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সংবিপ্ত িণণনা............. 
িিযমাণ প্রিশ্লে প্রাচ্যবিদ্যা পবিভাষাবি যথাথণভাশ্লি 
বিশ্লেষণ কিা হশ্লয়শ্লে। যাশ্লে স্থান পপশ্লয়শ্লে খযােনামা 
মুসবলম বচ্ন্তাবিদ্শ্লদ্ি দ্ীর্ণ গশ্লিষণাি ফলাফল ও 
িস্তুবনষ্ঠ মন্তিয।  
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প্রাচ্যবিদ্যা : পবিভাষা বিশ্লেষণ 
   

প্রাচ্যবিদ্যা, সশ্লেহ পনই পয এবি একবি গুরুত্বপূণণ বিসৃ্তে 
ও পমািামুবি জবিল বিষয়। ক্রমশ বিষয়বি বনশ্লয় আবম 
বিশদ্ আশ্ললাচ্না কিি। েশ্লি মূল আশ্ললাচ্নায় প্রশ্লিশ 
কিাি পূশ্লিণ আমাশ্লদ্িশ্লক, আবম মশ্লন কবি, এ সংক্রান্ত 
পবিভাষাগুশ্ললা জানশ্লে হশ্লি। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ আমিা 
যবদ্ স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ কিশ্লে চ্াই োহশ্লল আমাশ্লদ্ি জনয 
পযিা অপবিহাযণ পসিা হশ্লচ্ছ শুরুশ্লে প্রাচ্যবিদ্যা এিং োশ্লে 
িযিহৃে পবিভাষাগুশ্ললা সম্পশ্লকণ স্পষ্ট ও দ্ব্যথণহীন ধািণা 
লাভ কিা। িিযমাণ বনিশ্লে োই আবম سترشاقاال  িা 

‘প্রাচ্যবিদ্যা’ পবিভাষাবি বনশ্লয় আশ্ললাচ্না কিবে। 
পবিভাষাি বিষয়বি িযাপকভাশ্লি, জ্ঞানগে ও শাস্ত্রীয় 
পযশ্লকাশ্লনা ক্ল্যাবসকযাল আশ্ললাচ্নাশ্লেও অসাধািণ গুরুত্ব 
পপশ্লয়শ্লে। সমকালীন োবিক বিজ্ঞাবনক গশ্লিষণাগুশ্ললাও 
পবিভাষাি বিষয়বিি প্রবে গুরুত্ব বদ্শ্লচ্ছ। পবিভাষা 
বিজ্ঞাশ্লনি বিকাশ্লশ মুসবলম বচ্ন্তাি অিদ্ান উশ্লেখ কিাি 
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মশ্লো। ক্ল্যাবসকযাল মুসবলম শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুশ্ললা র্াাঁিশ্লল পদ্খা 
যাশ্লি পয, োশ্লে পযশ্লকাশ্লনা বিষশ্লয় পলখা এমন পকাশ্লনা গ্রন্থ 
পনই যা উক্ত গ্রশ্লন্থ আশ্ললাবচ্ে শাশ্লস্ত্রি সংজ্ঞা বদ্শ্লয় শুরু হয় 
না। পযমন, মুসবলম জ্ঞান কাশ্লেি এক সমৃদ্ধ আবিষ্কাি 
মানশ্লেক। এই শাশ্লস্ত্রি একবি বিশাল অংশ জুশ্লে আশ্লে 
পবিভাষা, সংজ্ঞায়শ্লনি মূলনীবে, পবিগঠন বনয়মািবল 
সংক্রান্ত বিশদ্ আশ্ললাচ্না। মানশ্লেক শাস্ত্রশ্লক পবিভাষা 
বিজ্ঞাশ্লনি জনক িলা পযশ্লে পাশ্লি। ক্ল্যাবসকযাল মুসবলম 
পলখকশ্লদ্ি অশ্লনক সময় সংজ্ঞা বনশ্লয় িযাপক আশ্ললাচ্না 
কিশ্লে পদ্খা যায়। েশ্লি োশ্লদ্ি সাধািণ বনয়ম হশ্লচ্ছ মূল 
আশ্ললাচ্নায় প্রশ্লিশ কিা। সশ্লেহ পনই পয, এই 
ট্রাবডশাশ্লনি প্রশংসা পাওয়াি অশ্লনক বকেু আশ্লে। কািণ, 
পকাশ্লনা শাশ্লস্ত্রি পদ্ধবে এিং োশ্লে িযিহৃে পবিভাষা ও 
পমৌবলক শব্দমালা সম্পশ্লকণ কাশ্লিা যবদ্ সূক্ষ্ম স্পষ্ট ধািণা 
থাশ্লক োহশ্লল োি জনয উক্ত শাশ্লস্ত্র প্রশ্লিশ কিা অশ্লনক 
সহজ হশ্লয় যায় এিং পলখকও পাঠকশ্লদ্ি োি বিষয়িস্তু 
এিং লিয সম্পশ্লকণ স্পষ্ট ধািণা বদ্শ্লয় অশ্লনক অযথা প্রশ্ন 
পথশ্লক বনিাপদ্ থাকশ্লে পাশ্লিন।  



 

4 

 

