনতৃত্ব াভ ারী বেমক্তবগথ!  যুনগর পমরবতথননর  ারনণ যারা সনততৃ্ব  াভ 
 নরনছ এবং িমক্তিা ী িনয়নছ। 

 قد لَِبسنا َعلى يََديَك الِحدادا+ أَنَت َجاّلد نا فاَل تَنَس أَنّا  

তুমম আমানদ্র জোদ্!  তুমম ভুন  সযওনা,  আমরা সতামার দুই িানতই সিান র সপার্া  পমরধান 
128। নরমছ 

মািজামর  মব-োমিমতে  

উমনি ও মবি িতন  আরনবর মবমভন্ন সদ্ি মবনির্  নর স বানন, মেমরয়া ও মমির সর্ন  অনন  
 মব- োমিমতে রা আনমমর ার অমভবােী িনয়নছন। স বাননন মুেম ম ও মিষ্টাননদ্র মনধে দ্ািা, 
রাজননমত  অমস্থরতা- সগা নযাগ এবং োম্রাজেবাদ্ীনদ্র সখ নার পুতু  েম িাে নদ্র সরার্ান  
িত িত মানুর্ন  সদ্ি তোনগ বাধে  নরনছ। তন্মনধে যারা আনমমর ার অমভবােী িনয় সেখানন 
আরবী োমিতে চচথা  নরনছন তানদ্রন  আরবী োমিনতের ইমতিানে “মািজামর  মব- োমিমতে ”  

                                                           

  . https://www.aldiwan.net  ,الديوان ,  “باألمر فيناأيها القائمون  حافظ إبراهيم، " “128
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ব া িয়। এনক্ষনত্র যারা উির আনমমর ার মবমভন্ন প্রনদ্নি বেবাে  নরনছ তানদ্র েংগঠননর 
নাম মছ  “ রামবতা আ    ামময়োি” । ইিা খম   মজবরাননর িানত ১৯২০মি. োন  প্রমতমষ্ঠত 
িনয়নছ। উক্ত েংগঠননর েদ্স্য মিনেনব প্রমেদ্ধ সযে    মবরা মছন ন-  
 

-  মজবরান খম   মজবরান,  মমখাই  নু’আইমা,  ইম য়া আবু মামদ্, নামেব আমরদ্া, , রামিদ্ 

আইয়ুেব,    আেু  মামেি িািাদ্ , নাদ্ারাি িািাদ্,  াইে োঈদ্ আগমরব,  

আমমন মািমর , সনয়ামাতুোি আ  িাি, আমমন রাইিামন। 

 
মািজামর  মবনদ্র অন্য আনর মি দ্  দ্মক্ষণ আনমমর ার মবমভন্ন অঞ্চ  সযমন আনজথমটিনা, ব্রামজ  
এেব সদ্নি গমন  নরনছন। সেখানন তারা আরবী ভার্া চচথা  নরনছন। তানদ্র েংগঠননর নাম 
‘ উেবাি আিা ুমেয়োি’ । উক্ত েংগঠননর েদ্স্য প্রমেদ্ধ অনন   মব োমিমতে  মছন ন। 
সযমন-  
 
-মমিাই  নু’মান মা’ ুফ, ফাওময আ - মা ুফ, রামিদ্ োম ম,  িামফ  মা’ ুফ,  জজথ োইদ্াি,  
ইম য়াে ফারিাত, আ  ু  জার, শু রুোি জার, জনজথে ক্রুম, তাওমফ  কুরবান, নামদ্র যাইতনু, 
মািমদ্ ো ামফ, ওমর উবাইদ্, ইম য়া আবু মামদ্, ইয়ারা আি- িা হুব। 

