ইসলামী মতাদর্শের আর্লার্ে সামাজিে আর্দালন
[cscsbd.com/556, ২১ মার্ে ২০১৪]
সামাজিে আর্দালন কেন?
রািনীজত, অর্েনীজত ও প্রজতরক্ষা

সমাি

ধমে, আধযাজিেতা ও দশেন বা তত্ত্ব

১. ইসলাম: িীবন ও িগর্তর কমৌজলে প্রশ্নাবলীর সর্বোত্তম উত্তর।
২. ইসলামী আর্দালন: ইসলাম অনুসরর্ের সামজিে প্রয়াস।
বুজিব ৃজত্ত, আধযাজিেতা ও মননশীলতা হর্ত সামাজিে দায়বিতার উদ্ভব। কসটার পজরেজত হর্লা রািননজতে
সংজিিতা। (রািনীজত হর্ে preference of collective good and well-being) রািনীজত মানুষর্ে এে
পর্োর্য় এর্ন কদয় রাষ্ট্র ক্ষমতা। র্ার জিজত্তর্ত গর্ে ওর্ে সিযতা। এরই মাধযর্ম সম্ভব হয় জবশ্ববযবস্থা পজরর্ালনায়
স্রিার প্রজতজনজধত্ব েরা।
৩. ইসলামী আর্দালর্নর েমেধারা: মানজবে সমাি ও বহুদলীয় রািনীজত।
৪. দ্বীন ও শরীয়াহ: দ্বীন হর্ে আেীদা ও শরীয়াহ। আেীদা অপজরবতেনীয়।
৫. সমাি ও রাষ্ট্র: সমাি বরাবরই জির্লা। রাষ্ট্র হর্লা সমার্ির উপজর োোর্মা। রাষ্ট্র গর্ে উর্ে বটম-আপ
এর্প্রার্র্। জটর্ে র্ার্ে টপ-ডাউন এর্প্রার্র্। সম্প্রসারে হর্ে রার্ষ্ট্রর জটর্ে র্াোর জনয়ামে। সম্প্রসারে হর্ত পার্র
সামজরে, অর্েননজতে বা সাংস্কৃজতে।
ৃ মক্কা কর্র্ে শুরু ের্র মদীনায় জগর্য় রাষ্ট্র বযবস্থা োর্য়ম: বটম-আপ এর্প্রার্র্র
প্রর্েট মুহাম্মদ (সা.) েতেে
উদাহরে।
ইবাদত ও মুয়ামালার্তর পার্েেয প্রসর্ে জনয়ত ও জরর্ু য়যার্লর িূ জমো। রািনীজত হর্ে মুয়ামালাত। কপাশাে,
রািননজতে বযবস্থা ও অর্েননজতে বযবস্থা– এগুর্লার কোর্না জরর্ু য়যাল বা মর্ডল নাই। আর্ি মূলনীজত। মূলনীজত
বিায় র্াো সার্পর্ক্ষ কর্ কোর্না বযবস্থাই ইসলামী হর্ত পার্র।
নার্মর ইসলাম বনাম োর্ির ইসলাম।
ইসলার্মর রাষ্ট্র ধারো জে এেে ধারো, নাজে বহু স্তর জবজশি ধারো? মদীনার রার্ষ্ট্রর নানা পর্োয়। আল োরাবীর
রাষ্ট্র ধারো। state scale। নবী পজরর্াজলত রাষ্ট্র হর্ত গেতাজিে, ধমেজনরর্পক্ষ ও েলযােমূলে রাষ্ট্র।
ৃ ও আনুগর্তযর িারসাময প্রসর্ে
৬. ইসলামসম্মত সমাি, সংগেন ও রাষ্ট্র বযবস্থায় জসিান্ত গ্রহে প্রজিয়া: কনতত্ব
প্রর্জলত িু ল ধারো। সজেে হর্লা পরামশে ও আনুগর্তযর িারসাময রক্ষা ের্র র্লা।
সাধারে ও জবর্শষজ্ঞ িনগর্ের পার্েেয, প ৃজর্বীর আজিে গজত (daily motion) ও বাজষেে গজত (annual
motion)’র উদাহরে। েযাডার জসর্ের্মর অসারতা।
৭. সংগেন পিজত ও োোর্মা:
আদশে প্রর্ার ও প্রজতষ্ঠা হর্লা সমতলধমেী (horizontal) েমেপিজত। র্ার প্রধান ববজশিয হর্লা গেমুখীতা (propeople)। কোরআর্নর বােী: কতামার্দর মর্ধযই কসই উত্তম র্ার তােওয়া সর্বোত্তম।
প্রশাসন পজরর্ালনা হর্লা িমর্সাপানমূলে (hierarchical) েমেপিজত। আর্দশ ও আনুগর্তযর িারসাময র্ার
জটর্ে র্াোর উপায়। ৩ িন হর্লও এেিন আমীর হর্ব েমেবযবস্থাপনার জদে কর্র্ে।