পবিভাষা বনশ্লয় মস্তক র্মণাক্ত কিাি আশ্লিকবি কািণ 
আশ্লে। সম্প্রবে পদ্খা যাশ্লচ্ছ পয, পবিভাষা বিকৃবে একবি 
সাধািণ িযাপাি হশ্লয় উশ্লঠশ্লে এিং ক্রমশ ো ভয়ািহ রূপ 
বনশ্লচ্ছ। প্রাশ্লচ্যি পযসি গশ্লিষক ইসলাম, মুসবলম, মুসবলম 
বচ্ন্তা বনশ্লয় কাজ কশ্লিশ্লেন এিং োশ্লদ্ি অশ্লনকশ্লক পদ্খা 
যায় পয, ইসলাম সংক্রান্ত আশ্ললাচ্নায় োিা অশ্লনক সময় 
বিবভন্ন শব্দ ও পবিভাষাি সশ্লচ্েন এিং উশ্লেশযপূণণ 
বিকৃবে র্বিশ্লয় থাশ্লকন। উদ্াহিণে এ ধািাি গশ্লিষকগণ 
োশ্লদ্ি আশ্ললাচ্নায় অশ্লনক সময় ‘ইসলাম’ শব্দবি িযিহাি 
কশ্লিন মুসবলম িা বনবদ্ণষ্ট পকাশ্লনা মুসবলম জনশ্লগাষ্ঠী 
িুঝাশ্লনাি জনয। ‘আশ্লমবিকায় ইসলাম’ ‘বমশশ্লি ইসলাম’ 
অহিহ আমিা এ ধিশ্লনি বশশ্লিানাশ্লমি বিবভন্ন গ্রন্থ িা 
বনিশ্লেি মুশ্লখামুখী হই। ইসলাশ্লমি সংজ্ঞা পদ্ওয়াি পকাশ্লনা 
প্রশ্লয়াজন পনই। কািণ, পসিা এক জানা ও স্পষ্ট বিষয় 
অথচ্ এসি প্রিশ্লে পসই বনবদ্ণষ্ট অবভন্ন ইসলাম সম্পশ্লকণই 
আশ্ললাচ্না কিা হশ্লয়শ্লে। কািণ, একবি বনধণাবিে, অবভন্ন 
এক বনধণাবিে উৎস অথণাৎ কুিআশ্লনি ওপি বনভণি কশ্লি 
গশ্লে উঠা এক মোদ্শণ ও জীিন িযিস্থাি নাম ইসলাম। 
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স্থানশ্লভশ্লদ্ োি পকাশ্লনা পবিিেণন হয় না। বকন্তু এসি 
আশ্ললাচ্নায় প্রশ্লিশ কিশ্লল পদ্খি ইসলাম নয়, োশ্লে 
আশ্ললাচ্না কিা হশ্লচ্ছ পসই বনধণাবিে ভূ-ভাশ্লগ িসিাসিে 
বনবদ্ণষ্ট পকাশ্লনা মুসবলম জনশ্লগাষ্ঠী বনশ্লয়। ইসলাম আি 
মুসবলম জনশ্লগাষ্ঠী বক এক কথা? এই কাশ্লল এসি 
এলাকাি মুসবলমিা বক বনখুাঁেভাশ্লি ইসলাশ্লমি প্রবেবনবধত্ব 
কিশ্লেন পয, োশ্লদ্ি বনশ্লয় আশ্ললাচ্না কিা আি ইসলাম 
বনশ্লয় আশ্ললাচ্না কিা একই িযাপাি? এ বশশ্লিানামগুশ্ললাি 
সবঠক রূপ বক এমন হওয়া দ্িকাি বেল না, ‘আশ্লমবিকাি 
মুসবলমগণ’ ‘বমশশ্লিি মুসবলমগণ’? 
‘ইসলাম’ পবিভাষাি এই অশুদ্ধ, বিকৃে িযিহাশ্লিি মধয 
বদ্শ্লয় োিা যা কিশ্লে চ্ান ো হশ্লচ্ছ মুসবলমশ্লদ্ি জীিন-
যাপন, আচ্াি-আচ্িণশ্লক ইসলাম বহশ্লসশ্লি হাবযি কিা। 
উশ্লেশয স্পষ্ট: ইসলাম সম্পশ্লকণ অশুদ্ধ পনবেিাচ্ক ধািণা 
েোশ্লনা। বকন্তু, আমিা (েথাকবথক বশবিেিা) পাশ্চােয 
পলখকশ্লদ্ি অনুকিশ্লণ বনবদ্ব্ণধায় এই শব্দগুশ্ললা িযিহাি 
কবি, োবপ, বলবখ এিং পিমালুম ভুশ্লল যাই পবিভাষাি এই 
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বিকৃে ও অস্পষ্ট িযিহাি বক ভয়ািহ ফলাফল বেবি 
কিশ্লে পাশ্লি। 
পাশ্চাশ্লেযি ইসলাম গশ্লিষকশ্লদ্ি পবিভাষা বিকৃবেি 
আশ্লিক উদ্াহিণ ইসলাম অশ্লথণ Mohammedanism 
শব্দবিি িযিহাি, আমাশ্লদ্ি সম্মাবনে গশ্লিষকিা যাি 
অনুিাদ্ কশ্লিন حممدية (মুহাম্মাবদ্য়া)। িিং অশ্লনক সময় 

োিা বনশ্লজিাও দ্ীশ্লন ইসলাম অশ্লথণ এই শব্দবি িযিহাি 
কশ্লিন। কখশ্লনা কখশ্লনা এই স্থাশ্লন োিা ادلين املحمدي 
(মুহাম্মাদ্ী দ্ীন) শব্দবিও িযিহাি কশ্লি থাশ্লকন। মূলে 
ইংশ্লিবজ Ism শব্দবি িযিহাি কিা হয় পকাশ্লনা েন্ত্র িা 
মেিাদ্শ্লক িুঝাশ্লনাি জনয। পযমন, Nationalism قومية 
(জােীয়োিাদ্) Secularism علمانية 