 
মািজামর  মবনদ্র েবাই তানদ্র মাতৃভূমম মননয়  মবতা ম নখনছন। মাতৃভূমমর পমরনবি, প্র ৃমত 
ও মামির গুণাগুণ বণথনা মছ  তানদ্র  মবতার অন্যতম উপাদ্ান। স্বনদ্নি মফনর যাবার পরম 
আকুমত তানদ্র  মবতার ভার্ান   নরনছ আনরা গম্ভীর। অনন  মািজামর োমিমতেন র স খায় ফনুি 
উনঠনছ িতািা এবং উৎ ণ্ঠা।129  সযমন- প্রমেদ্ধ মািজামর  মব ইম য়া আবু মামদ্ তার এ মি  মবতায় 
বন ন-  
 
 أرض آبائنا، عليك سالم  + وسقي هللا أنفس اآلباء 
 ما هجرناِك، إذا هجرناك، طوعا + ال تظني العتوق في األيناء 

তর্া সি আমার মপতভৃূমম। সতামার উপর িামন্ত বমর্থত সিা । আোি আমানদ্র পূবথপরুুর্নদ্র 
আত্মােমূনি পামন মেঞ্চন  রু । 
সি আমার মপতভৃূমম! আমরা সতামান  স্বইোয় সছনড় যাইমন। তাই  খননা সতামার েন্তাননদ্র 
োনর্ বেন মছন্ন  রার মচন্তা  নরানা। 
 
অন্য এ জন প্রমেদ্ধ মািজামর  মব সন’ আমাত আ - িাি স্বনদ্নির স্মরনণ ম নখনছন- 
 
 وداع وداع يا بالدي فإني + أودع مشتاقا إلى العود ثانيا

সি মপ্রয় সদ্ি মবদ্ায়!  তনব এই মবদ্ায় পুনরায় মফনর আোর প্রতোিায়। 
 
মািজামর  মবনদ্র মাতৃভূমমনত প্রতোবতথননর আ াঙ্খা মচর া  স্মরণীয় িনয় র্া নব  মব মজবরান 
খম   মজবরান এর  বর স্থানান্তনরর ঘিনার মাধেনম। খম   মজবরান মৃতেুবরণ  নরনছন 

                                                           

 .http://www.diwanalarab.com ديوان العرب،، ”المهجري ومدارسه وشعرائه ”، مريم عزيز خاني 129
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১৯৩১মি. োন  আনমমর ানত এবং প্রর্মবার তান  সেখাননই দ্াফন  রা িয়। ম ন্তু  মবর সির্ 
ইো পূরণ  রনত  মবন  ১৯৩২মি. োন  তার আপন মাতৃভূমমনত পুনরায় দ্াফন  রা িনয়নছ। 

       

 

 

  

 

৫. োমিনতের দ্িথন ও সির্ র্া 

উপনরাক্ত মবনের্নণর আন ান  মবমভন্ন েময় রাজনীমতর দ্বারা প্রভামবত োমিনতের দ্িথন মূ ত ম রূপ িনয় র্ান  
পমরনিনর্ ইিা উপস্থাপন  রা ি ।  

এ . সমাোনিমব োমিতে: 

অর্থ উপাজথন ও উন্নত জীবন-যাপননর  উনিনশ্য যখন  মব-োমিমতে রা োমিতে রচনা  নর র্ান  তখন 
সতার্ানমানদ্র উপাদ্ানন ভরপূর র্ান  তানদ্র োমিতে মথ। এনক্ষনত্র সতার্ানমানদ্র মাত্রা যত উচ্চানির িনব 
োমিতেমানও িনব তত উচ্চ পযথানয়র। অর্থাৎ যান  উনিশ্য  নর োমিতে রমচত িনে তার গুণাগুণ যত 
সবমি স্পষ্ট  নর মচত্রায়ন  রা যানব ততই োমিতে মান বৃমদ্ধ পানব। এই োমিতে স ান মবনির্ বেমক্তন  স ি 
 নর গনড় উনঠ। স ান মনমদ্থষ্ট সগাষ্ঠীন  প্রমতমনমধত্ব  নর উক্ত োমিনতের অব াঠানমা ততমর িয়।  

