
জ্ঞানদীপ্তির সূচনা  

 

বিজ্ঞান বিপ্লি ইউর াপ এ  ইবিহারে এক নিুন যুরে  েূচনা কর বিল। জ্ঞান দীবি  েংজ্ঞা েম্মরে 

আরলাচনা  ক রি গেরল িলা চরল ,যখন মানষু নিজাে ণ গেরক একটি েুেঙ্গিদ্ধ জ্ঞান আহ ণ ক রি 

শুরু কর  িখনই এই জ্ঞানবদবি  েুচনা হয়।  এই প্রেরঙ্গ Norbert Elias  িরলরিন এই প্রক্রিয়া িখনই 

েম্ভি যখন পাশ্চািয চারচে  কাল্পবনক ধা না গেরঙ্গ যারি। জ্ঞানবদবি  ধা না েম্প রক মন্ত্যিয ক রি 

বেরয় ঐবিহাবেক া িরলরিন এই বচন্ত্া োিনায় েমারজ  গকান স্থান গনই, িারক মরন ক া হরয়রি 

গকিল মাত্র একটি িস্তুমাত্র , যারক পব িিেন ক া  ক্ষমিা একমাত্র   াষ্ট্র িা প্রকৃবি  ।  যবদ   ারষ্ট্র  

হারি েমাজ পব িিেরন  একমাত্র ক্ষমিা োরক িাহরল গেই  াষ্ট্র েহরজই জ্ঞানবদবি  বদরক অগ্রে  

হরি পার । এই ধা না জন্ম গদরি যুক্রিিারদ  যা েমস্ত পৃবেিী  কারি গ্রহণরযােয হরি। এই ননবিকিা 

জন্ম গদরি  গেই গেৌন্দরয ে  যা োধা ন মানুরষ  দাবয়ত্বরিাধ গক জােব ি ক রি।  

গেইকা রন িলা চরল জ্ঞানবদবি েদে েক ধা না  জন্ম গদয় , যা িিেমারন  েমাজবিজ্ঞান গক েেী  োরি 

প্রোবিি কর । এইোরি জ্ঞানবদবি জাবিিত্ত্ব ও  োংসৃ্কবিক নিধিা  মরধয েমিা স্থাপন ক রি েক্ষম 

হরয়বিল যা জন্ম গদয় “ আবিস্কার   যুে”। জ্ঞানবদবি আত্ম গকক্রিক বিষরয়  উপ  গুরুত্ব বদরি েক্ষম 

হরয়বিল। জ্ঞানবদবি  একটি িড় েুবমকা বিল নিজাে ন ও আবিস্কার   যুরে  মরধয একিা বিরেদ 

গ খা নিব  ক া। গিমবন উপবনরিশ ও উপবনরিশ বিস্তা  কাব   গদরশ  মরধয প্রিযক্ষ ক রণ  ধা না 

নিব  ক রি েক্ষম হয়। এ  পাশাপাবশ মরন  াখা দ কা  জ্ঞানবদবি ও গ ামাবিকিা প স্প  এ  োরে 

বিরশষ োরি জবড়ি যা  গেরক জন্ম বনয় বিল প্রাচয বিদযা  চচো। অিশয জ্ঞানবদবি  েমারলাচক া 

মন্ত্যিয কর রিন এই িত্ত্ব গেরক জন্ম বনরয়বিল নৈ িরে  ধা না। এই িিযরি  প্রধান িিা বিরলন 

Alain Grosrichard. বিবন িরলরিন এই নৈ িরে  দুুঃৈপ্ন ইউর াপ এ  জ্ঞানবদবি গক েফল হরি গদয় 

বন। 

জ্ঞানবদবি  একটি িড় েমেযা হল এ  েুচনা কালরক েটিক োরি বনধ ো ণ ক া। নিজাে রন  মি 

আম া িা  েূচনা কাল েটিক োরি িলরি পাব  না। গকান গকান ঐবিহাবেক মন্ত্যিয কর রিন ১৭৪৭ 

োরল La Mettrie    গলখা Man the Machine যখন প্রকাবশি হয় , িারক  জ্ঞানবদবি  েূচনা কাল 

বহোরি  বচবিি ক া যায়। অরনরক মন্ত্যিয কর রিন ফ্রান্সএ  যখন encyclopidia  চনা গশষ হয় গেই 

েময় গকও জ্ঞানবদবি  েূচনা কাল িলা গযরি পার । িরি একো অনৈীকায ে গয ১৭৬০ োল নাোদ 

ইউর াপ জ্ঞানবদবি  োরে পব বচি হরয়বিল। অিশয এই গক্ষরত্র একটি  বিিকে আরি , যবদও জ্ঞানবদবি  

নিজাে রন  গেরক উদ্েূি বচন্ত্া োিনা  েবিময়িা েটৃি কর বিল  আিা  অনযবদরক অিাদশ শিরক  

দ্দবক্ষন , পূি ে বকম্বা মধয ইউর াপ এই আরন্দালরন োবমল হয় বন। গেই কা রন এই আরন্দালরন  

প্রােবঙ্গকিা বনরয় অরনক ঐবিহাবেক প্রশ্ন িুরলরিন। 



একই কম োরি প্রশ্ন আরে জ্ঞানবদবি  েূচনা ইউর াপ গকাোয় প্রেম হয়? োধা ন োরি মরন ক া 

হয় ফ্রান্স গহাল জ্ঞানবদবি  আিুঁড় ঘ , কা ন গেখারনই প্রেম প্রকাবশি হয় encyclopedia. িািাড়া 

েলরিয়া , রুরশা বিরলন এই জ্ঞানবদবি  অগ্রদুি। জাম োবনরি কাি ও গলিবনয গক জ্ঞানবদবি  প্রধান 

প্রিিা িলা হয়। এিাড়া জ্ঞানবদবি  প্রোরি বিবেন্ন গক্ষরত্র বিবেন্ন  োষা  িযিহা  শুরু হয় ,এিং 

ইউর াপ এিা  বিনটি োষা দ্বা া চাবলি হরি শুরু কর , অে েনীবি  জনয ইংর ক্রজ,  াজবনবি  গক্ষরত্র 

ফ ােী এিং দশ েরন   জনয জাম োবন। 

একো েিয গয জ্ঞানবদবি  স্রিা া মানি েমারজ  যকু্রিিারদ  উপ  এই ধা না  কায েকাব িা কো 

িরলরিন, পাশাপাবশ এই বিষরয় িা া গকান েটিক নীবি  েোন বদরি পার ন বন। কা ন এ  প্রিিা া 

প্রক্রিয়া অ কা ন একবদরক অনযবদরক জ্ঞযান অ েরিয  মরধয োযুজয আনরি পার ন বন। িা েরেও 

িলা চরল জ্ঞানবদবিই লুবকরয় োকা েিয গক িা  কর  আনরি গপর বিল, জ্ঞারন  বেবে প্রবিষ্ঠা ক রি 

েক্ষম হরয়বিল অেম্ভি গক খুরঁজ িা  ক া  জনয। এই ধা না  মধয বদরয়ই যুক্রিিাদ প্রবিটষ্ঠি হরয়বিরলা  

এিং ইউর াপ এক নিুন জেরি পদাপ েণ কর বিল যা পে গদবখরয়বিল েবিষযরি  নি ইউর াপ গক।  