(ধমণবনিশ্লপিোিাদ্) Communism إشرتاكية 
(সমাজেন্ত্র)। এইভাশ্লি ইসলাশ্লমি পিশ্লে যবদ্ শব্দবি 
িযিহাি কিা হয় এিং নিী মুহাম্মাশ্লদ্ি নাশ্লমি পশশ্লষ Ism 
পযাগ কিা িলা হয় Mohammedanism (মুহাম্মাদ্ীিাদ্) 
োহশ্লল খুিই সম্ভি পয, ধীশ্লি ধীশ্লি ইসলাশ্লমি ঐবশত্ব রু্শ্লচ্ 
পযশ্লে থাকশ্লি এিং এমন ভুল ধািণা জন্ম বনশ্লি পয, 
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ইসলাম পকাশ্লনা ঐশী িযাপাি নয়, ো মূলে এক 
ঐবেহাবসক িযবক্তি প্রিবেণে মেিাদ্। আমাি এই আশঙ্কা 
বনশ্চয় অশ্লযৌবক্তক নয়। পাশ্চাশ্লেযি পলখকিা এই শব্দবি 
িযিহাি কশ্লি মূলে োই কিশ্লে পচ্শ্লয়শ্লেন এিং োি 
পবিণবে সম্পশ্লকণ অসশ্লচ্েন পথশ্লক, অশ্লনক সময় ভাল 
বনয়শ্লে, আমাশ্লদ্ি বশবিে পলাশ্লকিা- বচ্ন্তা নায়শ্লকিা 
শব্দবি িযিহাি কশ্লিশ্লেন, কিশ্লেন।  
উপশ্লিি আশ্ললাচ্না পথশ্লক আমিা এই উপসংহাশ্লি উপনীে 
হশ্লে পাবি পয, পযশ্লকাশ্লনা গশ্লিষণাি সফলোি জনয, 
বিশ্লশষে আমাশ্লদ্ি এই সমশ্লয়, পবিভাষাি বিশ্লেষণ ও 
স্পবষ্টকিণ একবি অপবিহাযণ বিষয়। পকাশ্লনা শাস্ত্র সম্পশ্লকণ 
স্পষ্ট ও সবঠক ধািণা লাশ্লভি জনয সিণপ্রথম যা দ্িকাি 
ো হশ্লচ্ছ উক্ত শাশ্লস্ত্রি পবিভাষাগুশ্ললা সম্পশ্লকণ স্পষ্ট এিং 
সবঠক ধািণা থাকা। শাস্ত্র আশ্ললাচ্নাি এবিই সবঠক 
বিজ্ঞাবনক পদ্ধবে। 

سترشاقاال  (প্রাচ্যবিদ্যা) 

سترشاقاال  িা প্রাচ্যবিদ্যাি সংজ্ঞা বনধণািশ্লণি পিশ্লে এই 

এলাকাি গশ্লিষকশ্লদ্ি মেপাথণকয িশ্লয়শ্লে। মূলে 
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প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ বভন্ন বভন্ন দ্াশণবনক ও িাজননবেক 
অিস্থাশ্লনি কািশ্লণই োিা োি সংজ্ঞায়শ্লন বিবভন্ন অিস্থান 
বনশ্লয়শ্লেন। পকাশ্লনা পকাশ্লনা গশ্লিষক মশ্লন কশ্লিন পয, 
প্রাচ্যবিদ্যা একবি জ্ঞান-োবিক এিং একাশ্লডবমক বিষয়। 
অথণাৎ বনবদ্ণষ্ট এক ধিশ্লনি গশ্লিষণা ও েি চ্চ্ণাি নাম 
প্রাচ্যবিদ্যা। পকউ পকউ মশ্লন কশ্লিন, এবি বিবভন্ন লিয 
বনশ্লয় গশ্লে ওঠা একবি পবশ্চমা প্রবেষ্ঠান। অশ্লনক 
গশ্লিষশ্লকি অবভমে হশ্লচ্ছ, এবি একবি প্রাকৃবেক 
পফশ্লনাশ্লমনা, যাি জন্ম প্রাচ্য প্রেীচ্য িা আশ্লিা সংবিপ্ত ও 
বনবদ্ণষ্টভাশ্লি িলশ্লল ইসলাম ও খৃষ্টিাশ্লদ্ি, পিস্পি দ্ব্শ্লেি 
গশ্লভণ। এখাশ্লন আবম প্রাচ্যবিদ্যাি কশ্লয়কবি সংজ্ঞা উশ্লেখ 
কিবে। এগুশ্ললা বিশ্লেষণ কিশ্ললই আমিা জানশ্লে পািি 
এসি সংজ্ঞাি বনধণািকিা প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ কী অিস্থান 
বনশ্লয়শ্লেন।  

➢ প্রাচ্যবিদ্যা মাশ্লন প্রাচ্য জগৎ সম্পবকণে বিদ্যা। 
শব্দবি িযাপক এিং বিশ্লশষ দু্ই ধিশ্লনি অথণ বদ্শ্লে পাশ্লি। 
িযাপক অশ্লথণ শব্দবি বনকি-প্রাচ্য-মধযপ্রাচ্য-দূ্িপ্রাচ্য অথণাৎ 
প্রাশ্লচ্যি পযশ্লকাশ্লনা স্থান এিং ভাষা-সাবহেয-সংসৃ্কবে-ধমণ 
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প্রাশ্লচ্যি ইেযাবদ্ পযশ্লকাশ্লনা বিষশ্লয় পাশ্চাশ্লেযি গশ্লিষণা ও 
েিশ্লক িুঝায়। শব্দবিি বিশ্লশষ অথণ হশ্লচ্ছ, ইসলামী প্রাচ্য 
এিং োি ভাষা-ইবেহাস-বিশ্বাস সম্পশ্লকণ পাশ্চাশ্লেযি 
গশ্লিষকশ্লদ্ি গশ্লিষণা ও েি।  

➢ প্রাচ্যবিদ্যা একবি প্রেীচ্যীয় প্রবেষ্ঠান, যা নেুন 
এক প্রাচ্য গঠন এিং োি ওপি পবশ্চমা আবধপেয 
বনবশ্চে কিাি লশ্লিয প্রাচ্য বনশ্লয় কাজ কশ্লি।  

➢ বিবচ্ছন্নভাশ্লি প্রাশ্লচ্যি বিবভন্ন অঞ্চল বনশ্লয় 
পোশ্লশানা এিং প্রাশ্লচ্যি সাবহবেযক ও আধযাবিক শবক্তি-
মানিীয় সভযো-সংসৃ্কবে বনমণাশ্লণ যাি ভূবমকা অপবিসীম 
(সাধনা-চ্চ্ণা) এই দু্’পয়ি মাশ্লঝ সমন্বয় সাধন। প্রাচ্যবিদ্যা 
প্রাচ্ীন সভযোগুশ্ললাি পিস্পি আদ্ান-প্রদ্ানও িশ্লি বকংিা 
প্রাচ্যবিদ্যা মাশ্লন মধযযুগীয় সভযোি বনমণাণকািী 
পবিগঠকশ্লদ্ি বিশ্লেষণ ও মূলযায়ন।  