দুই. স্বাধীননচতা োমিতে:  

স্বাধীননচতা বেমক্তনদ্র োমিতে উপনর উনেমখত সমাোনিমব োমিনতের েম্পূণথ মবপমরত। স ান মনমদ্থষ্ট গমির মনধে 
এই োমিনতের মবর্য়বস্তু েীমাবদ্ধ র্ান না। োমিমতেন র পছি, আগ্রি, আনবনগর উপর মনভথর  নর উক্ত োমিনতের 
সমৌম   উপাদ্ান। মানুনর্র পছি, আগ্রি, আনবগ েবেময় এ র ম র্ান না বরং পমরনবি পমরমস্থমতর আন ান  
পমরবতথন িয়; তদ্রুপ উক্ত োমিনতের অব াঠানমা  এবং মবর্য়বস্তু মবমভন্ন েময় মবমভন্ন ধরনণর িয়।  

মতন. অধীনতা,  অতোচার,  অনুনযাগ ও অনুরাগ েষৃ্ট োমিতে: 

অধীনতা ও অতোচানরর মবতৃষ্ণা এ জন োমিমতেন র মনন  যখন মবর্বৎ  নর তুন  তখন মননর মভতনর 
এ ধরনণর অনুনযাগ ও অনুরাগ েৃমষ্ট িয়। মবনরাি ও স্বাধীনতার আকুমত এ ই োনর্ িতািা ও সক্ষাভ উক্ত োমিনতের 
প্রধান উপাদ্ান িনয় দ্াঁড়ায়। 

চার. মনবথামেত বেমক্তর োমিতে:  
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বেমক্ত  তৃথ  স্পষ্ট ভার্ায় মবনরাি ও সক্ষাভ প্র াি  রা িন   তৃথত্বিা ী িাে নগাষ্ঠীনদ্র মনপীড়ন অমনবাযথ। 
িাে নগাষ্ঠী িয়ত বেমক্তন  সদ্ি তোগ  রনত বাধে  নর না িয় অন্যন ান উপানয় তার মুনখর ভার্া বে  রার 
সচষ্টা  নর। বমিঃিমক্তর ইিারায় সদ্নি যুদ্ধাবস্থা ও বছর বছর ধনর চ মান সগা নযানগর  ারনণও স ান বেমক্ত বা 
সগাষ্ঠী মনজ সদ্ি সছনড় মভন্ন স ান সদ্নি মনবথােনন সযনত পানরন। এমতবস্থায় প্রবাে জীবনন এ জন োমিমতে  
 খননা িনয় উনঠন আপন মাতৃভূমমর প্রমত আনবগপ্রবণ।  খননা মনজ সদ্নির প্র ৃমত, আ াি, বাতাি ও নদ্ীর 
     ধ্বমন তার স্মমৃতপনি সভনে উনঠ। সবঁনচ র্া ার ইো  ও অমধ ার মফনর পাওয়ার েংগ্রাম োমিমতেন র মনন  
 নর চরম আত্মমবশ্বােী। োনর্ োনর্ তার োমিতে নমথও ফনুি উনঠ উক্ত আনবগ, অনুভূত আর পমরেন্ন স্মমৃতচারণ। 

পাচঁ. রাজনীমতনত োমিনতের প্রভাব: 

োমিতে নমথ সযমন রাজনীমতর প্রভাব পনড় সতমমন রাজনীমতনতও োমিতে নমথর প্রভাব পনড়। অর্থাৎ এ জন 
োমিমতে  সযমন স ান রাজনীমত  বা রাজননমত  পমরমস্থমতর প্রভানব োমিতে রচনা  নরন তদ্রুপ স ান রাজনীমত  
অর্বা  রাজননমত  পমরমরমস্থমতও স ান োমিমতেন র োমিতে নমথর মাধেনম প্রভামবত িনত পানর।  
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