জবজ্ঞান ও প্রর্ুজির োরর্ে সিযতাগত ১০০০-১০০-১০ েমূেলা। প্রর্জলত বা conventional কেন্দ্রজনিের োর্ির
ধারা। প্রস্তাজবত ধারো: জবর্েন্দ্রীেৃত ও গুোোর সংগেন বযবস্থা
উর্দযাগ হর্ব বযজিজনিের। আনুগতযশীল পজরজস্থজতর্ত মানুর্ষর সক্ষমতা েম র্ার্ে। স্বজনিেরতা মানুর্ষর সক্ষমতা
বাোয়। synergy’র বরেত। জসনারজি হর্লা ১০+১০=২৫
সবাই সব জবষর্য় এনর্গইি হর্ব না। বরং র্ার র্ার পর্টনজশয়াজলজট, এক্সপাটোইি, প্রর্েশন ও কলাোজলজটর্ে
জবর্বর্নায় জনর্য় সিযতা জনমোে ও উন্নয়র্ন িূ জমো রাখর্ব।
সাংগেজনে ঐেয নয়। আদশেগত ও ইস্যযজিজত্তে ঐেয? েমন পর্য়ন্ট অব করোর্রর্ের মাধযর্ম জনয়িে।
শূরার স্যজবধা পাওয়া র্ার্ব েজির্টন্ট শূরার মাধযর্ম। শূরার অস্যজবধা: ১০টা ক াোর এেটার্ে আর্রেটার সার্র্
কবেঁর্ধ জদর্ল তারা পরস্পর পরস্পরর্ে কটর্ন ধর্র রাখর্ব।
কেন্দ্রীয় সমন্বয় প্রেৃতপর্ক্ষ োির্ে ক্ষজতগ্রস্ত ের্র। ১০-৫-২ েমুেলা। োর্লজিি জলডারশীপ বনাম বযজির্েজন্দ্রে
ৃ বা েযাজরশর্মজটে জলডারশীপ।
কনতত্ব
আদর্শের বীির্ে গর্ে উোর িন্য পর্োপ্ত স্যর্র্াগ জদর্ত হর্ব। দ্রুত েল লার্ির কর্িা কমজে-বনজতেতার িন্ম কদয়।
আদশে ও িীবন দশ হািার জমটার্রর কদৌে। এেশ’ জমটার্রর জরপ্রন্ট নয়।
সমার্ির ব ৃহত্তর পজরসর হর্ত পজরশুজি (perfection) অিেনই কেয়। সাংগেজনে বলর্য় কর্র্ে কটেসই পজরশুজি
অিেন েরা র্ায় না। maximum recruitment, minimum perfection-এর নীজত অবলম্বন েরা িরুজর।
দল ও বযজির স্যষম সিেে। মাি না খাওয়াইয়া পুকুর জর্নায়া কদয়া। আনুগতযশীল জবপুল িনশজির কর্র্য়
আিমর্োদাসিন্ন ও জর্ন্তাশীল কলার্ের েজন্িজবউশন হয় অর্নে কবজশ।
বটব ৃক্ষ মর্ডর্লর স্যজবধা ও অস্যজবধা। বাগান পিজতর সামাজিে আর্দালন।
েনজিি মযার্নির্মন্ট বা িাংগন সিজেেত দৃজিিজে। কনজতবার্ে িােন বনাম ইজতবার্ে িােন। মূলনীজত
সির্েে মনতেয সর্ত্ত্বও বাস্তবায়ন জনর্য় জদ্বমর্তর স্যর্র্াগ র্াো। েমের্ারীর মাজলোনা অিের্নর উদাহরে।
কতামরা আল্লাহর রজ্জুর্ে শি ের্র ধারে ের্রা, পরস্পর কর্র্ে প ৃর্ে হর্য়া না– কোরআর্নর এই বােীর জশক্ষা।
তসজবর িো বা েু র্লর মালা বা পুষ্প-মঞ্জরু ীর উদাহরে।
বযজির আিজবশ্বাস উেঁর্ু হওয়া িরুজর। কসলে-ব্র্যাজন্ডং। আিজবশ্বাস বনাম অহংোর্রর পার্েেয। প্রর্তযে বযজিই
গুরুত্বপূেে ও জবর্শষ সম্ভাবনাসিন্ন। আল্লাহ তায়ালা অনর্েে জেিু ই স ৃজি ের্রনজন। বযজি জনর্িই কবর্ি জনর্ব
কোন কসির্র েীিার্ব কস োি ের্র জনর্ির ইনার পর্টনজশয়াজলজটর্ে োর্ি লাগার্ব।
োি েরর্ত জগর্য় আমরা নানা ধরর্নর সির্েে আবি হই। ওয়াদা েজর। ওয়াদা রক্ষা েরা ওয়াজিব হর্লও
িীবনবযাপী সামাজিে ওয়াদা হর্ত পার্র না। তালাে না কদয়ার ওয়াদা, সংগেন না িাোর ওয়াদা– এগুর্লা কেউ
েরর্লও তা বাজতল গেয হর্ব।
স্থায়ী সির্েের জবষয়গুর্লা কোরআন-হাদীর্স স্যস্পিিার্ব বলা আর্ি। সংগেন েরা হর্লা মসজির্দ নামাি পোর
মর্তা।