➢ প্রাচ্যশ্লক পাঠ, িযাখযা, পুনগণঠন এিং োি ওপি 
আবধপেয বিস্তাশ্লিি পবশ্চমা পদ্ধবেি নামই হশ্লচ্ছ 
প্রাচ্যবিদ্যা।  
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➢ প্রাচ্যবিদ্যা মাশ্লন আিি জগৎ, সভযো, ভাষা, 
সমাজ সম্পশ্লকণ বিশ্লশষ জ্ঞান। এই বিষশ্লয়ি বিশ্লশষজ্ঞ 
একাশ্লডবমক গশ্লিষক ও অধযাপকিা হশ্ললন প্রাচ্যবিদ্।  

➢ প্রাশ্লচ্যি বিবভন্ন অঞ্চল ও জাবে পযমন ভািেীয়, 
পািবসক, চ্াইবনজ, জাপানী, আিিী এিং োশ্লদ্ি সভযো-
সংসৃ্কবে-ভাষা-ধমণ ইেযাবদ্ বিবভন্ন বিষশ্লয় পয সি গশ্লিষক 
কাজ কশ্লিন োশ্লদ্িশ্লকই িলা হয় প্রাচ্যবিদ্।  

➢ প্রাচ্যবিদ্ মাশ্লন পবশ্চমা গশ্লিষক, বযবন ইসলামী 
বচ্ন্তা এিং ইসলামী সভযো বনশ্লয় পলখাশ্ললবখ কশ্লিন। 
উবেবখে সংজ্ঞায়শ্লন বিবভন্ন ধািাি গশ্লিষকশ্লদ্ি 
উবক্তগুশ্ললাি প্রবেবিশ্লে পয বজবনসবি হাবযি ো হশ্লচ্ছ, 
প্রাচ্যবিদ্যায় দু্’বি বিষয় থাকশ্লি: প্রাচ্য ও পাশ্চােয। এি 
মশ্লধয অবধকাংশ্লশি মে হশ্লচ্ছ প্রাচ্যবিদ্যা একই সাশ্লথ 
জ্ঞান-োবিক ও িাজননবেক িযাপাি। প্রাচ্যবিদ্যা মাশ্লন 
িযাপকভাশ্লি প্রাশ্লচ্যি পযশ্লকাশ্লনা পদ্শ ও জাবেি সভযো 
সংসৃ্কবে এিং বিশ্লশষভাশ্লি ইসলাম ও আিি সম্পশ্লকণ 
পবশ্চশ্লমি পোশ্লশানা, জানা এিং োি মধয বদ্শ্লয় োি 
উপি পবশ্চশ্লমি িাজননবেক আবধপশ্লেযি পথ সুগম ও 
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বনবশ্চে কিা। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ এই ধািণা উবনশ শেক 
পিিেণী বিশ্ব-িাজননবেক র্িনািলী দ্ব্ািা প্রেযিভাশ্লি 
প্রভাবিে।  
আিিী শব্দ কাঠাশ্লমা সম্পশ্লকণ যাশ্লদ্ি ধািণা আশ্লে োিা 
জাশ্লনন أ س ت যুক্ত বক্রয়াপদ্ মূলে উক্ত বক্রয়াি কামনা 

বনশ্লদ্ণশ কশ্লি। সুেিাং পসই বহশ্লসশ্লি سترشاقاال  শশ্লব্দি অথণ 

হশ্লচ্ছ প্রাচ্যশ্লক কামনা কিা। সুেিাং শাবব্দকভাশ্লি শব্দবি 
িযাপক অথণশ্লিাধক। প্রাচ্য ভ্রমণ, প্রাচ্য বনশ্লয় পোশ্লশানা 
(গশ্লিষণা-পলখাশ্ললবখ কিা এিং প্রাচ্য উপবনশ্লিশ গো) 
সিই ইসশ্লেশিাক। আমাশ্লদ্ি মশ্লন িাখশ্লে হশ্লি 
‘ইসশ্লেশিাক’ বনেক পকাশ্লনা শব্দ নয়। ো একবি 
পবিভাষা হশ্লয় উশ্লঠশ্লে। সুেিাং শব্দবিি আবভধাবনক 
অশ্লথণি সাশ্লথ সাশ্লথ আমাশ্লদ্িশ্লক বনবদ্ণষ্টভাশ্লি োি 
পবিভাবষক অথণও জানশ্লে হশ্লি।  
প্রাচ্যবিদ্যা শব্দবি প্রথমে এিং মূলে একবি বনবদ্ণষ্ট 
ভূশ্লগালশ্লক বনশ্লদ্ণশ কশ্লি। েশ্লি শশ্লব্দি পাবিভাবষক 
িযিহাশ্লি পসিা বিশ্লিচ্য নয়। োোো বদ্কবনভণি পকাশ্লনা 
ভূশ্লগাশ্ললি বনজস্ব পকাশ্লনা অবস্তত্ব পনই, বনধণািশ্লকি অিস্থান 
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অনুসাশ্লি ো বনধণাবিে হয়। জামণাশ্লন অিবস্থে এক িযবক্তি 
বনকি পযিা প্রাচ্য, জাপাশ্লন অিস্থানকািীি বনকি পসিা 
বনশ্চয় প্রাচ্য নয়।  
সুেিাং শব্দবি বিচ্াি কিশ্লে হশ্লি ঐবেহাবসক দৃ্বষ্টশ্লকাণ 
পথশ্লক। ইবেহাশ্লস আমিা পদ্খশ্লে পাই, প্রাচ্ীনকাল পথশ্লক 
বিশ্ব শবক্ত সিসময়, প্রাচ্য ও পাশ্চােয, প্রধানে এই 
বশবিশ্লি বিভক্ত বেল। প্রাচ্ীন পিাম-পািশ্লসযি দ্ব্ে, 
অেঃপি পিাম-মুসবলমশ্লদ্ি দ্ব্ে, অেঃপি মুসবলম-
কু্রশ্লসডািশ্লদ্ি দ্ব্ে, এিপি উসমানী-ইউশ্লিাবপয়ানশ্লদ্ি 
দ্ব্ে- ইবেহাশ্লসি নানা পশ্লিণ এই দু্ই শবক্ত বিকবশে 
হশ্লয়শ্লে এই রূশ্লপ। িেণমান কাশ্লল এশ্লস পিস্পি প্রবেপি 
এই বশবিি ভাগ হশ্লয়শ্লে পযই রূশ্লপ োশ্লে প্রথম বশবিি 
অথণাৎ পাশ্চাশ্লেযি বশবিশ্লি িশ্লয়শ্লে ইউশ্লিাপ আশ্লমবিকা 
এিং বদ্ব্েীয় বশবিি অথণাৎ প্রাশ্লচ্য িশ্লয়শ্লে এবশয়া ও 
আবিকা।  
সুেিাং শব্দবিি অথণ কিশ্লে পাবি এভাশ্লি: ইসশ্লেশিাক 
মাশ্লন পাশ্চােয কেৃণক প্রাচ্যশ্লক কামনা কিা। অথণাৎ প্রাচ্য 
পাশ্চাশ্লেযি সম্পকণ। এই সম্পশ্লকণি কেণা হশ্লচ্ছ পাশ্চােয। 
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বকন্তু এই সম্পশ্লকণি ধিণ কী এিং সম্পকণ পাোশ্লনাি 
পিশ্লে কেণাি মশ্লন কী আকাঙ্ক্ষা কাজ কশ্লি? 
প্রাচ্যবিদ্যাশ্লক যািা একাশ্লডবমক, জ্ঞান-োবিক জায়গা 
পথশ্লক বিচ্াি কশ্লিন োিা িশ্ললন, পবশ্চমা পবেেশ্লদ্ি প্রাচ্য 
পাঠ, প্রাচ্যশ্লক জানা, প্রাশ্লচ্যি ইবেহাস-সভযো-সংসৃ্কবে 
বনশ্লয় গশ্লিষণাি নামই প্রাচ্যবিদ্যা। আি যািা বিষয়বি 
বিচ্াি কশ্লিন িাজননবেক জায়গা পথশ্লক োিা িশ্ললন, 
প্রাচ্যবিদ্যা মাশ্লন জ্ঞানগেভাশ্লি পবশ্চশ্লমি প্রাচ্যশ্লক আিস্থ 
কিণ এিং োি মধয বদ্শ্লয় োি ওপি আবধপত্ব বিস্তাি।  
আবম মশ্লন কবি প্রাচ্যবিদ্শ্লদ্ি প্রাচ্য বনশ্লয় কাজগুশ্ললা 
আমাশ্লদ্িশ্লক প্রাচ্যবিদ্যা িুঝশ্লে সহশ্লযাবগো কিশ্লে পাশ্লি। 
প্রাচ্যবিদ্শ্লদ্ি কমণ বিশ্লেষণ কিশ্লল পদ্খা যাশ্লি োিা সমগ্র 
প্রাচ্য নয়, সিণাবধক মশ্লনাশ্লযাগ বদ্শ্লয়শ্লেন প্রাশ্লচ্যি একবি 
বিষশ্লয়ি বদ্শ্লক, পসিা হশ্লচ্ছ আিি এিং ইসলাম।  
প্রাচ্যবিদ্যাি এই বদ্কবিি প্রবে লিয পিশ্লখই পকাশ্লনা 
পকাশ্লনা গশ্লিষক প্রাচ্যবিদ্যাশ্লক দু্’ভাশ্লগ ভাগ কশ্লিশ্লেন: 
িযাপক এিং বিশ্লশষ। িযাপক প্রাচ্যবিদ্যা কাজ কশ্লি 
িযাপকভাশ্লি প্রাশ্লচ্যি সভযো-সমাজ-সংসৃ্কবে-ভাষা-সাবহেয-
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ধমণ-সমাজ-অথণনীবে বনশ্লয়। আি বিশ্লশষ প্রাচ্যবিদ্যা কাজ 
কশ্লি প্রাশ্লচ্যি একবি বিশ্লশষ অংশ অথণাৎ আিি সভযো ও 
ইসলাম বনশ্লয়। পিিেণীশ্লে আমিা পদ্খি এই বিশ্লশষ 
প্রাচ্যবিদ্যা নানাভাশ্লি প্রশ্নবিদ্ধ।  
আিি সভযো ও ইসলাম বনশ্লয় প্রাচ্যবিদ্শ্লদ্ি পলখা-
গশ্লিষণাগুশ্ললা পেশ্লল পদ্খা যায়, বনেক জ্ঞান অজণশ্লনি 
আগ্রশ্লহ িা অনয পকাশ্লনা সবদ্চ্ছা বনশ্লয় োিা ইসলাম বনশ্লয় 
কাজ কশ্লিন বন। মূলে এই প্রাচ্যবিদ্িা শুরুশ্লেই আিি 
সভযো ও ইসলাম সম্পশ্লকণ পনবেিাচ্ক মশ্লনাভাি বনশ্লয়ই 
কাজ শুরু কশ্লিন এিং সশ্লচ্েন ও পবিকবিেভাশ্লি বিবভন্ন 
বদ্ক পথশ্লক োি বিরুশ্লদ্ধ কাজ কশ্লিন। িেণমাশ্লন ইসলাম 
সম্পশ্লকণ প্রচ্বলে ভুল বিকৃে ধািণাগুশ্ললাি অবধকাংশ্লশি 
জন্ম এই প্রাচ্যবিদ্যাি গশ্লভণ। ধমণ সশ্লচ্েন মুসবলমিা পয 
প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ পনবেিাচ্ক মশ্লনাভাি পপাষণ কিশ্লে 
শুরু কশ্লিশ্লেন োি উৎস এই দু্ঃখজনক িাস্তিো। বিবভন্ন 
মুসবলম পদ্শ্লশ জাগ্রে নানা ইসলামী আশ্লোলশ্লনি মধয 
বদ্শ্লয় যখন ইসলামী বশিা ও আধুবনক পাশ্চােয বশিায় 
বশবিে এক নেুন প্রজশ্লন্মি বিকাশ র্িল েখন মুসবলম 
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সমাশ্লজ প্রাচ্যবিদ্যা সম্পশ্লকণ এই পনবেিাচ্ক ধািণা আশ্লিা 
সশ্লচ্েন ও সংর্বিে বিকাশ লাভ কশ্লি। এই প্রজন্ম 
প্রাচ্যবিদ্যাি চ্বিে, প্রাচ্যবিদ্শ্লদ্ি লিয এিং ইসলাম 
সম্পশ্লকণ প্রাচ্যবিদ্শ্লদ্ি পলখা গ্রন্থ পাশ্লঠি বিপদ্ সম্পশ্লকণ 
মুসবলম সমাজশ্লক সশ্লচ্েন কশ্লি েুলশ্ললন। ফশ্লল ইসলামী 
বিশ্লশ্ব প্রাচ্যবিদ্যা গ্রহণশ্লযাগযো হািাল। ‘প্রাচ্যবিদ্যা’ ও 
‘প্রাচ্যবিদ্’ শব্দগুশ্ললা পবিণে হশ্ললা রৃ্ণযেম শশ্লব্দ। এই 
সমশ্লয়ই আমিা পদ্খশ্লে পাই পয, পবশ্চমা প্রচ্াি মাধযম 
নেুন দু্’বি শব্দ বেবি কিল, ‘মধযপ্রাচ্য গশ্লিষণা’ ‘মধযপ্রাচ্য 
বিশ্লশষজ্ঞ’। আিি, ইসলাম বনশ্লয় গশ্লিষণা হশ্লয় উঠল 
‘মধযপ্রাচ্য গশ্লিষণা’ এই বিষশ্লয়ি পবশ্চমা গশ্লিষক, 
‘প্রাচ্যবিদ্’ িাদ্ বদ্শ্লয় নেুন নাম গ্রহণ কিশ্ললন ‘মধযপ্রাচ্য 
বিশ্লশষজ্ঞ’। িলািাহুলয প্রাচ্যবিদ্যাি বিষয় ও লিয বকন্তু 
অবভন্নই থাকল; িদ্শ্লল পগল শুধু োি নাম। ‘প্রাচ্যবিদ্যা’ 
ও ‘মধযপ্রাচ্য গশ্লিষণা’ মূল স্বভাশ্লি এিং িাজননবেক লশ্লিয 
একই িস্তু।  
‘মধযপ্রাচ্য গশ্লিষণা’ নেুন এই পবিভাষাবিি উদ্ভি র্শ্লি 
পঞ্চাশ্লশি দ্শশ্লকি পি পথশ্লক। শব্দবি জন্মদ্াো যুক্তিাশ্লেি 
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বমবডয়াগুশ্ললা এিং যুক্তিাশ্লেি বিবভন্ন সংগঠনই 
পবিকবিেভাশ্লি বেবি কশ্লি বিবভন্ন বিষশ্লয়ি ‘মধযপ্রাচ্য 
বিশ্লশষজ্ঞশ্লদ্ি’। 

‘প্রাচ্যবিদ্’ শব্দবিি সিণপ্রথম িযিহাি লিয কিা যায়, 
প্রাশ্লচ্যি এক চ্াচ্ণ সদ্শ্লসযি পিশ্লে ১৬৩০ সাশ্লল। এিপি 
১৬৯০ এ সযামুশ্লয়ল ক্ল্াকণ প্রাশ্লচ্যি কশ্লয়কবি ভাষা বশশ্লখ 
‘প্রাচ্যবিদ্’ বহশ্লসশ্লি বিখযাে হশ্লয় উশ্লঠন।  
শব্দবি ইংশ্লিবজ বডকশনাবিশ্লে প্রশ্লিশ কশ্লি ১৭৭৯ সাশ্লল। 
ফিাসী একাশ্লডবমি শব্দশ্লকাশ্লষ ঢুশ্লক ১৮৩৮ সাশ্লল। 
 (পাশ্চােযবিদ্যা ও পাশ্চােযবিদ্) االستغراب واملستغرب

স্বাভাবিকভাশ্লিই প্রশ্ন হশ্লে পাশ্লি االسترشاق (প্রাচ্যবিদ্যা)-

এি মশ্লো االستغراب (পাশ্চােযবিদ্যা) িশ্লল পকাশ্লনা বকেুি 

অবস্তত্ব আশ্লে? শাবব্দকভাশ্লি অিশযই আশ্লে। االسترشاق এি 

বিপিীে শব্দ হশ্লে পাশ্লি تغراباالس  (ইশ্লস্তগিাি)। 
-এি মাশ্লন যবদ্ হয় প্রাশ্লচ্যি ইবেহাস-সভযো االسترشاق

সাবহেয-সংসৃ্কবে ধমণ বনশ্লয় প্রেীচ্যীয় গশ্লিষণা োহশ্লল োি 
বিপিীে শব্দ হশ্লি االستغراب যাি মাশ্লন হশ্লি পাশ্চাশ্লেযি 
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ইবেহাস-সভযো-ভাষা-সাবহেয-সংসৃ্কবে সম্পশ্লকণ প্রাচ্যীয় 
গশ্লিষণা। সুেিাং পাশ্চাশ্লেযি পয গশ্লিষক প্রাচ্য বনশ্লয় 
গশ্লিষণা কশ্লিন োশ্লক পযমন مسترشق িা প্রাচ্যবিদ্ িলা 

হয়, পেমবনভাশ্লি পাশ্চােয বনশ্লয় গশ্লিষকশ্লক مستغرب িা 
পাশ্চােযবিদ্ িলা হশ্লি। 

েশ্লি পাশ্চােযবিদ্যাি অবস্তত্ব বনেকই শাবব্দক। িাস্তি 
পফশ্লনাশ্লমনা বহশ্লসশ্লি পাশ্চােযবিদ্যাি পকাশ্লনা অবস্তত্ব পনই। 
প্রাশ্লচ্যি বচ্ন্তা-বনবেক জীিশ্লন আজ অিবধ এমন বকেু গশ্লে 
উশ্লঠ বন যা জ্ঞান-োবিক ও িাজননবেকভাশ্লি প্রাচ্যবিদ্যাি 
পমাকাশ্লিলা কিশ্লে সিম। প্রাশ্লচ্যি বচ্ন্তাবিদ্শ্লদ্ি অশ্লনশ্লকি 
মশ্লধয এই পিাজশ্লয়ি অনুভূবে লিয কিা যায়। পযমন, 
প্রাশ্লচ্যি এক বচ্ন্তাবিশ্লদ্ি হাোশা ভিা স্বীকাশ্লিাবক্ত:  
‘োিা পযভাশ্লি প্রাচ্যবিদ্যা গশ্লে েুশ্ললশ্লে আমিাও যবদ্ 
পসিকম সমৃদ্ধ পকাশ্লনা পাশ্চােযবিদ্যা গশ্লে েুলশ্লে 
পািোম, পাশ্চাশ্লেযি বচ্ন্তা-বনবেক ও জ্ঞান-োবিক 
যািেীয় ইবেিাচ্ক উদ্ভািন আবিস্কািশ্লক আিস্থ কশ্লি োি 
আিিী ভাষান্তি কশ্লি পফলোম োহশ্লল অিশযই আধুবনক 
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সভযো-সংসৃ্কবে-বশশ্লিি সাশ্লথ োল পিশ্লখ আমিা এেবদ্শ্লন 
সাথণক এক আিিীয় পিশ্লনসাাঁি সূেপাে র্িাশ্লে পািোম।’ 
ইবেিাচ্ক পাশ্চােযবিদ্যাি অবস্তত্ব বনেকই শাবব্দক হশ্ললও 
প্রাশ্লচ্য পনবেিাচ্ক পাশ্চােযীয়োি অবস্তত্ব পশাকািহভাশ্লি 
জীিন্ত। এিং পনবেিাচ্ক এই ইশ্লস্তগিাি গশ্লে উশ্লঠশ্লে 
প্রাচ্যবিদ্যাি প্রভাশ্লিই। প্রাচ্যবিদ্যাি প্রবক্রয়াি মধয বদ্শ্লয় 
এক সময় প্রাশ্লচ্যি পলাকশ্লদ্ি সামশ্লন প্রাশ্চাশ্লেযি আবধপেয 
যখন জীিন্ত হশ্লয় হাবযি হয় েখন োি সামশ্লন প্রাশ্লচ্যি 
পলাশ্লকিা এক ধিশ্লনি মানবসক বিপযণয়শ্লিাধ কশ্লিন। োিা 
েখন পাশ্চােযশ্লক অনুকিণ শুরু কশ্লিন সূ্থলভাশ্লি (সাধািণ 
জীিনযাপন পদ্ধবেশ্লে, পপাশাক-আশাক-খাওয়া-দ্াওয়া-
চ্লা-পফিাি ঢশ্লে) সাধািণ সংসৃ্কবেশ্লে। এভাশ্লি এক সময় 
পাশ্চাশ্লেযি জীিন পদ্ধবে সমূ্পণণভাশ্লি ঢুশ্লক পশ্লে প্রাশ্লচ্যি 
মূল ধািাি জীিশ্লন। এিং ইবেিাচ্ক পকাশ্লনা পাশ্চােযবিদ্যা 
গশ্লে পাশ্চােযশ্লক আিস্থ না কশ্লি আমিা এক পশাকািহ 
পাশ্চােযীয়োয় আক্রান্ত হশ্লয় পবে, পমশ্লে উবঠ (সজ্ঞাশ্লন িা 
অজ্ঞাশ্লন) পাশ্চাশ্লেযি অে এিং সূ্থল অনুকিশ্লণ। 
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 (আিিবিদ্যা এিং আিিবিদ্) االستعراب و املستعرب

 িা আিিবিদ্যা মূলে প্রাচ্যবিদ্যািই একবি االستعراب

শাখা। প্রাচ্যবিদ্যাি পশষ পশ্লিণ প্রাচ্যবিদ্িা যখন প্রাশ্লচ্যি 
একবি অংশ আিি ও আিিীয় সভযোি প্রবে বিশ্লশষ 
মশ্লনাশ্লযাগ পদ্ন এিং পকাশ্লনা পকাশ্লনা প্রাচ্যবিদ্ বিশ্লশষভাশ্লি 
শুধু আিি বনশ্লয় গশ্লিষণা শুরু কশ্লিন েখনই এই 
পবিভাষাবি গশ্লে উশ্লঠ। সুেিাং মুস্তাবিি িা আিিবিদ্ 
মাশ্লন বিশ্লশষভাশ্লি আিি সভযো-ভাষা-সংসৃ্কবে বনশ্লয় 
গশ্লিষণাকািী পবশ্চমা গশ্লিষক। েশ্লি শব্দবি কখশ্লনা 
কখশ্লনা আশ্লিকিু িযাপক অশ্লথণও িযিহৃে হয়। েখন 
শব্দবি আিিীয় সভযো-সংসৃ্কবে-আিিীয় বচ্ন্তা-দ্শণন-ভাষা-
সাবহশ্লেযি পযশ্লকাশ্লনা গশ্লিষকশ্লকই (বেবন পাশ্চাশ্লেযি হন 
িা প্রাশ্লচ্যি) বনশ্লদ্ণশ কশ্লি। পসই অশ্লথণ পকাশ্লনা জাপানী যবদ্ 
আিিীয় সভযো-সংসৃ্কবে-বচ্ন্তা-দ্শণন বনশ্লয় গশ্লিষণা কশ্লিন 
োহশ্লল োশ্লক মুস্তাবিি িলা যাশ্লি। েশ্লি োশ্লক মুস্তাশবিক 
িা প্রাচ্যবিদ্ িলা যাশ্লি না। কািণ, পভৌশ্লগাবলক বিচ্াশ্লি 
বেবন প্রাশ্লচ্যি। েশ্লি প্রাচ্যবিদ্যাি িযাপক পয সংজ্ঞা (যাশ্লে 
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প্রধান বিচ্াশ্লযণি বিষয় ধমণ) পসই অনুসাশ্লি বিস্টান জাপানী 
মুস্তাবিিশ্লক মুস্তাশবিকও িলা যাশ্লি।  
ইউশ্লিাশ্লপি আিিী ভাষা-সাবহেয-সংসৃ্কবে চ্চ্ণাি ইবেহাস 
অশ্লনক বদ্শ্লনি। ইউশ্লিাবপয়ানশ্লদ্ি আিি চ্চ্ণাি প্রিণোি 
সিশ্লচ্শ্লয় েীব্র কাল ১১০০-১৫০০, পস্পশ্লন যখন সমৃদ্ধ 
এক আিিীয় সভযো গশ্লে উশ্লঠশ্লে। ইউশ্লিাশ্লপি ইবেহাশ্লস 
এই কালবি ‘আিিীয় ইউশ্লিাপ’ নাশ্লম বচ্বিে হশ্লয় আশ্লে। 
এ সময় যা বকেু আিিীয়, ইউশ্লিাশ্লপি যুিক বশিাথণীিা 
োি প্রবে প্রিলভাশ্লি ঝুাঁশ্লক পশ্লেবেশ্ললন। েখনকাি এক 
বিস্টান ধমণযাজশ্লকি এক জিাবনশ্লে ো ফুশ্লি উশ্লঠশ্লে 
এভাশ্লি:  
‘আমাশ্লদ্ি ধমণীয় ভাইিা আিিী কবিো ও রূপকথা খুি 
উপশ্লভাগ কশ্লিন। িযাপক আগ্রহ বনশ্লয় োিা মুসবলম 
দ্াশণবনক ও ধমণোবিকশ্লদ্ি িচ্না পশ্লেন। পকন? োি 
সমাশ্ললাচ্না কিাি জনয! হায় কপাল!! োিা এসি 
দ্াশণবনক ও ধমণোবিকশ্লদ্ি িচ্না পশ্লেন োি বিশুদ্ধ 
সুেি আিিী বশলী িপ্ত কিাি জনয। এখন েুবম বগজণাি 
পলাকশ্লদ্ি োো এমন একজন বিস্টানও পাশ্লি না পয 
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িযবক্ত পবিে গ্রশ্লন্থি লযাবিন িযাখযাগুশ্ললা পশ্লে, োিা োো 
পকউই এখন আি প্রশ্লফি এিং োি হাওয়ািীশ্লদ্ি 
কাবহনীগুশ্ললা পশ্লে না। হায় কপাল! খৃস্টান পমধািী 
যুিকিা এখন আিিী ভাষা সাবহেয বনশ্লয় পমশ্লে আশ্লে, 
োিা ো খুি পেে কশ্লি, মশ্লনাশ্লযাগ বদ্শ্লয় ো অধযয়ন 
কশ্লি। আিিী িই পুস্তশ্লকি বপেশ্লন প্রচু্ি অথণ িযয় কশ্লি 
এিং সিণে স্পষ্ট িশ্লল পিোয় আিিী ভাষা-সাবহেয 
আসশ্ললই খুি মুগ্ধকি িযাপাি। োশ্লদ্িশ্লক যবদ্ খৃস্টীয় 
পবিে গ্রন্থগুশ্ললাি কথা িল োহশ্লল োিা পখালাখুবল িলশ্লি 
এগুশ্ললা োশ্লদ্ি মশ্লনাশ্লযাগ পািাি পযাগয নয়। হায় ঈশ্বি!! 
বিস্টানিা োশ্লদ্ি বনশ্লজশ্লদ্ি ভাষা পযণন্ত ভুশ্লল পগশ্লে। 
হাজাশ্লিও েুবম এমন একজন পাশ্লি না পয বনশ্লজ বনভুণল 
একবি বচ্বঠ পযণন্ত বলখশ্লে পাশ্লি। পিান্তশ্লি আিিী পলখা? 
েুবম এমন অসংখয বিস্টান পাশ্লি যািা বিশুদ্ধ এিং খুিই 
মান সম্মে আিিী বলখশ্লে সিম; িিং এখন োিা আিিী 
কবিোও বলখশ্লে এিং োশ্লদ্ি অশ্লনশ্লকি কবিো বশি-
সাবহশ্লেযি বিচ্াশ্লি, স্বয়ং আিিশ্লদ্ি কবিোি পচ্শ্লয় অশ্লনক 
ভাশ্ললা।’ 
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এই হশ্ললা ইবেহাস- ইউশ্লিাশ্লপি ইশ্লস্তিাশ্লিি। বকন্তু িেণমান 
হশ্লচ্ছ আমাশ্লদ্ি ইশ্লস্তগিাি। আমাশ্লদ্ি বশবিে ও 
েথাকবথে সংসৃ্কবেমনা পলাকজন অনািিীয় ভাষায় কথা 
িলশ্লে পেে কশ্লিন, অনািি সাবহেয উপশ্লভাগ কশ্লিন, 
ইংশ্লিবজ-ফিাসী পে-পবেকা পশ্লেন সি সময়, অনায়াশ্লস। 
েশ্লি োশ্লদ্ি অবধকাংশিই অিস্থা হশ্লচ্ছ োিা বনভুণলভাশ্লি 
এক পৃষ্ঠা আিিী পেশ্লে সিম নন। 

অিশ্লশশ্লষ পাশ্চাশ্লেযি কশ্লয়কজন মুস্তাবিি িা আিিবিশ্লদ্ি 
নাম উশ্লেখ কশ্লি িাবখ: ইোবলি উমিািশ্লিা বিবজিাশ্লনা, 
বেবন পিশ্ললিমু বিশ্ববিদ্যালশ্লয় আিিী ভাষা ও সাবহশ্লেযি 
অধযাপক বেশ্ললন। পস্পশ্লনি গাবসণয়া পগাশ্লমজ এিং আিিী 
ভাষা ও আঞ্চবলক আিিী ভাষাি বিশ্লশষজ্ঞ জামণান 
গশ্লিষক বফশাি।  

 
সমাপ্ত 


